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 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

 )48پياپي  (1385 پائيز، سوم، شماره پنجمدوره بيست و 

  )زبان و ادبيات فارسي نامه ويژه (
  

  البالغه  در نهج)ع( علي اميرالمؤمنينهاي شكوه
  

   *دكتر سيد فضل اهللا ميرقادري
  دانشگاه شيراز 

            
 را در فضاي عرب  روح كلّي بود كه آهنگ ابديت)ع(علي

منعكس كرد و چون بزرگتر از زمان خــودش بود، 
. مردم نه او را شناختند و نه سخنش را درك كردند

       »جبران خليل جبران«
  چكيده  

هاي   مناسبت)ع( اميرالمؤمنينالبالغه گلچيني از سخناني است كه به كه كتاب شريف نهج با اين
ن از معارف الهي است و بعد از قرآن كريم بهترين راهنما براي  است، دريايي بيكرا بيان كردهمختلف

تواند از اين درياي زخّار به   خواستار حقيقت ميهر انسانِ. هدايت بشر و ساختن انسان كامل است
  .اش را سيراب كند فراخور حال خويش كفي بر گرفته و جان تشنه

فخر، توبيخ و :  عبارتست ازها آن داراي موضوعاتي است كه مهمترين )ع(يرالمؤمنينامسخنان 
در اين . تأنيب، حماسه، تخويف و تهديد، ذم و هجاء، رثاء، وصف، مدح، دعا و ابتهال، حكمت و شكوه

» شكوه« سپس يكي از آن موضوعات يعني،البالغه با مثال ذكر شده نهج نوشتار، ابتدا موضوعات نثر در
  . است   مورد بحث قرار گرفته

 از مصدرهاي ساختگي است كه در زبان  ومندي است ايت، اظهار نگراني و گلهشكوه به معني شك
ي شكوي دو بار در قرآن و سيزده بار در  مشتقات كلمه. رود عربي به جاي آن شكايت و شكوي بكار مي

البالغه بيان شده و به عوامل و  معناي لغوي شكوه، كاربرد آن در نهج پس از. البالغه بكار رفته است نهج
 مورد است، 25البالغه كه بيش از  هاي موجود در نهج  سپس از ميان شكوه؛هاي آن اشاره شده نگيزها

ي  آميز بودن آن اشاره و انگيزه ي شكوه  مورد آن با ترجمه ذكر شده؛ سپس به موقعيت سخن و جنبه20
  . گيري شده است ي مطالب نتيجه  است و در پايان از همهگشتهشكوه بيان 

  . فخر.5   حكمت.4   توبيخ.3   شكوه.2  موضوعات نثر. 1 :ليديهاي ك واژه
  

  مقدمه. 1
 در دوران )ع(هايي است كه امام علي ها و حكمت ها، نامه البالغه منتخبي از سخنراني كه كتاب شريف نهج با اين

شته، از نظر آوري شده نسبت به آنچه از آن حضرت صادر گ زندگي خود بيان كرده است و آنچه در اين كتاب جمع
كران از معارف الهي است كه بعد از قرآن بهترين راهنما براي هدايت   ولي همين مقدار، دريايي بي،كميت اندك است

تواند از اين درياي زخّار به فراخور ظرفيت وجودي و همت خويش كفي  باشد و هر انسان خواستار حقيقت، مي  بشر مي
عدالتي،   معتقدند كه كشتي حيات انساني دچار كجروي، بيها Ĥناگر انس. رداندي خود را سيراب گ برگرفته، جان تشنه

طلبد و اگر بر اين باورند  خودمحوري، خودكامگي، حسد، بخل، انحراف، سستي و زبوني شده است و ساحل امني را مي

                                           
 دانشيار بخش زبان و ادبيات فارسي *
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200 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

و تشويش، راهنمايي ي آب زاللي است كه عطشش را به صورت حقيقي فرو نشاند و اگر بدون دغدغه  كه جان بشر تشنه
 را به سر منزل مقصود برساند و راه ها آنخواهند كه از نزديكترين راه و بدون تلف شدن نيرو، وقت و استعداد،   مي

گردد  آل مي  نهد و اگر بشر امروزين خواستار رستگاري هر دو جهاني است و بدنبال ايدهها آنرستگاري را در پيش روي 
كران و جاويدان حق و  ي وجودي خود را به اقيانوس بي خواهد و مشتاق است قطره را ميو از هر چيز تمام و كاملش 

 ؛ خوب بفهمد؛ جمالت آن را بخواند، ترجمه كند؛البالغه آشنا شود حقيقت متصل سازد، پس از قرآن كريم، بايد با نهج
 آن چنان كه راه كمال را به سرعت ،ارد عمل در آورد و بر اسـاس آن زندگي نويني را پايه گذي تذوق كرده، به مرحله

طي كند و به مقصود و هدف متعالي خود رسد و به اين راه و روش افتخار كرده، با سربلندي زندگي كند و با آمادگي و 
  .ي خويش نباشد فراغ خاطر بميرد و حياتي ديگر از سر گيرد و در آن روز كه پيشگاه حقيقت پديد شود، شرمنده

  عبيان موضو. 1. 1
هاي مختلف و خطاب به شخص يا   كه به مناسبت)ع(ي موالي متقيان حضرت علي سخنان گرانقدر و ارزنده

هايي براي بيان آن در كار بوده  اشخاص و يا بدون خطاب عرضه شده است، اغراض و اهدافي را در پي دارد و انگيزه
اند، نثر عربي هم اغراض و  غراضي را ذكر كردهي جاهلي تا به امروز ا  كه براي شعر عربي از دورهگونه همان. است

  .كند البالغه است كه نظر هر پژوهشگري را به خود جلب مي يكي از موضوعات نهج» شكوه«. موضوعاتي دارد
  هدف و ضرورت. 1. 2

ي موارد شكوه و تحليل  جانبه البالغه و بررسي همه هدف از انجام اين تحقيق، اطالع مجمل از موضوعات نثر نهج
  .شود  آشكار مي توجه به اهميت شكوه و موارد آن، ضرورت اين تحقيق باباشد شرايط و راز و رمز آن مي

  روش تحقيق و مراحل آن. 1. 3
 سپس ،دهشالبالغه با مثال يادآور  ابتدا موضوعات نثر عربي را در نهج. اي است روش تحقيق در اين مقاله، كتابخانه

معناي لغوي شكوه و كاربرد آن در همچنين .  مورد بحث قرار گرفته است»شكوه«يكي از آن موضوعات، يعني 
 كه بيش از )ع(آميز امام هاي شكوه اشاره شده، آنگاه از ميان سخنان شكوه البالغه بيان گرديده و به عوامل و انگيزه نهج
ر كالم به حداقل متن سعي شده جهت اختصا.  است مورد كه بارزتر بوده با ترجمه ذكر شده20باشد،    مورد مي25

 در )ع(ي سخنان امام متن و شماره. عربي اكتفا نموده، با آوردن بخش اندكي از آن، به ترجمه تمام متن اقدام شود
ي   از ترجمه دكتر سيدجعفر شهيدي و ترجمهي ي دكتر صبحي صالح است و براي ترجمه البالغه براساس نسخه نهج

سپس به موقعيت سخن و . باشد  ها از نگارنده مي بيشتر ترجمهالبته  ؛شدهدكتر سيدمحمد مهدي جعفري استفاده 
. گيري شده است  مطالب نتيجهي ي هر شكوه بيان گشته و در پايان از همه آميز بودن آن اشاره و انگيزه ي شكوه جنبه

  .وهان قرار گيردپژ ي دانشجويان و دانش كه اين اقدام مورد رضايت صاحبِ سخن و مورد استفاده به اميد اين
  سپاسگزاري. 1. 4

كه نخستين بار در دكتر سيدمحمد مهدي جعفري دانم از استاد فرزانه و ارجمندم جناب آقاي  برخود الزم مي
د، صميمانه مورفي كالم موالي متقيان  البالغه آشنا ساخته، براي هميشه وجودم را شيفته دانشگاه تهران مرا با نهج

  .داوند به ايشان خير دنيا و آخرت عطا فرمايدخ. تشكر و قدرداني كنم
  

  البالغه موضوعات نثر در نهج. 2
رسيم كه مهمترين   البالغه به اين نتيجه مي با بررسي نثر نهج. هر كالمي چه شعر و چه نثر داراي موضوعاتي است

يد، ذم ّو هجاء، رثاء، وصف، فخر، توبيخ و تأنيب، حماسه، تخويف و تهد: موضوعات نثر در اين كتاب مقدس عبارتست از
  . مدح، دعا و ابتهال، حكمت و شكوه

  فخر. 2. 1
 خودستايي به خصال و مباهات به مناقب و ،فخر چيره شدن بر كسي در مفاخرت، نبرد، نازيدن، مباهات، باليدن

كه انسان به بدين معني است فخر  .)م1892الخوري، . (ي پدران خود باشد  خود و چه درباره ي مكارم چه درباره
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201  البالغه  در نهج)ع( علي اميرالمؤمنينهاي شكوه

 فضائل خود را بازگو ،هاي مختلف و در مواضع گوناگون  به مناسبت)ع(امام علي. هاي خود اشاره كند  ها و برتري فضيلت
 الگوي نيكوي ها آنكه   بوده است و اينها آنها براي راهنمايي بشر و رشد و تكامل   بدون ترديد اين اشارت.است  كرده

ما شككت في الحقّ ... اليوم أنطقُ لكم العجماء ذات البيانِ،...  :فرمايد ان نمونه حضرت ميبه عنو. خود را بهتر بشناسند
ذأريتُهاز زماني . زباني را كه نطق و بياني دارد براي شما به زبان آورم امروز هر گنگ و بي )1395 :4خطبه  صالح، (1م

  .ام اند در آن شك نكرده كه حق را به من نشان داده
  توبيخ.  2. 2

 اين نكوهش در برابر كوتاهي در انجام .)1373دهخدا،  ( است سرزنش و نكوهيدن،توبيخ به معني مالمت نمودن
وقرَسمع لم يفقهِ : فرمايد  بعد از قتل طلحه و زبير مي)ع(امام علي. اي است كه امكان جبران آن وجود ندارد وظيفه
ر نكند كر باد گوشي كه فرياد)4ي  خطبه... (الواعيهو خطاب به سرباز زنندگان از !  هشداردهنده را عميقاً درك و تدب

...  حلوم االطفال و عقول ربات الحجال، لوددت أنّي لم أركم ولم أعرفكم! يا أشباه الرّجالِ والرجال: جهاد مي فرمايد
ي بچگانه و خردهاي نوعروسان به حجله اه Ĥنانديشه و آرم! اي مردنماياني كه مرد نيستيد ) 27 ي خطبه... ( قاتلكم اهللاُ

  ... خدا مرگتان دهد...  ناختمدوست داشتم كه شما را هيچ نديده و نمي ش! نشسته
  حماسه. 2. 3

 كالم حماسي، .)1373دهخدا، . (حماسه به معني دليري كردن و شجاعت نمودن و شدت و سختي در كار است
در  )ع(امام علي. ز آن تغيير وضع موجود و دگرگون ساختن آن استكالمي است كه با قاطعيت عرضه مي شود و هدف ا

هاي مختلف و دادن   براي تشويق و تهييج ياران خويش به جهاد، پس از راهنمايي، هجري در جنگ صفين37سال 
: راكٍإنّهم لم يزولوا عن مواقفهم دونَ طعنٍ د: فرمايد امان براي شكست شاميان مي ي ضرورت جنگ بي  درباره،روحيه

همانا شاميان، بدون ) 124 ي خطبه... (يخرج منهم النسيم و ضربٍ يفلق الهام و يطيح العظام و ينذِر السواعد و األقدام و 
هاي پياپي هرگز از جاي خود خارج نشوند، ضرباتي كه بدنهايشان را سوراخ نمايد، چنانكه وزش باد از اين  ضربت نيزه

ي بدن را خرد و بازوها و پاها را قطع و به ها آني سر را بپراكند و استخو درآيد، ضربتي كه كاسهسو فرو شده بدان سو 
  ... .اطراف پخش كند و 

المال كه عثمان به بعضي از  ي اموال فراوان بيت  هجري، دومين روز به خالفت رسيدنش، درباره35و در سال 
 ي خطبه. ( واهللاِ لو وجدتُه قدتزوج به النساء وملك به االماء لرددتُه:فرمايد خويشاوندان خود بخشيده بود، با قاطعيت مي

درنگ آن مال را به  ي زنان داده شده و با آن كنيزان خريداري شده، بي به خدا سوگند اگر ببينم كه با مالي مهريه) 15
   .گردانم المال و صاحبانش باز مي بيت

ش در لشگر اسالم و ذكر اين موضوع كه هم اكنون نيز همان راه را و در جاي ديگر پس از اشاره به پيشتازي خوي
به خدا سوگند باطل را نقب زنم و دل آن را  )33خطبه  ( النقبنَّ الباطل حتّي يخرج الحقُّ من جنبه: فرمايد روم مي مي

  .بشكافم تا حق از پهلويش بدرآيد
  تخويف و تهديد . 2. 4

 خطاب به نهروانيان )ع( امام.)1373دهخدا، . (دن و بر حذرداشتن استتخويف مصدر باب تفعيل به معني ترسان
 مبادا با مداد ؛ي شمايم من بيم دهنده )36 ي خطبه (......فانا نذيرٌ لكم أن تصبحوا صرعي بأثناء هذا النّهرِ: فرمايد مي

ين زمين گود كشته و در خاك و هاي ا هاي پيچ و خم اين نهر، و در ميان هموارها و پستي برآيد، در حالي كه در كناره
اي كه در اين اقدام خود از جانب پروردگار داشته باشيد يا برهان آشكاري كه با شما  خون آغشته باشيد، بدون بينه

  .باشد
  . مرگ انداخته استي  شما را به اين سو وآن سو افكنده و تقدير، شما را به تلّه،در حقيقت سر منزل اجل

  ذم وهجاء. 2. 5
ي مورد  هاي شخص، گروه و يا طايفه ها و ناپسندي ها و نقاط ضعف، كاستي ء به معني نمايان ساختن بدي هجا
يزعم الهل الشامِ أنّ في ! عجباً ال بن النّابغه :فرمايد  در مذمت عمروبن عاص مي)ع( امام.)1964بدوي، احمد . (نظر است

ي  زن نابكار، بر مردم شام تلقين باطل مي كند كه من داراي روحيهدر شگفتم از فرزند آن  )84 ي خطبه (... دعابه و
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202 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

اين .  گيري هستم كوشا كه كار من بر زمين زدن مردان و تالش برآن است كشتي. شوخ و مردي لهوگرا و بازي دوستم
نابخرد سخني آن . آگاه باشيد كه بدترين سخن دروغ است. كارانه بر زبان آورده است نابكار باطل گفته و سخن معصيت

  .گويد و گفتارش دروغ است مي
  رثاء. 2. 6

احمد . (ي مرده با اظهار تأسف هاي اوست و سخن گفتن درباره رثاء به معني گريه كردن بر مرده و ذكر نيكي
 لقد !بأبي أنت و امي يا رسول اهللا: فرمايد  مي)ص(ي پيامبر اكرم  به دنبال غسل و تجهيز جنازه)ع( امام علي.)1964بدوي، 

اي بريد كه در مرگ  پدر و مادرم فدايت باد، با مرگ تو، رشته )235 ي خطبه( ... انقطع بموتك مالم ينقطع بموتِ غيرك
زدگان را به  پايان يافتن دعوت پيامبران و بريدن خبرهاي آسمان، چنانكه مرگت ديگر مصيبت. جز تو كسي چنان نديد

تابي  و اگر نه اين است كه به شكيبايي امر فرمودي، و از بي. ن گذاشتشكيبايي واداشت و همگان را در سوكي يكسا
  ... نهي نمودي، اشك ديده را با گريستن بر تو، به پايان مي رساندم

  وصف. 2. 7
و ناقدان ادب بر آنند كه بهترين ) 1373دهخدا، (هاي چيزي است  بازگو كردن ويژگيو وصف به معني شرح دادن 

اند، گمان  هاي چيزي يا كسي را چنان بازگو كند كه شنوندگاني كه آن را نديده  ويژگي،ندهكن وصف آن است كه وصف
و من ...  :فرمايد  در وصف خّفاش مي)ع(امام علي. البالغه يكي از اغراض مهم است وصف در نهج. اند برند آن را ديده

افيش الّتي يقبضها الضياء الباسطُ لكُلَّ شيءٍ و لطائف صنعته و عجائب خلقته ما أرانا مِن غوامضِ الحكمهِ في هذه الخف
لكلّ حي القابض هاي خلقت او كه پيش چشم  هاي صنعت و شگفتي و از لطيفه )155 ي خطبه (... يبسطها الظّالم

دارد، در حالي كه هر چيز را به نشاط   را بر جاي ميها آنهاست؛ كه روشنايي  ماست، تدبير دقيق او در آفرينش شبپره
بين است  ي آن كم سان ديده كشاند و چه گستراند در حالي كه هر زنده را در هم مي  را ميها آنو تاريكي پر . آورد در مي

ي خويش بيابد و با پرتو آشكار خورشيد خويشتن ها راهنوري كه بدان . كه نتواند از آفتاب رخشان روشني ستاند
. د، نه چندان نازك كه در هم شكند و نه چندان ستبر كه سنگيني كندو شبپره دو بال دار...  بدانجاها كه داند رساند

  .)1372جعفري، ... ( ي او بدو چسبيده است مي پرد و بچه
         .كشد البالغه، طاووس را به صورت شگرفي به وصف مي  نهج165ي  و در خطبه

  مدح و ستايش. 2. 8
باشد و در   مي)ص(امل حمد خداوند و مدح پيامبر اكرمالبالغه مدح است كه ش يكي از موضوعات مهم نثر در نهج

. باشد ي حمد و ستايش خدا و مدح رسولش مي ها ويژه  آمده است و بعضي از خطبه)ع(ابتداي بسياري از سخنان امام
  .)1373دهخدا،  ( استبه معني ثناي به صفات جميله، توصيف به نيكويي، تحسين و تمجيددر اصطالح ادبيات مدح 

   دعا و ابتهال. 2. 9
 زاري به ، سخن گفتن با خداوند و خواستن از او و ابتهال،در اصطالحو دعا در لغت، خواندن و خواستن است 

الي  بعضي از دعاها در البه.  است   در موارد زيادي با خداي خود به مناجات پرداخته)ع( امام علي.)همان(درگاه اوست 
اللهم اغفرلي ما أنت «: فرمايد  مي)ع(به عنوان نمونه امام. ي دعاست ي ويژهشود وگاهي كالم سخنان آن حضرت ديده مي

خدايا بر من ببخش آنچه را كه از من بدان داناتري و اگر ) 78 ي خطبه(» ...  فان عدت فعد علي بالمغفرهِ. اعلم به منّي
هايي را كه نهادم و آن را نزد من  خشاي وعدهبر من بب! خدايا) كه بدان سزاواري(بدان بازگشتم تو به بخشايش باز گرد 

بر من ببخشاي ! خدايا. وفايي نبود و بيامرز آنچه را كه به زبان به تو نزديكي جستم و دل راه مخالفت آن را پيمود
هايي را كه نبايد و سخناني را كه به زبان رفت و نشايد و آنچه دل خواست و نبايست و آنچه بر زبان رفت از  نگاه
  .يستناشا
  حكمت. 2. 10

حكمت در لغت، كالم موافق با حق و پند و اندرز است و نيز به معني حجت و برهان قطعي كه مفيد اعتقاد باشد 
 مخاطب را ، منظور ما از حكمت، كالم كوتاه و موجزي است كه از نزديكترين راه.)1862تهانوي، (نه مفيد ظن و اقناع 

 .البالغه  نه تنها در بخش كلمات قصار نهج.البالغه است  مهم نثر در نهجحكمت يكي از موضوعات. به هدف برساند
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203  البالغه  در نهج)ع( علي اميرالمؤمنينهاي شكوه

 به عنوان نمونه ؛خورد هاي فراواني به چشم مي ها نيز حكمت ها و نامه الي خطبه هاي فراواني است، بلكه در البه حكمت
أغض علي القذي وااللم «. ار استطمعكار در بند خواري گرفت) 226حكمت ( »الطامع في وثاق الذلّ« :فرمايد  مي)ع(امام

 مي 4ي  و در پايان خطبه. بر آزار و درد بايدت تحمل نمود وگرنه هرگز خرسند نخواهي بود) 213حكمت ( »ترض ابدا
. كند  آن كس كه اطمينان به آب دارد، سوز عطش را احساس نمي)4 ي خطبه( »من وثق بماءِ لم يظمأ« :فرمايد

  .كنيم بالغه هست كه ما در اينجا به همين مقدار بسنده ميال موضوعات ديگري در نهج
  

  شكوه. 3
شكوه از مصدرهاي ساختگي است و در . مندي و تظّلم است شكوه به معني شكايت و گله، اظهار نگراني، گله  

  :گويد  خاقاني مي) 1373دهخدا، . (رود زبان عربي به جاي آن شكايت و شكوي بر وزن فتوي بكار مي
ــكوه   ــوض ش ــار   ع ــف اظه ــو يوس ــكر چ ــنم ش   ك

  

ــم        ــوان برس ــيلي اخ ــر از س ــت اگ ــه دول ــن ب   م
  

  :گويد و مولوي مي
  غيـــر حـــق جملـــه عـــدو و دوســـــت اوســــت

  

  بــا عــــدو از دوســت كـــي شــكوه نكوســـــت     
  

البالغه بكار رفته  و سيزده بار در نهج) 1 و مجادله، 86يوسف، (مشتقات شكوي دو بار در قرآن بكار رفته است 
  .است

 ولي ؛البالغه با تمام معاني مذكور بكار رفته است و مشخص كردن تمام موارد شكوه كار آساني نيست ر نهجشكوه د
در مورد هر شكوه . گيرد   مورد آن مورد بحث قرار مي20  مورد شكوه تشخيص داده شد كه25در اين تحقيق بيش از 

شود، زمان و  هاي شكوه، كسي كه از او شكوه مي هشخص شكوه كننده، عوامل و انگيز:  از جمله،شود عناويني مطرح مي
  .شود مكان شكوه، كسي كه نزد او شكوه مي

 است كه اگر شكوه به معني تظّلم و دادخواهي باشد، آن حضرت فقط نزد )ع(شكوه كننده در اين مبحث، امام علي
  .گيرد گران را هم در بر مي دي،مندي و اظهار نگراني باشد برد و اگر به معني گله خداوند و پيامبر شكوه مي

خطاكاري مردم، :  عبارتست ازها آنالبالغه متفاوت و متنوع است كه مهمترين  عوامل و انگيزه هاي شكوه در نهج
ها، خود را به ناتواني زدن، ضعف و زبوني، كوتاهي در انجام وظيفه، تمايل به سوي باطل، تنها گذاشتن حق،  خودخواهي

شكني، ستمگري، ناآگاهي و ظاهربيني، بكار نگرفتن نيروي انديشه و خرد، قدر ناشناسي و  نعصيان و نافرماني، پيما
  .ناسپاسي

 حالت اول اين است كه مخاطب شكوه، همان كسي ؛آيد در مورد مخاطب يا مخاطبان شكوه دو حالت پيش مي
  .شود كه از او شكوه ميحالت دوم اين است كه مخاطب شكوه غير از كسي است . شود باشد كه از او شكوه مي

 مردم باشند و يا افراد سرشناس و يا ممكن است مخاطب ي شود، ممكن است عامه  شكوه ميها آناشخاصي كه از 
پس از اين مقدمه، موارد شكوه را بررسي . شكوه بطور واضح مشخص نشود كه در اين حالت شمول آن بيشتر است

  .كنيم مي
   سرپيچي و نافرمانيشكوه از تباه شدن رأيش با .3 . 1

اِنّ ابن ابي طالب رجلٌ شجاع و لكن ال علم له : وأفسدتم علي رأيي بالعصيانِ والخذالنِ، حتّي قالت قريش... 
لقد نهضت فيها و ما بلغت العشرينَ، وهاأناذاقد ! وهل اُحد منهم أشدلها مراساً و اقدم فيها مقاماً منّي؟! هللا ابوهم. بالحربِ

  .)27 ي خطبه( !و لكن الرأي لمن اليطاع ! الستينذرفت علي 
البته فرزند «: و با سرپيچي و ياري نكردن، رأيم را تباه كرديد، تا كار بدانجا رسيد كه مردمي از قريش گفتند... 

تر  مودهآيا كسي از آنان در ميدان جنگ كار آز! خدا پدرشان را بيامرزد. ابوطالب شجاع است ولي به فن جنگ دانا نيست
هاي  تر از من هست؟ هنوز عمرم به بيست سال نرسيده بود كه در ميدان و پابرجاتر و در موقعيت خطرناك، باسابقه

  »! ولي چه بايد كرد؟ كسي كه اطاعت نشود، رأي او هم اثر ندارد؛ام كارزار قد برافراشتم و اينك از شصت سال گذشته
 يكي از اهل كوفه كه رأي او را با نافرماني و تنها گذاشتن ؛بقه است از دو ط)ع(ي امام علي در كالم فوق، شكوه
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204 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

جا و دور از دادگري كردند و با  ي آن حضرت اظهار نظر بي ي قريش كه درباره مختل ساختند و يكي از جماعتي از قبيله
عيتي است ي چنين موق كه حضرت بالحني كه ويژه» اطالعات جنگي ندارد«: اعتراف به شجاعت آن حضرت گفتند

 در حالي اين ها آن چون ؛اند منظور اين است كه واقعاً دور از انصاف سخن گفته» !خدا پدرشان را بيامرزد«فرمايد  مي
تر  تر و با مهارت دانند كه كسي از من با سابقه دانند و مي اند كه تاريخ شركت مرا در جنگ مي سخن را به زبان آورده

  .ام  از شصت سالگي در جنگ، تكاپو داشتهقبل از بيست سالگي تا پس. نيست
شود و آن اطاعت نكردن مردم از فرمان  در پايان علّت كارآيي نداشتن رأي و انديشه را در آن موقعيت يادآور مي

  . كسي كه از او پيروي نكند گويي كه صاحب رأي نيست.اوست
دانند كه آن حضرت هر كارش از روي   نميها آن .اند كنندگان بي خبر از راز و رمز امور بوده مردم آن زمان، قضاوت

نهد و كارهايش بدور از افراط  حساب، قانون شريعت و رعايت مسائل انساني است و هيچگاه جانب پرواپيشگي را فرو نمي
 .اند ناميده كشي را در هر جهت و به هر شكل شجاعت مي باكي و تهور و آدم گويي مردم آن زمان بي. و تفريط است

  :برد كار مي   انديشه و تيغ را در جاي خود و از بهر حقيقت به ،حضرت
ــم     ــي زنـ ــق مـ ــي حـ ــغ از پـ ــن تيـ ــت مـ   گفـ
ـــرا   ــغ مـــ ــوهر تيــ ـــد جــ ـــون نپوشـــ   خـــ

  

ــوك     ــه مملـــ ــم نـــ ــك روحـــ ــنم مالـــ   تـــ
ـــر   ــغ مـــ ــد ميـــ ـــي كنـــ ــاد از جاكــــ   بـــ

  

  )1380مولوي، ( 
  ياوري شكوه از بي. 3. 2

ننت بهم عن الموتِ وأغضيت علي القذي و شربت علي الشّجا، و فنظرت فاذاليس لي معينٌ اِالّ أهل بيتي، فضَ... 
   .)26خطبه  (كظمِ وعلي أمرَّ مِن طعم العلقمِصبرت علي أخذ ال

نگريستم، ناگهان خود را تنها ) ي مسلمانان نگذشته بود كه چون به توده) ص(هنوز زماني از رحلت رسول اكرم(
كه بايد سرپرست ديني و اخالقي مردم ( لذا مرگ را براي چنين خانداني ؛دميافتم و جز اهل بيتم براي خود ياوري ندي

خورده در گلو، آب نوشيدم و در برابر   بر اندوه گره؛روا نديدم، ناچار بر خاشاك خليده در چشم، ديده فرو بستم) باشند
  . شكيبايي پيشه ساختم، زهرآگين علقمي تر از دانه گير و زيستي تلخ غمي جانكاه و نفس

از سويي اهميت و عظمت خاندان . بيند يار و ياور مي  است كه خودرا بي)ع(هاي تلخ امام اين سخن يكي از شكوه
  .شود ترين شرايط يادآور مي ترين و جانكاه  را در بدترين، سختاش خود و بردباري

جويي است و تنها  و حقگويي  البالغه ذكر شده است، حق  كه در سخنان ديگر ايشان در نهج)ع(سبب تنهايي امام
  .توانستند او را تحمل كنند نزديكان و خاندان آن حضرت مي

 در )ع(كنندگان و مدافعانِ اميرالمؤمنين  اين است كه حمايت،كند سؤالي كه در اينجا به ذهن هركس خطور مي
ن فارسي، ابوذر غفاري، عمار سلما: از جمله؛ اند  هاي ديگري نيز بوده  شخصيت)ص( زمامداري پس از پيامبراكرمي مسأله

 با اين حال چرا حضرت، دفاع كنندگان ؛ي ديگر ياسر، مقداد بن اسود كندي، ابوايوب انصاري، مالك اشتر و چند صحابه
شمار به قدري به  سؤال مذكور اين است كه اين تعداد انگشت از خود را به اهل بيت خود منحصر فرموده است؟ پاسخ

 )ص( كه پيامبراكرمگونه همان ؛ورزيدند كه مانند اهل بيت و دودمان ايشان بودند  عشق ميمقام آن حضرت ارادت و
  .)1360جعفري،  (»سلمانُ منّا اهلَ البيت«: فـرمود

 از قدر ناشناسي شكوه. 3. 3

 علي ابا فأبيتُم! و قد كنت أمرتكم من هذه الحكومه امري، و نخلت لكم مخزون رأيي، لو كان يطاع لقصيرٍ أمرٌ ... 
   .)35 ي خطبه (2... المخالفينَ الجفاهِ و المنابذينَ العصاهِ حتّي ارتاب النّاصح بنصحه و ضنّ الزّند بقدحه

 اگر بنا بود ؛ي خود را صاف و روشن براي شما گفته بودم ي حكميت به شما داده و نظريه من دستور خود را درباره
 مانند امتناع مخالفان ستمكار و ،ي من امتناع ورزيديد ر دستور و نظريه شما در براب،از قصير امري اطاعت شود

ي خيرخواهي خود به ترديد افتاد و آتش زنه از   تا جايي كه انسان خيرخواه درباره؛طردكنندگان حقيقت و گنهكاران
  .بيرون آوردن شراره، امتناع ورزيد

ي اين مخالفت   نتيجه؛ از وي اطاعت نكردندها آن ولي ؛ردي حكميت با اصرار تمام مخالفت ك  در مسأله)ع(امام علي
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205  البالغه  در نهج)ع( علي اميرالمؤمنينهاي شكوه

هاي سر   تذكّر داد كه فريب قرآنها آنحضرت به .  بلكه گويي طلبكار هم شدند،نه تنها عذرخواهي نكردند. را هم ديدند
ت؛ قبول ي شيطاني اس  اين يك حيله؛ الزم نيست حكميت را بپذيريد؛من قرآن ناطق هستم: نيزه را نخورند و فرمود

حال كه اصرار به جهالت و حماقت خود داريد، ابوموسي اشعري را نفرستيد بلكه به جاي او : پس از آن فرمود. نكردند
 در ها آنباز هم مخالفت كردند و اين مخالفت كوركورانه را به حدي رسانيدند كه خيرخواه . ابن عباس را بفرستيد

  . خيرخواهي خود به ترديد افتاد
  ».آتش زنه از بيرون آوردن شراره امتناع مي ورزد«: فرمايد آورد و مي    تمثيل زيبايي را مي)ع(سپس امام

 با اين منظور كه كسي كه بايد خاصيت ؛دهد يعني شخصي كه در مقابل شماست، خاصيت وجوديش را بروز نمي
  . كندتواند نقش خود را ايفا  راهبري را براي شما داشته باشد، دست بسته شده و نمي

 »العقرب تلدغُ و تصيح«: گويد اندازد كه مي المثل مي  ما را به ياد اين ضرب)ع(رفتار آن مردم در مقابل امام
رود كه خودش كار را  كار مي  المثل در مورد كسي به اين ضرب. زند و هم فرياد عقرب هم نيش مي )1987الميداني، (

  .تخراب كرده و خودش هم پس از آن طلبكار شده اس
  شكوه از ستمكاري ناكثين، مارقين و قاسطين. 3. 4

فلّما نهضت باالمر نكثت طائفه و مرقت اخري و ... فصبرت و في العينِ قذي و في الحلقِ شجاً، أري تراثي نهباً،... 
   )3 ي خطبه (... قسط آخرونُ

ديدم  مي. ر گلو، استخوان باشد چونان بردباري كه در چشم خس و خاشاك و د؛من راه بردباري را در پيش گرفتم
هنگامي كه زمامداري را پذيرفتم، گروهي عهد را شكستند و ...  رود حقي كه به من رسيده و از آن من است، به يغما مي

  . جمعي از راه منحرف گشتند و گروهي ستمكاري پيشه كردند
 بلكه با ؛ومت و خالفت بوده است به جهت از دست دادن حك)ع( امامي نارواست اگر كسي بگويد، شكوه و ناله  

 خاطر عدم رعايت   ي خالفت، همگان يقين دارند كه او به توجه به شخصيت واالي آن حضرت و سخنان ديگرش درباره
تر و از لنگه كفش  همين خالفت است كه حضرت آن را از آب بيني بز هنگام عطسه پست. كند حق و حقيقت شكوه مي

شود  از يك سو حق پايمال مي. ي او در حالي است كه همه چيز از او سلب شده است شكوه. ددان تر مي ارزش اش بي كهنه
هاي تلخ و جانكاه از  اين بردباري. ي نوپاي اسالمي آن روزگار احتياج به وحدت و آرامش دارد و از سوي ديگر جامعه
  . ارداي د ، چگونه جوهره)ع( موالي متقيان، حضرت عليكند ميعواملي است كه ثابت 

  شكوه از انحراف و جهالت. 3. 5
 ما زلت انتظر بكم عواقب الغدر و اتوسمكُم بحليه المغّترين، حتّي سترني عنكم جلباب الدين و بصر نيكُم صدقُ ...

  .)4  ي خطبه ( الدليلَ و تحتفرونَ وال تميهونَاقمت لكم علي سنَن الحقّ في جواد المضلّه حيثُ تلتقونُ و. النيه
. خوردگي شما را با فراست دريافته بودم كشيدم و آثار فريب من همواره انتظار بروز نتايج خيانتگري شما را مي... 

من .  حقيقت شما را بر من آشكار ساخته است،ي دين، مرا از ديدگان شما فرو پوشيده و صدق نيت و صفاي درونم پرده
هاي  شما در اين جاده. اي گمراهي كشيده شده است به عهده گرفتمه ي حق كه درميان جادهها راهراهبري شما را در 

  .)1378شهيدي،  (رسيد كنيد و به آبي نمي  زمين را حفر مي؛رسيد و رهبري نداريد گمراهي به يكديگر مي
ي شكوه در اين  انگيزه. اين كالم پس از قتل طلحه و زبير ايراد شده و در آن، شكوه با فخر و تحذير آميخته است

منظور اين است، وقتي مردم از وجود راهبري آگاه و .  و گمراهي پيروان است)ع(كالم، راهنمايي و راهبري روشن امام
 راه روشن حق را رها كرده، ها آنكند، ولي    را براي ايشان روشن ميها راهي  آل برخوردارند و او همه همه جانبه و ايده

. دهد كند و روح او را آزار مي  اين موضوع غمي است كه قلب انسان را پر مي؛پيمايند ها را مي ها و گمراهي طريق جهالت
هاي فساد   در راه باطل پيش رفتند و در مردابها Ĥنرود؟ وقتي كه انس آيا بعد از حق چيزي جز گمراهي انتظار مي

فتن آب كنايه از نرسيدن به غوطه خوردند، آيا با حق مالقات خواهند كرد؟ حفر كردن زمين كنايه از تالش فراوان و نيا
  .حق و حقيقت است

  بست شكوه از احساس بن. 3. 6
واهللاِ الَبنُ ابي ! هيهات بعد اللّتياوالّتي ! جزع منَ الموتِ : حرص علي الملك و ان اسكُت يقولوا: فان أقل يقولوا... 
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206 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

حت به الَ ضطربتُم اضطراب االرشيهِ في الطوي طالبٍ آنس بالموتِ منَ الطّفلِ بثدي امه بل اندمجت علي مكنونِ علمٍ لوب
  .)5 ي خطبه (!البعيده

اين . اگر سخني بگويم، گويند برفرمانروايي حريص گشته است و اگر خاموش نشينم، گويند از مرگ هراسيده است
به ) اي خونينه آن جنگو هاي مرگبار  ميدان(بعد از آن همه نشيب و فرازها ! گمان چقدر خطاست و از من دور است 

اند كه اگر  بلكه علم مكنوني را در من فرانهاده. تر از طفل به پستان مادر است خدا سوگند فرزند ابوطالب به مرگ مأنوس
و چون طناب دلوي كه به سرعت در چاه عميقي روان است، مضطرب ) بدون شك هراسناك خواهيد شد(بدان دم زنم 

  . خواهيد گشت
 )ع( جماعتي از سران مهاجرين در محضر امام علي. نمود، مردم با ابوبكر بيعت كردند رحلت)ص(چون پيامبر اكرم

 بعضي از آنان نظرشان .هر كدام به نوبت سخنان آتشيني گفتند و از پيشامد سقيفه اظهار نارضايتي كردند. گرد آمدند
 ديگري ي دسته. بوبكر دلتنگ بودندبرخي ديگر از خالفت ا. ديدند  بود كه او را شاخص حق مي)ع(فقط طرفداري از علي

سابقه در  هاشم بيرون رفته و در ميان مردمي بي ي بني اميه و بني در هراس و اضطراب بودند كه سيادت عرب از خانواده
 جز عصبيت قومي و بازپس گرفتن ،ابوسفيان از همين دسته بود كه محركش در اين اجتماع.  جاي گرفته است، سروري

پس مردم اين انجمن هر يك به قصدي گرد . هاشم بود عباس نيز از سران بني. اميه نبود ي بني  رفتهسيادت از دسته
عباس .  را برانگيزند و در دل چون دريايش نفوذ كنند)ع( شايد بتوانند احساسات امام علي؛آمده، سخنان آتشيني داشتند

سوگند به خدا اگر نه اين بودكه اسالم قيد فتك «: سخن پرشور و مهيجي گفت و با اين جمله كالمش را خاتمه داد
آوردم و همه را روي هم  هاي سخت كوه را به جنبش و خروش مي سنگ) ناگاه كشتن را منع كرده است(است 

 ابوسفيان نيز كالم پرحرارتي گفت و در پايان به .»! با هم از باال شنيده شودها آننانكه صداي برخورد  چ؛غلطاندم مي
 به خدا سوگند اگر بخواهي اين وادي و بيابان ؛دست خود را بگشا تا با تو بيعت كنم«:  متوجه شده و گفت)ع(طرف علي

اين گفتگوها و سخنان مهيج، آن كوه صبر و مرد قدرت و خرد،  پس از .».را بر سر ابوبكر از سواره و پياده پرخواهم كرد
آنگاه آنچه با . اي كه برخود پيچيده بود از هم بگشود و بند كمر را باز كرد، به زانو نشست ي جواب شده، جامه آماده

بليغ اظهار  يي اسالم مي ديد، با زبان چشم دوربين و بينش ناقد خود از وضع عرب و مقاصد اهل مجلس و مصالح حوزه
  .كرد

 است كه آن حضرت )ع(هاي درد آور و تلخ امام اين شكوه، از شكوه. اي است كه ذكر شد قسمتي از آن كالم، شكوه
نمايد؛   كند و همان حالت خاردرچشم و استخوان در گلو را تداعي مي خود را در يك بن بست آزاردهنده، احساس مي

كنند كه   اينگونه برداشت ميها آناگر سخن گويد، .  برداشت نادرست باز استهرگونه كه رفتار كند، راه سوء استفاده و
گويند عافيت طلبي را پيشه   مي،ي بدست آوردن خالفت را براي خود هموار سازد و اگر ساكت بماند خواهد زمينه او مي

كودك به شير خوردن تشبيه  براي دفع اين توهم، اشتياقش را به مرگ، به اشتياق )ع(امام. هراسد كرده، از مرگ مي
  .داند كند و اشتياق و انس خود را بيشتر از آن مي كند و تشبيه را از تساوي خارج مي مي
 شكوه از نداشتن اعتماد به زيردستان . 3. 7

 وانّي واهللاِ الظنُّ أنَّ هؤ الء القوم سيدالونَ منكُم باجتماعهم علي باطلهم وتفرّ قكم عن حقّكم، و بمعصيتكم.. .
 الي صاحبهم و خيانتكم، و بصالحهم و فسادكم، فلوائتمنت امامكم في الحقّ وطاعتهم امامهم في الباطلِ و بأدائهم االمانه

  .)25 ي خطبه (لي قعبٍ لخشيت أن يذهب بعالقتهِأحدكم ع
رون به خدا سوگند، گمان دارم آن مردم به زودي بر همه جا مسلّط خواهند شد و دولت را از چنگ شما بي

ايد؛ شما امام خود را در حق  خواهند آورد؛ چه آنان در باطل خود متّحد و همرأيند و شما از گرد حق خود پراكنده
كنند و شما   آنان به دوست خود اداي امانت مي؛كنيد و آنان پيشواي خود را در باطل فرمانبرند نافرماني مي

اطمينان من از شما چنان سلب . پردازيد  و شما به فساد ميكوشند كاريد؛ آنان در سرزمين خود به اصالح مي خيانت
  .ي آن از ميان برود ترسم دسته شده كه اگر شما را بر حفظ ظرف مسيني امين گردانم، مي

عدم اطاعت مردم از رهبر :  از اهل كوفه شده است، عبارتست از)ع(ي امام در اين كالم، عواملي كه موجب شكوه
اينها همان عواملي است . اطل، از ميان رفتن امانت و امنيت عمومي و شيوع دزدي و خيانتصالح، اطاعت از پيشواي ب
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207  البالغه  در نهج)ع( علي اميرالمؤمنينهاي شكوه

  .شود  ميي فرهنگ و تمدن،كند و موجب از ميان رفتن هر جامعه كه اجتماع بشري را تهديد مي
  شكوه از دوگانگي در گفتار و كردار بعضي از مردم. 3. 8

تقولونَ ! فه أهواؤهم، كال مكم يوهي الصم الصالب و فعلكم يطمع فيكم االعداء ايها النّاس المجتمعه ابدانُهم، المختل
اصبحت واهللاِ الاصدقُ قولكم، و ال اطمع في نصركم، وال !.... حيدي حيادِ : كيت وكيت، فاذاجاء القتالُ قلتُم: في المجاسِ

  .)29 ي خطبه (.. .اوعد العدو بكم
اك بن قيس را با لشكرياني كه از سه هزار تا چهار هزار بودند روانه كرد، ضحاك اموال مردم وقتي كه معاويه ضّح(

 راگرفت؛ سپس عمروبن عبيس بن مسعود، ها آني كاالهاي  اهللا حمله كرد و همه را غارت نمود و به حجاج بيت
 بعد از )ع(اميرالمؤمنين. عي از يارانش كشت او را با جم؛دي عبداهللا بن مسعود، را كه از اصحاب پيامبر بود، دي برادرزاده

  :) فرمايد اين ماجرا خطاب به مردم مي
گفتار شما سنگ سخت خارا را سست ! هان اي مردمي كه بدنهايشان جمع و آرزوهايشان مختلف است  

ه الف و گزاف ب -نشينيد  هم مي  در مجالستان كه گرد.افكند ي شما به طمع مي  ولي كردارتان دشمن را درباره؛كند مي
به خدا .... شما بلند است» دررو« ،»فرار كن« چون جنگ پيش آيد، فرياد .گوييد  چنين و چنان مي-  و خودستايي

دارم و نه به  كنم و نه به ياري شما اميد ام كه اميدم از شما بريده، نه گفتارتان را تصديق مي سوگند به حالي درآمده
  ...  ي شما دشمن را بيم دهم وسيله

: فرمايد  ميها آنشود كه حضرت خطاب به  شكوه شروع ميآنجا  ولي از ؛بخش اول اين كالم، توبيخ و تأنيب است
كنيد، چنان كه گويي  گويي مي يتان براي خودستايي باز است و فخرفروشي و گزافهها نانشينيد، زب در مجالس كه مي

نشيني كرده و يكديگر را از وارد  سد، بالفاصله عقبمردان شجاعي هستيد و اهل عمل؛ ولي همينكه وقت جنگ فرا ر
كنيد كه مواظب خودشان باشند كه با وارد شدن در جنگ آسيب  داريد و به ديگران اعالم مي شدن در آن برحذر مي

  ! چرا اين همه دوگانگي؟. نبينند
دارد كه هيچ حسابي   چنانكه با صراحت اظهار مي؛ستها آنبخش آخر اين كالم، اظهار بيزاري و نوميدي از   

  .ام  چون بارها شما را آزموده؛ام ام و شما را به هيچ گرفته نكرده براي شما باز 
 شكوه از متهم شدن به قتل عثمان. 3. 9

  .)30 ي خطبه (...لوأمرت به لكُنت قاتالً، أونهيت عنه لكنت ناصراً... 
 در شورش عليه عثمان )ع(امام علي. عثمان استي كشته شدن  عبارت فوق، قسمتي از سخنان آن حضرت درباره

  :كند گيري مي كه منجر به كشته شدن او شد، اين چنين موضع
اگر به كشتن عثمان امركرده بودم، بي شك قاتل او بودم و اگر از كشتن او نهي كرده بودم به يقين ياورش «

 اما دفاع آن حضرت از عثمان در ؛به دفاع برخاستمنه من به كشتن او امر كردم، و نه با شمشير از او : يعني» .ام بوده
 امر )ع(همان حضرت بود كه به امام حسن و امام حسين. مدت محاصره و قبل از آن، با موعظه و نصيحت مسلّم است

  .ي عثمان متفرّق كنند فرمود مردم را از اطراف خانه
دارد كه من به  كند و بطور صريح اعالم مي ه مي شكو،اند كه او را به قتل عثمان متهم كرده  از اين)ع(امام علي

 .ام  از طرفي ياور او هم نبوده؛ام مرتكب اين كار نشدهنيز ام و خودم  كشتن عثمان فرمان نداده

 وفايي نزديكان شكوه از بي. 3. 10

... فقُل له:ابنُ خالك ابدا؟:يقولُ لك34 ي طبهخ (!!عرفتَني بالحجازِ وأنكرتني بالعِراقِ، فما عدامم(  
عبارت فوق قسمتي از سخنان آن حضرت به ابن عباس است؛ هنگامي كه پيش از آغاز جنگ جمل او را به سوي 

گويد  ات مي پسردايي: به زبير بگو«:  مي فرمايد؛ سوي حق باز گرداند  زبير روانه كرد تا او را از آن فتنه منصرف كند و به
از آنچه روشن و آشكارا بود چه چيز تو را منصرف كرد و باز . ار كرديدر حجاز شناختي و در عراق انك تو حق مرا

 نخستين )ع(امام علي: گويد سيدرضي مي!) يعني چه چيز تو را از آن بيعتي كه با من داشتي منصرف كرد؟ (»داشت؟
  . كسي است كه اين سخن را بر زبان آورده است

ي ابن عباس برايش پيام  اوند نزديكش، است كه به وسيله از زبير، خويش)ع(ي امام علي در كالم مذكور، شكوه
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208 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

فرستد كه تو در گذشته با من بيعت كردي، چه امري تو را از اين بيعت منصرف ساخت؟ منظور اين است كه من   مي
  !!اي؟   چرا تو از من روي گردان شده و با فتنه همراه گشته؛همان شخص سابق هستم

  دن بعضي از مردمشكوه از تن به خواري دا . 3. 11
  .)36 ي خطبه (... اذا دعوتكم الي جهاد عدوكم دارت أعينُكُم كأنّكم منَ الموتِ في غمرهٍ و منَ الذُّهولِ في سكرهٍ... 

ترين گرداب  گردد كه گويا در سخت چون شما را به جهاد با دشمنان دعوت كنم، چنان چشمتان در حدقه مي
  . آن دچاريدمرگ و در آخرين سكرات بيهوشي و غفلت

: فرمايد  ميها آناين شكوه بعد از يك اظهار تنفُّر و توبيخ شديد است كه حضرت با لحن بسيار شديدي خطاب به 
و به  آيا شما به زندگي پست دنيا به جاي آخرت.  من از عتاب و خطاب با شما خسته و فرسوده شدم!اف بر شما باد«

تا شب «: فرمايد جويد و مي  بيزاري ميها آن بعد از آن شكوه از »!ايد؟ هبدان تن داد ذلّت به جاي عزّت راضي شده و
  »!ر شما مورد وثوق من نخواهيد بوددنبال روز است، ديگ

 به ذلّت است و هر قومي كه به ها آن و تن دادن )ع( نافرماني مردم در برابر امام،ي مذكور انگيزه و عامل شكوه
  . خودداري كند، از بين رفتني استخواري تن دهد و از پذيرفتن سخنان حق

  شكوه از سبك مغزي و سست عنصري بعضي از مردم. 3. 12
و قد كنت نهيتُكم عن هذه الحكومهِ فأبيتُم علي اباء المنابذينَ، حتّي صرفت رأيي الي هواكم و انتُم معاشرُ اخفّاء ... 

  )39 ي خطبه. ( اردت لكم ضُرّاً بجراً، وال- ال ابالكم- الهامِ، سفهاء االحالمِ، ولم آتِ 
ناپذير خالف پيشه، از رأي من   ولي شما چون مردم حق؛ حكميت نهي كردمي من همواره شما را از قضّيه... 

 اي .ايد مغزان و سست انديشه  هاي شما گرداندم و شما گروه سبك  تا آنكه من رأي خودرا تابع خواهش؛سرپيچي كرديد
  .ام ي زيان برنخاسته ي شما به انديشه ام و درباره  خطرناكي انجام ندادهمن كار زشت و! پدران بي

بخش اول اين خطبه كه در . اين خطبه اغراض مختلفي را در بردارد و جامع تخويف، تحذير، توبيخ و شكوه است
شما «: فرمايد ت مياين كه حضر. ايم تخويف و تحذير و بخشي كه در اينجا آمده است، توبيخ و شكوه است اينجا نياورده

  .باشد  هاي ديگر شكوه مي توبيخ و تأنيب است و قسمت» !اي بي پدران«و » ايد سبك مغز و سست انديشه
 است و امام در حالي اين شكوه را بر زبان )ع(هاي مكّرر مردم در مقابل امام ي شكوه در اين خطبه نافرماني انگيزه

همتاي خود   واي بر آن مردمي كه از شدت ناراحتي راهبر بي:فرمايد مي؛ آورد كه در اوج نگراني و ناراحتي است مي
اين شكوه نه تنها با توبيخ و تأنيب آميخته، بلكه ابراز بيزاري در . دهند  هاي خود ادامه مي هراسند و باز هم به گزافه نمي

  . درون آن نهفته است
  شكوه از سستي مردم در امر جهاد. 3. 13

اخوانكم فجرجرتُم جرجرَه الجملِ االسرَّ و تثاقلتُم تثاقلَ النّضوِ االدبرِ، ثم خرج الي منكّم جنيد دعوتكم الي نصرِ... 
 ضعيف نَ"متذائبم ينظروساقونَ الي الموتِ وه40 ي خطبه (" كانّما ي(.  

اي دردمندانه و صداهاي در هم ه شما را به ياري برادرانتان دعوت كردم و شما چون شتران دردمند زخم دار، ناله
اي  بعد از اين همه اظهار درماندگي، دسته. و بر هم به راه انداختيد، و چون چارپايان پاالن زده واماندگي نشان داديد

شوند و آنان با چشم  لنگان و ناتوان براي كمك به سوي من راه افتاد كه گويا به سوي مرگ سوق داده مي سرباز لنگان
  .كنند اهده مي را مشنااميدي، مرگ
.  در عين التمر اطالع يافت،كه از جنگ نعمان بن بشير، ياور معاويه  در حالي اين خطبه را ايراد كرد)ع(امام علي

شود؛ هرچند در البالي آن اغراض ديگري نيز  غرض غالب در اين خطبه شكوه است كه از ابتدا تا انتهاي آن ديده مي
 است كه مظلوميت آن حضرت را به خوبي نمايانگر )ع(هاي دلخراش و جانكاه امام علي اين سخن، از شكوه. نهفته است

  .ارادگي و نافرماني و فرومايگي مخاطبان است ي سستي و زبوني و بي ي اصلي آن مشاهده انگيزه. است
  فهمي خوارج شكوه از كج. 3. 14

  ....االّ لِلّهِ ال امرَه: ، ولكنّ هؤالء يقولونَنَعم انّه الحكم االّ هللاِ! كلمه حقّ يراد بها باطلٌ  ...
 ؛آري در حقيقت چنين است كه حكومت جز براي خدا نيست! سخن حقّي است كه باطلي بدان اراده شده است
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209  البالغه  در نهج)ع( علي اميرالمؤمنينهاي شكوه

   .... زمامداري نبايد باشد مگر براي خدا: گويند ولي اين افراد مي
ي   حكميت و شكست در اين راه، به حيلهآميز خوارج پس از جنگ صفين و پشت سر گذاشتن طرح دسيسه

 شعار )ع(هنگامي كه امام علي. بود» ال حكم االّ هللا«آميزي را سردادند و آن شعار  جديدي متوسل شده و شعار سفسطه
 ،درست است كه حكم تنها از آن خداست. آميز بودن كالمشان را بيان داشت اي روشنگر، مغالطه  شكوه، با را شنيدها آن

حضرت در مقابل آنان، نتايج زمامداري و حكومت را بيان «. ين بدان معنا نيست كه هيچكس نبايد حكومت كندولي ا
پس تا وقتي كه اين نتايج حاصل است، مخالفت . فرمايد كه هركس باشد، وجودش براي مصالح عمومي الزم است مي

  ».جايز نيست
چون خوارج هنگام .  است-  جزخوارج –ان ديگرسخن فوق، شكوه از سردهندگان آن شعار و روشنگري براي 

فهمي،  ي اين شكوه كج انگيزه.  هيچ تأثيري نداشتها آنسردادن اين شعار در حالتي بودند كه روشنگري در 
  .مردگي خوارج است گري، لجاجت و دل قشري

  شكوه از بدل گرفتن دغلكاري به عنوان زيركي. 3. 15
 ي هخطب (...  اكثرُ اهله الغَدر كيساً، و نسبهم اهلُ الجهلِ فيه الي حسن الحيلهولقد اصبحنا في زمانٍ قد اتّخذَ... 

41(.  
اند و مردم نادان اين روزگار،  بريم كه بيشتر مردمان آن دغلكاري را به نام زيركي گرفته ما در روزگاري بسر مي

  ... دهند عمل چنين مردم فريبكاري را به حسن تدبير نسبت مي
 در اين بخش از خطبه اين است كه بسياري از مردم )ع(ي امام شكوه. خطبه، وفاداري و دغلكاري استموضوع اين 

 و چه بسا شخص زيرك حقيقي را به دليل رعايت موازين دانند  ميگري و دغلكاري را زرنگي و كارداني  حيله،زمانش
به « :فرمايد آورد كه حضرت مي غه را به ياد ميالبال  نهج200ي  اين كالم، خطبه. پندارند ميانديش  مختلف شرعي، ساده

شكني و  كند و اگر پيمان شكني و دغلكاري مي او پيمان. تر از من نيست تر و زيرك خدا سوگند كه معاويه باهوش
  ».ترين بودم  من زيرك،دغلكاري ناپسند نبود

  .انديشي مردم است نگري و ساده ي اين شكوه، ظاهربيني و سطحي انگيزه
  تابي سپاهيان  شكوه از قضاوت عجوالنه و بي.3. 16

و اما قولكم شكّاً في اهل . أكلَّ ذلك كراهيه الموتِ؟ فواهللاِ ما اُبالي، دخلت الي الموتِ أو خرج الموت الي: اما قولكُم
  .)55 ي خطبه(...  فَواهللاِ ما دفعت الحرب يوماً االّ و أنا اطمع أن تلحقَ بي طائفه فتهتدي بي! الشامِ 

براي هراس و كراهت از مرگ است؟ به خدا سوگند باك ندارم كه » تأمل و ترديد«كه آيا اين همه : اما گفتار شما
ي اهل شام  اما گفتارتان كه شايد درباره. به سوي مرگ بروم و در ميدان آن وارد شوم، يا مرگ به سوي من بيرون آيد

 هيچ روزي در كارزار مسامحه نكردم، مگر به اميد آنكه گروهي به من ملحق شك و ترديدي باشد، پس به خدا سوگند،
  ... ي من هدايت شوند و به وسيله

ي جنگ نداد و علتش اين بود   از كوفه به شام براي جنگ صفين، مدتّها آن حضرت اجازه)ع(پيش از حركت امام
 ،شناختند، شايد به اشتباه خود پي برده  را نمي)ع(ليكه چون مردم شام در اثر تبليغات معاويه، شخصيت و اهداف امام ع

كني؟ بعضي گفتند  صبري به حضرت عرضه داشتند كه چرا فرمان جنگ صادر نمي هدايت شوند؛ ولي مردم عراق با بي
.  از مرگ هراس دارد و بعضي تصور كردند ممكن است در روا بودن جنگ با شاميان ترديد كرده است)ع(شايد امام

فهمي و بي  او در كالم خود از كج. اي در آن نهفته است اند كه شكوه   جهت رفع توهم، سخن فوق را بيان داشته)ع(امام
  .دارد كند و دليل عدم فرمان جنگ را بيان مي ظرفيتي مردم شكوه مي

  ي قريش شكوه از استدالل نابجا و كوركورانه. 3. 17
  )67 ي خطبه(أضاعوا الثمره  بالشّجرهِ وااحتجو: فقال عليه السالم... 

 67ي  خطبه» .ي درخت را ضايع ساختند  ولي ميوه،قريش به درخت استدالل كردند«:  فرمود)ع(پس امام علي
 سقيفه به آن ي پس از رحلت رسول خدا، چون خبرهاي غيرمنتظره. ي انصار است البالغه، سخنان آن حضرت درباره نهج

  :؟ عرض كردندانصار چه گفتند:  فرمود،حضرت رسيد
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210 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

پس چرا با آنان احتجاج نكرديد بدين كه : آن حضرت فرمود. از ما اميري باشد، از شما هم اميري: انصار گفتند
اين وصيت چه :  وصيت كرده كه به نيكانشان احسان و از بدانشان گذشت شود؟ گفتندها آني  درباره) ص(رسول خدا

  .شد ي آنان نمي الفت و امارت در ميانشان بود، وصيت دربارهاگر خ: حجتي عليه آنان است؟ آن حضرت فرمود
. هستند) ص(ي پيامبراكرم  چنين استدالل كردند كه آنان از شجرهها آن: قريش چه گفتند؟ گفتند: آنگاه فرمود

  . ي درخت را ضايع ساختند به درخت استدالل كردند ولي ميوه«: حضرت فرمود
 به  با نسبت دادن خودها آن است كه ي قريش  از استدالل نابجا و كوركورانه، دركالم مذكور)ع(ي امام علي شكوه

ي اين  انگيزه.  به غير آن حضرت گرويدند،را رها كرده، )ع(امام علي، ي آن شجره  ميوه)ص(ي پيامبراكرم ي طيبه شجره
  .آميز قريش است نگري و سخن مغالطه  سطحي،شكوه

  ضي از مردمشكوه از فرومايگي و بزدلي بع. 3. 18
 المتداعيه والثّياب العمده كُلّما حيصت مِن جانبٍ تهتّكت من آخَرَ، كلّما اطلَّ عليكم ! كم اداريكم كما تُداري البكار

 ي خطبه (منسرٌ مِن مناسِرِ اهل الشام اغلقَ كلُّ رجلٍ منكم بابه وانجحرَ انجحار الضّبهِ في جحرها و الضّبعِ في وجارِها
69(.  

اي مدارا  ي پوسيده  آن چنان كه با كره شتركوهان ساييده و جامه!؟اكي و تا چند با شما مدارا و مالطفت كنمت
  ! اي كه از هرطرف درز گرفته شود، از طرف ديگر پاره گردد؟  جامه؛شود مي

 روي خود همين كه يك دسته باز شكاري از بازهاي شام بر سرتان فرود مي آيند، هريك از شما در خانه را به
  .شويد اش، به خانه ها پناهنده مي بسته مانند سوسمار در سوراخش، و كفتار در النه

غرض قسمت اول كه در اينجا ذكر شده است، شكوه و غرض . باشد  البالغه، شامل دو قسمت مي  نهج69ي  خطبه
مانند بسياري از سخنان مشابه ي شكوه در كالم مذكور  انگيزه. بخش دوم كه ذكر نشده، توبيخ و سرزنش شديد است

  .ارادگي و فرومايگي مردم تحت امر آن حضرت است حضرت، سستي و بي
  شكوه از متّهم شدن به دروغ. 3. 19

فعلي من اكذب؟ أعلي اهللاِ، فانا اول ! علي يكذب، قاتلكم اهللاُ تعالي : لقد بلغني أنّكُم تقولونَ..... اما بعد، يا اهل العراقِ
  .)71 ي خطبه (... كالّ واهللا، لكنّها لهجه غبتَم عنها، ولم تكونوا مِنْ أهلها!ام علي نبيه ؟فانا اول من صدقه !  به من آمنَ

من بر چه كسي ! خدا شما را بكشد. گويد علي دروغ مي: گوييد به من خبر رسيده كه شما مي...  !اي اهل عراق 
يا بر پيامبرش؟ با آنكه اول كسي هستم . ن كسي هستم كه به او ايمان آوردآيا بر خدا؟ با آنكه نخستي!! بندم؟ دروغ مي

ي دريافت آن  ايد و شايسته نه، چنين نيست به خدا قسم، بلكه گفتاريست كه شما از آن بيگانه! كه او را تصديق كردم
  .نيستيد

نظير  ي و جانكاه بودن كم است كه در تلخ)ع(هاي دردناك موالي متقيان امام علي ي فوق از جمله شكوه شكوه
ي اين  و دردناكتر اين است كه خداي ناكرده، انگيزه. آيد طلبي به درد مي با شنيدن اين شكوه روح هر انسان حق. است

  . اند، تكرار شود   را الگوي خود قرار داده)ع(هاي ديگري كه امام شكوه در مورد انسان
  يي خويشاوند هطكشي و قطع راب شكوه از حق. 3. 20

  .)217 ي خطبه. (..اللّهم انّي أَستعديك علي قريشٍ و من أعانَهم فانّهم قدقطعوا رحمي و اكفؤوا انائي
 پيوند خويشاونديم را بريدند و كار را بر من واژگون گردانيدند و ها آن از تو بر قريش ياري مي خواهم كه !بار خدايا

از ديگران، و گفتند حق را  زآن من بود نه آنان و بدان سزاوارتر بودمبراي ستيز با من فراهم گرديدند، در حقي كه ا
پس كنون شكيباباش افسرده و يا بمير به حسرت مرده، و نگريستم و . تواني به دست آورد و توانند تو را از آن منع كرد

پس خار در ديده خليده، . كه دريغ آمدم به كام مرگشان برانم  نه مدافعي و مددكاري جز كسانم؛ديدم نه مرا ياري است
تر بود  چشم پوشيدم و از غصه آب دهان را جرعه جرعه نوشيدم و شكيبايي ورزيدم در خوردن خشمي كه از حنظل تلخ

  . دردآورتر،و دل را از تيغ برنده
آناني . كند هاي آنان را بازگو مي  كشي  حقكرده، در اين خطبه، از دست مردم قريش نزد خداوند شكوه )ع(امام علي

اميد است پيروان ..... انصافي را به حد اعلي رسانيدند و تا توانستند دل امام را خون كردند كه در حق آن حضرت بي
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211  البالغه  در نهج)ع( علي اميرالمؤمنينهاي شكوه

  !! كردندها آنامروزين آن امام همام چنان نكنند كه 
  

  3هاي قدسي يا معرفتي شكوه. 4
هـا، حـضرت از       اد شده نيست و در آن شكوه      هاي ي    ناظر بر عوامل و انگيزه     )ع(هاي اميرالمؤمنين علي    بعضي از شكوه  

ي منيع و واالي واليي آن حضرت  كند؛ بلكه حاكي از بعد معرفتي و قدسي و مرتبه         اي شكوه نمي    شخص يا اشخاص ويژه   
هاي ديگر ديده  البالغه به طور مستقل مشاهده شود و يا در نتيجه گيري شكوه      قدسي در نهج   ي  ممكن است شكوه  . است
كـه در ايـن    نظر بـه ايـن  . ستها آن بلكه در عرض   ،هاي ديگر نيست    هاي قدسي در طول شكوه       ديگر، شكوه  به بيان . شود

  .شود هاي بارز آن اشاره مي مقاله بنابر اختصار است، به يكي از نمونه
 دست مرا گرفت و به سوي قبرسـتان كوفـه بـرد، آنگـاه آه پـر دردي                   )ع(يرالمؤمنين علي ام: گويد  بن زياد مي    كميل

  :فرمودشيد و ك
      ي   أوعيه يا كميلُ بنُ زيادٍ، إنَّ هذه القلوب       فَظْ عنّي ما أقولُ لكثالثه :  فخيرُها أوعاها، فاح و  : ي  النّاس اني  فعـالم و   بـ 

أو                متعلّم علي سبيل نجاه    كُلَّ ريحٍ، لم يستضيئوا بنـور العلـم و لـم يلجـ كُلَّ ناعقٍ، يميلونَ مع أتباع عاعر جما إلـي  ي، و ه
  .ركنٍ وثيقٍ

 پـس آنچـه را كـه        ؛هاسـت   فراگيرتـرين آن   هـا   آنها بسان ظرفهايي هستند كه بهترين         اين قلب ! بن زياد   اي كميل 
هـاي دسـت خـوش بـاد و      اي بر راه رستگاري و پـشه       دانشمند الهي و آموزنده    :مردم سه دسته هستند   . گويم نگاهدار   مي

 نه از روشـنايي دانـش نـور         ؛كنند  روند و با ورزش هر بادي حركت مي          مي هميشه سرگردان كه به دنبال هر سرو صدايي       
  ... برند گيرند و نه به پناهگاه استواري پناه مي مي

  :فرمايند ي مباركشان مي سپس حضرت با اشاره به سينه
ي الـدينِ للـدنيا و    ستعمالً آلـه بلي أصبت لَقِنـاً غيـرَ مـأمونٍ عليـه، مـ         ! ي  ها إنَّ هاهنا لعلماً جماً لَو أصبت له حملَه        

    ).147حكمت ... (مستظهراً بنعم اهللاِ علي عبادهِ
آري تيز  . توانستند آن را بياموزند     يافتم كه مي     اي كاش كساني را مي     !بدان كه در اينجا دانش فراواني انباشته است       

هـاي الهـي بـر      هاي خدا و با برهان      ر داده و با نعمت    ي دنيا قرا    باشند؛ دين را وسيله      اما مورد اعتماد نمي    ،يابم  هوشاني مي 
 اما ژرف انديشي الزم را در شـناخت حقيقـت   ،باشند   يا گروهي كه تسليم حامالن حق مي       ؛فروشند  دوستان خدا فخر مي   

 هـاي   ، و نـه اينهـا، سـزاوار آمـوختن دانـش           ها  آنپس نه    زند  ندارند كه با اولين شبهه، شك و ترديد در دلشان ريشه مي           
  .)1379نواب الهيجي، (باشند  فراوان من نمي
كميل با   . است )ع( كميل را مورد خطاب خود قرار داده اين است كه او صاحب سرّ امام              )ع(كه اميرالمؤمنين   دليل اين 

 بلكه سخني ويـژه     ، زيرا سخن آن حضرت سخني عادي و خطاب به عموم مردم نيست            ؛رود  به سوي قبرستان مي    )ع(علي
 با اشـاره  )ع(يرالمؤمنيناموقتي كه . انند كميل بايد آن را بشنود و آن هم در فضايي آرام و تأمل برانگيز            است و شخصي م   

يابم كه بتواند حامـل آن باشـد، از         فرمايد دانش فراواني در اينجا جمع شده و كسي را نمي            ي مبارك خويش مي     به سينه 
 202ي   فرازهايي از خطبه4.فاي معرفتي آن حضرت است بلكه اين شكوه حاكي از ژر،كند  شخص يا اشخاصي شكوه نمي    

  .البالغه از اين نمونه است  نهج15ي  و نامه
  

  نتيجه گيري. 5 
هاي آن حضرت نسبت به افراد و  گيري نگري در جهت البالغه و ژرف  در نهج)ع(هاي امام علي با بررسي شكوه

 عبارتست ها آنيابيم كه مهمترين  ي و اساسي دست ميهاي گوناگون سخن، به نتايجي كلّ هاي مختلف و انگيزه جريان
  :از

عملكرد هر فرد ويا هر گروه و هر اجتماع انساني، ممكن است موجب شادي و نشاط ديگران و يا نگراني و حزن . 1
 پس عملكرد هر ؛ به درد آيد و لب به شكوه و عتاب گشايندها آن شود؛ به حدي كه دل ها آنو اندوه و خشم و غضب 
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212 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

 كند آنچه تصور ميبنابراين انسان بايد بيش از . شوند  بلكه ديگران هم از آن متأثر مي،كس تنها به خودش وابسته نيست
  .مراقب اعمال و رفتار خويش باشد

 چه كردند كه اين همه آن حضرت از )ع(مردم زمان امام علي.  هركس بايد از سرگذشت پيشينيان پند گيرد.2
 روبرو ها آن زماني سرزنش و گاهي با عتاب و شكوه با  ور نموده، گاهي با زبان توبيخ و تأنيب ابراز انزجاها آندست 

شود كه ما انسانها آن عملكرد را نداشته  هاي هر فرد و يا هر گروه موجب مي گيري شود؟ بنابراين دقّت در موضع مي
ي  رفتار و گفتار و انديشه. خود قرار دهيمهاي ياران با وفاي آن حضرت را سرمشق  گيري  بلكه بر عكس، جهت،باشيم

  .همراه استها  آناعتماد دارد و هميشه با ها  آنستايد و به  را ميها  آن چگونه بوده است كه آن حضرت ها آن
فهمي بر مردمي مانند  عواملي كه موجب گشته است اين همه ضعف و زبوني، بدخلقي، عصيان و نافرماني و كج. 3

كه عنان اختيار از كف ربوده شود، پيشگيري الزم صورت  شوند، تا قبل از اين ميد، شناسايي اهل كوفه عارض گرد
  .پذيرد

هدف از خلقت انسان، رسيدن به كمال مطلق است و اگر به كمال مطلق نرسد، خاصيت وجودي خود را نشان . 4
شود، ابزارهايي الزم است كه  ه ناميده ميآل و يا حيات طيب براي رسيدن به آن هدف متعالي كه زندگي ايده. نداده است

  :در اين مورد سه مرحله در پيش روي هركس است. توان به هدف دست يافت ميها  آنبا استفاده از 
 كه گونه همانجهت رسيدن به آن غايت متعاليه همراه با آگاهي؛ ) خواستن با تمام وجود(داشتن درد طلب : الف

  »ه استقدم اول در سلوك يقظ«: اند گفته
ي عواملي كه براي پيمودن اين راه  در اين مرحله، الزم است همه. شناسايي ابزارها و وسايل الزم براي حركت: ب

  . شناسايي شود،دراز الزم است
 )ع(بنابراين سخنان امام علي. سوي مقصود  با زندگي و حركت به ها  آنكارگيري آن وسايل و ابزارها و تطبيق   به: ج
  .غه، پس از قرآن، از بهترين وسايل و ابزارها براي حركت در جهت هدف غايي انسان استالبال در نهج
 كنوني و افراد و موانع رسيدن به هدف غايي تا حد زيادي مشخص است، ي از آنجا كه دردها و مشكالت جامعه. 5

انديشي  ند و در آن تأمل و ژرف مطالب آن را بخوان؛البالغه آشنا شوند الزم است نسل كنوني با بهترين شيوه با نهج
 به كار گرفته شود و در واي كاربردي تفسير و بازگو گردد   نكات آن توسط اهل فن با زيباترين سبك به شيوه؛كنند

 ذكر شود تا موجبات دلگرمي و سرعت بخشيدن به كار ،آيد دست مي   نتايجي كه از عمل به آن نكات به،هرمرحله
  .ديگران را فراهم سازد

  
  ها ادداشتي

نيز در همين راستا ) اگر پرده ها كنار رود به يقين من افزوده نگردد(» لوكُشف الغطاء ما ازددت يقيناً«گفتار . 1
 . مشهور است)ع( ولي نسبت آن به امام علي،البالغه نيست اين گفتار در نهج. است

توضـيح  . شـد  تور و امري از قصير اطاعت مياگر دس» لوكانَ يطاع لقصيرٍ أمرٌ «: اند  ضرب المثلي است كه گفته    . 2
جزيمـه  . اين مثل چنين است كه قصير بن سعد، غالم يا هم پيمان جزيمه االبرش است كه يكي از سالطين عـرب بـود                  

. فرستد كه حاضر است به همـسري او درآيـد           كشد و همان موقع زباء پيامي به جزيمه مي          ي جزيره را مي     پسر زباء، ملكه  
 لشكريانش را با برادر خواهرش، عمـروبن عـدي، در محـل خـود               ي  افتد و بقيه     و با هزار سوار به راه مي       پذيرد  جزيمه مي 

ي قـصير را    ولي جزيمه موعظـه ،كند كه از اين سفر صرف نظر كند  در اين هنگام قصير به جزيمه نصيحت مي .گذارد مي
 ولي هيچگونه احتـرام  ،كنند زباء از او استقبال مي    مجهزرسد، لشكريان      وقتي كه جزيمه به نزديك جزيره مي       .پذيرد  نمي

    زيرا زبـاء ممكـن اسـت حيلـه         ؛كند كه باز گردد     قصير به جزيمه نصيحت مي    . آورند    و اكرامي در مورد جزيمه به جا نمي       
: گويـد  ميكشد و قصير   گري جزيمه را مي  حيلهبا شود، زباء   وقتي كه وارد جزيره مي     .شنود  جزيمه نصيحت اورا نمي   . كند

  .المثل اشاره دارد  در كالم خود به اين ضرب)ع(امام علي» .شود امر قصير اطاعت نمي«
  . اقتباس شده است، جناب آقاي دكتر محمد يوسف نيري،اين عنوان از افاضات استاد ارجمند و فرزانه .3
مجلـسي، ج   . ك.ر. (شد  س ديده مي  هاي قد   هايي از شكوه     رگه ،در حديث نورانيت  ،  )ع(يرالمؤمنين علي امدر كالم   . 4
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213  البالغه  در نهج)ع( علي اميرالمؤمنينهاي شكوه

  . ]تا بي[26
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