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چکیده
نهجالبالغه ،کتابی است که نمایانگر گوشهای از اندیشههای بلند و آسمانی امام علی(ع) است و از یک هزار سال
پیش بهصورت کتابی جاودانه در اختیار جهان و جهانیان قرار گرفته است .موضووعات متنووع آن حواکی از روح
بزرگ پدیدآورندۀ آن ،یعنی امیرالمؤمنین(ع) است .این کتاب همواره چراغ هدایت حقجویان بوده و دایرۀالمعارفی
از فرهنگ اسالمی است که فراتر از عصر و زمان خود ،با ارائه راهحلهای اصولی و ریشهای برای مشکالت هر
عصر همواره رهنمای تشنگان حق و حقیقت بوده است .یکوی از درونمایوههوای برجسوت ایون کتواب شوری
فخریات امام علی(ع) است که در این پژوهش با روشی توصیفی -تحلیلی بهدنبال بررسی و تحلیل فخریات امام
هستیم تا از این رهگذر هدف امام را از بیان این صفات تبیین نماییم .در حقیقت امام علوی(ع) کوه خوود نمونو
کامل کمال در فضل و فضیلت و فصاحت بوده ،در این اثر بارها به شجاعت ،علم و دانش ،ایمان ،بخشش ،زهود
و دنیاگریزی خویش افتخار نموده است .یافتهها نشان میدهد از جمله دالیلی که امام(ع) از شوجاعت و دالوری
خود سخن میگفته است ،تقویت روحی لشکریان خود در میدان نبرد و تضعی روحی سپاه کفر است .همچنوین
با برشمردن علم و دانش ،ایمان ،زهد و تقوای خویش همواره در پی تشویق و ارشاد موردم و رهنموون سواختن
آنان بهسوی حقیقت و معرفی الگوهای مناسب به مردم در شخصیتسازی و رهبری جامع اسالمی بوده است.
کلیدواژهها :امام علی (ع) ،نهجالبالغه ،ارزشهای اسالمی .فخریات.

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر
* :نویسنده مسئول

Email: alikhezri@pgu.ac.ir
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 .1مقدمه
فخر واژه ای عربی است که معادل فارسی آن خودستایی است و در معنی چیره شدن بر کسی در مفواخرت
و یا چیره شدن بر کسی در نبرد و نازیدن و مباهات و بالیدن آمده است (دهخدا :1831 ،ذیول واژه فخور)؛
اما از لحاظ اصطالحی فخر یکی از اغراض و درونمایههای متون ادبی اسوت کوه بخوش قابولتووجهی از
ادبیات را به خود اختصاص داده است .چنین مضمونی در شعر شاعران و نثور نویسوندگان کالسویک دیوده
میشود و ادیب از فخر و خودستایی بهعنوان وسیلهای تدافعی یا تهاجمی در برابر اوضواع و موقعیوتهوای
حساس بهره میگیرد و با استفاده از زبان هنری خود ارزشها و مبانی موردنظر خود را تبیین مویکنود و از
هیجانات روحی خود سخن میگوید .فخر در واقع بر پای شناخت فرد از خود و واکنش به دیگران در دفاع
از شخصیت خود است« .هر فردی ،خود باورهوایش را دربوارۀ خوودش فوراهم مویآورد کوه در اصوطالح
خودپنداره نامیده میشود .در شکلگیری خودپنداره منابع زیادی وارد عمل میشود؛ واکنشهوای دیگوران،
مشاهدۀ رفتارهای خود ،یا اشخاصی که با او شباهت دارند و در همان محیط زندگی میکنند .ایون در از
خود ،بهویژه به فرد اجازه میدهد گفتههای دیگران یا آنچه را دیگران دربارۀ او مویگوینود ،تفسویر کنود»
(گنجی)83-83 :1838 ،؛ بنابراین می توان گفت فخر ریشه در خودشناسی دارد و پنودار و رورح فورد را از
شخصیت خود ارائه میدهد .البته بر پژوهشگر الزم است که به ارتباط بین اندیش ادیوب و مسوائل زموان
وی آگاهی و اشراف یابد؛ چرا که تنها در صورت چنین اقدامی است کوه مویتووان بوه چیسوتی و چرایوی
مفوواخرات شوواعران و نویسووندگان و توجیووه و مسووتدلسووازی آن دسووت یافووت بووهگونووهای کووه بتوووان از
تجزیهوتحلیل رفتارهای اجتماعی به توجیه و تحلیل رفتارهای هنری رسید.
 .1-1بیان مسئله

کتاب شری نهجالبالغه شامل سخنان و نامههاى گهربار امام علی(ع) است .امام همواره در رول زنودگی
خویش به دنبال ارشاد و هدایت مردم بوده که مجموع خطبهها ،نامههوا و کلموات قصوار ایشوان توسوط
شری الرضی در کتاب نهجالبالغه گرد آمده است .این سوخنان گرانقودر و ارزنوده کوه بوه مناسوبتهوای
مختل بیان فرموده یا برای افراد مختل نوشته شده است ،اغراض و اهدافی را در پی دارد و انگیزههوایی
برای بیان آن در کار بوده است .در البهالی سخنان امام علی(ع) شاهد خودستاییهایی هستیم که نظر هر
پژوهشگری را بهخود جلب میکند .ما در این پژوهش بهدنبال تصویری از شخصویت آن حضورت هسوتیم
که از زبان ایشان در نهجالبالغه توصی شده است و در واقع در پی پاسخی مناسب برای پرسشهای زیر
هستیم:
 -1مظاهر فخریات امام علی(ع) در نهجالبالغه کدامند؟
 -1فخریات امام(ع) دارای چه ویژگیهایی است؟
 -8اهداف و انگیزههای امام(ع) از فخر و خودستایی چیست؟
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 .2-1پیشینۀ پژوهش

تاکنون در زمین فخر و خودستایی پژوهش های ارزشمندی در قلمرو ادبیوات صوورت گرفتوه اسوت .از آن
جمله است مقال «خودشیفتگی و خودستایی در اشعار خاقانی و بشار بن برد» نوشت سید مهودی مسوبو ،
حمید آقاجانی ،کبری الوار و علی عزیزی؛ مجلّ مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال نهم ،پاییز  1831که در این
مقاله چیستی و چرایی خودستایی و وجوه اشترا و افترا مشرب فکری این دو شاعر نامی مورد بررسوی
و تحلیل قرار گرفته است .مقال «بررسی تطبیقی فخر ادبی در اشعار متنبی و نالی» نوشت عبودا رسوول
نژاد ،هادی رضوان و پیشوا ابراهیمی؛ دوفصلنام ادبنام تطبیقی ،سال دوم ،پاییز  1831کوه نویسوندگان
براساس نظری آمریکایی ادبیات تطبیقی ،فخر ادبی و انوواع آن را در دیووان ایون دو شواعر عورب و کورد
مقایسه نمودهاند و به این نتیجه رسیدهاند که زبان متنبی در مقام فخر گاه نیشدار و تحقیرآمیز است حوال
آنکه زبان نامی در این مقام عفی تر است .همچنین مقال «فخریات قدسی در دیوان ابن عربوی» نوشوت
حسین کیانی و سید فضلا میرقادری قابل ذکر است که در مجل مطالعوات عرفوانی ،شومارۀ  ،11پواییز
 1831چاپ شده است .در این مقاله نمونه هایی از فخر قدسی در دیوان ابنعربی بررسوی و تحلیول شوده
است و نویسندگان به این نتیجه رسیدهاند که انگیزۀ فخر قدسی شاعر ،نشان دادن جایگاه انسان و ارتبواط
او با حقیقت مطلق است.
کتاب شری نهج البالغه نیز با توجّه به مضامین واالی آن تاکنون از جنبههای متعدّدی موورد بررسوی
قرار گرفته است که این امر نشاندهندۀ با ارزش و پربار بودن سوخنان اموام علوی(ع) اسوت .در ایونبواره،
گروهی از اندیشمندان به شرح آن مبادرت کردهاند که از جمل آنهوا و از بوین قودما مویتووان بوه شورح
ابنابویالحدیود و شورح ابون میوثم و از معاصورین بوه شورح علّاموه محمودتقی جعفوری و شورح آیوتا
مکارمشیرازی اشاره کرد .در چارچوب فنی و ظاهری نیز پژوهشهوای ارزشومندی صوورت گرفتوه اسوت.
ازجمله میتوان به مقال «زیباییشناسی خطبه آفرینش در پرتو نقد فرمالیسوتی» از علوی نجفوی ایووکی و
دیگران اشاره کرد که سال  1831در دوفصلنامه علمی – پژوهشی حدیثپژوهی منتشر شده است .در این
پژوهش ،نویسندگان ضمن بررسی انواع شگردهای هنری موجود در این خطبه ،به این نتیجه رسیدهاند که
مؤلّ  ،اشراف کامل به شیوههای بیانی و هنر سخنآرایی داشته و بهرور همزموان هوم بوه مفهووم توجّوه
کرده است و هم به نحوۀ بیان و آرایش آن .دیگر پژوهش قابل اشواره را مویتووان مقالو «دراسة شکةنیّة ش
لخطب شالوالی شلإلمامشعلة(ع) » از حمید احمدیان و علی سعیداوی نامید که سوال  1831در مجلو «اضوااات
نقدیّه» منتشر شده و نویسندگان به بررسی شیوه های مختل صنعت ربا در خطب موذکور پرداختوهانود.
همچنین مقالهای با عنوان «زیباشناسی اسلوب منادا در خطبهها و نامههای سیاسی نهوجالبالغوه» توسّوط
سبحان کاوسی و دیگران نوشته شده و سال  1831در فصلنامه پژوهشنامه نهجالبالغه چواپ شوده اسوت.
نویسندگان در این پژوهش به تحلیل زیباشناسانه انواع منادا و شیوههای مختل استفاده از حوروف نودا در
تعدادی از خطبهها و نامههای سیاسی امام علی(ع) پرداختهاند و نتیجه گرفتهاند حضرت(ع) با توجّه به حال
مخاربان در موقعیتهای مختل از ادات متناسب با آنها استفاده کرده اسوت .نتیجو بررسویهوا نشوان
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میدهد که عمدۀ پژوهشهای صورت گرفته ،بعد فنّی کتاب نهجالبالغه و یا مسائلی چوون اخوال  ،تقووا،
خداشناسی ،عدالت ،سیاست و ...را در این کتاب شری بررسی نمودهاند و به مسولل فخریوات و اهوداف و
انگیزۀ امام از این خودستاییها توجه الزم را مبذول نداشتهاند و مقاله حاضر کاری نو در این راسوتا خواهود
بود.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

از آنجا که در کالم امام علی(ع) در کتاب نهجالبالغه مظاهری از فخریوه بوهوضووح دیوده مویشوود ایون
پژوهش بر آن است که به تحلیل این پدیده و چیسوتی و چگوونگی ظهوور هنرمندانو آن در کوالم اموام
علی(ع) بپردازد تا از این رهگذر اهداف و انگیزههای امام از بیان این مفاخرات تبیین شود و ضومن چنوین
تحلیلهایی عوامل زمینهساز فخریات امام نیز آشکار خواهد شد .هم از آنجا که تعری هر شخص از خوود
بر پای شناخت هر فرد از خویش صورت میگیرد ،بررسی این خودستاییها و آشوکار نموودن زیبواییهوای
نهفته در ورای آن باعث بیشتر شدن شور و شو خواننده به این اثر میگردد.
 .2فخریات امام علی(ع) در نهجالبالغه
همانرور که بیان گردید خودستایی و مفاخره ،سنتی ادبی است که بخش قابلتوجهی از ادبیات را به خود
اختصاص داده است .در کتاب شری نهجالبالغه نیز جلوههایی از خودستایی امام مشوهود اسوت .در واقوع
امام علی(ع) در مواقع مختل و به مناسبتهای گونواگون ،در جنوگ و صول ،،بوا دوسوت و دشومن و در
خانهنشینی و حکومت به معرفی و بیان فضایل خود پرداخته است که در این بخوش بوا توجوه بوه مسوائل
سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه در زمان امام علی(ع) به بررسی و تحلیول مهومتورین و پرکواربردترین
مظاهر فخریات امام در این کتاب میپردازیم.
 .1-2افتخار به شجاعت
از خصوصیات و ویژگیهای بارز امام علی(ع) شجاعت و دالوری ایشان است کوه زبوانزد همگوان اسوت.
چون به زندگی امام علی(ع) بنگریم ،درمییابیم که او از سن بیستسالگی یا انودک بیشوتر در جنوگهوا
حضور داشته و با جنگاوریاى که از خود به نمایش گذاشت ،نام شجاعان پیش از خود را به بوت فراموش
َ ُةت ف ش ةيشالصةغَرش
ةاشَ َ
سپرد .امام علی(ع) خود در نهجالبالغه از شجاعت خویش چنین سوخن مویگویود« :أَّ َ
ضةر» (خطبه :)131/من در کوودکی بزرگوان عورب را بوه خوا
َنشربةَتة َشش ََفم َ
التربشََشک َس ُر ف
ب َشن َیکلشش َ
تشَّة َواج َمشقفة فر َ
افکندم و سرکردگان ربیعه و مضر را هال ساختم.
این قسمت از نهجالبالغه بخشی از خطب روالنی آن حضرت ،معروف به «خطب قاصعه» است کوه در
آن ،به شجاعت خود در جنگهای صدر اسالم افتخار میکند .امام در مورد شجاعت خوود مویگویود« :أّةاش
الت َةربش» .او بزرگان عرب را به شترانی تشبیه میکند که در هنگام چموشی آنوان،
ََ َ
َ ُت ف ششيشالصغَرشب َنیکةلشش َ
سینهشان را به خا میافکند و با آوردن لفظ «أّةا» در صدر کالم ،آن را تلکید میکند .نکتو بعود ،آوردن
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« يشالصةغَر» و مقدم ساختن آن نسبت به «کیکةلشالتةرب» است که با این روش ،دالوری و شجاعت خوود
و فخر به آن را نشان میدهد.
ةار َرتش
امام علی(ع) در جای دیگری از نهجالبالغه نیز از شجاعت خویش چنوین مویگویودَ« :اهللشلَ ُةوشَََ َ
شرة َ اش
َش
بشعل(شقَةتَاليشل َّ
َس َار ُع ف
اشَلَّة ف َ
َج َه فدش ةيشأنشأََه َةرشار َُر َ شم ُةن َ
شإلةهاشَ َسأ ُ
الت َر ف
هاشَل َُوشأم َننَ شالف َر ف
َ
شع ُن َ
َم َ
صشمنشرقَابهاشل َ
َّ
شالصصةةدش» (نامه :)14/به خدا قسم که اگر
الش ُخص ُ
درةفشم ُنشبَة ُةةنشحة َّ َ
شالم ُرکوس َ
شالم َ
شحت(شَ ُخ فر َج َ
شالمتن شوسشَالج ُسم َ

تمام عرب بر جنگ با من همراه شوند ،روی از آنان برنتابم و اگر فرصت دست دهد بوهسورعت بوه سووی
آنان میشتابم و خواهم کوشید تا زمین را از این فرد از فطرت برگشته و کالبدِ سرگشته پا سازم توا کوه
ریگ از دانه جدا گردد.
امام(ع) در این بخش از کالم به شجاعت خود افتخار میکند و شجاعت خوود را مطورح مویکنود ،کوه
حاضر است در مقابل لشکریان عرب یکتنه بایستد بدینصوورت کوه در ابتودای کوالم و پویش از آنکوه
قدرتنمایی کند ،سوگند میخورد و با جمله «َاهلل» بوه نووعی پویشدسوتی مویکنود و هرگونوه شوبهه و
سؤاالتی در باب شجاعت خود را پیشاپیش رد میکند کوه البتوه ایون ارمینوان خوارر و نفوط مطموئن و
استواری که در شجاعت امام(ع) میبینیم ،نه فقط برای اوست بلکوه ایون نفوط مطموئن سوبب ارمینوان
دلهای یاران و اصحاب آن حضرت میشود و به دنبال آن شادی و مسرّت آنان را همراه است؛ ارمینان و
شادیای که ترس از دشمنان را در نزد آنان کم و یا از بین میبرد .در کتاب علی بن ابویرالوب پیشووای
مسلمین آمده است« :پیامبر (ص) فرمود :به خدا سوگند من میدانم که علی(ع) در راه خدا هماننود لشوکر
است»( .زمانی)118 :1841 ،
َّشعلَة(شاهللش
شأرد َ
امام باز در جای دیگری میفرمایندََ « :لََق َد َ
شالمستَ ُصفَفو َنشم ُةن ُ
شأْ َ
شعل َم ُ
ةصابش فم َص َّمةدشعص شأّةيشلَ ُةم ف
ةاع شقَة د
َّرش ةهةةاشارقُة َد فامشَّ َجةةدةش
ة(شر فسةةولاشسة َ
ََالَ َ
شَلََق ة ُد َ
ةيشالمةةواَنشالتةةيشَة ة ُن فن ف
صش ة َه ةاشاربُطَةةا ف َ
شَاسة ُةةتفافشبنَة ُفسةةيش ة َ
ََ
شعلة َ
شََةتَةةأ ف

أ ُک َرَمنةيشاهللشبهةا( »...خطبه :)133/از یاران محمد (ص) آنان که گنجور اسرارند و کتاب و سنت را امانوتدار،
می دانند که من دمی مخال فرمان خدا و رسول او نبودم و با جان خود پیامبر(ص) را یاری نموودم ،آنجوا
که دلیران واپط خزیدند و گامها به عقب برگردید .آن دلیری و مردانگیای بود کوه خودا بوه مون ارزانوی
فرمود.
بار دیگر امام(ع) به مقام فخر درمیآید ،اما با این ویوژگی که برای فخوور و خودسوتایی خوود شووواهد
شأْ َصاب فشم َص َّمدش» یاران محمد را گواه بر شجاعت خود مویدانود توا
شالمستَ ُصفَفو َنشم ُن ُ
میآورد و با جمله « َعل َم ُ
بتواند اوصاف عالی خود را برای دیگران ،کسانی که یا غافلاند و یا خوود را بوه وررو غفلوت سوپردهانود،
بهصورت کامالً مستند بازگو کند .اوصافی که سبب جانشینی به حق او و عدم صالحیت دیگران میشوود.
او هرگز لحظهای با امر خدا و رسول خدا مخالفت نورزیده و همواره با پیامبر بوده است .او کسی است کوه
اس ُةةتف َاشبنَة ُفسةي» .ابونابویالحدیود مویگویود« :ایون
ةدشَ َ
در جایی که پای پهلوانان میلغزد ،استوار اسوت « ََلََق َ
همراهی از خصوصیاتی است که فقط به آن حضرت اختصاص دارد؛ چرا که در جنگ احد و حُنین و خیبور
او ثابت قدم ماند و دیگران بودند که فرار نمودند» (ابنابیالحدید.)883/11 :1114 ،
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از دالیلی که امام(ع) در میدان نبرد از شجاعت و دالوری خود صحبت میکرده اسوت ،تقویوت روحیو
لشکریان خود و تضعی روحی سپاه کفر است .او با ارمینانی که به شجاعت خود دارد در صدد اسوت کوه
صش
این ارمینان خارر را با اسالیب بیانی چون تقدیم و تلخیر و متوازن کردن نثر خود در عبارتی چون (َ ة ُن فن ف
ة َهاشاربُطَا ف َشََةتَأ فَّرش ةهةاشارقُة َد فشام به اصحاب خود نیز منتقل کند .این قارعیت کالم ،جای شوک و تردیودی
برای یاران باقی نمیگذارد و چه زیبا جامی در اینباره سروده است:
کار هر کط نبود ص شوکنی

شیووور این معرکه شاه نج است
(جامی.)111 :1833 ،

ةاشَاللَّةاشإ ُنش فن ُنة ف شلَفةيش
امام(ع) در جای دیگری از نهجالبالغه نیز چنین به شجاعت خود اشاره میکنود« :أ ََم َ
ُصة دششم ُةنش
اشحتَّىشَة َولَّ ُ شب َش
اشماش َ
شمسةةر َ
شحتَّةىشیَ ُخ فةر َجشال َ
ةل َ
وشَإ َّن َ
شََال َ
ص َ ا ةرَر َ
َساقَت َه َ
شجبفة ُنة ف َ
َةتف ُف ف َ
َشرة َ اشلمهُل َهةاش َ ََُّْة فقةبَ َّنشالُبَاَ َ
َج ُنبةاش» (خطبه :)88/به خدا سوگند که من در آن ص پیکار بودم تا سپاه جاهلیت درمانود و یوکبواره روی

بگرداند .نه ناتوان بودم و نه ترسان ،امروز هم من همانم و آنان همان ،بارل را میشکافم تا حوق از کنوار
آن به در آید .اینجا نیز سخن از شجاعت امام در برابر لشکر بارل است .چنانکه پیداست امام کالم خوود
را با اسلوب قسم آغاز میکند و با حروف تلکید (إنّ) بر آن صحه میگذارد تا جایی برای شک و شوبهه در
شجاعت و استقامتش باقی نماند.
وش َکة ُد اشیَة ُةوَمشبَة ُدرشوش
شَ َ الة َ
شَأَ ةة َ
ةل َ
چنانکه در جواب نامه معاویه نیز مویفرمایود« :أََّةاشأَبف َ
وَ
شجةد َ َ
وح َسةنششقَاَ ف
ىشع فدََ» (نامه :)11/من ابوالحسنم! کشندۀ جد و دایی و برادر توو کوه
و َّ
يوشَب َ ل َ
ََذَل َ
شالس ُة ف
وشالُ َق ُل شأَلُ َق َ
فَ
شمت َ
در روز بدر بر آنان دست یافتم و سر آنان را شکافتم .آن شمشیر را به همراه دارم و با همان دل از دشومنم
دمار در آرم .امام(ع) با آوردن ضمیر (أنا) به معرفوی خوود مویپوردازد و شوجاعتش را همیشوگی توصوی
میکند .این رشادتها و جانفشانیها همه حکایت از روح بزرگ اموام و ثبوات و پایوداری وی در عرصو
کارزار دارد .این هیبت به حق جای فخر و بالندگی دارد؛ هیبتوی کوه نیوروی مقاوموت را از هور مهواجم و
مبارزی سلب میکند .شایان ذکر است عنصر شجاعت در نهوجالبالغوه از پربسوامدترین مظواهر فخریوات
امام(ع) است.
 .2-2افتخار به زهد

زهد یکی از بارزترین محسّنات اخالقی است و مراد از آن ،رویگردان قلب از دنیا و توجّه به آخورت اسوت.
این عنصر یکی از عناصر پربسامد در نهجالبالغه است که میتوان گفت بعد از عنصور تقووا بویش از هموه
تکرار شده است .ربیعی است شخصیتی که این همه به زهد و دوری از دنیا توصیه میکند ،خود نیز یکوی
از زاهدان باشد .در این راستا عمّار یاسر میگوید از رسول خدا(ص) شنیدم که به حضرت علی(ع) فرمودند:
«ای علی ،خداوند متعال تو را به زینتی آراسته است که هیچیک از بندگانش را به زینتی محبووبتور از آن
نیاراسته است :زهد و بیرغبتیات به دنیا .در پیشگاه تو فقیران محبوباند و تو خرسندی که آنوان پیوروان
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تو باشند؛ آنان نیز به امامت تو راضیاند .ای علی ،خوشا به حال کسی کوه توو را دوسوت بودارد و وای بور
آنکه تو را دشمن بدارد» (مجلسی.)881/11 :1118 ،
امام علی(ع) خود نیز بارها در نهجالبالغه بهصراحت از این ویژگی خوویش سوخن مویگویودََ « :اهللشلةوش

شَإ َّنشدّةةةا فک ُمش
شأسةلفبف فش
أف ُعطةة ف شارقة
ةالةمشالسة ُبة َت شب َمةةاشَ ُصة َ شأ َُیکهة َ
ةاشعلَةة(شأ ُنشأ ُعصةة(شاللَةةاَش ةةيشَّ ُملَة ُ
هاشج ُلة َ ش َکةةتةرة َ
شمةةاش َة َتلُتفةةاف َ
َ
ن(شَلَ َّ ة َشالشَة ُبقة(» (خطبه :)111/به خدا قسم اگور
نشََرقَ ش يش مشج َر َش
ادةششَة ُق َ
ض فم َ
ها.شماشل َتليششَلنتةمشیفشة ُف َ
ع ُندَشر ُر َشو فنشم َ

هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی نمایم و پوست جویی را از مورچهای
به ناروا بربایم چنین نخواهم کرد .بهراستی که دنیای شما در نزد من از برگی که در دهان ملخی است که
آن را میجود پستتر و خوارتر است .علی را با نعمتهای فانی و ناپایدار و لذت و خوشی که از بین میرود
چه کار است.
این کالم امام(ع) را در دو بخش میتوان خالصه کرد :اول سخن او نسبت به اجرای فرموان خداونود و
فرمانبرداری او ،دوم سخن او نسبت به رویگردانی از دنیای دون و نعمتهای پایدار .او کالم خود را موکّود
به تلکید قسم به اسم جالله میکند و برای بخش اول از کالم خود از یک ربا معنایی بسیار زیبا استفاده
میکند .از یکسو مخارب را با نظام هستی و آسمانهای هفتگانه و هر آنچه در آن است ،آگاه میکند و
از سوی دیگر ،کمترین چیزی که ممکن است به ذهن آدمی خطور کند ،یعنوی دانوهجوویی کوه در دهوان
مورچهای قرار گرفته است ،برای او مثال میآورد .بخش دوم کالم امام(ع) در حقیقت تلکیودی بور بخوش
اول کالم اوست .او در حقیقت دلیل و چرایی ظلم نکردن خود را بیان میدارد و چنین میگوید که دنیا نزد
او از برگی که در دهان ملخی جویده شود ،پستتر است .از لحاظ فصاحت هم بسویار زیبوا ایون بخوش را
ایراد میکند ،بدین صورت که ابتدا واژۀ اصلی و مورد تلکید کالم خود «الودنیا» را مویآورد ،سوپط بورای
آنکه فخر خود را آشکار سازد ،قبل از آنکه جمله را تمام کند ،خود را نمایوان سواخته و بوا جلوو انوداختن
«عِنْدِی» فخر خود را کامل مینماید.
احمد مطلوب در کتاب بالغی خوود ذیول اغوراض اسوتفهام بوه موواردی چوون "اسةتفهامشاالسةتبتاد" و
"استفهامشاال تخةار" اشاره میکند (مطلوب )134/1 :1338 ،که میتووان عبوارت اسوتفهامی ( َمةاشل َتلةيششَلنتةةمش
ن(شَلَ َّ ة َشالشَة ُبق() را مصداقی برای این اغراض دانست؛ چرا که اموام(ع) در مقوام فخور خوود را بوه دور از
یفة ُف َش
نعمتها و لذات فانی دنیوی میداند.
شعطَُفة شش َع ُنة ش» (خطبوه:)8/
مشدُّةا فکمشر هشأ ُزَر َشدشع ُنةدَشم ُةن َ
امام علی(ع) در جای دیگری نیز میفرمایندَ « :رلُ َف ُةشتف ف
میدیدید که دنیای شما را به چیزی نمیشمارم و حکومت را پشیزی ارزش نمیگذارم.
سیرت امام(ع) در زندگی بر همگان ثابت کرد که کالم او با گفتارش همسویی کامول دارد .او در روول
عمر شصتوسه ساله خود این ادعا را ثابت کرد که دنیا در نظر او از آب بینی بزی هم کمتر است .او ثابت
کرد که دنیای دون ارزش داشتن را ندارد ،صفتی که دوست و دشمن بدان اعتراف دارند چنانکوه از عمور
بن عبدالعزیز روایت شده است که «زاهدترین مردم دنیا علی بنابیرالب بود» (عقواد ،بویتوا .)84 :لوذا در
بینش الهی امیرالمؤمنین(ع) دنیا جای دلبستن نیست «بلکه جایگاهی است موقت در میان راه که امکانوات
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فراوانی بهعنوان وسیله در آن موجود است که اگر ما از آن امکانات چون وسویله و ابوزار و توشو راه سوود
جوییم و مقصد را از یاد نبریم جایگاهی مقودس خواهود بوود» (جعفوری .)111-111 :1831 ،اموام(ع) در
راستای افتخار کردن به زاهد بودن خویش نسبت به این دنیا ترکیب کلمات را به نوعی انتخاب کرده است
تا همگان بدانند که وی هیچگونه چشمداشتی به این جهان بیثبات ندارد ،پوط در ایون سوخن کوتواه بوا
آوردن اسم اشاره «هذه» بعد از «دنیا» در جمله «رلفةةتمشدّةةاکمشرة ه» در بیارزش شمردن و تحقیر دنیوای
مادی مبالغه میکند و سپط دنیا را به کمتر از آب بینی بز مادهای تشبیه میکند تا به مردم آن دوره و چه
بسا تمام دوران بفهماند که این دنیا به این اندازه هم ارزش ندارد و بدین ترتیب بر زهد و بیرغبتوی خوود
نسبت به دنیا اصرار میورزد .در واقع از اسباب و علتهایی که امام علوی (ع) در گفتوار خوویش از زهود و
دنیاگریزی خود سخن میگوید ،شورایط حواکم بور جامعوه اسوت .در روزگواری کوه «بوالی دنیواگرایی و
دنیاپرستی و همچنین مال اندوزی به جان امت اسالمی افتاده ،ضروری است که مردان حق در مقابل ایون
انحراف بزرگ قیام نموده و به آگاه سازی اقدام کنند .امام علی (ع) با مشاهده شرایط موجود و با نگرانوی از
رسوخ جریان سرمایه داری در بدنه جامعه ،اقدام به تحذیر و سفارش فراوان نسبت به دنیاپرستی و غفلت از
حقیقت زندگی پرداخت و با این شویوه بوه مبوارزه بوا دنیواگرایی تورویج شوده در عصور خلفوا قیوام نموود
(حاجیخانی و همکاران.)33 :1834 ،
 .3-2افتخار به علم و دانایی

از دیگر ویژگیهای بارز حضرت علی(ع) علم و دانش فراوان وی است که در احادیث و سخنان معصومین
نیز بارها به آن اشاره شده است .مورخین اسالمی اتفا نظر دارند که مبتکر علم نحو امیرالمؤمنین علی(ع)
است (ابنابیالحدید .)111/1 :1114 ،همچنین عالمه حسن صدر در کتاب تلسیطالشیعه آورده است که
«امام علی(ع) به ابواالسود دئلی که مردی شیعه و فو العاده با استعداد بوده است اصول نحو را آموخت و
دستور داد در آن تلمل کرده و بر آن بیفزاید» (عزیزی .)313 :1833 ،عمر نیز سخت از فقاهت و دانش
امام علی(ع) در اعجاب بود .اهل تسنن میگویند عمر هفتاد مرتبه گفت« :لوالشعل(شلهلوشعمر» (شیخ
روسی )313/3 :1113 ،اگر علی نبود عمر هال میشد .عمر خود از نیاز مبرمش به علم امام علی(ع) در
مواردی از مشکالت که پیش آمده با این عبارت پرده برداشته« :مشکلی برایم نماند که ابوالحسن آن را
نگشاید» (شرّی.)114 :1833 ،
پیامبر (ص) نیز میفرماینود« :أّةاشمدینة شالتلةمشَعلة(شبابهةاش مةنشأرادشالتلةمش لةأَهةاشمةنشبابةا» (امینوی نجفوی،
 :)33/3 :1833من شهر علمم و علی در آن است .هر کط میخواهد به این علم برسد بایود از آن در وارد
ةلشأ ُنشَشة ُفقة فدَّيش َ ََّْةاشبطف فةر ش
شود .امام علی(ع) خود اینگونه در نهجالبالغه ابراز میدارد« :أیدهةاشالنَّ َ
ةاسشسةلفوّيشقَة ُب َ
ةأحیمشقَوم َهةا» (خطبوه:)133/
َّش
السماءشأ ُعلَ فمشمنيشبطففر شار َُر شقَة ُبةلشأنشَ ُشةغَ َشرشبرجل َهةاش ُتةنَة شَطةشأفش ةيش طَامهةاشََة َ
ُر ف شب ُ
مردم! از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید :که من راههای آسومان را بهتور از راههوای زموین مویدانوم،
(بپرسید) قبل از آنکه فتنه و فساد بهسان شوتری سورکش پوای خوود را بوردارد و مهوار و افسوار خوود را
لگدکوب نماید و عقلهای قوم خود را از بین ببرد.
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امام علی(ع) در این قسمت ابتدا میگویدَ « :سلفوّيشقَة ُب َلشأ ُنشَة ُفقةدَّي» و بعد از آن جملوه را بیشوتر تبیوین
شارر ش» .نکته جالب در تقدیم و تولخیر ایون دو جملوه
نموده و میگویدََّْ َ « :اشبطر شالسماءشأ ُعلَ فمشمنيشبطففر ُ
است ،او لفظ «أعلم» را بعد از واژه « َشسلوّي» میآورد؛ چرا که «سةلوّي»« ،أعلةم» را در خود جای داده است.
کسی که میگوید از من بپرسید ،پط مشخص است که او عالم به تمام امور است .جمل دوم ،هموانروور
که گفته شد برای ایضاح و تلکید بیشتر آمده است .نکته بعد ،قید «قَة ُبةلشأ ُنشَة ُفقةدَّي» است ،امام(ع) بوا ایون
قید چنین میگوید ،تنها عالم بیمثیل و آگاه به تمام علوم من هستم و اگر من از میانتان بوروم کسوی بوه
اینگونه نخواهید یافت .نکته دیگر ،قید «قَة ُبلشأ ُنشَ ُشغَرش ُتن » است که به آینودهنگوری اموام(ع) اشواره دارد،
آیندهای که بنیامیه بر مردم مسلط و آنان را خوار و ذلیل میکنند ،مردمی که قدر و منزلوت اموام خوود را
نشناختند.
تش
امام علی(ع) در جای دیگری از کتاب گهربار نهجالبالغه نیز میفرماینود« :أمةاشبَتةدشأیدهةاشالنَّةاسش أَّةاش َة َقةاُ ف
ةدَّيوش َوالة َش
تری َ
شعلَُةه َ
اشأح فدشغَُةرَشبَة ُت َدشأ ُشنش َم َ
َع ُة فنشالف ُتةنَ شَل ُ
ةلشأنشَة ُفق ف
َمشیَ فن ُنشلةَ ُج َ
ةاجشغَُةهبفة َهةاشَا ُکةتَدَّش َکشلَبفهةاش أسةألوّيشقَة ُب َ

شعة ُةنش ة ششَة ُهةةدیشم ة شََفض ة دلشم ة شإالشأُّةبَةةاَف فنمشبَةنَاعقشهةةاش
شَالَ َ
شالسة َ
َّة ُفسةةيشبةَةةدهشالشَ ُسةةألوَّةنَ َ
ةاع َ
يشعة ُةنشکةةيءش ةمةةاشبَةةشةنَنمشَبَة ُةة َن َ
هاشَم َصةَشر َحالهةا» (خطبه :)38/اما بعد ای مردم! من فتنه را نشاندم و کسی جز من
هاشَمنَاخشرکاب َ
راشَسائقش ف
َقَائد َ

دلیری این کار را نداشت ،پط از آنکه تاریکی آن فراگیر و سختی آن شدت یافته بود .از من بپرسید قبول
از آنکه مرا نیابید .به خدایی که جانم در دست قدرت اوست سوگند که از این زمان تا قیاموت چیوزی را از
من سؤال نمیکنید و از گروهی که هدایتگر صد نفر و گمراهکنندۀ صود نفور اسوت ،جوز آنکوه شوما را از
صداکننده و رهبر جلو و رهبر پشت و محل فرود آن و مکان بازگشایی آگاه میکنم.
امام(ع) بعد از جنگ نهروان گوشهای از فضایل خود را بازگو میکند ،یعنی فخر به برتری علموی خوود،
أس لفوّ(شقَة ُبةلشأنشَة ُفقةدَّي» ،امام(ع) در اینجا به دو چیز میبالد .اول
فخری که با این جمله شروع میشودُ « :
فخر به علم و آگاهی و دانش ،دوم فخر به آیندهنگری خوود کوه در جموالت بعود کوامالً مشوهود اسوت:
«الَسألوّني...شإالششأُّةبَاَف فنم .»...عالمه خویی در این راستا در تفسیر خود میگوید« :شیخ ما ابوجعفر إسکافی
در کتاب العثمانیه از علی بن جعد روایت میکند که گفت :از عهدۀ احدی از مردم بوه جوز علوی بون ابوی
رالب(ع) برنمیآید که بر باالی منبر بگوید سلونی قبل ان تفقدونی» (الهاشمی الخویی.)38/3: 1111 ،
 .4-2افتخار به نیکی و بخشش

تاریخ نام بخشندگانی از عرب و عجم را ثبت کرده است ولی هیچیک از این بخشندگان شباهتی بوه اموام
علی(ع) ندارد .خداوند نیز در قرآن کریم به بخشندگی ایشان اشاره کرده و مویفرماینودََ ﴿ :یفطُت فمةو َنشالطَّ َت َش
ةام
اشَأَسةرا﴾ (انسان :)3/رعام را بااینکه خود نیاز دارند و محبوب آنهاست در راه خدا بوه
َعلَ ٰى ف
اشَیَتةم َ
شحباشم ُسكةن َ
مسکین و یتیم و اسیر ارعام م نمایند .اکثر مورخان و مفسران معتقدند کوه ایون آیوه در شولن حضورت
علی(ع) و حضرت فارمه(س) نازل شده است و زمان نزول آن در ماه ذیحجه پط از ادای نذری بوود کوه
امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) برای شفای حسنین(ع) کرده بودند .آنان ،مسکین و یتیم و اسیر را در سه
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شب با افطار خود سیر کردند و خود گرسنه ماندند و خداوند با این آیوات آنهوا را سوتایش نموود (قرائتوی،
.)113/11 :1838
شرحةمش
امام علی(ع) درباره بخشندگی خویش چنین مویفرمایود« :لَ ُةمشیفسةر ُ
شأحةدشقَة ُبلةيشإلة َ
(شد ُع َةوة َ
) َ
شحة شش ََْةلَ َ
واشم ُنطقي» (خطبه :)183/هیچکط پیش از من به پذیرفتن دعوت حق نشوتافت
َشَ َعائ َدةش َک َرموش َ ُ
ليشَعف َ
اس َمتفواشقَة ُو َ
و چون من توفیق صل رحم و افزودن در بخشش و کرم نیافت .پط گفت مرا بشنوید و به سوخنم گووش
فرا دهید .امام(ع) این کالم را بعد از کشته شدن عمر ،در جلسه شوورا عرضوه داشوت و بوه آنوان فهمانود
شورایی که تشکیل شده است و قصد انتخاب بهترین را دارد ،باید بداند که نیازی به این کار نیسوت؛ چورا
که فرزند ابورالب ،دارای سه ویژگی مهم است که او را از بقیه ممتاز میسازد و در این سه ویژگوی ،برنوده
اول مسابقه فضایل بوده است .اول ،پاسخ مثبت به دعوت خداوند؛ دوم ،برقراری رابط خویشواوندی؛ سووم
پاسخ دادن به بخشش و نیکی .امام در اینجا آنچنان به خود مطمئن اسوت کوه بالفاصوله بعود از جملو
ةواشم ُنطقةي» .نکت بارز در اینجوا اسوتفاده از واژۀ
ليشَعف َ
خبری ،دو جمل امری میآورد و میگوید « :اسمتواشقَة ُو َ
«لَ ُشةم یف ُسةر)» است .گویی امام(ع) میدان مسابقهای را ترسیم میکند که فضایل و خوبیها ،جایزۀ آن است و
هر کط زودتر بتواند به آن برسد ،معلوم است او از بقیه پیشتاز و موفقتر است و اوسوت کوه مویتوانود بوا
توجه به خوبیها و موفقیت خود ،دیگران را راهنمایی و راهبری کند.
همچنین آن حضرت(ع) در ترغیب به عفو و گذشت ابن ملجم ،آنگاه که او را ضربت زد ،کم پیش از
ةفش َةال َُت ُف فشوشلةيشقفة ُربَة ش
ةاشَلة دشيش َدمةيش َشَإش ُنشأَ ُ َةنش َالُ َفنَةاءفشم َةتةادشَش َشَإ ُشنشأَ ُع ف
وفاتش این وصیت را بیان فرموود...« :إ ُنشأَبُة َ ش َأََّ َ
شح َسنَ ش َا ُعفواشأَالشَفصبدو َنشأَ ُنشیَة ُغف َرشاللَّةافشلَ فن ُشةم» (نامه :)18/اگر زنده بمانم ،خود اختیار خون خود را دارم و
َشَ فر َوشلَ فن ُم َ
اگر بمیرم ،مرگ میعادگاه من است .اگر ببخشم ،بخشش موجب نزدیکی من است به خدای بواری و بوراى
شما نیکوکاری است .پط ببخشید .آیا دوست نمیدارید که خدا شما را بیامرزد؟
ةفش َةال َُت ُف فوشلةيش
امام(ع) در وصیت خویش ،عفو و بخشش را قرین و همنشین خود میداند و با بیان (إ ُشنشأَ ُع ف
قفة ُربَش) به این صفت پسندیده میبالد و پط از آن فرزندان خود را نیز به بهرهمندی از آن سفارش میکند.
 .5-2افتخار به سخنوری

امام علی بنابیرالب(ع) عالوه بر بهرهمندی از فضایل و ویژگیهای علمی بیشمار ،از جهوت فصواحت و
بالغت و سخنوری ،سرآمد هم فصحا و بلغا و سخنوران عربزبان است .از نشانههای مقام واالی امام در
ادبیات عربی ،خطبههای نهجالبالغه است که از آن جمله خطب بینقطه و بیال است .هم علمای جهان
اسالم بر سخنوری امام علی اتفا نظر دارند .به گفت جاحظ «علوی بونابویرالوب پوط از رسوول خودا از
همگان فصی،تر و دانشمندتر و زاهدتر بود و پط از پیغمبر ،امام خطبوای عورب بوهروور مطلوق بوهشومار
میرفت (الجاحظ .)113/1 :1333 ،از پژوهشگران معاصور نیوز شویخ محمود عبوده مویگویود« :در میوان
دانشمندان و سخنشناسان زبان و ادبیات عربی کسی نیست که نگوید کالم امام علیبنابیرالوب پوط از
کالم خدای متعال و پیغمبرش(ص) شری ترین و برترین سخن و سرشارترین کوالم از لحواظ درونمایوه و
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شَ َّ
إنش
دارای بهترین شیوه است» (عبده .)3 :1338 ،امام علی(ع) خود در مورد سخنوریشان میگوینود« :أالَ َ
شَ ةنةةاشَةنَ َّ
شةةبَ ُ ش
ضة َةت شمة
اللَّ َسةةانشبَ ُ
نشاإلّسةةانوش ةةیشیف ُسةةت فدهفشالقةو ف شإذاشا ُمتَةنَة َعشَالیف ُمهلفةةافشالنفطُة ف شإذاشاَ َسة َةعشَإَّّةةاشرمةةراءفشال َنةیم َ
َ

صةوّفشاف» (خطبه :)188/بدانید که زبان پارهای از وجود انسان اسوت .اگور آدموی سوخن
شَ َعلَُةنةاشَه َّشةدلَ ُ شغف ف
عف فرَقفاف َ
گفتن نتواند ،زبان او را گویا نگرداند و اگر بر گفتار توانا بود ،گویایی به زبان مجال درنگ ندهد .بوهدرسوتی
که ما (اهلبیت) امیران سخنیم که سخن در وجود ما ریشه دوانده و شاخههوایش بور موا گسوترش یافتوه
است.
امام(ع) برای این قسمت از کالم خود تشبیهی بسیار زیبا ارائه میدهد .او کوالم را بوه درختوی تشوبیه
میکند که در دل و جان خاندان اهلبیت(ع) ریشه دوانده و شواخ و بورگهوای خوود را بور ایون خانودان
گسترانده است .امام(ع) بسیار دقیق ،سخن و کالم را به درخوت تشوبیه کورده اسوت .ریشوه درخوت بایود
محیطی مناسب باشد تا بتواند رشد و نمو کند و چه محیطی مناسبتر از وجود خاندان اهلبیوت(ع) اسوت.
ریشه که رشد کرد به تَبَع آن شاخههای آن نیز رشد و گسترش پیدا میکند و سایهافکنی خود را که همان
ایراد خطابه است ،بیشتر و بیشتر میکند .امام(ع) با بهکارگیری ادوات تلکید چون (إنوشل ة) و تقدیم و تولخیر
شَ ةناشَةنَ َّ
شَ َعلَُةناشَ َّ
صوّفشاف) به سوخنوری خوود و خانودانش اشواره
شبَ ُ شعف فرَقفاف َش
در عبارت (َإَّّاشرمراءفشال َنیم َش
هدلَ ُ شغف ف
میکند و به آن افتخار میکند.
شهید مطهری در خصوص کالم امیرالمؤمنین(ع) میگوید« :نهجالبالغه مثل خود علی(ع) است .کوالم
انسان مثل خود اوست ،چون کالم تنوزل روح انسوان اسوت ،تجلوی روح انسوان اسوت .یوک روح پسوت،
کالمش پست است و یک روح عالی ،کالمش عالی است .یک روح یکبعدی ،کالمش یکبعدی اسوت و
یک روح چندبعدی ،کالمش هم چندبعدی است .علوی(ع) [چوون] یوک شخصویت جموعاالضوداد اسوت،
کالمش هم جامعاالضداد است» (مطهری .)138 :1838 ،هر چند بزرگانی همچون شهید مطهری واالیوی
سخن را فقط به امام(ع) اختصاص میدهند و این خود نیز به دلیل آن است که کتاب نهجالبالغه ،گنجینوه
ارزشمند فصاحت و بالغت بهدست ما رسیده است ،اما به گفته خود اموام(ع) هموه خانودان نبووت امیوران
کالماند.
ةواشََّطَُقة ف شح ُةة َشنش
امام علی(ع) در جای دیگری نیز میفرمایندَ « :ة فقم فششبارمرشح ُة َنش َششلفواشََطَلَّ ُت ف شح ُةة َنشَة َقبَّةتف َ
الجبَةلش
ض ُة ف شبنفوراهللشح َش
ةاشَاسةتَُب َد ُد ف
شْ ُةوَاشَأ ُعیرةمش َة ُوَةاوش َط ف
ةنش ََقَةفواشَفک ُنة ف شأ ُ َف َ
واشَم َ
ةرتشبتناّه ُ
ض فةه ُم َ
تشبرَراّهةاوش َک َ
َة ُتتَشةتف َ
شیننشرحدش ي َشم ُه َم شَالشلقائلش يشش َمغُ َمة ش» (خطبه :)83/هنگامیکه همه
َم
فشَالَشَف یُةلفافشال ََت َواْ ف
الَف َصرفکافشال َق َواْ ف
َ
فوشل ُ

سستی ورزیدند ،من به پا خاستم و آن وقت که سر در گریبان بودند من آگاه به امور بودم و آن هنگام کوه
همه در گفتار درماندند ،من گویا بودم و در آن زمان که واماندند ،من به کمک نور خودا حرکوت نموودم .از
همه خاموشتر ،اما در سبقت گرفتن از همه پیشتازتر بودم ،پط زمام امور واال را گورفتم و جلووتر از هموه
حرکت نمودم و گرو سبقت را از آن خود کردم .من بهسان کوهی هستم که هیچ تندبادی آن را به حرکت
در نیاورد و هیچ روفانی توان از جا کندن آن را ندارد .برای هیچکط و هیچ گویندهای تووان پیودا کوردن
عیب و نقصی در من نیست.
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باز امام(ع) زبان به فخر خود میگشاید و حقایق را برای مردم بازگو میکند .حقایقی نظیر قیام بوه امور
خداوند از ررف علی(ع) و سستی در این کار توسط آنان ،آگاهی و سخنور شدن علی(ع) بوه اوامور الهوی و
ناآگاهی و سکوت آنها ،حرکت و در مسیر دین بودن اموام(ع) و واپوط مانودن آنوان .اموام(ع) جموالت را
سلسلهوار و زیبا ،پشت سر هم ردی میکند که امکان جدایی یکی از آنها نیست و چنان پیوسوتگی دارنود
تشبتناّهةاش
که خواننده مجبور به ادامه کالم تا آخر آن میشوود .وی در تشوبیهی ملمووس مویگویودَ « :ط ُةر ف
ف »...او عنان فضیلت را در دست میگیرد و جوایزۀ مسوابقه را از
تشبرراّ
هاشکالجبَلشالشَف َص َّرفکافشال َق َواْ ف
َاستَُب َد ُد ف
ُ
َ
آن خود میکند و در این مسیر بهسان کوهی استوار است که نه تندبادها و نه روفانها توان مقابله با او را
ندارد .این است .این فن سخنوری در واقع هنری است که ویژگی خاصوی بوه کوالم اموام بخشویده و بور
مخارب اثر میگذارد .در پرتو این ویژگی گوشهای از عظمت کالم حضرت تبیین میگردد.
 .6-2افتخار به ایمان

حقیقت عبادت تعظیم و راعت خدا و چشمپوش از غیر اوست .بزرگترین فضویلت نفوط سوتایش مقوام
الوهیت و تقرب جستن به ساحت مقدس ربوب است .امام عل (ع) در ایموان و تقووى و زهود و عبوادت و
یقین منحصربهفرد بود .در این مورد پیامبر اکرم (ص) فرمودهانود« :ل َّ
ةوشأنشالسةمواتشَاالر شََةتتاش ةيشنفة ش
َََعشایمانشعلىش يشنف شلرجحشایمانشعليش» (شیخ روسی .)434 :1111 ،یعن اگر آسمانها و زموین در یوک
کف ترازو و ایمان عل در کف دیگر گذاشته شوند بهرور حتم ایمان عل بر آنها فزونو مویکنود .اموام
عل (ع) با عشق و حب قلب خدا را عبادت میکرد؛ زیرا عبادت او براى رفع تکلیو نبوود بلکوه او محوب
حقیق بود و جز جمال دلرباى حقیقت چیزى در نظرش جلوهگر نمویشود .ایشوان خوود در موورد ایموان
شَ َسةلَّ َشم ش
ةاب َش
خویش میگویند« :الشلَّ فه َّمشإَّّ َّ
شر فسةو ف شاهلل َ
أج َ
شم ُنشأَّ َ
شَ َسةم َشعش َشَ َ
يشأَ ف َ
ةاشَِلةا َ
شعْةلَّ(شاهللفشعلة َ
ةابوشلَ ُةمشیَ ُسةب ُقنيشإال َ
بالصة َیةش» (خطبه :)181/خدایا ،من نخستین کسی هستم که بهسوی تو روی آورد و شنید و اجابت کورد ،در
َّ
نماز کسی از من پیش نیفتاد جز رسول خدا که درود خدا بر او و آل او باد.
امام علی(ع) جملوه را با تلکید «إّةي» آغاز میکند و با رضوایت خارر و افتخوار از ایموان خوود تعریو
ةابش
شم ُةنشأَّ َ
میکند به این دلیل که وی اولین کسی بوده که دعوت حق را لبیک گفته و مویگویود« :إّةيشاَ ََّ ف َ
ةاب» .فخر امام برای نزدیک شدن به مردم و یا پُست و مقام نیست؛ چرا که او جمل خوود را بوا
أج َش
شَ َ
ََ َسةم َع َ
ةابشَ »...و با این روش به کوتهنظوران مویگویود کوه
شمةنشأَّ َ
یاد معبود خویش آغاز میکند« .الل فه َّمشإّيشأَ ف َ
هدف او الهی است .او این کلمات را در اوج شادی و مسرّت بیان میکند و به این سبب دیگر جای حزن و
اندوهی برای او باقی نمیماند .امام(ع) با کمترین کلمات و بدون هیچگونه کلمات اضافی و لغوی جموالت
ةاب» سه فعل را پشت سر هم ردی میکند و بوا
أج َش
خود را ترکیب میکند« ،الَل فه َّمشإّ َّ
شم ُنشأَّ َ
شَ َ
(شأَ ف َ
شَ َسةم َع َ
ةاب َ
این سه کلمه معنای بسیار را به مخارب القا میکند .جمل بعد را به شیوۀ قصر آن هم قصر نفوی و اسوتثنا
بالص َةیة» .اموام(ع) در دیووان
میآورد تا شنونده به تلکید جمله ،بیشوتر پوی ببورد« :لَ ُةمشیَ ُسةب ُقنيشإالشرسةو اهللش َ
خویش نیز در این راستا چنین سروده است:
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شأَا َشنش فح ُل ةمي ش
شع ُنة َ
ةدم ةةاشبَةلَغُ ة ف َ

(امام علی (ع))33 :1331 ،

 قبل از هم شما ،آنگاه که به سن نوجوانی رسیدم به اسالم گرویدم. .7-2فخر به خاندان خود

فخر به آباا و اجداد و قبیله و خاندان از جمله فخر ذاتی است که امام در جهت عظمت شلن خانودان خوود
به ذکر مکارم و فضائل ایشان میپردازد .از جمله افتخارات امام علی(ع) این بود که به قلم تقدیر ،مشومول
عنایت ویژۀ پیامبر اکرم (ص) در عرص پذیرش و تبلیغ دین و نیز تعلیم و تربیوت شوود؛ چنانکوه کسوی را
بهقدر امام علی(ع) چنین توفیق و تقدیری رقم نخورد .حجّت راسخ در اینباره ،سرپرستی و پذیرش تربیت
امام علی(ع) به دامان پیامبر (ص) آنهم در سن ششسالگی است .واض ،است کسی کوه پورورش یافتوه
دامان پیامبر گرامی اسالم است خود نیز بتواند فرزندانی شایسته تربیت نمووده کوه بوه اصول و خانودان و
َجةشأفش ُأمةرهش
شم ُوَ فةعشسةرهشَل َ
فرزندان خود افتخار نماید .امام در جایی از کتاب گهربار نهجالبالغه میفرمایود « :فر ُةم َ

شأساسشالدینش
...شر ُم
شحنماشَفک ف
مشأقامشاشُّصناءَشظَ ُهرهشَأ ُذ َر َ شاا ُرَ َ
َ
تادش َة َرائصا ف
هوفش فکتفباشَجبا ف شدیناش.شبه َ
شََم ُوئ فل ف
َع ُةبَ فشعلُما َ
ف
شاذشر َج َةعش
شَالوَراةَة ف ُ
َعم ف
ُص فششالتَال(وشَل فَهمش َ َ
ائص َ
ادشالةَقةنوشإلةهمشیَف(ءفشالغَاليشَبهمشیَةل َ
ص ف
وشاَ َن َ
مشالوْةةَّ ف َ
شح شالَوالیَ شَ ةةه َ
ة(شم ُنتَقلةاش» (خطبه :)1/آنان (اهلبیت) جایگاه اسرار خداوند و پناهگاه فرمان او و مخزن
ةلشإل ف
َ
الص دششإل(شأ ُرلةاشَّفق َ

دانش خدا و مرجع حکمت الهی و گنجینه کتابهایش و کوههای استوار آئین حق میباشند .خدا بهوسویله
ایشان بود که پشت خمیده دین را راست و اضطراب را از آن زدود .ایشان (اهل بیت) پایو دیون و سوتون
یقین هستند ،شتابکننده به ایشان رجوع میکند و عقبافتاده به آنان ملحق میشود .حق والیوت خواص
ایشان است و میراث پیامبر مخصوص آنان .هماکنون حق به سوی اهلش بازگشوت و بوه جواییکوه از آن
انتقال یافته بود بازگردانده شد.
این قسمت از کالم امام مشتمل بر ستایش و فخر به خاندان اهلبیت (علویهمالسوالم) اسوت .اموام(ع)
کالم خود را با جمل اسمیه آغاز می کند که این خود اولین تلکید در جمله را عرضوه مویدارد و بوا تقودیم
ضمیر «هم» که به اهلبیت اشاره دارد و تکرار آن در ابتدای عبارات بهنوعی بر سخنان خود تلکید میکند
تا حق مطلب و نهایت حط محبت و ستایشی که نسبت به خاندان اهلبیت(ع) دارد را ادا کند ،و در اداموه
با آوردن استعارات و تشبیهات سخن خود را زینت میدهد .امام در تشبیهی زیبوا ،دیون را بوه انسوانی کوه
پشتش خمیده و یا پهلوی آن در حال لرزش است ،تشبیه کرده است .پایداری آن خمیدگی و از بین رفوتن
این لرزش جز با وجود خاندان پا عصمت و رهارت(ع) ممکن نیست .در ادامه امام(ع) سوخن خوود را در
چند بخش ارائه میدهد :اول ستایش از خاندان خود که پایداری دین و وجود یقین بهواسطه آنوان اسوت و
مرکز ثقل وجود هستند .دوم والیت ایشان به موجودات بهرور عام و خالفت ایشان بر مردم بهرور خاص؛
و سوم مسئل حکومت و بازگشت آن به امام(ع) پط از آنکه آن را غصب و به ناحق گرفتند.
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نگرشی بر فخریات امام علی(ع) در نهجالبالغه...

امام(ع) اهداف و مقاصد خود از بیان این مفاخرات را با بهکوارگیری واژههوای هومآهنوگ بوا محتووا و
مضمون ابراز میدارد که این وحدت و همبستگی ،تقویوت موسویقایی و افوزایش جوذابیت کوالم را بورای
مخارب به ارمغان میآورد .چنانکه در عبارت مذکور پایان هر جمله را با کلمواتی هوم آهنوگ و متووازن
ةلش فحنمةاش) و نیز جنواس واقوع در عبوارت (إلةةهمشیَفة(ءفش
َجأفش ُأمرهشش َ
شم ُوَ فعشسرهششَل َ
ردی میکند ( فر ُم َ
َع ُةبَ فشعلُماشش َََم ُوئ ف
ُص ف شالتَال() چنان است که عبارات را متناسب با مقام و اقتضای کالم مزین ساخته است.
الغَالشيشَبهمشیَةل َ
مشَر ُةمش
امام(ع) در جای دیگری از کتاب گهربار نهجالبالغه میفرمایندَ « :ک ُة َ
شَبَة ُةةن فنمشع ُتة َةرةفشَّبةةش فن ف
ةفشَة ُت َم فهةو َن َ
رد شَ فر ُةم فشَ فرَ َدشال ُهةةمششالتطَةا ش» (خطبوه:)33/
شَ ف
شالص شَأ ُعیَ فمشالدشینشَألسن فشالصد ش َأُّشل ف
فور ُ
أزَّم ف َ
مشبأح َسنشمنَةاز شالقةرِن َ

چرا حیران و سرگردانید ،در حالیکه خاندان پیامبر میان شماست و ایشان پیشوایان حقیقوت و نشوانههوای
دین و زبانهای راستی هستند .پط همچون قرآن ،نیک حرمت آنان را در دل بدارید و چون شترانِ تشونه
که به آبشخور روند ،روی به آنان آرید.
امام(ع) در این بخش به دلیل داشتن خاندانی بلندمرتبه به خود افتخار میکند .خاندانی کوه پیشووایان
حق و حقیقت هستند ،آنان زبان راستگویی دین هستند .کسانی که به سبب الهی بودن ،مصوال ،و مفاسود
اجتماع را بهتر از مردم میدانند و در مسیر دین بدون هیچ چشمداشتی به اصالحگری میپردازند .اموام(ع)
در ادامه ،به صفات بارز خود فخر میکند ،صفاتی که عبارت از برپایی ایمان ،عدل ،معروف و اخوال نیکوو
در بین مردم است.
گفتار امام(ع) در اینجا بر چند اصل استوار است :اول ،خطاب قرار دادن عارف دینی و مذهبی مردم .بوا
استفاده از این اصل احساساتی که در زمان پیامبر(ص) شکل گرفته است و احتمال میدهد که سست شده
باشد ،احیاا میکند .دوم روحی حقمداری و راستگویی نوع بشر است .امام(ع) با استفاده از این اصل ،این
روحیه و احساس را به سمت و منبع صحی ،هدایت میکند منبع و مرجعی کوه اموام(ع) معرفوی مویکنود،
َر ُمشازم فشالص شَأ ُعیمفشالةدینشَالُسةنَ شفشالصة ُد ش» و در این بخوش
همان خاندان پا اهلبیت است و میگوید « :ف
از کالم خود خیلی کوتاه و خالصه واالترین صفووات و فضیلتها برای خاندان خوویش ذکور مویکنود توا
اصل و جوهر کالم در حافظه مردم بماند و بر این موهبتی که در اختیار دارند قدری تفکر کنند و بهسووی
این نشانههای دین و حقیقت بشتابند.
شََم َصة د
شَم َتةاد فنشالت ُلةمش
شَم ُختَةلَ ف
شالم َیئ َنة َ
َشالر َسةالَ ف
امام(ع) باز در جای دیگر فرموودهانودُ َّ« :ص فةنش َک َ
ةف َ
ةجرةفشالنفبفةةوة َ
السط َُوةَش» (خطبه :)113/ما (اهولبیوت) درخوت
ضنَاشیَة ُنتََ فرش َّ
ّاشَم ُبغ ف
شالر ُشح َم َ َ
شَع فد دشَ ف
ةعشالص َنمشّاْ فر ف
َیناب ف
ّاشَمصشبدناشیَة ُنََفر َ
نبوتیم و محل فرود رسالت پروردگار و جای رفتوآمد فرشتگان رحمت و گنجهای دانش و چشمهسارهای
بینش .یاور و دوست ما ،امید رحمت میبرد و دشمن و کینهجوی ما ،انتظار قهر و سطوت.
امام(ع) در این قسمت ،به دلیل داشتن خاندانی واال به خود میبالد .امام(ع) جمالت خود را کوتواه و بوا
آهنگی خاص ایراد میکند و این آهنگ ،سبب آن میشود که شنونده نیز با آن همراه شود .امام صوفات و
ویژگیها را در قالب استعاره و تشبیه میآورد « َم َتاد فنشالت ُلةموشیَةنَةاب ُة فعشالص َنةمش» ،در جایی کوه نیواز بوه مقایسوه
است تا مطلب برای شنونده ،بهتر مفهوم شود ،مقابله و ربا را برای ایراد کوالم خوود ،انتخواب مویکنود:
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شالسةط َُوةَش» ،در انتخاب کلمات بهترینها را انتخاب میکنود و بورای آنکوه
شَم ُبت ف
رالر ُحم َ ف
ضنَاشیَة ُنتََ فر َ
« فمصبدناشیَة ُنتََ َ
فخر خود کامل شود آنها را بهصورت جمع میآورد« ،متادنشالتلُمشَیَةنَاب ُة فعشالص َنم».
در اصول کافی آمده است که امام حسین(ع) فرمودند« :به خدا که ما درخوت نبووت و خانو رحموت و
کانون علم و محل آمد و رفت فرشتگانیم» (کلینی .)811/1 :1833 ،عالمه خویی نیز چنین نقول مویکنود
که «پیامبر (ص) به علی(ع) فرمود :کسی که تو را دوست بدارد ،در درجات ایشان در بهشوت بوا پیوامبران
است و آنکط که با تو دشمنی دارد ،پط فرقی نمیکند که یهودی یا مسیحی از دنیوا بورود» (الهاشومی
الخویی.)833/3 :1111 ،
نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از این پژوهش به شرح ذیل است:
 .1در میان فخریات امام علی ،فخر بوه شوجاعت و دالوری از بسوامد بواالتری برخووردار اسوت و بیشوتر
جلبتوجه میکند .امام(ع) که مدتزمان زیادی از عمر خویش را در میدان کارزار سپری نموده ،ربیعوی
است که جهوت تقویوت روحیو لشوکریان خوود و تضوعی روحیو سوپاه کفور هموواره از شوجاعت و
دالوریهای خود سخن بگوید .عالوهبر شجاعت ،فخریات امام در زمین افتخار به علم و دانش ،ایموان،
زهد و تقوا و دنیاگریزی و همچنین فخر به خاندان خویش نیز فراوان در کتاب شری نهوجالبالغوه بوه
چشم میخورد.
 .1امام شخصیت ایدهآل موافق با واقعیت وجودیاش را چنان ماهرانه تصویرگری کرده است کوه توانوایی
اقناع مخارب ناآگاه به زندگی و زوایای شخصیتی وی را دارد .در واقع فخریات اموام علوی(ع) بویش از
آنکه قائم به خود باشد برونگر است و رسالتی تربیتی دارد و اموام بوا ابوزار فخور ،شخصویت و حقانیوت
خویش را برای مردم معرفی نموده است .همچنین با تسلطی که امام(ع) بوه کارکردهوای زبوان دارد در
این راستا از ادوات حصر ،قسم و تلکید و نیز جلوه های بیانی همچوون تشوبیه و اسوتعاره فوراوان بهوره
گرفته است.
 .8بدون شک از مواردی که سبب ورود امام به چرخ خودستایی و فخریات شوده اسوت اوضواع نامسواعد
سیاسی و اجتماعی و اخالقی در جامعه است .امام با دیدن چنین شرایطی ضومن بیوان مفواخرات خوود
عمالً وارد میدان مبارزه میشود و بدینوسیله قصد دارد اثبات کنود کوه او از جونط غاصوبان خالفوت
نیست و وارد منجالب تلذّذ مادی و تنزل اخالقی و جهالت نشده است .در واقع فخریات اموام علوی(ع)
برای پست و مقام دنیوی نیست؛ چرا که او همواره جمالت خود را با یاد معبود خویش آغاز میکند .امام
همواره از این رهگذر در پی تشویق و ارشاد مردم و رهنمون ساختن آنوان بوهسووی حقیقوت و معرفوی
الگوهای مناسب به مردم در شخصیتسازی و رهبری جامع اسالمی است.
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