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 ی بینامتنی آن است. بیناامتنی های بررسی متون دینی، مطالعهیکی از شیوه :چکیده

یعنی خواندن متن با توجه به متون دیگر و مبتنی براین اندیشه است که متن، نظاامی  

آیاد و خواساته یاا ناخواساته باا      بسته و مستقل نیست و هیچ متنی در خأل پدید نمای 

ی شصت میالدی توسط ژولیاا  ی بینامتنی در اواخر دههمتون دیگر ارتباط دارد. نظریه

خصوصا در   -و افکار میخائیل باختین داشت بر آراء  هایی کهکریستوا در خالل بررسی

ی ارائه شد. بدون شک هر مسلمان ادیبای کاه جنباه    -گری وی بحث پیرامون مکالمه

ی خاوی  ماورد   دینی قوی دارد، از کتب دینی تأثیر پذیرفته است و آنها را در نوشاته 

ی آشانایی باا   به واساطه استفاده قرار داده است. امام علی)ع(، امام اول شیعیان جهان، 

قرآن کریم و تعلیم در دامان پیامبر)ص(، در سخنان خاوی  بای شاک از نارآ قارآن      

کریم تأثیر پذیرفته است. بینامتنی در سخنان این امام بزرگوار)ع(، در قالب موضاوعات  

 نمود بیشتری دارد و ایشان در اکثر سخنان خوی  از قرآن کریم استقاده نموده اسات. 

لفاظ و عبارات قرآنی نیز به وفور در کالم خوی  استفاده نموده و باا دو رو   ایشان از ا

زینات داده و  ارجاع مستقیم و تغییار در عباارات و مفاردات قرآنای، کاالم خاوی  را       

هاای نها    نویسندگان این پاژوه  برآنناد کاه باا بررسای خطباه       اند.ارزشمند ساخته

بکارگیری معانی قرآنی در نها  البالغاه    البالغه، توانایی و ذکاوت حضرت علی)ع( را در

 نمایان سازند.

 هاقرآن کریم، امام علی)ع(، نه  البالغه، بینامتنی، خطبه کلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه -1

های لفظای و معناوی آن در   ی خلل ناپذیر بنای فرهنگ غالب جوامع اسالمی است، از این رو تأثیر زیباییقرآن کریم شالوده

های خلّاق مسلمانان امری مسلّم و انکارناپذیر است. اماام علای)ع(، اماام اول شایعیان     های هنری و اندیشهاستعدادشکوفایی 

جهان، که در دامان تربیت رسول اهلل)ص( رشد یافته است و با فرهنگ و معارف قرآنی عجین شده است، بسیار طبیعی است 

امام ق)یعنی بعد از وفات 444نه  البالغه در سال نی تأثیر پذیرفته باشد. ها و مفاهیم واالی قرآکه در کالم خوی  از عبارت
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(گردآوری شده است اما در کتاب حنا فاخوری به این موضوع اشاره شده است که نه  البالغه در طول تاریخ هماواره  علی)ع(

 ( 344ص:1891مورد توجه بوده است)ر.ک فاخوری،

هاای ههاارم باه دسات     هاای پایاانی ساده   برگزیده از سخنان امام علی)ع( است که در سال اینه  البالغه عنوان مجموعه  

ها، حاوی خطبهکه ، ی قرن ههارم هجری، در بغداد گردآوری شده استادیب و شاعر برجسته رضی موسویابوالحسن محمد

ی ساخنان اماام علای)ع(     ی الحدیاد در بااره  ابن اب .یات قرآنی استآآمیخته با  وفورها و کلمات قصار ایشان است که به نامه

تر از کالم الهی و باالتر از کالم بشار اسات() ابان ابای الحدیاد،      ) پایین"دون کالم الخالق و فوق کالم المخلوق "گفته است:

 ی امیرالماممنین علای علیاه الساالم، از میاان هماه       "ی نه  البالغاه آورده اسات  رضی نیز در مقدمهسید (.24: 1، ج1391

گذشتگان نخستین، تنها کسی است که به اوج کمال سخنوری دست یافته است و از آناان جاز انادکی جساته و گریختاه و      

 : مقدمه(.1818ای نابیخته اثری نمانده است) سید رضی، پراکنده

آمیختگای   آید که ایان های زیبا و شگرف سخنان حضرت علی)ع(، همین بس که تأللم آیات قرآن از آن به هشم میاز جلوه

ایشان، زیبایی دو هندان بخشیده است. امام علی)ع( گاهی برای تأیید سخنان گرانقادر خاوی ، مساتقیماز از    به کالم گهربار

ای دیگار از کاالم   آیات قرآنی بهره برده و در البالی بیان نورانی خوی  به آنها اساتناد و استشاهاد نماوده اسات، و در پااره     

اطب خود، به معانی واالی قرآنی اشاره نموده است تا مخاطب را باه قارآن کاه ساند اصالی و      خوی ، برای تنبه و توجه مخ

اند، ابتادا توضایحاتی پیراماون بینامتنی)تنااص(      نویسندگان این پژوه  سعی نموده جاودانی شریعت است، رهنمون سازد.

 ر است که به علت فراوانی وجود ماوارد تنااص  بیان نموده سپس به بررسی تناص موجود در نه  البالغه بپردازند. الزم به ذک

ی دیگر این . نکتهنماییمها مورد بررسی قرار گرفته و مواردی را برای نمونه بیان ، سعی شده است تنها خطبهدر نه  البالغه

ی و صافحه ی کالم، از ذکر مداوم مرجع)نه  البالغه( خودداری نموده و تنها به ذکار شاماره خطباه    که برای پرهیز از اطاله

ی خطبه و عدد سامت راسات نشاانگر شاماره صافحه      بدین صورت که عدد سمت هپ، بیانگر شماره ؛ایممورد نظر پرداخته

 باشد.می

 پیشینه: -2

ی تاأثیر  البالغه برگزار شده است  و نیز مقاالت بسیاری در زمینهی نه های بسیاری در بارهتاکنون مقاالت فراوان و همای 

-ای را در برمای تناص) بینامتنی( در ادبیات فارسی و عربی نگاشته شده است که ذکر تمامی آنها صفحات گستردهاز قرآن و 

 البالغه پرداخته باشد، مشاهده نشده است. ی نه هاای که به بررسی تأثیر قرآن کریم در خطبهگیرد اما تاکنون مقاله

 سؤاالت پژوهش: -3

 باشیم عبارتند از:دنبال پاسخ به آن میسماالتی که ما در این پژوه  به 

 های خوی  بهره برده است؟تا هه میزان از قرآن کریم در خطبهامام علی )ع( -1

 این  بزرگوار، هگونه این بهره برداری خوی  را به تصویر کشیده است؟ -2

 بینامتنی) تناص(: -4

ءُ. نارآ الحادیثی یانرآ نصآااز:     النرآ: رفعُاک الشای  "است. کردن تعریف کرده را به ارائه کردن و عرضه "نر "ابن منظور لفظ

تناص بر وزن تفاعال اسات کاه بار مشاارکت و تاداخل        .(112: 14، ج1882) ابن منظور، "رفعه؛ و کلّ ما قد أظهر فقد نرآ

پاس تنااص    (.1494: 2442داللت دارد؛ و در اصطالح یعنی این که یک متنی پیشاین در متنای جدیاد داخال شاود)جابر،     

 (.21: 1881) مرتاا،، "ی تفاعلی بین متن پیشین و متن حاضر، برای تولید متن الحق)آتی(روی دادن رابطه "ارتست ازعب

تناص در اصطالح یعنی این که هند متن در یک متن دیگر بدون در نظر گرفتن زمان  "غذامی در تعریف تناص آورده است:

( باه  Inter tex ualityی مصطلح غربای) اص و یا بینامتنی، ترجمهاصطالح تن (.41: 1883) غذامی، "و مکان، داخل شوند
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-ی انتقال معنی یا لفظ یا هردو از یک متن به متنی دیگار و یاا ارتبااط متنای باا ماتن یاا متاون دیگار مای          معنی اندیشه

توساط ژولیاا کریساتوا    برای اولین بار به عنوان یک اصطالح،  "تناص "که این استاعتقاد عامه (.4: 1889باشد)عبدالعاطی، 

: 1892( ظهاور یافات) انجیناو،    critique( و )Tel-quelی)های متعددی در دو مجلهدر بحث 1811و  1812های در سال

ی شصت  میالدی و پس از بررسای آرا و افکاار بااختین    اصطالح بینامتنیت، ابتدا توسط ژولیا کریستوا در اواخر دهه .(141

است که این اصطالح را نخستین باار صاورت گرایاان روسای، باه ویاژه        اما صفوی معتقد .(22: 1391مطرح شد) مکاریک، 

متأثر از منطق کلمه یا منطق گفت و گویی باختین مطرح کردناد)   "ی تمهیدهنر به مثابه "یویکتور اشکلوفسکی، در مقاله

ترک سطوح مربوط به آن است. هر متنی کریستوا، بینامتنی گفتگویی میان متون وفصل مشبه تعبیر (.1221: 1321صفوی، 

محمد مفتاح معتقد  (.4: 1394ی متن دیگر است) ویکلی، هاست، هرمتنی دگرگون شدهی نقلی معرق کاری شدهمجموعه

های ای با متنای آن را نوشته باشد، یا از هرگونه رابطهتوان متنی را تصور کرد که خالق آن بدون هیچ پی  زمینهاست نمی

تواند خود را از قید محدوده و وضعیت زمانی و مکانی آزاد ساازد)  دور باشد و متن را از صفر شروع کند، زیرا انسان نمیدیگر 

 (.123: 1822مفتاح، 

هاای  های برجامانده از قدمای عرب آشکارا به کار برده نشاده اسات، اماا در کتااب    در آثار و نوشته "تناص "اگرهه اصطالح 

اد قدیم عرب با اصطالحات دیگری به کار گرفته شده است مانند تعریف اقتباس که در نقد قدیم وجاود  قدیمی و در میان نق

و ابن اثیر تضمین  (323: 1894) حلبی،"اقتباس آن است که کالم هیزی از قرآن یا حدیث در بر داشته باشد  "داشته است

ر خوی  را با کالمای از دیگاری باه قصاد کماک باه تأکیاد        این که شاعر یا ادیب، شعر یا نث "است:را این گونه تعریف کرده

 (243: 1881)ابن اثیر،"معنای مورد نظر خوی  به کار گیرد

 تناص قرآنی در نهج البالغه -5

اند. در این پاژوه   باشد که از آن الهام گرفته و اقتباس نمودهو میمتن قرآن کریم منبعی غنی برای شاعران و ادیبان بوده 

-باشد، انتخاب نموده و آیات به کار گرفته شده در آنات وحی میآیسعی شده است سخنان گهربار امام)ع( را که متحلّی به 

گیاری  ایام، تاا بهاره   البالغه اکتفا نموده و آیات قرآنی را ذکار نماوده  های نه ی خطبهالبته تنها به ترجمه ها را بیان سازیم.

 آیات به وضوح مشاهده شود.امام)ع( از 

 الهام از مفردات و عبارات قرآنی:: 1-5

ها و مفاردات قرآنای بهاره گرفتاه اسات و آن را در راه      پی از ترکیبدرامام علی)ع( در کالم خوی  به صورتی گسترده و پی

تار و  عمیاق رسیدن به هدف و توضیح و بسط غر، خوی  به کاار گرفتاه اسات و عملکارد درون متنای کاالم خاوی  را        

 بینامتنی در کالم امام)ع( به دوگونه انجام می گیرد ارزشمندتر ساخته است.

 ارجاع مستقیم: :1-1-5

-گرفتههای قرآنی تأثیر پذیرفته و آن را بدون کم و کاست در کالم خوی  به کاردر این بخ ، امام)ع( از مفردات یا ترکیب

 .اند

 فرمایااااد:از بعثاااات  و پیااااامبر)ص( آورده اساااات ماااای ی احااااوال مااااردم قباااال  ای کااااه دربااااارهدر خطبااااه

 (22/2أرسله بالدین المشهور، و العلم المأثور و الکتاب المسطور و ... و األمر الصادع) -1

 م برای همه، معجزه، کتاب منظم و ... و امرآشکار اعزام فرمود.ضرا همراه دین واضح و قابل هخدا آن حضرت

  (2) طور:"وَکِتَابٍ مَّسْطیورٍ "

اند که خویشتن را اصالح نمایند که از ترکیب ی دیگری در نصیحت و ارشاد منحرفین از آنان خواستهامام علی)ع( در خطبه

 قرآنی بهره برده است
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 (14/11وأصلحوا ذات بینکم) -2

 و خودتان را اصالح کنید.

 (1) انفال:"وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِکیمْ "

 بار دیگر از مفردات قرآنی بهره جسته است و کالم خوی  را زینت داده است امام )ع( در حمد و ستای  الهی

 (124/14الحمد هلل الذی لم تسبق له حالٌ حاالز، فیکون أوآالز قبل أن یکون آخِراز، و یکون ظاهراز قبل أن یکون باطناز) -3

ه آخر باشاد اول اسات و قبال از اینکاه     ستای  مخصوص خدایی است که قبل از او زمان وجود نداشته بنابراین قبل از اینک

 شکار است.آمخفی باشد 

 (3)حدید:"هُوَ الْأَوَّلی وَالْآخِری وَالظَّاهِری وَالْبَاطِنی وَهُوَ بِکیلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ "

 امام علی)ع( به واسطه ی همنشینی مداوم با پیامبر)ص( در کالم خوی  ارز  و اعتبار خاصی برای ایشان قائال باوده و در  

نام برده است کاه از اصاطالحات    "یوم الدین "ها ایشان را شاهد روز قیامت دانسته است و در کالم خوی  از یکی از خطبه

 باشدقرآنی می

 (134/21إجعل شرائفَ صلواتِک ... علی محمدٍ . . . و شهیدُک یومَ الدین) -4

 یز گواهت خواهد بود.بهترین درودهای خود را بر محمد)ص( بفرست و .... و در روز رستاخ 

 (24)صافات:"وَقَالیوا یَا وَیْلَنَا هَذَا یَوْمُ الدِّینِ "

ی خاوی  از  روز قیامت از اعتبار خاصی در دین مبین اسالم برخوردار است و فراوان از آن یاد شده است، امام)ع( در خطباه 

 مخاطبین خواسته که اعمال نیک خوی  را برای قیامت ذخیره سازند

 (229/118إعملوا لیومٍ تیذخَری له الذخائری، و تیبلَی فیه السرائر) -1

 عمل کنید.، گرددشود، تمام واقعیات آشکار میها ذخیره میبرای روزی که تمام اندوخته

 (8) طارق:"یَوْمَ تیبْلَى السَّرَائِری"

ترکیاب  یت و یقین دانساته و باار دیگار از    امام)ع( در گواهی دادن خوی  به یکتایی خداوند متعال، گواهی خود را از روی ن

 های قرآنی بهره برده است

 (432/122شهادة مَن صدقت نیآتیه، و صفت دِخلتیهُ و خلر یقینیهُ، و ثقلت موازینیهُ) -1

 دارم و ارز  آن سنگین است.گواهی من مطابق نیت من است، با قصدم مساوی است، با یقین کامل آن را عرضه می

 (1)قارعه:"ثَقیلَتْ مَوَازِینیهُفَأَمَّا مَن "

اناد، را در اثار   دهند در حالیکه غرق نعمات ها، امام)ع( از دست دادن نعمت در اقوامی که آن را از دست میدر یکی از خطبه

 کندای ظلم نمیداند هرا که خداوند به هیچ بندهخطای خود آنان می

 (439/129ألنّ اهللَ لیس بظالمٍ للعبید) -2

 کند.خداوند به هیچ بنده ای ظلم نمیزیرا 

 (14)ح :"أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ"

 بار دیگر امام)ع( در اثنای کالم خوی  از قیامت نام برده و از اصطالحات قرآنی استفاده نموده است

 (424/191فی یومٍ تَشخَر فیه األبصارُ) -9

 شود.ها خیره میدر روزی که هشم

 (42)ابراهیم:" تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلزا عَمَّا یَعْمَلی الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یُمَخِّریهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَرُ فِیهِ األَبْصَارُوَالَ"
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اند که فریب آن را نخورند و بار دیگر بینامتنی کالم اماام)ع( باا   امام)ع( فراوان مردم را از دنیا برحذر داشته و از آنان خواسته

 آن کریم را شاهد هستیمقر

 (181/231و الت حینَ مناصٍ!) -8

 ای نیست.رود و دیگر هارهتدبیر به کار نمی

 (3)ص:"وَلَاتَ حِینَ مَنَاصٍ"

 تغییر در مفردات و عبارات قرآنی: :2-1-5

اماام)ع( باا دقات نظار و     ایام کاه   در قسمت دوم از الهام پذیری امام)ع( از عبارات قرآنی، به عبارات و مفرداتی اشاره نماوده 

 .ها بیان داشته استها تغییر ایجاد نموده است و هدف خوی  را در البالی آنریزبینی خاصی در آن

ی افعاال،  در صایغه  با تغییرامام علی)ع( در اثر انس و الفت مداوم با کالم الهی، در موارد فراوانی از آن تأثیر پذیرفته است و 

 از آن بهره برده است.کم و زید کردن مطلبی و... 

ی فعل) از أوجس به یوجس( کالم خوی  را آراساته  گیری از قرآن و تغییر در صیغهبینیم که اما)ع( با بهرهدر کالم زیر، می

 نموده است

شافق مِان غلبالِ الجلهاال و دُوَلِ     أماشککُت فی الحّق مذ أریتیه، لم یوجس موسای علیاه الساالم خیفالز علای نفساه بال         -1

 (39/4ل)الضّال

ام. موسای)که ساحر و جادوهاا را دیاد و ترساید( ترسا  بارای        ام در آن تردیدی پیدا نکردهاز روزی که حق را درک کرده

 پیروز گردند. های گمراه بر مردمخود  نبود بلکه برای این بود که نادانان و دولت

 (24)هود:"وْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَلز قَالیواْ الَ تَخَفْ إِنَّا أیرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لیوطٍفَلَمَّا رَأَى أَیْدِیَهُمْ الَ تَصِلی إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَأَ "

 بشیر و نذیر بودن پیامبر)ص( یکی دیگر از مباحث قرآنی می باشد که امام )ع( از آن بهره برده است

 (19/21للعالمین)إنّ اهللَ بعث محمداز صلی اهللی علیه و آله و سلّم نذیراز   -2

 خدای عزیز که محمد)ص( را برای اعالم خطر به جهانیان فرستاد.

 (29)سبأ: "مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّلز لِّلنَّاسِ بَشِیرزا وَنَذِیرزا وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ "

م الهی هنگ زناد و باا تغییار در کلماات قرآنای،      حضرت علی)ع(، بهترین بندگان را کسی دانسته است که به ریسمان محک

 کالم خوی  را ارزشمندتر ساخته است

 (114/91عبادَ اهلل، إنّ مِن أحبآ عباد اهلل إلیه عبداز ... و استمسک من العری بأوثقها) -3

 ت.مردم، از بهترین بندگاه خدا در پیشگاه وی کسی است که ... و به پیمانهای مورد اطمینان توجه کرده اس

 (22)لقمان:"لْأیمُورِوَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَلی ا

ه در قرآن کریم آمده است که خداوند از ظالمین غافل نیست و همواره در کمین آنان است که اماام)ع( نیاز از آن بهاره بارد    

 است

 (81/ 249و لئن أمهل الظالمَ فلن یفوتَ أخذیهُ، و هو له بالمرصاد علی مجاز طریقه) -4

 گیرد، زیرا خدا در کمین اوست.دهد، برای همیشه او را نادیده نمیاگر خدا به ستمگر مهلت می

 (14)فجر:"إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ "

الهی نشان داده و با سوگند خوردن به کالم الهی) البته با اندکی تغییر( این تسلط )ع(، تسلط خوی  را بر کالم مبار دیگر اما

 را نمایان ساخته است

 (218/144فوالذی فَلَقَ الحبآل) -1
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 شکافد.قسم به خدایی که دانه را می

 (81)انعام: "إِنَّ اللّهَ فَالِقی الْحَبِّ وَالنَّوَى "

 اند و امام)ع( نیز این موضوع را تأیید نموده استر خوانده شدهدر کالم الهی، مممنان برادر دینی یکدیگ

 (221/112أنتم األنصارُ علی الحقّ، و اإلخوان فی الدین) -1

 شما یاوران حق و برادران دینی هستید.

 (14) حجرات:"تیرْحَمُونَإِنَّمَا الْمُمْمِنیونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکیمْ وَاتَّقیوا اللَّهَ لَعَلَّکیمْ "

 ی حضرت)ع( نیز تجلی یافته استکریم، پیامبر)ص( را بهترین الگو و نمونه دانسته است که این سخن در خطبهقرآن

 (322/118کافٍ لک فی األسوة) –صلی اهللی علیه و اله  –و لقد کان فی رسول اهلل  -2

 در زندگی رسول خدا)ص( سرمشق و راهنمایی برای تو است.

 (21)احزاب:"کَثِیرزالَقَدْ کَانَ لَکیمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أیسْوَةٌ حَسَنَلٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ "

 های امام)ع( متجلی شده استمراحل مختلف خلقت انسان نیز در خطبه

 (382/112سالللٍ من طین، و وُضِعتَ فی قرارٍ مکین)أیآها المخلوقی السویل . . . بُدِئتَ مِن  -9

 ای بشر سالم! از مشتی گل خلق شدی، در رحم مادر تا مدت معینی قرار گرفتی.

 (12)مریم:"فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرزا سَوِیًّا"

 (12و  13) مممنون:"ثیمَّ جَعَلْنَاهُ نیطْفَلز فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ* إِنسَانَ مِن سُلَالَلٍ مِّن طِینٍوَلَقَدْ خَلَقْنَا الْ"

 ی فعل آورده شده استبار دیگر روز قیامت در کالم امام)ع( با تغییر در صیغه

 (141/211إذا رجفت الرّاجفل)

 لرزد.فردا روزی است که زمین می

 (1)نازعات:"فَلییَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِ"

 بهره مندی از معانی و مفاهیم واالی قرآنی: :2-5

در این قسمت، به سخنان امام)ع( اشاره شده است که در آنها امام)ع( یکی از مفاهیم واالی قرآنی را به قصد توضیح و تنبآاه  

و سعی شده است در کنار هریک از مفاهیم، آیات مرتبط با آن ذکر شود کاه خوانناده را در فهام     مخاطب بیان داشته است

 بهتر موضوع یاری نماید.

تقاوا باه    (134: 1414)راغب اصافهانی،  به معنی حفظ کردن هیزی در برابر آفات است« وقایه»گوید: تقوا از ماده راغب می

رود و به آن زیان رساند؛ سپس به خوف و ترس نیز تقوا گفته شده بیم میمعنی محفوظ داشتن روح و نفس است از آن هه 

کنند و کمال آن به ترک بعضای از مباحاات   داری در برابر گناه و محرّمات اطالق میاست و در لسان شرع آن را به خویشتن

 مشکوک است

 (14/11فأوردتهمُ الجنل)أال و إنّ التقوی مطایا ذللٌ، حُمِلَ علیها أهلیها و أعطوا أزمآتَها،  -1

دارند در دست آگاه باشید که پرهیزکاری همانند شترهای رام و راهواری است که پرهیزکاران برآن سوار گردیده و مهار آن را

 کشانند.و آنان را به بهشت می

 (124) نساء:"خیلیونَ الْجَنَّلَ وَالَ یُظْلَمُونَ نَقِیرزاوَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَکَرٍ أَوْ أینثَى وَهُوَ مُمْمِنٌ فَأیوْلَئِکَ یَدْ"

گیار اسات زیارا تنهاا عمال صاالح       عمل صالح و تأثیر آن در پرور  نسل صالح بسیار مشهود و هشم عنایت قرآن به مسأله

 "یعلمون الصاالحات "و  "عملوا الصالحات"و  "عمل صالحاز" ،"العمل الصالح"های گوناگون مانند هشتاد و هفت بار به صورت
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یماان  اکمتار از عنایات آن بار     "عمال صاالح  "رساند که عنایت اسالم به مساأله  و نظایر اینها وارد شده است و این خود می

 .نیست

 (13/13و إنّ المالَ و البنینَ حرثی الدنیا، و العملَ الصالحَ حرثی اآلخرة) -2

 ی آخرت.نتیجهی دنیاست و عمل شایسته بدون تردید مال و اوالد نتیجه

 (41) کهف:"لزاالْمَالی وَالْبَنیونَ زِینَلی الْحَیَاةِ الدلنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَ"

: 1، ج1322د)دهخدا، باشا مای پشایمانی  و نادامت  و گنااه  هر نوع بازگشاتی( و بازگشات از   )بازگشت به معنی لغت توبه در 

اماام)ع( در کاالم خاوی  از     .(312: 1،ج1444) ابن فاارس، توبه در لغت به معنای رجوع، بازگشتن و برگشتن است (1224

 خواهد که توبه کنندمیمردم 

 (24/29أ فال تائبٌ من خطیئته قبلَ منیآته!) -3

 آیا کسی نیست که از گناه خود قبل از مرگ توبه کند؟

* وبُ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَکَاانَ اللّاهُ عَلِیمًاا حَکِیمًاا    إِنَّمَا التَّوْبَلی عَلَى اللّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلیونَ السلوَءَ بِجَهَالَلٍ ثیمَّ یَتیوبُونَ مِن قَرِیبٍ فَأیوْلَئِکَ یَتی "

ضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّی تیبْتُ اآلنَ وَالَ الَّذِینَ یَمُوتیاونَ وَهُامْ کیفَّاارٌ أیوْلَئِاکَ     وَلَیْسَتِ التَّوْبَلی لِلَّذِینَ یَعْمَلیونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَ

 (12و 19) نساء:"أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا

د و خشانی باه   کند، گاهی با کلمات تنی مردم لجوج و عنود را نقل میقرآن کریم در مواردی که عقاید باطل و سخنان یاوه

 دهد؛ امام)ع( نیز در کالم خوی  از این رو  سود برده استها پاسخ میآن

 (91/34أفآ لکم! لقد سئمتُ عتابَکم!) -4

 ام!از دست شما خسته شدم از مخالفت شما به تنگ آمده

 (12) انبیاء:"أیفٍّ لَّکیمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلیونَ "

از کساانی   خواهاد از خدا میکند، ی آذوقه برای آخرت دعوت میای که اصحاب  را به تقوا و تهیهحضرت علی)ع( در خطبه

 سازد هرا که عاقبتشان هالکت و نابودی استنباشند که نعمت آنان را سرمست می

 (118/13نسأل اهللی سبحانَه أن یجعلنا و إیاکم ممآن ال تبطره نعملٌ) -1

 کنم ما و شما را از افرادی قرار دهد که هیچ نعمتی او را یاغی نگرداند.درخواست می من از خدا

 (19)قصر:"نَّا نَحْنی الْوَارِثِینَوَکَمْ أَهْلَکْنَا مِن قَرْیَلٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا فَتِلْکَ مَسَاکِنیهُمْ لَمْ تیسْکَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِیلزا وَکی "

ست که در اغلب مذاهبِ معتقد به زندگانی پس از مرگ و یا آخرت وجاود دارد. بهشات جاایی اسات کاه      مفهومی ا بهشت

های مذهبی اسالم و برخی دیگر از مذاهب، بهشات جایگااه   شوند. بر اساس آموزهنیکوکاران پس از مرگ، در آن جاودانه می

اما)ع( طباق مفهاوم قرآنای،     مواهب آن برخوردار خواهد شداعمال نیک  از ی هنهایی هر انسانی است که در آن جا به انداز

 .داندنعمت های آن را ابدی می

 (118/94ال ینقطع نعیمُها، و الیظعن مقیمُها، و ال یهرم خالدُها، و ال یبأس ساکنیها) -1

ر نمیگاردد  نعمتهای بهشت ابدی است و کسی که در آن سکونت کند بیرون نخواهد آمد. کسی که در بهشت ساکن گردد پی

 و رن  و سختی نمی بیند.

بَدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقی مِنَ اللّهِ وَالَّذِینَ آمَنیواْ وَعَمِلیواْ الصَّالِحَاتِ سَنیدْخِلیهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَ "

وَعَمِلیواْ الصَّالِحَاتِ سَنیدْخِلیهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِادِینَ فِیهَاا أَبَادًا لَّهُامْ فِیهَاا       وَالَّذِینَ آمَنیواْ "( و 122)نساء:"قِیلزا

 (12)نساء:"أَزْوَاجٌ ملطَهَّرَةٌ وَنیدْخِلیهُمْ ظِالًّ ظَلِیلزا
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، هناین  حسداست. راغب اصفهانی در تعریف  "حسد"یکی از گناهان خطرساز و کلیدی که گناهان متعددی را در پی دارد، 

-، آرزوی زوال نعمت از مستحق آن است و گاه هماراه ایان آرزو تالشای [هام  در زوال نعمات انجاام مای       حسد ":گویدمی

 برددارد هرا که حسد ایمان را از بین میامام علی)ع(، مردم را از حسد بازمی (441: 1412)راغب اصفهانی، "گیرد

 (113/91یمانَ کما تأکل النارُ الحطبَ)دوا؛ فإنّ الحسدَ یأکل اإلو ال تحاس -2

 خورد.بلعد، ایمان را میحسد نورزید؛ زیرا حسد همان طوری که آت  هیزم را می

صِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلیواْ اللّهَ مِان فَضْالِهِ   وَالَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکیمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَ "

 (32) نساء: "إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکیلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا

در لغت به معناى خواندن و درخواست کردن است و در اصطالح عبارت است از درخواسات تاوأم باا خضاوع و      (نیای  )دعا

اند کاه هار کاس از    ، امام)ع( فرمودهاستعبادت و داراى فضیلت بسیار و برترین مستحب دعا کردن،   .خداوندتضرع بنده از 

 بخواهد، خدا به وی خواهد بخشید هیزی خدا

 (123/98و من سأله اعطاه) -9

 کند.کسی که از خدا درخواست کند خدا به او عنایت می

 (14)غافر:"وَقَالَ رَبلکیمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکیمْ"

دوام به هر هیازی کاه مایاه    اصطالح در  (141: 1412)راغب اصفهانی، مستمر استبخش  و عطا به معنی لغت در  "رزق"

، بادون  بنادگان   باه  خادای متعاال   است از ناحیه بخششی و موهبت زنده است، رزق گویند. در واقع رزق مخلوقات حیات 

حضرت)ع( در ساخن خاوی ، رزق را میاان ماردم تقسایم       .(132: 3،ج1381)طباطبایی،آن را داشته باشنداستحقاق اینکه 

 شده دانسته که این امر از مفاهیم واالی قرآنی است

 

 (184/84ثّرها و قلّلها، و قسآمها علی الضیآقِ و السآعلِ فعدل فیها)وقدآر األرزاقَ فک -8

ای دیگر را ای را در وسعت و عدهبشر را منظم کرد: زیاد و کم را در نظر گرفت. رزق را میان همه تقسیم نمود: عده قخدا رز

 در مضیقه قرار داد.

 (21)نحل:"اللّهُ فَضَّلَ بَعْضَکیمْ عَلَى بَعْضٍ فِی الْرِّزْقِ"

هاای  ی پی  از اسالم و بعثت نبی مکارم اساالم)ص( و گمراهای   های خوی  به اوضاع جامعهامام علی)ع( در یکی از خطبه

 زمان جاهلیت اشاره نموده است

لیالی  بعثه و الناسُ ضیلّالٌ فی حیرةٍ، و خابطون فی فتنل، قد استهوتهم األهواء، و اساتنزلتهم الکبریااءُ، و اساتخفتهم الجاه    -14

الجهالءُ، حیاری فی زلزال من األمر، و بالءِ من الجهل، فبالغ صلی اهللی علیه و آله فی النصیحل، و مضی علای الطریقال، و دعاا    

 (241/84إلی الحکمل، و الموعظل الحسنل.)

ص( را باه  بردند و آت  آشوب آنان را احاطاه کارده باود، خادا پیاامبر)     در عصری که مردم در گمراهی و سرگردانی بسر می

ها غلبه داشت، خودخواهی همه را به فالکت انداخته باود، ناادانی عماومی    رسالت مبعوث کرد. در روزگاری که هواها بر عقل

های شدید حیران و در بالی نادانی سرگردان بودند رسول خدا)ص( مبعاوث  کشیده بود، در سختیهمه را به خفت و خواری

غاز کرد و به سوی عقل، حکمت، و پند نیکو مردم را دعوت آگردید و به پند و اندرز دادن به آنان همت گماشت و این راه را 

 نمود.

نْ أَنفیسِهِمْ یَتْلیو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَالَ وَإِن کَاانیواْ   لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُممِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولزا مِّ "

 (114)آل عمران: "نمِن قَبْلی لَفِی ضَاللٍ ملبِی
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نموده کاه بازتااب آن   های آن اشاره قیامت یکی از مفاهیم واالی قرآنی است که در قرآن کریم آیات فراوانی به وقوع و نشانه

 کنیمرا در کالم موال علی)ع( مشاهده می

 (221/141و ذلک یومٌ یجمع اهللی فیه األولینَ و اآلخرین لنقا ِ الحساب و جزاء األعمال) -11

کند تا به حساب دقیق برسد و پاادا   اند را جمع آوری میکه روی زمین آمده و رفتهروزی است که خدا همه مردمیقیامت

 ی آن را ببینند.یجهو نت

دَلٍ أَتَیْنَاا بِهَاا وَکَفَاى بِنَاا     وََنَضُع اْلمَاَوازِیَن اْلِقسْاَط ِلیَاوِْم اْلِقیَامَاِل فَلَاا تیظْلَاُم َنفْاٌس شَاْیئزا َوِإن کَااَن ِمْثقَااَل َحبَّاٍل مِّاْن خَاْر              "

 (42)انبیاء:"حَاسِبِینَ

 امام علی)ع( بازتاب داشته استیاد خدا یکی دیگر از مفاهیم قرآنی است که در کالم 

 (212/148أفیضوا فی ذکر اهلل فإنّه أحسنی الذکر) -12

 به ذکر خدا توجه کنید که بهترین ذکرهاست.

فَاصْبِرْ عَلَى مَا  "( و14) جمعه:"ونَمْ تیفْلِحُفَإِذَا قیضِیَتِ الصَّلَاةی فَانتَشِریوا فِی الْأَرْ،ِ وَابْتَغیوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکیریوا اللَّهَ کَثِیرزا لَّعَلَّکی "

 (38) ق:"یَقیولیونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طیلیوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغیریوبِ

: 1398) عمیاد،  خویشااوندان و بساتگان مای باشاد    « رَحِم»در لغت به معنای احسان و دوستی آمده است و مراد از  "صله"

 (149ص

 دانندرا عامل طول عمر و به تأخیر افتادن مرگ میامام)ع( صله رحم 

 (212/148و صلل الرّحم فإنّها مثراةٌ فی المال، منسأةٌ فی األجل) -13

 اندازد.کند و مرگ را به تأخیر میی رحم مال را زیاد میصله

لْیَتَامَى وَالْمَسَااکِینِ وَقیولیاواْ لِلنَّااسِ حُسْانزا     وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ الَ تَعْبُدُونَ إِالَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانزا وَذِی الْقیرْبَى وَا "

 (93)بقره:"یلزا مِّنکیمْ وَأَنتیم مِّعْرِضیونَوَأَقِیمُواْ الصَّالَةَ وَآتیواْ الزَّکَاةَ ثیمَّ تَوَلَّیْتیمْ إِالَّ قَلِ

شرک در لغت به معنای انباز و همتا قائل شدن است و در اصطالح عقائد اسالمی به شریک قائل شدن برای خداوناد متعاال   

) خرمشااهی،  شود؛ مانند وجوب وجاود، الوهیات، بنادگی و تادبیر شائون آفریادگان      در اموری که خاص او ست، اطالق می

 (1289: ص2، ج1322

مفهوم شرک در مقابل توحید قرار دارد هرا که توحید اعتقاد به وحدت و یگانگی خداسات در حاالی کاه شارک اعتقااد باه       

 (111: ص1393)سعیدی مهر، تعدد، مشارکت و انکار وحدت و یگانگی اوست

 (344/149أمآا وصیآتی: فاهللَ ال تشرکوا به شیئاز) -14

 که برای خدا شریک قائل نشوید.وصیت من به شما این است 

 (13) لقمان:"وَإِذْ قَالَ لیقْمَانی لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظیهُ یَا بُنَیَّ لَا تیشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظیلْمٌ عَظِیمٌ"

 (434/121)"إنّ اهللَ ال یغفر أن یُشرَک به "فأمآا الظلمُ الذی الیُغفَر فالشرکُ باهلل، قال اهلل تعالی -11

 ."خدا گناه شرک را نمی آمرزد "شود، شرک به خداست زیرا خدای عزیز فرموده است:ظلمی که بخشیده نمی

 (49)نساء:"إِثْمًا عَظِیمًا إِنَّ اللّهَ الَ یَغْفِری أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِری مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى"

و ذکرهااى  قرائت است و رعایت آن در وقف کردن و آشکار ساختن حروف، حرکات و رعایت قرائت یل شمرده و به آرامى ترت

 امام)ع( در توصیف مممنان واقعی به صفات آنان اشاره نموده است .استتحب مسنماز 

 (413/194أما الیلی فصافّون أقدامَهم، تالین ألجزاء القرآنِ یُرَتّلونها ترتیالز) -11

 خوانند.خوانند کلمه به کلمه قرآن را بصورت ترتیل میشب ها روی پا ایستاده نماز می
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 (4) مزمل:"لِ الْقیرْآنَ تَرْتِیلزاوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّأ"

اسات و از  ابراهیمای  و ادیاان توحیادی   که یکی از  استحضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله آیین آسمانی اسالم، گرویدن به 

 .برخوردار استادیان جامعیت خاصی نسبت به دیگر 

 (492/198نی اهلل الذی اصطفاه لنفسه، و اصطنعه علی عینه) ثمَّ إنّ هذا اإلسالمَ دی -12

 اسالم دینی است که خدا برای خود برگزیده و تحت نظر خود آن را بوجود آورده است.

 (18)آل عمران:"إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ اإلِسْالَمُ"

تَعظیمُ کبوتیه، و یکون مآبُه إلی الحازنِ الطویالِ و العاذاب    فمن یبتغی غیرَ اإلسالم دیناز تتحقّق شقوتیه و تنفصم عروتیه، و  -19

 (394/114الوبیل)

بنابراین کسی که دینی غیر از اسالم قبول کند شقاوت  ثابت، ارتباط  قطع، سقوط  ساخت و انجاام  غمای عمیاق و     

 عذابی دردناک است.

 (91)آل عمران:"هُوَ فِی اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَوَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ اإلِسْالَمِ دِینزا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَ"

 

 گیرینتیجه

 

دهد. این امام بزرگاوار)ع( باا   های قرآنی نشان میبرداری از دادهی این پژوه ، توانایی باالی امام علی)ع( را در بهرهمطالعه 

هندین برابر ساخته است. ایشان به وفاور از بیناامتنی   هنرنمایی، قرآن را وارد متن کالم خوی  نموده و ارز  سخنشان را 

ها را در قالب کارکردهای شکلی و مفهومی به کار گرفته است. ایشان در بخشای  های خوی  بهره برده و آنقرآنی در خطبه

ی افعاال  در صیغه ای دیگر از کالمشان با تغییراتیاز کارکرد شکلی، گاهی عین آیه یا مفردات قرآنی را بدون تغییر و در پاره

ها را مورد استفاده قرار داده است و در بخ  مفهومی نیز، مفاهیم واالی قرآنی را به قصد توضیح کاالم  و یا شکل کلمات، آن

 های خوی  را زیباتر ساخته است.و مراد خوی  به کار گرفته است و خطبه
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