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 هامتحکو نیب کنش در باز رید از که است یادهیپد, بانیفرعوام توسی  عوام بیفر
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 طرح مسئله
 ومعم به یده جه , خوردیم چشم به حکوم  امر در یگر ید و یو هر از شتتریب  یجار  طول در آنچه

 در نواهانیآزاد و شتتمندانیاند از یار یبستت منظر نیا از. استت  هاحکوم  اهداب جرقو جه  در جامعه
 د ید وفور به منظ و نًر یهانووتتته در یستتتادگیا و جقابد نو  نیا که اندپرداخته آن با مبارز  به  یجار  طول

, یروانشتناس در گستترد  طور به که است  یاجتماع علوم میمداه نیجر یاستاست از یعموم افکار. وتودیم
 آن انجو یم که اس  داد  اختصای خود به را ینظر  و یعمل یهاعر ه ارجباطات و یاستیست علوم,  یجار 
 .اف ی ارسلو و افالطون آ ار در یحت را

 که یعباس و یامو  حکوم  دو در اقنا  یهاو یوت و ابزار از استتداد , استالم  تدر  یجار  به ینگاه با
, دپووتتاندن را حو  تتورت و گرفته دستت  در را قدرت, عوام یر یگ جه  از استتتداد  با یقیطر  به کدام هر

 را  روونگر و مستمر, بیفر  عوام یهاحکوم  با یهد  ائمه یجد  مبارز  برهه نیا در و است  برجستته
 با مقابله در یعل امام گدتار و رفتار, انیم نیا در. استتت  مشتتتهود ییروا و ینیجار  کتب کته بود 
 کتب در جوانیم را  امام یهایروونگر  نیا. اس  جوجه قابد اریبس هیمعاو و جمد ا راب یبیفر عوام
 وفور به ینیار ج منابع گرید و یطبر   یجار , دیمد  یوتت الجمد, ریا  ابن الکامد, نی تتد وقعه مانند ینیجار 
 . اندداوته وار ا جناسب به عیوقا نیا به زین ًمیم ابن, دیالرد یاب ابن جمله از البالغه نهج وارحان و. اف ی

 یاساس یپرسش پاست  نییجب بر یستع  یعل امام یها آموز  هیپا بر و ینیجار  ینگاه با پژوهش نیا
 با و رندیگ دس  به را جوامع سترنوو  ستازد یم قادر را آنها که دارند یهائ یژگیو چه بانیفر  عوام که دارد
 را وح بارها  یجار  طول در که یجائ جا دهند یم حرک  خود دنبال به را دممر  یتیوتتنصتت یها یژگیو چه
 .گردند یم امور زمامدار و راند  هیحاو به

 مفهوم عوام فریبی
 به' dēmos 'the people ؛یکی استت ؛ کلمه ازدو متشتتکد و یونانی شتتهیر  معادل بیفر  عوام کلمه

 که یکستت یمعن به بیفر  عوام و دباوتتیم یرهبر  مدهوم به agōgos 'leading یگر ید و مردم یمعن
) ر.ک، هورن بای ،آلبرت . کند جلب احستتتاستتتات نتنیبرانگ ویطر  از را یمردم  یحما کندیم جالک

 یظاهر  آنکه( 7۰1: 1711، حو وناو، سامعی ، انتنابی، 111: 171۴، بابایی، 777: 1711ستیدنی، 
, هنداد ک.ر) مردم زدن گول یمعنا به یبیفر عوام و بدیبدر  را عوام و د یفر  جواند را عامه که دارد مقبول
 یقاال در یسع و کنندیم جالک مردم عامه بیفر  بر استتمدارانیست که است  یزمان و( ۰13/ 21: 17۰1
 .  دارند مردم اذهان در خود یتیونص جقدو
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 در را یار یبستت ملالب بانیفر  عوام چهر  ستتاختن آوتتکار یبرا خود حکوم  دوران در  یعل امام
 بانیفر عوام بیفر  با مقابله در  یعل امام که یابرجستتته نمونه. استت  نمود  انیب منتل  یها یموقع

 : البالغهنهج 31 خلبه  در اس  یانیب, دیگرد زین نووته نیا ز یانگ و فرمود
مَْت  ً َْ
نه اه ََ إمْت َا 

َ
َس َاَل یأ َه ََ َا َواةمْت  غه

ِم َع ا  امْت
ًَا ِله ًَ  ََ ه  ًَ  مِْت هیمْت َ

َراَض اِلم ام
َ
م أ حهوَرُهه

وا نه له َْ َ َ َح ه َج خَ . ی الم   ًمْت
 آن. استت  پووتتاند  آنان از را ق یحق و کشتتاند  خود دنبال به را نادان گروهی هیمعاو که دیبدان

   1.س ارند مرگ کام به را خود یگلوها که یجائ جا روندیم او پی کورکورانه جماع 
 هیمعاو هک فرات عهیور  یآزادساز  هنگام به نی د جنم در سنن نیا, دیآیمبر سنن متن از چنانکه

 71 سال ووال 21 جا 23 روز کلمات نیا انیب  یجار  و اس  گشتته رادیا بود بستته ارانشی و امام یرو  بر
 به را عم  ید یفراه( 11۰: 1712, یجهران دلشتتاد ک.ر زین و( 321: 173۰,یجعدر  ک.ر.) باوتتدمی
 و یب ووتتان را یزیچ ستتد؛ینویم األمر، اعِمِ   یمعنا در و دانستتته نکردن آوتتکار و پووتتاندن یمعنا

 (. 73۰/ 1: 1۰۴1 دی،یفراه.) وود مشتبه جا ینگردان آوکارک
 در را دخو یگلوها عوام که یجائ جا داردیم یمند را  یواقع که استت  خبردادن ینوع عم  نیبنابرا
 یبکواک چنانچه اس  بیفر  عوام و یاستبداد یها حکوم  مشتنصات از نیا و دهندیم قرار ریج معرض

 و آن تنساخ خاموک در مستبدان و دارند علم انتشار در یستع دانشتمندان: دیگویم االستتبداد عیطبا در
 در یعل امام از  یحد نیهم دیذ ریا  ابن و(. 113: 1731, یکواکب. )کشتتاکشتتند در دو نیا نیب عوام
مف : دیگویم هیالنها  از که ندک وانمود چنان یکستت یعنی عارب به أن  و األمر، جعرب ال أنك جری أن: العد

گا  آن به که یحال در, ندارد خبر یزیچ , منظور ابن ک.ر زین و 211/ 7: 1713 ر،یا  ابن. )استتت  آ
 (. 1۰3/ 1: ق1۰1۰
ََ ,  امام کالم یمبنا بر ق یحق پووتتاندن و مردم جهد از بردن بهر  نکهیا جهینت  َواةمْت  غه

ِم َع ا  امْت
ًَا ِله ًَ  ََ

َس َاَل  َه ه َا َ َ هیمْت خَ  عوام تقدر  حاکمان و دانستت  یاستتیستت علوم در یبیفر  عوام یبرا یمعادل توانیم را,  الم

 ستتاب کنندیم یرهبر  را جود  که گرو  نیا یهایژگیو ادامه در که دانستت  بانیفر  عوام معادل را بیفر 
 .وودیم داد 

 

                                                                        

, رجمهت در ضثف عل  به البته. اس  شده اسهتفاده یتیآ عبدالمحمد یآقا ترجمه از البالغهنهج یفرازها و قرآن اتیآ ترجمه در 1
 .اس  دهیگرد اهالح, ضیف مرحو  شرح و ترجمه به مراجثه با موارد یبثض در



 

197 

ش
پژوه

ها
ج

ی نه
 

البلاغه، 
ستان 

زم
1398

شماره 
 ،

63
 

197 

 ویژگی های عوام فریبان
 یهایژگیو. وودیم زیمتما هاگرو  ریسا از و یمعرف, خود ا تول و ینظر  یمبان داوتتن با یگروه هر

 و دانش ره هیپا و ستتاختار, ینظر  یمبان که چرا دانستت  آنها ینظر  یمبان از برگرفته جوانیم را گرو  هی
, استت  انستتان و ایدن به آنها باور و دگا ید از برخاستتته بانیفر عوام ییهایژگیو. کندیم یزیر  هیپا را یمکتب
 جامعه و خود ستترنووتت  در که دارد همرا  به را ییهایژگیو, آنها یآرزو  و آمال همه عنوان به ایدن طلب

 داللاستتت بدون و یخال ذهن از استتتداد  و یجمع خرد و جدکر دی تت نیکم در هموار  و. هستتتند رگذاری یج
 .هستند خود اهداب جه  در مردم
, ینشتتتناستتتانداز , یخداپندار خود, یگرائجوهم, یار یخودمع به جوانیم بانیفر  عوام یهانشتتتانه از

 و یکار ادعا, یظاهرگرائ, یدوستتتشیستتتا, یفرافکن, یر یناپذ عذر, یر یناپذ نقد, یانگار مللو, یازدگیدن
 یبررستت چون که استت  ذکر به الزم و(. 1۰1 - 111: 1713, یجهران دلشتتاد ک.ر. )کرد اوتتار  یاهوگر یه

 یژگیو هد  به نجایا در, استت  خار  نووتتته نیا جوان و عهد  از بانیفر  عوام  تتدات  هم جزء به جزء
 پرداخته, استت  نیمنافق دربار  که 11۰  خلب ژ یو به البالغه نهج خلب و قرآن اتیآ بر یجیمل با برجستتته

 .وودیم

 فریبان. نفاق مشخصه برجسته عوام1

 ودوتت جمام که یزیچ هر بر اول استت ؛ کرد  ذکر یمعن دو آن یبرا فارو ابن که ندو شتتهیر  از نداق
, استت  رنظ مورد که مدهوم نیدوم و رستتد انیپا به مرگ با که یاجیح ای و آن اجمام جا پول کردن خر  مانند
 الُدخوُل  وهو ؛ دیگویم مدردات در راغب و(. ۰3۰/ 3:ق 1۰۴۰ فارو، ابن. )استت  یزیچ کردن پنهان

ِ   یف رف  اس  عبارت ا لاله در(. 111: ق 1۰12 ا دهانی، راغب. )باب   من عنه النروُ   و باب   من الشتَّ
 .دارد نیمنافق در مانیا یدار یناپا از نشان نیا و گرید در از خرو  و طرب هی از نید به ورود از

 جداوم زین و  یاهم دهند  نشتتان, 11۰ خلبه, نیمنافق دربار  البالغهنهج در جداگانه یاخلبه وجود
 اس ؛ ود  انیب  راح  به 21۴ خلبه در که اس  یعل امام زمان در یفکر  خا نیا

َُده  ْم وا َب ه َبقه
ه
ًن.ُث َِ هم به ِم ََ ا َرمْت 

 ِ ًِ ًرمْت بمْت
ِه ََل اِ َاًةمْت إمْت

ََ اِد   ًمْت 
َِ َا َه ًمْت اِضه ئمْت

َ
ََل أ ا إمْت

ُبه َقره َِ  َف
 مردم بهتان و باطد به که انییداع و رتتالل  انیشتتوایپ آستتتان بر و ماندند  امبریپ از بعد نانیا
 .افتندی جقرب خواندند،می فرا آجش به را

 ریجعب به و ، ستتوزانندیم را مانیا یها شتتهیر  خود هوو و یهو  طلب در که هستتتند یگروه منافقان
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لمقه َح  :امام ََ َقلمقه  ِم ََ ا ًٍن  سمسَْ  إمْت
وَرةه وَرةه ُْه  درود و یساختگ یهاخبر با که هستتند(. 13خلبه. )َوانیَفًِاْ 

 .کشانندیم قهقرا به را جامعه,  امبریپ و خدا بر بستن
 هالک  به خود دنبال به گرو  گرو  را عوام مردم, گرو  نیا, دندیرستت حکوم  به  امام نکهیا از بعد 

 .  دادند جلو  وارونه را نید یا ل میمداه, نید و عقد به آراسته یظاهر  از استداد  با آنها, کشاندند
 :دیفرما یم حضرت که 11۰ خلبه عبارت از

مم   َََكه ده ُْْْه ََ َیرم ًٍا  ََْ لِّ امْت  بمْتكْه
مم َََكه ده َْمْت ْم ََ َی ون ... 

 ِ
مِْت
ه وَن اِلم  ِ ا ِه ََ اِ وَن  ل  هضْْمْت

وَن اِلم  ِ ً ه اِضْْْه ه ُه إمْت
لِّ بمْت  فَْ كْه

ًٍا  َُ رم  ،امْت
 یگمراه به را گرانید هم و هستتتتند گمرا  خود هم نیمنافق که وتتتودیم استتتتنباض  اینگونه

 .ستند،ین فروگذار یجالو چیه از گرانید یگمراه یپ در کشانندویم
وند   الُّ  در احب  که همانگونه ودیم اطالق وتر کردن گم به خود یا ل یمعنا به رد شهیر  از الضتَّ
ُ   د؛یگویم اللغه یف ایالمر لف لد عِ  أرتف لد د  إذا: یر یبد ب أفف هد ذد  را وترم یعنی (.۰72/ 3: ق 1۰1۰  احب،. )فد
 هب را آن الالم و الضاد یا ل حرب دو به اوار  رمن خود معجم در فارو ابن و وتد دور من از و کردم گم
 رالل که دیگویم دیدر  ابن و(. 731/ 7: 1۰۴۰ فارو، ابن. )داندیم یا ل ریمس از گرفتن فا له یمعن
ل و استت   یهدا رتتد شتتهیر  همان از الد  از الزالون اما و(. 1۰3/ 1: م 1111 د،یدر  ابن. )الهدی رتتدُّ  رتتد
/ 3: 1۰۴1, دییفراه ک.ر) اس آمد  انسان یپا دنیلغز  زین و ریج خلارفتن یمعنا به نیالع در زل شتهیر 

ج عن زلد  یمعن دو نیا اوتتتراک وجه و( 7۰1 هف واب ند  از انرراب یمعنا به( ۰/ 7: 1۰۴۰ فارو، ابن)الصتتَّ
دد  افتراق وجه و استت  حو ریمستت لد  و رتتد  یدوم و عمد یرو  از کردن گمرا  و یگمراه یمعنا به یاول زد

گاه و علم نبود دیدل به وتتدن خلا مرجکب  نیا یبار (. 1۴3 و 1۴1 ی/ 3, یراز یوتت مکارم ک.ر. ) یآ
گاه از یوتتکل هر با جماع  گا  مناطب رایز  هستتتند منال  یآ  ئدقا جداوت باطد و حو نیب که استت  آ

 .افتدینم بانیفر عوام دام به و اس 
 هستند؛ رنمین و خدعه حال در هموار  نیمنافق قرآن اتیآ طبو
ِهذی  ََ ا  َ وَن اَّلله اه ََ اً یخًامْت وا  ِه ََ اً ی َع آَا مم  ََلهه فه نم

َ
اه أ وَن إمْت

َداه ََن ی خم ره ْه  (1/بقر ) شم
 .دهندمی بیفر  را خود جنها که دانندنمی و بند،یفر می را مؤمنان و خدا نانیا

ق ًفمْت ِه
نه اِلم مم ی  َی إمْت هه اه َو خًامْت ََ هه  َ وَن اَّلله اه  (1۰2/نساء)خًامْت

 .دهدمی بیفر  را آنها خدا آنکه حال و دهند،می بیفر  را خدا منافقان
 
د
اُن یاأل   تتاحب،.)  استت  آمد  خوردن قستتم و ستتوگند یمعن به منافقون ستتور  2 هیآ در همز  فتح به مد
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   شیخو یبکار یفر  و خود یبرا یس ر , دورد قسم و سنن از  منافقان یعنی( ۰17/ 1۴: ق1۰1۰
 .کنند گمرا  را مردم جا سازندمی
  

َ
َا أ ذه خَ

َا َاعم َسبمیاته ِه ً  َفَاد  م جه ه َُ ا یً م سًَء اً اكَنه ه ُه مْت إمْت ونیلمْت اَّلله له ََ  (2)اًِفقون/ْم
 ندناپستت کنندمی آنچه ق ،یحق به و بازداوتتتند خدا را  از و ستتاختند ستت ری خود ستتوگندهای از

 .اس 
 شیخو عناد و یگمراه به خود و کنندیم گمرا  نانیا آنکه ننستت  دارد؛ وجود احتمال دو نجایا در
 به را اهلشتتان و آنان, جعصتتب و کنندیم یپافشتتار  خود یگمراه بر جهد واستتله به نکهیا گرید و اندواق 

گاه با که یگروه یعنی, است  اول نو  مقصتود نجایا در اما. بردیم وتقاوت  دنیرستت یپ در و بندیفر یم یآ
 .ستندین فروگذار یاخدعه چیه از عوام هیجرر  و خود هدب به

, منتل  یهازمان و مکان در بارها, بودند کرد  متشتتت  را جامعه که منافقان یمعرف در  امام 
 خلبه در. اس  مشهود 21۴ و 11۰, 72, 11 خلبه در هایرووتنگر  نیا از یانمونه, فرمودند یرووتنگر 

  یهدا را او ینیآئ چیه که کندیم یمعرف یگمراه را او اوتتع  نام به منافقان از یکی با برخورد رتتمن 11
 و  یحکم در اکگونه منافو نقش از بعد استتت  خلبه نیا خلاب مورد که  یق بن اوتتتع . نکرد

 ًم،یم ابن) گدتندیم را یملالب  یحکم دربار  کوفه منبر بر  امام که یوقت, نابغه پستتران با یهمدستتت
 نه و جوس  ررر به یگوئیم جو که یسننان: گد  و نمود  اعتراض  امام به اوتع  ؛(1۰۴/ 1 ،1733

 :فرمودند پاس  در  امام. جو ندع به
رمْت یَاً 
 یدم

َ
ً َلمْت  َك َاً ََع
ه مِْت یَاَل  ِممْت امْت

َِ ًه اِاه ْم َِ  ََ مْت   اَّلله
َِ ًه ْم َِ عه َی َك  ٌ  ابم ًفمْت

َِ ٍك اه عه َحًئمْت ٌك ابم َرَ  اَك  َحًئمْت سَْْ
َ
َقدم أ َِ مْت  ََ اَّلله ٍر  فمْت

َامه  سم مْت
ََ اْلم ة   ره َاره فم ِمكه َك  ا ََ َا َحََلبه َك  ِه ً َاً ََ هه ِم ََدٍ امْت احمْت

ََ عم  ً َفَداَ  امْت ََ َری َف خم
ه
 (.11خلبه) أ

 ندگانکنلعن  لعن  و خدا لعن . من انیز  به زیچ چه و اس  من ستود به زیچ چه که دانی، چه جو
 خدا هب. کافر فرزند منافو ای. دیابافتهمی هم به چند دروغی هموار  پدرت و خود که ای. باد جو بر

 بار ره در و  ،یمسلمان زمان در بار كی و ایافتاد  استارت به  یکافر  زمان در بار كی که ستوگند،
 .  منزلت  و جا  نه و دیرهان اسارت بند از را جو  یجوانگر  نه
 اس  کذب و درود بافند  و بافدمی هم به را باطلی سننان که اس  کسی( بافند ) «حائك» از منظور

 وجود زین گرید لغات در که عرب لغ  در جنها نه ایهیکنا نیچن و بود، پدرک و اوتتع  کار واقع در نیا و
 امام. آمد انیم به «حائك» از سنن   ادق امام نزد که اس  ود  اوار  معنی نیا به تییروا در و. دارد
 هُ »: فرمود نَّ

د
ُعوٌن  أ لف  :فرمود نیچن آن ریجدس در س  . اس  ملعون حائك, «مد
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ذمْت »  
ِه ً َذاَ  ا َ َّنه مِْت ی  یَفَقًَل إمْت مِْت و  َرسه

َ
ََ ََع مْت   اَّلله

َ
َب ََع َكذمْت

ِم  ،«حهو ه ا
 (۰۰, ۰: 1۰21, نییکل.) بافدمی  امبریپ و خدا بر درود که اس  کسی حائك 

 که یگمراه, ستتت ین یگمراه جز یبافدرود نیا جهینت که( 1۰1/ 1,یراز یوتتت مکارم ک.ر زین و 
 اس ؛کرد  اوار  خلبه یانتها در  امام چنانچه کندیم مسلا مردم بر خود ندع یبرا را حاکمان

مِْت اَِلْْه  اْمْت وم
ََْْ 
َ
 َاله ََع

 
َرأ نه ااْْم َِ یََ إمْت ًَق إمْت ََ سَْْْ ه َف  رمْت هیمْت

حَْْ َف لَْ ِْم حَْْ نم  ی الْم
َ
ََ َا میم أ َربه  َْم َ ِه اْلم َِْ َْ یقْْه بْم َ ِه اْلم َِْ اَْْ

م
.أ  ده

 (.11خلبه)
 اس ، سزاوار راند، آنان سر بر را مرگ و وتود رهنمون خود قوم بر را نیک رهاییوتمشت که مردی

 .نندیننش منیا او ور از گانگانیب و دارند دومن شاوندانشیخو که
 یگمراه  واستتل به و دهدیم کشتتتن به را یاعد  و وتتوراندیم یاعد  بر را یاعد , کذب با منافو

 اس ؛داد  وهادت آنها ییدورغگو به زین خداوند که همانگونه بردیم بهر  آلودگد آب از, یاعد 
ه  قی ََ اَّلله ًفمْت ِه

نه اِلم  إمْت
َهده َن َی شم ُبه كًذمْت

َِ   (1/منافقون)  
 .ندیدروغگو منافقان که دهدمی وهادت خدا و

 :فرمودند یعل امام که همانگونه گردندیم مترد و دوس  گریکدی با, بیفر  و درود یمبنا بر و
بمْت  َكذمْت

ِم  ا
َ
ا ََع  (.1۴1 خلبه.)ََ َتَحًُب 

 .گردندیم دوس  گریکدی با درود ا ر بر و

 . آراستگی ظاهر و فساد باطن2

 ومردن از بعد خداوند. دارد یخا  یبرجستگ منافقون سور  ۰ هیآ, منافقان یتیونص جضتاد ریجعب در
 و حیفص چنان دارد؛ آنها ظاهر یآراستگ به اوار , است  مردم کنند  گمرا  و حالب, کذاب که آنها  تدات

 ونوند  به ق یحق با را باطد ای و ق یحق یجا به را باطد کرد  مسرور را وتنوند  که ندیگویم ستنن  یبل
 :فرمود یعل امام که همانگونه کنندیم القا

عم  كمْت
َِ عم یََ  ََ امْت ٌث  غم عم َهَذا ضمْت  امْت

َخذه ٌث َف ؤم غم َجًنیَهَذا ضمْت َِ  (.  3۴خلبه.) َم
 مستتلا خود بر را لانیوتت نگونهیا و زندیآممی درهم باطد از ایپار  و حو از ایپار  هموار  ولی

 .کنندیم
 جو همرا  و موافو وجود جمام با یگوئ که رانندیم ستتنن یطور  و استت  بند یفر  و جذاب آنها ظاهر

 متداوجند؛ دل در یول هستند
ذا   ََ إمْت
َ
نم َی َرأ ََ إمْت مم 

ه َلًُْمه جم
َ
َك أ به جمْت

جم ِه مم  ََدٌ ی هه ِه َلَْ ٌق اه شْه م خه ه ُه
َ
مم َكأ مْت ْلمْت مِْتَقوم عم  ََ وا تَسْم

ِه و وَن كه ی قه َُ حمََلبه م َح ًٍ َاَل ی له   هیمْت
ه  ُهه
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َّنه 
َ
ه أ مه اَّلله َلهه َِ م ًَ ُهه َذرم َ  َفًحم ده َْ ِم وَن یا َفكه  (۰/منافقون) ؤم

 گوک ستتننشتتان به ندیبگو ستتنن چون و د،یآمی خوک ظاهروتتان از را جو نییبب را آنها چون
 شتتانیا. پندارندمی خود انیز  بر را آوازی هر. داد  هیجک وارید به هستتتند ییچوبها ییگو. دهیمی

 ووند؟می منررب کجا به. بکشد شانیخدا. کن حذر آنها از. دومنانند
 کند؛یم  یجو  را نیمنافق نگونهیا البالغهنهج در  یعل امام

 َْ ِم اءه ا مه اِده هه له ْم ََ فمْت َفًٌء  مم شمْت ه
ْله وم ََ  ََ اٌء  ََ مم َا هه فه ُم  (.11۰خلبه) ًء.یََ

 .رندیناپذ درمان دردی عمد به ولی خواهند، گرانید ریخ زبان، به و ماند دارو به گدتنشان سنن
 یهاوتتم ک.ر) استت  ماریب وتته و نداق, بند, یدوتتمن, حستتد به بودن گرفتار دیدل به آنها یدلها

 :  دیفرمایم خداوند که همانگونه(. 133, 12: 1731, یخوئ
ً   فمْت  ه َاَرض ه اَّلله م َاَرٌض َفِاَاُهه مْت وهِبمْت
له  (.1۴/بقر )َه
 .اس  افزود  مررشان بر زین خدا و اس  مرری دلهاوان در

, دیالرد یاب ابن ک.ر. )ماندیم فاجران و فاستتقان مانند آنها رفتار و عابدان و زاهدان مانند آنها اقوال 
 به را جامعه, قدرت به اجصال با, باود باز منافقان گرو  جوالن یبرا دانیم چنانچه و(. 113/ 1۴: 1773, 

 که گونهآن, طلبندیم را اندبود  صیحر  آن بر ایدن از که هرآنچه ود  سوار مردم گرد  بر و کشتاند  انرلاض
  فرمودند؛ یعل امام

قمْت   ًفْمْت
َِْ ه عمْت اِلْم

ه اَْ َ  اَّلله َ َ خْم
َ
دم أ ََل َی ََ ََْ ا إمْت

ُبه َقره َِ َُده َف وا َبْْم ه َبقه
ه
َك ُث مِْت َِْ مم بْمْت

َفهه َُْْ ََ  ً َ مم َمْمْت
َفهه َُْْ ََ  ََ   َ َ َ خم

َ
ً أ َ َْْه ًمْت   َمْمْت ئمْت

َ
أ

 ََ ًَل  ََْ ام َ ه اْلم ُهه وم ِه ًنمْت َفَو
َِْ هم به ِم ََ ا َرمْت 

 ِ ًِ ًرمْت بْمْت
ََل اِِْْه ًةمْت إمْت

اَْ ََ اِْد   ًمْت 
َاَِْ ًسمْت  اِضْْه

ًبمْت اِِْه
ََْ  رمْت
َ
ً  ََع ًاْ كْه م حه وُهه له َْ َج

َم  ه اِد  مْت وا هِبمْت
َكله
َ
 (.21۴خلبه) ً.یَفأ
. استت  کرد  و تتدشتتان جو برای دارند که  تتدات بدان و داد  خبر منافقان از قرآن در خداوند و
 مردم بهتان و باطد به که انییداع و رتتالل  انیشتتوایپ آستتتان بر و ماندند  امبریپ از بعد نانیا
 گردن بر نام نیبد و گماوتتتند هم حکومتشتتان به حتی. افتندی جقرب خواندند،می فرا آجش به را

 .پرداختند جهاننواری، به آنها نام پنا  در و کردند سواروان مردم
 نیا در طدبا از حو صیجشن که زندیم رقم را ینید استتبداد از یاوتعبه, نیمنافق دنیرست قدرت به 
, بند یر ف ظواهر پرد  ریز  از ق یحق به بردن یپ و صیجشن که چرا اس  ممتنع حد در و مشتکد اریبست امر
 یاداوطلبانه ارادت هی استتتبداد نو  نیا(. 713/ 1: 1711, یطالقان ک.ر. )استت  مشتتکد جود  یبرا

 ود  قلمداد عهجام در ان ید عنوان به ندعیذ گرو  جوسا, یساختگ نید نیدروغ  یجبل واستله به که است 
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 د یپد نیا آغاز(. 1۴7: 1711, ینینائ ک.ر. )دارندیم وا مستتتبد اطاع  به جهد دیدل به را نادان مل  و
 و انیعباستت و انیامو آن از بعد و دهیستتق انیجر , استتالم  تتدر همان در جوانیم را استتالم جهان در
 :وستندیپ او به گرو  سه زین هیمعاو یبیفر عوام و یظاهرگرائ انیجر  در. کرد جستجو هیمعاو خصویبه

 به عالمانه و عامدانه آنان. بودند امام دوتتتمنان یا تتتل بیجرک که اخواهانیدن همان, اول گرو 
 و عای بن عمرو بستتتند؛ کار به هیمعاو اهداب به دنیرستت در را خود جالک جمام و پرداختند عوام بیفر 
 .وعبه بن ر یمغ

 .یاوعر  یموس ابو مانند زدند هیمعاو اعمال بر دییجا مهر خود ینینش گووه با که دوم گرو 
ل   انیچهارپا از بدجر عوام ستتتوم گرو  و ضَْْ

َ
م أ ًْممْت َبلم ُهه

َم َ َك اَكْلم َِئمْت
ه
 جماع  نیا به که( 131, اعراب.)أ

 یفراز  در و(. 1۴۰ و 1۴7 ی, نیشیپ, ینیینا. )خواندند امبریپ ی راب و نید به عالم را آنها و دندیگرو
 از یساختگ  ورت جه  به را یفرد, یار یبست که دیفرمایم اوتار  امر نیهم به  امام, البالغه نهج از
 .س ین نگونهیا ق یحق در و ومارندیم عالم یندار ید

 َِ  ََ   ً ًسمْت َاًِلمْت
ِه َبًهه اِ شم

َ
ًهه أ دم ََسه ِیََ  (.13 خلبه, البالغه نهج) .َس بمْت
 .  س ین که یدرحال خوانند دانشمند را او اند،آدمی ظاهر به که جمعی

 هاتوتتب در که کنندیم ادعا آنها که کندیم یمعرف نیچن را نماعالم گرو  نیا  امام گرید یفراز  در
 تند؛هس گزاربدع  یدرحال ستندین بدع  اهد که اندیمدع و دارند قرار وبهه در آنکه حال و ستندین

 َِ  ََ   ً ی َاًِلمْت َه َْْ دم تَس
مِْت یََ آَخره ََْ ًَب ... َس بمْت َِ كمْت

ِم َل ا دم َْحَ ََ ٍَر  لمْت زه وم
ََ  ََ ٍَر  ره لمْت اه  َحَبًئمْت

عم  امْت
َرااك  شْْم
َ
ًسمْت أ
ِه مِْتل َق  ََ ََنَ
مِْت  َوائْمْت هْم

َ
 أ
َ
حَْ ه ََع َف الْم طَْ ََ اَْ مِْت   آَرائْمْت

َ
ََ یََْع ممْت  ًئمْت

مَْ َْ َع اِْم ًَس اْمْت
عه اِِْْه اْمْت  َكبمْت َی ؤم

نه ممْت َی وِّ َرائمْت
جَ َد قه ی  الم ِْْم  امْت

فه مَْت
َ
وله أ

ََ فمْت  َهًتمْت  به
ََ  َهًیاِش  َع  ََ ََ َب ی ََ َدَع  بمْت

ِم له ا مِْت
َِ ام
َ
وله أ َع قه َطجَ

َهً اضم  (.همان) .َِ
 بر.. ..ستت ین نشتتانی او در دانش از و نامد دانشتتمند را خود که استت  گریید بندگان، انیم از
 و کندر یجدس خود رأی به را خدا کتاب و دیگو باطد سننان و گستترد  بیفر  دامهای مردم را  ستر
 رام چون: دیگومی .. .ستتازد دیمتما ستتو آن و ستتو نیا به شیخو هوای مقتضتتای به را ق یحق

 و، میجومی کنار  بدعتها از: دیگومی. افتدمی آن در خود ولی، کنم، جوق  د،یآ شیپ ناکی وتتبهه
 ...اس  دمساز بدعتها با هموار  خود

 به ماستتال  تتدر  یجار  در جوانیم را بدع  با بودن دمستتاز و وتتبهات در بودن یعنی ؛یژگیو دو نیا و
 عبارت و استت  ع یوتتر  مقابد در کردن باز دکان واقع در یبدعت نیچن. اف ی روانشیپ و هیمعاو در وفور

 ستتم  به را حکوم , نید ظاهر با که(. 33: 1711, ینینائ ک.ر) عامدانه و هدفمند یستاز نهیقر  از است 
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 .هستند یاله نور کردن خاموک یپ در هموار  و کشانندیم خود دنبال به را مردم و راند  باطد

  . انسجام و اتحاد بر باطل5

 در نیمنافق نیب اجراد از یانشتتانه جواندیم, هم کنار در منافو زنان و مردان ذکر, جوبه ستتور  13 هیدرآ
 زین و.31 - 37: 1717, یآخوند  ک.ر زین و. ۰32/ 1: 173۰, یطباطبائ ک.ر) باوتتد اهدافشتتان شتتبردیپ
 (.3/3۰: 1732, یطبرس ک.ر

ٍض  ْم عم َب مم امْت هه ضه ْم قًته َب ًفمْت ِه
ََ اِلم وَن  قه ًفمْت ِه

ََ یاِلم َكرمْت 
ِم ه ًِلم ََن بمْت ره

اه
م
َفیأ ره ْم َ َن َاعمْت اِلم

َهوم  (13/بهجو.)ِم
 از و دهندمی فرمان زوتتت  کارهای به. گرندیکدی همانند همه منافو، زنان و منتافو مردان

 .بندندمی خدا را  در انداق از را خود مش  و رندیگمی جلو كین کارهای
 رد ستتهیمقا نیا, استت نمود  باطد اهد و خود ارانی نیب یاستتهیمقا, منتل  موارتتع در یعل امام

 در را منافقان و باطد اهد اجراد, استتت  ارانشی به نستتتب   امام جانب از یاوتتتکو  که نیا نیع
 فرمودند؛ چنانچه, رساندیم مقا دوان
َّنِّ  َم سَْْ  ََ إمْت َقوم ِم َاءمْت ا نه َهؤه

َ
ع  أ مْت َْلَظه ََ یََ اَّلله مم  كه مم َاعم َحقِّ كه مَْت ََ َتَفر  مم  همْت لمْت  َبًطمْت

َ
مم ََع همْت امْت

َ
مَْت ًجم مم بمْت

ِمكه
وَن امْت
ِه َدا

اْْمْت  ْم َ  فمْت ی َممْت
م ًَامه اَْ مم إمْت

كه مم فمْت  مِْت
ًَُمه اَْ م إمْت مْت مِْت ًَا

ََ طَْ َح ِّ  ََل  الم  ًَ إمْت
ََ َاً َ مه اْلم مْت َااممْت

َ
أ  بْمْت
ََ لمْت  ًطْمْت

بَْ ِم مم ا همْت بمْت ًحمْت
ََ خمْت  َُْْ ََ ی  مم  كه مِْت ََ ً

مم فمْت  همْت َاحمْت اَْ شمْت  بمْت
ٍق َلخَ ْم ََ  

َ
م ََع َحَدُكه

َ
ته أ ِم ََ َِ م َفَلومْت ائم

ُكه ََ َفََلًامْت م  ُهمْت َاامْت نم یبمْت
َ
مْْت یته أ َهَق بمْت

ِذم مِْت
ََ  (.23 خلبه) .َا

 دستت  ند،اباطد بر آنکه با آنها رایز . وتتوند ر یچ وتما بر بزودی قوم نیا که پندارم ستتوگند، خدا به
 اوستت ، با حو که را، امامتان وتتما. دیاپراکند  د،یهستتت حو بر آنکه با وتما و دارند هم دستت  در

 با که عتییب با آنان. فرمانبردارند استت  باطد بر آنکه با را خود شتتواییپآنان و دیکنمی نافرمانی
 اهد خود وتتهرهای در آنان. دیورز می ان یخ وتتما و دارندمی نگه امان  اند،کرد  خود شتتواییپ

 کیی هب را نیچوب قدحی اگر که ایگونه به. نادرستی و فساد اهد وما و هستند درستتی و  تاله
 .بدزدد را آن جسمه و هاحلقه که جرسم س ارم، وما از

 و ارطا  یاب بن بستتر یهاحمله و هیمعاو انیلشتتگر  یهانونیوتتب از پ  در امام ستتننان نیا
 ک.ر. )ستت ا وتتد  رادیا, کوفه به جند و  تتنعا فرمانداران, عباو بن داللهیعب و نمران بن دیستتع نتنیگر 

 نچهآ که استت یگو خلبه متن(. 27۴: 173۰  قدی، هالل ابن ک.ر زین و. 7۴3 - 7۴1: 173۰, یجعدر 
, نندکیم دنبال, نزدوان در ایدن داوتتن ا تال  و یماد منافع آوردن دست  به یراستتا در باطد اهد که

 به امام البالغه نهج از یگر ید یجا در. غافلند آن از حو ریمستت در امام ارانی که استت  یاجراد
 و دندو آنها  رب به حارر که بودند اندوهناک حو به صتالیا در خود ارانی یهمت یب و جدرقه از یاانداز 
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  فرمودند؛
مم  بهكه ًحمْت ًممْت یطمْت یَُْْ

لمْت اِشْْه
هم
َ
قه أ ًحمْت َُْْ ََ ِه  وََْ اْْه ْم َِ م 

ُته َم
َ
ََ أ  َ اْْمْت یعه اَّلله م  یْم ََ ُهه  َ َو یطمْت یاَّلله َِ ِه  وََ نه ْه

َ
مْت أ ََ اَّلله ته  ام امْت

مَْت  ً َْْ
ًَرَف مْت یْاه

َف اِْدِّ   ًَ َُْْ رم م َُْْ مه َذ امْت ِّ یبمْت خَْ
َ
أ َُهمْت فَْ
رم ًِْدِّ ًرمْت بْمْت

َطًَّنمْت  َِْ
ام
َ
ََ أ مم  ِمكه

َرَة امْت
ه  َاشَْْ ْنم  امْت

ا   بهخل) .َرجه
13.) 

 را خدا آنان فرمانروای و دیینمامی شینافرمان وتتتما و کندمی اطاع  را خدا وتتتما، فرمانروای
 ندک معاملتی من با هیمعاو خواهدمی دلم. دارند فرمانش خا بر ستتر شتتانیا و کندمی نافرمانی

 من به را خود مردان از جن كی و بستتتاند من از را وتتما از جن د . درهم و نارید به که  تترافی چون
 . دهد

 ارد؛دیم انیب نگونهیا هیمعاو ارانی باطد بر اجراد نهمهیا از را خود جعجب یفراز  در هیجهاد خلبه در و
مْت یفَْ  ََ اَّلله  

 ً بْ جَْ
ً  عَْ بْ جَْ
ََ یمیْمْت ً عَْ َق  لْم قَْ مم یْ ته اِْم كه مَْت ََ َتَفر  مم  همْت لمْت ًطمْت  بَْ

َ
ممْت ََع

َقوم ِم َاءمْت ا عمْت َهؤه
َ
مَْت َع اجْم مه اْمْت َ

قه اْلْم لْمْت
عم َا جْم

م  (.23 خلبه) .َحقِّكه
 از وما  ییداج و, اندباطد بر آنکه با گریکدی با قوم نیا بودن همدس  که سوگند، خدا به وتگدتا،

 .سازدمی ر یچ آدمی بر را اندو  و راندیممی را دل, دیحق بر آنکه با گریکدی

 . ترجیح مصلحت فردی بر اصول4

 ه ج در را یخبرهائ خود از و پردازند یم قرآن دیویج به آن لذات و ایدن گرفتن یپ در بانیفر  عوام
 یقیقح فضتتائد بردن نیب از و خود فضتتائد در  یحد جعد به که یجائ جا ستتازند،یم خود اهداب شتتبردیپ

 ینگاه. ودوت وتتناخته آن ناحو از حو آنکه بدون زنندیم قرآن از یالجیویج ستتاختن به دست  نکرد ، اکتدا
 داریپا یا تتل چیه به که یامو  ستت یاولیماک حکوم  با یعلو  یگراا تتول حکوم  نیب جداوت  یجار  به
 حکوم  دربار  را یجمالج یاولیماک(. 11-2, 11 وتتتمار  ,یمرجضتتتو  ک.ر. )کندیم رووتتتن را ستتت ین

 دارد؛ هیمعاو حکوم  با یعمل جلابو که نمود انیب بیفر  عوام و گرامصلر 
 بندیپا دیباینم رکیز  یفرمانروا نیبنابرا,  ن یگر  گرگان چنگال از جا کرد عمد دیبا روبا  و یوتتت به 

 یبرا یبرا اریوتتتهر (. 11- 31: 1711, یاولیماک. )اوستتت  انیز  به که یهنگام باوتتتد شیخو مانیپ
 نهد پا ریز  ار  یندار ید و یدوست مردم, یکوکار ین, عهد به یوفا اس  ریناگز  بسا چه شیخو دول  یپاستدار 

 کند جابیا ررورت هرگا  و وود دگرگون روزگار وتدن دگرگون با که باوتدداوتته ییخو چنان دیبا نیبنابرا
 (.13 ی, همان.) زند دس  ورارت به

  مصلر که یکار  چیه از ایدن متا  به دنیرس و حکوم  حدظ یبرا عمروعای خود مشتاور و هیمعاو 
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 مانعً خوننوا  را خود, دهیخل منبر بر عًمان راهنیپ کردن زانیآو از نبودند فروگذار, کردیم جتابیا
 جان نجات یبرا جنم دانیم در عورت کشتت  جا خواندن جنم به را  امام آن بهانه به و کردن یمعرف
 .اس  مشهود  یجار  در که خود

 در. دکر ینم وارد خدوتته یلیوتترا چیه در خود ا تتول به و بود استتتوار حو هیپا بر یعلو  حکوم  یول
 فرمود؛ نگونهیا خود ارانی ینافرمان در که اس  نظر نیا دیمؤ یاجمله البالغهنهج

َّنِّ  ً  ََ إمْت َ ٌ َممْت ًِلمْت َْ
ََ یم َِ مم  حهكه كمْت ِّ یه قمْت ی لمْت

َِ  ََ م  َاُكه ََ
َ
سمْت   أ

ََلًامْت َنفم
فم إمْت  بمْت
م َاَحمه ُم َری إمْت

َ
 (.11 بهخل. )َا أ

 را وتتما خواهمنمی ولی. کرد جوان راستت  چگونه را کژی نیا و ستت یچ وتتما درد داروی دانممی
 .باوم کرد  جبا  را خود که حالی در کنم، ا اله

 نیا و کندیم مشتتنص یامو  شیاند مصتتلر  حکوم  با را گرا ا تتول حاکم هی جداوت جمله نیا و
 رجران با یگر ید و استت  حو اقامه دنبال به امام, طرب هی در, آنهاستت  ینیب جهان از یناوتت جداوت

 ایدن آنها انددینم یکس امر  ینها در و اس  یو یدن مقا د دنبال به, حو لباو به د یپووت یول مصتلر 
 (.11۴-131, 13 ومار , زاد جمعه امام ک.ر) شیخو مصلر  یبرا آخرت ای خواهندیم آخرت یبرا را

 کشد؛یم آنها یدرون یهاخواسته از پرد  یفراز  در امام و
م َاعم  ه ْنم َم یََ امْت قه اِْد  لْه ََ َا یْطم َرةمْت  خمْت

لمْت الم
ََْ َْ َم یً بمْت لمْت اِد 

ََْ َْ َرَة بمْت خمْت
قه الم لْه ًَر یطم ََ  ََ مِْت  هْْمْت

صم عم شَْْ دم َطًَاَع امْت
ََ عم ً  َب امْت
مْت َذرمْت 
َ اَّلله ْتم َذ سمْت

خَ ََ اته ََ ًمْت  َاً
َ مِْتْلم مِْت  َلمْت

عم َنفم َرَف امْت ََ َزخم مِْت  بمْت
عم َثوم َر امْت ََ ََشه همْت  ومْت

امْت یَخطم ْم َ
ََل اِلم  إمْت

 (.72 خلبه)  ً.یَْ ً 
 با طلبدنمی را آخرت ولی استت  آخرت آن از که اعمالی با کند،می طلب را ایدن که استت ، کستتی و

 نرفت را  هنگام به دهد،می جلو  فرودستان چون را خود کستی نیچن. است یدن آن از که اعمالی
 و دیآرامی امان  و  تتاله وریز  به شتتتنیخو و کندمی کوجا  جامه دامن و دارد،برمی خرد گامهای

 .دهدمی قرار ها یمعص لهیوس را خدا پوویپرد 
 یبرا جو فرمودند هیمعاو به خلاب و استت  نمود  اوتتار  مللب نیهم به 33 نامه در  امام نیا 

  ؛یپرداخت قرآن دیجاو به ایدن به دنیرس
َم   اِد 

َ
َت ََع َم َد َْ مَْت یَف

م
أ َِ آنیً بمْت رم قه ِم  (.113: 1712, یجهران دلشاد ک.ر زین و. 33 نامه.) لمْت ا

 .پرداختی قرآن دیجیو به و جاختی ایدن پی در جو پ 
 ، کندیم متزلزل را آنها قدرت یها هیپا که آنچه هر به و یحق هر با آنها برخورد استت  گونهنیهم و
 بزارا عنوان به را بیفر  و درود و ازندییم دس  اس  ایدن که خود هدب به دنیرس جه  و یراه هر به آنها

 نانچهچ ، گسترانندیم بند یفر  یهائدام خود یهاگدته از عوام یبرا و چرخانندیم خود دستتان در هموار 
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 :فرمودند امام
َح ه  ََ َاَطَف الم مِْت   آَرائْمْت

َ
ًَب ََع َِْ كمْت

ِم َل ا َ دم ْحَْ ٍَر ََْ لمْت زه وم
ََ  ََ ٍَر  ره لمْت اه ًئْمْت

عم َحبَْ  امْت
َرااك  شْْم
َ
ًسمْت أ
مِْتلِْه َق  َ

  ََ َنَْ
َ
ََع

. مِْت َوائمْت هم
َ
 (.33 نامه) أ

 و کندر یجدستت خود رأی به را خدا کتاب و دیگو باطد ستتننان و گستتترد  بیفر  دامهای مردم را  ستتر بر
 .   سازد دیمتما سو آن و سو نیا به شیخو هوای مقتضای به را ق یحق

 : دیفرما یم آنها دربار  میکر  قرآن و 
ِهذ ً ا اه
َ
م َز  َع فیَفأ مْت وهِبمْت

له وَن اً ی ٌغ َف یَه ْه بمْت
َته

م
أ َِ غًَء  مِْت ََ ابم  ًمْت 

َِ ِم فمْت
ِم غًَء ا مِْت ِه ابم

ِم
َِ امْت ِیتَشًَب  (3/ عمران آل.)لمْت

 روییپ اتمتشابه از دیجیو به دیم و ییجوفتنه سبب به است ، باطد به دیم دلشتان در که آنها اّما
 .کنندمی

 شیخو یقاب و مصتتلر  یبرا نید ریغ با را نید آنچنان و کنندیم یرا به ریجدستت را متشتتابهات نهایا
 هاآوتتوب و هافتنه در خود یهمراه به را مردم و وتتودیم صیجشتتن و هیجدک قابد ریغ که زندیآمیدرم

 .طلبندیم را خود  دینکوه یایدن, ینیگز  مصلر  یاهو یه آن در و غللانندیم

 . شیطان گرائی3

 به لانیوت گرید که یطور  به کندیم  یجو ت لانیوت با همرا  را  گرو  نیا, خود ستنن در  امام
 برد،یم خلا را  به را آنها و آراسته آنان نگا  در را بد و دیگویم سنن و ندیبیم آنها یجا

َا اِشْْه  ذه خَْ
َ  فمْت یاته ََ َفره ًَض   َفبَْ

َرااك  شْْم
َ
ِه أ م َِْ َذُهه خَْ

ََ اته   ً َاكْ م امْت ُهمْت رمْت
ام َ ًَن ْلمْت

ََ َاَرَج فمْت  طَْ ََ َابه   
م
ُهمْت َرمْت
ده  ُْْْه

ام 
َ
أ َمَر بمْت
َِ م َف ُهمْت ورمْت

جه ََ َز یحه َل  َِ ِه ه اِ مْت َق هِبمْت  َفَركمْت
م
مْت مِْت
َِ
َلْْمْت
ِم أَ َطَ  بمْت

ََ  ََ م  مْت دم شَْْ یْنمْت ََ َل َاعم  ْم َطَل فمْت
صَ مه الم ِه اِشْْه َع َْله َك  فمْت یرمْت

 َطًنه
. مِْت مَْت مِْتََلً  

َ
لمْت ََع َبًطمْت

ِم ً َطَ  بمْت
ََ  ََ مِْت  مَْت َطً

لم  (.3 خلبه) سه

 در پ ،. ستتتاخ  خود كیوتتتر  را آنان زین لانیوتتت و دادند قرار خود کار مال  را لانیوتتت
 را  از د،افتا را  به و گرف  دنیجنب دامنشان روی بر و برآورد جوجه و گذاو  جنم شان،یهانهیست

 و دگیینکوه هر و افکند شانیخلا را  به گد ،می سنن زبانشان از و س ینگر می چشتمانشتان
 .نهاد انشیا زبان بر خود باطد سنن و ود، كیور  اعمالشان در و اراس یب واند ید در را زوتی

 بند یفر  یهاخبر ساخ  سم  به را خود حرک  گرو  نیا چه هر که دارد  یاهم جه  آن از فراز نیا
 در و کندیم یجار  آنها زبان بر را باطد و کرد  عیجستتر  آنها به خود کمه در زین لانیوتت کنند،یم جندجر
 حرک  فسارا بلکه گذارندینم خود عوام اعوان و خود یبرا یبرگشت را  جنها نه که رستندیم یجائ به  ینها



 

277 

ش
پژوه

ها
ج

ی نه
 

البلاغه، 
ستان 

زم
1398

شماره 
 ،

63
 

277 

 دارد؛یم برحذر خلر نیا از را هیمعاو 33 نامه در  امام که همانگونه, س ارندیم لانیو دس  به را خود
َ فمْت 
 مْت اَّلله
ِه عمْت اِشه  َفً ًزمْت

ََ  ََ َك  َلمْت
مَْت یَنفم  .ًَا یَطًَن 

 .کن در به لانیو ک  از خود افسار و بترو خدای از دل به ه،یمعاو ای پ ،
 وکگ در زمزمه, درآورد  خود ریجستتن به را قلب او, باوتتد  یابل دستت  بر ند  افستتار که یهنگام

 .اندینمایم را  را چا  و خواندیم
 َنَفَذ فمْت 

ا  َّ م َاده َرُكه َرمْت َخفمْت  ََ َحذه
ده ََ َنَفَث فمْت یاِا   

َذانمْت َنجمْت  ً 
َضل.یالم

َ
 (. 17 خلبه) ً  َفأ

 میب کند،می زمزمه شتتانیگووتتها در و وتتد  پنهان تانیدلها در که دوتتمنی لان،یوتت از را وتتما و
 .دینما هال  و کند گمرا  را خود ارانی لانیو. داد 

 را آنان  امام که گرددیم یکستتان زمر  ودر ایگو حو ستتنن به زبان نه و وتتنودیم گوک نه گرید 
 .اس داوته برحذر

ا   هم ََ ً َنَفَث اِشه َف َ َّنه َهً َفإمْت لمْت
ثم مْت دم ِلمْت ْه
َِ مَْتكیَا  مِْتََلً  

َ
 (.117 خلبه) .َطًنه ََع

 .  اس  د یدم جو زبان بر لانیو که س یبازا سننان گونه نیا از

 . شبهه افکنی و پوشاندن حق6

 و دمانیم ق یحق به که استت  یخبر  ستتاختن ، گرددیم مرجبا خبر ستتاختن نو  به که یموارد از
  ورت هب را یانسان عقول وتود،ینم جدا خود مولود از که یوالد   تورت به ریّ مر یقدرج با است  جوانستته

گا   امر نیا ق یحق به ارانهیهش زین یعل امام و بکشاند خواهدیم که جه  هر به و کند ریجستن ناخودآ
 د؛یفرمایم که آنجا اس ، برداوته آراسته ق یحق به باطد نیا چهر  از پرد  و کرد  اوار 

حَْ ِّ َِلم  اجمْت الْم
َِ عم اْمْت َص اْمْت

لَْ َل خَْ ًطْمْت بَْ
نه اِْم
َ
وم أ لَْ ًامْت یْ فَْ َِْ هرم

 اِلم
َ
َف ََع لمْت یخم ًطْْمْت

بَْْ ِم سمْت ا
بم َِ عم  َح ه َخَلَص امْت

نه الم
َ
وم أ َِ  ََ  َع 

دمْت  مَْت ً َْ ه
عه اِلم َلْه ِم

َ
ِه أ ِم تم َا َْ َقَط عم یانم كمْت

َِ  ََ ٌث َف یَع  غم عم َهَذا ضمْت ََ امْت ٌث 
غم عم َهَذا ضْمْت  امْت

َخذه مِْتَك یؤم ً
َِ َجًنمْت َفهه

َِ َلمْت ی  َم وم
َِ  سم

مِْت یاِشه  َم
َ
 أ
َ
مِْت یَطًنه ََع  (.3۴خلبه. )ًئمْت

 د یپووتتت باطد به حو اگر و ماندنمی پنهان حو ندگانیجو بر ن یآمنمی حو با بتاطد اگر
 مدره باطد از ایپار  و حو از ایپار  هموار  ولی. ودمی د یبر  طعن از معاندان زبان گشت ،نمی
 .  وودمی مستولی خود دوستان بر لانیو حالی، نیدرچن. زندیآممی

 که ندک باز عقال یبرا را را   یحقان نور در جا کند یم انیب باحو را وتتبهه جداوت گرید یا خلبه در
 که ه ج آن از وبهه دیفرمایم و  یدرا ازمندین آن صیجشتن و است  هیبار  حو و وتبهه نیب هیال  چقدر

 .اس  ود  د ینام وبهه, اس  حو هیوب
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 ِّ ً َسه َ َّنه َح ه یََ إمْت ِه الم بمْت
ً تهشم َ ََّنه  ْلمْت

َه ً  بم َه ًه شه بم  (.71 خلبه. )تمْت اِش 

 .  اس  باطد چند، هر دارد، وباه  حو به که اندگدته وبهه روی آن از را وبهه
 انیب نگونهیا خدا دوتتمنان و خدا دوستتتان کنند  زیمتما یژگیو,   امام یرووتتنگر  نیا یپ در و

 کند؛ یم حرک   یهدا و نور سم  به یکی چگونه که داردیم
مِْت  َم
َ
ً أ اه
َ
مْت َفضمْت یَفأ  فمْت یًءه اَّلله

م ُهه ِم یًؤه مِْت یه قمْت یَهً ا ََ َا َدیی  ه ته اْلم مم ََسم هه  (.همان. )له
 و  یهدا رهبروتتتان و دارند دستتت  در نیقی چراد که نشتتتوند گرفتار بدان خدا، دوستتتتان ولی

 .اس  رستگاری
 کنند؛ یم دعوت وهالک  وقاوت سم  به را مردم یگر ید و

 فمْت 
م ُهه َاًؤه مْت َفده َداءه اَّلله ام

َ
ً أ اه
َ
مِْت یََ أ ََ َا  

َاله ییَهً اِضه ََ َْ ِم مه ا هه  (.همان.) له
 .اس  کوری شانیراهنما و خواندمی فرا بدان گمراهی و رالل  را خدا دومنان اما

 رد کردن حرک  خداوند دوتتمنان یبرا که استت  نهدته جمله نیا در که یمدهوم و یبالغ نکته و
 یسع و است  یگمراه در خود گمرا  که چرا است  کرد  استتداد  دعوت از بلکه ، است  اورد ین را یگمراه

 ستتهیمقا گرو  دو نیهم گذوتت  که همانلور 2۴۴ خلبه در زین و. دارد رتتالل  ستتم  به مردم دعوت در
 به سنن ندستین گذار فرو آن به دنیرس یبرا یروو چیه از و هستتند باطد دنبال به که یآنهائ از, اندوتد 

 ارمددسر  که هیمعاو روک با اوس  مدار بر حو و است  حو که را خود روک جداوت یرووتن به و آمد  انیم
 رآو  ادی را هیمعاو یبیفر  عوام  د  آوتکارا ی تورج به 13 نامه در  امام. داردیم انیب است  باطد جنود

 : دیفرمایم و وودیم
عم امْت  رمْت امْت َبًُْْمْت

ِم حمْت ا
مم ًِله َع بمْت فمْت

َِ ِم َِ نم 
َ
َك أ َِ دم آَن  ده َفقَْ ً َبْْم اْه

َ
َا یأ ًاِّ َك بمْت َافمْت

سْْم
َ
َج أ َت َاَدارمْت

َلكم ورمْت َفَقدم سَْْ
اه ه َك ًنمْت اْلم ًئمْت

َبًطمْت 
َ َ  َل یاْلم ََر اِلم ره َك اه َحًامْت تمْت

َم
َكًذمْت یمْت ََ ا

َ ََ اْلم َك.ی  ِم دم َاَا َا ََ مِْتَك َاً  َحً تمْت
َم ً  بمْت
ََ  (.13 نامه) قمْت 

 به جو اام. وتتوی منتدع استت ، انیع آنچه از و ییبگشتتا رتیبصتت د ید که د یرستت آن وق  بعد، اما
 درود مشتتتتی. کردی باطد هاییدعو و نهادی قدم رفتند،می گذوتتتتگان  کته راهی همتان

 .اس  برجر ب  جو وین از که بستی خود به مقامی. ایانداخته عوام اذهان در و ایبرساخته
 : دیافرمیم و داردیم حذر بر حو لباو با ها آن  یجلب و دیاباط و ها وبهه ساختن از را او س   و

 َجَابمْت 
تم َدفَْ اْم

َ
ً أ َ ًِلَْ َِْ ًَ طَْ ِم فمْت

ِم نه ا إمْت
ً فَْ هَْ مِْت َلَْْ بم

ِه  
َ
ً ََع َ ْلَْ َ مَْت

ََ اشْْم هَْ ًَ  بم َذرمْت اِشْْ 
ًحْم تمْت افَْ

شَْْْ ام
َ
ََ أ  ً ً.َبهَْ هَْ ِه ََ لم ًَر ظه اَْْْ بم َ  ْلم

 (.  همان)
 هایپرد  فتنه که استت  درازی زمان که.زیب ره باطد و حو نتنیآم از و وتتبهه از کن حذر پ 
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 .اس  ساخته کور را دگانید آن ظلم  و نتهیآو خود
 :سازد یم روون یخوب به را حاکم را  و روک   ادق امام از  یحد نیا به اوار  و

َن » َا  یَبمْت  إمْت
ه
لمْت یأ ْم َِ ًسمْت 

ِه مِْتل وا 
َلقه طم
َ
مْت َی  ًَ أ

ََ َِلم مَی  اْلم و  لمْت یًنمْت ْم َِ وا 
قه لمْت
مِْتَك َی طم و  رم مْت

و ی اِشِّ له َذا َْحَ م َاَل إمْت وهیمِْت َِلم یُهه فه رمْت  «.ْم
 (.111/ ۰: 1۰21 نی،یکل)

 بسته را ورک وناخ  را  و بازگشودند مردم بر را مانیا وناخ  را , هیامیبن که است  نیا ق یحق
 .باوندنداوته را صیجشن قدرت, وودیم دیجرم آنها بر ورک که یوقت جا داوتند

 وتتناخ   را بستتتن و مانیا وتتناخ  را  گذاوتتتن باز با که ، اندگرفته شیپ در هیام یبن که یرووتت و
 نید یروو نیچن با. دیآیم سروان بر چه ندانند هرگز عوام که آوردند وجود به جامعه در را یلیورا, وترک

 به نیا و گرددیم مشکد اریبست باطد از حو صیجشتن یلیوترا نیچن در و زندیآمیم درهم نید ریغ با را
 طول در هیام یبن و اس  سنجش اریمع از استداد , گرید زیچ از یزیچ هر هیجدک را  که است  جه  نیا

 جا ندکرد جدا  یب اهد از را حو  یمرور  و دادند رییجغ را باطد و حو نیب صیجشتتن اریمع, خود حکوم 
 .گردد کور حو به دنیرس یبرا را  وبهات امانیب هجمه در

 . هیاهوگری9

 رد. کنندیم استتتداد  خود ندع به, ق یحق با مواجهه یبرا افراد که استت  یاوتتاخصتته یاهوگر یه
 ادیفر  و بانم, دادیب و داد,  تتدا و ستتر, مقال و قال, غوغا, هنگامه, رتتورتتاء آن معادل دهندا نامهلغ 
 مناطب یبرا را استتتدالل و استتتنباض را , روک نیا از استتتداد (. ۰3/731: 17۰1, دهندا. )استت  آمد 

 برهم را جامعه نظم و کرد علم  امام برابر در بارها هیمعاو که یکار , یارستتانه معرکه کردن برپا. بنددیم
 .بود نی د جنم وکس   ینها در و اغتشاک دیدال  از یکی ن یر 

 ود ج یانداز را  و یگر اهویه هی وتترو  دیستتد یانامه همرا  به نهیمد به هیمعاو هیپ ارستتال انیجر 
 بود؛  امام با ابلهقم جه 

 و ستتتهب که داد او به طومار كی و داوتت  دیستتگ نهیمد به را یکیپ هیمعاو, عًمان قتد از پ  ما  ستته
 بد  اننش بهمه آنرا و ریبگ بدست  را طومار گووته نهیمد به ورود هنگام که داد دستتور او به. بود وتد  مهر
 به هیمعاو که همانلور عبسی مرد آن, نهیمد به ورود هنگام. یهستت من طرب از یانامه حامد جو بدانند که
 و ود وارد  امام بر ند ینما. دادیم نشان بهمه آنرا و داو  دس  در را طومار گووه, بود داد  دستتور او

 هنووت آن در حرب كی حتی بود دیستد طومار آن. کرد باز و برداوت  آنرا مهر و ختم  امام: داد را طومار
 .بود نشد 



   

273 

 یهایژگیو 
وام

ع
یفر 

 بان
مبنا

بر
 ی

وزه
آم

 یها 
مام

ا
 یعل 

 

273 

: فرمودند  امام. میبگو که دارم امان ایآ گد . بودچه سرت پشت  دندیپرست هیمعاو هیپ از  امام
 .وودینم کشته هرگز خبررسان داری، امان آری
 نیاجلق آنکه جا ود ننواهند رارتی هرگز که است  مردم وتورک گذاوتتم ستر پشت  آنچه گد ؛ هیپ

 آنها. دنیگر یم عًمان قتد برای همه که امگذاوته ریپ هزار وتصت  خود ستر پشت  من. بشتوند قصتای
 773/ 1: 1731,ریا  ابن ک.ر. )کنندیم زاری آن ریز  افراوتتته دمشتتو منبر بر را عًمان آلود خون راهنیپ
- 771.) 

 نوانع به که یجائ جا آنها دادن جلو  مهم و  یاهمیب عنا تتر بر هیجک با, عایابن او همرا  و هیمعاو
 از بعد عایابن که یوقت, پرداختند  امام با مقابله به, گردد بتاور جتامعته در رفتتهیپتذ ا تتتد هیت

 بر, یاهوگر یه در, جستتتندیم یمرکز حکوم   یجضتتع و حمالت یبرا یابهانه خود یهایعهدوتتکن
 بر رگید بار جا کردند  یجو تت یباز  و یوتتوخ به انیوتتام شیپ در را  امام و کردندهیجک  یاهمیب موارد
  امام به عای ابن نکوهش خبر که یهنگام. کنند همرا  را خردیب مردم و زنند دییجا مهر خود یدرستتت

 :فرمودند نگونهیا و رفتند منبر بر, دیرس
َغ ًمْت  ًبمْت
ِه عمْت اِ
بم  امْت
 ً ب  فمْت یَعجَ

نه
َ
ًممْت أ
لمْت اِشْْه
هم َ مه ْلمْت اه َّنِّ  ِم

َ
ََ أ َاًَب ً   ًَل َبً اه ََ َقدم  َِ سه  َاًرمْت

ه
ََ أ سه  َاًفمْت

ه
ًَب ًٌ أ َْ لم مِْت ٌؤ  ره َطَ  اام ََ  ََ ا   طمْت

.  ً  (.231 -233: 173۰,  قدی هالل ابن ک.ر زین و 1۰ خلبه) آِثمْت
 اهد و عمطب ووخ مردی و کنممی مزاه اریبس من که دیگومی انیوام به نابغه پسر از وتگدتم در

 .  اس  آورد  زبان بر عمرو که آلودگنا  و باطد اس  سننی نیا. امچهیباز  و لعب
, طلبندیم  یحر , زنندیم ادیفر  یر یدل به خود جمع در که اس  نیا اهوگرانیه و ادعاکاران رسم ایگو
 آنها زا که استت  عورجشتتان نیا, عدال  ریوتتمشتت با ییارویرو هنگام و بافندیم هم به را ستتمانیر  و آستتمان

 کند؛یم دفا 
َذا اَكَن  إمْت

 فَْ
َ
بمْت َفأ َحرم

َد الم ِم ذمْت اَِلْْ   یامْت
خه
م
أ َِ َو َاً َِلم  ٍر هه ََ آامْت ٍر  َ ه َاكمْت یَزاجمْت

كم
َ
مِْتَك اَكَن أ َذا اَكَن َذ َذَهً َفإمْت  َاآخمْت

مِْت یوفه مِْت َد
نم 
َ
.میم أ ِه َِ َم َسبه َقرم ِم  (.1۰ خلبه) َنَح ا

 س ا زمانی جا نیا و دهد، جلو  ریدل را خود جا کند نهی و امر بستی زبان، به رستد، فرا جنم چون
 که استت  نیا او رنمین نیبزرگتر  برآمد، امین از رهایوتتمشتت چون و امد یبرن امین از رهایوتتمشتت که

 .  دیبگشا خود عورت
 جلب یبرا, کنندیمحیجقب, وکنندیم مانیپ, ندیگویمدورد, اندنهاد  بنا کذب بر را خود یاهو یه آنها

 .کنندینم  یدر  آنها هیجرر  و مردم در جندر جادیا یبرا یابزار  چیه از انیوام  یحما
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 َِ ِه  َْه به إمْت ذمْت
ِمكَْ لمْت ا َقوم

ِم ر  ا ََ شَْْ  ً اَْ
َ
وله َف یأ ََ ی قه به  ذمْت

ده َف یكْم ََ ی ْْمْت فه  لمْت
له َف ی خم

َ
أ ََ ی سْْْم له  خَْ له َف ی بم

َ
أ ََ ی سْْْم فه  حمْت

ونه ی لم خه
َد  هم َْ ِم  (.   همان.)ا
 وعد  خل  و دهدمی وعد . دیگومی درود وستتتتهیپ او, استتت  درود گدتار نیبدجر  که د،یبدان
 ستتوگند، و ا تترار به خواهد، زییچ خود اگر و ورزدمی خستتّ  خواهند، او از زییچ اگر کند،می
 .کند ان یخ آن در بندد مانییپ اگر و ستاندمی

 د؛ینمایم انیب را هیمعاو و عای بن عمرو یغوغاگر  همه نیا دیدل  امام س   و
َّنِّ  مْت إمْت ََ اَّلله َاً 

َ
 مْت یَِ  أ

ْه َِ َِ  َم ِه  َه ََ إمْت تمْت  َوم
ه اِلم ْكم قمْت ذمْت مْْت

َع اِله َح ِّ سمْتسم یامْت
لمْت الم وم
ََ عم  ِه امْت ْه

َِ َرةمْت یَم خمْت
 (.همان) .ًنه الم

 نگذارد را عمرو آخرت، بردن ادی از و داردمی باز مزاحی و چهیباز  هر از مرا مرگ ادی سوگند، خدا به
 .  آورد زبان بر حو سنن که

 اعتراب آن به,  یجار  نقد طبو مرگ هنگام در عایابن که استت  یزیچ همان  امام ستنن نیا و
 مرد   1السالسد ذات غزو  در کاک کندمی آرزو پدرت: گد  پسرک به دیفرارست عمرو مرگ چون که کرد
 شیخو مال به ستت   ستت ؟یچ خدا نزد آنها در من عذر دانمنمی که وتتدم وارد ییکارها در من همانا بود،
 شیپ سال سی من کاک ای بود، یوتتر  نیسترگ مال نیا کاک ای: گد  و دید را آن فزونی و ست ینگر 
 آخرجم و دمیبرگز  را خود اییدن ساختم، جبا  را خود نید و کردم ا تاله را هیمعاو اییدن بودم، مرد  امروز از
 (.131 - 13۴/  2: 1731, یعقوبی ک.ر. )دیفرارس مرگم جا ماند د یپوو من بر راس  را  کردم، رها را

 اس ؛ جوجه قابد اریبس البالغهنهج در یاهوگر یه دربار  یگر ید نمونه
ََ َاَع َهَذ  وا  َه َر بم

َ
ََ أ َا  َاده رم

َ
دم أ ََ َر یََ  ام َ سمْت یعمْت اْلم

ََ َا سه َع  مَْت
ده َح ه َنه امْت رم َه  ً

َِ َلم َِ  ََ له  َفشَْ ِم َر  له َح ه یعمْت ا طمْت
م  1 خلبه.)َّنه

 (.۰11/ 2: 1۰11, اعًم ابن به ک.ر زین و
. دندبمان کار در و دندیجرستت همه، نیا با, افکندند وتتعله آذرخش چون و دندیخورووتت جندر همانند

 مگر م،یخرووتتنمی جندر چون  ما  نگرفتند یاجهینت و انداختند را  به اهویه, کردند پا به غوغاا
 .میببار  که گا  آن مگر میکننمی روان دیس و میکوب فرو را خصم که گا ، آن

   را به یجوخال یاهو یه با جمد ا تتتراب که فرمودند جمد جنم از بعد را ستتتننان نیا  امام
 را یاعد , داوتتتند دستت  آن در خود که عًمان قتد مانند یواه یهابهانه به و کردند یگر غوغا, افتادند

 ا تتراب که داردیم انیب, هاتیجشتتب انیب با  امام. نشتتد دوتتانیعا یاجهینت چیه و دادند کشتتتن به
 .  دنمان انیجوبهانه یبرا ییرسوا جز کار عاقب  و کنند عمد نتوانستند یول زدند ادیز  حرب, جمد

                                                                        

 .اس   امبریپ زمان من ور 1
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 و ,کنندیم پا به یجوخال یادعاها, داد  بیفر  بلند یآرزوها با را مردم جمد ا تتراب مانند یرهبران
 از شتریب و باالجر آنها عمد هم, دارند حو ریمس در قدم که آنها یول  کشتانندیم جنش به را یاستالم جامعه

 ربازس ریعم  یجو ت نکته نیا وتاهد. است  ق یحق یمبنا بر عملشتان و ستنن هم و است  ستننشتان
 نگونهیا برگشتت  که یهنگام و وتتد فرستتتاد  استتالم ستت ا  یابیارز  یبرا, بدر جنم در که استت  انیابوستتد
 گد ؛
 مرمد  ا ستت که دینیب ینم ایآ اما, یاکنند  مدد نه و دارند ینیکم نه که هستتتند ندر صتتدیستت حدود در

 تهکشتت آنها از کیی و ندارند خود رهاییوتتمشتت جز گاهیهیجک چیه آنها...  ند؟یگوینم ستتنن و خامووتتند
, 1۴, 1731, یوووتر  ک.ر زین و ۰۰2/ 2: 1713, یاللبر  ک.ر. )بکشد را وتما از کیی آنکه مگر نشتود
133.) 

 

گیری نتیجه 
 امام حذب و قدرت گرفتن دستت به در یستتع, عوام بیفر  از استتتداد  با هموار , امام منالدان .1
 در ار  یعلو  حکوم , ینیجار  وتتواهد یمبنا بر د یپد نیا وجود که همانگونه, اندداوتتته حکوم  از 

 و یعلو  حکوم  حذب سازنهیزم خود نیا و اس کشتاند  خود از دفا  به هموار  عمرک کوجا  مدت طول
 .  اس گشته بانیفر عوام به قدرت انتقال
 یچگونگ و  یعل امام منالدان در یهائیژگیو وجود استتتالم  تتتدر ینیجار  منابع به جوجه با .2
 یبن را ان،یسد یاب ابن هیمعاو که دیگرد مشتنص و. دیگرد نییجب جامعه عوام یده جه  در آنها یا رگذار 

 یخوب به  دات نیا  و دیگرد  یجو ت  یعل امام کالم در یهائ یژگیو با بیفر  عوام هی عنوان به هیام
 .اند پراخته جامعه از یبردار  بهر  به مشابه  دات با  یجار  درطول که اس  باطد اهد نشانگر
 بر جرادا و انستتجام, باطن فستتاد و ظاهر یآراستتتگ, نداق رینظ ییهایژگیو داوتتتن با بانیفر عوام .7
 در یر اهوگیه و یافکن وبهه, او قراردادن رهبر و یگرائ لانیو ا تول، بر یفرد مصتلر  حیجرج باطد،
  یهدا خود اهداب ستتم  به, خای یابزار  با را جامعه و دارند حضتتور, باطد خوای عنوان به جامعه

 .کنندیم
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