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 پنجم درس

 البالغههای نهجشرح حکمت

 ه،مختلف از جمل عناوین تحت موضوعاتی ، وگفتیم سخن مقدماتی مباحث یدر باره گذشته جلسه چهار در

 عظمت چه و ،یستک البالغهنهج گردآورنده که عنوان این یا ؟،دارد جایگاهی چیست و چه البالغهنهج کهاین

 متوانیمی را چیزیالبالغه چه نهج در و چیست البالغهنهج محتوای نمودار که عنوان این ؟، یادارد شخصیتی

 قدیمت محضرتان را البالغهنهج اجمالی محتوای از نموداری گذشته جلسه در که را برسی کردیم کنیم مشاهده

 البالغهنهج هایحکمت بحث وارد و کنیم بسنده مقدار همین به را مقدماتی ثحبام آیدمی نظر به .کردیم

  .شویم

ی البالغه مطابق آماری که گرد آورندهدر نهج البالغه و یا همان کلمات قصار امام علینهج هایحکمت

 آوری کرده است. مورد است که مرحوم سید رضی در کتابش جمع 084البالغه ارائه کرده است نهج

  است: شده تقسیم بخش سه به سیدرضی یسلیقه و ذوق حسب بر البالغهنهج که مستحضرید

 هاحکمت سوم: بخش و ها،نامه دوم: بخش ها،خطبه اول: بخش

 را امیربیان امیرمؤمنان، قصار کلمات از کلمه 084 سیدرضی تشخیص حسب البالغهنهج هایحکمت

 آوریجمع را خطبه ۱0۲ ها همو در بخش خطبه نامه ۹۷ ها هماست؛ در بخش نامه کرده جمع و گردآوری

 اختالفی و است شده خطبه ۱0۲تا  ۱۳۷ بین اختالفاتی اند وکرده یکی را دو خطبه بعضی البته است، کرده

  دارد. وجود موضوع این در

 البالغهنهج یباره خالصه اطالعات در

 مشهور است.«قاصعه »باشد که به خطبه می ۲۷۱ی ترین خطبه: خطبهطوالنی 

 البالغه است، که در مورد خوارج است.نهج ۱۲ی خطبه: خطبهترین کوتاه
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 باشد.می« عهدنامه مالک اشتر»است، که مشهور به  ۳۳ی ترین نامه: نامهطوالنی

 باشد.است که خطاب به فرماندهان لشکرها می ۹۷ی ترین نامه: نامهکوتاه

 بن زیاد نخعی است.« کمیل»باشد که خطاب به می ۲0۹ترین حکمت: حکمت طوالنی 

 ی کوچ کردن از دنیا است.باره که در باشد می ۲8۹حکمت: حکمت ترین اهکوت

 عرض هم سابق کهگونه همان گرچه ؛است حکمتهمین  البالغهنهج در امیرمؤمنان یجمله ترینکوتاه

 ؛هاستآن از بخشی بلکه ،نیست البالغهنهج درامیرمؤمنان  هاینامه و هاخطبه و قصار کلمات یهمه کردیم

 .است یضپرف بسیار دریای این از یاهگوش

 پردازیم.کنیم و به شرح و توضیح آن میآغاز می البالغهنهجدر این بخش از اولین حکمت 

 

 هاحکمت اول: هوشیاری در فتنه

 یدس مرحوم که قصاری یهکلم و حکمت اولین ،باشید کرده مالحظه شید وبا البالغهنهج محضر در چنانچه

 مضمون و موضوع این با قصاری یکلمه است آورده و کرده آوریجمع از سخنان امیرمؤمنان علی رضی

  :است

 

 ی رفتار با فتنه جویان( فرموده است:)در باره امام

ا که پس اى ر)بچه شتر نر که دو سالش تمام شده و مادرش بچه در زمان فتنه و تباهکارى مانند 

دهد( باش که نه پشت )توانائى( دارد تا بر آن سوار شوند، و نه پستانی که از آن شیر از آن زائیده شیر مى

 بدوشند.
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ی برداشت حسب بهبنده  لذا ،است فتنه موضوع در آن ترجمه ظاهراً امیرمؤمنان است که قصار یاین کلمه

 م.کرد نامگذاری «هافتنه در بیداری و هوشیاری» عنوان اب ت داشتم آن راحکم اینو  روایت این که از

 برای یشتپ هنوز که باش  مانند هافتنه زمان در :فرمود امام که ستا آن کلمه اینی ترجمه

 ستانیپ شتر بچه این، گرفت سواری شتر این از بشودکه  است نرسیده حدی به هنوز یعنی ،داردن شدن سوار

 هدبد شیر بتواند که رسیده حدی به سن جهت از نه ، یعنیهست نر شتر بچه چون ،ندارد هم وشیدند برای

 یرواه سن و باش شیرده ترشها نه هنتف درفرماید: . حضرت میدارد دادن شیر قابلیت جنسیت، جهت ازنه  و

کالم  اینای از تو نبرند. تو شیر بدوشند، بهره از نه وند بکش سواریها نه از تو فتنه در که باش مراقب بده،

  .کندمی هوشیاری از حکایت امام

 ناب جلسه این لذا از دارد، بیشتری تأمل به نیاز و است عمیق بسیار کالمی امیرمؤمنان علی کالم

 به چند بخش و چند محور توجه کنیم: البالغهنهج از حکمت شرح و توضیح هردر  در که گذاریممی

 سند این حکمت. – ۲

 شناسی.واژه – ۱

 شناسی.معنی و مفهوم – ۳

 نکات پیرامونی و مرتبط. – 0

البالغه در جاههای های نهجاین بخش به این جهت باید مورد توجه قرار گیرد که برخی از حکمت :اول بخش

ا ذکر هها و یا نامههای دیگر حدیثی نیز آمده است به طور مثال در بخشی از خطبهکتاب و یا کتاب دیگر این

تواند تحمل دو احتمال داشته باشد که روایت شده که این تکرار می شده و یا در سایر کتب از امام علی

 در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
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، است حکمت این شناسیواژه بحث ،گفت خواهیم سخن و کنیم بحث باید آن از که دومی مورددوم:  بخش

 این قصودم که کنیم شناسی واژه ،بشناسیم را است شده برده کارب حکمت این در که کلماتی و مفردات یعنی

 ؟فتنه چیست؟ ظهر کجاست؟ ضرع کجاست ؟چیست  ،مثال طور به ست؟چی جداگانهبه طور  واژگان

 مانه است، حکمت خود شناسیمفهوم و معنا کنیم بحث آن یباره در باید که بخشی سومینسوم:  بخش

 ؟چیست جمله این از منینامیرالمؤ مقصود ؟بگوید ما به خواهدمی چه جمله این ،است تفسیر و شرح

 ؟است کرده اراده از بیان این جمله چه چیزی را است؟ کرده بیان را جمله این که بوده مقامی چه در امام

 هلا البالغهنهج هایحکمت با خواهیممی چون شود، تبیین قصار یهکلم و حکمت این از امام مقصودباید 

ه این ک خصوصاً شویم؛ تا اهل درایت کنیمو تدبر  ملدر کالم امام تأ باشیم؛ روایتشویم تا اینکه اهل  درایت

 .کرد أملتدر آن  بایستی و دارد تفسیر و شرح به نیاز که باشد ابیطالب بن علی امیربیان سخنان ازکالم 

 هاینکته ،داد خواهیم قرار بحث مورد حکمت هر در تعالی اهلل باذن که بخشی چهارمینچهارم:  بخش

 البالغهنهج از هدف چون ،باشدمی ... و سیاسی ،اجتماعی ،اخالقی نکات از اعم ،آن پیرامون کاربردی و راهبردی

 انقالب در خصوص به هم آن ،زندگی اجرایی ینامه آیین یعقبه با شدن آشنا و خواندن حقیقت در خوانی

ای شارها گذشته جلسه در که اسالمی انقالب دوم گام در خوانی البالغهنهج با ببینیم خواهیممی ،است اسالمی

 ،دانندیم اسالمی انقالب اجرایی ینامهآیین برای ایعقبه را البالغهنهج انقالب معظم رهبرکه  گفتیم داشتیم و

 ،است اصیل منابع و کافی اصول ،قرآن ضمن آن در که البالغهنهج به توجه بدون فرهنگی انقالب :فرمودند لذا

کری و ، ففرهنگی عقبه باو  البالغهنهج با خواهیممی لذا ،است فرهنگی بدعت بلکه ،نیست اسالمی انقالب

 مخواهیمیو حیاتی که  زندگی کیفیت و داریحکومت و اسالمی انقالب و زندگی اجرایی ینامهآیین علمی

 .شویم آشنا کنیم پیگیری

 ای بههم اشاره هگذاشت اتجلس در که گونه، هماندارد وجود کلیدی اینکته حکمت این در :اول بخش اما

 بلکه ها،حکمت یهمه نه ؛ البتههاستخطبه و هانامه همان از جزئی هاحکمت این از بخشی ،داشتیمآن 

 ،دیگر یعبارتبه ،است منانؤامیرمهای خطبه و هانامه از وعبارتی جزئی هامتحک این از مواردی و بخشی
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 جاهای در آن از بخشی بلکه ،است نیامده البالغه()نهج اینجا در فقط البالغهنهجدر  سخنان امیرمؤمنان

 یگردی جاهای و منابع در بلکه ،نیست البالغهنهج در فقط ،است آمده آن نیز و غیر البالغهنهج اعم از یدیگر

 قریباًت ت همحکم این .شودنمی البالغهنهج به منحصر حضرت کلماتقبالً هم گفتیم:  اینکه کما ،است آمده هم

-وصیت حضرت ،لامثبه عنوان  ،است شدهامیرمؤمنان نقل  کلمات از جزئی عنوان به دیگر موارد از برخیدر 

است که  البالغهنهج ۳۲ ینامه از غیر نامه، و این وصیتدارد مجتبی امامفرزندش  به طوالنی اینامه

  .باشدمی مجتبی اماممخاطب آن نامه هم 

السعاده نهج ینویسنده محمودی است، همچنین کرده نقل بحار دررا  نامههم این وصیت مجلسی مرحوم

 نینمؤامیرالم موال ینامهوصیت از مفصل یمتن .است آورده و کرده نقل آنجا در است البالغهنهج که مستدرک

 نامه هم آمده است که حضرت فرمود:این عبارت در آن وصیت که دارد وجود نامهوصیت آن در علی

  

 یهناموصیت در هم بار یکو  اینجا در بار یک ،ندارد البالغهنهج حکمت به اختصاصامیرمؤمنان  جمله این

 نداهکرد نقل شانمنابع درآن را  دیگران و مجلسی مرحوم که است آمدهنقل شده و  مجتبی امام به ایشان

 را احتمال دو وجه و دو تحمل قابلیت کنیم دقت خواهیمب اگر آمده، جادو  درامیرمؤمنان  از یعبارت کهاین و

  :دارد

 استمجتبی امامبه  حضرت ینامهوصیت آن از جزئی هم البالغهنهج در حکمت این کهین: ااول احتمال

 لعم این ،نداردعیبی هم  و است گذاشته جااین در حکمت عنوان به و برداشته این قسمت را یید رضس که

 مقداری و نیاورده را روایت یچرا همه که بیاید ذهنش به اشکالاین  کسی اگر ،است بوده هم متداول و مرسوم

 در میان مولفین، روات گوییم نه!؟ میبرداریم را روایت از بخشی که نیست یخالف عمل این ، آیابرداشته را از

 .دندکرمی تقطیع یموضوع حسب تناسب به را یروایت که هست و بوده یمرسوم و تعاد صورت بهو محدثین 

 انجام را عمل تقطیع این یدیگر جاهایدر  و امالی در طوسی شیخ حتی ،دارد وجود یگوناگون هایکتاب
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 یگوناگون ابواب در عاملی حر شیخ ،نداهبود گونههمین نیز عاملی حر شیخ مرحومو  مجلسی مرحوم، است داده

یان ب مقام در االن که دارد هم مضراتی و فواید روایت تقطیع البتهاست،  داده انجام را مل تقطیع کرده ذکر که

 .نیستیم آن

در دو  این حکمت جزیی از آن خطبه و یا نامه و یا سخن نیست، بلکه امام که است این :دوم احتمال

 مورد و دو جایگاه این سخن را فرموده است.

 عنوانبه همجا در یک و است فرموده مجتبی امام به اشنامهوصیت در جا امام همین عبارت رایک

  .باشد کرده بیان جا چند در را عبارت یک که ندارد هم عیمن و منافات و ه؛کرد بیان مستقل یمتحک

 جاهای در نامنؤمامیر که هبود عبارتی ،عبارت این که میرسمی اینجا به نکتهاین  یباره در اتفاقاً

 انونق و قاعده و المثل ضرب یک به تبدیل راعبارت  این هخواستمی و برده کار به هدفی برایآن را  گوناگون

 فرن یک به بخواهد که کجا هر ،بدهد تطبیق هنتف از موردی هر آن را به بتواند زمانی هر در کسی هر که کند

 جایک رد لذا د،کن استفاده آن از بتواند کند راهنمایی ایام الفتنه دربخواهد کسی را  یا کند موعظه و نصیحت

ه اشار و وی خواهد بود از پس ییهاهنفت :فرمود گونهاین مجتبی امام فرزندش به خطاب اینامه وصیت در

 حقیقت در و باشد هوشیار هاباید نسبت به فتنه مجتبی امام کند کهمی مجتبی امام یدورهبه 

 بیان جامعه عموم برای هم دیگر یجای در ، وباشد امیرمؤمنان ناب کالم و فرهنگی ارزش این دارمیراث

 تناسب عمدتاً شودمی ذکر قصار کلمات در که هاییتناسب .داشت نخواهد جهت این از لیشکم که هکرد

 ،ودشمی هم تکرار و شده ذکر گوناگون جاهای در قصار کلمات وقتی عمدتاً یعنی ی است؛نصیحت و ایموعظه

 به را جمله اینهم  آنجا که کند نصیحت خواهدمیهم  دیگر یموضوع تناسب به است، نصیحتی آن تناسب

 برای اتنه اینجا بگویم یعنی ،ندارد فردی جنبه فقط هاعظهمو در هانصیحت تناسب که دانیدمی .بردمی کار

یک  برای گاهی ،است فرد یک برای گاهی موعظه و نصیحت بلکه !نه ،است بوده آقا برای آنجا در و بوده بنده

 است. بشریت یعمده برای هم گاهی و حکومت برای گاهی ،جامعه برای گاهی است، جمع
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 لذا ،کرد نصیحت هم را حاکمان و هاحکومت شودمی حتی یعنی ،دارد گوناگونی جوانب موعظه

 ینامهوصیت از بخشی حکمت که باشد درست اگر البالغهنهجاز  حکمت اولین در علی نیمنؤمالامیر

 ،است آورده و کرده نقلامیرمؤمنان  از را کالم این رضی سید ،باشد مجتبی امام فرزندش بهامیرمؤمنان 

این  اننویسمستدرک از بعضی و البالغهنهج شرّاح از برخی که دارد اضافه عبارت تکه یک نامهوصیت در البته

 اعیاجتم اوضاع به امام کالم این از بخشی در اند.آورده ستهم ه طوالنی که بدلی نسخه عنوان به را مطلب

  :یدفرمامی و کندمی اشاره فتنه وضعیت و

۲. 

فرزندم چگونه خواهی بود هنگامی که در میان قومی گرفتار شوی که کودک آنها گمراه و جوانشان هواپرست 

و پیرانشان امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند، عالم آنها حیله گر فریبکاری است که هوای نفس بر او 

آورد، و در انتظار حوادث دردناکی تو روی میچیره شده و به دنیای زودگذر چسبیده و از همه بیشتر )ظاهرا( به 

 طلبد.کند، و دنیا را با تمام قدرت میبرای توست، و با آرزوها چاره جویی می

                                                           
 .3، ح 234، ص 74ألنوار: ج بحار ا - 1
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های آخرت بی اعتنا و به مواهب )مردم آن زمان( ترسشان از نظر دور، و امیدشان نزدیک است، )به عذاب

گر کنند مترسند، و اکرام نمیبرند که از زبانش میدنیا شدیداً عالقه مند هستند( تنها از کسی حساب می

ار ککسی را که امید بخششی از او دارند. دینشان ربا و هر حقی نزد آنها به فراموشی سپرده شده، افراد فریب

 روند که از همه بیشتر چاپلوسی کنند.را دوست دارند، و سراغ کسانی می

گویند، شنوند، و به درخواست سائلی پاسخ نمیحقی را نمیهای آنها خالی )از یاد خدا( است، سخن دل

مستی غفلت بر آنها غالب شده، اگر آنها را رها کنی دست از تو بر نمی دارند، و اگر از آنها پیروی کنی فریبت 

تقوایی است و هنگامی که از دهند، در ظاهر برادرند و در باطن دشمن، رفاقت آنها با یکدیگر بر اساس بیمی

شود، ها زنده میمیرد و بدعتهای الهی در میان آنها میکنند، سنتجدا شوند یکدیگر را نکوهش می هم

. فرزندم در چنین شرایطی شود ترین مردان کسی است که از فقدان آنها متاثر یا از کثرت آنها خوشحالنادان

رد که سوار شوند و نه پشمی ور است( همچون شتر کم سن و سال باش، نه پشتی داها شعلهکه )آتش فتنه

 که بچینند و نه پستانی که بدوشند ...

 هک ندارد پشمی ،است نیاورده در کرکی هنوز که باش یشتر بچه مثلفرماید: در این هنگام حضرت می

 وشیدند برای پستانی نه و دارد چیدن برای یککره ن ،دارد شدن سوار براینه پشتی  آن را چید، یعنی بشود

  .دارد شیر

  .است شده تکرار جاها بعضی در اینکه و حکمت این سند به نسبت مطلب این

  

 :شناسی حکمت اوّل واژه

 که داریم بخش این در واژه چهار ،است حکمت شناسیواژه حثب بپردازیم آن به باید که دومی جهت اما

  که آن واژگان عبارتند از: شویم آشنا آن با و بشناسیم باید آن واژگان را

  یواژه -۲
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  یواژه -۱

  یواژه -۳

  یواژه -0

 

 ی اوّل:واژه

  است. یواژه ،واژه اولین

  ؟معناست چه به و ،چه یعنی فتنهسؤال: 

 ،است شده وارد قرآن در بیاید البالغهنهج در اینکه از قبل ،دارد قرآنی ریشه چون لغت در فتنه اصلپاسخ: 

 یعنی ،قرآنی واژگانط یرّخِ سراغ به آن شناخت برای لذا ،است شده وارد قرآن در  یا  یواژه مفرد چون

  :نویسدمی گونهاین مفردات در ایشان .رویممی اصفهانی راغب

 

۱،  ۟۳،  

 ۟0،

 لصخا الط و بریزد هایشناخالصی که این تا کنندمی آتش داخل را طال که است این نتْمَ بر وزن  اصل

 برایو  دارد قرار مقداری مس آن داخلناخالص است،  دارد وجود و فروشندمی بازار در االن که طالیی .شود

  .کنندمی استفاده آتش از دمانب خالص طالی و شود خارجمس آن  اینکه

                                                           
 .623مفردات ألفاظ القرآن، ص:  - 1
 .51/13الذاریات:  - 2
 .51/14الذاریات:  - 3
 .4/56النساء:  - 4
 .44/46غافر:  - 5
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 چهآن یعنی ،کند سازی خالص را طال ینا آتش که است آتش درون در طال کردن داخلفرمایند: می 

 :فرمایدمی تفردام خود اما ؛معناست این به لغت ریشه .شود خالص و بزداید است ناخالصی که

 جاآن شده و در استعمال ،کنند وارد الهی عذاب در و آتش در را انسانکه در مورد زمانی و 

  .کنندمی استفاده واژه این از هم

[ همان روز که آنان بر آتش، عقوبت ]و آزموده،  فرماید:قرآن می در خداوند

 .شوند

 شود،روند و انسان خالص میمیاز بین  جهنم در هاناخالصی شوندمی جهنم آتشدر  داخلکه زمانی

 دوزخ به ورود و است بحثی دوزخ در دخلو ،نیستند  ، اماشوندمی جهنم وارد همه هاانسان

 یمهجری ،شوندمی سازیخالصسازی وپاک هایناخالصاز  آنجا در ،شوندمی جهنم وارد بعضی است، دیگر بحثی

 هم عذاب خود به ،است خاص ایعده آن از خلود ولی ،شوندمی خارج سپس ،دهندمی پس را گناهانشان

است،  شده اطالق آتش در انسان کردن وارد برای بعد و آتش در کردن وارد برای اول پس ؛است شده اطالق

  .است شده اطالق هم عذاب خود به

موعود[ خود را بچشید، عذاب ]ۦ: ذاریات یسوره ۲0ی در آیه

 گفتههم  عذاب خود به  :نداهگفت نیسّرمف .[ که با شتاب خواستار آن بودیداین است همان ]بالیى

 به دآورمی بوجود و عذاب را شودمی هم عذاب سبب که هآنچبه  ،دیگر جاهای از بعضی در !بله .است شده

  .آوردمی وجودب عذاب که آنهایی ک،شر ،ضاللت :مثالً ؛شودمی گفته فتنه همآن

 ، شرکضاللت آن یعنی ۟ 

  .شودمی عذاب سبب که گمراهی و

                                                           
 .51/13الذاریات:  - 1
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 و تو را بارها آزمودیم،،  

 

۱. 

است و هر دو واژه هم در سختى و هم در آسایشى که انسان از آنها ناگزیر  مثل واژه  ی واژه

هر  یروند، ولى معنى فتنه و بال، در شدت و سختى آشکارتر و بکار بردنش بیشتر است، در بارهاست بکار می

 دو واژه و معنى آنها خداوند گفت:

 و شما را از راه آزمایش به بد و نیک خواهیم آزمود،، 

 مه امتحان معنای به «فتنه» این قرآن خود در یحت یدیگر جای در که برسیم نتیجهاین  به خواهیممی

  .است آمده

 هب و عذاب سبب معنای بهعذاب،  خود معنای به ،عذاب در انسان کردن داخل معنای به فتنه پس: نتیجه

  .است شده وارد و دارد وجود فتنه یکلمه در اینها همه ،است عذاب یالزمه معنای

از قول لغویین که خلیل هم  دیگر یجای در ، که است آمده هم جوهری صحاح در

 نندکمی آتش داخل آنچه است سوزاندنفَتن   :آمدهگونه جزء قدمای لغویین است این

 از پس .است شده استفاده و شده برده کار به لغوی تناسب همین سبتنا از هم اجتماعیی هافتنه .سوزدمی

 آتش یکوره در طال کردن داخل ،اصل در تنهف که شودمی استفاده لغت شناسیواژه و کارشناسی مجموع

 یتهدس ،انددسته دو استعمال مقام در لغویین لغت و دارید استحضار که گونههمان اما است؛ سازیخالص برای

 یریشه .کنندمی ذکر را استعمال مواردهم  ایدسته و کنندمی ذکر را لغت یریشه ینلغوی از ایدسته :اول

                                                           
 .24/44طه:  - 1
 .21/35األنبیاء:  - 2
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 دسته چند یا دو به لغویین نیز استعمال موارد در .دارد دیگری معنای استعمال موارد و دارد معنا یک لغت

 ار استعمال موارد هستندهم  فراوان ه کهغیر و «العرب لسان در منظور ناب»همانند  بعضی ،شوندمی تقسیم

 رآنیق استعماالت فقط ایشاناند، کرده کار تخصصی «راغب مفردات» مثل مه بعضیاند؛ کرده عرفی ذکر موارد

هم در میان شیعه و هم  حدیثی استعماالت که ؛نداهآورد را حدیثی استعماالت فقط هم بعضی و است آورده را

 «کثیر نهایه ابن»لغت خود با نام  کتاب در «کثیر ابن» سنت اهل میان در در میان اهل سنت وجود دارد،

 استعماالت به ایاشاره «البحرین مجمع» در« طریحی» مرحوم هم شیعه میان در و آوردهرا  حدیثی استعماالت

  .دارد وجود آنجا در که کرده حدیثی

 شآت کوره در طال کردن داخل معنی در اصل در فتنه که شودمی استفاده لغت ارباب کارشناسی مجموع از

 خالص یالزمه که آزمایش و امتحان همانند گوناگونی موارد در آن از بعد ولی است، آن سازی خالص برای

 المس نا انسان ساختن خالص برای آتش کوره منزل به امتحان حقیقت در و است شده استعمال باشدمی شدن

 .است سالم انسان از

 به عذاب و چه به معنای سبب عذاب، چه خودبه معنای  چه ،کردن وارد عذاب دربه معنای  چه فتنه این

 داده زیتمی اکاناز ناپ ناپاکتا اینکه   که است این برای اشهمهعذاب،  یمعنای الزمه

 سبب که گمراهی و ضاللت در هم و شوندمی عذاب امتحان در شدگان رد یعنی ،شودب سازی لماس و شوند

 .است الهی عذاب

 هم البالغهنهج از دیگری متعدد هایجا در علی منانؤامیرم ،است آمدههم  البالغهنهج در معنا همین

 .است کرده استفاده

 

 عبارتند از: است شده وارد فتنه یباره در البالغهنهج در که مواردی
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هایى گرفتار بودند، که در آن رشته دین مردمان در فتنه ،۲ -۲

 .گسسته بود

۱- ، 

 .ها را با کشتیهاى نجات بشکافیدامواج فتنه !اى مردم ،۳ -۳

 .ها استو هوسها و بدعتها پیروى از هوا آغاز پیدایش فتنه ،0 -0

اى مردم! من  ،۳ -۳

ها، در همه جا و کسى جز من بر این کار جرأت نداشت! بعد از آنکه ظلمت فتنه ،چشم فتنه را کور کردم

 .گسترده شد

۱- 

کند )مردم را کند و هنگامى که پشت مىآورد به شکل حق خودنمایى مىها روى مىهنگامى که فتنه ،

شود؛ سازد. در حال روى آوردن ناشناخته است و به هنگام پشت کردن شناخته مىاز ماهیّت خود( آگاه مى

 د.گذرکند و از بعضى مىمانند گرد بادها به بعضى از شهرها اصابت مى

۹- 

ى بسیار گمراه و گمراه کننده، بینم شخصگویا مى ،

هاى کند که( پرچمزند و )آن قدر پیشروى مىبر مردم شام مسلّط شده، و همچون حیوانات بر آنها بانگ مى

رسد و جاى کند و طغیانش به اوج مىنماید. هنگامى که او دهن باز مىخویش را در اطراف کوفه نصب مى

 .گزدهایش مىدان خود را با دندانگردد و فتنه، فرزنپایش در زمین محکم مى

                                                           
 .2خطبه  :البالغهنهج - 1
 الفتن.، ماده 756نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص:  - 2
 .5خطبه  :البالغهنهج - 3
 .54خطبه  :البالغهنهج - 4
 .93خطبه  :البالغهنهج - 5
 .141خطبه  :البالغهنهج - 6
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در ) ،۲ -8

تواند در برابر آن بایستد، و هیچ نمىهاى شب تاریک که هیچ کس هایى خواهد بود، همچون پارهفتنه( آینده

گیرد؛( همچون شترى مهار شده، شود )و شکست دامان آنها را نمىپرچمى از پرچمهاى آن به عقب رانده نمى

 کشد،که زمام دارش آن را مى -و جهاز نهاده

۷- 

ها پس از آور، در هم شکننده و نابود کننده آغاز خواهد شد؛ در آن هنگام قلباى اضطرابسپس فتنه ،

 شوند،ها پس از سالمت فکر و اندیشه گمراه مىلغزد و گروهى از شخصیتاستوارى مى

۲4- . 

کند دوشد، عالیم دین را خراب مىاى مىهاى تازهشود و خونها و با شدت وارد مىاین فتنه با تلخى ،۳

 ر آن را به دستگریزند و پلیدان تدبیاى که( عاقالن از آن مىگسلد، )به گونههاى یقین را از هم مىو رشته

اندازد، پیوندهاى خویشاوندى در آن قطع گیرند، بسیار پر رعد و برق است و هر انسانى را به مشقت مىمى

 !نداشود، سالم هایش بیمار و کوچ کنندگانش مقیمگردد و از اسالم جدایى حاصل مىمى

عرض  ،0 -۲۲

کردم: اى رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله، در چنین شرایطى، این افراد را که داراى چنین صفاتى هستند در 

بازگشت از دین است یا به منزله فتنه و انحراف از احکام  ها به منزله ارتداد واى قرار دهم؟ آیا کار آنچه مرتبه

 خدا؟

 ن(.فرمود: به منزله فتنه بدان )و با آنان همچون مسلمانان خطا کار رفتار ک

                                                           
 .141خطبه  :البالغهنهج - 1
 .151خطبه  :البالغهنهج - 2
 .151خطبه  :البالغهنهج - 3
 .156خطبه  :البالغهنهج - 4



 البالغههای نهجشرح حکمت

 

15 

اى که در پیش است نیفکنید و از خود را در آتش فتنه ،۲ -۲۱

 .آن دورى گزینیدمسیر 

این واقعه فتنه است بند کمانها را ببرید و شمشیرها را در  ،۱ -۲۳

 .نیام کنید

فتنه بپا  ،۳ -۲0

خواسته و بر محور خود در گردش است حال که چنین است به سوى امیر و فرمانده خود بشتابید و به جهد 

 .با دشمنان خویش به خواست خداوند بزرگ، مبادرت ورزید

 

 ی دوم:واژه

 است، یواژه

  للبعیر. سنی وصف( اللّبون ابن)

 ألنّ لبون بنت االنثى و الثالثة، فی دخل و الثانیة السّنة استکمل إذا الناقة ولد اللّبون ابن و: الصّحاح فی و

 .اللّام و باأللف یعرّف و نکرة هو و لبن لها فصار غیره وضعت أمّه

 غیره لداو وضعت قد األغلب على أمّه ألنّ الثالثة فی دخل و سنتین استکمل إذا الناقة ولد اللبون ابن: أقول

 .لبن ذات فهی

 وارد و هشد امتم سالش دو که گویندمی یشتر بچه به شتر است( بچه برای سنی اصطالح )یک 

  هم ادهم شتر بچهگاهی به  البته ،شودمی گفته آن به ود، اگر بجه شتر نر باشدش سوم سال

 این ردنب کار به سر ،است شده گفته  ماده شتر ماده بچه بههم  موارد برخی در و شودمی گفته

                                                           
 .187خطبه  :البالغهنهج - 1
 .238خطبه  :البالغهنهج - 2
 .1: نامه البالغهنهج - 3
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 حتما فرزندش؛ عمر از تمام سال دو شدن فاصله لحاظ با مادرش که است جهت این به شتر بچه برای عنوان

 ،دارد یرش و زاییده هم سر پشتاست،  مستمر او شیر لذا دارد، شیر دوباره و آورده دنیا به دیگری بچه دیگر بار

  .دنگویمی شتر بچه این به لذا ،است بوده آوردن بچه حال در هم مادرش حقیقت در و

 هبشود و هم می و الم الف به معرف هم و ،رودمی کاربه المو  الف بدونو هم  و الم الف اب هم

  .دآیمی و الم الفصورت نکره و بدون 

  .دشومی گفته آن به شودمی وارد سوم سال به و شده تمام سالش دو کهبچه شتر زمانی

 عنایم به تا دیباش داشتهدر ذهن  را معنا این کردیم عرض شناسیموضوع یمقدمه در که خصوصیتی آن با

  .برسیمالبالغه نهج حکمت

   :فرمود علی منانؤامیرم

تر ش بچه این هنوز که است شده وارد سوم سال به و شده تمام سالش دو که باش یشتر بچه مثلفرمود: 

 البطن الفخ ،نداردبرای سواری  پشتی» ،ندارد دادن شیر قابلیت و شدن سوار قابلیت

اتی همچون حیوان پستان » .ندارد توضیح به نیاز و بوده روشن آن معنای ،ندارد پشتی ،است

شیر  که فرزند خود را به پستان زن ولی ،گویندمی دهدشتر که به بچه خودش شیر می و گوسفند و گاو

 انواژگ پس .دهدمی شیر را بچه که است حیوانات پستان از مقصود در اینجا گویند،می« یثد» دهدمی

  .یمدکر معنا گونهاین را

 مثل هافتنه یاما در فرمود:  حکمت این در علی امیرمؤمنان اینکه خالصه

 هنوز هک باشد شده سوم سال وارد و شده تمام سالش دو که شتری باشیعنی همانند بچه  ،باش

 نیست یااندازه به سنش ندارد، اصالً سنی نگاه از نه و جنسیتی نگاه از نه شیردهی قابلیت و سواری قابلیت

 اصال :بگوید خواهدمیحضرت  .ندارد دادن شیر قابلیت ر است که باز همن هم آن جنسیت و هددب شیر که
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 نهتو  زا کهباش! تا این مراقب هاهفتن رفرماید: دحضرت می ندارد. باشد داشته دوشیدن قابلیتپستانی که 

که از تا این !باش مراقب که است این از کنایهو نه بتوانند تو را بدوشند، این سخن موال  بگیرند سواری بتوانند

 میدان تنه درد، اهل فنباش داشته مستقیم غیر هایاستفاده سوء نه بتوانند و بکنند مستقیم هایاستفادهنه  ،تو

 ستفادها بتوانند وت شخصی امکانات از نه و ببرند بهره تو هایحمایت از نه نداآورده وجود به خودشان که ایفتنه

 حتنصی مقام در امام آیا ببینیم که اجتماعی یعرصه در خصوصاً ،دارد بحث جای خیلی حکمت این .کنند

 ودهب باطل مقابل در ،بیان مقام در اینجا آیا کندمی بیان را کلی قانون یک داردحضرت  !نه یا است بوده فرد

 نای مقابل در ما یدر مراد و مقصود حضرت از این تعابیر آیا وظیفه ؟است همین هم حق مقابل در !نه یا است

 که ؟است هامیدان در یآفرین نقش هافتنه این مقابل در ما یوظیفه !نه یا و عزلت است، گیریکناره هافتنه

 ایدب که است داده رخ نشارحا ناحیه از خطاهایی هم بعضاً که کنیم استفاده هالبالغجنه حارّش نظرات از باید

 .بدهیم تذکر


