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 آنها ییچرا یواکاو و البلاغهنهج در یعل حضرت افتخارات نییتب
 **/ مهدی مطیع*الهام آقا دوستی

 19/4/79تاریخ پذیرش:    5/21/79تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 که شئئعر یتبال از. خوردیم چشئئم به مفاخر بنام یعنوان هموار  عرب خیتار در

 نوع به آن درخالل توانیم و اس  مشهود سن  نیا یخوب به اسئ  عرب وانید

 بار یتاحد قرآن نزول. برد یپ آن ند یگو اتیغا و اهداف آنها، عل  تفاخر، نیا

 نیرید رسم نیا هرچند. فرمود ینه مذموم تفاخر از و کاسئ  را سئن  نیا یمنف

 چشئئم به هم هنوز ،یبرخ اقوال و اشئعار خالل در اما شئئد کمرنگ اسئئالم از پس

 . خوردیم

 هالبالغ نهج شود،یم مشئاهد  زیفخرآم عبارات آن در که منثور مکتوبات از یکی

 عبارات هموار  چه، اسئئ  آن در موجود یبالغ اقوال آن، عل  بسئئا چه اسئئ ،

 در عبارات نیا وجود ییچرا نییتب. کندیم دایئپ یتجل غیبل کالم در زیفخرآم

 . اس  پژوهش نیا یاصل هدف البالغهنهج

 اسئئتخراج البالغه نهج در  نیرالمومنیام کالم یاثنا از را مفاخرات مقاله نیا

 اقوال، یمکان و یزمان طیشئئرا یبررسئئ از پس. پردازدیم آنها یبررسئئ به و کرد 

 ارائه آن عل  نیاول د؛یگرد نییتب و مشئئخ  آنها همه در حضئئرت مباهات عل 

 مکال خالل در را مالکها نیا حضرت که اس  تفاخر یبرا حیصح یاریمع و مالک

 به توانستند نزول عصئر یفرهنه بسئتر درهمان نیرالمومنیام. آورندیم خود

 ییمعنا نظر از را تفاخر یمالکها یطرف از تفاخر، یفرهنه انهار  رییتغ منظور

 هک بپردازند ییمالکها ارائه به د ،یبخشئئ وسئئع  را آنها یطرف از و کنند متحول
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 اتنه خاص یطیشرا تح  هرحضرتید ییسو از. اسئ  نبود  مرسئوم آن از شیپ

 بر مردم کیتحر معموت که) خود مدنظر اهداف یسئئو به مردم کیتحر یبرا را 

 مباهات و خود لیفضا دربرشمردن را( بود آنها در موعظه ریتاث یبرا تالش و جهاد

 .انددانسته بدان

 واژگان کلیدی
 تفاخر مالک افتخارات، البالغه،نهج ، یعل حضرت

  مقدمه -1
هه یاف ای وجودی و مادی  مواره در نهاد بشگگر موجود بوده و زمانی نمود بمرونی میتفاخر به سگگرمایه

دانسهه اسو.  ا می رفهه که تاها راه تکری  خود را تمسک به این داشههکه انسگان در موقعمههایی قرار می
و  ا ی افراط در آن  شگگگکل این ویژ ی بگه مرور زمگان به عاوان یک  امار در برخی جوام  پرورش یافو 

داد. تفاخر معموال به مال و مقام و تعداد فرزندان یا تعداد افراد قبمله یا به خاندان و الگگل نا امار به آن می
  رفهه اسو.ونسب و.. بوده و با ا دافی خاص لورت می

ه خوبی نها بعرب عصگرنزول نمز این قاعده مسهلای نبوده و این  امار به شکل افرا ی آن در ممان آ 
ر بردند. ا دافی که دمشگگهود اسگگو؛  ه آنها در موقعمههای مهعدد با ا دافی ناپسگگاد از این شگگموه بهره می

ورای تفاخر اعراب عصگگگر جا لی بوده   مواره برتری جویی و قدرت  لبی بوده که معموال در موقعمههایی 
شگگده اسگگو. با ظهور اسگگالم رح میسگگرایی از زبان شگگعرا مط مرون ممادین جاهی یا به  اهام قصگگمده

« إن او َلیحب اا مخَال فخو » گگایی  مرون  گگایی  مرون تکگگاثر و یگگا آیگگهخگگداونگگد در قگگالگگب سگگگوره

 د از تفاخر مذموم با ا داف پوچ نهی فرمود.13سلقمان/

 طرح مسئله-1-1

 ای ت و سورهبا وجود برخورد اسگالم با اعراب عصر نزول در مسهله مبا ات و تفاخر  و نزول برخی آیا
مرتبط با آن سگاو  اما برخی اقوال  که از زبان بزر ان دین لگادر شگده  شگا د عباراتی  سهاد که رن  و 

در کهگگاب شگگگریف  بویی از تفگگاخر دارد. از جملگگه این اقوال می توان بگگه فرمگگایشگگگگات اممرالمومامن 
خویش اشگگگاره و بدانها  البالغه اشگگگاره کرد که حضگگگرت در البالی کالم خود به برخی خصگگگولگگگماتنهج

مبا ات کرده اسگگگو. واکاوی این مسگگگهله که  را حضگگگرت این سگگگاو رایج عرب که در زبان قرآن مذموم 
سگگازد. از شگگااخهه شگگده را در کالم خود به کار برده اسگگو  مخا ب را به  شگگ  اندازی وسگگم  ر امون می
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را بدسگگگو آورد که حضگگگرت در اثاای  توان مالکهایی از تفاخرسگگگویی دیهر با مطالعه عممق این اقوال می
د اد. ایشان با اسهفاده از بسهر فر اهی و فضای عصر نزول توانسهاد با تغممر محهوا کالم خویش ارائه می

 شود.  و وسعو آن  مالکهای جدیدی برای تفاخر ارائه د اد که در این مقاله بدانها اشاره می
اسو تا با بررسی زمانی و مکانی  اممرالمومامن  باابراین پژو ش حاضگر در لگدد تبممن افهخارات 

این اقوال  راز بمان افهخارات از زبان بزر هرین پمشگوای شمعمان را کشف نماید. و از  رفی دیهر معمار ای 
تفاخر را در ممان کلمات حضرت جسهمو کاد. لذا از ا داف اللی در این مقاله  پاسع به این سواالت اسو 

اند؟ علو آن  ه بوده اسگگو؟ و مال  و البالغه به  ه  مز ایی افهخار کردههجدر ن که حضگگرت علی 
 معمار تفاخر  مسو؟

 پیشینه پژوهش-1-2

البالغه نهاشگگهه شگگده اسگگو  اما در کهب و مقاالت و به  ور کلی پژو شگگهای زیادی با محوریو نهج
البالغه  اه در نهج رابطه با این موضگوع خاص تاکاون پژو شگی لگورت نهرفهه اسو. اممرالمومامن 

ط خاص دارد  اما  اه باا بر شرایپردازد و آنها را یکی یکی بمان میبه تولگمف فضگائل و لگفات خویش می
کاد. مرز بمن این دو مسگگهله یعای تولگگمف فضگگگائل ومبا ات و با ا دافی معمن  بدان مااقب مبا ات می

ای نامهفهخارات حضرت اسو   ه  پمشهر پایانبدانها بسگمار باریک اسو و این پژو ش تاها درلدد بمان ا
توسگگط آقای عباس آقاجانی به رشگگهه « ولگگف اممرالمومامن از زبان خودشگگان»تحو عاوان  28در سگگال 

تحریر درآمده اسگگو. این پایان نامه از  رف مرکز آموزشگگهای عالی ضگگمن خدمو اسگگو و باا بر تصگگریو 
و تصگگرف و نیری خاص عماا ذکر ذکر شگگده  بدون دخل لگگفو از اولگگاف حضگگرت علی 11نویسگاده 

 ای مدنیر به ترتمب مهن عربی و سگگپس ترجمه آن آمده و اظهار نیری از اسگگو. در این پایان نامه خطبه
  رف نویساده در آن مشهود نمسو.

مطالعه حاضگگگر در تالش اسگگگو تا سگگگخاانی که در آن حضگگگرت تاها به تولگگگمف خود یا خاندانشگگگان 
بارات فخرآممز جدا کاد لذا بسگگماری از عباراتی که رن  تولگگمف بدون فخر داشگگهه  کاار اند را از عپرداخهه

 ذاشگگهه اسگگو و پس از انهخاب عبارات مدنیر  توضگگمحی مخهصگگر درمورد مکان و زمان ایراد آن اقوال 
ی اآورده شگده و سپس  رایی ایراد آنها با مفا م  فخرآممز بمان شده اسو و در پایان مالکی که حضرت بر 

 شود.مطرح می د اد تفاخر ارائه می

 اصطالح شناسی -1
فخر در لغو به معاای سگگرمسگگهی از نعمهها و فریفهه و مغرور شگگدن به آنهاسگگو.  مرامن به معاای 
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مبا ات به  مز ایی خارج از وجود انسگگگان  مرون مال و مقام و حسگگگب و نسگگگب و به شگگگمارش آوردن 
د به اند. آلوسگی نمز معهقد اسو که فخر بایآنهاسگو. فخر را به ادعای بزر ی و کبر و شگرافو نمز معاا کرده

رز  خز ْخرا  یعای ْفُخُرهُ ی هُ معرفهی باشگد که در وجود خود فرد اسگو نه آنره خارج از سوجودد انسان اسو. فز بر  فز
ه رز خز لز  او غلبگگه کرد و فز ُرهیه مگگعز ْخرا  یعای در مبگگا گگات کردن او را بر دیهری برتری دارد. فخر در بگگاب  ْفخز فز

نع  رز اخز ْرُتهُ  یمفگاعلگه به معاای مفاخره کردن  امن آمده که فز خز فز ا  فز رز اخز و یعای با من مفاخره کرد و من بر ا ُمفز
رز نمز به معاای خودنمایی کردن و مبا ات کردن  ر کسگگگی بر دیهری  اخز فز غلبه کردم. در باب تفاعل یعای تز
ا اسگگگو به معاای مایه سگگگربلادی و مبا ات و آنره بدان فخر  رز ْفخز بمگان شگگگده اسگگگو. مفاخر نمز جم  مز

؛  ریحی  2/811: 1263؛ زبمگگدی  1/131: 1111فگگارس  ؛ ابن19/ 5: 1144مایور  بنکااگگد سامی
د. 229و  1/223: 1812؛ آلوسگگگی  622: 1112؛ راغب  2/229: 1826؛ جو ری   186/ 8: 1895

توان تفگاوت معاگایی فخر در دو بگاب تفگاعل و مفاعله را  امن بمان نمود که در مفاخره دو بگدین ترتمگب می
پردازنگد ولی در تفگاخر این فخر بمن دو نفر مشگگگا ده  گای خود میک بگه برشگگگمردن داشگگگهگه رف  ریگ

ر اسو  ردد تفاخشگود  آنره مالحیه می ردد. در کالم اممرالمومامن نمز که در این مقاله بررسگی مینمی
 نه مفاخره. 

به شگگگماعو  کرم در دوران جا لمو مفاخره از مهمهرین نمود ای زند ی اجهماعی بود. فخر معموال 
و بخشش  افهخار به پدران  فرزندان  مفاخره به مهمان نوازی و .. بود. جاحت معهقد اسو عرب فاخرترین 

زیسهاد؛ امههاسگو و آن بخا ر  بمعو آنهاسگو که ساکاان بمابان بودند و در محمطی خشک و خشن می
ون پلاگگ  اسگگگو. بسگگگمگاری از یگک اعرابی  اگان فخور بود کگه حهی ا ر فقمرترین مردم بود  ویی  مر

شد  لذا اسالم آنها را با ل کرد و از میا ر جا لمو شمرد مفاخرات اعراب مامر به جا  و خونریزی می
 ای فخر در جا لمو اسو. "عاهرا د. قصاید شعرا نمود بارزی از  ونه112و 229و  1/223: 1831سعلی  

ویژه در عرله جا  و ار او نمونه بارزی از فخر بهبن شگداد" از شگاعران و دالوران عصگر جا لی بوده و اشع
 توان به ابمات زیر اشاره کرد که در افهخار به الل و نسبش سروده:پمکار اسو. از جمله اشعار او می

ْحمی سائری بالُماُصل ْطری و از با                شز اصع بٍس مز ن خمر عز ی امرٌؤ مع  انخ
ل       و اذا الکهمبُة احممْو و تالحیْو      ن  ُمعز ٍّ   ُمْخوز  ُالفمُو  خمراخ  مع

در بمو اول به کرم خاندان پدریش اشگگگاره دارد و در بمو دوم به شگگگماعهش در جا  که ماسگگگوب به 
د. نمونه این اشعار در شعر عربی بسمار اسو 1/869: 1122کادسضگمف خانواده مادریش اسگو اشگاره می

الممانی الحدیله از فواد افرام بسگگهانی  تاریع االدب العربی از دکهر توان آنها را در کهابهایی  مرون که می
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 شوقی ضمف و دیهر کهب شعر عربی جسهمو کرد. 

 فخر در زبان قرآن و حدیث -2
تفاخر و مبا ات به لگورت کلی  الگطالحی اسگو که در لسگان قرآن و احادیث مذموم شگااخهه شده 

 ل در ممان اعراب اسو که به تعداد افراد قبمله  ه مرده واسگو. سوره تکاثر به خوبی بمانهر این رس  مهداو 
کردند و برای  ممن مایور به قبرسهان رفهه تا تعداد مرد ان خود را شمرده و با آن  ه زنده فخرفروشی می

نسگگگبگو بگه قبمله دیهر مبا ات کااد. خداوند با نزول این سگگگوره از این سگگگاو انهقاد کرده و آن را مذموم 
ای که از زبان لقمان خطاب به پسگگگرش آمده نمز این نکو ش آیات دیهری از قرآن از جمله آیهداند. در می

 شود:به روشای دیده می
 «  ِ  ِ ْ ََ اِس َوََل  ََ ِللنا ْر َخدا عِّ َ ََل  َوََل ُُتَ ا ِإنا اوا وٍ  ی اْأَْ ِض َمَرحف اٍل َفخُ ََ بُّ ُااا ُمخْ  «حِ
ن خرامان راه مرو که خدا خودپسگگاد الفزن را دوسگگو مو از مردم ]به نخوت[ رخ برمهاب و در زم 

 د.  13دارد سلقمان: نمی
شود از جمله در دعای مکارم نقل شگده نمز این فخر مذموم مشا ده می در ادعمه و احادیلی که از ائمه

ب لی المکارم ا»فرماید:  امن می االخال   امام سگگماد خروز ز مای من الفز سبه من « الخال  و اْعصگگع
نمز در بعضی از اقوال خویش به  اخال  برجسگهه ارزانی فرما و مرا از فخر مصگون بدارد. اممرالمومامن 

البالغه  امن از نهج 893اند و از آن نهی فرمودند از جمله در حکمو مگذمگو این سگگگاو جا لی پرداخهه
كز وز اْحُطْط »آمده:  ْخرز ْ  فز بْ  ضگگگز كز کع ْبرز

ز
كز وز اْذُکْر ق ر فرود آی و به «. رز سفخر فروشگگگی را وا ذار  و از مرکب تکبخ

 فرماید:می 151اد قبر باشد.  مرمن در حکمو ی
ُلىلُع ُ ْطَفٌة، َو آِخُرُه ِء »  وا

َ
ِر: أ َفىلُع یْرُ ُ  َنْفَسىلُع، َو ََل یَفٌة، َو ََل یَما َِلْبِن آَدَم َو اْلَفخْ َْ   «ْدَسُع َح

سبرای  گه فرزنگد آدم فخر و مبگا گات کاگد با ایاکه آغاز وجودش نطفه اسگگگو و آخرش الشگگگه و 
 تواند مر ش را از خویشهن دور کادد. تواند خود را روزی بد د و نمینمی

 داند نه انهساب به خاندان: نمز عامل ولول به درجات باالی کمال را عمل لالو می 28در حکمو 
 ِبىلِع َع »

َ
ْبَطو

َ
   «ْسِرْج ِبىلِع نََسُبىلُع ی َءُلىلُع ََلْ َمْن أ

 بخشدد.س رکس عملش او را کاد سازد  نسبش او را سرعو نمی
پرداخو.   ای مذکور باید به واکاوی  رایی وجود مفاخر در کالم اممرالمومامن بگا توجگه بگه نمونه

ا به عملی حسگگن یا شگگود  اما  دف و انهمزه از تفاخر آن ر  ر اد تفاخر در ظا ر سگگاهی مذموم شگگمرده می
  بالد درواقسگگگازد. افهخگاراتی که حضگگگرت در کالم خویش بدانها اشگگگاره کرده و بدان میقبمو مبگدل می
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را از  ای بوده که آنمعمار ایی اسگگو که ایشگگان برای تفاخر بمان داشگگهاد و در ورای  ر کدام از آنها انهمره
 شود.عدی بدانها اشاره میکرده اسو و در خالل مباحث بلورت ناپساد خود خارج می

 البالغهدر نهج افتخارات حضرت علی  .3
اسگگگو اما بازتاب  مه سگگگخاان ایشگگگان نمسگگگو.  ای از اقوال اممرالمومامن البالغه  زیدهنهج 

البالغه را سگگگرشگگگار از عباراتی دانسگگگو که اکلرا در قالب بالغی و ادبی ایراد توان در یک نهاه کلی نهجمی
ه اند  و عااوین بالغی پموسگگهاند و از آنما که مفا م  فخرو مبا ات  مواره در قالب ادبماتی قوی آمدهشگگده

البالغه جایهاه خوبی برای بمان افهخارات اسگگگو. به  ممن جهو لذا نهج ده شگگگا گد عبارات فخرآممز بو
اند یا خمر بههرین کهاب  نمز دارای عبارات فخرآممز بوده برای پاسع به این مسهله که آیا اممرالمومامن 

 البالغه اسگگگو که ذیل  هار عاوان افهخار به خاندان  شگگگماعو  عل  به اخبار آیاده و تاسگگگمس یکنهج
 شود. افهخار جدید به واکاوی افهخارات حضرت و علو آن و ارائه مال  افهخار اشاره می

 افتخار به خاندان-4-1

 ای بود که در آنماد بود. زیرا بسگگگان آیماهدر دوران جا لی  ا ممو به نسگگگب از ویژ ی خالگگگی بهره
م نمز ا پس از آمدن اسگگالشگگد. این ا ممو  مراان تپاکمز ی خون شگگخص و ارتباط او با قبمله نمایان می

ای برای نی  مدنی و اجهماعی در شگگگهر ای عربی و نمز در ممان عربها برقرار بود. آن  گاه این مطلب پایه
 هونهی  باشد زیرا نشان د ادهبلکه حهی غمرعربها شد. تردیدی در ا ممو نسب ممان مسلمانان نمز نمی

و   مرامن نشگگگان د اده رابطه او با پمامبررابطه یک مسگگگلمان با حاکمان اشگگگراف پمروزماد اسگگگو. 
 د.192: 1831آید سعلی  خاندان اوسو که انهساب به ایشان افهخاری به شمار می

شگگگاگاسگگگی در ممان عرب جایها ی دیریاه دارد و افهخار بدان  مواره در ممان اقوال آنها دیده نسگگگب
جسگگگهاگگد و بگگدان از آن بهره می شگگگود. اعراب از دیربگگاز بگگا حفت نسگگگب خود در موقعمههگگای مخهلفمی
بهره برده و این رابطه را از  اللهنمز توانسگهاد از رابطه نسبی خود با رسول  بالمدند.  اممرالمومامنمی

با اسگگگهفاده از یک  یگک رابطگه اعهبگاری بگه یک رابطه معاوی تبدیل کااد و بدان ببالاد. اممرالمومامن
ت را به افهخار به عهرت نبی تبدیل کرده و در حقمقو با تغممرابسگگگهر فر اهی یعای افهخگار بگه نسگگگب  آن 

درونی و محهوایی در فر اگ   یگک انهگاره فر اهی نادرسگگگو و اعهباری را به یک انهاره حقمقی و معاوی 
 تبدیل نمودند.

 ن  مالکهایی از تفاخر نمز ارائه دادند که از البالی سخااحضرت عالوه بر تغممر در محهوای این انهاره
 توان برخی از آنها را اسهاباط کرد از جمله: ایشان می
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 هدایتگری خاندان -4-1-1
 تواند برای اعضای آن مایه مبا ات باشد؛ حضرت علی  ادی بودن و  دایههری یک خاندان می

 کاد.نمز با ذکر این ویژ ی برای خاندان خود  آن را به عاوان معمار و مال  افهخار معرفی می
پردازد و از آنما که ایشگگان خود  ای خود به ولگگف آل محمد می ا و نامهبسگگماری از خطبهایشگان در 

را از  بالد و  مچ کسنمز در زمره آل الابی اسگگگو لذا بدین  ریق از خویشگگگاوندی با این خاندان به خود می
 داند.این امو قابل قماس با آل محمد نمی

 مری  86اسگو که  فهه شگده پس از فهو بصره در سال البالغه نهج 1 ا  خطبه از جمله این خطبه
سه روز در اردو اه خویش بود و به بصره نرفو.  راد فرمود. حضگرت علییر امو کشگهه شگدن  لحه و زب

کسگان را سوی مرد انشان فرسهاد که برفهاد و به دفن آنها پرداخهاد و بر کشههان جا  از کوفی و بصری 
د. در این خطبه مردم را موعیه نموده و آنان را از  مرا ی به 2121و  2124/ 6: 1825نماز کرد س بری  
 کاد:  دایو دعوت می

َد  » ََ ا اْه ْءُتْ  ْم ِ  ُی ِِبَ ْلَءاِء َو تََسنا ًَ اْلَعْل   الظا ْ َو ایًُ ْ  اِء، َو ِِبَ
ُ

ْرت ْفجَ
َ
َرا   أ    «َعِن السِّ

 ای جهل و فساد ر ا  شهمد و راه  دایو تاریکیشگما ای مردم! به وسگمله ما دودمان محمد از »
 «.را در پمش  رفهمد..

و  حضگرت با ایراد این خطبه علو وقوع جا  جمل را  امن شگرح می د د: شما بوسمله پمامبر 
 ای جهل نمات یافهمد پس  هونه اسگگو که نصگگایو ما را نشگگامدید و  رو ی خمانو خاندان او از تاریکی

دند و پر   جا  برافراشهاد و    خود و    تعداد زیادی از مسلمانان را به کشهن کرده و بمعو شکای کر 
توان کااد؛ میدادنگد. حضگگگرت در این فراز خگاندان خود را عامل نمات مردم دانسگگگهه و بدان مبا ات می

 پذیری مردم در پذیرش دعوت حق و بمان عاقبوعلو افهخار امام به این فضملو خاندان خود را  نصمحو
 عدم ا اعو از آن دانسو. 

 پردازد:نمز ایارامن به بمان فضایل عهرت نبی می 111در خطبه  اممرالمومامن
ا »..  َد  َو ی ِِبَ ْعَطی ااْهُ ََ َلی اْلَعَءیی ْس جْ

ََ  ..«  ْس

 «.  ادیجو ای کور را میاد  و از ما روشای دلیپوو را مییی ما راه  دایبا را اما»
به وضگگوح حاکی این مطلب اسگگو که حضگگرت به  دایههری آل محمد « باا یسگگهعطی الهدی»عبارت 
 داند. کاد و آن را برتر از  ر مزی میافهخار می
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 فضایل اخالقی خاندان -4-1-2
البالغه به برشگگگمردن فضگگگایل اخالقی قریش پرداخهه و بدان نهج 124در حکمو  اممرالمومامن 

 کاد: مبا ات می
ا َجحْ » ما
َ
ْبَ ُل ِءَا ِ  أ

َ
  ُن َسو

َ
ْ َص یِد یأ ٍُ َو أَ ْسصهَ ْ َكُر َو َجْحُن أَ

َ
ْمَ ُر َو أ

َ
ُ َو أ َُ ْك

َ
َنا َو ُُهْ أ ُفوسهِ

َمٍُ ِعْنَد اْءَْوِت ِِبُ سهْ ٍُ َنا َو أَ
 ٍُ َْ ْص

َ
 «َو أ

ترین آنان در از دسگگو ترین قریش  سگگهم  درباره  ر ه که در دسگگو داری  و آزادهسما بخشگگایاده 
 تر و خوشروتری د. تر و خمرخواهدادن جان دربرابر مرگ.. و ما فصمو

در این  فهار نورانی ایشگان در پاسگع به فردی که از حضگرت درمورد قریش سوال کرده بود  به معرفی 
فرماید  ایفه بای مخزوم  لهای قریشاد که لحبو با مردان و ازدواج پردازد و میمیسگه  ایفه از قریش 

ف قبمله ترند. سپس به تولمتر و بخملبا زنان آنها محبوب اسگو و  ایفه بای عبدشگمس از  مه بداندیش
 کاد. سهاید و بدان مبا ات میخود یعای قریش پرداخهه و آن را به بههرین لفات می

توان مال  افهخار به خاندان را از این کالم حضرت اسهاباط کرد که جم  فضایلی  ون به وضوح می
و امام سگگماد  خمرخوا ی و .. اسگگو. مشگگا ده اقوال اممرالمومامن  بخشگگاد ی  شگگماعو  فصگگاحو 

  و دیهر ائمه از البالی کهب حدیث خود بمانهر فصگاحو این خاندان و اشارات آیات و روایات به جود و
                                                                                                                                                             م آنها موید خوبی بر این مطلب اسو.                                                                                            کر 

 انتساب به خاندان رسالت -4-1-3
دار مقام رسگالو الهی اسگو  برای  رکسی مایه مبا ات و افهخار اسو  انهسگاب به خاندانی که عهده

نمز یکی دیهر از معمار ای تفاخر را انهسگگگاب خاندان به مقام رسگگگالو و نبوت معرفی  لذا اممرالمومامن
اسگگگو مبا ات کرده و با    ا از ایاکه پسگگگرعموی پمامبراز خطبهای دیهر کاد.حضگگگرت در دسگگگههمی

 فرماید:که می 66کاد از جمله خطبه یادآوری آن به مردم آنها را تحریک به جا  می
ُكْم ِبَع »   ا

َ
ِ َو َمَع اْبِن َعمِّ َ ُسوِل اوا نِی َو اْعَلُءوا أ   « اوا

 «.دیقرار دار  غمبر مش روی خدا و پسر عموی پمد که در پمبدان»
حضگرت این خطبه را در لملة الهریر یعای نخسگهمن دیدار با سگپا مان شام در لفمن و به مایور تعلم  
جا  و کارزار فرموده اسگو. ابومخاف در ولگف آن شگب  وید آن شب کسان تا لبو بماهمدند که لمله 

: 1825و به شمشمر بردند س بری   ا بشگکسگو و تمر ا تمام شگد و کسان دسالهریر بود   ادان که نمزه
د د لذا الزم بوده که برای تقویو روحمه سپاه  د.  ممن امر نشگان از شگبی سخو و پر ما و می2564/ 6
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ما  مراه فرماید شای ایراد بفرماید و برای ایاکه لشگکر را دلهرم به حضور خود نماید  به آنها میامام خطبه
 ر دو از اشم  الااس بودی  پس   ی ایاکه بدانمد من و پمامبر سهمد و این یعا  پسگر عموی پمامبر

کاد   مچ ترسگگی به خود راه ند مد. پس حضگگرت عالوه بر ایاکه به انهسگگاب به خاندان رسگگالو افهخار می
 توان علو این افهخار را تقویو روحمه سپا مانش دانسو.   می

  تاثمر پاد و اندرز در مردم به فضگگگایل ا ل بموالبالغگه نمز برای نهج 124اممرالمؤمامن در خطبگه 
 پردازد. :اشاره کرده و سپس به موعیه آنها می

ْهَا اْلَب » 
َ
َِ ی ِعْنَدَ ا أ َُ اْلُحْكِم َو  ا ِْبَ

َ
ْمریَِ أ  « اُء اْأَ

 «.  اسو امبر مو پم ا نزد ما ا ل بی امور انسانیدر ای دانش و روشاا»
ونی دسو به یک د ر « ا ل البمو»حضرت با اسهفاده از الطالح شود که در این خطبه مشا ده می

بود به  وری که «  ا ل البمو»فر اهی دیهری زدند و آن تبدیل فر ا  عشگگگمره و قبمله به فر ا  
شگگد رفو و در پس این الگطالح افهخار به خاندانی مشگا ده میاین الگطالح تاها برای خاندان نبی بکار 

ذکر شگده بودند و حضگرت با اسگهعمال این الطالح  شمارانه « القربی و تطهمرذی»که در قرآن با ولگف 
 بالد.به خود بخا ر انهسابش به این خاندان می

به بمان قدرت خداوندی و انحصار عیمو  ای اسو مفصل  اممرالمومامنکه خطبه 149درخطبه 
   یاران خود را به انهیار رحمو الهی  وپردازد و در فراز پایانی آن نمز ضگمن افهخار به نسب خویشدر او می

 دشماانش را به غضب الهی وعده می د د:
َلُإ اْءَََلِئَكة»  ََ َساَلِة َو ُمخْ ًِ َو َمَح ُّ الرِّ ُبوا ًُ النُّ َر  «  َجْحُن َشجَ

 .  « مهاه رسالو و محل آمد و شد فرشههان برخاسهی   و از جامما از درخو سرسبز رساله»
پردازد که عامل افهخار  شهه و آن ایاسو که به ذکر اولافی از خاندان خود میدر این خطبه حضرت 

این خاندان قرار اه رسگالو الهی و مهبط فرشگهه وحی و محل آمد و شد مالئک اسو و تاها  ممن عوامل 
 تواند عامل افهخار به خاندان باشد نه انهساب به فالن شخص و فالن عشمره خاص.می

در پاسگع به یکی از یارانش که از ایشان پرسمده بود  هونه قوم شما   162در خطبه  حضگرت علی
 ترین مردم به آن بودید دف  و برکاار کردند  فرمود: شما را از این مقام که شایسهه

« ِ وَن ِبَرُسوِل اوا َشدُّ ْعَلْوَن نََسباف َو اْأَ ااف  َجْحُن اْأَ  «  ََنْ
 «.اسهوارتر بود  با رسول خدا  شاوندییوند خومما را نسب برتر و پ»

برترین انساب معرفی کرده و با اسهااد  ایشگان با این بمان  نسگب خود را بخا ر پموند با رسول الله 
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 داند. ترین افراد به امر خالفو میبه  ممن مسهله خود را شایسهه

 انتساب به خاندان حق و مخالف باطل -4-1-4
کرد و با نوشگگو  به نسگگب خود افهخار میبه معاویه می ای خود که خطاب حضگگرت در برخی از نامه

که در نامه اخمر شگگگمره پرافهخار  12و نامه  23نمود از جمله در فراز ایی از نامه سگگگربلاگدی از آن یاد می
 خود را با  معاویه مقایسه کرده می فرماید:

و َعْبِد َمَناٍف َسَكَ ِلَع َجْحُن َو »..   ا َِبُ ا َ ْوُلَع ِإ ا ما
َ
َم یَلِكْن لَ  أ

ُ
ِلِب َو ََل یَس أ ٌَ َاَعْبِد اْءُطا ُِب  ُة َاَهاِشٍم َو ََل َحْر

َ
أ

ْف  ِ  یسههُ
َ
ِل  اَن َاو ِر  ِق یَااِلٍب َو ََل اْءَُهاِءُر  اَكلطا صههِ   ٍُ ی َو ََل الصهها

قُّ اَكْءُْبِطِا َو ََل   ِق یاَكلا ِمُن اَكْءُْدِغِا َو ََل اْلُمحِ َْ ُ . َو  اْء
ْلُإ َخْلٌإ َلِبْذَس ا  َبُع َسَلفاف یْلخَ َْ..» 

و اما این  فهه تو که: ما فرزندان عبد مااف  سگگهم   ما     مماطور  ولی نه اممه ماناد  اشگگ  » 
اسگگو و نه حرب ماناد عبدالمطلب و نه ابوسگگفمان ماناد ابو الب و نه مهاجر در راه خدا ماناد آزاد 

ه ک شگده از برد ی اسگو و نه آنکه نسگب لگریو در پموند به الگل خود دارد ماناد آن کسگگی اسو
خود را وابسگگهه می سگگازد و نه کسگگی که بر مباای حق اسگگو با کسگگی که بر مباای با ل حرکو 

 «.کاد یکسان اسو و نه مؤمن لاد  ماناد مدعی دروغمن اسو..می
حضگگرت در این فراز ضگگمن مقایسگگه شگگمره خود با معاویه به نفی اعهقادات جا لی معاویه پرداخهه که 

به پدران خود برای خویش امهمازی قائل شگگود  حضگگرت   مه آنها را سگگعی داشگگو با برشگگمردن انهسگگابش 
کاد که  مهی الهی و اسگگگالمی داند و به امهمازاتی در خود اشگگگاره میبگا گل و از نمود گای جا لمو می

اسگگگو. حضگگگرت خود را از مهاجران در راه خدا معرفی کرده و معاویه را از آزاد شگگگد ان و  لقاء در روز فهو 
کاد و معاویه را با ل و مدعی دروغمن. حضگگرت شگگاخصگگه  مه تفاخرات را محق معرفی میمکه  خود را 

 د د نه امهمازات اعهباری و لوری.دین و ایمان قرار می
 پردازد:البالغه نمز ایارامن به معرفی خاندان خود مینهج 149در حکمو  امام علی 

ْءُرَ ُة اْلُوْسَطی» ا   َجْحُن النُّ اَِل ْ َحُق ی ِِبَ َا  «ْرِءُع اْلَغاَِل یَها یَو ِإلَ  ال

شگگگوند و تادروان به سگگگوی آن  گاه ممگانگه  سگگگهم   عقگب افهگاد گان بدان ملحق میسمگا تکمگه 
  ردندد. بازمی

را انکار  در این  فهار حکممانه مایور از تالی کسگانی  سگهاد که اولاف برجسهه امامان ا ل بمو 
دادند و مایور از غالی کسگگگانی  سگگگهاد که آنان را از حد مولی قرار میکردند و آنان را در حد فردی معمی

دادند شدند و حهی  ا ی به الو مو آنها رای میامام معصگوم باالتر برده و لفات خدایی برایشان قائل می
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: 1894 پسگگادی  نه تالی را و نه غالی سمکارم شگگمرازی فرماید ما  مچ یک از این دو  ردوه را نمیو امام می
شود داند که باعث میروی مید. حضرت در این حکمو معمار افهخار به خاندان را اعهدال و ممانه12/652

دارد دیهران آن را مال  حرکو به سگگوی حق قرار داده و در راسگگهای آن حرکو کااد و مردم را برحذر می
 ها  ام بردارند.که از این خاندان سبقو نهمرند و یا از آنها جدا نشوند و به موازات آن

با اسگگهفاده  افهخار به خاندان یکی از بارزترین موارد تفاخر در ممان عرب بوده اسگگو  اممرالمومامن
فهخگگار ای دیهر بگدل کااگد. ااز  ممن بسگگگهر فر اهی توانسگگگهاگد بگا تغممر محهوا  این انهگاره را بگگه انهگگاره

که به یک نسگگگب اعهباری مبا ات کااد  بگه خگانگدانش ماناد دیهر تفاخرات عرب نبوده  اممرالمومامن
مب  ایی از جمله  دایو و سعادت نصبلکه خاندان ایشان یک عهرت الهی و نبوی بوده که در پرتو آن بهره

 د اد نهمردم شگده اسگو. حضگرت در افهخارات خود  ممشه مباا و شاخص تفاخر را دین و ایمان قرار می
 امهمازات اعهباری و لوری. 

در پی ا دافی بودند که می توان آنها را   با افهخار به انهسگگابش به خاندان پمامبر اممرالمومامن
در  اد مورد خاللگگگه نمود: بمان جایهاه آل محمد در  دایو مردم در مقایسگگگه با وضگگگعمو قبل از بعلو 

 و آنها  تاثمر  ذاری بمشگگهر وعت و نصگگمحو در مردم  تحریک لشگگکریانش بر جهاد  بشگگارت به یاران خود
انذار دشگگماانش از غضگگب و لعاو الهی  بمان اسگگهحقا  خویش بر امر خالفو  امر به حرکو در راسگگهای 

 و نهی از خروج از راه آنها یا مقدم شدن بر آنان.  ا ل بمو

 شجاعت-4-2

نمز با  بالمد مسگگگهله شگگگماعو بود  اممرالمومامن یکی دیهر از مواردی که عرب بسگگگمار بدان می
اتی محهوایی از این قالب در بمان افهخارات خود اسهفاده کردند.  ه بسا قبل از آن مال  ا دافی و با تغممر 

ما کرد  اای نمود پمدا میشگگگمگاعگو  موم بر مردمی بمهاگاه بود کگه در قگالگب جاگ  و غگارت بمن قبمله
 حضرت  مه این مالکها را تغممر دادند و آنها را در سه عاوان خالله کردند:  

 با باطل و یاری حق مبارزه  -4-2-1
 ممن بس که دشگگماان نمز بدان معهرف بوده و بزر هرین افهخار خود  در شگگماعو اممرالمومامن 

توان به اعهراف عبدالله بن ایسگگهادند. از جمله میمی دانسگگهاد که در جاهها روبروی علیرا در این می
زبمر و معاویه اشگگاره کرد که جرج جردا  در کهاب خود بدان اشگگاره کرده اسگگو: روزی معاویه بمدار شگگد و 
مهوجه  ردید که عبدالله بن زبمر در نزد او بر کاار بسگهرش نشسهه اسو  او    نشسو و عبدالله در حالی 

ای؟ و ا ر می خواسگه  می توانسگه  تو را بکش  معاویه  فو: بعد از ما شماع شدهکرد  فکه شگوخی می
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ام عبدالله  فو کمسگگگو که شگگگماعو مرا بهواند انکار کاد من در جا  در برابر علی بن ابمطالب ایسگگگهاده
ده نمعاویه  فو: پس البد علی تو و پدرت را با دسو  پ خود به قهل رسانده و دسو راسو او    بمکار ما

جا    ویی و  مچ کس در ممدانو در پی کس دیهری بوده که او را نمز به قهل برسگگگاند سیعای تو دروی می
توانسهه معاویه را که سعی در پاهان کردن می سگال  از دسگو علی بدر نرفهه اسگود تاها شماعو علی

 ههرین دشگگماان علیداشگگو به این اعهراف وادارد و نمز عبدالله بن زبمر را که از سگگخ فضگگائل علی
: 1825بوده وادار کاگگد کگگه وقهی می خوا گگد در شگگگمگگاعگگو خود مبگگالغگگه کاگگد ایارامن بهویگگد سجردا   

 د.1/114
البالغه در ولف شماعو خویش  بدان می بالد و عدم در قسمههای زیادی از نهج حضرت علی 

  امن فرمودند:   25ذیل خطبه  شمرد. ایشان دررویهردانی از جهاد و مطالبه حق را امهمازی واال برمی
َو ََلْ »
َ
ىلَع َِبِ یأ َم  ینهْ

ُ
ِّ  َعْن َ ْرِ   َة ِعْلُءَها ِ  یأ اِبَق

اَل سههَ ها َوَما َوَ َج اْلجُ
َ
ِّ  أ َء

َ ا َحجِ َعْن ُُتَ
َ
 ُی َوَخصههِ  نَی جُ اْءَاِ ِ  ی ...أ

اِكِث   « ..نی اْءُْرَهاِب نَی النا
ا یدارد؟ و آی بر من باز نمییب جومدارند آنان را از عات من مگه از روحمگا شگگگاگاخهی کگه بای امیگآ»

ن مشااساد که به من تهمو نزناد؟ .. من مارقسگوابق مبارزات من  نادان را بر سگر جای خود نمی
و و بر ان مغلوب مییساز د و  «مان شگگکاانمپ»ن مکا  و دشگگمن ناکلن خارج شگگد اند را با حمخ

 «.باش د دارند ان در اسالم مییترد
ایراد شگگد که علمان کشگگهه شگگده بود و معاویه پمرا ن خونمن او سیا پمرا ای شگگبمه  ن خطبه  اهامیای

آند را به دروازه شگام آویخو تا احساسات مردم رابرانهمخهه  آنها را برای خونخوا ی علمان بشوراند و امام 
ادارند. حضگگرت با این پك میی ای فراوان آن حضگگرت را در خون علمان شگگر ه با تهمومد که بای اممشگگا

کالم خود نشگگان دادند که  ر جاهاوری کردن  شگگماعو نمسگگو بلکه مفهوم و مال  شگگماعو  مبارزه با 
 با ل و یاری حق اسو.

 مری که امام آماده رویارویی با لشگکر بصره به فرماند ی  لحه  86نهج البالغه در سگال  88خطبه 
خبر یافو  ر سگپار بصره شد سپس به  و.  ون علی راد شگده اسگیا« ذی قار»ن مو زبمر بود در سگرزم

 قار رسگمد و حسگن و عماربن یاسگر را فرسهاد تا ا ل کوفه را به راه اندازند و در آن موق  عامل علی ذی
بازداشگگو و تاها شگگش  زار نفر از کوفمان به  بر کوفه ابوموسگگی اشگگعری بود پس مردم را از یاری علی 

وارد بصگگگره شگگگد و جاگ  جمل در جایی به نام خریبه در  مومامنپموسگگگهاگد سگگگپس اممرال  علی
قار د. شعبی  وید: وقهی مردم کوفه به ذی34و  2/29: 1862روی داد سیعقوبی   86االولی سگال جمادی
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آمد  فو و  فو: ای مردم کوفه با جماعهی و از جمله ابن عباس آنها را بدید و خوش رسگگگمگدنگد علی 
ام که  مراه ما نشگگگان را ببردید و جماعههاشگگگان را پراکادید دعوتهان کردهشگگگما شگگگوکو عممان و شگگگا ا

  واز آنها کامخوا م  و ا ر الرار کردند مدارا میبرادران بصگری راببمامد  ا ر بازآمدند  ممن اسگو که می
 یاد: فرماد.  در این خطبه حضرت  امن می2143/ 6: 1825 مری  تا تماوز آغاز کااد.. س بری  کااره می

َُ َلِی ».. ِ ِإْن ُانهْ ا َو اوا مهَ
َ
َ اِس  أ َْ ِبحهَ لها ّا َََّ ا  َح ههَ َِ اَ  َُ َو ِإنا َمسههِ ِی سهههَ

ْزُت َو ََل َءُب هْ ا َزجَ ا  مهَ ا   ِی ههَ ْثِلههَ َ ا ِءِ
ههَ

ْنُقَبَ  ّا  َسَْلَ ُرَج اْلَحقُّ ِمْن َءْنِبىلِع ی اْلَباِاَا َح  «.خْ
لشگکر اسگالم بودم تا آنما که لفوف کفر و شرك تار و مار شد. شگهازان مبه خدا سگو اد! من از پ» 

ق شکاف  تا حروم  پرده با ل را میز  مان راه را میمدم     اکاون نم ر ز ناتوان نشگدم و نهرسگ
 «.  رون آورممرا از پهلوی آن ب

ز و  ر ز اامام در این خطبه ضگگمن اشگگاره به ایاکه  مواره در جاهها به عاوان  الیه دار سگگپاه بودند 
اد و دانجاگ  روی برنهگافهاگد  بزر هرین افهخگار خود را در ماقلگب کردن  هره کفر و شگگگر  و بگا گل می

 کااد.شماعو و عدم ترس خود را بقاء در راه حق عاوان می
 89نویسگگد جا  نهروان در سگگال پس از جا  نهروان ایراد شگگد. یعقوبی در کهاب خود می 98خطبه 

خوارج با زوال خورشگگگمد مغلوبه شگگگد و به اندازه دوسگگگاعو از روز ادامه داشگگگو و  روی داد. جا  در ممان
جز کمهر از ده نفر   مهی کشگهه شگدند و از آنان جز کمهر از ده نفر جان بدر نبردند و از الحاب علی 

د و پس از حمد و ثاای 92/ 2: 1862به کوفه رسمد به خطبه ایسهادسیعقوبی   کشهه نشد و  ون علی 
 و یادآوری نعمههای او فو: خدا

 « 
َ
ِإَّنِّ یهَ أ اُس سهَ ُت  ا النها

ْ
و ِة َو ََلْ نَی َع  َسقهَ نهَ َْ َئ َعَل ی ُكْن لِ ی  اْلِف ََتِ

ٌد َغ یجْ حهَ
َ
ا أ اَج   ِی ههَ ْن مهَ

َ
َد أ دا ی َغ َبعهْ َهَ ا َو اشههْ َهُبههَ

 «  َاَلُبَها
داشگگگو  ن کاری را نمچ کس جرلت  امای مردم! من بودم که  شگگگ  فهاه را کادم  و جز من  »

ت خود رسی ا باال  رفو و به آخر ا یمآنهاه که امواج س  «.دمن درجه شدخ
ترین در این خطبه نمز با اشگاره به شماعو خود در جهاد علمه خوارج خود را شماع اممرالمومامن 

 داند؛ و این بدانکاگد و  مچ کس را جز خود یگارای مقابله با آنها نمیمردم در جاگ  علمگه آنهگا معرفی می
و  ه کسگگی جز ایشگگان قدرت  دلمل اسگگو که ایشگگان در مسگگمر حق قرار داشگگو و خوارج در جبهه با ل 

 کن کردن با ل و فهاه را داشو.ریشه
ان در مج کردن مردم جهو مبارزه با شاممان خوارج  برای بسمرا نمز پس از شگکسگو شگورش 81خطبه 
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 راد فرمود:یا« له کوفهمنخ»
 ..« ِ َ ا َسَواوا

َ
ا أ ما

َ
ْعِط َسو

ُ
ْن أ

َ
َرِس  ی ُدوَن أ ٌَ ِباْءَشهْ ْر ِلَع َهَ اِم   ِمْنىلُع َسَراُ  ُی ِة َهِط یًَ ْ َداُم  ُح یَو َهِط  ااْهَ َواِعُد َو اْأَ السا

ُ ی َو  ِلَع  ْفَعُا اوا ًَ  .« شاُء.ی ما  َبْعَد 
ا من  به خدا سگگو اد از پای ناشگگ»  دهید آبر مابد با شگگمشگگیا  و قبل از آن که دشگگمن فرلگگو مامخ

ش ی ا ای اسهخوان سرش را بپراکاد  و بازو ا و قدمزهیکر او وارد سازم که ر مای بر پ اان ضربه
 «. جدا  ردد و از آن پس خدا  ر  ه خوا د انمام د د

ای از شگگگماعو خود در ممدان جهاد در برابر دشگگگماان اشگگگاره در ایامگا به نمونه  اممرالمومامن
.  دف امام کاده ایشان در ممدان نبرد اسو که به راحهی دشماان را تارومار میکاد و آن ضربات کوبادمی

از بمان شماعو خود در این خطبه  تحریک مردم برای جهاد و رویارویی با دشماان اسو  زیرا وقهی مردم 
د ر ای بر روحمه جاهاوریشان وااز ممزان شگماعو ر بر خود آ اه باشاد  ممه دشماان و تعداد آنها خدشه

 کاد.  نمی
 ای پر درد نهج البالغه اسگگگو زمانی ایراد شگگگد که خبر تهاج  سگگگربازان که یکی از خطبه 22خطبه 

 مری  و سگگسگگهی مردم به امام ابالی شگگد در آن  اهام امام ایارامن به  83ه به شگگهر انبار در سگگال یمعاو
 بمان این خطبه پرداخهاد:

َْ ُ َر »..   الهَ ْد  هَ ِ   ٌ  ِإنا اْبَن یَلقهَ
َ
ْ أ َحٌد ِمْ ُ

َ
ُِبُُهْ َو َهْا أ

َ
ِ أ َِ ِوا اٌج َو َلِكْن ََل ِعْمَ َلىلُع ِباْلَحْر جَ

ٌا شههُ ٍب َ ءهُ الهِ
اهَ

ْ َدُم ِس 
َ
ا ِمَراسهاف َو أ دُّ اَهَ شهَ

َ
َُ ِس  َها َمَقاماف ِمَنِّ یأ َْ َُ اْلِعْشِر یَلَقْد ََنَ َُ یَها َو َما َبَلْغ ْس ًَ ا ا َ ْد  ًَ َ ا 

َ
َِّ  َن َو َها أ  السِّ

َ
َو   نَی َا

 
ْ
 «َطاُج!یِءَْن ََل   َلِكْن ََل َ أ

ر اسو ولی دانش نیامی ندارد. خدا مد پسر ابو  الب مردی دلیش در حق من  فو: بی تردیقر » 
کار ما در پی ای جاهی سگگگخو و دشگگگوار مرا دارد؟ کی از آنها تمربهیا یرا مزد د د  آ پگدرشگگگان

کاون دان نبرد حاضر بودم     ا مسو سال نداشه   که در ممز برد؟  اومشی بهمتوانسگو از من پ
ا در که از شصو سال  ذشهه  .«ی نخوا د داشویغ  آن کس که فرمانش را اجرا نکااد  رلیام. امخ

ه ان برای مبارز محضگگرت در این خطبه ابهدا ارزش جهاد در راه خدا را بمان کرده  سگگپس به دعوت کوف
در ا اعو از ر بر خود را  نکو ش کرده و علل شکسو آنها را  ممن نافرمانی  اشگاره کرده و نافرمانی آنها

 جوید که امام را زمانی که بمسگگو سالکاد و در بمان شگماعو خویش به قول قریش اسگهااد میعاوان می
شود و بمشگهر نداشو به شماعو و سبقو در جهاد ولف کرده بودند اما اکاون فرمان ایشان ا اعو نمی

 مایه تمسخر دیهران قرار  رفهه اسو.ر دسو ممن ام
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 نهراسیدن از شهادت در راه خدا  -4-2-2
  نم مری که جا  لگفمن به پا شگد ایرادشگده اسگو. در آسگهانه جا  لفخ  82در سگال   55خطبه 

و را پرسگگیبرخی مدارا کردن امام را د دند و ابراز داشگگهاد که لشگگکر عرا  این تاخمر را بخا ر ترس مده و علخ
 نهج البالغه آمده: 55داناد  پاسع حضرت به آنان در خطبه امام می

اِه »  ِلَع َ َ ًَ ُكاا 
َ
ا َ ْوُلُكْم أ ما

َ
َباَِل یأ

ُ
ِ َما أ ْو َخَرَج اْءَْوُت ِإََل  َة اْءَْوِت َسَواوا

َ
َُ ِإََل اْءَْوِت أ   ..«َدَخْل

شگگهن داری از ترس مرگ اسگگو  بخدا سگگو اد! باکی ندارم که من به سگگوی ید  خویم واکه مییا»
 «.  د..یا مرگ به سوی من آیمرگ روم 

ایشگان در پاسگع به  عاه لشگکریانش که ایشان را ترسان از مرگ می دانسهاد این خطبه کوتاه و جام  
ت داند و از شهادمشها  آن میرا بمان کردند و اعالم داشگهاد که از مرگ در راه خدا ابایی نداشهه و خود را 

 بالد.در راه حق به خود می
 اران به جهاد فرمود: یق ین برای تشومرا نمز امام در لفخ  121خطبه 
ْ ِإََل ِد » ْم ِمْ ُ ْشَوُ  ِإََل ِلَقاِ ِ

َ
َ ا أ ِ َأَ  ..«اِ ُِهْ یَو اوا

ترم تا آنان بر باز شگگگو به فههمدان نبرد شگگگمان در ممدار شگگگامیبگه خگدا سگگگو اگد کگه من بگه د» 
 «.  کشاد اشان! که انهیار آن را میخانه

امام باز    با اشاره به اشهما  خود به پمکار در راه خدا آن را به عاوان مالکی برای افهخار به شماعو 
 د د.قرار می

ر فرسگگهاد  که آن را به  مراه مالک اشگگهر آن زمان که وی را برای حکومو آن کشگگو 62امام در نامه 
 ارسال فرمود خطاب به مردم مصر نوشهاد: 

ِ َلْو َلِق  ِإَّنِّ » ْ َواِحداف َو ُُهْ ِاََلُج یَو اوا َها َما َبالَ  هُُتُ َُ یاْأَْ ِض ُالِّ ْوَحْش ََ  ..«   َُ َو ََل اْس

  سو اد به خدا  من ا ر به تاهایی با  مه آنها مالقات کا  درحالمکه  مه سطو زممن را پر کااد»
 «.د  نه باکی دارم و نه وحشهی به خود راه می

در این نامه نمز حضرت از ایاکه به تاهایی با دشماان روبرو شوند و با آنها بماهاد  مچ ترس و وحشهی 
ندارند و  ه بسگگا علو ایاکه حضگگرت  امن شگگماعهی را برای خود عاوان می کااد آن اسگگو که مردم از 

ه و ترسی به خود راه ند د و از  رفی دشماان از وجود  امن ر بری داشگهن ر بری شماع ا مماان داشه
 جرلت تماوز نداشهه باشاد. 
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 یقین به خدا -4-2-3
کااد و حضگرت در این فراز نمز شماعو خود را در کاار یقمن به پرورد ار و عدم تردید در دین اعالم می

 داناد. شماعهی که  مراه با ایمان به پرورد ار باشد را قابل سهایش و مفمد تفاخر می
مام راد شده اسو. پس از ایاکه فرسهاد ان ایا« ذی قار»ن م مری و در سگرزم 86در سگال  22خطبه 
 ر باز شگگهاد و امام را تهدید به جا  کردند  حضگگرت ضگگمن تعمب از این تهدید  ماز جانب  لحه و زب

 سابقه خود را در جاهاوری ایارامن بمان فرمودند: 
ِب َبْعُثُهْم ِإََل » ُ  َو ِمَن اْلَعجهَ ََلِد َهِبَلهُْتُ جِ

َِبَ ِلْ  صههْ
َ
ْن أ

َ
اِن َو أ عهَ ْبُرَ  ِلطِّ

َ
ْن أ

َ
ُبوُل   أ َُ َو َم ااْهَ َِ َو ! َلَقْد ُاْن ُد ِباْلَحْر

َهدا
ُ
ا أ

َِ َو ِإَّنِّ  ْر
َا ْ َهُب ِبال

ُ
 «َِن ی ُشْبَهٍة ِمْن ِد ِی َو َغ   ِمْن َ  ِّ نٍی ِق ی َلَعَلی  ََل أ

ر مای شمش رم و ضربوم ای آنان قرار  زهم  و برابر نیدان نبرد آمشگهفها! از من خواسهاد به م» 
ل کا !  ر   اد! تا کاون کسگی مرا از جا  نهرسانده و از ضربویکااد ان بر آنها بهر ه یآنها را تحمخ

 «.ی ندارمد ین خود شك و تردین داشهه و در دمقیش یر نهراسانده اسو  من به پرورد ار خومشمش
 باشد: نمز در  ممن مضمون می 121فراز اول خطبه  

ُب » َ ها
ُ
َِ َو ََل أ ُد ِباْلَحْر

َهدا
ُ
َُ َو َما أ  َما َ ْد َوَعَدَِّن  َ ْد ُاْن

َ
َ ا َا

َ
َِ َو أ ْر

َا صر َ  ِّ  ِبال  « ِمَن النا
 روزی کهماند  من به وعده پر نهراسگگاندهمام مرا از جا  نهرسگگانده  و از ضگگربو شگگمشگگتا بوده»

 «.پرورد ارم داده اسو اسهوارم.
توان در البالی کالم خویش بگه معمگار گایی اشگگگاره فرمودنگد کگه در قالب آنها می اممرالمومامن 

شوند: یکی شماعو شگماعو را عاملی برای تفاخر به حسگاب آورد. آن مالکها در سگه عاوان خالله می
برای جا  با دشگماان حق و یاوران با ل   امن شگماعهی شایسهه تفاخر اسو. دوم افهخار به شماعهی 

رسگگی از کشگگهه شگگدن در راه حق نباشگگد و سگگوم شگگماعهی که در پرتو یقمن به پرورد ار باشگگد. در که در آن ت
 ا و افهخارات حضگگگرت در آنها اشگگگاره کرد. توان به لگگگورت خاللگگگه به علو ایراد این خطبهپایان نمز می

مدان ر م ا با بمان پمشهازی خود در لشکر اسالم و عدم  راس از کشهه شدن دحضگرت در  مه این خطبه
نبرد و نمز ابراز شگگهفهی از ایاکه به جاهی تهدید شگگوند در پی آن بودند که یاران خود را به جهاد و یا دفاع از 
مردم بمهااه تشگگویق و تحریک کااد لذا با برشگگمردن افهخارات خود  آنها را به داشگگهن پمشگگوایی شگگماع 

 د اد. ا مماان می

 علم به اخبار آینده-4-3

خبر دادن از حوادث آیاده از موارد تفاخر عرب جا لی بوده که معموال با خرافه کهگانو و پمشگگگهویی و 
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با  دف خرافه زدایی از این بسگگهر فر اهی اسگگهفاده کرد و با تغممر  آممخهه بوده اسگگو. اممرالمومامن 
کاد که به  مراه حکمو و بماش نافذ اسگگگو  ویگد و بگه آن افهخگار میمحهوای آنهگا از علمی سگگگخن می

 ا به عل  و آ ا ی خود از حوادث و فهن آیاده اشگگگاره  گا و نگامهت در فراز گای مخهلفی از خطبگهحضگگگر 
 116  5داند از جمله خطبه و ایشگگان از  رف خدا می کاد و این عل  خود را ماخوذ از جانب پمامبر می

که در  98و  125خطبه کاد از جمله در  گا به این مسگگگهله مبا ات میو... امگا تاهگا در برخی از این خطبگه
 آید.ذیل می

راد یه داده بود اماه تکیرا  اهامی که به سگگگهون مسگگگمد مد 125اند خطبه برخی از شگگگارحان نوشگگگهه
 فرمودند: 
ىلِع » ىلِع َو َمْوِلجهِ َرءهِ

ٍا ِمْنُكْم ِبَمخْ اا َ ءهُ ْخَِبَ اهُ
ُ
ْن أ

َ
َُ أ ذهْ ِ َلْو شههِ َُ َو َلِكْن یَو َ ِ  َو اوا ىلِع َلَفَعلهْ  هِ

ْ
و  شههَ

ِ
اُف  ع خهَ

َ
ْن أ

َ
 أ

ِ  َهْكُفُروا ِ   ََل َو ِإَّنِّ  ِبَرُسوِل اوا
َ
َِ  أ ْن   ىلِع یُمْف ِة َِّما اصا ِلَع ِمْنىلعیِإََل اْلخَ ًَ َمُن  َْ» 

ان کارش  و از تمام شگگگهون یتوان   ر کدام شگگگما را از آغاز و پاسگگگو اد به خدا  ا ر بخوا   می» 
ا از آن می د  یکافر شو اهونه خبر ا نسگبو به رسول خدا یا ترسگ  که بازند ی  آ اه سگازم  امخ

 «.سپارماان خود میماران راز دار و مورد ا مین اسرار  رانبها را به ید که من امآ اه باش
پایان خود اشگگگاره در این خطبگه بگه نکو ش غافالن پرداخهاد  سگگگپس به علوم بی اممرالمومامن

 توان   مهفرمایاد من نمیمگاط را رعگایو کرده  میکااگد و در افهخگار بگه این لگگگفگو خود جگانگب احهمی
حوادث آیاده را برای شگگما شگگرح د    ر اد از  مه آنها آ ا   زیرا این امر ممکن اسگگو باعث  مرا ی 

 کا .شما از دین شود لذا تاها افرادی که شایسههی آن را دارند آ اه می
حضرت  راد شده ی مری ا89نهروان در سگال  پس از حادثه جا  البالغه که باا به نقلینهج 98درخطبه 

 فرماید: نماید و  امن میاممه  مردم را به فضملو و عل  خود آ اه میضمن بمان فهاه بای 
ُلوَِّن »

َ
و ْن َتْفِقُدوَِّن  َساسهْ

َ
ِ   َ ْبَا أ ُلوَِّن یِب  َنْفِس   َسَو الا

َ
اَعِة نَی َنُكْم َو َب  َب مَی ٍء ِس َعْن َی  ِهِ ََل تَْسو َو ََل َعْن   السا

ِد  ْ ٍة ُتهَ ُِِقَها َو ُمَناِ    ِسذهَ ا
اِئِدَها َو سههَ ا  َو  هَ اِعِقههَ َ ُهُكْم ِبهِ

ْ
و ْ بهَ
َ
ةف ِإَلا أ ائهَ اُّ مهِ ةف َو ُهَههِ ائهَ ا َو َمَح ِّ ِ   مهِ ا َو َمْن ِ اَكِِبَ َحااِهَ

َلف َو َمْن ی  َْ ْهِلَها َ 
َ
ُا ِمْن أ ََ ْ َمْوهاُی ْق   «وُت ِمْ ُ

د از مپرسی که جان  در دسو اوسو  نمیید. سو اد به خدامابمآن که مرا ن ش ازمد پماز من بپرسگ»
ازد  سا  مراه مییو ی ذرد  و نه از  رو ی که لد نفر را  داامو میمان شما تا روز قمزی که مم 

 «.د  ..سازم و پاسع میجز آن که شما را آ اه می
لوَّن س»د د حضرت جمله معروف نشگان می شگمع مفمد در ارشگاد خود روایهی از الگبغ نباته آورده که
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را قبل از ماجرای نهروان    بار ا فرموده بودند از جمله روزی که مردم برای خالفو با «  بها أن تفقدوَّن

را  رابر سگگر ذاشگگهه و ردای پمامبر که عمامه پمامبربمعو کردند حضگگرت در حالی اممرموماان 
. حمد و ثلاای الهی را  فهاد و مردم را نصگگگمحو کرده و از عذاب پوشگگگمگده بودنگد بر فراز مابر قرار  رفهاد

ای آغاز کردند که در ابهدایش  ممن عبارت بود سشمع مفمد  الهی بم  داده سگپس باوقار نشگسهاد و خطبه
 د. 16: 1833

ه د د که مهصگگل بتفاخر امام به ایاکه از  مه حوادث  ذشگگهه و آیاده آ ا ی دارند نشگگان از علمی می
فرا رفهه و در بسگگماری از فراز ای نهج البالغه به این مسگگهله    الهی اسگگو و آن را از رسگگول اللهعل

توان داند. علو این افهخارات را نمز میکاگد و آن را از نزد خود نمی داند بلکه مو بهی الهی میاشگگگاره می
 ا هپر مز از نزدیکی به این فهاتشگگویق مردم در مراجعه به ایشگگان و سگگؤال از حوادث و فهن آیاده به مایور 

 دانسو.

 تاسیس یک افتخار جدید : سبقت در ایمان-4-4

یگک انقالب و تحول فر اهی عالوه بر تغممر مالکهای فر اهی به مالکهای جدیدی نمز احهماج دارد 
 در این مالکها باید در  مان فضگگا و بسگگهر فر اهی اما با ادبماتی مهفاوت و جدید باشگگد. اممرالمومامن 

 ای فر اهی تفاخر ابهدا محهوا را تغممر دادند سگگگپس محهوای جدیدی را به عاوان راسگگگهگای تغممر انهاره
معمار تفاخر معرفی کردند. مفاخرات جا لی معموال انسگگگان محور و در راسگگگهای نفس و  بمعو انسگگگانی 

و جزء افهخارات  امگا حضگگگرت مالکی را برای افهخگار معرفی کردند که خدا محور و الهی  سگگگهاد بودنگد 
به  سگگابق عرب نبوده و بعد از اسگگالم مطرح شگگد و آن مسگگهله سگگبقو در ایمان بود که اممرالمؤمامن

نمز پمشهاز بودن در  مرت آنها را معرفی کرده و   واسگطه مقدم بودنشگان در ایمان به خدا و رسول خدا
 بالد.به خود می

که پس از آن» وید:  امن می« ةملة االنسانلوت العدا»جرج جردا  مسگمحی در کهاب مشگهور خود 
 بنوحی رسگگمد  نخسگگهمن کسگگی که با او نماز  ذارد   مسگگرش خدیمه و علی در غار حرا بر محمد 

: 1825سجردا   « ایمان آوردند بود و این دو  نخسگگگهمن کسگگگانی بودند که به پمامبر  گالب ابی
که  مه در شگگرایط و موقعمههایی اسگگالم آوردند که د. وی در جایی دیهر از این کهاب آورده که  اهامی22

البهگه از نیر ارزش و مفهوم انسگگگانی آن  بگا  مگدیهر تفگاوت دارنگد ولی از نیر تسگگگلم  در مقابل ماطق و 
از روز اول مسگگلمان به دنما آمد زیرا او    از   الب بن ابیآیاد  علیحقمقو روشگگن  یکی به شگگمارمی

 د. 35و 31: 1825نیر مکان تولد و    از نیر پرورش  از معدن رسالو بود سجردا   
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و سخمله ای شود: ابشگایسگهه اسگو در ایاما به روایهی که شمع مفمد در کهاب االرشاد خود آورده اشاره
خهالف ممان مسگگلمانان پرسگگمدم وی جواب داد: مالزم کهاب خدا  وید: از ابوذر غفاری نیرش را درمورد ا

اولمن کسی  فرمود علی باشگمد و من شا د و حاضر بودم که پمامبر اکرم  الب و علی بن ابی
بود که به من ایمان آورد و اولمن کسگگی خوا دبود که روز قمامو با من رو در رو شگگده و یکدیهر را در آغوش 

ترین دوسگو من لگدیق اکبر و جداکااده حق و با ل فارو  و او اممر دین اسو خوا م  کشگمد اوسگو بر 
 د.15و  11: 1833سشمع مفمد  

به عاوان  تفاخر به سگگگبقو در ایمان و پذیرش اسگگگالم یکی از معمار ایی اسگگگو که اممرالمومامن 
به خود  مالکی جگدیگد برای افهخار مطرح کردند و به پمشگگگهامی خویش در ایمان به خدا و رسگگگولش

 بالد.می
لگه عمرو عگاص و مان از مکر و حمگب خوردن کوفیگ مری و پس از فر  83کگه در سگگگال  21در خطبگه

 فرماید: ه ایراد شده حضرت  شدار  ونه مییمعاو
َت » 

َ
ِ َما أ َما َو اوا

َ
َِ أ ُكُم اْخ َُ ِإلَ یَُ ْو اف َو َلَقْد َبَلَغَِن ی ا اف َو َلِكْن ِءْذ ُكْم َتُقوُلوَن َاِ  ُكْم سههَ  ا

َ
َُ ی  أ ْكِ 

 ِ َ 
َ

ْم َا
َ
ىلِع أ ُل َمْن آَمَن بهِ

وا
َ
ا أ  هَ
َ
و ِ سهَ  اوا

َ
َا

َ
َُ أ  ِ كهْ

َ
اََل َسَعَلی َمْن أ ُ َهعهَ اَهَلُكُم اوا ُل یه هَ وا

َ
ا أ  هَ
َ
و ىلُع ىلِع سهَ دا هَ  َمْن صههَ

 «َاَلا 

ه من ار شما کشانده شدم  بیامدم بلکه به  رف دمار خود به سگوی شما نمد! من با اخهمآ اه باشگ» 
ا یام؟ آد! خدا شگما را بکشد  بر  ه کسی دروی روا داشههی ود علی دروی مییم وخبر دادند که می

 ا بری مان آوردم ین کسگگگی  سگگگه  که به خدا امبه خدا دروی روا داشگگگه ؟ در حالی که من نخسگگگه
   «.به خدا  ر ز! ق کردم! نهیامبرش؟ در حالی که من اول کسی بودم که او را تصدمپ

در این خطبگه خطگاب بگه ا گل عرا   بگه سگگگبقو خود در ایمان به خدا و ایمان به  اممرالمومامن
کاد و با این تذکر و یادآوری آنها را بخا ر ایاکه ایشان را به کذب مهه  کرده بودند  اشاره می رسگولش

 کاد. نکو ش و توبمع می
و معروف اس« هیمابر »راد شگد و به خطبه یبر مابر کوفه ا  البالغه کهنهج 181درخطبه  امام علی 

 فرماید: امن می
ُهما ِإَّنِّ »  ََ ََلْ  الا َءا

َ
َع َو أ ََ َو َِسِ َ ا

َ
ُل َمْن أ وا

َ
ِ  ْسِبْقَِن ی أ ََلً ِإَلا َ ُسوُل اوا  «  ِبالصا

د و اجابو کرد  در نماز  متو روی آورد  و دعوت تو را شگا ن کسگی  سگه  که بهما من نخسگهیخدا»



 

177 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

پاییز 
1398

شماره
 ،

62
 

177 

   «.شی نهرفومپ کسی از من جز رسول خدا 
 دارد و علل قبولان میمك ر بر عادل را بیلگگگفات  رش حکومو ویایشگگگان در این خطبه فلسگگگفه پذ

اه  ای حق و دین به جایهداند بلکه به مایور باز رداندن نشگگگانهحکوت را جاگ  برای کسگگگب قدرت نمی
کاد  سپس به سبقو خویش در ایمان اجرای قوانمن فراموش شگده عاوان می خود و الگالح سگرزمماها و

من نخسگگهمن نماز زار  سگگه  که  فرماید بعد از رسگگول خدا می افهخار کرده و به خدا و رسگگولش
 کسی در آن بر من پمشی نهرفو.  

 کاد:افهخار میامام در یکی از نامه  ای خود در پاسع به معاویه ایارامن به سابقه خود در اسالم 
ًْ ِصْرُت یَس »  ْهِر ِإ باف ِلدا ِّ  ْسَع ِبَقَدِم ی َمْن ََلْ  ْقَرُن ِ  ی ا َزجَ ِّ  َو ََلْ َهُكْن َلىلُع َاَساِبَق

َحٌد ِ ِْثِلَها ْدَِل یََل  الا
َ
 « أ

 د اد که  مهام با من در راه دین حرکهیشگهفها از این روز ار! امروز مرا با کسی  ماناد قرار می»
 «.نکرده و ماناد من پمشماه و قدمو در اسالم نداشهه اسو

 انه پمشگگگمن را مطرح و فضگگگایل آنها رابه رخ امام ای خطاب به حضگگگرت  خلفای سگگگهمعاویه در نامه
کشگگگمده بود وخوا ان آن بود که قاتالن علمان را به وی تحویل د د تا آنها را ممازات کاد و حضگگگرت در 

ه خودداری معاوی کاد که  هونه با آنها مقایسگه شگده اسگو و از انمام تقاضایپاسگع نامه ابراز شگهفهی می
فرماید اشاره می  ای قریش را افشا کرده و به اسهقامو پمامبر فرموده در جواب نامه معاویه  دشگمای

َع ِبَقَدِم ی َمْن ََلْ »دارد. عبارت و به سگگوابق خدمات خود در اسگگالم را بمان می  یعای  امی  مرون  ام« سههْ

خدماتی را که من به اسگگگالم کردم  نکردند سمکارم  من برنگداشگگگهه و کاایه از این اسگگگو که دیهران  ر ز
 د.9/128: 1894شمرازی  

 کاد: خود را پمشوای موماان معرفی می 816 مرامن در حکمو  امام علی 
َ ا »
َ
ِمِن یأ َْ ُ َُ اْء اِ  ی َو اْءَاُل نَی ْعُسو َُ اْلُفجا  ْعُسو
 سمن پمشوای موماان و مال پمشوای فاجران و بدکاران اسود. « 

یعسگوب به ملکه زنبور عسل  ویاد یعای  مانطور که ملکه  پمشوای زنبوران اسو من نمز امام موماان 
ای به خا ر مال و ثروت  سگه . معاای این سگخن در عصر حضرت به خوبی محقق شد آن زمان که عده

د و ر دادندنمایی  رد معاویه جم  شگگگده و از ا راف حضگگگرت پراکاده  شگگگهاد  پمشگگگوای خود را فاجران قرا
موماانی که نزد حضگرت باقی ماندند به پمشگوایی حضگرت اقرار کردند. امام با این کالم پمشوایی بر موماان 

 را مالکی برای افهخار معرفی کردند.
حضگرت در  مه این خطبه  ا و نامه  ا در کاار معمار سبقو در ایمان  مالکهای دیهری را نمز معرفی 
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 شود:شاره میکااد که در ذیل بدانها امی

 ایمان به خدا و صله رحم و بخشندگی     -4-4-1
 ا با افهخار به بمان مسگگگهله پمشگگگهامی خود در ایمان و  گا و نگامهاممرالمؤمامن در تعگدادی از خطبگه

 مری ایراد شگد  وقهی که در شگورای شش نفره  28که در سگال 189پردازد. از جمله درخطبه  مرت می
 ده  رفهاد:یبه علمان رلی دادند و حقائق مسلخ  را ناد« عبد الرحمن»لمان د داماد عیمتاها با تأ

َحٌد َ ْبِل ی َلْن » 
َ
ُعوا َ ْوَِل  یْسِرَج أ ٍم َساِْسَ ًِ َحقٍّ َو ِصَلِة َ ِحٍم َو َعاِئََدِ َ َ   «َو ُعوا َمْنِطِق  ِإََل َدْعَو

من کسگگی در لگگله  رش دعوت حق شگگهاب نداشگگو  و  ونیش از من در پذمچ کس پممردم!  »
   .«دمابید  و ماطق مرا در مو بخشش فراوان تالش نکرد  پس به سخن من  وش فرا د  رح  

امام در این خطبه با افهخار به مسگگگهله پمشگگگهامی خود در پذیرفهن دعوت الهی و لگگگله رح  و کرامو 
ویق در مخا بان و تشگگکاد و  ه بسگگا بهوان علو این تفاخر را فرا   آوردن زمماه پذیرش خویش اشگگاره می

 برای  وش فرا دادن به ماطق و نصایحش دانسو.

 ایمان به خدا و جهاد  -4-4-2
و یاران وی کااره  رفهاد   و در لفمن  خوارج از علی م مری پس از ماجرای حکم 83در سگال 

سگگوی خوارج رفو و فو  با آنها سگگخن کرد که باز آمدند و وارد کوفه شگگدند. علی پس از آن علی
که وقهی  دانمداید؟  فو: به سگگبب حکممو لگگفمن.  فو: شگگما را به خدا می را به مخالفو ما برخاسگگهه

 پذیری   فه  که من این قوم را بههر از شگگگمامصگگگحفها را باال بردند و  فهمد که دعوت به کهاب خدا را می
اند  اما رلی مرا نپذیرفهمد  خوارج می  ویاد  بردهشگااس   این قوم مصحفها را از روی نفا  و خدعه باالمی

 ویی مگا  اگان بودی  که  فهی و  اان کردی  که یاد کردی  ولی ما کافر  فهم : راسگگگو می بگه علی 
شگگگدی  و بگه پمشگگگهگاه خگدا عزوجل توبه آوردی   تو نمز ماناد ما توبه کن تا با تو بمعو کام  و رنه  مراان 

 د. 2538-2536/ 6: 1825س بری  مخالفم  
 :فرمایدبه این مسهله اشاره کرده و پس از نفرین آنها می 53حضرت در خطبه 

ٌب   اصههِ  حهَ
اَبُُكْ صههَ

َ
َد ِإ  یَو ََل َبِق  أ َبعهْ

َ
ٌر أ ِْ ِ  اَِّن یهَ ِمْنُكْم آ اوا اِد  بهِ ِ   َو ِءههَ وِل اوا  َنْفسههِ  َمَع َ سههُ

َ
َهُد َا شههْ

َ
 أ

   ِباْلُكْفر
خدا  و  مان  بهیا پس از ایشگگما ببارد   اانکه اثری از شگگما باقی نهذارد! آسگگا  حوادث و بال بر »

 «.ش  وا ی د  ؟یبه کفر خو جهاد کردن  در رکاب رسول خدا 
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کااد و عاوان می امگام در این خطبگه مال  افهخگار را در کاگار ایمان به خدا  جهاد در کاار پمامبر
 کااد.آن را در جواب تهمو خوارج مطرح می

 ایمان به خدا و هجرت -4-4-3
ان مف خود در نکو ش و  شگگدار کوفی مری در روز ای آخر عمر شگگر  14که در سگگال  52در خطبه 

البالغه او را معاویه راد فرمود  پس از تولگگگمف مردی پلمد گگگگگگ که بسگگگماری از شگگگارحان و مهرجمان نهجیا
ماید او مردم را به سب و دشاام فربا  اسو خبر داده و میدانادگگگگ به سگلطه او که مردی سگهمهر و بیمی

 فرماید: کاد  لذا میمن امر می
وَِّن » بُّ بُّ َسسههُ ا السهها مها

َ
و ىلُع َِل  سهَ ِإ ها ُءوا ِمَنِّ  سهَ ََبا َ ََ ًُ َسََل  اَء ا اْلََبَ مها

َ
ًٌ َو أ ا ًٌ َو َلُكْم َججهَ ِإَّنِّ  َ اَك ًِ َو ُو  سهَ ْطَر ِِ  اْل

َ
ِلْدُت َا

 ِ
ِْ َُ ِإََل ا ًِ اِن َو اْلِ  َی َسَبْق َر  «جْ

ه بلادی درجات من و نمات شگگماسگگو  ید   که مای را به  اهام اجبار دشگگمن اجازه مییبد و» 
ا  ر ز در دل از من ب د مد که من بر فطرت توحیمزاری نمومامگخ ز مان و  مرت ایام و در اافههید تولخ

 «.  امتر بودهش قدمم مه پ
فرماید در لگگورت تهدید به قهل ا ر با دشگگاام به من از مرگ ر ایی امام در این خطبه به یاران خود می

یابمد  مرا دشگاام د مد اما در دل از من برائو نمویمد  زیرا بمزاری جسگهن از کسگگی به مفهوم بمزاری از می
د . من 1آورد: مکهگب و آیمن اوسگگگو. امگام برای نهی از بمزاری سگگگه دلمل می       امافههیبر فطرت توحمد تولخ

 مسگهله ایمان حضرت علی  ام.. من پمشگهام در  مرت بوده8ام. تر بودهش قدمممان از  مه پی. در ا2
ایمان آورد تقریبا مورد توافق خاص و عام اسگگو  و ایاکه اولمن مردی اسگگو که به پمامبر به پمامبر

 مرت نمز مبا ات کردند  مسو؟ شارحان نهج البالغه در این اما مراد از ایاکه ایشگان به سگبقو خود در 
پموسگگگهاد را  مورد نیرات مخهلفی داده انگد از جملگه ایاکگه  رو ی که در نخسگگگهمن مرحله به پمغمبر

اند مایور از  مرت در از آنها بود  برخی دیهر  فهه ناماد و علی سگگابقمن و پمشگگهامان در  مرت می
را  مرا ی کرد. امگا ایاکگه  را خود را مهولد بر  پمغمبر  کگه علی  ایامگا  مرت بگه  گائف اسگگگو

ز مردم با اند که بسگگماری اداند با ایاکه  مه مردم در این ویژ ی مشگگهرکاد را  امن برآوردهفطرت توحمد می
از  یشگوند  تحو تاثمر پدر و مادر غمر موحد یا جوام  آلوده به شر  به زودایاکه بر فطرت توحمد مهولد می

ای که کمهرین  رد پرورش یافو به  ونه شگگگوند در حالمکه امام در آغوش پمامبرراه توحمد ماحرف می
 د.612و  615: /1894شر  بر دامان او ناشسو سمکارم شمرازی  

 محهوا به معمار ایی الهیارزش و بیعالوه بر ایاکگه مالکهای تفاخر را از مالکهایی بی امگام علی 
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معمگار گای جگدیدی نمز برای تفاخر مطرح کردند که مهمهرین آنها مال  سگگگبقو در دین و  تغممر دادنگد 
پذیرش اسگالم اسگو. ایشان در کاار آن به مسهله سبقو در جهاد و  مرت در راه خدا و بخشش و کرامو 

 فرمایاد.نمز اشاره می
ود: ش مرت اشاره می در پایان این بخش به علل افهخار و مبا ات حضگرت به سابقه خود در ایمان و

. به مایور ایماد زمماه در انهخاب حق در شگگگورای 2. بمان علو نهی مردم از ابراز برائو نسگگگبو به خود 1
. با اشگاره به سبقو خود در ایمان و جهاد  علل پذیرش 8پردازد.  شگش نفره  به بمان این فضگملو خود می

. در نکو ش خوارج و ا ل عرا  در 1کسگگگب قدرت. داند نه حکومو را باز رداندن حق به جایهاه خود می
. در پاسع به معاویه آنهاه که معاویه 5کاد.  اتهام حضگرت به کذب و کفر به سگابقه درخشگان خود اشاره می

کاد  حضرت با اشاره به پمشهامی خود در ایمان از ایاکه در  انه اشاره میبه برشگمردن فضگایل خلفای سه
 کاد. اند ابراز شهفهی میکاار آنها قرار داده شده

 
 

 نتیجه -5
به مفاخره و مبا ات  مسگگهله افهخار ومبا ات در ممان عرب سگگاهی معمول و مرسگگوم بوده  آنها  مواره

رز م پرداخهاد و نسگگبو به الگگل و نسگگب و خاندان خود  تعداد پسگگران  مال و مقام و.. تفاخر می کردند.می
اسو که آن مفاخر به واسطه آنها لادر شده اسو. در قرآن  بمن مبا ات ممدوح و مذموم در ورای ا دافی

 معمار برتری تقوا شمرده شده اسو و آن مالکی برای  مه شعوب و ملهها عاوان شده اسو.
نمز برای تفاخر مالکهایی قرار دادند تا مفاخره بر مباای آن واق   پمشگگگوای موماان حضگگگرت علی 

برای تفاخر بود  از نیر محهوایی تغممر دادند سگگگپس مالکهای شگگگود. ایشگگگان ابهگدا مالکهایی را که قبال 
جدیدی پمشگگاهاد داده و دایره تفاخر را براسگگاس آن مالکهای جدید  سگگهرش دادند. شگگایان ذکر اسگگو که 
مالکهای جدید در  مان بسگگهر فر اهی لگگورت  رفهه و وسگگعو یافهه اسگگو. این مالکها در مقاله تحو 

افهخار به خاندان  شماعو  عل  به اخبار آیاده و تاسمس یک که شگامل  هار عاوان الگلی مطرح  شگهه 
 شود.میافهخار جدید 

عالوه بر ارائگه مال  افهخار  واکاوی  رایی این افهخارات از زبان حضگگگرت یکی دیهر از ا داف این  
را  الد و آنببا افهخار کردن به خاندان خود و انهسگگاب به آل الابی به خود می حضگگرت علی . مقاله بود

با افهخار بمان می کاد تا به مردم یادآوری کاد که ایشگان از  ه خاندانی اسو تا بدین شکل اوال جایهاه این 
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خاندان را در  دایو مردم یادآور شگود  ثانما موعیه و نصگمحو ایشگان در مردم موثر واق  شود. ایشان قبل 
خود و خاندانش در شگماعو با افهخار اشگگاره می  از پمکار به مایور تحریک لشگکریانش بر جهاد به سگابقه

کرد. در کرد و با وجود سگابقه و پمشگهازی خود در شگماعو از ایاکه به جاهی تهدید شگود ابراز شهفهی می
خورد و آن مبا ات به پمشهازی خود در ایمان و  مرت مقاله نوع دیهری از افهخارات ایشگان به  شگ  می

که علل پذیرش حکومو را برخالف آنره مردم تصور کردند در کسب  اسگو؛ علو این مسگهله    آن اسو
قدرت نداناد بلکه در الگالح دین و اجرای قوانمن بداناد و اتهام به کذب و کفر را با اشگاره به این سگگوابق از 
 خود دور سگگازد. و در مورد مسگگهله خالفو با بمان این پمشگگهازی از ایاکه در کاار دیهر خلفا قرار داده شگگده

کاد. و در افهخار به عل  خود از حوادث آیاده  دف ایشان  تشویق مردم در مراجعه اسگو  ابراز شهفهی می
 به وی و سؤال از حوادث و فهن آیاده اسو. 
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