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 هابا تکیه بر خطبه البالغهنهج دربینامتنی قرآن 

 
 4حدیثه متولی ، 3پوری، مسعود باوان2، نرگس لرستانی1کتایون فالحی

 

 واحد علوم تحقیقات تهران -اسالمیاستادیار تمام گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد  -1

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار -2
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آبادغرب -3

 می واحد گرمساردانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسال -4

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

خواندن متن با توجه به متون دیگر و مبتنی براین اندیشاه اسات کاه ماتن، ن اامی بساته و       

ارتباا   آید و خواسته یا ناخواسته با متون دیگر مستقل نیست و هیچ متنی در خأل پدید نمی

ی شصات مایالدی توساو یولیاا کریساتوا در خاال        ی بینامتنی در اواخر دهاه دارد. ن ریه

-خصوصا در بحث پیراماون مکالماه    -و افکار میخائیل باختین داشت هایی که بر آراء بررسی

ی دینای واوی دارد، از کتا     ارائه شد. بدون شک هر مسلمان ادیبای کاه جنباه    -گری وی 

ی خاوی  ماورد اساتهاده وارار داده اسات. اماام       ته است و آنها را در نوشتهدینی تأثیر پذیرف

ی آشانایی باا وارآن کاریت و تعلایت در داماان       علی)ع(، امام او  شیعیان جهاان، باه واساطه   

پیامبر)ص(، در سخنان خوی  بی شک از نصّ ورآن کریت تأثیر پذیرفته اسات. بیناامتنی در   

  موضوعات نمود بیشتری دارد و ایشان در اکثار ساخنان   سخنان این امام بزرگوار)ع(، در وال

ایشان از الهاظ و عباارات ورآنای نیاز باه وفاور در       خوی  از ورآن کریت استقاده نموده است.

کالم خوی  استهاده نموده و با دو روش ارجاع مستقیت و تغییر در عبارات و مهردات ورآنای،  

نویسندگان این پژوه  برآنند که با بررسای   .اندزینت داده و ارزشمند ساختهکالم خوی  را 

های نهج البالغه، توانایی و ذکاوت حضرت علای)ع( را در بکاارگیری معاانی ورآنای در     خطبه

 نهج البالغه نمایان سازند.

 هاورآن کریت، امام علی)ع(، نهج البالغه، بینامتنی، خطبه کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

هاای له ای و معناوی آن در    بنای فرهنگ غال  جوامع اسالمی است، از این رو تأثیر زیباایی  ی خلل ناپذیرورآن کریت شالوده

های خلّاق مسلمانان امری مسلّت و انکارناپاذیر اسات. اماام علای)ع(، اماام او  شایعیان       های هنری و اندیشهشکوفایی استعداد

معارف ورآنی عجین شده است، بسایار ببیعای اسات     جهان، که در دامان تربیت رسو  اهلل)ص( رشد یافته است و با فرهنگ و

اماام  ق)یعنی بعاد از وفاات   444نهج البالغه در سا  ها و مهاهیت واالی ورآنی تأثیر پذیرفته باشد. که در کالم خوی  از عبارت

تااری  هماواره   (گردآوری شده است اما در کتاب حنا فاخوری به این موضوع اشاره شده است که نهج البالغه در باو   علی)ع(

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

هاای ههاارم باه دسات     هاای پایاانی ساده   برگزیده از سخنان امام علی)ع( است کاه در ساا    اینهج البالغه عنوان مجموعه  

هاا،  ی خطباه حاوکه ، ی ورن ههارم هجری، در بغداد گردآوری شده استادی  و شاعر برجسته رضی موسویابوالحسن محمد

ی سخنان امام علی)ع(  گهتاه  ابن ابی الحدید در باره .یات ورآنی استآآمیخته با  وفورها و کلمات وصار ایشان است که به نامه
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: 1، ج1391تر از کالم الهی و باالتر از کالم بشر است() ابن ابی الحدیاد،  ) پایین"دون کالم الخالق و فوق کالم المخلوق "است:

ی  گذشاتگان نخساتین،   امیرالمؤمنین علی علیه السالم، از میان همه "ی نهج البالغه آورده استرضی نیز در مقدمه(. سید24

ای نابیختاه اثاری   تنها کسی است که به اوج کما  سخنوری دست یافته است و از آنان جز اندکی جسته و گریخته و پراکناده 

 : مقدمه(.1818نمانده است) سید رضی، 

باه  آید که این آمیختگای  ی زیبا و شگرف سخنان حضرت علی)ع(، همین بس که تأللؤ آیات ورآن از آن به هشت میهااز جلوه

ایشان، زیبایی دو هندان بخشیده است. امام علی)ع( گاهی برای تأیید سخنان گرانقدر خاوی ، مساتقیماا از آیاات    کالم گهربار

ای دیگر از کالم خوی ، بارای  ه آنها استناد و استشهاد نموده است، و در پارهورآنی بهره برده و در البالی بیان نورانی خوی  ب

تنبه و توجه مخاب  خود، به معانی واالی ورآنی اشاره نموده است تا مخاب  را به ورآن که ساند اصالی و جااودانی شاریعت     

بینامتنی)تناص(  بیان نموده ساسس باه   اند، ابتدا توضیحاتی پیرامون نویسندگان این پژوه  سعی نموده است، رهنمون سازد.

، ساعی  در نهاج البالغاه   بررسی تناص موجود در نهج البالغه بسردازند. الزم به ذکر است که به علت فراوانی وجود موارد تنااص 

-ز ابالهی دیگر این که برای پرهیز ا. نکتهنماییتها مورد بررسی ورار گرفته و مواردی را برای نمونه بیان شده است تنها خطبه

بادین   ؛ایتی مورد ن ر پرداختهی کالم، از ذکر مداوم مرجع)نهج البالغه( خودداری نموده و تنها به ذکر شماره خطبه و صهحه

 باشد.ی خطبه و عدد سمت راست نشانگر شماره صهحه میصورت که عدد سمت هپ، بیانگر شماره

 پیشینه: -2

ی تاأثیر از  البالغه برگزار شده است  و نیز مقاالت بسیاری در زمینهی نهجدر بارههای بسیاری تاکنون مقاالت فراوان و همای 

گیارد  ای را در برمای ورآن و تناص) بینامتنی( در ادبیات فارسی و عربی نگاشته شده است که ذکر تمامی آنها صهحات گسترده

 البالغه پرداخته باشد، مشاهده نشده است. ی نهجهاای که به بررسی تأثیر ورآن کریت در خطبهاما تاکنون مقاله

 سؤاالت پژوهش: -3

 باشیت عبارتند از:سؤاالتی که ما در این پژوه  به دنبا  پاس  به آن می

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

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

 بینامتنی) تناص(: -4

ءُ. نصّ الحدیثُ ینصّ نصّاا: رفعه؛ و النصّ: رفعُک الشی"کردن تعریف کرده است. را به ارائه کردن و عرضه "نص "ابن من ور لهظ

تناص بر وزن تهاعل است که بر مشارکت و تاداخل داللات دارد؛ و    .(112: 14، ج1882) ابن من ور، "کلّ ما ود أظهر فقد نصّ

روی  "(. پاس تنااص عبارتسات از   1494: 2442در اصطالح یعنی این که یک متنی پیشین در متنی جدید داخال شاود)جابر،  

تعریاف   (. غاذامی در 21: 1881) مرتاا،، "ی تهاعلی بین متن پیشین و متن حاضر، برای تولید ماتن الحاق)آتی(  دادن رابطه

تناص در اصطالح یعنی این که هند متن در یک متن دیگر بدون در ن ار گارفتن زماان و مکاان، داخال       "تناص آورده است:

ی ( باه معنای اندیشاه   Inter tex ualityی مصطلح غربی)(. اصطالح تناص و یا بینامتنی، ترجمه41: 1883) غذامی، "شوند

 (.4: 1889باشد)عبدالعابی، متنی دیگر و یا ارتبا  متنی با متن یا متون دیگر میانتقا  معنی یا لهظ یا هردو از یک متن به 

در  1811و  1812هاای  برای اولین بار به عنوان یک اصطالح، توسو یولیا کریساتوا در ساا    "تناص "که این استاعتقاد عامه

. اصاطالح بینامتنیات، ابتادا    (141: 1892 ( ظهور یافت) انجیناو، critique( و )Tel-quelی)های متعددی در دو مجلهبحث

(. اماا  22: 1391ی شصت  میالدی و پس از بررسی آرا و افکار باختین مطرح شد) مکاریک، توسو یولیا کریستوا در اواخر دهه

هنار باه    "یاست که این اصطالح را نخستین بار صورت گرایان روسی، به ویژه ویکتاور اشکلوفساکی، در مقالاه   صهوی معتقد 

کریساتوا،  (. باه تعبیار  1221: 1321متأثر از منطق کلمه یا منطق گهت و گویی باختین مطرح کردند) صهوی،  "ی تمهیدثابهم
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هاسات،  ی نقلی معرق کاری شدهبینامتنی گهتگویی میان متون وفصل مشترک سطوح مربو  به آن است. هر متنی مجموعه

توان متنی را تصور کرد کاه خاالق   (. محمد مهتاح معتقد است نمی4: 1394ی متن دیگر است) ویکلی، هرمتنی دگرگون شده

های دیگر دور باشد و متن را از صهر شاروع کناد،   ای با متنای آن را نوشته باشد، یا از هرگونه رابطهآن بدون هیچ پی  زمینه

 (.123: 1822ح، تواند خود را از وید محدوده و وضعیت زمانی و مکانی آزاد سازد) مهتازیرا انسان نمی

های ودیمی های برجامانده از ودمای عرب آشکارا به کار برده نشده است، اما در کتابدر آثار و نوشته "تناص "اگرهه اصطالح 

و در میان نقاد ودیت عرب با اصطالحات دیگری به کار گرفته شده است مانند تعریف اوتباس که در نقاد وادیت وجاود داشاته     

و ابن اثیار تضامین را ایان     (323: 1894) حلبی،"است که کالم هیزی از ورآن یا حدیث در بر داشته باشداوتباس آن   "است

این که شاعر یا ادی ، شعر یا نثر خوی  را با کالمی از دیگری به وصد کمک به تأکیاد معناای ماورد     "است:گونه تعریف کرده

 (243: 1881)ابن اثیر،"ن ر خوی  به کار گیرد

 نی در نهج البالغهتناص قرآ -5

اناد. در ایان پاژوه     باشد که از آن الهام گرفته و اوتباس نماوده و میمتن ورآن کریت منبعی غنی برای شاعران و ادیبان بوده 

هاا  باشد، انتخاب نموده و آیات به کار گرفته شاده در آن ات وحی میآیسعی شده است سخنان گهربار امام)ع( را که متحلّی به 

گیری اماام)ع( از  ایت، تا بهرهالبالغه اکتها نموده و آیات ورآنی را ذکر نمودههای نهجی خطبهالبته تنها به ترجمه زیت.را بیان سا

 آیات به وضوح مشاهده شود.

 الهام از مفردات و عبارات قرآنی:: 1-5

بهاره گرفتاه اسات و آن را در راه    هاا و مهاردات ورآنای    پی از ترکیا  درامام علی)ع( در کالم خوی  به صورتی گسترده و پی

تر و ارزشمندتر رسیدن به هدف و توضیح و بسو غر، خوی  به کار گرفته است و عملکرد درون متنی کالم خوی  را عمیق

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

 ارجاع مستقیم: :1-1-5

 .اندگرفتههای ورآنی تأثیر پذیرفته و آن را بدون کت و کاست در کالم خوی  به کاردر این بخ ، امام)ع( از مهردات یا ترکی 

 فرمایااااد:ی احااااوا  مااااردم وباااال از بعثاااات  و پیااااامبر)ص( آورده اساااات ماااای    ای کااااه درباااااره در خطبااااه

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

 ت برای همه، معجزه، کتاب من ت و ... و امرآشکار اعزام فرمود.ضرا همراه دین واضح و وابل هخدا آن حضرت

 ( 2) بور:"وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ "

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

 ورآنی بهره برده است

 (14/11وأصلحوا ذات بینکت) -2

 و خودتان را اصالح کنید.

 (1) انها :"وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِکُتْ "

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

 (124/14آخِراا، و یکون ظاهراا وبل أن یکون بابناا)الحمد هلل الذی لت تسبق له حا ٌ حاالا، فیکون أوّالا وبل أن یکون  -3

ستای  مخصوص خدایی است که وبل از او زمان وجود نداشته بنابراین وبل از اینکه آخر باشد او  است و وبل از اینکه مخهی 

 شکار است.آباشد 

 (3)حدید:"یتٌهُوَ الْأَوَّ ُ وَالْآخِرُ وَال َّاهِرُ وَالْبَابِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِ "
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امام علی)ع( به واسطه ی همنشینی مداوم با پیامبر)ص( در کالم خوی  ارزش و اعتبار خاصای بارای ایشاان وائال باوده و در      

ناام بارده اسات کاه از اصاطالحات       "یوم الدین "ها ایشان را شاهد روز ویامت دانسته است و در کالم خوی  از یکی از خطبه

 باشدورآنی می

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

 بهترین درودهای خود را بر محمد)ص( بهرست و .... و در روز رستاخیز گواهت خواهد بود. 

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

ی خاوی  از  ست و فراوان از آن یاد شده اسات، اماام)ع( در خطباه   روز ویامت از اعتبار خاصی در دین مبین اسالم برخوردار ا

 مخاببین خواسته که اعما  نیک خوی  را برای ویامت ذخیره سازند

 (229/118إعملوا لیومٍ تُذخَرُ له الذخائرُ، و تُبلَی فیه السرائر) -1

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

 (8) بارق:"یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ"

ترکی  هاای  امام)ع( در گواهی دادن خوی  به یکتایی خداوند متعا ، گواهی خود را از روی نیت و یقین دانسته و بار دیگر از 

 ورآنی بهره برده است

 (432/122شهادة مَن صدوت نیّتُه، و صهت دِخلتُهُ و خلص یقینُهُ، و ثقلت موازینُهُ) -1

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

 (1)وارعه:"فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ"

را در اثار  اناد،  دهند در حالیکاه غارق نعمات   ها، امام)ع( از دست دادن نعمت در اووامی که آن را از دست میدر یکی از خطبه

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

 (439/129ألنّ اهللَ لیس ب المٍ للعبید) -2

 کند.زیرا خداوند به هیچ بنده ای ظلت نمی

 (14)حج:"أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِ َلَّامٍ لِّلْعَبِیدِ"

 برده و از اصطالحات ورآنی استهاده نموده است بار دیگر امام)ع( در اثنای کالم خوی  از ویامت نام

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

 شود.ها خیره میدر روزی که هشت

 (42)ابراهیت:"وَالَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاا عَمَّا یَعْمَلُ ال َّالِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُتْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ األَبْصَارُ"

اند که فری  آن را نخورند و بار دیگر بیناامتنی کاالم اماام)ع( باا     امام)ع( فراوان مردم را از دنیا برحذر داشته و از آنان خواسته

 ورآن کریت را شاهد هستیت

 (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

ایت که امام)ع( با دوت ن ر و ریزبینای  در وسمت دوم از الهام پذیری امام)ع( از عبارات ورآنی، به عبارات و مهرداتی اشاره نموده

 .ها بیان داشته استها تغییر ایجاد نموده است و هدف خوی  را در البالی آنخاصی در آن
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ی افعا ، کات  در صیغه با تغییرس و الهت مداوم با کالم الهی، در موارد فراوانی از آن تأثیر پذیرفته است و امام علی)ع( در اثر ان

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

آراساته  ی فعل) از أوجس به یاوجس( کاالم خاوی  را    گیری از ورآن و تغییر در صیغهبینیت که اما)ع( با بهرهدر کالم زیر، می

 نموده است

شاهق مِان غلبا ِ الجلهاا  و دُوَ ِ     أماشککُت فی الحّق مذ أریُته، لات یاوجس موسای علیاه الساالم خیها ا علای نهساه بال           -1

 (39/4الضّال )

ام. موسی)که سحر و جادوها را دید و ترسید( ترس  بارای خاودش   ام در آن تردیدی پیدا نکردهاز روزی که حق را درک کرده

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

 (24)هود:"إِلَى وَوْمِ لُو ٍ فَلَمَّا رَأَى أَیْدِیَهُتْ الَ تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُتْ وَأَوْجَسَ مِنْهُتْ خِیهَ ا وَالُواْ الَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا "

 از مباحث ورآنی می باشد که امام )ع( از آن بهره برده استبشیر و نذیر بودن پیامبر)ص( یکی دیگر 

 (19/21إنّ اهللَ بعث محمداا صلی اهللُ علیه و آله و سلّت نذیراا  للعالمین) -2

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

 (29)سبأ: "مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّ ا لِّلنَّاسِ بَشِیراا وَنَذِیراا وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ "

حضرت علی)ع(، بهترین بندگان را کسی دانسته است که به ریسمان محکت الهی هنگ زند و با تغییر در کلمات ورآنای، کاالم   

 خوی  را ارزشمندتر ساخته است

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

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

 (22)لقمان:"بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاوِبَ ُ الْأُمُورِ وَمَن یُسْلِتْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ

 در ورآن کریت آمده است که خداوند از ظالمین غافل نیست و همواره در کمین آنان است که امام)ع( نیز از آن بهره برده است

 (81/ 249بریقه)و لئن أمهل ال التَ فلن یهوتَ أخذُهُ، و هو له بالمرصاد علی مجاز  -4

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

 (14)فجر:"إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ "

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

 نمایان ساخته است

 (218/144فوالذی فَلَقَ الحبّ ) -1

 شکافد.وست به خدایی که دانه را می

 (81)انعام: "إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَ ِّ وَالنَّوَى "

 اند و امام)ع( نیز این موضوع را تأیید نموده استدر کالم الهی، مؤمنان برادر دینی یکدیگر خوانده شده

 (221/112صارُ علی الحقّ، و اإلخوان فی الدین)أنتت األن -1

 شما یاوران حق و برادران دینی هستید.

 (14) حجرات:"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُتْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُتْ تُرْحَمُونَ"

 ی حضرت)ع( نیز تجلی یافته استکه این سخن در خطبه کریت، پیامبر)ص( را بهترین الگو و نمونه دانسته استورآن

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

 در زندگی رسو  خدا)ص( سرمشق و راهنمایی برای تو است.
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 (21)احزاب:"یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراالَقَدْ کَانَ لَکُتْ فِی رَسُو ِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ ٌ لِّمَن کَانَ "

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

 (382/112أیّها المخلوقُ السویل . . . بُدِئتَ مِن سالل ٍ من بین، و وُضِعتَ فی ورارٍ مکین) -9

 دی، در رحت مادر تا مدت معینی ورار گرفتی.ای بشر سالت! از مشتی گل خلق ش

 (12)مریت:"فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِتْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراا سَوِیًّا"

 (12و  13) مؤمنون:"کِینٍثُتَّ جَعَلْنَاهُ نُطْهَ ا فِی وَرَارٍ مَّ* وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَ ٍ مِّن بِینٍ"

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

 (141/211إذا رجهت الرّاجه )

 لرزد.فردا روزی است که زمین می

 (1)نازعات:"یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِهَ ُ"

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

سخنان امام)ع( اشاره شده است که در آنها امام)ع( یکی از مهاهیت واالی ورآنی را باه وصاد توضایح و تنبّاه      در این وسمت، به

و سعی شده است در کنار هریک از مهاهیت، آیات مرتبو با آن ذکر شود که خواننده را در فهت بهتار   مخاب  بیان داشته است

 موضوع یاری نماید.

تقوا به معنی  (134: 1414)راغ  اصههانی، به معنی حهظ کردن هیزی در برابر آفات است« ووایه»گوید: تقوا از ماده راغ  می

رود و به آن زیان رساند؛ سسس به خوف و ترس نیز تقوا گهته شاده اسات و   محهوظ داشتن روح و نهس است از آن هه بیت می

کنند و کما  آن به ترک بعضای از مباحاات مشاکوک    میداری در برابر گناه و محرّمات ابالق در لسان شرع آن را به خویشتن

 است

 (14/11أال و إنّ التقوی مطایا ذللٌ، حُمِلَ علیها أهلُها و أعطوا أزمّتَها، فأوردتهتُ الجن ) -1

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

 کشانند.آنان را به بهشت می

 (124) نساء:" نَقِیرااوَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّ َ وَالَ یُ ْلَمُونَ"

گیر است زیرا تنها عمل صالح هشاتاد  عمل صالح و تأثیر آن در پرورش نسل صالح بسیار مشهود و هشت عنایت ورآن به مسأله

و ن اایر   "یعلماون الصاالحات  "و  "عملوا الصالحات"و  "عمل صالحاا" ،"العمل الصالح"های گوناگون مانند و ههت بار به صورت

 .یمان نیستاکمتر از عنایت آن بر  "عمل صالح"اند که عنایت اسالم به مسأله رساینها وارد شده است و این خود می

 (13/13و إنّ الما َ و البنینَ حرثُ الدنیا، و العملَ الصالحَ حرثُ اآلخرة) -2

 ی آخرت.ی دنیاست و عمل شایسته نتیجهبدون تردید ما  و اوالد نتیجه

 (41) کهف:"الدلنْیَا وَالْبَاوِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلااالْمَا ُ وَالْبَنُونَ زِینَ ُ الْحَیَاةِ "

 (1224: 1، ج1322د)دهخدا، باشا میپشیمانی و ندامت و گناه هر نوع بازگشتی( و بازگشت از )بازگشت به معنی لغت توبه در 

-(. امام)ع( در کاالم خاوی  از ماردم مای    312: 1،ج1444) ابن فارس،توبه در لغت به معنای رجوع، بازگشتن و برگشتن است

 خواهد که توبه کنند

 (24/29أ فال تائ ٌ من خطیئته وبلَ منیّته!) -3

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

http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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* وبُ اللّاهُ عَلَایْهِتْ وَکَاانَ اللّاهُ عَلِیمًاا حَکِیمًاا      إِنَّمَا التَّوْبَ ُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السلوَءَ بِجَهَالَ ٍ ثُتَّ یَتُوبُونَ مِن وَرِی ٍ فَأُوْلَئِکَ یَتُ "

وَهُاتْ کُهَّاارٌ أُوْلَئِاکَ     ذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُتُ الْمَوْتُ وَا َ إِنِّی تُبْاتُ اآلنَ وَالَ الَّاذِینَ یَمُوتُاونَ   وَلَیْسَتِ التَّوْبَ ُ لِلَّ

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

-کند، گاهی با کلمات تند و خشنی به آندم لجوج و عنود را نقل میی مرورآن کریت در مواردی که عقاید بابل و سخنان یاوه

 دهد؛ امام)ع( نیز در کالم خوی  از این روش سود برده استها پاس  می

 (91/34أفّ لکت! لقد سئمتُ عتابَکت!) -4

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

 (12) انبیاء:"أُفٍّ لَّکُتْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ "

از کساانی   خواهاد از خادا مای  کناد،  ی آذووه برای آخرت دعوت میای که اصحاب  را به تقوا و تهیهحضرت علی)ع( در خطبه

 بودی استسازد هرا که عاوبتشان هالکت و نانباشند که نعمت آنان را سرمست می

 (118/13نسأ  اهللُ سبحانَه أن یجعلنا و إیاکت ممّن ال تبطره نعم ٌ) -1

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

 (19)وصص:"نَّا نَحْنُ الْوَارِثِینَوَکَتْ أَهْلَکْنَا مِن وَرْیَ ٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا فَتِلْکَ مَسَاکِنُهُتْ لَتْ تُسْکَن مِّن بَعْدِهِتْ إِلَّا وَلِیلاا وَکُ "

ت کاه  مههومی است که در اغل  مذاه ِ معتقد به زندگانی پس از مارگ و یاا آخارت وجاود دارد. بهشات جاایی اسا        بهشت

های مذهبی اسالم و برخای دیگار از ماذاه ، بهشات جایگااه      شوند. بر اساس آموزهنیکوکاران پس از مرگ، در آن جاودانه می

اماا)ع( بباق مههاوم ورآنای،      اعما  نیک  از مواه  آن برخوردار خواهاد شاد  ی هنهایی هر انسانی است که در آن جا به انداز

 .داندنعمت های آن را ابدی می

 (118/94ینقطع نعیمُها، و الی عن مقیمُها، و ال یهرم خالدُها، و ال یبأس ساکنُها) ال -1

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

 رنج و سختی نمی بیند.

بَدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْادَقُ مِانَ اللّاهِ    وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُتْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَ "

خِلُهُتْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا لَّهُاتْ فِیهَاا أَزْوَاجٌ   وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْ "( و 122)نساء:"وِیلاا

 (12)نساء:"ملطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُتْ ظِالًّ ظَلِیلاا

هناین  ، حساد است. راغ  اصاههانی در تعریاف    "حسد"یکی از گناهان خطرساز و کلیدی که گناهان متعددی را در پی دارد، 

-، آرزوی زوا  نعمت از مستحق آن اسات و گااه هماراه ایان آرزو تالشای دهاتو در زوا  نعمات انجاام مای         حسد ":گویدمی

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

 (113/91تأکل النارُ الحط َ) یمانَ کماو ال تحاسدوا؛ فإنّ الحسدَ یأکل اإل -2

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

اسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْالِهِ إِنَّ  صِی ٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَوَالَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکُتْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَا ِ نَصِی ٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَ "

 (32) نساء: "اللّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا

در لغت به معناى خواندن و درخواست کردن است و در اصطالح عبارت است از درخواست توأم با خضوع و تضرع  (نیای  )دعا

 هیزی اند که هر کس از خدا، امام)ع( فرمودهاستعبادت و داراى فضیلت بسیار و برترین مستح  دعا کردن،   .خداوندبنده از 

 بخواهد، خدا به وی خواهد بخشید

 (123/98اعطاه)و من سأله  -9

http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA
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 کند.کسی که از خدا درخواست کند خدا به او عنایت می

 (14)غافر:"وَوَا َ رَبلکُتُ ادْعُونِی أَسْتَجِ ْ لَکُتْ"

دوام باه هار هیازی کاه مایاه      اصاطالح  در  (141: 1412)راغ  اصههانی، مستمر استبخش  و عطا به معنی لغت در  "رزق"

، بدون اینکاه  بندگان  به خدای متعا  است از ناحیه بخششی و موهبت زنده است، رزق گویند. در واوع رزق مخلووات حیات 

حضرت)ع( در سخن خوی ، رزق را میان مردم تقسیت شده دانسته  (.132: 3،ج1381)بباببایی،آن را داشته باشنداستحقاق 

 که این امر از مهاهیت واالی ورآنی است

 

 (184/84وودّر األرزاقَ فکثّرها و ولّلها، و وسّمها علی الضیّقِ و السّع ِ فعد  فیها) -8

ای دیگار را  ای را در وساعت و عاده  : عدهبشر را من ت کرد: زیاد و کت را در ن ر گرفت. رزق را میان همه تقسیت نمود قخدا رز

 در مضیقه ورار داد.

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

های زماان  ی پی  از اسالم و بعثت نبی مکرم اسالم)ص( و گمراهیهای خوی  به اوضاع جامعهامام علی)ع( در یکی از خطبه

 جاهلیت اشاره نموده است

بعثه و الناسُ ضُلّا ٌ فی حیرةٍ، و خابطون فی فتن ، ود اساتهوتهت األهاواء، و اساتنزلتهت الکبریااءُ، و اساتخهتهت الجاهلیا ُ        -14

الجهالءُ، حیاری فی زلزا  من األمر، و بالءِ من الجهل، فبالغ صلی اهللُ علیه و آله فی النصیح ، و مضی علی الطریق ، و دعاا إلای   

 (241/84حسن .)الحکم ، و الموع   ال

بردند و آت  آشوب آنان را احابه کرده بود، خدا پیامبر)ص( را به رساالت  در عصری که مردم در گمراهی و سرگردانی بسر می

ها غلبه داشت، خودخواهی همه را به فالکت انداخته بود، نادانی عمومی هماه را باه   مبعوث کرد. در روزگاری که هواها بر عقل

های شدید حیران و در بالی نادانی سرگردان بودند رسو  خدا)ص( مبعوث گردیاد و باه   بود، در سختیکشیده خهت و خواری

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

هِتْ وَیُعَلِّمُهُتُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَ َ وَإِن کَانُواْ مِان  لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِتْ رَسُولاا مِّنْ أَنهُسِهِتْ یَتْلُو عَلَیْهِتْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّی "

 (114)آ  عمران: "نوَبْلُ لَهِی ضَال ٍ ملبِی

های آن اشاره نموده کاه بازتااب آن را   االی ورآنی است که در ورآن کریت آیات فراوانی به وووع و نشانهویامت یکی از مهاهیت و

 کنیتدر کالم موال علی)ع( مشاهده می

 (221/141و ذلک یومٌ یجمع اهللُ فیه األولینَ و اآلخرین لنقاشِ الحساب و جزاء األعما ) -11

کند تا به حساب دویق برسد و پااداش و  اند را جمع آوری میزمین آمده و رفتهکه روی روزی است که خدا همه مردمیویامت

 ی آن را ببینند.نتیجه

دَ ٍ أَتَیْنَااا بِهَااا وَکَهَااى بِنَااا وَنَضَااعُ الْمَااوَازِینَ الْقِسْااوَ لِیَااوْمِ الْقِیَامَاا ِ فَلَااا تُ ْلَااتُ نَهْااسٌ شَاایْئاا وَإِن کَااانَ مِثْقَااا َ حَبَّاا ٍ مِّاانْ خَاارْ  "

 (42)انبیاء:"اسِبِینَحَ

 یاد خدا یکی دیگر از مهاهیت ورآنی است که در کالم امام علی)ع( بازتاب داشته است

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

 به ذکر خدا توجه کنید که بهترین ذکرهاست.

فَاصْابِرْ عَلَاى مَاا     "( و14) جمعه:"تْ تُهْلِحُونَفَإِذَا وُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْ،ِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراا لَّعَلَّکُ "

 (38) ق:"یَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَبْلَ بُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَبْلَ الْغُرُوبِ

http://www.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B7%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B7%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
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http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82
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http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
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: 1398) عمیاد،  خویشااوندان و بساتگان مای باشاد    « رَحِات »در لغت به معنای احسان و دوستی آمده است و ماراد از   "صله"

 (149ص

 دانندامام)ع( صله رحت را عامل بو  عمر و به تأخیر افتادن مرگ می

 (212/148و صل  الرّحت فإنّها مثراةٌ فی الما ، منسأةٌ فی األجل) -13

 اندازد.کند و مرگ را به تأخیر میرحت ما  را زیاد میی صله

لْیَتَاامَى وَالْمَسَااکِینِ وَوُولُاواْ لِلنَّااسِ حُسْاناا      وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ الَ تَعْبُدُونَ إاِلَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَااناا وَذِی الْقُرْبَاى وَا   "

 (93)بقره:"یلاا مِّنکُتْ وَأَنتُت مِّعْرِضُونَوَأَوِیمُواْ الصَّالَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ ثُتَّ تَوَلَّیْتُتْ إِالَّ وَلِ

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

: 2، ج1322) خرمشااهی،  شود؛ مانند وجوب وجود، الوهیت، بندگی و تدبیر شئون آفریدگاناموری که خاص او ست، ابالق می

 (1289ص

مههوم شرک در مقابل توحید ورار دارد هرا که توحید اعتقاد به وحدت و یگانگی خداست در حالی که شرک اعتقاد باه تعادد،   

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

 (344/149أمّا وصیّتی: فاهللَ ال تشرکوا به شیئاا) -14

 ه برای خدا شریک وائل نشوید.وصیت من به شما این است ک

 (13) لقمان:"وَإِذْ وَا َ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِ ُهُ یَا بُنَیَّ لَا تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَ ُلْتٌ عَ ِیتٌ"

 (434/121)"بهإنّ اهللَ ال یغهر أن یُشرَک  "فأمّا ال لتُ الذی الیُغهَر فالشرکُ باهلل، وا  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 عَ ِیمًا إِنَّ اللّهَ الَ یَغْهِرُ أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْهِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاءُ وَمَن یُشْرِکْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى"

و ذکرهااى  ورائات  است و رعایات آن در  ووف کردن و آشکار ساختن حروف، حرکات و رعایت ورائت ترتیل شمرده و به آرامى 

 امام)ع( در توصیف مؤمنان واوعی به صهات آنان اشاره نموده است .استمستح  نماز 

 (413/194أما الیلُ فصافّون أودامَهت، تالین ألجزاء القرآنِ یُرَتّلونها ترتیالا) -11

 خوانند.خوانند کلمه به کلمه ورآن را بصورت ترتیل میش  ها روی پا ایستاده نماز می

 (4) مزمل:"رْآنَ تَرْتِیلااوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ الْقُأ"

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

 .برخوردار استادیان جامعیت خاصی نسبت به دیگر 

 (492/198نُ اهلل الذی اصطهاه لنهسه، و اصطنعه علی عینه) ثتَّ إنّ هذا اإلسالمَ دی -12

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

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

تَع ُتُ کبوتُه، و یکون مآبُاه إلای الحازنِ الطویالِ و العاذاب      فمن یبتغی غیرَ اإلسالم دیناا تتحقّق شقوتُه و تنهصت عروتُه، و  -19

 (394/114الوبیل)

بنابراین کسی که دینی غیر از اسالم وبو  کند شقاوت  ثابت، ارتباب  وطع، سقوب  سخت و انجام  غمی عمیق و عذابی 

 دردناک است.

 (91)آ  عمران:"هُوَ فِی اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَوَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ اإلِسْالَمِ دِیناا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَ"
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 گیرینتیجه

دهاد. ایان اماام بزرگاوار)ع( باا      های ورآنی نشان میبرداری از دادهی این پژوه ، توانایی باالی امام علی)ع( را در بهرهمطالعه 

ساخته اسات. ایشاان باه وفاور از بیناامتنی      هنرنمایی، ورآن را وارد متن کالم خوی  نموده و ارزش سخنشان را هندین برابر 

ها را در وال  کارکردهای شکلی و مههومی به کار گرفته است. ایشاان در بخشای از   های خوی  بهره برده و آنورآنی در خطبه

فعاا  و یاا   ی اای دیگر از کالمشان با تغییراتی در صیغهکارکرد شکلی، گاهی عین آیه یا مهردات ورآنی را بدون تغییر و در پاره

ها را مورد استهاده ورار داده است و در بخ  مههومی نیز، مهاهیت واالی ورآنی را به وصد توضیح کالم و ماراد  شکل کلمات، آن

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