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دریافت: مهر 94
پذیرش: فروردین 95

فراخوانی داستان های قرآنی در خطبه های نهج البالغه1
مهدی عابدی جزینی2
فریده دادفر3

چکیده:
قرآنکریمسرچش��مهفصاح��ت،بالغتواعجازومهمترینمی��راثدینی،فکری
وفرهنگیووجهمش��ترکمسلماناناس��تکههموارهدرطولقرنهایمتمادی
موردتوجهشخصیتهایگوناگونواقعشدهوباداشتنویژگیهایخاصیهمچون

جامعّیت،روشنگرراهبشریتبهسویسعادتوامنیتوآرامشبودهاست.
ازجملهمش��خصههایخاصقرآنکریم،اس��لوبقصهگوییاستکهدربسیاریاز
س��ورههابهکاررفتهاس��توبههمینجهت،ادباوبزرگاندینیومذهبیازآنبه
عنوانمهمترینمنبعدرجهتوضوحورساییمفاهیمدرآثارخوداستفادهنمودهاند.
حضرتعلینیززمانیکهناآگاهیمردمرانسبتبهمسائلمختلفمشاهدهکردند
درس��خنانخودبهبیانموضوعاتگوناگونپرداخته،باالهامگرفتنازداستانهای
قرآنیکهبرایعامهمردمقابلدرکبود،مسائلسیاسی،اجتماعیودینیواخالقی
راتبییننمودند.امامدراینراس��تابابهرهگیریازداس��تانآفرینشانس��ان،قدرت
بیپایانخداوندرامتذّکرشدهوبابیانداستانزندگِیبرخیپیامبرانمردمرابهزهد
ودوریازدنیاپرستیدعوتنمودوبایادآوریسرگذشتامتهایپیشینهمچون

قومسبأ،مخاطبانراازشبیهشدنبهآنانوسرنوشتشانبرحذرداشت.

واژگان کلیدی: 
داستان های قرآنی، نهج البالغه، پیامبران، بینامتنیت.

1. این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان« بینامتنیت داستان های قرآنی با نهج البالغه« می باشد.
Mehdiabedi1359@yahoo.com .2. استادیار گروه زبان عربی دانشگاه اصفهان

3. دانشجوی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان.
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مقدمه
ق��رآنبهعنوانوحیالهیوارزش��مندترینکتابمقّدسک��هدرطولتاریخازتحریفدرامانمانده
است،اولینومهمترینوسیلههدایتبشربودهکهخداوندآنرابربلندمرتبهترینفرستادهخودنازل
نمودهودرآنهمهآموزههایموردنیازبشربرایزندگیهمراهباسعادتدنیویواخرویراقرارداده

تاباتکیهبرآنبتواندبهکمالحقیقیدستیابد.
قرآنبهش��یوههایگوناگونبههدایتبش��رمیپردازد؛گاهیباوعدهووعید،گاهیبا
یادآوریهدفآفرینشانس��انوگاهیباهوش��یارکردنفطرتخداجویاوودربسیاریاز
مواردنیزبابیانداستانوقصهگوییکهبهترینروشبرایتربیتانسانهاست.داستانهای
قرآنیبهگونهایبیانش��دهاستکهانسانخودرادربطناینداستانهااحساسکردهوبا
تماموجودآنرادرکمیکند؛چراکهباچناناسلوبشگفتیبیانشدهکههیچچیزدیگری
نمیتوانداعجازواعجابآنراداشتهباشد.بههمیندلیلاستکهاینداستانهاهموارهبه
عنوانمنبعیمهم،مورداهتمامعلماوبزرگاندینیوعلمیبودهاستتابهوسیلهآنآنچه

راکهدرذهنآناناستبهمخاطبخودالقانمایند.
امامعلینیزباتوجهبهش��رایطخاصجامعهاسالمیدرروزگارخود،مانندبسیاری
ازبزرگانازداس��تانهایقرآنیدرکالمخوددرراس��تایافزایشدرکمخاطبانازمسائل
مختلفالهامگرفتهاند،بهطوریکهمخاطِباینسخنانهموارهخودرادرفضاییماالمالاز

معنویتوحقیقتاحساسکردهومقصودایشانرابدونهیچابهامیدرکمیکند.
اینمقالهبرآناس��تبهبررسیفراخوانیداس��تانهایقرآنیدرخطبههاینهجالبالغه
بپردازدوچگونگیاینفراخوانیرابراس��اساهدافومنظورگویندهکالمدربیاننمادهاو

تناسبشرایطموردنظرحضرتباداستانهایقرآنی،موردتحلیلقراردهد.
دراینمقالهبرآنیمبهسؤاالتزیرپاسخبگوییم:

-امامعلیدرخطبههایخودازداستانهایقرآنیبرایبیانچهمفاهیمیاستفاده
نمودهاند؟

-امامعلیبیشازهمهازکدامداستانهایقرآنیدرسخنانخودالهامگرفتهاند؟
-فراخوانیداستانهایقرآنیتاچهاندازهدروضوحمفاهیمکالمامامتأثیرگذاربودهاست؟
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پیشینه تحقیق:
ازجملهپژوهشهایانجامش��دهدرموردفراخوانیداستانهایقرآنیمیتوانبهمقاالتو
کتابهایزیراشارهنمود:"حضورنمادینپیامبراندرشعرمعاصرعربی" ازدکترعباسعرب
ومحمدجوادحصاری،"حضورنمادینپیامبردرمعراجنامهش��اهرخی"،"داستانپیامبران
درتوراتوانجیلوقرآنوبازتابآندرادبیاتفارس��ی"،"إستدعاؤ الشخصّیات التراثیة فی 
الّشعر العربی المعاصر"اثرارزشمنددکترعشریزائدومقالۀدکترپیشواییعلویتحتعنوان
"القصص القرآنیة فی دیوان السّیاب"،اماپیرامونموضوعاینپژوهشتاکنونمقالهایبهرشته

تحریردرنیامدهاست.

1. مؤلفه های داستان های قرآنی:
داس��تانهایقرآنیحجمگس��تردهایازقرآن،ح��دودربعآنرادربرگرفتهاس��ت)عباس، 
1987: 11(کهاینمیزانازدادههایقرآنی،بیانگراهمّیتبس��یارآندرقرآناس��ت.داستان
پردازیهایقرآنیبرایصاحباناندیشهوتفّکر،حاویعبرتها،پندهاورهنمودهاولطایفی
اس��تکهداس��تانهایدیگرجهانازآنبیبهرهاند)الزین، 1988: 13(.همانگونهکهخداوند

میفرماید:

ُْولِي اأَللَْباِب َما َکاَن َحِدیًثا یُْفَتَری َولَِکن َتْصِدیَق  »لََق��ْد َکاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْب��َرٌة ألِّ
الَِّذي بَْیَن َیَدْیِه َوَتْفِصیَل ُکلِّ َشْيٍء َوُهًدی َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم یُْؤِمُنوَن« )یوسف: 111(.

»در سرگذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود! اینها داستان دروغین 
نبود؛ بلکه)وحی آسمانی است( و با آنچه پیش روی او )از کتب آسمانی پیشین( 
قرار دارد هماهنگ اس��ت؛ و ش��رح هر چیزی )که پایه سعادت انسان است(؛ و 

هدایت و رحمتی است برای گروهی که ایمان می آورند!«.

ازجملهویژگیهایداستانهایقرآنیمیتوانبهمواردزیراشارهنمود:
1. تکرار هدفمند:اغلبداستانهایقرآنیدرسورههایمتعددذکرشدهودرهرسورهبا
شیوهایمتفاوت،مطابقبامقتضایحالمخاطبوموضوعسورهشکلگرفتهاست.

2. جامعیت:داستانهایقرآنیازچندجهتدارایجامعیتاست:
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الف:مخاطبانخودراباتماموجودتحتتأثیرقرارمیدهد.
ب:اسلوباینداستانهابرایهرجنسوهرمخاطببراساسشرایطاومتنوعمیباشد.

ج:ازجه��تزمانی،داس��تانهایقرآنیازگذش��ته،حالوآیندهس��خنمیگوید....
)حمزه،1414: 162(.

3- حقیق��ت تاریخی:همهآنچهکهدراینداس��تانهاذکرش��ده،ازح��وادثگوناگونو
معجزاتپیامبرانو...حقایقتاریخیهستندکهدرتاریخبشراتفاقافتادهوهیچگونه

مغایرتیباعقلوِخردبشریندارد.
4- هدفمندی:اولینهدفداستانهایقرآنی،تأملدرآنهاوعبرتگرفتنواصالحعقاید

واخالقدرجهتاصالحفردوجامعهاست.
تفاوتمیانداستانهایقرآنبامتونداستانیدیگربسیاراست،چراکهیکمتنالهی
بهصورتبدیهیازیکمتنبش��ریمتفاوتاس��ت.امابرخیپژوهشگرانبهنقاطمشترک
میانداستانپردازیهایقرآنبادیگرمتونداستانیپرداختهاند.ازجملهایننقاطمشترک،
درونمایهاصلیاس��تکهداستانبرایعبرتاندوزیودرسگرفتناست،باوجودیکهبا
جنبههایزیباییشناختیخودقصدداردمخاطِبصاحبذائقهخودراتحتتأثیرقراردهد

)الطراونة، 1992: 17(.
گاهیدرونمایهاصلیدرداس��تانهایهنریبهتفصیلبیاننش��دهاستوگاهیاصاًل
روش��ننیست،اّمامیتوانآنراازطریقرخدادهایداستانوفرجامآندرکنمودوگاهی
نیزدرونمایه،باقالبینمادینوسمبلیکارائهمیشودکهاینقالبدرقرآنوجودندارد،چرا

کهقرآن،هدفرسالتمندخودرادنبالمیکندودارایهدفزیباشناختینیست.
گاهیداستانهایقرآنیباداستانهایهنریدرتوضیحاتوجزئیات،نقطهاشتراکدارند
کهاینتوضیحاتگاهیخارجازبافتداستانجایمیگیرد،مانندداستانقارون)قصص: 78(
وگاهینیزدرخاللداس��تانارائهمیشود،مانندداستانهامان)غافر: 36-37(کهجزئیاتدر

البالیبیانرخدادهایداستانبیانگردیدهاست.
چنینتوضیحاتوجزئیاتیدرداستانهایادبیمشاهدهنمیشودوعدموجودآن،شاید
ویژگیمثبتداس��تانهنریمحس��وبگردد،چراکهمخاطِبفرهیختهراموردخطابقرار
میدهد،اماقرآنکریمتمامیطبقاتواقش��ارجامعهراموردخطابقرارمیدهد.ازاینرو
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قرآنهدفموردنظرخودرابهصراحتبیانمیکندتاتقریببهذهنصورتگیرد.
سبکقرآندرروایتداستانمتفاوتاست؛گاهیمطلعداستانقرآنیبهصورتخالصه
بیانمیگردد؛مانندداستاناصحابکهف)کهف: 9(،سپسجزئیاتداستانپسازایناشاره
کوتاهوبازمینهسازیبرایورودبهداستانبیانمیشود.گاهیفرجامداستانودرونمایه
آنرابیانمیکندوداس��تانراازآغازروایتمیکند،مانندداس��تانحضرتموسیدر
سورهقصص)قصص: 3-6(وگاهینیزروایِتداستانبهصورتمستقیموبدونزمینهسازی
یاباخالصهنگاریصورتمیگیردومخاطبراش��وکهمیکندمانندداس��تانتولدحضرت

عیسی)مریم: 16(.
گاهینیزروایتداس��تانبهصورتگفتم��انطوالنییاکوتاهصورتمیگیرد،آنگاهاز
طریققهرمانهایآن،داستانراروایتمیکندمانندگفتگویابراهیمباخداونددرمورد

انگیزشمردگان)بقره: 260(.
شخصیتهایداستانهایقرآنیدرقرآننیزبهسهدستهتقسیمبندیمیگردد:

1.ش��خصّیتپیامبرانالهیکهدراغلبمواردنمایاناس��توش��خصیتالگوییمحسوب
میگردندکهمس��لمانانازآنانپیرویمیکنن��دوازخاللآن،مواضعمتعّددمربوطبه
ش��خصیتانساننمودمییابد.گاهیدربرابرشخصّیتانسانیتوانگرمانندسلیمان
قرارمیگیریموگاهیدربرابرانس��انیصبوروش��کیبامانندای��وبوگاهیدربرابر
یوس��فباآندگردیس��یوتحّوالتش��گفتانگیززندگیشکهنمودیکانسانمؤمنو

پاکدامناست.
2.شخصّیتمؤمنانکهشخصّیتپیامبربامؤمندرساختارروحیوروانیهمساناست،اما

درجنبهعصمتمتفاوتاستکهتنهابرایپیامبرانامکانثبوتدارد)علیان،1992: 56(.
نکتهدیگراینکه،ش��خصّیتهادرقرآنش��کلثابتیندارندحتیدرپیامبران،باوجودی
کهجنبههایخیرونیکیدروجودآنانجمعاس��ت،اماتفاوتهاینمایانیمیانآنانوجود
دارد،بهعنوانمثالس��لیمانشیفتهسیادتوفرمانرواییودادگستریدرزمیناست،
اماشخصّیتیوسف،فردیظلمستیزدرزندگیاستوصبرپیشهمیکندتابهگنجینههای
زمیندستیابد،همانگونهکهایوبدرتمامیمشکالتودشواریهاصبرپیشهمیکند.
3.ش��خصّیتهایش��ربرانگیز:بهعنوانمثالفرعوندرزمینگردنفرازیمیکندوهامان
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نیزپیرواوست،پدرابراهیمنیزنهحاکماستونهمحکوم،بلکهسّنتگراییاستکهبه
دنبالکردنسیرهنیاکانخودحرصمیورزدویاصاحبدوباغدرسورهکهفکهانسان

متکّبریاستکهفزونیثروت،اورافریفتهخودکردهاست.
ادیبانوش��اعراننیزپیوستهتحتتأثیرداستانپردازیهایقرآنبودهاندودلهایشانبا
تارآننواختهشدهوازآنالهامگرفتهاندوبرایرونقسبکنگارشیوسرایشیونیکوبیان
کردنوزیباییتصویرگریخودآنرابکارگرفتهاند)عبّاس، 1987: 11(.اینامرهدفوغرض
دینیازطریقزیباییهنریرامحّققمیسازد،چوناینزیباییوجنبهزیباشناختیباعث
میش��وداینمفاهیمهموارتردردلرس��وخکندوبهشکلیژرفتربرعمقجانتأثیرگذار

باشد)قطب، 2002: 180(.

2. داستان های قرآنی در نهج البالغه:

:2-1. داستان آفرینش حضرت آدم

امامعلیدرموضوعآفرینشآسمانهاوزمینمیفرماید:

ْذَعاِن  »واْس��َتْأَدي اهلل ُ ُسْبَحانَُه الَْمالئَِکَة َوِدیَعَتُه لََدْیِهْم، َوَعْهَد َوِصیَِّتِه ِإلَْیهْم، في اإْلِِ
ُجوِد لَُه، َوالُخُنوِع لَِتْکِرَمِتِه، َفَقاَل ُسْبَحانَُه: )اْسُجُدوا لآِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلیَس(  بالسُّ
ْلَصاِل،  َز بِِخْلَقِة النَّاِر، َواْسَتْوَهَن َخْلَق الصَّ ْقَوُة، َوَتَعزَّ اْعَتَرْتُه الَْحِمیَُّة، َوَغَلَبْت َعَلْیِهُم الشِّ
ْخَطِة، َواْسِتْتمامًا لِْلَبِلیَِّة، َوِإْنَجازاً لِْلِعَدِة، َفَقاَل: )إنََّک  َفَأْعَطاُه اهلل ُ النَِّظَرَة اْسِتْحَقاقًا لِلسُّ

ِمَن الُمْنَظِریَن ِإلَي َیْوِم الَْوْقِت الَْمْعُلوِم(« )نهج البالغه، خطبه1(.
»خداوند از فرش��تگان خواست تا آنچه در عهده دارند انجام دهند، و عهدی را 
که پذیرفته اند 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 وعده ها 

به او مهلت داد و فرمود: »تا روز رستاخیز مهلت داده شدی«. 
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امامدراینفرازازکالمخود،پسازبیانچگونگیآفرینشآسمانهاوزمینوپیدایش
ابرهاوخلقتجهانازآب،بهآفرینشفرش��تگان،مراتبوانواعگوناگونآناناش��ارهکردهو
سپسبهداستانآفرینشحضرتآدممیپردازند.درواقعامامبراینشاندادنقدرت
بیحّدوحصرخداونددرخلقتهرآنچهارادهمیکند،ازآسمانوزمینونباتوجمادگرفته
تاموجوداتیبرتروواالتر،قدرتخداوندبرآفرینشبش��ررایادآورمیش��ودکهدارایدوبُعد
مادیومعنویاستکهارادهالهیاورابرترینمخلوقاتقراردادهاست.موجودیکهازُمشتی
خاکآفریدهشدوبادمیدنروحالهیدراوجانگرفت.مخلوقیکهنهمانندفرشتگان،ناپیدا
ونهمانندنباتات،محدودبود؛بلکهآمیختهایازهمهمخلوقاتبودکهُمهرجانشینیخدادر
زمینبرپیشانیاونهادهشدهبود.خداوندپسازاتمامخلقتاوبهفرشتگانفرمانسجدهداد.
فرمانیکهنشانهبرتریانسانبرآنانبود.برتریکهنهبهخاطرخلقتش،بلکهبهخاطردمیدن
روحاله��یدرکالب��دخاکیشبود.آنهاهمهدربرابرعظمتوجودآدمبهس��جدهافتادندمگر
ابلیسکهبهخلقتخودازآتشمباهاتورزیدوخلقِتخاکیانسانراخوارشمرد.خداوندنیز
بهسبباینناسپاسی،اوراازدرگاهشرانداماتاروزمعینیمهلتشداد،مهلتی»برایکامل
کردنآزمونش��یطان،چراکهاوقبلازخلقتانس��ان،خدارابسیارعبادتمیکرد،اماباطن
اوخبیثبودوباخلقآدموفرمانسجدهبراوباطنشآشکارشد«)تستری، 1418، ج1: 590(.

ازداستانآدموابلیسکهدراینفراز،میتواندرسهایعبرتزیرراگرفت:

1-هرکسنسبتبهصاحبفضیلتیحسدبورزدیاباانسانیبهخاطرمشارکتدرریاست
وکار،بهدشمنیبرخیزد،اوبردینابلیساستودرقیامتجزءاصحاباوخواهدبود.
2-راهمعرفتدینواخالقبزرگوارانه،یکراهبیشنیستوآنتسلیموثباتبرحقاست،

نتیجهآنهرچهباشد.
3-بس��یاریازمردماصراربرباطلدارندنهبهخاطراینکهباطلرانمیشناس��ند،بلکهبه
خاط��رعنادودش��منیبامخالفانخودومیدانندکهایناص��رارغلطآنهارابهبدترین

عواقبگرفتارمیسازد.

اگ��رابلیستوبهمیکردوازراهغلطبازمیگش��تبهیقی��نخداتوبهاورامیپذیرفتو
اودارایچنیناس��تعدادوآمادگیایبودولیمعتقدبودیکش��رطداردوآنایناستکه
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خداون��دباردیگراورامأموربهس��جدهبرایآدمنکند،درحال��یکهخداوندقبولتوبهاورا
مشروطبهاینشرطکردهبود)مغنیه،1400، ج1:51(.

اینسخنانامامبرگرفتهازکالمخداونداستکهمیفرماید:

ْیُتُه  ْسُنوٍن، َفِإَذا َسوَّ ْن َحَمٍإ مَّ »َوِإْذ َقاَل َربَُّک لِْلَماَلئَِکِة ِإنِّي َخالٌِق بََشًرا مِّن َصْلَصاٍل مِّ
وِحي َفَقُعواْ لَُه َس��اِجِدیَن، َفَس��َجَد الَْمآلئَِکُة ُکلُُّهْم َأْجَمُعوَن، ِإالَّ  َونََفْخُت ِفیِه ِمن رُّ

اِجِدیَن« )حجر: 31-28(.  ِإْبِلیَس َأبَی َأن َیُکوَن َمَع السَّ

»و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری را از 
گل خشکیده ای که از گل بدبویی است می آفرینم. هنگامی که کار آن را به پایان 
رس��اندم و در او از روح خود دمیدم، همگی بر او س��جده کنید. همه فرشتگان 
بی استثنا سجده کردند جز ابلیس، که ابا کرد از اینکه با سجده کنندگان باشد«. 

2-2. تبیین چگونگی دشمنی شیطان با آدم و آدمیان:

درادامهامامعلیمیفرمایند:

َرُه ِإْبِلیَس  »ُثمَّ َأْس��َکَن ُسْبَحانَُه آَدَم َداراً َأْرَغَد ِفیَها َعْیَشُه، َوآَمَن ِفیَها َمَحلََّتُه، َوَحذَّ
َْب��َراِر، َفَباَع الَْیِقیَن  ُه نََفاَس��ًة َعَلْیِه بَِداِر الُْمَقاِم، َوُمَراَفَقِة اأْلَ ُه َعُدوُّ َوَعَداَوَت��ُه، َفاْغَترَّ
ْغِتَراِر نََدمًا. ُثمَّ بََسَط اهلل ُ  ِه، َوالَْعِزیَمَة بَِوْهِنِه، َواْس��َتْبَدَل بِالَْجَذِل َوَجاًل، َوبِاإْلِ بَِش��کِّ
ُس��ْبَحانَُه لَُه في َتْوبَِتِه، َولَقَّاُه َکِلَمَة َرْحَمِتِه، َوَوَعَدُه الَْم��َردَّ ِإلَي َجنَِّتِه، َوَأْهَبَطُه ِإلَي 

یَِّة« )نهج البالغه، خ1(. رِّ َداِرالََبِلیَِّة، َوَتَناُسِل الذُّ
»سپس خداوند آدم را در خانه ای 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 گفته های 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 
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آزمون ها و مشکالت فرود آورد تا ازدواج کند و فرزندانی پدید آورد«.

امامپسازبیانداس��تانآفرینشانس��انوآنچهبراوگذشت؛ازسجدهفرشتگانتا
نافرمانیابلیسوس��قوطاوازمقامقربالهیبهحضیضذلّتوخواری،بهتبیینچگونگی
دشمنیشیطانباآدمودودماناومیپردازند.امامبهمنظوربرحذرداشتنمخاطباناز
شیطانوگوشزدکردندشمنیدیرینهوسرانجامناگوارپیرویازدسیسههایاو،بهداستان
ُسکنیگزیدنآدموحوادربهشتونیرنگشیطانبرایاخراجآنهاازمقامقربالهیاشاره
مینمایند.چراکهدرآنهنگامبودکهابلیسبرایاولینبارتوانس��تباتکیهبرعلمخودبه
میلفطریانس��انبهجاودانگیورس��یدنبهمقامقربالهی،آدمرابفریبدتابهطمعوعده
ابلیس،یقینخوددرمورددشمنیشیطانرابهتردید،وشادیوآرامشخوددربهشترا

بهترسدوریازرحمتخدامبّدلسازد.
خداوندآدموحوارادربهش��تواردس��اختوهمهنعمتهایبهشتیرابرآندوحالل
گردانیدبهجزیکدرختکهآنانراحتیازنزدیکش��دنبهآنبرحذرداش��ت.»درتفسیر
امامحسنعسکریآمده:آندرختممنوعهدرختعلمودانشمحمدوآلمحمدبودهکه
خداوندبهواسطهآنایشانرابرسایرخالیقبرگزیدهوبرتریدادهوآندرختاختصاصبه

اهلبیتداشتهاست«)جزایری، 1389: 54(.
شیطاناینمقامواالیآدمیرابرنتافتواوراباوعدهزندگیجاودانورسیدنبهمقام
فرشتگانفریبدادتاازمیوهممنوعهبخورد.اماآنچهکهنصیبآدمشد،جزپشیمانیچیزی
نبود.خداوندآدموحوارابهسببترکاولیازبهشتبیرونکردوبهزمین،جایگاهابتالو

آزمونفرودآورد.همانگونهکهخداونددرقرآنکریممیفرماید:

»َوُقْلَنا َیا آَدُم اْسُکْن َأنَت َوَزْوُجَک الَْجنََّة َوُکاَل ِمْنَها َرَغداً َحْیُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَربَا َهِذِه 
ا َکانَا ِفیِه َوُقْلَنا  ْیَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّ الِِمیَن، َفَأَزلَُّهَما الشَّ ��َجَرَة َفَتُکونَا ِمَن الْظَّ الشَّ
اْهِبُطواْ بَْعُضُکْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َولَُکْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإلَی ِحیٍن« )بقره: 36-35(.

 »وگفتیم: ای آدم تو با همس��رت در بهش��ت سکونت کن، و از نعمت های آن از 
هر جا می خواهید گوارا بخورید، اما نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران 
خواهید ش��د. پس ش��یطان موجب لغزش آن ها از بهشت شد و آنان را از آنچه 



95
هار

 /ب
48

ره 
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

96

در آن بودند بیرون کرد و به آن ها 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«.

2-3. هشدار در مورد دشمنی های شیطان با بیان داستان هابیل و قابیل:
اماممیفرماید:

ِه ِمْن َغْیِر َما َفْضٍل َجَعَلُه اهلل ُ ِفیِه ِسَوي َما َألَْحَقِت  »َواَل َتُکونُوا کالُْمَتَکبِِّر َعَلي اْبِن ُأمِّ
الَْعَظَمُة بَِنْفِس��ِه ِمْن َعَداَوِة الَْحَسِد، َوَقَدَحِت الَْحِمیَُّة ِفي َقْلِبِه ِمْن نَاِر الَْغَضِب، َونََفَخ 
��ْیَطاُن ِفي َأْنِفِه ِمْن ِریِح الِْکْبِر الَِّذي َأْعَقَبُه اهلل ُ بِِه النََّداَمَة، َوَألَْزَمُه آَثاَم الَْقاِتِلیَن  الشَّ

ِإلَي َیْوِم الِْقَیاَمِة« )نهج البالغه، خ192(.
»وشما مانند قابیل نباشید که بر برادرش تکبرکرد، خدا او را برتری نداد، خویشتن 
را بزرگ می پنداشت و حسادت او را به دشمنی واداشت، تعصب آتش کینه در 
دلش شعله ور 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«.

امامعلیدرهش��داردرمورددشمنیهایشیطان،پسازفراخواندنمخاطبانخود
بهعبرتگرفتنازفرجامابلیسکهغروربیجایاوموجبراندهش��دنشازبارگاهامنالهی
ش��د،مردمرابهتواضعوفروتنیودستبرداش��تنازتعصبهایجاهالنهتوصیهمیکنند؛
چراکهبرانگیختناینگونهتعصبهاوخودخواهیهاراازدسیسههایشیطانبرایمغلوب
کردنانس��انهادرنبردبااومیدانندوتواضعوفروتنیراتنهاراهرهاییازاینوسوسههای
شیطانیمعرفیمیکنند.زیراامامبهراستیمیداندکهشیطانباتوّسلبهآنچهکهاورااز
عرشخدابهزیرانداخت،ازآدموذریهاوانتقامخواهدگرفت.س��پسبرایروش��نساختن
عمقتأثیرایندستتعصبهادروجودانسانورقمخوردنسرنوشتاو،بهداستانهابیلو
قابیلاشارهمیکنند.اماممخاطبانخودرابههمانندنشدنباقابیلتوصیهمیکنند،چراکه
پسازهبوطآدموحواءبهزمین،قابیل،اولیننفرازدودمانآدمبودکهشیطاناو
رابهواس��طهتکّبربرقتلبرادرشتحریککرد،آنهمدرحالیکهخداوندهابیلرافقطبه
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خاطراخالصشبرقابیلبرتریداد.سرانجامنفسسرکشاو،محّبتبرادریراازیادشبرد
وبهجایآنکینهوحس��دنش��اندتاآنجاکههابیلراکشتواولینگناهکارواولینقاتلبر
رویزمینشد.حضرتدراینفرازفرزندرابهمادرنسبتداده،نهبهپدر،دربارهاینانتساب

وجوهیذکرشدهاست:

الف:ثعلبیمیگوید:جزءحقیقیفرزندازناحیهمادراس��ت)درش��کممادر،صورتآدمی
درس��تمیش��ود(آنچهازپدرمیباش��دنطفهاس��توآنهمجزءماّدیفرزنداستنه

حقیقتاو،ونسبتفرزندبهپدرازنظرحکمیاستنهحقیقی.
ب:بعضیگفتهاند:قابیلبهعلتکش��تنبرادرکهگناهبزرگیاس��تانتسابخودراازپدر

برید،چنانکهفرزندنوحبهدلیلانجامدادنخالف،ازانتساببهخاندانشقطعشد.
ج:وجهس��ومآنکهچونعاطفهمادریبیش��تراست؛بیش��ترینمهربانیکهمیانبرادران
وجودداردازناحیهمادراستنهازجانبپدر،بهایندلیل،حضرتفرمودهاستبهفرزند
مادرشکبرورزید،کهبهترینوجه،همانوجهاّولمیباشد)ابنمیثم،1417،ج4:41(.
حضرتبابیاناصلخویشاوندی،زشتیبیشتراینتکّبرراهمفهماندهاستزیرابهاین
مطلباشارهداردکههردوازیکبطنهستندوهیچکدامبردیگریرجحانیندارندتا
جایخودبزرگبینیوتکبربردیگریداشتهباشد،وبهجامعهانسانینیزفهماندهاست
کهچونهمهازیکنسلند،شایستهنیستکهبرهمدیگرفخرومباهاتداشتهباشند،
وای��نحقیق��ترابااینبیانصریحکهخداوندهیچفضیلتوبرتریبرایاو،بربرادرش

قرارندادهبود،تأکیدفرمودهاست.

همانگونهکهخداونددرقرآن،اینداستانرابیانمیکندومیفرماید:

بَا ُقْربَانًا َفُتُقبَِّل ِمن َأَحِدِهَما َولَْم یَُتَقبَّْل ِمَن  »َواْت��ُل َعَلْیِهْم نََبَأ اْبَنْي آَدَم بِالَْحقِّ ِإْذ َقرَّ
ْقُتَلنََّک َقاَل ِإنََّما َیَتَقبَُّل اهلل ُُ ِمَن الُْمتَِّقیَن، لَِئن بََسطَت ِإلَيَّ َیَدَک لَِتْقُتَلِني  اآلَخِر َقاَل أَلَ
َما َأنَْا بَِباِس��ٍط َیِدَي ِإلَْیَک أَلَْقُتَلَک ِإنِّي َأَخاُف اهلل َ َربَّ الَْعالَِمیَن،ِإنِّي ُأِریُد َأن َتُبوَء 
َعْت لَُه نَْفُسُه  الِِمیَن، َفَطوَّ بِِإْثِمي َوِإْثِمَک َفَتُکوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِک َجَزاء الظَّ

َقْتَل َأِخیِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن الَْخاِسِریَن« )مائده: 30-27( 
»وداستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان. هنگامی که هرکدام کاری برای 
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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 می پذیرد... نفس س��رکش، کم کم 

او را به کشتن برادرش ترغیب کرد. سرانجام او را کشت و از زیانکاران شد«.

3. اشاره به داستان حضرت صالح در بیان عدم رضایت به کردار ستم پیشگان:
امامدربیانراهحقوحقیقتوگزینشراهروش��نوش��فافبرایرس��یدنبهمقصدو
خ��ودداریازگامنه��ادندرجادههایتاریکومبهمکهبهبیراههرفتنمنجرخواهدش��د،

میفرمایند:
ضی والُس��خُط وإنَّما َعَقَر ناَقَة ثموَد َرُجٌل واحٌد  »أیُّها الناُس إنَّما َیجَمُع الّناَس الرِّ
ضی فقال ُسبَحانَُه: فَعَقروها َفأصَبحوا ناِدمیَن فما  هم اهلل بالَعَذاِب لّما َعّموُه بِالرِّ فَعمَّ
ِة الُمحماِة في األرِض الَخّوارِة«  کَّ کاَن إاّل أن َخاَرت أرُضُهم بِالَخس��َفِة ُخواَر السِّ

)نهج البالغه، خ201(.
»ای مردم همه افراد جامعه در خش��نودی و خشم شریک می باشند، چنانکه شتر 
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 گداخته ای که در زمین نرم 

فرو رود، فریادی زد و فرو ریخت«.

اماممخاطبانخودرابهنترسیدنازپیرویامامشانوایمانبهوالیتایشانامرمیکند،
چراکهمردمیکهبهخصوصدرزمانعثمانومعاویهبرِگردسردمدارانظلموستمجمع
ش��دهبودند،درواقعبرس��رسفرهایشریکش��دهبودندکهبهگفتهامامسیرِیآنکوتاه،و
گرسنگیآنطوالنیبود.چراکهآنانحاضربودندبرایآرامشخوددرزندگیودورماندن

ازآزارمعاویهومالزماناوحتیدینخودوولیامرشانرافداکنند.
اماممردمرابهراضینبودنبهاعمالس��تمگراندرحقایش��ان)امام(وراضینبودنبه
بدعتهاوزش��تیهایآنانفرامیخوانند؛زیراراضیبودنبهارتکابیکعمل،عینانجام
آناستوآنانرادرثوابوعقابباهمشریکمیکند.همانطورکهناقه،آیهخدادربینقوم
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ثمودراتنهایکنفریعنی"قداربنسالف" پیکرد،ولیعذابخداوندشاملهمهقومشد.
چراکهمردمباوجوداینکهباچشمخودمعجزهصالحرادیدهبودندبازهمازاوپیروی
نکردهوبهعهدخودبهصالحدرموردآزارنرس��اندنبهناقهوفاننمودندوهمهبرقتلآنبا
یکدیگرهمپیمانشدند.براساسآنچهدرروایاتموجوداست»پیکنندهناقه،یعنی"قدار
بنس��الف" خطاببهمردمگفت:تازمانیکههمهشماراضینشدهایدآنراپینخواهمکرد
وحتیبرایگرفتنرضایتبهنزدزنانیهممیرفتندکهدرپردهبودندوبهآنانمیگفتند:
آیاراضیهس��تی؟واودرپاس��خمیگفت:آری.همچنینازبچههاهمرضایتمیگرفتند«

)زمخشری،1389: 469(.
درفرهنگاس��المینهتنهاش��رکتدرعملیامعاونتدرمقدمات،س��ببشراکتدر
نتیجههامیشود؛بلکهرضایتقلبینیزایناثررادارد.درآیهایکهحضرتمورداستنادقرار
میدهن��د،جمله"فعقروها" بهصورتصیغهجمعآمدهاس��ت،زیراهمگیبهعملاوراضی
بودندواینرضایتخودرابادعوتکردنوتش��ویقاوبهانجامدادناینعملزش��ت،ابراز

کردند)مکارم شیرازی، 1375، ج6: 28(.
بنابراینهمهقومثمودبهپیکردنناقهراضیوهمهدرگناهکش��تنوعذابآنباهم

شریکبودند.آنچنانکهخداوندمیفرماید:

رین ما أنَت إاّل بش��ٌرمثُلنا فأِت بآی��ٍة إن ُکنَت من  »قال��وا إنَّما أنت من المَس��حَّ
الصادقیَن قال: هذه ناقٌة لها ِش��رٌب ولکم ِش��رُب یوٍم معلومٍ وال َتَمّس��وها بسوٍء 
َفیأخَذُکم عذاُب یوٍم عظیٍم فَعَقروها َفأصَبحوا نادمیَن َفأخذهم العذاُب إنَّ في ذلک 

آَلیًة وما کاَن أکَثُرهم مؤمنیَن« )شعراء: 158-153(. 

»گفتند: ای صالح تو از افسون شدگانی، تو فقط بشری همچون مایی. اگر راست 
می گویی آیت و نشانه ای بیاور. گفت: این ناقه ای 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 نشانه ای است، ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند«.
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:4. داستان حضرت موسی

4-1. ذکر ویژگی های اهل بیت با بیان داستان موسی و ساحران:

حض��رتعلیدرف��رازیازکالمخودبابیانویژگیهایاه��لبیتکههادیانامت
اسالمیبهسویسعادتونجاتازتاریکیجهالتهستند،ازحیلهگریهایجاهالنبصره
درموردایش��انپردهبرمیدارند.امامکهباصفایباطنخودنس��بتبهمکر،حیلهوپیمان
شکنینادانانیچونطلحهوزبیرآگاهبودند،شرایطجامعهرابهگونهاییافتندکهمصلحت
دینرادرس��کوتخوددیدند.اماپسازجنگباطلحهوزبیر،امامزبانبس��تهراگش��ودهو

حقایقراآشکارنموده،میفرمایند:

»الیوَم اُنِطَق لُکُم الَعجماَء ذاَت البیاِن عُزَب َرأُی إمِرٍئ َتَخلَّف َعّني ما َشَککُت في 
الَحِق ُمذ اُریُته  لم یُوَجس موسی خیَفًة علی نَفِسه بَل أشَفَق من َغَلَبِة الُجّهاِل وُدَوِل 

الل« )نهج البالغه، خ4(. الضَّ
 »امروز زبان بس��ته را به س��خن می آورم. 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«.

درحقیقت»امامدراینبخشازکالمخودبهپاسخسؤالیمیپردازندکهپسازجنگ
جملبهذهنبعضیمیرسیدکهچراامامازماجرایاینجنگنگرانبودندومیفرمایند:نگرانی
منهرگزبهخاطرخودمنبود،بلکهبهخاطراینبودکهمباداباآمدنهمسرپیامبربهمیدانو
فریاددروغینخونخواهِیقتلعثمانوحضورجمعیازصحابهپیمانشکندرلشکردشمن،

گروهیازعوامبهشکوتردیدبیفتند«)مکارم شیرازی، 1375، ج1: 429(.
امامترسخوددرطولدورانسکوترابهترسموسیدربرابرساحرانتشبیهمیکنند،
آنزمانکهساحرانهرآنچهازسحروجادومیدانستندبهکارگرفتندتاباتکیهبرآنبر
موس��یغلبهکنندومردمراازپیرویوایمانبهاوبازدارندوباتوس��لبهجادووسحر
توانس��تنداعجابش��اهدانماجرارابرانگیزند.درآنهنگامبودکهموس��یدروجودخود
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احس��استرسنمودکهترساودرآنهنگام،ازجانخودنبود،بلکهبهخاطرغلبهباطلبر
ح��قوظالمبرمظلومبود.همانگونهکهترسامامازپیامدهایجنگجملبههمیندلیل
بود.ودرواقع»حیلهگریهایمعاویهومعاویهصفتانوفریبخوردگانیمثلطلحهوزبیرها
وسکوتگروهیدیگرکهمقدمههاییبرایپنهانشدنحقوآشکارشدنباطلاست،عامل

ترسامیرالمؤمنیناستکهبههیچوجهجنبهشخصیندارد«)جعفری،1358،ج3: 58(.
خداونددرقرآنکریمدرموردداستانرویاروییموسیباسحرساحرانمیفرماید:

َل َمن ألقی قال بَل اَلقُوا َفإذا ِحبالُُهم  »قالوا یا موسی إّما أن ُتلِقَی وإّما أن نکوَن اَوَّ
و ِعصُیُّهم یَُخیَُّل إلَیِه ِمن ِسحِرِهم أنَّها َتسعی َفأوَجَس في نَفِسه خیَفًة موسی قلنا ال 

َتَخف إنََّک أنَت األعلی« )طه: 68-65(. 
»ساحران گفتند: ای موسی آیا تو اول عصای خود را می افکنی، یا ما کسانی باشیم 
که اول بیفکنیم؟ گفت: شما اول بیفکنید. در این هنگام طناب ها و عصاهای آنان 
بر اثر سحرشان چنان به نظر می رسید که حرکت می کند. موسی ترس حفیفی در 

دل احساس کرد. گفتیم: نترس تو مسلمًا پیروز و برتری«.

4-2. معرفی الگوهای ساده زیستی با بیان داستان سفر موسی به مدین: 
امامدرتوصیهبهزهدوپارساییمیفرمایند:

»وإن ِشئَت َتَثّنیُت بِموسی کلیم اهلِل حیُث َیقُول َربِّ إنّي لِما أنَزلَت إلَیَّ من َخیٍرَفقیٍر 
واهلِل ما سألَه إاّل ُخبزاً َیأُکُله أِلنَّه کان َیأُکُل بَقَلَة األرِض ولََقد کانَت ُحضرُة الَبقِل 

ُتری من َشفیِف ِصفاِق بَطِنه لُِهزالِه وَتَشُذب لَحِمه« )نهج البالغه، خ160(. 
»و اگر می خواهی دومی را، موسی و زندگی او را تعریف کنم، آنجا که می گوید: 
»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 می خورد، تا آنجا که بر اثر الغری و آب ش��دن گوشت بدن، 

سبزی گیاه از پشت پرده شکم او آشکار بود«.

حض��رتعلیباتوجهبهاینکهمظاهردنیاپرس��تییعنیحّبمال،حّبجاهوحّب
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ش��هوتدرهمهجوامع،بهویژهدرجامعهزمانایش��انکهموجبگس��ترشفسادوجنگو
خونریزیشدهورقابتهایدنیاپرستانه،دامانبسیاریرابهگناهآلودهساختهبود،درسخنان
خ��ودمخاطبانرابهزهدوتقویودوریازدنیاپرس��تیفرامیخوانن��دوبایادآوریروش

زندگیپیامبرانالهی،شیوهزندگیزاهدانهوشرافتمندانهرابهآنانمیآموزند.
حضرتبهداس��تانزندگیموس��یاشارهمیکنندچراکهاودرحالیکهپیامبرخدا
بود،دورانکودکیاشرادرقصرفرعون،درنعمت،ثروتوقدرتس��پریکردهوازمقّربان
درگاهاوبود.امازندگِیدرنهایتدارایوقدرتهیچگاهاورافریفتهدنیانساختواوهمواره
زاهدانهزندگیکردوباتماموجودازدنیاومتعلّقاتآنمبرابودوحتیهنگامیکهپساز
نزاعبامردیقبطی،ناخواستهاوراکشتوبهخاطرصدورفرماناعدامشازطرففرعونو
درباریانبدونهیچمرکبوخادمیبهمدینفرارکردوهمانطورکهابنعباسنقلمیکند
»ازمص��رت��امدینجزس��بزیجاتوبرگدرخت��انچیزینخوردوالغرب��ودبهطوریکه
کفشه��ایاوازپایشبیرونمیآمد«)ابن کثی��ر،1987، ج5: 306(وفرمود:خداوندا!منبههر
خیرونیکیکهبهسویمبفرستینیازمندمودرآنحالتنهاازخداوندبهاندازهیکقرصنان
طلبکردتابتواندباآنگرسنگیشدیدخودرابرطرفکند،درحالیکهمیتوانستازخدا
تمامنیازهایخودراطلبکند.درواقع»درستاستکهموسیدراینشرایطفوقالعادهبه
طورطبیعیدرمضیقهبود؛ولیمهمایناستکهتنهابهاندازهرفعضرورتازخداطلبکرد

وایندلیلروشنیبرزندگیزاهدانهاوست«)مکارم شیرازی،1375،ج6: 236(.

       :4-3. اشاره به خداشناسی با بیان داستان سخن گفتن خدا با موسی
امامدربابموضوعخداشناسیمیفرمایند:

»وال یُدَرُک بالَحواِسّ وال یُقاُس بالناِس الذي کلََّم ُموَسی تکلیمًا وَأراه من آیاِتِه 
عظیمًا بال جوارَح وال أَدواٍت وال نُطٍق وال لََهواٍت« )نهج البالغه، خ 182(. 

»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«.

دراینکالم،امامخداوندرااینگونهمعرفیمیکنندکهباحواسدرکنمیشودوبرای
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سخنگفتنبابندگانشنیازیبهزبانوکامندارد.همانگونهکهبدوناعضاءوجوارحدرطور
س��یناباموس��یسخنگفت.زمانیکهموسیباخانوادهخودبهسویمصرحرکتکردودر
مسیر،راهراگمکرد.ازدورآتشیدیدوبهطرفآنرفتتاشایدبتواندشعلهایازآنرابرای
همراهانشبیاوردیابهواس��طهآنراهرابیابد.درهمانجابودکهخداوندبااوس��خنگفتو
آیاتعظیمشرابهاونشانداد.»گفتهشدهمرادازآیاتعظیمدرسخنامام،آیاتخداوند
درچگونگیسخنگفتنباموسیاست.گفتهاندموسیآوازراازششجهتمیشنیدواین
بهاینمعناستکهکالمخدابرموسینازلمیگشتودرلوحضمیراونقشمیبست،بدون

اینکهازجهتمعّینیشنیدهشود«)ابن میثم،1388، ج3: 59(

4-4. اشـاره به فلسـفه آزمون هـای الهی با بیان داسـتان حضور حضرت موسـی 
وهارون نزد فرعون: 

امامدربابضرورتعبرتگرفتنازگذش��تگان،بهبیانفلسفهآزمونهایالهیمیپردازدو
میفرماید:

کِبریَن في أنُفِسِهم بأولیائه الُمسَتضَعفیَن في أعُیِنِهم  »فإنَّ اهللَ یخَتِبُر عباَدُه الُمس��تَ
ولَقد دخَل موس��ی بِن ِعمراَن ومع��ُه أخوهُ هاروُن علی ِفرَع��وَن وَعَلیِهما مدارُع 
ه فقال أال  طا له إن أس��لم بَقاء ملک��ه ودواَم ِعزِّ وِف وبِأیدیِهما الِعِصیُّ َفَش��رَ الصُّ
َتعَجبون من هذین َیش��ِرطاِن لی دواَم الِعزِّ و بقاء الُملِک وهما بِما َترَوَن من حاِل 

ّل« )نهج البالغه، خ192(. الَفقِر والذُّ
»همانا خداوند س��بحان، بندگان متکبّر خود را با دوستان خود که در چشم آنها 
ناتوانند می آزماید. وقتی که موس��ی بن عمران و برادرش هارون، بر فرعون وارد 
ش��دند، و جامه های 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 نمی کنید که دوام 
عزت و جاودانگی حکومتم را به خواس��ته های خود ربط می دهند در حالی که 

در فقر و بیچارگی به سر می برند«. 

امامدراینس��خنانمردمرابهاینامرتوصیهمیکنندکهبهخاطرجهلش��اننسبتبه
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آزمونهایالهی،داشتنمالوفرزندفراوانرانشانهخشنودیخداونداشتنآندورادلیلی
برخشماوندانند.چهبساآزمونیبافقرونداریبرایرسیدنبهباالترینمقامهایمعنویدر
نزدخداباشد.همانگونهکهخداوندبندگانصالحخودهمچونپیامبرانرابافقروتنگدستی
آزمود.چهبس��اداش��تنمالوفرزندزیاد،نشانهخش��مخدابهخاطرفراوانیگناهانباشد،
همانطورکهبهفرعونوهمراهاناوانواعنعمتهاراارزانیداشت.زیراخداوندبندگانسرکش
ومتکبرخودرابهطرقگوناگونآزمایشمیکند،گاهیباتواناییهاییکهدروجودآنانقرار
دادهوگاهیبهوسیلهثروتوداراییوگاهینیزبهوسیلهکسانیکهدرچشمایشان،خوار
وناچیزبهنظرمیرسند.همانگونهکهفرعونرابهوسیلهموسیوهارونآزمایشکردزمانی
کهبالباسهایپشمیوظاهریبهدوراززینتهایدنیابراوواردشدندواورابهایمانبه
خداییکتادعوتکردندوتسلیمشدنشدربرابرخداراضامنبقایملکوعزتشدانستند.

فرعونپسازشنیدنسخنانآندوشروعبهتمسخرآنانکرد.
»موسیهنگامیکهرفتارفرعونرادیدبهاوگفت:حتیاگرنشانهآشکاری)ازپیامبریم(
بیاورم،بازهمایماننمیآوری؟امانش��انهآش��کارویقینحقیقینزدفرعون،طالوحکومت
بود.بههمینخاطربهقومخودگفت:آیاملکمصرازآِنمننیستوایننهرهاتحتفرمان
منجریانندارد؟س��پسروبهموس��یکردوگفت:اگرخداییبهغیرازمنبرگزینی،تورااز
زندانیانقرارخواهمداد«)مغنیه،1400، ج3: 125(.ایندرحالیاس��تکهاگرخدامیخواست
تمامهستیرامسّخرپیامبرانخودقرارمیدادتامردمفوجفوجبهآنانایمانبیاورندکهاگر

چنینمیکردهرگزآزمونوثوابوعقابمفهومینمییافت.

4-5. بیان عّلت پیروزی و شکست اّمت ها با بهره گیری از داستان قوم بنی اسرائیل 
وفرعونیان: 

امامدربابسخنپیرامونعللپیروزیوشکستامتهامیفرمایند:

»وَتَدبَّروا أحوال الماضیَن من المؤمنین َقَبلُکم کیف کانوا في حاِل الَتمحیِص والبالِء 
ألم یکونوا أثَقَل الَخالئِق أعباًء وأجَهَد العباِد بالًء وأضیَق أهِل الُدنیا حااًل اتََّخَذتهُم 

عوهم الَمراَر« )نهج البالغه، خ192(. الفراِعَنُة عبیداً فسامُوهم سوء الَعذاِب وجرَّ
 »و در احواالت مؤمنان پیش��ین، اندیش��ه کنید که چگون��ه در حال آزمایش و 



105

غه
بال

ج ال
 نه

ای
ه ه

طب
 خ

در
ی 

رآن
ی ق

ها
ان 

ست
 دا

نی
خوا

فرا

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؟ فرعون های زمان آنها را به بردگی کش��اندند و همواره بدترین 

شکنجه ها را بر آنان وارد کردند و انواع تلخی ها را به کامشان ریختند«.

اماممخاطبانخودرابهوحدت،انس��جاموصبردربرابرنامالیماتوس��ختیهاتوصیه
میکنندواینکهازسرگذش��تاّمتهایپیش��ینعبرتبگیرندکهچگونهدربرابرستمگران
زمانخودایس��تادگیکردن��دوعزتخودراحفظکردهیاباکین��هتوزیوتفرقهموجبات

شکستخودرافراهمکردند.
ازجمل��هاّمتهایمؤمنکهمایهعبرتند،امتبنیاس��رائیلاس��تکهفرعونهایزمان
آنانراموردش��کنجهوآزارقرارمیدادند،فرزندانآنانرامیکش��تندوزنانودخترانآنان
رابهبردگیمیگرفتند.درحالیکههیچوسیلهدفاعینداشتند،بااینوجودهموارهتالش
میکردندکهدینخودراحفظکردهوخودراازفسادوآلودگیهایزماننگهدارندتااینکه
خداوندرحمانآنانراازستمنجاتدادوبرظالمانپیروزکرد.همانگونهکهدرآیاتقرآن
یناکم من آِل فرعوَن َیسومونَُکم ُسوء الَعذاِب یَُذبِّحوَن أبناَءکم  ذکرش��دهومیفرماید:»وإذ نَجَّ
وَیسَتحیوَن ِنساَءُکم وفي  باَلٌء من َربُِّکم َعظیٌم«)بقره: 49(وبهیادآوریدآنزمانکهشمارااز
چنگالفرعونیانرهاییبخشیدیم،کههموارهشمارابهبدترینصورتآزارمیدادند،پسران
ش��ماراسرمیبریدندوزنانش��مارازندهنگهمیداشتندودراینهاآزمایشبزرگیازطرف

پروردگارتانبرایشمابود.
امامدرموضعدیگریمیفرمایند:

َفنَّ لکم الَتیُه من بَعِدي أضَعافًا بَِما  »لکنَّکم ُتهُتم َمتاَه بني اسرائیل ولََعمري لَُیضعَّ
َخلَّفُتُم الَحقَّ وراَء ُظهوِرُکم وقطعُتُم األدنی وَوَصلُتُم األبَعد« )نهج البالغه، خ166(.

»اما چونان اّمت 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 بیگانه ها نزدیک شدید«.

امامدراینس��خنان،زبانبهنکوهشش��نوندگانمیگش��اید،چراکهآنهادرزمانیکه
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میبایس��تبهحمایتازامامعلیکهجانش��ینبرحقپیامبربودندبرمیخاستندودر
راهخداجهادمیکردندتاامامباتکیهبرحمایتآنهاحکومتاسالمیراازچنگالدشمنان
خدایعنیمعاویهوس��ردمدارانظالمبیرونبکشند،سکوتکردندوبادفاعنکردنازحقو
ضعفوسس��تیدرازبینبردنحکومتباطل،باعثشدندکسانیکهاستحقاقحکومترا

نداشتندبرآنانمسلطشوند.
امامس��رگردانیمردمدرزمانخودرابهسرگردانیبنیاسرائیلتشبیهمیکنندوآنچه
باعثاینش��باهتاس��ت،همانضعف،سستیوزبونیآنهاس��ت.ازآنجاکهپسازهالکت
فرعونیان،خداوندبهبنیاس��رائیلفرماندادتادرس��رزمینفلس��طینواردشدهوباازبین
بردنعمالقهکهگروهیظالمبودند،درامنیتکاملدرآنجازندگیکنند.امابنیاسرائیلاز
فرمانخداسرباززدهوبهموسیگفتند:توبههمراهخدایتبهجنگباآنانبرویدوزمانیکه
پیروزشدید،ماواردفلسطینمیشویم.»اینپاسخبنیاسرائیل)نیز(بیانگرضعفوسستی
بنیاسرائیلدرمسئلهجهادبود،استعمارفرعونیآنچنانآنانراذلیلوزبوننمودهبودکه
آنهاهرگزحاضرنبودندبرایحفظعزتخودبایاغیانبجنگند«)محمدی اشتهاردی،1388: 277(.
موس��یکهازس��خنانبنیاسرائیلسختدلگیرش��دهبودازخداخواستکهبیناوو
قومفاس��قبنیاس��رائیل،جداییبیافکند.خدانیزبرآنانغضبنمودوچهلسالآنهارادر
س��رزمین"تیه" سرگردانکرد.بنابراینش��باهتامتامامباقومبنیاسرائیلهمانُسستی
آنهادراجرایفرامینالهیوولّیخداستواینکهآنانبابریدنازحقوپیوستنبهباطلبر
حیرتخودافزودند،پسهمانگونهکهخداوندبنیاسرائیلراباسرگردانیدربیابانتیهخوار
گردانید،راحتطلبانوسس��تیکنندگانازاّمتامامرانیزبهوس��یلهغلبهظالمانبرآنان
خوارس��اخت.امااینکهاماممیفرمایند:س��رگردانیشماپسازمنافزونمیشود،اشارهبه
حکومتبنیامیهدارد.»چراکهبنیاسرائیلمدت40سالدروادی"تیه" سرگردانبودند،
ولیحکومتبنیامیهبرامتامام120سالطولکشید«)سید رضی،1420، ج1: 789(. قرآن

کریمنیزداستانبنیاسرائیلرادرآیات20-26سورهمائدهبهتفصیلبیانمیکند.

 5. داستان حضرت داوود و الگوگیری از زهد وی:
امامپیرامونسیرهپیامبرانالهیبهزندگیِحضرتداووداشارهمیکندومیفرماید:
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»وإن ِشئَت َثلَّثُت بِداووَد صاِحَب الَمزامیِر وقاِرِئ أهِل الَجنَِّة َفَلَقد کاَن َیعَمُل 
َسفائَِف الخوِص بَِیِده وَیقوُل لُِجلسائه: أیُّکم َیکفیني بَیَعها وَیأکُل ُقرَص الشعیِرمن 

َثَمِنها« )نهج البالغه، خ160(.
»و اگرخواهی س��ومی را حضرت داوود، صاحب نی ه��ای نوازنده، و خواننده 
بهش��تیان را الگوی خویش س��ازی، که با هنر دس��تان خود از لیف خرما زنبیل 
می بافت و از هم نشینان خود می پرسید: چه کسی از شما این زنبیل را می فروشد؟ 

و با بهای آن به خوردن نان جوی قناعت می کرد«.

امامدرادامهس��خنازآفاتدنیاپرستیدرزندگی،مردمرابهالگوگیریاززندگی
حضرتداوودبهعنواناس��وهس��ادهزیس��تیوزهددعوتمیکنند.درواق��عهدفاماماز
ذکرالگوهایزهدوتقویمانندحضرتداوودآش��کارکردنحقیقتدنیاس��تواینکه
دنیاکوشش��یرادرجهتتأمینزندگیوفراهمکردناس��بابآنبرایهمهطلبمیکند
وپرس��تشمالبهجایخداوحقوراس��تی،موجبتسلطش��روفساددرجامعهمیشود.
امامدراینمیانبهزندگیحضرتداووداشارهمیکندوبهبیاناینامرمیپردازد
ک��هداوودب��اوجوداینکهخوددرعینپیامبری،پادش��اهیصاحبقدرتومکنتبود،
هیچگاهبهروشثروتمندانزمانخودزندگینکرد.اودردنیافردیزاهدبودوخدارابسیار
عبادتمیکرد.ش��بهابازندهداریوروزهاباروزهداریمأنوسبودوباتماموجودازدنیا
رویگردانبودوروزیخودرادرتالشخودبرایکسبآنقراردادهبود.همانگونهکهاین
روای��تازامامصادقاینگفتههاراتأییدمیکندکهفرمودند:»خداوندبهحضرتداوود
وحیکرد: ِنعَم الَعبُد أنَت إاِل أنَّک تأُکُل ِمن بیت الماِل؛ یعنیتونیکوبندهایهستی؛جزاینکه
هزینهزندگیخودراازبیتالمالتأمینمیکنی.حضرتداوودچهلروزگریهکردوازخدا
خواس��تکهوسیلهایبرایاوفراهمکندکهازبیتالمالمصرفنکند،خداوندآهنرابرای
اونرمکردواوهرروزباآهننرمزرهمیبافتوآنرامیفروختبهطوریکهدرسال360

زرهبافتوازبیتالمالبینیازگردید«)طبرسی، 1408، ج8: 381(.
ام��امازحض��رتداوود،باعنوانصاحبمزامیروقاریاهلبهش��تیادمیکندوبا
اینعباراتبهمقاماتبرجس��تهمعنویآنحضرتدردنیاوآخرتاشارهمینماید.خداوند
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چناندانشیبهاوارزانیداشتهبودکهمزامیرراانشاءمیکردوآنراباصدایبسیارزیبایی
میخواند.گفتهش��دهآوازاوآنچناندلنش��ینبودکهحتیپرندگانبااوهمنوامیشدندو
حیواناتوحشیبرایشنیدنصدایشدربینمردمرفتوآمدمیکردند،بدونآنکهواهمهای
داشتهباشندوکوههاوپرندگانبههمراهاوتسبیحمیگفتند.و»قاریاهلبهشتبودن،اشاره
بهمقاماخرویاوستکهدرآنجانیزاولیاءاهللراباصدایزیباومناجاتشباخدابهلذتقرب

پروردگاروعشقوشوقبهذاتپاکاومیرساند«)مکارم شیرازی،1375،ج6: 237(.
ق��رآنکری��مبهزندگیحض��رتداوودونرمش��دنآهنبرایاواش��ارهمیکندو

میفرماید:

بی معه و الَطیَر َوألَّنا لُه الَحدیَد« )سبأ: 10(. »ولََقد آتینا داووَد ِمِنّا َفضاًل یا جباُل أوِّ
»و ما به داوود از س��وی خود فضیلتی بزرگ بخشیدیم،ای کوه ها و ای پرندگان 
با او هم آواز شوید وهمراه او تسبیح خدا گویید و آهن را برای او نرم کردیم«.

6. داستان حضرت سلیمان و درس گرفتن از تاریخ: 
امامدرسفارشبهپرهیزگاریوپندپذیریازتاریخمیفرمایند:

»فَلو أنَّ أحداً َیِجُد إلی الَبقاِء ُس��لَّمًا أو لَِدفِع الموِت َسبیاًل لَکاَن ذلَک ُسلیماُن بُن 
لَفِة« )نهج البالغه،  ِة وَعظیِم الُزّ َر لَه ُملُک الِجنِّ واإلن��ِس مع الُنُبوَّ داووَد الذي ُس��خِّ
خ182(. »و اگر راهی برای زندگی جاودانه وجود می داش��ت، یا از مرگ گریزی 
بود، حتی سلیمان بن داوود چنین می کرد. او که خداوند حکومت بر جن و انس 

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

امامبهوعظواندرزش��نوندگانمیپردازدوگفتارخودراباسفارشبهپرهیزازنافرمانی
خداییکهانس��انرابهوس��یلهجامهایپوشاندووس��ایلزندگیرابرایاوفراهمکردآغاز
میکند.سپسمخاطبانخودرابهمرگ،کهتقدیریحتمیبرایبشراستیادآورمیشود.
چراکههیچراهفراریازآنوجودنداردوهیچموجودیبرایجاودانگیدردنیایفانیخلق
نش��دهاست.امامبرایروشنترشدناینموضوع،زندگیحضرتسلیمانوجریانمرگاو
رابیانمیکنند.س��لیمان،نیرومندترینپادشاهدراینجهانبودچراکه»خداوندبادرا
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مسّخراوساختکهبهنرمیهرکجااومایلبود،جریانمییافتوصبحگاهانفاصلهیکماه
رامیپیمودوعصرگاهانفاصلهیکماهرا،وخداوندمتعالشیاطینرامسّخراوساختکه
برایاوساختمانمیساختندوغّواصیمیکردندوعلمسخنگفتنباپرندگانرابهاوتعلیم
داد«)مکارم شیرازی،1375، ج18: 284(واگردورکردنمرگامکانداشت،اوازهمهبراینکار
تواناتربود.اماباچنینقدرتیبازهمنتوانستمرگراازخوددورکندوهنگامیکهاجلاو

فرارسیدعزرائیلاوراقبضروحکردوحتیبهاوفرصتنشستنهمنداد.
ابوبصیرازاماممحمدباقرنقلمیکندکه:»ملکالموت،هنگامیکهبهسراغسلیمان
آمدبهاوگفت:منآنکسیهستمکهرشوهقبولنمیکنموازهیبتپادشاهانواهمهندارم.
آنگاهاورادرحالیکهبرعصایشتکیهزدهبود،قبضروحنمودوس��لیمانبهمدتیکس��ال
برهمانحالتباقیماندومردمبهطورعادیازکناراومیگذشتند«.)شیخ صدوق،1385: 74(.
ایندرس��یاستبرایمس��تکبرانجهانکههراندازهازقدرتوثروتبهرهمندباشندهیچ
راه��یب��رایفرارازتقدیرخداوندندارندوحتیاگرمالکتمامثروتجهانباش��نددربرابر
مرگونیستیهیچقدرتینخواهندداشت.درقرآنکریمبهداستانمرگسلیماننبیاشاره

شدهومیفرماید:

َته َفَلّما  »َفَلّما َقَضینا علیه الموَت ما َدلَّهم علی َموته إاّل دابَُّة األرِض تأُکُل ِمنَس��أَ
َخرَّ َتَبیََّنت الِجنُّ أن لو کانوا َیعَلمون الَغیَب ما لَِبثوا في الَعذاِب الُمهیِن« )سبأ: 14(. 

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 می خورد، هنگامی که بر زمین افتاد 
جنیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خوار کننده باقی نمی ماندند.

:7. داستان حضرت عیسی
امامعلیدرسخنپیرامونزندگیحضرتعیسیوبیانزهدوپارساییاومیفرمایند:

»وإن ِش��ئَت ُقلُت في عیس��ی بِن مرَیَم فَلَقد کان َیَتوّس��ُد الَحَجَر وَیلِبُس الخِشَن 
وَیأُکُل الَجِشَب وکان إداُمه الجوِع وِسراُجه باللیِل الَقَمَروِظالله في الِشتاء مشارُق 
األرِض ومقاِربِه��ا وفاِکَهته وریحانُه ما ُتنِبُت األرُض للَبهائِم ولم َتُکن له زوجٌة 
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َتفِتُن��ه  وال َول��ٌد َیحزنُه وال ماٌل َیلِفُته وال َطَمٌع یُِذلُّ��ه دابّته ِرجاله وخادمه َیداه« 
)نهج البالغه، خ160(.

»و اگر خواهی از عیسی بن مریم بگویم که سنگ را بالش خود قرار می داد، لباس 
پشمی خشن به تن می کرد، و نان خشک می خورد، 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 می رویاند، زنی نداش��ت که او را 
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 دست هایش بود«.

امامباردیگرشنوندگانرابهزهددردنیاوپارساییدرزندگیدعوتمیکنندوازپیامبری
برایآنانسخنمیگویندکهنمونهبارزهمهاینویژگیهاست.امامبهروشعیسیدر
برخوردبادنیاولذتهایآناش��ارهکردهوبدینوس��یلهمردمرادریافتنش��یوهصحیح
زندگییاریمیکنند.ازآنجاکهریشهمشکالتزندگیانسانوانواعذلتهاییکهبهآنهاتن
میدهد،درخانههایپرزرقوبرق،همس��رانزیبا،فرزندانپرهزینه،اموالیکهنگهداشتن
آنهاموجبرنجانساناست،ووسایلیمانندمرکبهایآنچنانیکهبرخورداریازآنهابهجای
فراهمکردناسبابآسودگیانسان،باعثتحمیلسختیبهاومیشوندوهریکبخشیاز
افکارانس��انرابهخودمشغولمیسازندخالصهمیشود،امامعلیاززندگیشخصیتی
چونمس��یحدرجهتتش��ویقمخاطبانبهزندگیعاریازمادی��اتبهرهمیبرند.زیرا
مسیحدرطولزندگیازهرآنچهاوراازیادخداغافلمیکرد،دوریجست.»گفتهشده
مردمدرعصرحضرتمس��یح،درمادیاتزیادهرویمیکردندوضرورتایجابمیکردکه
رهبریدرمیانآنانظهورکندکهغرقدرمعنویتباشدوشکینیستکهمسیح،ارزشهای
انسانیراباخودآوردوبااینارزشهازندگیکردتابرایزمانخودودیگرزمانهانمونهای
آشکارباشدوحجتیباشدبرایهمهآنهاییکهدرثروتوقدرتبایکدیگررقابتمیکنند«

)مغنیه،1400،ج2: 434(.
آنچهامامدراینخطبهازدورانزندگیعیسیبرایمخاطبانخودعرضهنمودهاند،
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اززباناینپیامبرنیزنقلش��دهاس��تکهمیفرماید:»خدمتگزارمن،دودستم،چهارپایم
پاهایم،بس��ترم،س��طحزمینوبالشم،سنگوچراغمدرش��بهانورماهاست.هموارهانیِس
گرسنگیهستموشعارمنترسازخداستولباسمپشم،میوهوسبزیمنعلفهایمراتع
است.شبمیآراممدرحالیکهچیزیندارموصبحبرمیخیزمدرحالیکهصاحبچیزی

نیستمودررویزمینهیچکستوانگرترازمننیست«)دیلمی 1412: 157(.

8. داستان قوم سبأ:
امامدربابسخنازآیندهبنیامیهمیفرماید:

حاب ُثمَّ َیفَتُح لَُهم أبوابًا َیسیلُوَن ِمن  »یَُؤلِّف اهللُ بیَنُهم ُثمَّ َیجَمَعُهم ُرکامًا کُرکاِم السَّ
ُمستَثاِرِهم َکِسیِل الجَنَتیِن ُحیُث لَم َتسِلم َعَلیِه قاَرٌة ولَم تَثُبت َعَلیِه أکَمٌة ولَم یَُردَّ 

ُسنَنَُه َرصُّ َطوٍد وال ِحداُب َأرٍض« )نهج البالغه، خ166(.
»خدا میان مسلمانان الفت ایجاد می کند و به صورت ابرهای فشرده در می آورد 
آنگاه درهای پیروزی به رویش��ان می گش��اید که مانند سیل خروشان از جایگاه 
خود بیرون می ریزند؛ چونان سیل عرم که دو باغستان قوم سبأ را در کوبید و در 
برابر این س��یل هیچ بلندی و تپه ای بر جای نماند نه کوه های بلند و محکم و نه 

برآمدگی های بزرگ توانستند در برابر آن مقاومت کنند«.

امامدراینخطبه،ازآیندهموفقیتآمیزاصحابویارانخودس��خنمیگویدواش��اره
میکندکهپسازبیعتباایشان،گروهیباخوارجهمپیمانشدندوگروهیدرتردیدماندند
وازآنحضرتکنارهگرفتندوگروهیدیگربرس��رپیمانخودباپیامبرماندندوبهثقلین
متمس��کشدندوس��رانجامپسازوحدتازیکدیگرجداشدند.اماخداوندبهزودیآنانرا
متح��دخواهدکردهمچنانکهابرهایپایی��زیراجمعمیکندوبنیامیهعاقبتکارخود
راخواهنددید.»منظورحضرتایناس��تکههمانگونهکهخداوندبارانراازآسمانفرود
آوردهودرالیههایزمینجامیدهد،سپسازدهانهچشمههاسرازیرمیگرداند،اینگروهرا
نیزبههمینگونهدردلدّرههاوتنگناهایزمینپراکندهوپنهانساختهوپسازاینآنان
راظاهرگردانیدهوبهوسیلهآنانحقوقازدسترفتهگروهیراازگروهدیگربازمیستاندو
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قومیرادرسرزمینودیارقومیدیگرجاداده،استیالمیبخشد«)ابن میثم،1400،ج3: 557(. 
س��پسامامخروجامتاسالمیعلیهحکومتظالمرابهسیل"عرم" تشبیهمیکنندکه
برقومستمگرسبأفرودآمدوخانههاوقصرهایآنانراباخاکیکساننمودواثریازآنان
باقینماندوپسازآنانقومیدیگررادرسرزمینش��انساکننمود.چراکه»طرفداراناهل
بیت،نخس��تهمچونسیالبیمیخروش��ندوهمچونسیلقومسبأکاخهاوقصرهایبنی
امیهرادرهممیکوبندوآنهاراازاریکهقدرتبهزیرمیکشند،سپسدرهمهجاپراکنده
میشوندوهمچونچشمهسارهاسربرزمینآورندوازآبزاللعدلوداد،عمرانوآبادی

میآفرینند« )مکارم شیرازی،1375، ج6: 317(.
مردیازامامباقردربارهاینآیه:»فقالوا َربَّنا بِاِعد بَیَن أس��فاِرنا وَظَلموا آنُفَس��هم....«
سؤالکرد.آنحضرتفرمود:»اینهاقومیبودندکهآبادیهایمّتصلبههمداشتندوهمه
درکنارهمبهس��رمیبردندونهرهادرمیانآبادیهایشانجریانداشتونعمتهایخدابر
آنهاتمامبود.اماآنهانعمتهایخداراکفرانکردندوخداوندسیلعرمکهویرانکنندهبود،
بهس��ویآنهافرس��تادبهطوریکهآبادیهایشانغرقش��دهوشهرهایآنهاویرانگشتو
خداوندبهجایآندوباغسرس��بزکهدوطرفمحلاقامتش��انبود،شورهزاریرارویاندکه
غیرازخاروگیاهانبدوکمیدرختِسدرچیزیدرآنجانمیرویید«)کلینی،1365،ج2: 274(.

9. داستان اصحاب َرّس:
امامعلیدرسفارشبهتقواوپندپذیریازتاریخمیفرمایند:

»َأیَن َأصحاُب َمدائِن الَرسِّ الذیَن َقَتلوا الَنَِبییَن وَأطَفؤا ُسَنَن الُمرَسلیَن وَأحَیوا ُسَنَن 
الَجباریَن؟« )نهج البالغه، خ182(.

»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؟«.

امامعلیمردمرابهپرهیزگاریوترسازخداوندتوصیهمیکنندومتذّکرمیشوند
کهدنیابرایجاودانگیآفریدهنش��دهوجایگاهبقانخواهدبودوهرکسدیریازود،فرش��ته
م��رگرامالقاتک��ردهوایندنیاراباتمامداراییهاوقدرتهاترکوبهجهانباقیس��فر
خواهدکرد.همانگونهکهپیشازاینگذش��تگانچندصباحیرادرایندنیاس��پریکرده
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واکنونمرگونیس��تیآنانرابهدستفراموشیسپردهاست.سپسمخاطبانرابهعبرت
گرفتنازسرانجامپیشینیانوتاریخآنانپندمیدهند.همانهاکهباتمامقدرتبادینخدا
وپیامبرانمرسلدشمنینمودندوآنانرابهبدترینشکلبهقتلرساندنددرحالیکهآنان
رس��والنالهیبرایهدایتجاهالنوبیداریغافالنوحامالنپیامرحمتوبخش��شالهی
بودندوهیچگونهدش��منیباآناننداشتند.امامازجملهایناقوامگذشتهازاصحاب"رّس" 
یادمیکنندکهدرظلموستمخودفرورفتندوخداوندنیزآنانراباهمهداراییشانبهخاک
ذلّتنش��اندوسرنوش��تآنانرامایهعبرتآیندگانقرارداد.اصحابرسبراساسآنچهدر
روایاتذکرشده»قومیبودندکهدرختصنوبررامیپرستیدند.ایندرخترافرزندنوح
بع��دازطوفاندرمنطقهایکاش��تهبود.آنهاایندرخترااک��راممیکردندوبرایاونهری
معینکردهونوش��یدنازآنرابرایدیگرانممنوعساختهبودندوهمچنینبرایاوقربانی
میکردندودربرابرآنبهسجدهمیافتادند.اینوضعادامهداشتتااینکهخداوندپیامبری
بهنامحنظلهرامبعوثنمودتاآنانراازجهالتنجاتدهد.امااینقومآنچناندرجهلخود
غوطهوربودندکهتالشفرستادهخدابهجایینرسیدبنابراینازخدادرخواستنمودکهاین
درختراازبینببرد.خداونددرختراخش��کاندوقومرسکهازبینرفتنخدایخودرا
نتیجهسحرپیامبرشانمیدانستنداورادرچاهیانداختندوسرآنرابستهودرباالیچاه
نشستندتاصداینالهپیامبرخداقطعشدوبهشهادترسید.خداوندنیزبهسببستمیکه

رواداشتهبودندآنهارابهعذابشدیدیگرفتارساخت«)میرزایی،195:1392(.

10. داستان پیامبر اکرم)ص(:
امامدربابتوصیفپیامبراکرم)ص(واهلبیتایشانمیفرماید:

َة  لَُة َمولِدُه بَِمکَّ »اُسَرُته َخُیراُسَرٍة وَشَجَرُته خیُرَشَجَرٍة أغصانُها ُمعَتِدلٌَة وِثماُرها ُمَتَهدِّ
وِهجَرُته بَِطیَِّبَة َعال بِها ِذکُره وامَتدَّ منها َصوُته« )نهج البالغه، خ161(. 

»خانواده او نیکوترین خانواده، و درخت وجودش از بهترین درختان اس��ت که 
شاخه های آن راست و میوه های آن سر به زیر و در دسترس همگان است. زادگاه 
او مّکه، و هجرت او به مدینه، پاک و پاکیزه است که در آنجا نام او بلند شد و 

دعوتش به همه جا رسید«.
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امامدرکالمخودبهذکرمناقبپیامبراکرم)ص(واهلبیتایش��انمیپردازندوپساز
اش��ارهبهش��جرهپاکووالدتپربرکتایش��ان،هجرتپیامبربههمراهیارانوفادارخوداز
مکهبهمدینهرایادآورمیشوند.هنگامیکهاذیتوآزارمشرکاننسبتبهاصحابوپیروان
ایشانباالگرفت،پیامبردستورهجرتمسلمانانازمّکهبهمدینهراصادرنمودندوخودنیز
پسازمدتیبهآنانملحقش��دهوتبلیغدیناس��المراازهمانجاپیگرفتند.امامهجرت
پیامبربهمدینهرانوعیفضیلتبرایایشانمیدانند،زیراشهرمدینهبهواسطهمردمشکه
رس��ولخدارایاریکردندودرزمانیکههیچپناهینداشت،اماندادند،دارایشرافتبود.
»زمانیکهپیامبر)ص(بهاینش��هرهجرتفرمودمدینه،ش��هریبیآبوگیاهوازنعمتو
آبادانیکمیبرخورداربودومردمیضعیفوناتوانداشتکهدشمنانآنهابرآنانچیرهشده
ومش��رکانبرآنهاقوتوقدرتیافتهبودند.بااینهمهدراینش��هربودکهنامآنحضرت
باالگرفتوآوازهاشپیچیدوایننیزازآیاتودالیلصدقنبوتپیامبرگرامیاس��ت«)ابن 

میثم،1417،ج3: 530(.
خداونددرقرآنکریمبهدشمنیکفارباپیامبراشارهمیکندومیفرماید:

»و إذ َیمُک��ُر بَِک الذین َکَفرُوا لُِیثِبتوَک أو َیقُتل��وَک أو یُخِرجوَک و َیمُکروَن و 
َیمُکُراهلل ُ واهلل ُ َخیُرالماِکریَن«)انفال: 30(.

 به خاطر بیاور هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان بیفکنند، 
یا به قتل برسانند، و یا از مکه خارج سازند، آنها چاره می اندیشیدند و خداوند 

هم تدبیر می کرد، و خدا بهترین چاره جویان و تدبیرکنندگان است.

: 11. داستان پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت
حضرتعلیدرسخنازراهورسمزندگیپیامبراکرم)ص(میفرمایند:

»ولََقد کاَن في َرس��ُوِل اهلِل)ص( ما َیُدلَُّک علی َمَس��اِوِئ الُدنیا وُعیوبِها إذ جاَع 
ِتِه وُزوَیت َعنُه َزخاِرُفها مع َعظیِم ُزلَفِتِه َفلَینُظر ناِظٌر بَِعقِلِه َأکَرَم اهلل ُ  فیها َمَع خاصَّ

ُمَحَمداً بِذلَِک أم أهانَُه« )نهج البالغه، خ160(.
»در زندگانی رس��ول خدا برای تو نش��انه هایی اس��ت که تو را به زش��تی ها و 
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عیب های دنیا راهنمایی می کند، زیرا پیامبر با نزدیکان خود گرسنه به سر می برد 
و با آنکه مقام و منزلت بزرگی داشت، زینت های دنیا از دیده او دور ماند. پس 
تفکر کننده ای باید با عقل خویش به درستی اندیشه کند که آیا خدا محمد)ص( 

را با داشتن این صفت ها اکرام نمود یا خوار کرد«.

امامپسازتوصیهبهزهدوذکرالگوهایسادهزیستیمانندحضرتعیسی،به
توضیحراهورس��مزندگیپیامبراکرم)ص(بهعنوانبرترینپیامبروواالمقامترینانس��انو
بهتریناسوهبرایبشریتدرهمهجوانبزندگیپرداختهومخاطبانرابهاقتدایبهایشان
فرامیخوانند.طبقآنچهازکالماماموسخنانپیامبراکرمبرداشتمیشود،ایشانهیچگاه
ازغذابهاندازهسیرینخوردهوازفقیرترینمردمامتخودگرسنهتربودند.هموارهبافقیران
نشستهوبهشیوهآنهاغذامیخوردندوازعمقوجودنسبتبهدنیاوزینتهایآنبیاعتنا
بودن��د.چراکهخداونددنیاوزیوره��ایآنرابربندگانصالحخودحرامگردانیدوآنرادر
چش��مآنانخوارجلوهداد.درس��خنانصحابهایشاننقلشدهکهپیامبراکرم)ص(هنگامی
کهبهشدتدچارگرسنگیمیشدندسنگیبرشکمخودبستهوآنرامشبَّعیاسیرکننده
مینامیدند.پیامبر)ص(درش��رایطیاینش��یوهزندگیرادرپیشگرفتهبودندکهبراساس
روایتیکهازخودایشاننقلشده،»فرمودند:گنجهایزمینوکلیدخزائنآنبهمنعرضه

شدامامنآنهاراناخوشداشتهسرایآخرترابرگزیدم«)ابن میثم،1417،ج3: 521(.
پسهرکسخودراپیروپیامبر)ص(میداندبایدبهش��یوهایش��انزندگیکندوآنچهرا
کهخداوپیامبرشدشمنمیدانند،دشمنبدارد.همانندآنچهکهاهلبیتپیامبردرزندگی
خودانجامدادند.چراکهاگردنیاجایگاهبهرهمندیازتمامنعمتهاوجایگاهآسودگیبود،
هرگزپیامبرگرامیاس��الموپیروانحقیقیایش��انیعنیاهلبیتعصمتوطهارتازآن
دورینمیجستند.امامسپسبهمنظوریادآوریشنوندگان،بهگرسنگیاهلبیتپیامبر
دردنیااشارهمینمایندکهبراساسآنچهکهدرشروحنهجالبالغهمانند"منهاجالبراعه" ذکر
شدهدرمورداینکهاهلبیتپیامبر)ص(نیزبهشیوهایشانعملنمودهوآناننیزدردنیا
گرس��نهبودند.روایاتگوناگونیوجودداردکه:»ازجملهآنهاروایتیاستکهدرغایۀالمرام
ازش��یخصدوقبادوس��ندذکرشدهکهیکیازابنعباسودیگریراامامصادقازپدر
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خودنقلکردهاندکهماجراییاس��تکهسببنزولسورههلأتیدرستایشپیامبرواهل
بیتایشانشد«)هاشمی خویی،1400، ج9: 385(.

خالصهاینماجرااینگونهبودکه»روزیامامحس��نوامامحس��ینبیمارش��دند.
پیامبر)ص(بههمراهتعدادیازصحابهبهعیادتآنهارفتهوخطاببهامامعلیفرمودند:
خوببودبرایش��فایفرزندانخودنذریمیکردید.امامعلیوحضرتفاطمه)س(و
فّضه،خادمایشانوامامحسنوامامحسیننیزاینچنینفرمودندوطولینکشیدکه
آنحضراتش��فایافتند.پسهمگیروزاولراروزهگرفتندامادرپایانروزمسکینیبهدر
خانهآنهارفتهوآنهاغذایخودراانفاقنمودندوخودباآبافطارنمودند.ایناتفاقدرروز
دومباآمدنیتیمودرروزسومبادرخواستاسیریازآنانادامهیافتایشانهرسهروزرابه
همینترتیبروزهگرفتندوهمینوفایبهنذرایشانوانفاقدرراهخدادرحالنیازمندی

خودموجبنزولسوره"هلأتی" درحقایشانشد«)مکارم شیرازی، 1375، ج25: 343(.

نتایج:
ازآنجای��یکهجامعهاس��المیپسازوف��اتپیامبراکرم)ص(ازاهلبیتایش��انبریدهوبه
س��ردمدارانظلمکهبهواسطهسستیمس��لماناندرمبارزهبااهلباطلبهحکومترسیده
بودند،پیوستندوحضرترادرراهحقتنهاگذاشتهودرجبههباطلدربرابرایشانایستادند
یابیتوجهبهآنچهکهجامعهرابهسوینابودیسوقمیداددرخانههایخوددرآسایشبه
سربردند،حضرتعلیخودباتکیهبرایمانبهخدادرراهمبارزهباظالمانقدمنهادهو
باسخنانخودجاهالنوبیبصیرتانامترانسبتبهشرایطنابسامانجامعهآگاهنمودندو
پردهازحقایقبرداشتهوباطنحکومتبنیامیهراآشکارکردند.ازآنجاییکهسیاستبنی
امیهنیزدرمقابل،بیخبریمردمازحقایقووارونهجلوهدادنآنرادنبالمیکرد،امام
سعینمودنددرسخنانخودبابهرهگیریازداستانهایقرآنیکهبرایعامهمردمآشنابود

آنانراازخوابغفلتبیدارکردهوراهدرسترابهآناننشاندهند.
براس��اسنتایجبهدس��تآمدهازاینپژوهش،حضرتدرس��خنانخودازداستانهای
قرآنیدرجهتبیانموضوعاتسیاس��یهمچ��ونفراخواندنمخاطبانویارانخودبهقیام
علیهظالمانونکوهشآسایشطلبانمدعییاریامام،اجتماعیمانندهشداردرموردغلبه
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مس��تکبرانبرمستضعفانوپندواندرزهایدینیواخالقیهمچوندوریازتکّبروغرورو
یادآوریآفرینشنخستینانساناستفادهنمودهاند.امامازداستانهایقرآنیبیشازهمهبه
الهامگیریازداستانپیامبرانالهیبهخصوصداستانزندگیحضرتموسیوقومبنی
اسرائیلپرداختهوگاهیبابیانتفصیلیوگاهیبااشارهایکوتاهوگذراازاینداستانهای

قرآنیدرجهتافزایشدرکمخاطبانبهرهبردهاند.
امامعلیهمچنیندرسخنانخودشنوندگانرابهعبرتگرفتنازتاریخوسرگذشت
پیش��ینیانتوصیهکردهوبابیانداس��تانزندگیامتهاییهماننداصحابرّسوقومسبأ،

مردمراازهمانندشدنبهآنانودچارشدنبهسرنوشتشانبرحذرمیدارند.
اینگونهبهرهگیریامامازداس��تانهایقرآنیموجبش��دهاس��تکهشیواییو
رس��اییکالمامامباجامعیتکالمخداوندمتعالهمراهشدهوبیشترینتأثیررادرافزایش

درکمخاطبازکالمامامداشتهباشد.
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