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فراخوانی داستانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه
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فریده دادفر

3

چکیده:
قرآن کریم سرچش��مه فصاح��ت ،بالغت و اعجاز و مهمترین می��راث دینی ،فکری
و فرهنگی و وجه مش��ترک مسلمانان اس��ت که همواره در طول قرنهای متمادی
مورد توجه شخصیتهای گوناگون واقع شده و با داشتن ویژگیهای خاصی همچون
جامعیت ،روشنگر راه بشریت به سوی سعادت و امنیت و آرامش بوده است.
ّ

از جمله مش��خصههای خاص قرآن کریم ،اس��لوب قصهگویی است که در بسیاری از

س��ورهها به کار رفته اس��ت و به همین جهت ،ادبا و بزرگان دینی و مذهبی از آن به
عنوان مهمترین منبع در جهت وضوح و رسایی مفاهیم در آثار خود استفاده نمودهاند.
حضرت علی نیز زمانی که ناآگاهی مردم را نسبت به مسائل مختلف مشاهده کردند
در س��خنان خود به بیان موضوعات گوناگون پرداخته ،با الهام گرفتن از داستانهای
قرآنی که برای عامه مردم قابل درک بود ،مسائل سیاسی ،اجتماعی و دینی و اخالقی
را تبیین نمودند .امام در این راس��تا با بهرهگیری از داس��تان آفرینش انس��ان ،قدرت
زندگی برخی پیامبران مردم را به زهد
بیپایان خداوند را متذ ّکر شده و با بیان داستان
ِ
و دوری از دنیاپرستی دعوت نمود و با یادآوری سرگذشت امتهای پیشین همچون
قوم سبأ ،مخاطبان را از شبیه شدن به آنان و سرنوشتشان بر حذر داشت.

واژگان کلیدی:

داستانهای قرآنی ،نهجالبالغه ،پیامبران ،بینامتنیت.
 .1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان» بینامتنیت داستانهای قرآنی با نهجالبالغه» میباشد.
 .2استادیار گروه زبان عربی دانشگاه اصفهانMehdiabedi1359@yahoo.com .
 .3دانشجوی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان.
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مهدی عابدی جزینی

2
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مقدمه

ق��رآن به عنوان وحی الهی و ارزش��مندترین کتاب مق ّدس ک��ه در طول تاریخ از تحریف در امان مانده

است ،اولین و مهمترین وسیله هدایت بشر بوده که خداوند آن را بر بلند مرتبهترین فرستاده خود نازل
نموده و در آن همه آموزههای مورد نیاز بشر برای زندگی همراه با سعادت دنیوی و اخروی را قرار داده
تا با تکیه برآن بتواند به کمال حقیقی دست یابد.

قرآن به ش��یوههای گوناگون به هدایت بش��ر میپردازد؛ گاهی با وعده و وعید ،گاهی با
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یادآوری هدف آفرینش انس��ان و گاهی با هوش��یار کردن فطرت خداجوی او و در بسیاری از
موارد نیز با بیان داستان و قصه گویی که بهترین روش برای تربیت انسانهاست .داستانهای
قرآنی به گونهای بیان ش��ده است که انسان خود را در بطن این داستانها احساس کرده و با
تمام وجود آن را درک میکند؛ چرا که با چنان اسلوب شگفتی بیان شده که هیچ چیز دیگری
نمیتواند اعجاز و اعجاب آن را داشته باشد .به همین دلیل است که این داستانها همواره به
عنوان منبعی مهم ،مورد اهتمام علما و بزرگان دینی وعلمی بوده است تا به وسیله آن آنچه
را که در ذهن آنان است به مخاطب خود القا نمایند.
امام علی نیز با توجه به ش��رایط خاص جامعه اسالمی در روزگار خود ،مانند بسیاری
از بزرگان از داس��تانهای قرآنی در کالم خود در راس��تای افزایش درک مخاطبان از مسائل
مخاطب این سخنان همواره خود را در فضایی ماالمال از
مختلف الهام گرفتهاند ،به طوری که
ِ
معنویت وحقیقت احساس کرده و مقصود ایشان را بدون هیچ ابهامی درک میکند.
این مقاله بر آن اس��ت به بررسی فراخوانی داس��تانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه
بپردازد و چگونگی این فراخوانی را بر اس��اس اهداف و منظور گوینده کالم در بیان نمادها و
تناسب شرایط مورد نظر حضرت با داستانهای قرآنی ،مورد تحلیل قرار دهد.
در این مقاله برآنیم به سؤاالت زیر پاسخ بگوییم:
 امام علی در خطبههای خود از داستانهای قرآنی برای بیان چه مفاهیمی استفادهنموده اند؟
 امام علی بیش از همه از کدام داستانهای قرآنی در سخنان خود الهام گرفته اند؟ -فراخوانی داستانهای قرآنی تا چه اندازه در وضوح مفاهیم کالم امام تأثیر گذار بوده است؟

پیشینه تحقیق:
از جمله پژوهشهای انجام ش��ده در مورد فراخوانی داستانهای قرآنی  میتوان به مقاالت و
کتابهای زیر اشاره نمود" :حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی" از دکتر عباس عرب
الشخصيات التراثية فی
در تورات و انجیل و قرآن و بازتاب آن در ادبیات فارس��ی"" ،إستدعاؤ
ّ

الشّ عر العربی المعاصر" اثر ارزشمند دکتر عشری زائد و مقالة دکتر پيشوايی علوی تحت عنوان
السياب" ،اما پیرامون موضوع این پژوهش تاکنون مقالهای به رشته
"القصص القرآنية فی ديوان ّ
تحریر درنیامده است.

 .1مؤلفههای داستانهای قرآنی:
داس��تانهای قرآنی حجم گس��تردهای از قرآن ،ح��دود ربع آن را در برگرفته اس��ت (عباس،

اهمیت بس��یار آن در قرآن اس��ت .داستان
 )11 :1987که این میزان از دادههای قرآنی ،بیانگر ّ
پردازیهای قرآنی برای صاحبان اندیشه و تف ّکر ،حاوی عبرتها ،پندها و رهنمودها و لطایفی
اس��ت که داس��تانهای دیگر جهان از آن بیبهرهاند (الزین .)13 :1988 ،همان گونه که خداوند
میفرماید:

��ر ٌة لأِّ ُ ْولِي َ
األلْ َب ِ
يق
اب َما َك َ
َ��د َك َ
«لَق ْ
ان َح ِدي ًثا يُ ْف َت َرى َولَ ِكن َت ْص ِد َ
ان ِفي ق ََص ِص ِه ْم ِع ْب َ
الَّ ِذي بَ ْي َن َي َد ْي ِه َو َت ْف ِص َ
ون» (یوسف.)111 :
يل ُك ِّل شَ ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة لِّق َْو ٍم يُؤْ ِم ُن َ

«در سرگذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان انديشه بود! اينها داستان دروغين

نبود؛ بلکه(وحى آسمانى است) و با آنچه پيش روى او (از کتب آسمانى پيشين)
قرار دارد هماهنگ اس��ت؛ و ش��رح هر چيزى (که پايه سعادت انسان است)؛ و

هدايت و رحمتى است براى گروهى که ايمان مىآورند!».

از جمله ویژگیهای داستانهای قرآنی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 .1تکرار هدفمند :اغلب داستانهای قرآنی در سورههای متعدد ذکر شده و در هر سوره با
شیوهای متفاوت ،مطابق با مقتضای حال مخاطب و موضوع سوره شکل گرفته است.

 .2جامعیت :داستانهای قرآنی از چند جهت دارای جامعیت است:
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و محمد جواد حصاری" ،حضور نمادین پیامبر در معراج نامه ش��اهرخی"" ،داستان پیامبران
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الف :مخاطبان خود را با تمام وجود تحت تأثیر قرار میدهد.
ب :اسلوب این داستانها برای هر جنس و هر مخاطب بر اساس شرایط او متنوع میباشد.
ج :از جه��ت زمانی ،داس��تانهای قرآنی از گذش��ته ،حال و آینده س��خن میگوید....
(حمزه.)162 :1414،

 -3حقیق��ت تاریخی :همه آنچه که در این داس��تانها ذکر ش��ده ،از ح��وادث گوناگون و
معجزات پیامبران و ...حقایق تاریخی هستند که در تاریخ بشر اتفاق افتاده و هیچ گونه
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مغایرتی با عقل و خِ رد بشری ندارد.

 -4هدفمندی :اولین هدف داستانهای قرآنی ،تأمل در آنها و عبرت گرفتن و اصالح عقاید
و اخالق در جهت اصالح فرد و جامعه است.

تفاوت میان داستانهای قرآن با متون داستانی دیگر بسیار است ،چرا که یک متن الهی
به صورت بدیهی از یک متن بش��ری متفاوت اس��ت .اما برخی پژوهشگران به نقاط مشترک
میان داستان پردازیهای قرآن با دیگر متون داستانی پرداختهاند .از جمله این نقاط مشترک،
درون مایه اصلی اس��ت که داستان برای عبرت اندوزی و درس گرفتن است ،با وجودی که با
مخاطب صاحب ذائقه خود را تحت تأثیر قرار دهد
جنبههای زیبایی شناختی خود قصد دارد
ِ
(الطراونة.)17 :1992 ،

گاهی درون مایه اصلی در داس��تانهای هنری به تفصیل بیان نش��ده است و گاهی اص ً
ال

روش��ن نیست ،ا ّما میتوان آن را از طریق رخدادهای داستان و فرجام آن درک نمود و گاهی
نیز درون مایه ،با قالبی نمادین و سمبلیک ارائه میشود که این قالب در قرآن وجود ندارد ،چرا
که قرآن ،هدف رسالتمند خود را دنبال میکند و دارای هدف زیباشناختی نیست.
گاهی داستانهای قرآنی با داستانهای هنری در توضیحات و جزئیات ،نقطه اشتراک دارند
که این توضیحات گاهی خارج از بافت داستان جای میگیرد ،مانند داستان قارون(قصص)78 :

وگاهی نیز در خالل داس��تان ارائه میشود ،مانند داستانهامان (غافر )37-36 :که جزئیات در
البالی بیان رخدادهای داستان بیان گردیده است.
چنین توضیحات و جزئیاتی در داستانهای ادبی مشاهده نمیشود و عدم وجود آن ،شاید
مخاطب فرهیخته را مورد خطاب قرار
ویژگی مثبت داس��تان هنری محس��وب گردد ،چرا که
ِ
میدهد ،اما قرآن کریم تمامی طبقات و اقش��ار جامعه را مورد خطاب قرار میدهد .از این رو

قرآن هدف مورد نظر خود را به صراحت بیان میکند تا تقریب به ذهن صورت گیرد.
سبک قرآن در روایت داستان متفاوت است؛ گاهی مطلع داستان قرآنی به صورت خالصه
بیان میگردد؛ مانند داستان اصحاب کهف (کهف ،)9 :سپس جزئیات داستان پس از این اشاره
کوتاه و با زمینه سازی برای ورود به داستان بیان میشود .گاهی فرجام داستان و درون مایه
ِ
روایت داستان به صورت مستقیم و بدون زمینه سازی
سوره قصص(قصص )6-3 :و گاهی نیز
یا با خالصه نگاری صورت میگیرد و مخاطب را ش��وکه میکند مانند داس��تان تولد حضرت
عیسی( مریم.)16 :
گاهی نیز روایت داس��تان به صورت گفتم��ان طوالنی یا کوتاه صورت میگیرد ،آن گاه از
طریق قهرمانهای آن ،داستان را روایت میکند مانند گفتگوی ابراهیم با خداوند در مورد
انگیزش مردگان (بقره.)260 :
شخصیتهای داستانهای قرآنی در قرآن نیز به سه دسته تقسیم بندی میگردد:
ش��خصیت پیامبران الهی که در اغلب موارد نمایان اس��ت و ش��خصیت الگویی محسوب
.1
ّ
متعدد مربوط به
میگردند که مس��لمانان از آنان پیروی میکنن��د و از خالل آن ،مواضع
ّ
شخصیت انسانی توانگر مانند سلیمان
ش��خصیت انسان نمود مییابد .گاهی در برابر
ّ

قرار میگیریم و گاهی در برابر انس��انی صبور و ش��کیبا مانند ای��وب وگاهی در برابر
یوس��ف با آن دگردیس��ی و تح ّوالت ش��گفت انگیز زندگیش که نمود یک انسان مؤمن و

پاکدامن است.

شخصیت پیامبر با مؤمن در ساختار روحی و روانی همسان است ،اما
شخصیت مؤمنان که
.2
ّ
ّ
در جنبه عصمت متفاوت است که تنها برای پیامبران امکان ثبوت دارد (علیان.)56 :1992،

ش��خصیتها در قرآن ش��کل ثابتی ندارند حتی در پیامبران ،با وجودی
نکته دیگر اینکه،
ّ

که جنبههای خیر و نیکی در وجود آنان جمع اس��ت ،اما تفاوتهای نمایانی میان آنان وجود
دارد ،به عنوان مثال س��لیمان شیفته سیادت و فرمانروایی و دادگستری در زمین است،
شخصیت یوسف ،فردی ظلم ستیز در زندگی است و صبر پیشه میکند تا به گنجینههای
اما
ّ
زمین دست یابد ،همان گونه که ایوب در تمامی مشکالت و دشواریها صبر پیشه میکند.

ش��خصیتهای ش��ر برانگیز :به عنوان مثال فرعون در زمین گردن فرازی میکند وهامان
.3
ّ

فراخوانی داستانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه

آن را بیان میکند و داس��تان را از آغاز روایت میکند ،مانند داس��تان حضرت موسی در
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نیز پیرو اوست ،پدر ابراهیم نیز نه حاکم است و نه محکوم ،بلکه س ّنت گرایی است که به
دنبال کردن سیره نیاکان خود حرص میورزد و یا صاحب دو باغ در سوره کهف که انسان
متکبری است که فزونی ثروت ،او را فریفته خود کرده است.
ّ

ادیبان و ش��اعران نیز پیوسته تحت تأثیر داستان پردازیهای قرآن بودهاند و دلهایشان با
تار آن نواخته شده و از آن الهام گرفتهاند و برای رونق سبک نگارشی و سرایشی و نیکو بیان
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کردن و زیبایی تصویرگری خود آن را بکار گرفتهاند (عبّاس .)11 :1987 ،این امر هدف و غرض
دینی از طریق زیبایی هنری را مح ّقق میسازد ،چون این زیبایی و جنبه زیباشناختی باعث
میش��ود این مفاهیم هموارتر در دل رس��وخ کند و به شکلی ژرفتر بر عمق جان تأثیر گذار
باشد (قطب.)180 :2002 ،
 .2داستانهای قرآنی در نهجالبالغه:
 .1-2داستان آفرینش حضرت آدم:
امام علی در موضوع آفرینش آسمانها و زمین میفرماید:
هم ،في الإْ ِ ْذ َع ِ
ان
«واس�� َت ْأ َدي ا 
ْ
هلل ُ ُس ْب َحان َُه الْ َمالئِ َک َة َو ِدي َع َت ُه لَ َد ْي ِه ْمَ ،و َع ْه َد َو ِص َّي ِت ِه ِإلَ ْي ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
وع ل َتک ِر َمتهَ ،فق َ
يس)
بالس ُجود لَ ُهَ ،والخُ ُن ِ
ُّ
َال ُس ْب َحان َُهْ :
(اس ُج ُدوا لآل َد َم َف َس َج ُدوا ِإال ِإ ْبل َ

الص ْل َص ِ
ْاع َت َر ْت ُه الْ َح ِم َّيةَُ ،و َغ َل َب ْت َع َل ْي ِه ُم الشِّ ق َْوةَُ ،و َت َعزَّزَ بِ ِخ ْلق َِة الن ِ
ال،
َّارَ ،و ْاس َت ْو َه َن خَ ْل َق َّ
َال( :إن َ
لسخْ َط ِةَ ،و ْاس ِت ْتمام ًا لِ ْل َب ِل َّي ِةَ ،و ِإن َْجازاً لِ ْل ِع َد ِةَ ،فق َ
َّک
َف َأ ْع َطا ُه ا 
هلل ُ الن َِّظ َر َة ْاس ِت ْحقَاق ًا لِ ُّ
ين ِإلَي َي ْو ِم الْ َوق ِْت الْ َم ْع ُلو ِم)» (نهجالبالغه ،خطبه.)1
الم ْن َظ ِر َ
ِم َن ُ

«خداوند از فرش��تگان خواست تا آنچه در عهده دارند انجام دهند ،و عهدی را

که پذیرفتهاند وفا کنند ،اینگونه که بر آدم س��جده کنند و او را بزرگ بشمارند
و فرمود« :بر آدم س��جده کنید؛ فرشتگان همه سجده کردند جز شیطان» غرور و
خود بزرگ بینی او را گرفت و شقاوت و بدی بر او غلبه کرد و به آفرینش خود
از آتش افتخار نمود و آفرینش انس��ان از خاک را پس��ت شمرد .خداوند برای

سزاوار بودن شیطان به خشم الهی و برای کامل شدن آزمایش و تحقق وعدهها
به او مهلت داد و فرمود« :تا روز رستاخیز مهلت داده شدی».

امام در این فراز از کالم خود ،پس از بیان چگونگی آفرینش آسمانها و زمین و پیدایش
ابرها و خلقت جهان از آب ،به آفرینش فرش��تگان ،مراتب و انواع گوناگون آنان اش��اره کرده و
سپس به داستان آفرینش حضرت آدم میپردازند .در واقع امام برای نشان دادن قدرت
تا موجوداتی برتر و واالتر ،قدرت خداوند بر آفرینش بش��ر را یاد آور میش��ود که دارای دو بُعد
مادی و معنوی است که اراده الهی او را برترین مخلوقات قرار داده است .موجودیکه از ُمشتی
خاک آفریده شد و با دمیدن روح الهی در او جان گرفت .مخلوقی که نه مانند فرشتگان ،ناپیدا

و نه مانند نباتات ،محدود بود؛ بلکه آمیختهای از همه مخلوقات بود که ُمهر جانشینی خدا در

زمین بر پیشانی او نهاده شده بود .خداوند پس از اتمام خلقت او به فرشتگان فرمان سجده داد.
فرمانی که نشانه برتری انسان بر آنان بود .برتری که نه به خاطر خلقتش ،بلکه به خاطر دمیدن
روح اله��ی در کالب��د خاکیش بود .آنها همه در برابر عظمت وجود آدم به س��جده افتادند مگر
ِ
خلقت خاکی انسان را خوار شمرد .خداوند نیز
ابلیس که به خلقت خود از آتش مباهات ورزید و
به سبب این ناسپاسی ،او را از درگاهش راند اما تا روز معینی مهلتش داد ،مهلتی«برای کامل
کردن آزمون ش��یطان ،چرا که او قبل از خلقت انس��ان ،خدا را بسیار عبادت میکرد ،اما باطن
او خبیث بود و با خلق آدم و فرمان سجده بر او باطنش آشکار شد» (تستری ،1418 ،ج.)590 :1
از داستان آدم و ابليس که در این فراز ،مىتوان درسهاى عبرت زير را گرفت:
  -1هر كس نسبت به صاحب فضيلتى حسد بورزد يا با انسانى به خاطر مشاركت در رياست
و كار ،به دشمنى برخيزد ،او بر دين ابليس است و در قيامت جزء اصحاب او خواهد بود.
  -2راه معرفت دين و اخالق بزرگوارانه ،يك راه بيش نيست و آن تسليم و ثبات بر حق است،
نتيجه آن هر چه باشد.
  -3بس��يارى از مردم اصرار بر باطل دارند نه به خاطر اين كه باطل را نمىشناس��ند ،بلكه به
خاط��ر عناد و دش��منى با مخالفان خود و مىدانند كه اين اص��رار غلط آنها را به بدترين
عواقب گرفتار مىسازد.
اگ��ر ابليس توبه مىكرد و از راه غلط باز مىگش��ت به يقي��ن خدا توبه او را مىپذيرفت و
او داراى چنين اس��تعداد و آمادگىاى بود ولى معتقد بود يك ش��رط دارد و آن اين است كه
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حد و حصر خداوند در خلقت هر آنچه اراده میکند ،از آسمان و زمین و نبات و جماد گرفته
بی ّ
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خداون��د بار ديگر او را مأمور به س��جده براى آدم نكند ،در حال��ى كه خداوند قبول توبه او را
مشروط به اين شرط كرده بود (مغنیه ،1400،ج.)1:51
این سخنان امام بر گرفته از کالم خداوند است که میفرماید:
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َال َربُّ َ
الئِ َك ِة ِإنِّي خَ الِ ٌق بَشَ ًرا ِّمن َص ْل َص ٍ
ال ِّم ْن َح َم ٍإ َّم ْس ُن ٍ
«و ِإ ْذ ق َ
ك لِ ْل َم َ
ونَ ،ف ِإ َذا َس َّو ْي ُت ُه
َ
َ
يه ِمن ُّر ِ
َونَ َفخْ ُت ِف ِ
وحي َف َق ُعو ْا لَ ُه َس ِ
ونِ ،إ َّال
��ج َد الْ َمآلئِ َكةُ ُك ُّل ُه ْم أ ْج َم ُع َ
��اج ِد َ
ينَ ،ف َس َ
الس ِ
ين» (حجر.)31-28 :
يس َأبَى َأن َي ُك َ
اج ِد َ
ون َم َع َّ
ِإ ْب ِل َ

«و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت :من بشری را از

گل خشکیدهای که از گل بدبویی است میآفرینم .هنگامی که کار آن را به پایان
رس��اندم و در او از روح خود دمیدم ،همگی بر او س��جده کنید .همه فرشتگان

بیاستثنا سجده کردند جز ابلیس ،که ابا کرد از اینکه با سجده کنندگان باشد».

 .2-2تبیین چگونگی دشمنی شیطان با آدم و آدمیان:
در ادامه امام علی میفرمایند:
َ
«ث َُّم َأ ْس َ
يس
��ک َن ُس ْب َحان َُه آ َد َم َداراً أ ْر َغ َد ِفي َها َع ْيشَ ُهَ ،وآ َم َن ِفي َها َم َح َّل َت ُهَ ،و َح َّذ َر ُه ِإ ْب ِل َ
��ة َع َل ْي ِه بِ َد ِار الْ ُمقَا ِمَ ،و ُم َرا َفق َِة ْأَ َ
��هَ ،ف ْ
اس ً
ين
َو َع َد َاو َت ُ
��ر ِارَ ،ف َب َ
اع الْ َي ِق َ
اغ َت َّر ُه َع ُد ُّو ُه نَ َف َ
ال ْب َ
بِشَ ِّ
��ک ِهَ ،والْ َع ِز َيم َة بِ َو ْه ِن ِهَ ،و ْاس�� َت ْب َد َل بِالْ َج َذ ِل َو َج ً
الَ ،وبِالإْ ِْغ ِت َر ِار ن ََدم ًا .ث َُّم بَ َس َط ا 
هلل ُ
��ر َّد ِإلَي َج َّن ِت ِهَ ،و َأ ْه َب َط ُه ِإلَي
ُس ْ
��ب َحان َُه لَ ُه في َت ْوبَ ِت ِهَ ،ولَ َّقا ُه َک ِل َم َة َر ْح َم ِت ِهَ ،و َو َع َد ُه الْ َم َ
اسلِ ُّ
الذ ِّريَّ ِة» (نهجالبالغه ،خ.)1
َد ِارالَ َب ِل َّي ِةَ ،و َت َن ُ
«سپس خداوند آدم را در خانهای مسکن داد که زندگی در آن گوارا بود .جایگاه
او را امن و امان بخش��ید و او را از شیطان و دشمنی او ترساند .پس شیطان او را

فریب داد ،بدان علت که بر زندگی آدم در بهشت و هم نشینی او با نیکان حسادت

ورزید .پس آدم یقین را به تردید ،و عزم اس��توار را به گفتههای ناپایدار ش��یطان
فروخت وشادی خود را به ترس تبدیل کرد که فریب خوردن برای او پشیمانی
آورد .آنگاه خدای سبحان در توبه را به روی آدم گشود و کلمه رحمت بر زبان او
جاری ساخت و به او وعده بازگشت به بهشت را داد .آنگاه آدم را به زمین ،خانه

آزمونها و مشکالت فرود آورد تا ازدواج کند و فرزندانی پدید آورد».

امام پس از بیان داس��تان آفرینش انس��ان و آنچه بر او گذشت؛ از سجده فرشتگان تا
نافرمانی ابلیس و س��قوط او از مقام قرب الهی به حضیض ذلّت و خواری ،به تبیین چگونگی
شیطان و گوشزد کردن دشمنی دیرینه و سرانجام ناگوار پیروی از دسیسههای او ،به داستان
ُسکنی گزیدن آدم وحوا در بهشت و نیرنگ شیطان برای اخراج آنها از مقام قرب الهی اشاره
مینمایند .چرا که در آن هنگام بود که ابلیس برای اولین بار توانس��ت با تکیه برعلم خود به
میل فطری انس��ان به جاودانگی و رس��یدن به مقام قرب الهی ،آدم را بفریبد تا به طمع وعده
ابلیس ،یقین خود در مورد دشمنی شیطان را به تردید ،و شادی و آرامش خود در بهشت را
مبدل سازد.
به ترس دوری از رحمت خدا ّ
خداوند آدم و حوا را در بهش��ت وارد س��اخت و همه نعمتهای بهشتی را بر آن دو حالل
گردانید به جز یک درخت که آنان را حتی از نزدیک ش��دن به آن برحذر داش��ت« .در تفسیر
امام حسن عسکری آمده :آن درخت ممنوعه درخت علم و دانش محمد وآل محمد بوده که
خداوند به واسطه آن ایشانرا بر سایر خالیقبرگزیده و برتریداده و آن درخت اختصاص به
اهل بیت داشته است» (جزایری.)54 :1389 ،
شیطان این مقام واالی آدمی را بر نتافت و او را با وعده زندگی جاودان و رسیدن به مقام
فرشتگان فریب داد تا از میوه ممنوعه بخورد .اما آنچه که  نصیب آدم شد ،جز پشیمانی چیزی
نبود .خداوند آدم و حوا را به سبب ترک اولی از بهشت بیرون کرد و به زمین ،جایگاه ابتال و
آزمون فرود آورد .همانگونه که خداوند درقرآن کریم میفرماید:
زَو ُج َ
ك الْ َجن ََّة َو ُك َ
ال ِم ْن َها َر َغداً َح ْي ُث ِش ْئ ُت َما َو َال َتق َْربَا َه ِذ ِه
«و ُق ْل َنا َيا آ َد ُم ْاس ُك ْن َأ َ
َ
نت َو ْ
ان َع ْن َها َف َأخْ َر َج ُه َما ِم َّما َكانَا ِف ِ
يه َو ُق ْل َنا
ينَ ،ف َأزَ لَّ ُه َما الشَّ ْي َط ُ
��ج َر َة َف َت ُكونَا ِم َن الْ َّظالِ ِم َ
الشَّ َ
ض َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم ِفي َ
ا ْه ِب ُطو ْا بَ ْع ُض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
اع ِإلَى ِح ٍ
األ ْر ِ
ين» (بقره.)36-35 :
ض ُم ْس َتق ٌَّر َو َم َت ٌ

«وگفتیم:ای آدم تو با همس��رت در بهش��ت سکونت کن ،و از نعمتهای آن از

هر جا میخواهید گوارا بخورید ،اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران
خواهید ش��د .پس ش��یطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آنچه
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دشمنی شیطان با آدم و دودمان او میپردازند .امام به منظور بر حذر داشتن مخاطبان از
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در آن بودند بیرون کرد و به آنها گفتیم همگی به زمین فرود آیید در حالی که
بعضی دش��من دیگری خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه
و وسیله بهره برداری خواهد بود .سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت

کرد و خداوند توبه او را پذیرفت ،چرا که خداوند توبه پذیرمهربان است».

 .3-2هشدار در مورد دشمنیهای شیطان با بیان داستانهابیل و قابیل:
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امام میفرماید:

هلل ُ ِف ِ
يه ِس َوي َما َألْ َحق َِت
«و َال َت ُکونُوا کالْ ُم َت َک ِّب ِر َع َلي ا ْبنِ ُأ ِّم ِه ِم ْن َغ ْي ِر َما َف ْض ٍل َج َع َل ُه ا 
َ
الْ َع َظ َمةُ بِ َن ْف ِس ِ
��ه ِم ْن َع َد َاو ِة الْ َح َس ِدَ ،وق ََد َح ِت الْ َح ِم َّيةُ ِفي َق ْل ِب ِه ِم ْن ن ِ
َار الْغ ََض ِبَ ،ونَ َفخَ
ين
يح الْ ِک ْب ِر الَّ ِذي َأ ْعق ََب ُه ا 
��ي َط ُ
ان ِفي َأ ْن ِف ِه ِم ْن ِر ِ
هلل ُ بِ ِه الن ََّدا َم َةَ ،و َألْ َز َم ُه آثَا َم الْقَا ِت ِل َ
الشَّ ْ
ِإلَي َي ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة» (نهجالبالغه ،خ.)192

«وشما مانند قابیل نباشید که بر برادرش تکبرکرد ،خدا او را برتری نداد ،خویشتن

را بزرگ میپنداشت و حسادت او را به دشمنی واداشت ،تعصب آتش کینه در
دلش شعلهور کرد و شیطان باد کبر و غرور در دماغش دمید و سرانجام پشیمان
شد و خداوند گناه قاتالن را تا روز قیامت بر گردن او نهاد».

امام علی در هش��دار در مورد دشمنیهای شیطان ،پس از فراخواندن مخاطبان خود
به عبرت گرفتن از فرجام ابلیس که غرور بیجای او موجب رانده ش��دنش از بارگاه امن الهی
ش��د ،مردم را به تواضع و فروتنی و دست برداش��تن از تعصبهای جاهالنه توصیه میکنند؛
چرا که برانگیختن این گونه تعصبها و خود خواهیها را از دسیسههای شیطان برای مغلوب
کردن انس��انها در نبرد با او میدانند و تواضع و فروتنی را تنها راه رهایی از این وسوسههای
توسل به آنچه که او را از
شیطانی معرفی میکنند .زیرا  امام به راستی میداند که شیطان با ّ

عرش خدا به زیر انداخت ،از آدم و ذریه او انتقام خواهد گرفت .س��پس برای روش��ن ساختن
عمق تأثیر این دست تعصبها در وجود انسان و رقم خوردن سرنوشت او ،به داستانهابیل و
قابیل اشاره میکنند .امام مخاطبان خود را به همانند نشدن با قابیل توصیه میکنند ،چرا که
پس از هبوط آدم و حواء به زمین ،قابیل ،اولین نفر از دودمان آدم بود که شیطان او
تکبر بر قتل برادرش تحریک کرد ،آن هم در حالی که خداوندهابیل را فقط به
را به واس��طه ّ

محبت برادری را از یادش برد
خاطر اخالصش بر قابیل برتری داد .سرانجام نفس سرکش اوّ ،

و به جای آن کینه و حس��د نش��اند تا آنجا کههابیل را کشت و اولین گناهکار و اولین قاتل بر
روی زمین شد .حضرت در این فراز فرزند را به مادر نسبت داده ،نه به پدر ،درباره اين انتساب
وجوهى ذكر شده است:
درس��ت مىش��ود) آنچه از پدر مىباش��د نطفه اس��ت و آن هم جزء ما ّدى فرزند است نه
حقيقت او ،و نسبت فرزند به پدر از نظر حكمى است نه حقيقى.
ب :بعضى گفتهاند :قابيل به علت كش��تن برادر كه گناه بزرگى اس��ت انتساب خود را از پدر
بريد ،چنان كه فرزند نوح به دليل انجام دادن خالف ،از انتساب به خاندانش قطع شد.
ج :وجه س��وم آن كه چون عاطفه مادرى بيش��تر است؛ بيش��ترين مهربانى كه ميان برادران
وجود دارد از ناحيه مادر است نه از جانب پدر ،به اين دليل ،حضرت فرموده است به فرزند
مادرش كبر ورزيد ،که بهترين وجه ،همان وجه ا ّول مىباشد (ابن میثم ،1417 ،ج.)4:41

تكبر را هم فهمانده است زيرا به اين
حضرت با بيان اصل خويشاوندى ،زشتى بيشتر اين ّ
مطلب اشاره دارد كه هر دو از يك بطن هستند و هيچ كدام بر ديگرى رجحانى ندارند تا

جاى خود بزرگ بينى و تكبر بر ديگرى داشته باشد ،و به جامعه انسانى نيز فهمانده است
كه چون همه از يك نسلند ،شايسته نيست كه بر هم ديگر فخر و مباهات داشته باشند،
و اي��ن حقيق��ت را با اين بيان صريح كه خداوند هيچ فضيلت و برترى براى او ،بر برادرش
قرار نداده بود ،تأكيد فرموده است.
همانگونه که خداوند در قرآن ،این داستان را بیان میکند و میفرماید:
«وا ْت ُ
��ل َع َل ْي ِه ْم ن ََب َأ ا ْب َن ْي آ َد َم بِالْ َح ِّق ِإ ْذ ق ََّربَا ق ُْربَانًا َف ُتق ُِّب َل ِمن َأ َح ِد ِه َما َولَ ْم يُ َت َق َّب ْل ِم َن
َ
َال لأَ َ ْق ُت َلن َ
َّك ق َ
اآلخَ ِر ق َ
طت ِإلَ َّي َي َد َك لِ َت ْق ُت َل ِني
َال ِإن ََّما َي َت َق َّب ُل ا 
ين ،لَ ِئن بَ َس َ
هلل ُ ِم َن الْ ُم َّت ِق َ
اس ٍ
ك لأَ َ ْق ُت َل َ
��ط َي ِد َي ِإلَ ْي َ
َما َأنَ ْا بِ َب ِ
ك ِإنِّي َأخَ ُ
يد َأن َت ُبو َء
اف ا 
ينِ ،إنِّي ُأ ِر ُ
هلل َ َر َّب الْ َعالَ ِم َ
ك َج َزاء َّ
َّار َو َذلِ َ
ِب ِإ ْث ِمي َو ِإ ْث ِم َ
اب الن ِ
ون ِم ْن َأ ْص َح ِ
ينَ ،ف َط َّو َع ْت لَ ُه نَ ْف ُس ُه
ك َف َت ُك َ
الظالِ ِم َ
يه َف َق َت َل ُه َف َأ ْص َب َح ِم َن الْخَ ِ
َق ْت َل َأ ِخ ِ
ين» (مائده)30-27 :
اس ِر َ
«وداستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان .هنگامی که هرکدام کاری برای
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الف :ثعلبى میگوید :جزء حقيقى فرزند از ناحيه مادر اس��ت (در ش��كم مادر ،صورت آدمى 
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تقرب انجام دادند ،اما از یکی پذیرفته ش��د و از دیگری پذیرفته نشد( ،برادری
که عملش پذیرفته نش��ده بود به برادر دیگر)گفت :به خدا سوگند تو را خواهم

کش��ت برادر گفت :خدا تنها از پرهیزگاران میپذیرد ...نفس س��رکش ،کم کم
او را به کشتن برادرش ترغیب کرد .سرانجام او را کشت و از زیانکاران شد».

 .3اشاره به داستان حضرت صالح در بیان عدم رضایت به کردار ستم پیشگان:
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امام در بیان راه حق و حقیقت و گزینش راه روش��ن و ش��فاف برای رس��یدن به مقصد و

والس ُ
واحد
��خط وإنَّما َعق ََر ناق ََة ثمو َد َر ُج ٌل ٌ
جم ُع ال ّن َ
«أیُّها ُ
الناس إنَّما َی َ
الرضی ُ
اس ِّ
ف َع َّمهم اهلل بال َع َذ ِ
مین فما
أصبحوا نا ِد َ
اب ّلما َع ّمو ُه ب ِا ِّلرضی فقال ُس َ
بحان َُه :ف َعقَروها َف َ
ِ
األرض الخَ ّوار ِة»
المحما ِة في
ارت ُ
َ
أرض ُهم ِبالخَ س�� َف ِة خُ َ
کان إلاّ أن خَ َ
وار ِّ
الس َّک ِة ُ
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«ای مردم همه افراد جامعه در خش��نودی و خشم شریک میباشند ،چنانکه شتر

خ��ودداری از گام نه��ادن در جادههای تاریک و مبهم که به بیراهه رفتن منجر خواهد ش��د،
میفرمایند:

(نهجالبالغه ،خ.)201

ماده قوم ثمود را یک نفر دست و پا برید ،اما عذاب آن تمام قوم ثمود را گرفت،
زیرا همگی آن را پسندیدند .خداوند سبحان مس فرماید« :ماده شتر را پی کردند

و سرانجام پشیمان شدند» .سرزمین آنان چونان آهن گداختهای که در زمین نرم

فرو رود ،فریادی زد و فرو ریخت».

امام مخاطبان خود را به نترسیدن از پیروی امامشان و ایمان به والیت ایشان امر میکند،
چرا که مردمی که به خصوص در زمان عثمان و معاویه بر گِرد سردمداران ظلم و ستم جمع
ش��ده بودند ،در واقع بر س��ر سفرهای شریک ش��ده بودند که به گفته امام سیریِ آن کوتاه ،و
گرسنگی آن طوالنی بود .چرا که آنان حاضر بودند برای آرامش خود در زندگی و دور ماندن
از آزار معاویه و مالزمان او حتی دین خود و ولی امرشان را فدا کنند.
امام مردم را به راضی نبودن به اعمال س��تمگران در حق ایش��ان (امام) و راضی نبودن به
بدعتها و زش��تیهای آنان فرا میخوانند؛ زیرا راضی بودن به ارتکاب  یک عمل ،عین  انجام
آن است و آنان را در ثواب و عقاب با هم شریک میکند .همانطور که ناقه ،آیه خدا در بین قوم

ثمود را تنها یک نفر یعنی "قدار بن سالف" پی کرد ،ولی عذاب خداوند شامل همه قوم شد.
چرا که مردم با وجود اینکه با چشم  خود معجزه صالح را دیده بودند باز هم از او پیروی
نکرده و به عهد خود به صالح در مورد آزار نرس��اندن به ناقه وفا ننمودند و همه بر قتل آن با
یکدیگر هم پیمان شدند .بر اساس آنچه در روایات موجود است «پی کننده ناقه ،یعنی "قدار
و حتی برای گرفتن رضایت به نزد زنانی هم میرفتند که در پرده بودند و به آنان میگفتند:
خ میگفت :آری.همچنیناز بچهها همرضایتمیگرفتند»
آیاراضیهس��تی؟ و ا و در پاس�� 
(زمخشری.)469 :1389،
در فرهنگ اس�لامی نه تنها ش��رکت در عمل یا معاونت در مقدمات ،س��بب شراکت در
نتیجهها میشود؛ بلکه رضایت قلبی نیز این اثر را دارد .در آیهای که حضرت مورد استناد قرار
میدهن��د ،جمله "فعقروها" به صورت صیغه جمع آمده اس��ت ،زیرا همگی به عمل او راضی
بودند و این رضایت خود را با دعوت کردن و تش��ویق او به انجام دادن این عمل زش��ت ،ابراز
کردند (مکارم شیرازی ،1375 ،ج.)28 :6
بنابراین همه قوم ثمود به پی کردن ناقه راضی و همه در گناه کش��تن و عذاب آن با هم
شریک بودند .آنچنان که خداوند میفرماید:
ٍ
بش��رمث ُلنا ِ
أنت إلاّ
نت من
فأت
بآی��ة إن ُک َ
��حرین ما َ
المس َّ
«قال��وا إنَّما أنت من َ
ٌ
ٍ
بسوء
��رب یو ٍم معلوم ٍ وال َت َم ّس��وها
��رب ولکم ِش ُ
الصادقین قال :هذه ناقةٌ لها ِش ٌ
َ

َف َ
إن في ذلک
نادمین َفأخذهم
أصبحوا
یأخذ ُکم
العذاب َّ
ُ
ُ
َ
عذاب یو ٍم عظیمٍ ف َعقَروها َف َ
لآَ ً
مؤمنین» (شعراء.)158-153 :
کان أک َث ُرهم
یة وما َ
َ

«گفتند:ای صالح تو از افسون شدگانی ،تو فقط بشری همچون مایی .اگر راست

میگویی آیت و نشانهای بیاور .گفت :این ناقهای است که آیت الهی است برای
او س��همی و برای شما سهم روز معینی است .کمترین آزاری به آن نرسانید که
عذاب روزی بزرگ شما را فرا خواهد گرفت .سرانجام بر او حمله نموده او را

پی کردند و سپس از کرده خود پشیمان شدند و عذاب الهی آنان را فرا گرفت.

در این آیت و نشانهای است ،ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند».
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بن س��الف" خطاب به مردم گفت :تا زمانیکه همه شما راضی نشدهاید آن را پی نخواهم کرد
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 .4داستان حضرت موسی:
 .1-4ذکر ویژگیهای اهل بیت با بیان داستان موسی و ساحران:
حض��رت علی در ف��رازی از کالم خود با بیان ویژگیهای اه��ل بیت کههادیان امت
اسالمی به سوی سعادت و نجات از تاریکی جهالت هستند ،از حیله گریهای جاهالن بصره
در مورد ایش��ان پرده بر میدارند .امام که با صفای باطن خود نس��بت به مکر ،حیله و پیمان
فصلنامه النهج  /شماره / 48بهار95
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شکنی نادانانی چون طلحه و زبیر آگاه بودند ،شرایط جامعه را به گونهای  یافتند که مصلحت
دین را در س��کوت خود دیدند .اما پس ازجنگ با طلحه و زبیر ،امام زبان بس��ته را گش��وده و
حقایق را آشکار نموده ،میفرمایند:
نط َق ُ
«الیو َم اُ ِ
ِ
أی ِ
کت في
ذات
لک ُم ال َعجما َء َ
إمر ٍئ َتخَ َّلف َع ّني ما شَ َک ُ
البیان ع ُز َب َر ُ
یو َجس موسی خی َف ًة علی ن ِ
الج ّه ِ
ال و ُد َو ِل
َ
َفسه بَل أش َف َق من َغ َل َب ِة ُ
الح ِق ُمذ اُری ُتهلم ُ
َّ
الضالل» (نهجالبالغه ،خ.)4

«امروز زبان بس��ته را به س��خن میآورم .دور باد رأی کسی که با من مخالفت

کند .از روزی که حق به من نش��ان داده شد ،هرگز در آن شک و تردید نکردم!
کناره گیری من چونان حضرت موس��ی در برابر ساحران است که بر خویشتن
بیمناک نبود ،ترس او بر این بود که مبادا جاهالن پیروز شده و دولت گمراهان

حاکم گردد».

در حقیقت «امام در این بخش از کالم خود به پاسخ سؤالی میپردازند که پس از جنگ
جمل به ذهن بعضی میرسیدکه چرا امام از ماجرای این جنگ نگران بودند و میفرمایند :نگرانی
من هرگز به خاطر خودم نبود ،بلکه به خاطر این بود که مبادا با آمدن همسر پیامبر به میدان و
خونخواهی قتل عثمان و حضور جمعی از صحابه پیمان شکن در لشکر دشمن،
فریاد دروغین
ِ

گروهی از عوام به شک و تردید بیفتند» (مکارم شیرازی ،1375 ،ج.)429 :1

امام ترس خود در طول دوران سکوت را به ترس موسی در برابر ساحران تشبیه میکنند،
آن زمان که ساحران  هر آنچه از سحر و جادو میدانستند به کار گرفتند تا با تکیه بر آن بر
موس��ی غلبه کنند و مردم را از پیروی و ایمان به او بازدارند و با توس��ل به جادو و سحر
توانس��تند اعجاب  ش��اهدان ماجرا را برانگیزند .در آن هنگام بود که موس��ی در وجود خود

احس��اس ترس نمود که ترس او در آن هنگام ،از جان خود نبود ،بلکه به خاطر غلبه باطل بر
ح��ق و ظالم بر مظلوم بود .همانگونه که ترس امام  از پیامدهای جنگ جمل به همین دلیل
بود .و در واقع «حیله گریهای معاویه و معاویه صفتان و فریب خوردگانی مثل طلحه و زبیرها
و سکوت گروهی دیگر که مقدمههایی برای پنهان شدن حق و آشکار شدن باطل است ،عامل
خداوند در قرآن کریم در مورد داستان رویارویی موسی با سحر ساحران میفرماید:
لقوا َفإذا ِحبالُ ُهم
«قالوا یا موسی إ ّما أن ُتل ِق َی وإ ّما أن
َ
نکون اَ َّو َل َمن ألقی قال بَل اَ ُ
صی ُهم یُخَ َّی ُل إلَ ِ
س في ن ِ
یه ِمن ِس ِ
َفسه خی َف ًة موسی قلنا ال
حر ِهم أنَّها َتسعی َف َ
أوج َ
و ِع ُّ
َتخَ ف إن َ
أنت األعلی» (طه.)68-65 :
َّک َ

«ساحران گفتند:ای موسی آیا تو اول عصای خود را میافکنی ،یا ما کسانی باشیم
که اول بیفکنیم؟ گفت :شما اول بیفکنید .در این هنگام طنابها و عصاهای آنان

بر اثر سحرشان چنان به نظر میرسید که حرکت میکند .موسی ترس حفیفی در

دل احساس کرد .گفتیم :نترس تو مسلم ًا پیروز و برتری».

 .2-4معرفی الگوهای ساده زیستی با بیان داستان سفر موسی به مدین:
امام در توصیه به زهد و پارسایی میفرمایند:
یت بِموسی کلیم ا ِ
یر َف ٍ
لت إلَ َّی من خَ ٍ
قیر
هلل ُ
أنز َ
«وإن ِش َ
ئت َت َث ّن ُ
قول َر ِّب إنّي لِما َ
حیث َی ُ
وا ِ
ِ
البقلِ
هلل ما سألَه إلاّ خُ بزاً َیأ ُک ُله لأِ نَّه کان َیأ ُک ُل بَق َل َة
األرض ولَقَد کانَت ُحضر ُة َ
ُتری من شَ ِ
فیف ِص ِ
فاق بَط ِنه لِ ُهزالِه وتَشَ ُذب لَح ِمه» (نهجالبالغه ،خ.)160

«و اگر میخواهی دومی را ،موسی و زندگی او را تعریف کنم ،آنجا که میگوید:
«پروردگارا هر چه به من از نیکی عطا کنی نیازمندم .به خدا سوگند ،موسی جز

قرص نانی که گرسنگی را بر طرف سازد چیز دیگری نخواست .زیرا موسی از
س��بزیجات زمین میخورد ،تا آنجا که بر اثر الغری و آب ش��دن گوشت بدن،
سبزی گیاه از پشت پرده شکم او آشکار بود».

حب
حب جاه و ّ
حب مالّ ،
حض��رت علی با توجه به اینکه مظاهر دنیا پرس��تی یعنی ّ
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ترس امیرالمؤمنین است که به هیچ وجه جنبه شخصی ندارد» (جعفری،1358،ج.)58 :3
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ش��هوت در همه جوامع ،به ویژه در جامعه زمان ایش��ان که موجب گس��ترش فساد وجنگ و
خونریزی شده و رقابتهای دنیاپرستانه ،دامان بسیاری را به گناه آلوده ساخته بود ،در سخنان
خ��ود مخاطبان را به زهد و تقوی و دوری از دنیاپرس��تی فرا میخوانن��د و با یادآوری روش
زندگی پیامبران الهی ،شیوه زندگی زاهدانه و شرافتمندانه را به آنان میآموزند.
حضرت به داس��تان زندگی موس��ی اشاره میکنند چرا که او در حالی که پیامبر خدا
مقربان
بود ،دوران کودکیاش را در قصر فرعون ،در نعمت ،ثروت و قدرت س��پری کرده و از ّ
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زندگی در نهایت دارای و قدرت هیچگاه او را فریفته دنیا نساخت و او همواره
درگاه او بود .اما
ِ
زاهدانه زندگی کرد و با تمام وجود از دنیا و متع ّلقات آن مبرا بود و حتی هنگامی که پس از
نزاع با مردی قبطی ،ناخواسته او را کشت و به خاطر صدور فرمان اعدامش از طرف فرعون و
درباریان بدون هیچ مرکب و خادمی به مدین فرار کرد و همانطورکه ابن عباس نقل میکند
«از مص��ر ت��ا مدین جز س��بزیجات و برگ درخت��ان چیزی نخورد و الغر ب��ود به طوری که
کفشه��ای او از پایش بیرون میآمد» (ابن کثی��ر ،1987،ج )306 :5و فرمود :خداوندا! من به هر
خیر و نیکی که به سویم بفرستی نیازمندم و در آن حال تنها از خداوند به اندازه یک قرص نان
طلب کرد تا بتواند با آن گرسنگی شدید خود را بر طرف کند ،در حالی که میتوانست ازخدا
تمام نیازهای خود را طلب کند .در واقع«درست است که موسی در این شرایط فوق العاده به
طور طبیعی در مضیقه بود؛ ولی مهم این است که تنها به اندازه رفعضرورت از خدا طلب کرد
و این دلیل روشنی بر زندگی زاهدانه اوست» (مکارم شیرازی،1375،ج.)236 :6
 .3-4اشاره به خداشناسی با بیان داستان سخن گفتن خدا با موسی:
امام در باب موضوع خداشناسی میفرمایند:
بالناس الذي ک َّلم ُموسی تکلیم ًا َ
ِ
وأراه من آیا ِت ِه
قاس
در ُک َ
«وال یُ َ
َ َ
واس وال یُ ُ
بالح ِّ
ُطق وال لَ َه ٍ
جوارح وال أ َد ٍ
وات وال ن ٍ
وات» (نهجالبالغه ،خ .)182
عظیم ًا بال
َ

«و(خداوند) با حواس درک نش��ود ،و با مردم مقایس��ه نگردد ،خدایی که بدون

اعضا و جوارح و زبان و کام با موس��ی س��خن گفت و آیات بزرگش را به او

نشان داد».

در این کالم ،امام خداوند را این گونه معرفی میکنند که با حواس درک نمیشود و برای

سخن گفتن با بندگانش نیازی به زبان و کام ندارد .همانگونه که بدون اعضاء و جوارح در طور
س��ینا با موس��ی سخن گفت .زمانی که موسی با خانواده خود به سوی مصر حرکت کرد و در
مسیر ،راه را گم کرد .از دور آتشی دید و به طرف آن رفت تا شاید بتواند شعلهای از آن را برای
همراهانش بیاورد یا به واس��طه آن راه را بیابد .در همانجا بود که خداوند با او س��خن گفت و
در چگونگی سخن گفتن با موسی است .گفتهاند موسی آواز را از شش جهت میشنید و این
به این معناست که کالم خدا بر موسی نازل میگشت و در لوح ضمیر او نقش میبست ،بدون
معینی شنیده شود» (ابن میثم ،1388،ج)59 :3
اینکه از جهت ّ

 .4-4اش�اره به فلس�فه آزمونه�ای الهی با بیان داس�تان حضور حضرت موس�ی

وهارون نزد فرعون:

امام در باب ضرورت عبرت گرفتن از گذش��تگان ،به بیان فلسفه آزمونهای الهی میپردازد و
میفرماید:

«فإن َ
أعی ِن ِهم
َّ
الم َ
المس َتض َع َ
س��تک ِب َ
رین في أن ُف ِس ِهم بأولیائه ُ
اهلل یخ َت ِب ُر عبا َد ُه ُ
فین في ُ
ولقَد َ
مدارع
��ون و َع َلی ِهما
ومع��ه أخو ُه
مران
هارون علی ِفر َع َ
دخل موس��ی بنِ ِع َ
ُ
ُ
ُ
الص ِ
وف وبِأیدی ِهما ال ِع ِص ُّی َفشَ َ��رطا له إن أس��لم بَقاء ملک��ه ودوا َم ِع ِّزه فقال أال
ُّ

الم ِ
رو َن من ِ
ش��ر ِ
عجبون من هذین َی ِ
حال
َت َ
لک وهما بِما َت َ
طان لی دوا َم ال ِع ِّز و بقاء ُ
قر ُّ
ال َف ِ
والذ ّل» (نهجالبالغه ،خ.)192
«همانا خداوند س��بحان ،بندگان متکبّر خود را با دوستان خود که در چشم آنها

ناتوانند میآزماید .وقتی که موس��ی بن عمران و برادرشهارون ،بر فرعون وارد

ش��دند ،و جامههای پش��مین به تن و چوب دستی به دست داشتند ،و با فرعون
ش��رط کردند که اگر تسلیم پروردگار شود ،حکومت و ملکش جاودانه بماند و

عزتش بر قرار باش��د .فرعون گفت :آیا از این دو نفر تعجب نمیکنید که دوام
عزت و جاودانگی حکومتم را به خواس��تههای خود ربط میدهند در حالی که

در فقر و بیچارگی به سر میبرند».

امام در این س��خنان مردم را به این امر توصیه میکنند که به خاطر جهلش��ان نسبت به

فراخوانی داستانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه

آیات عظیمش را به او نشان داد« .گفته شده مراد از آیات عظیم در سخن امام ،آیات خداوند
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آزمونهای الهی ،داشتن مال و فرزند فراوان را نشانه خشنودی خدا و نداشتن آن دو را دلیلی
بر خشم او ندانند .چه بسا آزمونی با فقر و نداری برای رسیدن به باالترین مقامهای معنوی در
نزد خدا باشد .همانگونه که خداوند بندگان صالح خود همچون پیامبران را با فقر و تنگدستی
آزمود .چه بس��ا داش��تن مال و فرزند زیاد ،نشانه خش��م خدا به خاطر فراوانی گناهان باشد،
همانطورکه به فرعون و همراهان او انواع نعمتها را ارزانی داشت .زیراخداوند بندگان سرکش
و متکبر خود را به طرق گوناگون آزمایش میکند ،گاهی با تواناییهایی که در وجود آنان قرار
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داده و گاهی به وسیله ثروت و دارایی و گاهی نیز به وسیله کسانی که در چشم ایشان ،خوار
و ناچیز به نظرمی رسند .همانگونه که فرعون را به وسیله موسی وهارون آزمایش کرد زمانی
که  با لباسهای پشمی و ظاهری به دور از زینتهای دنیا بر او وارد شدند و او را به ایمان به
خدای یکتا دعوت کردند و تسلیم شدنش در برابر خدا را ضامن بقای ملک و عزتش دانستند.
فرعون پس از شنیدن سخنان آن دو شروع به تمسخر آنان کرد.
«موسی هنگامی که رفتار فرعون را دید به او گفت :حتی اگر نشانه آشکاری (از پیامبریم)
بیاورم ،باز هم ایمان نمیآوری؟ اما نش��انه آش��کار و یقین حقیقی نزد فرعون ،طال وحکومت
آن من نیست و این نهرها تحت فرمان
بود .به همین خاطر به قوم خود گفت :آیا ملک مصر از ِ
من جریان ندارد؟ س��پس رو به موس��یکر د وگفت:اگرخداییبه غیر از من برگزینی ،تو را از
زندانیان قرار خواهم داد» (مغنیه ،1400،ج .)125 :3این در حالی اس��ت که اگر خدا میخواست
تمام هستی را ّ
مسخر پیامبران خود قرار میداد تا مردم فوج فوج به آنان ایمان بیاورند که اگر
چنین میکرد هرگز آزمون و ثواب و عقاب مفهومی نمییافت.
 .5-4بیان ع ّلت پیروزی و شکست ا ّمتها با بهرهگیری از داستان قوم بنی اسرائیل

وفرعونیان:

امام در باب سخن پیرامون علل پیروزی و شکست امتها میفرمایند:
الماضین من المؤمنین ق ََب ُ
لکم کیف کانوا في ِ
ِ
محیص والبال ِء
حال ال َت
«و َت َدبَّروا أحوال
َ
ألم یکونوا أثق ََل الخَ ِ
تهم
الئق أعبا ًء وأج َه َد العبا ِد بال ًء
وأضیق أهلِ ُ
َ
الدنیا حا ًال اتَّخَ َذ ُ
ِ
الفراع َنةُ عبیداً
فساموهم سوء ال َع ِ
رار» (نهجالبالغه ،خ.)192
الم َ
وجرعوهم َ
ُ
ذاب َّ

«و در احواالت مؤمنان پیش��ین ،اندیش��ه کنید که چگون��ه در حال آزمایش و

امتحان به سر بردند .آیا بیش از همه مشکالت بر دوش آنان نبود؟ و آیا بیش از
همه مردم در سختی و زحمت نبودند؟ و آیا بیشتر از همه مردم جهان در تنگنا

قرار نداش��تند؟ فرعونهای زمان آنها را به بردگی کش��اندند و همواره بدترین

امام مخاطبان خود را به وحدت ،انس��جام و صبر در برابر نامالیمات و س��ختیها توصیه
میکنند و اینکه از سرگذش��ت ا ّمتهای پیش��ین عبرت بگیرند که چگونه در برابر ستمگران
زمان خود ایس��تادگی کردن��د و عزت خود را حفظ کرده یا با کین��ه توزی و تفرقه موجبات

شکست خود را فراهم کردند.
ازجمل��ه ا ّمتهای مؤمن که مایه عبرتند ،امت بنی اس��رائیل اس��ت که فرعونهای زمان

آنان را مورد ش��کنجه و آزار قرارمی دادند ،فرزندان آنان را میکش��تند و زنان و دختران آنان
را به بردگی میگرفتند .در حالی که هیچ وسیله دفاعی نداشتند ،با این وجود همواره تالش
میکردند که دین خود را حفظ کرده و خود را از فساد و آلودگیهای زمان نگه دارند تا اینکه
خداوند رحمان آنان را از ستم نجات داد و بر ظالمان پیروز کرد .همان گونه که در آیات قرآن
ذکر ش��ده و میفرماید« :وإذ ن ََّجیناکم من ِ
فرعون َیسومون َُکم ُسوء ال َع ِ
حون أبنا َءکم
آل
ذاب یُ َذبِّ َ
َ
ظیم» (بقره )49 :و به یاد آورید آن زمان که شما را از
و َیس َت َ
حیون ِنسا َء ُکم وفي بَال ٌء من َربِّ ُکم َع ٌ
چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم ،که همواره شما را به بدترین صورت آزار میدادند ،پسران
ش��ما را سر میبریدند و زنان ش��ما را زنده نگه میداشتند و در اینها آزمایش بزرگی از طرف
پروردگارتان برای شما بود.
امام در موضع دیگری میفرمایند:
یه من بَ ِ
عدي أض َعاف ًا بِ َما
«لکنَّکم ُته ُتم َمتا َه بني اسرائیل ولَ َعمري لَ ُیض َّع َف َّن لکم ال َت ُ
الح َّق ورا َء ُظ ِ
وو َصل ُت ُم األب َعد» (نهجالبالغه ،خ.)166
خَ َّلف ُت ُم َ
هور ُکم وقطع ُت ُم األدنی َ

«اما چونان ا ّمت بنی اسرائیل در حیرت و سرگردانی فرو رفتید .به جانم سوگند
س��رگردانی ش��ما پس از من بیشتر خواهد شد .چرا که به حق پشت کردید و با

نزدیکان پیامبر بریده ،به بیگانهها نزدیک شدید».

امام در این س��خنان ،زبان به نکوهش ش��نوندگان میگش��اید ،چرا که آنها در زمانی که

فراخوانی داستانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه

شکنجهها را بر آنان وارد کردند و انواع تلخیها را به کامشان ریختند».
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میبایس��ت به حمایت از امام علی که جانش��ین بر حق پیامبر بودند برمی خاستند و در
راه خدا جهاد میکردند تا امام با تکیه بر حمایت آنها حکومت اسالمی را از چنگال دشمنان
خدا یعنی معاویه و س��ردمداران ظالم بیرون بکشند ،سکوت کردند و با دفاع نکردن از حق و
ضعف و سس��تی در از بین بردن حکومت باطل ،باعث شدند کسانی که استحقاق حکومت را
نداشتند بر آنان مسلط شوند.
امام س��رگردانی مردم در زمان خود را به سرگردانی بنی اسرائیل تشبیه میکنند و آنچه
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باعث این ش��باهت اس��ت ،همان ضعف ،سستی و زبونی آنهاس��ت .از آنجا که پس از هالکت
فرعونیان ،خداوند به بنی اس��رائیل فرمان داد تا در س��رزمین فلس��طین وارد شده و با از بین
بردن عمالقه که گروهی ظالم بودند ،در امنیت کامل در آنجا زندگی کنند .اما بنی اسرائیل از
فرمان خدا سرباز زده و به موسی گفتند :تو به همراه خدایت به جنگ با آنان بروید و زمانی که
پیروز شدید ،ما وارد فلسطین میشویم« .این پاسخ بنی اسرائیل (نیز) بیانگر ضعف و سستی
بنی اسرائیل در مسئله جهاد بود ،استعمار فرعونی آن چنان آنان را ذلیل و زبون نموده بود که
آنها هرگز حاضر نبودند برای حفظ عزت خود با یاغیان بجنگند»(محمدی اشتهاردی.)277 :1388،

موس��ی که از س��خنان بنی اسرائیل سخت دلگیر ش��ده بود از خدا خواست که بین او و
قوم فاس��ق بنی اس��رائیل ،جدایی بیافکند .خدا نیز بر آنان غضب نمود و چهل سال آنها را در
س��رزمین "تیه" سرگردان کرد .بنابراین ش��باهت امت امام با قوم بنی اسرائیل همان ُسستی
ولی خداست و اینکه آنان با بریدن از حق و پیوستن به باطل بر
آنها در اجرای فرامین الهی و ّ

حیرت خود افزودند ،پس همانگونه که خداوند بنی اسرائیل را با سرگردانی در بیابان تیه خوار
گردانید ،راحت طلبان و سس��تی کنندگان از ا ّمت امام را نیز به وس��یله غلبه ظالمان بر آنان
خوار س��اخت .اما اینکه امام میفرمایند :س��رگردانی شما پس از من افزون میشود ،اشاره به
حکومت بنی امیه دارد« .چرا که بنی اسرائیل مدت  40سال در وادی "تیه" سرگردان بودند،
ولی حکومت بنی امیه بر امت امام  120سال طول کشید» (سید رضی ،1420،ج .)789 :1قرآن
کریم نیز داستان بنی اسرائیل را در آیات  26-20سوره مائده به تفصیل بیان میکند.
 .5داستان حضرت داوود و الگوگیری از زهد وی:
امام پیرامون سیره پیامبران الهی به زندگی ِحضرت داوود اشاره میکند و میفرماید:

ثت بِداوو َدِ 
زامیر ِ
الم ِ
عم ُل
«وإن ِش َ
ئت َث َّل ُ
الجن َِّة َف َلقَد َ
وقار ِئ أهلِ َ
کان َی َ
صاح َب َ
قول لِ ُجلسائه :أیُّکم َیکفیني بَی َعها و َی ُ
الخوص بِ َی ِده و َی ُ
ِ
ِ
الشعیرمن
ُرص
َسفائِ َف
أکل ق َ
ث ََم ِنها» (نهجالبالغه ،خ.)160

امام در ادامه س��خن از آفات دنیا پرستی در زندگی ،مردم را به الگو گیری از زندگی

فراخوانی داستانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه

«و اگرخواهی س��ومی را حضرت داوود ،صاحب نیه��ای نوازنده ،و خواننده

امام در این میان به زندگی حضرت داوود اشاره میکند و به بیان این امر میپردازد
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بهش��تیان را الگوی خویش س��ازی ،که با هنر دس��تان خود از لیف خرما زنبیل

میبافت و از هم نشینان خود میپرسید :چه کسی از شما این زنبیل را میفروشد؟
و با بهای آن به خوردن نان جوی قناعت میکرد».

حضرت داوود به عنوان اس��وه س��اده زیس��تی و زهد دعوت میکنند .در واق��ع هدف امام از
ذکر الگوهای زهد و تقوی مانند حضرت داوود آش��کار کردن حقیقت دنیاس��ت و اینکه
دنیا کوشش��ی را در جهت تأمین زندگی و فراهم کردن اس��باب آن برای همه طلب میکند
و پرس��تش مال به جای خدا و حق و راس��تی ،موجب تسلط ش��ر و فساد در جامعه میشود.
ک��ه داوود ب��ا وجود اینکه خود در عین پیامبری ،پادش��اهی صاحب قدرت و مکنت بود،
هیچگاه به روش ثروتمندان زمان خود زندگی نکرد .او در دنیا فردی زاهد بود و خدا را بسیار
عبادت میکرد .ش��بها با زنده داری و روزها با روزه داری مأنوس بود و با تمام وجود از دنیا
رویگردان بود و روزی خود را در تالش خود برای کسب آن قرار داده بود .همان گونه که این
روای��ت از امام صادق این گفتهها را تأیید میکند که فرمودند« :خداوند به حضرت داوود
أنت إلاِ أنَّک تأ ُک ُل ِمن بیت ِ
المال؛ یعنی تو نیکو بندهای هستی؛ جز اینکه
بد َ
عم ال َع ُ
وحی کردِ :ن َ

هزینه زندگی خود را از بیت المال تأمین میکنی .حضرت داوود چهل روز گریه کرد و از خدا
خواس��ت که وسیلهای برای او فراهم کند که از بیت المال مصرف نکند ،خداوند آهن را برای
او نرم کرد و او هر روز با آهن نرم زره میبافت و آن را میفروخت به طوری که در سال 360
زره بافت و از بیت المال بینیازگردید» (طبرسی ،1408 ،ج.)381 :8
ام��ام از حض��رت داوود ،با عنوان صاحب مزامیر و قاری اهل بهش��ت یاد میکند و با
این عبارات به مقامات برجس��ته معنوی آن حضرت در دنیا و آخرت اشاره مینماید .خداوند

چنان دانشی به او ارزانی داشته بود که مزامیر را انشاء میکرد و آن را با صدای بسیار زیبایی
میخواند .گفته ش��ده آواز او آن چنان دلنش��ین بود که حتی پرندگان با او همنوا میشدند و
حیوانات وحشی برای شنیدن صدایش در بین مردم رفت و آمد میکردند ،بدون آنکه واهمهای
داشته باشند و کوهها و پرندگان به همراه او تسبیح میگفتند .و«قاری اهل بهشت بودن ،اشاره
به مقام اخروی اوست که در آنجا نیز اولیاء اهلل را با صدای زیبا و مناجاتشبا خدا بهلذتقرب
پروردگار و عشق و شوق به ذات پاک او میرساند» (مکارم شیرازی،1375،ج.)237 :6
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ق��رآن کری��م به زندگی حض��رت داوود و نرم ش��دن آهن برای او اش��اره میکند و
میفرماید:
أوبی معه و َ
ال یا ُ
«ولَقَد آتینا داوو َد ِم ِّنا َفض ً
دید» (سبأ.)10 :
الح َ
یر َوألَ ّنا ُله َ
جبال ِّ
الط َ

«و ما به داوود از س��وی خود فضیلتی بزرگ بخشیدیم،ای کوهها وای پرندگان
با او هم آواز شوید وهمراه او تسبیح خدا گویید و آهن را برای او نرم کردیم».

 .6داستان حضرت سلیمان و درس گرفتن از تاریخ:
امام در سفارش به پرهیزگاری و پند پذیری از تاریخ میفرمایند:
کان َ
ِ
الموت َسبی ً
بن
فع
«ف َلو َّ
ال لَ َ
ذلک ُس ُ
البقا ِء ُس�� َّلم ًا أو لِ َد ِ
لیمان ُ
أن أحداً َی ِج ُد إلی َ
داوو َد الذي ُس��خِّ َر لَه ُم ُ
لک ِ
ِ
الج ِّن
الزل َف ِة» (نهجالبالغه،
واإلن��س مع ال ُن ُب َّو ِة و َع ِ
ظیم ُّ

خ« .)182و اگر راهی برای زندگی جاودانه وجود میداش��ت ،یا از مرگ گریزی
بود ،حتی سلیمان بن داوود چنین میکرد .او که خداوند حکومت بر جن و انس

را همراه با نبوت و مقام بلند قرب و منزلت ،در اختیارش قرار داد».

امام به وعظ و اندرز ش��نوندگان میپردازد و گفتار خود را با سفارش به پرهیز از نافرمانی
خدایی که انس��ان را به وس��یله جامهای پوشاند و وس��ایل زندگی را برای او فراهم کرد آغاز
میکند .سپس مخاطبان خود را به مرگ ،که تقدیری حتمی برای بشر است یادآور میشود.
چرا که هیچ راه فراری از آن وجود ندارد و هیچ موجودی برای جاودانگی در دنیای فانی خلق
نش��ده است .امام برای روشنتر شدن این موضوع ،زندگی حضرت سلیمان و جریان مرگ او
را بیان میکنند .س��لیمان ،نیرومندترین پادشاه در این جهان بود چرا که «خداوند باد را

ّ
مسخر او ساخت که به نرمی هر کجا او مایل بود ،جریان مییافت و صبحگاهان فاصله یک ماه
را میپیمود و عصر گاهان فاصله یک ماه را ،و خداوند متعال شیاطین را ّ
مسخر او ساخت که
برای او ساختمان میساختند و غ ّواصی میکردند و علم سخن گفتن با پرندگان را به او تعلیم

تواناتر بود .اما با چنین قدرتی باز هم نتوانست مرگ را از خود دور کند و هنگامی که اجل او
فرا رسید عزرائیل او را قبض روح کرد و حتی به او فرصت نشستن هم نداد.
ابوبصیر از امام محمد باقر نقل میکند که« :ملک الموت ،هنگامی که به سراغ سلیمان
آمد به او گفت :من آن کسی هستم که رشوه قبول نمیکنم و از هیبت پادشاهان واهمه ندارم.
آنگاه او را در حالی که بر عصایش تکیه زده بود ،قبض روح نمود و س��لیمان به مدت یکس��ال
بر همان حالت باقی ماند و مردم به طورعادی از کنار او میگذشتند»( .شیخ صدوق.)74 :1385،
این درس��ی است برای مس��تکبران جهان که هر اندازه از قدرت و ثروت بهرهمند باشند هیچ
راه��ی ب��رای فرار از تقدیر خداوند ندارند و حتی اگر مالک تمام ثروت جهان باش��ند در برابر
مرگ و نیستی هیچ قدرتی نخواهند داشت .در قرآن کریم به داستان مرگ سلیمان نبی اشاره
شده و میفرماید:
الموت ما َدلَّهم علی َموته إلاّ دابَّةُ
ِ
نس َ��أ َته َف َل ّما
« َف َل ّما ق ََضینا علیه
َ
األرض تأ ُک ُل ِم َ
خَ َّر َت َب َّی َنت ِ
َیب ما لَ ِبثوا في ال َع ِ
المهینِ » (سبأ.)14 :
الج ُّن أن لو کانوا َیع َلمون الغ َ
ذاب ُ

هنگامی که مرگ را بر او مقرر داش��تیم کس��ی آنها (جنیان) را از مرگ وی آگاه

نساخت ،مگر جنبنده زمین که عصای او را میخورد ،هنگامی که بر زمین افتاد
جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خوار کننده باقی نمیماندند.

 .7داستان حضرت عیسی:
امام علی در سخن پیرامون زندگی حضرت عیسی و بیان زهد و پارسایی او میفرمایند:
س ِ
الخش َن
«وإن ِش َ
��ئت ق ُ
وس ُ
��د َ
ُلت في عیس��ی بنِ مر َی َم ف َلقَد کان َی َت ّ
الح َج َر و َیل ِب ُ
راجه باللیلِ الق ََم َر ِ
الجوع ِ
وظالله في ِ
مشارق
الشتاء
الج ِش َب وکان إدا ُمه
ُ
ِ
و َیأ ُک ُل َ
وس ُ
ومقاربِه��ا ِ
ِ
هائم ولم َت ُکن له زوجةٌ
ِ
وفاک َهته وریحانُه ما ُتن ِب ُت
األرض
ُ
للب ِ
األرض َ

فراخوانی داستانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه

داد» (مکارم شیرازی ،1375،ج )284 :18و اگر دور کردن مرگ امکان داشت ،او از همه بر این کار
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ل��د َیحزنُه وال ٌ
مال َیل ِف ُته وال َط َم ٌع یُ ِذلُّ��ه دابّته ِرجاله وخادمه َیداه»
َتف ِت ُن��ه وال َو ٌ

(نهجالبالغه ،خ.)160

«و اگر خواهی از عیسی بن مریم بگویم که سنگ را بالش خود قرار میداد ،لباس

پشمی خشن به تن میکرد ،و نان خشک میخورد ،نان خورش او گرسنگی ،و
چراغش در ش��ب ماه ،و پناهگاه زمستان او شرق و غرب زمین بود ،میوه و گل

او س��بزیجاتی بود که زمین برای چهار پایان میرویاند ،زنی نداش��ت که او را
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فریفته خود سازد ،فرزندی نداشت که او را غمگین سازد ،مالی نداشت تا او را
س��رگرم کند ،و آز و طمعی نداشت تا او را خوار و ذلیل نماید ،مرکب سواری

او دو پایش ،وخدمتگزار وی دستهایش بود».

امام بار دیگر شنوندگان را به زهد در دنیا و پارسایی در زندگی دعوت میکنند و از پیامبری
برای آنان سخن میگویند که نمونه بارز همه این ویژگیهاست .امام به روش عیسی در
برخورد با دنیا و لذتهای آن اش��اره کرده و بدین وس��یله مردم را در یافتن ش��یوه صحیح
زندگی یاری میکنند .از آنجا که ریشه مشکالت زندگی انسان و انواع ذلتهایی که به آنها تن
میدهد ،در خانههای پر زرق و برق ،همس��ران زیبا ،فرزندان پر هزینه ،اموالی که نگه داشتن
آنها موجب رنج انسان است ،و وسایلی مانند مرکبهای آنچنانی که برخورداری از آنها به جای
فراهم کردن اسباب آسودگی انسان ،باعث تحمیل سختی به او میشوند و هر یک بخشی از
افکار انس��ان را به خود مشغول میسازند خالصه میشود ،امام علی از زندگی شخصیتی
چون مس��یح در جهت تش��ویق مخاطبان به زندگی عاری از مادی��ات بهره میبرند .زیرا
مسیح در طول زندگی از هرآنچه او را از یاد خدا غافل میکرد ،دوری جست« .گفته شده
مردم در عصر حضرت مس��یح ،در مادیات زیاده روی میکردند و ضرورت ایجاب میکرد که
رهبری در میان آنان ظهور کند که غرق در معنویت باشد و شکی نیست که مسیح ،ارزشهای
انسانی را با خود آورد و با این ارزشها زندگی کرد تا برای زمان خود و دیگر زمانها نمونهای
آشکار باشد و حجتی باشد برای همه آنهایی که در ثروت و قدرت با یکدیگر رقابت میکنند»
(مغنیه،1400،ج.)434 :2

آنچه امام در این خطبه از دوران زندگی عیسی برای مخاطبان خود عرضه نمودهاند،

از زبان این پیامبر نیز نقل ش��ده اس��ت که میفرماید« :خدمتگزار من ،دو دستم ،چهار پایم
انیس
پاهایم ،بس��ترم ،س��طح زمین و بالشم ،سنگ و چراغم در ش��بها نور ماه است .همواره ِ
گرسنگی هستم و شعار من ترس از خداست و لباسم پشم ،میوه و سبزی من علفهای مراتع
است .شب میآرامم در حالی که چیزی ندارم و صبح بر میخیزم در حالی که صاحب چیزی
 .8داستان قوم سبأ:
امام در باب سخن از آینده بنی امیه میفرماید:
سیلو َن ِمن
کرکا ِم َّ
«یُؤَ لِّف اهلل ُ بی َن ُهم ث َُّم َی َ
السحاب ث َُّم َیف َت ُح لَ ُهم أبواب ًا َی ُ
جم َع ُهم ُرکام ًا ُ
قار ٌة ولَم ت َث ُبت َع َل ِ
یث لَم َتس ِلم َع َل ِ
ُمست َث ِ
أکمةٌ ولَم یُ َر َّد
ار ِهم َک ِسیلِ الج َن َتینِ ُح ُ
یه َ
یه َ
ص َط ٍ
داب َأ ٍ
رض» (نهجالبالغه ،خ.)166
ُسن َن ُه َر ُّ
ود وال ِح ُ

«خدا میان مسلمانان الفت ایجاد میکند و به صورت ابرهای فشرده در میآورد

آنگاه درهای پیروزی به رویش��ان میگش��اید که مانند سیل خروشان از جایگاه

خود بیرون میریزند؛ چونان سیل عرم که دو باغستان قوم سبأ را در کوبید و در
برابر این س��یل هیچ بلندی و تپهای بر جای نماند نه کوههای بلند و محکم و نه

برآمدگیهای بزرگ توانستند در برابر آن مقاومت کنند».

امام در این خطبه ،از آینده موفقیت آمیز اصحاب و یاران خود س��خن میگوید و اش��اره
میکند که پس از بیعت با ایشان ،گروهی با خوارج هم پیمان شدند و گروهی در تردید ماندند
و از آن حضرت کناره گرفتند و گروهی دیگر بر س��ر پیمان خود با پیامبر ماندند و به ثقلین
متمس��ک شدند و س��رانجام پس از وحدت از یکدیگر جدا شدند .اما خداوند به زودی آنان را
متح��د خواهد کرد همچنان که ابرهای پایی��زی را جمع میکند و بنی امیه عاقبت کار خود
را خواهند دید« .منظور حضرت این اس��ت که همان گونه که خداوند باران را از آسمان فرود
آورده و در الیههای زمین جا میدهد ،سپس از دهانه چشمهها سرازیر میگرداند ،این گروه را
درهها و تنگناهای زمین پراکنده و پنهان ساخته و پس از این آنان
نیز به همین گونه در دل ّ
را ظاهر گردانیده و به وسیله آنان حقوق از دست رفته گروهی را از گروه دیگر باز میستاند و

فراخوانی داستانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه

نیستم و در روی زمین هیچکس توانگرتر از من نیست» (دیلمی .)157 :1412
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قومی را در سرزمین و دیار قومی دیگر جا داده ،استیال میبخشد» (ابن میثم،1400،ج.)557 :3

س��پس امام خروج امت اسالمی علیه حکومت ظالم را به سیل "عرم" تشبیه میکنند که  

بر قوم ستمگر سبأ فرود آمد و خانهها و قصرهای آنان را با خاک یکسان نمود و اثری از آنان
باقی نماند و پس از آنان قومی دیگر را در سرزمینش��ان ساکن نمود .چرا که «طرفداران اهل
بیت ،نخس��ت همچون سیالبی میخروش��ند و همچون سیل قوم سبأ کاخها و قصرهای بنی
امیه را در هم میکوبند و آنها را از اریکه قدرت به زیر میکشند ،سپس در همه جا پراکنده
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میشوند و همچون چشمه سارها سر بر زمین آورند و از آب زالل عدل و داد ،عمران و آبادی
میآفرینند» (مکارم شیرازی ،1375،ج.)317 :6

أس��فارنا َ
ِ
وظ َلموا آن ُف َس��هم»....
ین
مردی از امام باقر درباره این آیه« :فقالوا َربَّنا ب ِا ِعد بَ َ

سؤال کرد .آن حضرت فرمود« :اینها قومی بودند که آبادیهای م ّتصل به هم داشتند و همه
در کنار هم به س��ر میبردند و نهرها در میان آبادیهایشان جریان داشت و نعمتهای خدا بر
آنها تمام بود .اما آنها نعمتهای خدا را کفران کردند و خداوند سیل عرم که ویران کننده بود،
به س��وی آنها فرس��تاد به طوری که آبادیهایشان غرق ش��ده و شهرهای آنها ویران گشت و
خداوند به جای آن دو باغ سرس��بز که دو طرف محل اقامتش��ان بود ،شوره زاری را رویاند که
غیر از خار و گیاهان بد و کمی درخت سِ در چیزی در آنجا نمیرویید» (کلینی،1365،ج.)274 :2
س:
 .9داستان اصحاب َر ّ

امام علی در سفارش به تقوا و پند پذیری از تاریخ میفرمایند:
وأط َفؤا س َن َن المرس َ َ
یین َ
َ
حیوا ُس َن َن
ین َأ
ُ
الذین َق َتلوا ال َن ِب َ
س َ
«أ َ
الر ِّ
ُ َ
ُ
لین وأ َ
صحاب َمدائنِ َ
بارین؟» (نهجالبالغه ،خ.)182
الج َ
َ

«کجایند مردم شهر َرس ،آنها که پیامبران را کشتند و چراغ نورانی سنت آنها را
خاموش کردند و راه و رسم ستمگران و جبّاران را زنده کردند؟».

امام علی مردم را به پرهیزگاری و ترس از خداوند توصیه میکنند و متذ ّکر میشوند
که دنیا برای جاودانگی آفریده نش��ده و جایگاه  بقا نخواهد بود و هر کس دیر یا زود ،فرش��ته
م��رگ را مالقات ک��رده و این دنیا را با تمام داراییها و قدرتها ترک و به جهان باقی س��فر
خواهد کرد .همان گونه که پیش از این گذش��تگان چند صباحی را در این دنیا س��پری کرده

و اکنون مرگ و نیس��تی آنان را به دست فراموشی سپرده است .سپس مخاطبان را به عبرت
گرفتن از سر انجام پیشینیان و تاریخ آنان پند میدهند .همانها که با تمام قدرت با دین خدا
و پیامبران مرسل دشمنی نمودند و آنان را به بدترین شکل به قتل رساندند در حالی که آنان
رس��والن الهی برای هدایت جاهالن و بیداری غافالن و حامالن پیام رحمت و بخش��ش الهی

روایات ذکر شده «قومی بودند که درخت صنوبر را میپرستیدند .این درخت را فرزند نوح
بع��د از طوفان در منطقهای کاش��ته بود .آنها این درخت را اک��رام میکردند و برای او نهری
معین کرده و نوش��یدن از آن را برای دیگران ممنوع ساخته بودند و همچنین برای او قربانی
میکردند و در برابر آن به سجده میافتادند .این وضع ادامه داشت تا اینکه خداوند پیامبری
به نام حنظله را مبعوث نمود تا آنان را از جهالت نجات دهد.اما این قوم آنچنان در جهل خود
غوطه ور بودند که تالش فرستاده خدا به جایی نرسید بنابراین از خدا درخواست نمود که این
درخت را از بین ببرد .خداوند درخت را خش��کاند و قوم رس که از بین رفتن خدای خود را
نتیجه سحر پیامبرشان میدانستند او را در چاهی انداختند و سر آن را بسته و در باالی چاه
نشستند تا صدای ناله پیامبر خدا قطع شد و به شهادت رسید .خداوند نیز به سبب ستمی که
روا داشته بودند آنها را به عذاب شدیدی گرفتار ساخت» (میرزایی.)195:1392،
 .10داستان پیامبر اکرم(ص):
امام در باب توصیف پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت ایشان میفرماید:
خیرشَ َج َر ٍة أغصانُها ُمع َت ِدلَةٌ و ِثما ُرها ُم َت َه ِّدلَةُ َمولِد ُه بِ َم َّک َة
سر ُته خَ ُیراُ َ
«اُ َ
سر ٍة وشَ َج َر ُته ُ
کره وام َت َّد منها َصو ُته» (نهجالبالغه ،خ.)161
و ِه َ
جر ُته بِ َط ِّی َب َة َعال بِها ِذ ُ

«خانواده او نیکوترین خانواده ،و درخت وجودش از بهترین درختان اس��ت که

شاخههای آن راست و میوههای آن سر به زیر و در دسترس همگان است .زادگاه
او ّ
مکه ،و هجرت او به مدینه ،پاک و پاکیزه است که در آنجا نام او بلند شد و
دعوتش به همه جا رسید».

فراخوانی داستانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه

"رس"
بودند و هیچگونه دش��منی با آنان نداشتند .امام از جمله این  اقوام گذشته از اصحاب ّ
یاد میکنندکه در ظلم و ستم خود فرو رفتند و خداوند نیز آنان را با همه دارایی شان به خاک
ذلّت نش��اند و سرنوش��ت آنان را مایه عبرت آیندگان قرار داد .اصحاب رس بر اساس آنچه در
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امام در کالم خود به ذکر مناقب پیامبراکرم(ص) و اهل بیت ایش��ان میپردازند و پس از
اش��اره به ش��جره پاک و والدت پر برکت ایش��ان ،هجرت پیامبر به همراه یاران وفادار خود از
مکه به مدینه را یادآور میشوند .هنگامی که اذیت و آزار مشرکان نسبت به اصحاب و پیروان
ایشان باال گرفت ،پیامبر دستور هجرت مسلمانان از م ّکه به مدینه را صادر نمودند و خود نیز
پس از مدتی به آنان ملحق ش��ده و تبلیغ دین اس�لام را از همان جا پی گرفتند .امام هجرت
پیامبر به مدینه را نوعی فضیلت برای ایشان میدانند ،زیرا شهر مدینه به واسطه مردمش که
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رس��ول خدا را یاری کردند و در زمانی که هیچ پناهی نداشت ،امان دادند ،دارای شرافت بود.
«زمانی که پیامبر(ص) به این ش��هر هجرت فرمود مدینه ،ش��هری بیآب و گیاه و از نعمت و
آبادانی کمی برخوردار بود و مردمی ضعیف و ناتوان داشت که دشمنان آنها بر آنان چیره شده
و مش��رکان بر آنها قوت و قدرت یافته بودند .با این همه در این ش��هر بود که نام آن حضرت
باال گرفت و آوازهاش پیچید و این نیز از آیات و دالیل صدق نبوت پیامبر گرامی اس��ت» (ابن
میثم،1417،ج.)530 :3

خداوند در قرآن کریم به دشمنی کفار با پیامبر اشاره میکند و میفرماید:
��ر بِ َ
جوک و َی ُ
«و إذ َی ُ
خر َ
َ
روا لِ ُیث ِب َ
ل��وک أو یُ ِ
رون و
توک أو َیق ُت
مک َ
ک الذین َک َف ُ
مک ُ
َی ُ
یر ِ
رین»(انفال.)30 :
هلل ُ وا 
مک ُرا 
الماک َ
هلل ُ خَ ُ

به خاطر بیاور هنگامی را که کافران نقشه میکشیدند که تو را به زندان بیفکنند،

یا به قتل برسانند ،و یا از مکه خارج سازند ،آنها چاره میاندیشیدند و خداوند

هم تدبیر میکرد ،و خدا بهترین چاره جویان و تدبیرکنندگان است.

 .11داستان پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت: 
حضرت علی در سخن از راه و رسم زندگی پیامبر اکرم(ص) میفرمایند:
هلل(ص) ما َی ُدلُّ َ
س��و ِل ا ِ
ک علی َم َس ِ
جاع
«ولَقَد َ
��او ِئ ُ
الدنیا و ُعیوبِها إذ َ
کان في َر ُ
َ
ظیم زُل َف ِت ِه َف َلی ُ
نظر ِ
ِ
کر َم ا 
نه
زَخار ُفها مع َع ِ
خاص ِت ِه وزُو َیت َع ُ
فیها َم َع َّ
ناظ ٌر بِ َعق ِل ِه أ َ
هلل ُ
ُم َح َمداً بِذلِ َ
ک أم أهان َُه» (نهجالبالغه ،خ.)160
«در زندگانی رس��ول خدا برای تو نش��انههایی اس��ت که تو را به زش��تیها و

عیبهای دنیا راهنمایی میکند ،زیرا پیامبر با نزدیکان خود گرسنه به سر میبرد
و با آنکه مقام و منزلت بزرگی داشت ،زینتهای دنیا از دیده او دور ماند .پس

تفکر کنندهای باید با عقل خویش به درستی اندیشه کند که آیا خدا محمد(ص)

امام پس از توصیه به زهد و ذکر الگوهای ساده زیستی مانند حضرت عیسی ،به
توضیح راه و رس��م زندگی پیامبر اکرم(ص) به عنوان برترین پیامبر و واال مقامترین انس��ان و
بهترین اسوه برای بشریت در همه جوانب زندگی پرداخته و مخاطبان را به اقتدای به ایشان
فرا میخوانند .طبق آنچه از کالم امام و سخنان پیامبر اکرم برداشت میشود ،ایشان هیچگاه
از غذا به اندازه سیری نخورده و از فقیرترین مردم امت خود گرسنهتر بودند .همواره با فقیران  
نشسته و به شیوه آنها غذا میخوردند و از عمق وجود نسبت به دنیا و زینتهای آن بیاعتنا
بودن��د .چرا که خداوند دنیا و زیوره��ای آن را بر بندگان صالح خود حرام گردانید و آن را در
چش��م آنان خوار جلوه داد .در س��خنان صحابه ایشان نقل شده که پیامبر اکرم(ص) هنگامی
که به شدت دچار گرسنگی میشدند سنگی بر شکم خود بسته و آن را مش َّبع یا سیرکننده

مینامیدند .پیامبر(ص) در ش��رایطی این ش��یوه زندگی را در پیش گرفته بودند که بر اساس
روایتی که از خود ایشان نقل شده« ،فرمودند :گنجهای زمین و کلید خزائن آن به من عرضه
شد اما من آنها را ناخوش داشته سرای آخرت را برگزیدم» (ابن میثم،1417،ج.)521 :3
پس هرکس خود را پیرو پیامبر(ص) میداند باید به ش��یوه ایش��ان زندگی کند و آنچه را
که خدا و پیامبرش دشمن میدانند،دشمن بدارد .همانند آنچه که اهل بیت پیامبر در زندگی
خود انجام دادند .چرا که اگر دنیا جایگاه بهره مندی از تمام نعمتها و جایگاه آسودگی بود،
هرگز پیامبر گرامی اس�لام و پیروان حقیقی ایش��ان یعنی اهل بیت عصمت و طهارت از آن
دوری نمیجستند .امام سپس به منظور یادآوری شنوندگان ،به گرسنگی اهل بیت پیامبر
در دنیا اشاره مینمایند که بر اساس آنچه که در شروح نهجالبالغه مانند "منهاج البراعه" ذکر
شده در مورد این که اهل بیت پیامبر(ص) نیز به شیوه ایشان عمل نموده و آنان نیز در دنیا
گرس��نه بودند .روایات گوناگونی وجود دارد که« :از جمله آنها روایتی است که در غایة المرام
از ش��یخ صدوق با دو س��ند ذکر شده که یکی از ابن عباس و دیگری را امام صادق از پدر

فراخوانی داستانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه

را با داشتن این صفتها اکرام نمود یا خوار کرد».
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خود نقل کردهاند که ماجرایی اس��ت که سبب نزول سوره هل أتی در ستایش  پیامبر و اهل
بیت ایشان شد» (هاشمی خویی ،1400،ج.)385 :9
خالصه این ماجرا این گونه بود که «روزی امام حس��ن و امام حس��ین بیمار ش��دند.
پیامبر(ص) به همراه تعدادی از صحابه به عیادت آنها رفته و خطاب به امام علی فرمودند:
خوب بود برای ش��فای فرزندان خود نذری میکردید .امام علی و حضرت فاطمه(س) و
فضّ ه ،خادم ایشان و امام حسن و امام حسین  نیز این چنین فرمودند و طولی نکشید که
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آن حضرات ش��فا یافتند .پس همگی روز اول را روزه گرفتند اما در پایان روز مسکینی به در
خانه آنها رفته و آنها غذای خود را انفاق نمودند و خود با آب افطار نمودند .این اتفاق در روز
دوم با آمدن یتیم و در روز سوم با درخواست اسیری از آنان ادامه یافت ایشان هر سه روز را به
همین ترتیب روزه گرفتند و همین وفای به نذر ایشان و انفاق در راه خدا در حال نیازمندی
خود موجب نزول سوره "هل أتی" در حق ایشان شد» (مکارم شیرازی ،1375 ،ج.)343 :25
نتایج:
از آنجای��ی که جامعه اس�لامی پس از وف��ات پیامبراکرم(ص) از اهل بیت ایش��ان بریده و به
س��ردمداران ظلم که به واسطه سستی مس��لمانان در مبارزه با اهل باطل به حکومت رسیده
بودند ،پیوستند و حضرت را در راه حق تنها گذاشته و در جبهه باطل در برابر ایشان ایستادند
یا بیتوجه به آنچه که جامعه را به سوی نابودی سوق میداد در خانههای خود در آسایش به
سر بردند ،حضرت علی خود با تکیه بر ایمان به خدا در راه  مبارزه با ظالمان قدم نهاده و
با سخنان خود جاهالن و بیبصیرتان امت را نسبت به شرایط نا بسامان جامعه آگاه نمودند و
پرده از حقایق بر داشته و باطن حکومت بنی امیه را آشکار کردند .از آنجایی که سیاست بنی
امیه نیزدر مقابل ،بیخبری مردم از حقایق و وارونه جلوه دادن آن را دنبال میکرد ،امام
سعی نمودند در سخنان خود با بهره گیری از داستانهای قرآنی که برای عامه مردم آشنا بود
آنان را از خواب غفلت بیدار کرده و راه درست را به آنان نشان دهند.
بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده از این پژوهش ،حضرت در س��خنان خود از داستانهای
قرآنی در جهت بیان موضوعات سیاس��ی همچ��ون فراخواندن مخاطبان و یاران خود به قیام
علیه ظالمان و نکوهش آسایش طلبان مدعی یاری امام ،اجتماعی مانند هشدار در مورد غلبه

تکبر و غرور و
مس��تکبران بر مستضعفان و پند و اندرزهای دینی و اخالقی همچون دوری از ّ
یادآوری آفرینش نخستین انسان استفاده نمودهاند .امام از داستانهای قرآنی بیش از همه به

الهام گیری از داستان پیامبران الهی به خصوص داستان زندگی حضرت موسی و قوم بنی
اسرائیل پرداخته و گاهی با بیان تفصیلی و گاهی با اشارهای کوتاه و گذرا از این داستانهای
امام علی همچنین در سخنان خود شنوندگان را به عبرت گرفتن از تاریخ و سرگذشت
رس و قوم سبأ،
پیش��ینیان توصیه کرده و با بیان داس��تان زندگی امتهایی همانند اصحاب ّ

مردم را از همانند شدن به آنان و دچار شدن به سرنوشتشان برحذر میدارند.

این گونه بهره گیری امام از داس��تانهای قرآنی  موجب ش��ده اس��ت که  شیوایی و
رس��ایی کالم امام  با جامعیت کالم خداوند متعال همراه شده و بیشترین تأثیر را در افزایش
درک مخاطب از کالم امام داشته باشد.
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 -جعفری ،محمد تقی( ،)1418ترجمه و تفسیر نهجالبالغه ،تهران :مکتبة نشر الثقافة االسالمیة.

 حمزه ،عمر یوس��ف ( ،)1414أس��س الدعوة الی اهلل فی القرآن الکری��م ،قاهره :دار المصریةاللبنانیة.
 دیلم��ی ،ابی محمد الحس��ن بن محمد (1398ق) ،ارش��اد القلوب ،بیروت :موسس��ه األعلمیللمطبوعات.

فراخوانی داستانهای قرآنی در خطبههای نهجالبالغه

قرآنی در جهت افزایش درک مخاطبان بهره بردهاند.
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 زمخشری ،محمود بن عمد بن محمد ( ،)1389تفسیر کشّ اف ،ترجمه مسعود انصاری ،تهران:انتشارات ققنوس.

 -الزین ،سمیح عاطف1988(،م( ،قصص األنبیاء فی القرآن الکریم ،بیروت :دار الکتاب اللبنانی.

 سید رضی(1420ق) ،تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین ،ترجمه و شرح نهجالبالغه ،مترجم فتحاهلل کاشانی ،تهران :ناشر میقات.
 -شیخ صدوق (1385ق) ،علل الشرایع ،بیروت :دار المرتضی.
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 -طبرسی ،فضل بن حسن(1408ق) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار المعرفه.

القصة القرآنیة ،عمان :الجمعة األردنیة.
 -الطراونة ،سلیمان)1992م( ،دراسة نصیة أدبیة فی ّ

 عباس ،فضل حسن)1987م( .القصص القرآنی ایحاؤه و نفحاته ،عمان :دار الفرقان. علیان ،مصطفی)1992م( .بناء الشخصیة فی القصة القرآنیة ،عمان :دار البشیر. -کلینی ،ثقة االسالم (1365ش) ،الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیة.

 -قطب ،سید (2002م( ،التصویر الفنی فی القرآن ،القاهرة :دارالشروق.

 محمدی اش��تهاردی ،محمد (1388ش) ،قصههای قر آن به قلم روان ،تهران :ناشر :انتشاراتنبوی.

 -مغنیه ،محمد جواد(1400ق) ،فی ظالل نهج البالغة ،بیروت :دار العلم للمالیین.

 مکارم ش��یرازی ،ناصر(1375ش) ،پیام امام ش��رح تازه و جامعی بر نهجالبالغه ،تهران :دارالکتب االسالمیة.

 -مکارم شیرازی ،ناصر (1362ش) ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب االسالمیة.

 -میرزایی،علی اکبر(1395ش) ،قصههای قرآن ،قم :نشر دانشوران.

هاش��می خویی ،میرزا حبیب اله (1400ق) ،منهاج البراعه فی شرح نهجالبالغه ،تهران :مکتبةاسالمیة.

