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  امبریپ احتضار ثیحد در «َنْفس» واژه یمعنا روشمند لیتحل
یافت: تاریخ  16/11/1396 در
 11/2/1397 پذیرش: تاریخ

 1 )گلسیانی( مردانی مهدی
 چکیده

 ایهن کهه اسهت آن مفهردات صهحی  فههم نیازمنهد حهدیث، یه  دقیه  فههم بهه یابی دست
 و تهاریخی روایهی، متهون پایهه بهر کلمهه معنهای تحلیل نیازمند واژگانی، بررسی از فراتر مهم،
 تحلیل نیازمند و بوده همراه چالش با آن معنای که واژگانی از یکی است. مؤثر قراین دیگر
 ارتحهال لحظهه قرینهۀ بهه کهه اسهت البالغهه    نههج 197 خطبه در «َنْفس» واژه است، تبیین و

 و همسهو نها عبهارات برخهی دلیهل بهه لکهن اسهت. شهده دانسهته رو  معنهای بهه  پیامبر
 پهژوهش اسهت. شهده مواجه جدی تردیدی با معنا این شناختی، متن مالحظات بعضی
 محققهان و مترجمهان شهارحان، آرای انتقهادی - تحلیلهی روش به تا است کوشیده حاضر
یابی را البالغه   نهج  امیرالمؤمنین کال  در ظاهری دوگانگی حدیث، فهم منط  پایه بر و ارز
 و تهاریخی روایهی، مسهتندات بهر تکیه با که تحقی  این از حاصل نتیجه نماید. رفع را 
 در  امیرالمههؤمنین کههال  در َنْفههس واژه کههه دهههد   مههی نشههان اسههت، آمههده دسههت بههه لغههوی
 است. رفته کار به رو  غیر معنایی
 نههج 197 خطبهه البالغهه، نههج فههم متن، تحلیل شناسی، واژه حدیث، فهم ها: واژه کلید

 البالغه.

ح .1   مسأله طر
 از ای   مجموعههه نیازمنههد اسههت، مههتن بههر ههها آن اصههلی تمرکهه  کههه هههایی دانههش دربههاره پههژوهش
گاهی  متون درباره که آنگاه ها   نیازمندی این است. متنی مطالعات با مرتبط های   توانایی و ها   آ

                                                   
 mardani.m@qhu.ac.ir قم حدیث، و قرآن دانشگاه استادیار .1
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 قصهور که چرا یابد. می   مضاعفی حساسیت و اهمیت گردد،   می مطر  حدیث( و )قرآن مقدس
 بدعت و تحریف بهای به بلکه متن، از ناقص و نارس فهم موجب تنها نه حوزه این در تقصیر و
 فهههاخر ادبیههاتی از کههه البالغههه نهههج چههون متههونی درک و فهههم رو، ایههن از شههود. مههی   تمهها  دیههن در

  است. پذیر امکان مهارت و تخصص بر مبتنی تالش   سایۀ در تنها است، برخوردار
 تهرین   مقهد  از خود که است یشناس واژه محور، متن های   پژوهش در الز  های   مهارت از یکی

 حکههم در مههتن، یهه  مفههردات و واژگههان زیههرا ؛آیههد   مههی حسههاب بههه مههتن فهههم مراحههل تههرین مهههم و
 از کشهند.   مهی تصهویر بهه را مهتن زیبهای و بلنهد نمای هم، کنار در که 2اند ساختمان ی  آجرهای

 بهه را آن مفهردات و الفها  ابتهدا    بایهد مهتن یه  صهحی  و دقیه  فههم بهه یابی دست برای ،رو این
 کلمهههات لغهههوی معنههای فههههم در تنهههها یشناسهه واژه امههها کهههرد. معناشناسههی و فهمیهههد شایسههتگی
 کتهب پایهه بهر کلمهه معنهای تحلیهل نیازمنهد لغهت، کتهب بررسهی از فراتهر گهاه و شهود نمی   خالصه
 رو بهه رو ابها  با آن معنای که واژگانی مورد در امر این که است مؤثر قراین دیگر و تاریخی روایی،
  یابد. می   مضاعفی اهمیت است، دخیل حدیث معنای فهم در و بوده

 نظهر اخهتالف آن تفسهیر دربهاره و شهده مواجهه جهدی چالشهی بها آن معنای که واژگانی از یکی
 است: آمده البالغه نهج 197 خطبه از بندی در است. «َنْفس» واژه است، گرفته صورت

َّ وْدََّّو  ق  ََّّل  ُسوووُلََُّّقوِب   َََّّّاَّلِلََّّر  ََّّو  وُهََِّّإن   س 
ْ
أ ََّّر  وو   ع  یَّل  ِِ وْد ََّّص  ووْدََّّو  ق  ْتََّّل  وال  ْفُسووُهََّّس  ََّّیِفََّّن  و  ِ

وواَّک  ْرَُت  ْمر 
 
أ َّف 

َّ ْجِهیَّع    ََّّو  ْدََّّو  ق  یُتََّّل  ی ُهََُّّول  َََُّّّغْسل  ُةََّّو  ِئک  ال  این؛َّاْْل  ْع  
 
ََّّأ

 آن جههان و شههد، رو  قههب  بههود مههن سههینه روى سههرش کههه حههالی در خههدا رسههول
 آن غسل دار عهده من کشید . خود چهره به را آن و گشت روان دستم در حضرت
  3کردند. می یارى مرا امر آن در فرشتگان و بود  حضرت

 - کشهد می تصهویر به را  پیامبر با خود ن دی  رابطۀ که - جمله این در  ینمؤمنامیرال
 بها اسهت. رو  معنهای بهه ( پیهامبر )رحلهت سهیاق قرینهۀ بهه کهه کهرده اسهتفاده «َنْفس» واژه از

 تردیههد بها معنها ایهن اسهت، رفتهه کهار بهه مههتن در کهه عبهاراتی و کلمهات برخهی دلیهل بهه همهه، ایهن
 جریههان قابههل مههواد بههر «سههالت» کلمههۀ چههه، ؛اسههت نیافتههاده طبههع مقبههول چنههدان و شههده مواجههه
َههها» عبههارت و دارد داللهت ْمَرْرته

َ
ههی َعَلههی أ  در ؛کنههد مههی   حکایههت «َنْفههس» بههودن لمهس قابههل از « َوْجه 

 نهدارد. لمهس یها جریان قابلیت و است مادی غیر و مجرد آدمی رو  مشهور، باور طب  که حالی
                                                   

 .54ص ،القرآن الفا  مفردات .2

 .197 خطبه ،البالغه نهج .3
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  امیرالمهههؤمنین کهههال  در «َنْفههس» واژه از مقصهههود کهههه اسههت آمهههده پدیهههد سههؤال ایهههن ،رو ایههن از
  است  انسان رو  از غیر چی ی  ینمؤمنامیرال مراد آیا چیست 

 بیهان متفهاوتی ههای دیهدگاه البالغهه،   نههج محققهان و مترجمان شارحان، سوی از باره این در
  امیرالمههههؤمنین کههههال  در موجههههود ظههههاهری دوگههههانگی رفههههع در سههههعی همگههههی و اسههههت شههههده
 ایهن حهّل  در و نسرداختهه مسهأله ایهن روشهمند تحلیل به باید که چنان آن همه، این با اند. داشته
 فهرازی تبیهین» مقالهه در افضهلی علهی آقهای تهر پهیش کهه چنهان انهد؛ نیافتهه توفی  چندان معضل
 آدمهی رو  از ای  مرتبهه خوانهدن مهادی بها و پرداختهه مسهأله ایهن بررسهی بهه «البالغهه   نههج از دشوار
 پهژوهش کهه اسهت حهالی در ایهن 4اسهت؛ شهده آن دریافهت و لمهس جهواز به قایل حیوانی( )رو 
 جدیهد نظهری اثبهات صهدد در و دارد تفهاوت شهده یهاد تحقیه  با فرضیه و روش جهت به حاضر
  است.

 ثیحد یسنجاعتبار .2

 طریه  از کهه اسهت روایهات یاعتبارسهنج حهدیث، فهم منط  در شده پذیرفته قواعد از یکی
 از منقهههول مهههتن )درسهههتی آن اصهههالت و معصهههو ( بهههه سهههخن )انتسهههاب حهههدیث صهههدور بررسهههی
 و صهدور از انه،شناسه واژه ههای بررسی از قبل است شایسته رو، این از گیرد. می   صورت معصو (
 د.شو برررسی آن اعتبار بر دال قراین و شود حاصل اطمینان  ینمؤمنامیرال کال  اصالت

 ثیحد صدور .2-1
 بههه آن انتسههاب از اطمینههان و حههدیث صههدور احههراز احادیههث، فهههم در آغههازین مراحههل از یکههی
 گههرو در آیههد، مههی   دسههت بههه روایههی متههون از کههه برداشههتی اعتبههار و ارزش کههه چههرا ؛اسههت معصههو 
 از ،شهود مهی   ارا هه متهون از کهه تحلیلی و تفسیر صورت، این غیر در است؛ معصو  به آن انتساب
 نیازمنههد حههدیث، صههدور احههراز اسههت. دینههی ارزشههی فاقههد بههوده، بههرون حههدیثی مطالعههات دایهره
 ؛گههردد مههی   طههر  حههدیث مههتن و سههند مصههدر، وی گههی سههه بههه نظههر بهها کههه اسههت قواعههدی و روش
 در معصهو  بهه منسهوب مهتن کهه اسهت منهابعی بررسی دار عهده «یشناس مصدر» روش که چنان
 باشههند، برخههوردار اعتبههار و شهههرت ،کثههرت از منههابع، آن قههدر چههه هههر و اسههت شههده گهه ارش ههها آن

 «یشناسهه سههند» روش در یابههد. مههی   قههوت آن صههدور و شههده تقویههت معصههو  بههه حههدیث انتسههاب
گهر که گیرد می   قرار بررسی مورد حدیث راویان احوال  گه ارش ،باشهند برخهوردار وثاقهت مراتهب از ا

                                                   
 .61ص ،«البالغه نهج از دشوار فرازی تبیین» .4
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 دو از نیه  «یشناسه مهتن» روش و گهردد مهی   احهراز حهدیث انتسهاب و شهده واقهع اعتمهاد مورد ها آن
 روایهات اسهلوب بها سهخن سهب  کهه چنهان و پردازنهد می   حدیث بررسی به محتوا و سب  منظر
 صهدور باشد، هماهنگ دینی های آموزه با نی  حدیث مضمون و باشد همخوان  بیت اهل

 بها شهده یهاد معیارههای تطبیه  بها تها اسهت شایسته رو این از گردد. می   تقویت معصو  از حدیث
 اثبهات را  امها  بهه آن انتساب درستی و بپردازیم آن صدور بررسی به ، ینمؤمنامیرال کال 

 نماییم.
 یمأخذشناس .2-1-1
 از البالغهه نههج 197 خطبه که آید می   دست به چنین البالغه نهج مدارک و مآخذ مطالعه با

 امیهر بهه آن انتسهاب منظر، این از و است بوده تاریخی-روایی منابع در متداول و مشهور سخنان
 شهیخ ،صهفین وقعهة در ق(202)  منقهری مه احم بهن نصهر کهه چنهان ؛اسهت ثابهت  ینمؤمنال

 و الحکم عیون در (6 )قرن واسطی لیثی و االمالی در ق( 460 ) طوسی شیخ و ق( 413 ) مفید
 از خههود سههند بهها منقههری نمونههه، بههرای انههد؛ کههرده نقههل  ینمههؤمنامیرال از را خطبههه ایههن المههواع 

گهاه عهاص عمهرو و معاویه خطبه از  علی وقتی که است کرده نقل چنین أسلمی سنان   أبی  آ
 حمههد از پههس گههاه آن شههوند؛ جمهع مههرد  تهها داد دسههتور شههوراندند، ایشهان علیههه بههر را مههرد  کههه شهد
 فرمود: چنین آن از بخشی در که کرد ایراد ای  خطبه الهی وثنای

َّ ل 
 
ََّّأ ََّّو  ووِ ََِّّمووْنََِّّإن   ْعج 

 
اِئووِ ََّّأ ج  ََّّاْلع  ن  

 
ََّّأ ووة  ی  اِو ََُّّمع  ِبََّّْبوون 

 
ََّّأ ان  ََُّّسووْفی  وَّو  ْموور  ََّّع  وواِ ََّّْبوون  ََّّاْلع  ووْهِمی   َّالس  

ا ج  ْصووب 
 
وواِنََّّأ ض  ِ ر  ََُّّیج  ووا   ََّّالن   وو   ووِ ََّّع  ل  یِنََّّط  ِ وواَّالوود  ْعِمِهم  ََِّّبز  ووْدََّّو  ِلْمووُ ََّّْق  ََّّع  ین ِ

 
ََّّْأ وواِلْ ََّّل  خ 

ُ
ََّّأ ُسووول  َّر 

ََّّاَّلِلَّ وو  ُ ََّّق  ََّّْو  ْعِصووِهََّّل 
 
ْموور ََّّیِفََّّأ

 
ََّّأ وو  ُ ِقیووِهََّّق 

 
ْفِسووَّأ اِطِنََّّیِفََِّّبن  وو   ووِ ََّّاْْل 

ووْنُکُ ََّّال   وواَّی  وواُلََِّّفهی  ْبط  ََّّاْْل  َّو 
ُدَّ اَُّتْرع  اِئُ ََِّّفهی  ر  ََّّاْلف  ة  د  ِنََّّن  ْ م  ْکر 

 
اَّاَّلُلََّّأ ُهََِِّّب  ل  ْمُدََّّف  ََّّاْْل  وْدََّّو  ق  ََّّل  ُسووُلََُّّقوِب   َََّّّاَّلِلََّّر  ََّّو  وُهََِّّإن   س 

ْ
أ َّر 

َّ ِ ْجِریَّل  ََّّح  ْدََّّو  ق  یُتََّّل  ی ُهََُّّول  وِدیَُّغْسل  ْحوِدیَِّبی  ُبوُهََّّو  ل ِ وُةََُّّتق  ِئک  ال  ََّّاْْل  ُبوون  ر   ق  ِعویَّاْْلُ ََّّم  واَّاَّلِلََّّاْیوُمََّّو  َّم 
ْتَّ ف  ل  ََّّاْخت  ة  م  
ُ
ََّّأ ََّّق   ُ ْعد  اَّب  ِبهی ِ  ََّّن  ر ََِّّإل   ه  ْهُلََّّظ 

 
اَّأ اِطِله  ََّّب  ْهِلََّّع   

 
اَّأ ه  ِ ق  ََّّح  اَِّإل   ََّّم  اء  5ََّّاَّلُل.َّش 

 تهه،نبا بن اصبغ از سند ذکر با خود االمالی از هفتم و بیست مجلس در مفید شیخ همچنین
  فرمود: خطبه ی  از بخشی در ینمؤمنالامیر که است کرده گ ارش چنین

َّ ل 
 
ََّّأ ََّّو  ََِّّإن   وو   ْعج 

 
ووِ ََّّأ ج  ََّّاْلع  ن  

 
ََّّأ ووة  ی  اِو ََُّّمع  ِبََّّْبوون 

 
ََّّأ ان  ََُّّسووْفی  ووِوی   ََّّاْْلُم  وَّو  ْموور  ََّّع  وواِ ََّّْبوون  ََّّاْلع  ووْهِمی   َّالس  

واِنَّ ض  ِ ر  ََُّّیج  ووا   ََّّالن   وو   ووِ ََّّع  ل  ِمََّّط  وواَّاْبوِنََّّد  ِهم  م ِ ََّّع  ََّّو  ََِّّإین ِ ََّّْاَّلِلََّّو 
وواِلْ ََّّل  خ 
ُ
ََّّأ ُسووول  َََّّّاَّلِلََّّر  وو  ُ ََّّق  ََّّْو  َّل 

ْعِصِهَّ
 
ْمر ََّّیِفََّّأ

 
ََّّأ ِقیِهََّّق   ُ

 
ْفِسََّّأ اِطِنََّّیِفََِّّبن  ِ ََّّاْْل   

ْنِکُ ََّّال   اَّت  اُلََِّّفهی  ََّّاْْل ْبط  ْرُعوُدََّّو  واَّت  اِئُ ََِّّمْْن  ور  َّاْلف 
َّ ة  ََِّّبُق    ِن  م  ْکر 
 
اَّاَّلُلََّّأ ُهََِِّّب  ل  ْمُدََّّف  ََّّاْْل  وْدََّّو  ق  ََّّل  ََُّّقوِب   وِ  ُ َََّّّالن   ََّّو  وُهََِّّإن   س 

ْ
أ وِ ََّّر  ْجوِریَّل  ََّّح  وْدََّّو  ق  یوُتََّّل  ی َُّول 

                                                   
 .224ص صفین، وقعة .5
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ُهَّ ِدیَُّغْسل  ُبُهََِّّبی  ل ِ ُةََُّّتق  ِئک  ال  ََّّاْْل  ُبون  ر   ق  ِعویَّاْْلُ ََّّم  واَّاَّلِلََّّاْیوُمََّّو  وْتََّّم  ف  ل  ََّّاْخت  وة  م  
ُ
ََّّأ ْعود  واَّب  ِبهی ِ  ََّّن  ور ََِّّإل   ه  َّظ 

ا اِطُله  ََّّب  اَّع    ه  ِ ق  ََّّح  اَِّإل   ََّّم  اء   6َّ.َّاَّللَّش 

 االمهالی از اول مجلهس در مفیهد( )شهیخ خهود اسهتاد از نقهل بهه طوسهی شهیخ را گه ارش همین
 ههههای نشهههانه از مؤلفهههان برجسهههته شخصهههیت نیههه  و مآخهههذ تعهههدد و قهههدمت 7اسهههت. کهههرده نقهههل

 انتسهاب به ما اعتماد بر و گردد می   شده یاد مآخذ اعتبار و ارزش موجب که است اعتباربخشی
 بها البالغهه نههج در رضهی سهید گه ارش مقایسهه همه، این با اف اید. می    ینمؤمنامیرال به کال 

 دهشه یهاد مآخهذ در البالغهه نههج مهتن از بخشهی کهه دههد مهی   نشهان مفیهد شهیخ و منقری گ ارش
هههه  َسههاَلْت  َلَقههْد  َو » عبههارت و اسههت نیامهده هی َنْفسه ههی ف  َههها َکّف  ْمَرْرته

َ
ههی َعَلههی َفأ  و صههفین وقعههة در «َوْجه 

 ندارد. وجود أالمالی
 یشناسسند .2-1-2

 مؤلفههان و اسههت برخهوردار نیهه  سههند امتیهاز از مآخههذ، اعتبههار بهر عههالوه ینمههؤمنامیرال خطبهه
 یکهی ایهن، کهه انهد پرداختهه نیه   امها  کهال  نقهل در واسطه افراد و راویان ذکر به نامبرده، مآخذ
گر زیرا ؛گردد می   محسوب  ینمؤمنامیرال خطبه به اعتبار اف اینده قراین از دیگر  کلمات چه ا
 مسهند نقهل به که مآخذی شناسایی با لکن ،است سند فاقد البالغه نهج در  ینمؤمنامیرال

یههابی را البالغههه نهههج َاسههناد تههوان   مههی ،انههد پرداختههه  امهها  سههخنان  قههراین احیههای بههه و کههرد باز
 پرداخته  ینمؤمنامیرال خطبه نقل به ذیل سند ذکر با منقری که چنان ؛پرداخت آن سندی
 است:

رَُّ ََّّْبُنََُّّعم  ْعد  ْنََّّس  ِبََّّع 
 
ََّّأ ْجی  ْنََّّی  ِدََّّع  م   ََّّْبِنََُُّّم  ة  ْلج  ْنََّّط  ِبََّّع 

 
ََّّأ ان  ََِّّسن  ِمی ِ

...َّاْْل ْسل  ال  َّق 

 است: نموده گ ارش را  اما  خطبه ذیل، سند ذکر با مفید شیخ و
یِنَّ ر  ْخب 

 
ِ ََّّأ ی ِ ُب الط  

 
ََّّأ ْی ُ س  ََّّْبُنََّّاْْلُ د  م   ََُُّّم  ْجوِوی ُ وارََُّّالن   م   ََّّ الت   وال  اَّ:ق  ن   َ ود   وُدََّّح  م   وِنََّّْبوُنََُُّّم  س  ََّّ اْْل  وال  َّ:ق 
ا ن   َ د   ُب َّح 
 
ََّّأ ْی  ََّّ ُنع  ال  اَّ:ق  ن   َ ود   واِلُ ََّّح  ْبوِدََّّْبوُنََّّص  ََّّ اَّلِلََّّع  وال  اَّ:ق  ن   َ ود   ََّّح  وام  وْنََّّ ِهش  ِبََّّع 

 
ََََّّّّأ و   ن  وِنََّّ ُِم ْ َّع 

ِشَّ ْنََّّ اْْل ْعم  ِبََّّع 
 
ََََّّّّأ اق  ََِّّإْسج  ِبیِعی ِ ِنََّّ الس   ِغََّّع  ََّّْبِنََّّاْْل ْصب  ة  ات  َّ...َُّنب 

ههه بهها مفیههد شههیخ دو ، سههند در و واسههطه چهههار بهها منقههری نخسههت، سههند در  خطبههه واسههطه نه
کثهر و نیسهت دسهت در کافی اطال  راویان همه درباره که است کرده نقل را امیرالمؤمنین  هها آن ا

 دارای ،نبههوده معتبههر رجههالی معیارهههای جهههت بههه شههده یههاد َاسههناد رو، ایههن از ند.هسههت   مجهههول
                                                   

 .234ص مفید، األمالی، .6

 .11ص طوسی، ،األمالی .7
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 را روایهات یاعتبارسهنج مهالک کهه هه مختهار مبنهای پایهه بهر همهه، ایهن بها نیسهت. سهندی وثاقت
 دیگهر کمه  بهه و پرداخهت مهذکور اسهناد ضهعف جبهران بهه تهوان   مهی هه دانهد مهی   صهدوری وثاقت
 کههه - یشناسهه مصههدر قرینههه کههه چنههان ؛کههرد دفهها  امیرالمههؤمنین خطبههه اعتبههار از موجههود، قههراین
 قهراین دسهت این از - آمد خواهد ادامه در که یشناس متن قرینه و گرفت قرار بحث مورد تر پیش
 است.

 یشناس متن .2-1-3
 دو پایههه بههر کههه اسههت احادیههث شههناختی مههتن بررسههی ی،اعتبارسههنج هههای روش از دیگههر یکههی
گهر کهه نحو بدین پذیرد. می   صورت محتوا و سب  وی گی  اسهلوب بها حهدیث ادبیهات و سهب  ا
 دینههی هههای آمههوزه بهها حههدیث محتههوای و مضههمون یهها و باشههد همخههوان  بیههت اهههل روایههات

گر گردد، می   استناد قابل و شده شمرده معتبر حدیث آن باشد، هماهنگ  سهند جههت بهه چهه ا
 باشد. شده تلقی ضعیف مصدر، یا

   قههرار بررسههی مههورد بیههانی اسههلوب منظههر از را  ینمههؤمنامیرال خطبههه وقتههی اسههاس، ایههن بههر
 در واحهدی سهب  و اسهت همسهاز و همسهو حضهرت کلمهات دیگهر بها کهه یهابیم می   در دهیم، می
گر که حالی در دارد؛ جریان ها آن همه  ایهن نبهود صهحی   امها  بهه کلمهات از یکهی انتسهاب ا

 در روش ایهن کارآمهدی دربهاره الحدید ابی ابن که چنان آمد. نمی   چشم به یکنواختی و یکسانی
 است: گفته البالغه نهج اعتبار

 ایهن در را او و باشهد منهد بههره بیهان علهم از انهدکی و باشهد داشته انس خطابه و کال  با کس هر
 فههرق کههار تههازه و دار  ریشههه و شههیواتر و شههیوا اسههتوار، و سسههت سههخن میههان ناچههار باشههد، ذوقههی کههار
گر این  گذارد... می  دیهد خهواهی یکنواخهت و یکدسهت را آن تما  کنی، تأمل البالغه نهج در ا
 هیچیه  و نهدارد اى آمیه ه ههیچ که است خالص عنصر ی  همچون و دارد یکسانی سب  که
   8نیست. دیگر اج اء مخالف آن اج اء از

   مقایسهه  بیت اهل احادیث دیگر با را امیرالمؤمنین خطبه محتوای وقتی دیگر، سوی از
 بهه و اسهت شده تکرار نی  معصومان کلمات دیگر در مضمون این که شویم می   متوجه کنیم، می

 یهاد  ینمهؤمنامیرال آغهوش در ایشهان َنْفس شدن خارج و  پیامبر سسردن جان از صراحت
 ایراد  زهرا حضرت دفن هنگا  به که  ینمؤمنامیرال از کالمی در نمونه، برای ؛است شده
 است: آمده و رفته اشاره موضو  این به است، شده

                                                   
 .128ص ،10ج الحدید، ابی ابن ،البالغه نهج شر  .8
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َّ وول   وواَّ:ق  ََّّی  ُسووول  ووْنََّّاَّلِلََّّر  ََّّع  ِکک  ووِفی   ووْبِریَّص  ََّّص  ََّّو  ق  وواََّّر  ْْن  ووِدیَّع  ل ُ ََّّت    ََِّّإل   ن  
 
ََّّیِفََّّأ ِ  

 
ووأ ِظووِیََّّىِلََّّالت   َِّبع 

َّ ِکووک  ََُّّفْرق  وواِدِ ََّّو  ََّّف  ِکک  ََُّّمِصوویب  ْ ِضووع  ووز  ََّّم  ع  ووْدََّّت  ق  ل  ََّّف  ووْدُتک  س   ِةََّّیِفََّّو  ْلُجوو د  ََّّم  ْبووِرک  ََّّق  ووْتََّّو  اض  ََّّف  ووْی   َّب 
ِری ْ ََّّن  یَّو  ِِ ْد .َّص  ْفُسک  9ََّّن 

 بهه  پیهامبر پایهانی سفارش عنوان به موضو  این ، خدا رسول از حدیثی در همچنین
 است: آمده و شده مطر   ینمؤمنامیرال

ا م   ل  ََّّف  ُرب  وُجََّّق  ْفِسِهََُّّخُر َََّّّن  ال  ُهََّّق  ْعََّّ:ل  ِ ََّّض 
ْ
أ واَّر  ََّّی  وِ  ُ ََّّیِفََّّع  ْجوِرک  وْدََّّح  ق  ََّّف  واء  ْمورََُّّج 

 
وز  ََّّاَّلِلََّّأ ََّّع  ََّّو  ول   َّ ج 

ا ِإذ  ْتََّّف  اض  ْفِسَََّّّف  اَّن  ْْل  او  ن  ت  ََّّف  ِدک  ََِّّبی  ْ ََّّو  اَّاْمس  ََِِّّب  ک  ْجه  ََّّو  ْهِنََُّّث   ج ِ ََّّو  ِةََِّّإىل  ََّّاْلِقْبل  ََّّو  ل   و  ْمِری.َّت 
 
10ََّّأ

 آمهده و شهده برده نا  حضرت فضایل از یکی عنوان به ، ینمؤمنامیرال نامه زیارت در یا و
 است:

َّ ََّّو  ل  ووذ  ووُهََّّب  ْفس  وواِتََّّیِفََّّن  ْرض  ََّّم  ک  ُسوو لی ََّّر  وواَّو  ه  ل  ع  ْقفووا ََّّج  ََّّو  وو   ِکووِهََّّع  اع  ََّّط  ووا ََّّو  ن  ََُِّّم   ِکووِهََُّّدون  ْکب  ََّّن  وو    َّح 
ْتَّ اض  ْفُسُهَََّّّف  ِهََّّیِفَََّّّن  ِ ف  ََّّک  ََّّو  ل    واَّاْست  ه  ْرد  ََّّب  ُهََّّو  وج  س  ََّّم  و   ْجِهوِهََّّع  ََّّو  ْتوُهََّّو  ان  ع 

 
ََّّأ ُتوک  ِئک  ال  ََّّم  و   َّع 

ََُّّغْسِلِهَّ ََّّو  ِهیِزهی ْ ََّّت   ََّّو 
ْیِه.َّص     ل  11َّع 

 اسهلوب وحهدت نیه  و البالغهه نههج 197 خطبهه بها خهانواده ههم احادیهث به توجه با بنابراین،
 بهههه شههده یههاد خطبهههه انتسههاب کههه گفهههت تههوان مههی   چنهههین حضههرت کلمههات دیگهههر بهها آن بیههانی

 است. محرز آن اعتبار و است ثابت  امیرالمؤمنین

 ثیحد اصالت .2-2
 از گهها  دومههین بههه نوبههت آن، صههدور از اطمینههان و دسههت در مههتن بههودن حههدیث احههراز از پههس
 سهالمت حدیث، اصالت از منظور رسد. می   حدیث اصالت احراز یعنی ،یاعتبارسنج مراحل
 از حهدیث انتقهال مسهیر در است ممکن که است زایی آسیب و مخرب تغییرات از حدیث متن

 حاصهل اطمینهان کهه آنهیم صهدد در مرحلهه ایهن در ،حقیقهت در باشهد. داده رخ امروز تا معصو 
 مسهیر در و اسهت شهده صهادر معصهو  از کهه اسهت متنی همان ماست، اختیار در که متنی شود

 ههای نسهخه مقایسهه طریه  از مهم، این است. مانده مصون و... تحریف و تصحیف از انتقال،
 منظهور، ایهن بهرای شهود. مهی   حاصهل آن احتمهالی تغییرات بررسی و حدیث متن چاپی و خطی
 تطبیه  را آن مآخذ دیگر نسخ با سسس و بررسی البالغه( )نهج حدیث اصلی مصدر نسخ ابتدا

                                                   
 .281ص مفید، ،األمالی ؛459ص ،1ج ،الکافی ؛202 خطبه ،البالغه نهج .9

 .237ص ،1ج ، طالب أبی آل مناقب ؛136ص ،الوری إعال  ؛186ص ،1ج ،االرشاد .10
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 بهه اسهتناد قابهل و اسهتوار متنهی احتمهالی، ههای آسیب ترمیم و شناسایی از پس تا شود می   داده
 آید. دست

 البالغه نهج نسخ .2-2-1
کثهههر در حهههدیث مهههتن کهههه آیهههد مهههی   دسهههت بهههه چنهههین البالغهههه نههههج ههههای نسهههخه بررسهههی بههها  ا
 ق،469 نگاشهته مهودب   ابهن نسخه در که چطور است. نداشته تغییری البالغه نهج های نسخه
 ق(،679 ) میههثم   ابههن ق(،656)  الحدیههد ابههی   ابههن نسههخه و ق،499 نگاشههته نصههیریه نسههخه
 و تغییههر گونههه هههیچ بههدون نظههر مههورد مههتن )معاصههر( االسههال  فههی  و ق(1323 ) عبههده محمههد
 است. آمده اختالفی

 مآخذ گرید نسخ .2-2-2
 دچهار حهدیث مهتن کهه آیهد   مهی دسهت بهه چنهین خطبه، مآخذ دیگر های نسخه بررسی با اما
 قسم نمونه است. تقسیم قابل تقطیع و تصحیف گونه دو به خود که است شده تغییرات برخی

ّنَ » عبارت و است آمده پدید خطبه انواژگ برخی نگارش در که است تغییراتی نخست، َسهه  إ 
ْ
  َرأ

ی َلَعَلی ّنَ » عبارت به ،«َصْدر  َسههه  إ 
ْ
هی  َرأ  دو ، قسهم نمونهه و 12اسهت کهرده پیهدا تغییهر «َحْجهر ی َلف 

ههه  َسهاَلْت  َلَقهْد  َو » عبهارت کهه است خطبه متن از بخشی حذف به مربوط هی َنْفسه هی ف  َهها َکّف  ْمَرْرته
َ
 َفأ

ی َعَلی  در تقطیهع احتمهال بهر عهالوه ،را امهر ایهن دلیهل 13اسهت. نشهده نقل مآخذ برخی در «َوْجه 
 ؛کهرد دنبهال شهده یهاد مؤلفهان و رضهی سهید منبع تفاوت در توان   می ،صفین وقعة و أمالی نسخه
 کهه داشهته صفین وقعة و امالی از غیر مآخذی خطبه، این نقل در رضی سید است ممکن چه،
 وجهود دلیهل بهه همهه، ایهن بها اسهت. بهوده متفهاوت مفید شیخ و منقری گ ارش با متن جهت به

 و کهرد اسهتناد بهدان تهوان   مهی 15روایهی متهون دیگهر و 14خطبه مآخذ البالغه، نهج در شده یاد متن
 داد. قرار بررسی مورد

                                                   
 َلَقهْد  َو » عبهارت در «سهالت» واژه خطبهه، ههای گه ارش از دیگر برخی در است گفتنی .507ص ،المواع  و الحکم عیون .12

ههه  َساَلْت  هی َنْفسه هی ف   ،1ج ،الکهافی ک:جههت معنها تفهاوت چنهدانی ندارنهد. ر. بهه کهه اسهت یافتهه تغییهر «فاضهت» بهه «َکّف 
 .136ص ، الهدى بأعال  الورى إعال  ؛281ص مفید، ،األمالی ؛459ص

 .224ص ،صفین وقعة ؛234ص مفید، ،األمالی .13

 .145ص ،5ج ،األخبار نصوص و األبرار ربیع ؛507ص ،المواع  و الحکم عیون .14

 .136ص ، الهدى بأعال  الورى إعال  ؛281ص مفید، ،األمالی ؛459ص ،1ج ،الکافی .15
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 ثیحد یهپژو واژه .3
 و واژگهان شهناخت بهه نوبهت آن، اصهالت و صهدور از اطمینهان و حدیث یاعتبارسنج از پس
 منظهور ایهن بهرای آید. می   حساب به حدیث فهم مراحل از گا  نخستین که رسد می   آن مفردات
 لغههت، معتبههر منههابع بههر تکیههه بهها سههسس و گههزینش، حههدیث کلیههدی واژگههان ابتههدا اسههت شایسههته
   نظهر بهه البالغهه، نههج 197 خطبهه از دو  بنهد در آمهده پدیهد ابهها  بهه توجهه بها شود. یشناس معنا
 نیازمنههد و بههوده حههدیث معنههای در مههؤثر و مهههم واژگههان از «سههالت» و «َنْفههس» واژه دو کههه رسههد مههی

 است. یشناس واژه و بررسی
 16َنْفس .3-1
 دیگههر کههه اسههت نسههیم خههروج معنههای بههه اصههل در «َنْفههس» مههاده فههارس، ابههن دیههدگاه پایههه بههر

 گردد: می   بر معنا همین به نی  آن مشتقات
ََّّوَّالفاءَّوَّالنون ََّّالسی  ََّّواحدَّأصل  سویَُّخوروجَّعو َّیدل ُ یو َّمونَّکوان َّکیو َّالن   َّوَّغیرهوا َّأوَِّ
17َََّّّفروعه.َّیرجُعََّّإلیه

س» وی اساس، این بر هیس» و است دانسته سینه درون از هوا خروج معنای به را «َتَنّفه  را «َتنف 
 معنها بدن از خون خروج به را «ن فاس» و است بازگردانده گرفتار شخص از راحت َنَفس   خروج به

گون کهاربرد تناسهب بهه لغهت، کتب و معاجم صاحبان دیگر، سوی از است. کرده  واژه ایهن گونها
 آدمهههی، رو  کهههه انهههد برشهههمرده «َنْفهههس» کلمهههه بهههرای متعهههددی معهههانی مختلهههف، ههههای دوره در

 همهه، ایهن بها 18اسهت. معهانی این جمله از آب و چشم جسد، خون، دسترس، از دور ارزشمند،
 نشهده داده دسهت به گوید، پاسخ را شده طر  سؤال و باشد سازگار نظر مورد متن با که معنایی

 برطهرف را آمهده پدیهد مشهکل نتوان ی،شناس واژه کتب بر تکیه با تنها که رسد می   نظر به چنین و
 ساخت.

 سالت .3-2
 فارس ابن که چنان است. جریان و حرکت معنای به اصل در و «َسْیل» ماده از «سالت» واژه

                                                   
 شهده اسهتعمال فهاء فهت  بهه «َنَفس» و فاء سکون به «َنْفس» صورت دو به «نفس» واژه عرب لغت در که است ذکر شایان .16

 و د  هنگها  بهه کهه اسهت ههوایی معنهای بهه دو  شهکل و اسهت البالغهه نههج در بحث مورد واژه نخست شکل که است
 .(984ص ،3ج ،العربیة صحا  و اللغة تاج ک:شود )ر. می  خارج دهان از بازد 

 .460ص ،5ج ،اللغة مقاییس معجم .17

 .984ص ،3ج ،العربیة صحا  و اللغة تاج ؛849ص ،2ج ،اللغة جمهرة ؛270ص ،7ج ،العین کتاب .18
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 است: آورده
َّ ََّّالالمَّوَّالیاءَّوَّالسی  ََّّواحدَّأصل  ََّّع َّیدل ُ یان  .َّوَّجر ََّّیسویلََّّغیوُرهَّوَّاملواءََّّسوالَّ:َّیقوالَّامکوداد 
ْیال النا.َّوَّس  ی  19ََّّس 

 آن اسهتعمال بهر عمومها   و دانسهته شده یاد معنای به را واژه این نی  لغت کتب صاحبان دیگر
کید مایعات برای  و اسهت شهده بیهان نیه  21«فاضهت» واژه برای معنا همین نظیر 20.اند ورزیده تأ
کثر  است: نگاشته فارس ابن که نانچ اند؛ کرده تفسیر روان جریان معنای به را آن نالغوی ا

ََّّواحود َّصجی َّأصل یوانَّعو َّیودل  ََّّبسوه لة َّءَّالشوَّجر َّفواضَّذلوکَّمونَّعلیوه َّیقوا َّث 
ََّّمألهَّإذاَّإناءه:َّأفاضَّیقالَّوَّیفی .َّاملاء 22َََّّّدم عه.َّأفاضَّوَّفاض.َّح  

 مهاهیتی واژگانی، معنای جهت به «فاضت» و «سالت» کلمه دو که گردد می   معلو  بنابراین
 واژه بها جههت همهین بهه و گهردد مهی   اطهالق جریهان قابهل مهواد و مایعات به عموما   و داشته مادی

 .یستن   جمع قابل ه است مادی غیر و مجرد امری که - انسان رو  معنای به «َنْفس»

 ثیحد یشناسمعنا .4
 بههه نوبههت مههتن(، )فهههم حههدیث فهههم در نخسههت گهها  از گههذار و حههدیث مفههردات فهههم از پههس
 نامور «مقصود فهم» به معاصر محققان برخی ادبیات در که - گا  این رسد. می   مهم گا  دومین
 گوینههده مقصههود کشههف صههدد در کههه گههردد مههی   اطههالق حههدیث فهههم از ای  مرحلههه بههه - 23اسههت
 بها بایهد    اسهاس، ایهن بهر کنهد. مهی   دنبهال را معصهو  مهراد پنههان، و پیهدا قهراین کم  به و آید   برمی

 اولیه فهم منفصل(، )قراین متن از برون قراین و متصل( )قراین متن در موجود قراین شناسایی
 رو، ایههن از شههود. سههنجیده گوینههده( )مقصههود اصههلی فهههم بهها آن نسههبت و بررسههی حههدیث مهتن از

یههابی بههه ابتههدا ،«َنْفههس» واژه از  امیرالمههؤمنین مههراد بههه یههابی دسههت بههرای    پیشههینیان آرای ارز
 گماریم. می   همت آن تبیین و تحلیل به باره،    این در مؤثر قراین گردآوری با سسس و پردازیم می

                                                   
 .122ص ،3ج ،اللغة مقاییس معجم .19

 المنیهر المصهبا  ؛317ص ،البالغهة أسهاس ؛1733ص ،5ج ،العربیة صحا  و اللغة تاج ؛299ص ،7ج ،العین کتاب .20
 .299ص ،1ج ، للرافعی الکبیر الشر  غریب فی

 «سالت» واژه جای به «فاضت» واژه ،البالغه نهج 197 خطبه خانواده هم و مشابه متون برخی در رفت، اشاره که چنان .21
 .136ص ،الهدى بأعال  الورى إعال  ؛281ص مفید، ،األمالی ،459ص ،1ج ،الکافی ن : است. رفته کار به

 .465ص ،4ج ،اللغة مقاییس معجم .22

 .109ص ،حدیث فهم روش .23
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 انینیشیپ یآرا .4-1
 اندیشهمندان سهوی از متفهاوتی ههای دیدگاه البالغه،   نهج 197 خطبه در داده رخ ابها  درباره

 حهل در سهعی ، امیرالمهؤمنین کهال  از خهود برداشهت و فههم فراخهور ی  هر و است شده بیان
 نههج محققهان و مترجمهان شهارحان، گهروه سهه در کهه - افهراد این است. داشته شده یاد اشکال
 دو هها آن برآینهد کهه انهد داشهته ابراز  اما  کال  به نسبت مختلفی آرای - گیرند می   قرار البالغه
 یهاد تفاسهیر خهون. بهه «َنْفهس» تفسهیر دو ، و رو  به «َنْفس» تفسیر نخست است: متفاوت نظریه
 پهیش رو، ایهن از اسهت. نقهد نیازمنهد و بوده خدشه قابل مختلف جهات از ،«َنْفس» واژه از شده
 گیرد. قرار سنجش بوته در و نقل پیشینیان آرای است شایسته مختار، نظریه طر  از

 البالغه نهج مترجمان .4-1-1 
کثر  پیامبر جان و رو  به را آن ،«َنْفس» واژه ظاهری معنای پذیرش با البالغه نهج مترجمان ا
 :اند پرداخته حضرت کال  ترجمه به آمده، پدید چالش به اشاره بدون و اند کرده معنا 

 آن جهان و شهد، رو  قهب  بهود مهن سهینه روى سهرش که حالی در  خدا رسول
   24کشید . خود چهره به را آن و گشت روان دستم در حضرت

یهده خودداری آن فارسی معادل ذکر از 25«َنْفس» معنای بودن مبهم به اذعان با نی  برخی  ورز
کتفا کلمه عربی نقل به تنها و  :اند کرده ا

 مهن کهف در او َنْفس و بود. من سینه بر او سر که حالی سسرد جان  خدا رسول و
 26کشید . خویش چهره بر را آن شد. روان

 توجهه از نشهان کهه هه پیشهین گهروه دو از متفهاوت ای  ترجمهه ذکهر بها مترجمهان، از دیگر برخی اما
 عبههاراتی آن توضهی  در و گرفتهه خهون معنههای بهه را «َنْفهس» واژه هه دارد شههده طهر  ابهها  بهه ایشهان
   27.اند افزوده

                                                   
 محمدمهدی سید ،البالغه نهج ترجمه ؛457ص آیتی، ،البالغه نهج ترجمه ؛439ص انصاریان، ،البالغه نهج ترجمه .24

 .315ص جعفری،

 روان را «نفسهه سهالت» فارسهی مترجمهان بعه » اسهت: نگاشهته جمله این بر خود تعلیقه در شهیدی مرحو  که چنان .25
 «مانهد. مهی معنهی بهی «وجههی علهی فأمررتهها» جملهه ترجمهه، گونهه ایهن با که اند نشده متوجه و اند کرده معنی رو  شدن

 .(504ص ،البالغه نهج ترجمه)

 .677ص جعفری، محمدتقی ،البالغه نهج ترجمه ؛231ص شهیدی، ،البالغه نهج ترجمه .26

 .196ص اردبیلی، ،البالغه نهج ترجمه ؛47ص ،2ج کاشانی، ،البالغه نهج ترجمه .27
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 البالغه نهج شارحان .4-1-2
کثرا   و نبوده داستان هم  امیرالمؤمنین کال  تفسیر در نی  البالغه نهج شارحان  از یکهی به ا

  پیهامبر خهون را «َنْفهس» واژه از منظهور برخهی کهه چنهان .انهد شهده متمایهل شده یاد دیدگاه دو
 انهد آورده چنین نظریه این توضی  در اینان 28است. گردیده خارج ایشان دهان از که اند دانسته
  ینمههؤمنامیرال دسههتان بههر نیهه  همههان و کههرد قههی خههون مقههداری رحلههت، قبههل  پیههامبر کههه

 گشت: جاری
کهر  پیهامبر که شده نقل زیرا ؛است حضرت آن خون  پیامبر َنْفس از مراد   ا
  29کشید. خود چهره بر را آن  علّی  و کرد قی خون اندکی وفات، هنگا  در

 واژه از منظههور نخسههت، دیههدگاه تضههعیف ضههمن البالغههه نهههج شههارحان از دیگههر برخههی امهها
 مفارقهت حضهرت بهدن از سهسردن جهان هنگها  به که دانسته  پیامبر قدسیه نفس را «َنْفس»

 نمود:
گهاهی و حلهم و علم و ذکر و فکر منشأ که است قدسی ناط  نفسه نفس، از منظور  آ
 از  علههی امهها  مقصههود پههس داراسههت. را پههاکی و حکمههت هههای وی گههی و اسههت
 طهاهر بهدن از شهدن جهدا هنگها   پیهامبر کامهل و پاک رو  که است آن عبارت
  30کشید . ا  چهره به را آن و شد جاری من دست در ایشان

 بهه یها و 31کهرده سهکوت یها مشهخص، دیهدگاهی اتخهاذ بهدون نیه  البالغهه نههج شارحان دیگر
  32.اند کرده نقل را شده یاد دیدگاه دو هر آمی ، تردید شکل

 البالغه نهج محققان .4-1-3
 کهههال  از متفهههاوتی تحلیهههل مسهههتقل، پژوهشهههی انجههها  بههها محققهههان از بعضهههی میهههان، ایهههن در

 حیههوانی رو  بههه را «َنْفههس» واژه پیشههینیان، آرای نقههد بهها ایشههان نمودنههد. ارا ههه  امیرالمههؤمنین
  شدند: قایل مادی خصوصیتی آن برای و کرده تفسیر

                                                   
 ،3ج میهثم، ابهن ،البالغهه نههج شهر  ؛182ص ،10ج الحدیهد، ابی ابن ،البالغه نهج شر  ؛176ص ،البالغه نهج أعال  .28

 .189ص ،3ج ،البالغه نهج ظالل فی ؛441ص

 .441ص ،3ج میثم، ابن ،البالغه نهج شر  .29

 .240ص ،12ج خویی، ،البالغه نهج شر  فی البراعة منهاج .30

 .292ص ،2ج راوندی، ،البالغه نهج شر  فی البراعة منهاج ؛308ص، البالغه نهج معارج .31

 ،7ج ، ینمههؤمنامیرال امهها  پیهها  ؛110ص ،34ج ،االنههوار بحههار ؛104ص ،4ج ،البالغههه نهههج شههر  فههی الصههباغة بهههج .32
 .660ص
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 دینههی متههون بهها کههه - درسههت تفسههیر و نیسههت صههحی  یادشههده تفاسههیر مههن نظههر از
 نفس از منظور که است این - ندارد بر در هم عقلی محذور و اشکال و است سازگار

 بههها کهههه اسهههت حیهههوانی رو  یههها حیهههاتی رو  همهههان  امیهههر حضهههرت عبهههارت در
 لمس قابل خود به خود رو این از و است مادی موجودی ،آمد خواهد که توضیحی

 33است. تماس و
 دو آدمههی رو  بههرای اسههالمی، روایههات برخههی و متکلمههان آرای بههه اسههتناد بهها وی حقیقههت، در
 رو » اولهی حیهوان؛ بها مشترک دیگری و است انسان مختص یکی که شده قایل متفاوت مرتبه
 و اسههت نههامور «حیههوانی رو » بههه دومههی و اسههت مههادی غیههر و مجههرد موجههودی و دارد نهها  «عقههل

  است. لمس قابل و مادی موجوی
ز و نقد .4-2  یابیار
 واژه از نظهر مهد معنهای بها شهده یهاد اقهوال کهه داشهت اذعهان تهوان مهی   پیشهین، آرای مطالعهه با
 نهاهمخوان آن ماهیهت و مهتن سهیاق بها رو  بهه «َنْفس» تفسیر که چرا ؛دارد بسیار فاصله «َنْفس»

 رو  بههه «َنْفههس» تفسههیر و اسههت ناسههازگار شههیعه فقهههی مبههانی بهها خههون بههه «َنْفههس» تفسههیر و اسههت
  پیهامبر رو  بهه «َنْفهس» تفسهیر بیشهتر، بیهان بهه اسهت. مواجهه کالمهی محهذوریت بها حیهوانی
 و باشههد  پیههامبر سههسردن جههان بها هم مههان «َنْفههس» خههروج کههه باشهد صههحی  توانههد مههی   زمهانی

 وجهود جهدی تردیهد نظهر، دو ههر در کهه حهالی در گهردد؛ تلقهی لمس قابل و مادی امری نی  «َنْفس»
 داده رخ ایشههان سههسردن جههان از قبههل پیههامبر َنْفههس   خههروج روایههی، متههون برخههی پایههه بههر چهه، دارد؛
 و متکلمههان بههین و نههدارد وجههود نظههر وحههدت نیهه  «َنْفههس» بههودن مههادی یهها تجههّرد سههر بههر و 34اسههت
  35است. گرفته شکل فراوانی ن ا  فالسفه
 گرفتهه شهکل معنهایی محهذوریت روی از اساسها   کهه - خهون بهه «َنْفهس» تفسهیر ،دیگهر سوی از
گهر کهه چهرا ؛اسهت مواجهه کالمهی -فقههی اشهکال بها نیه  - ندارد معتبری مستند و است  تفهاوتی ا
 رفتههار توجیههه بههدانیم، نجهس را آن و نشههویم قایههل دیگهران بهها  پیههامبر خهون فقهههی حکههم میهان
 حالهت بهر عهالوه زیهرا ؛گهردد   مهی دشهوار بسهیار آن کشیدن چهره به و برگرفتن در  ینمؤمنامیرال

 آن در ههم حکمتهی اسهت، ناسهازگار انسان سلیم طبع با و دارد وجود عمل این در که اشمئ ازی
                                                   

 .66ص ،«البالغه نهج از دشوار فرازی تبیین» .33

 .186ص ،1ج ،العباد علی الل حجج معرفة فی اإلرشاد .34

 .3289ص ،1ج ،«نفس تجرد» .35
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 از نشهان و گیهرد می   انجا  تیّمن منظور به معموال   شیء ی  کشیدن چهره به زیرا شود؛ نمی   دیده
گهر امها نیسهت. تصهور قابهل خههون بهرای شهرافتی ههیچ کهه حهالی در دارد، آن معنهوی ارزش  میههان ا
 کهه ایهم داده تهن غلهوآمی  آموزه ی  به شویم، قایل تفاوت دیگران با  پیامبر خون فقهی حکم
 ییاحسهها احمههد شههیخ دیههدگاه پایههه بههر کههه چنههان ؛کنههد   مههی تلقههی پههاک را معصههومان و انبیهها خههون
 در وی اسهت. شهده استثنا عمومی قاعده از و نبوده نجس معصومان خون شیخیه، فرقه ر یس
 است: نگاشته باره این در یسؤال پاسخ

 اثهر بهر نجاسهت کهه چهرا ؛اسهت پهاک معصهومان  و... بهول خون، که است این اصل
کند گناه از معصومان  و است معاصی گر و پا  این به ،است نجس گوید می   مشهور ا
کی از مرد  مبادا که است علت  نیه  را هها انسان سایر خون بودن پاک اما ، خون پا
 36دانند. نمی نجس هم مشهور گرنه و بگیرند نتیجه

 شمرده پاک انسانها خون نی  «منصوریه» نا  به غالت های فرقه از یکی باور در که آن بر عالوه
 غلهوآمی  ای  آمهوزه  پیهامبر خهون طههارت بهه بهاور کهه رسهد مهی   نظهر بهه رو ایهن از 37است. شده
 است. یافته راه نی  البالغه نهج شارحان برخی آثار در متأسفانه که است
 رو  بههه «َنْفههس» تفسههیر کههه آن ،نخسههت اسههت: خدشههه قابههل جهههت دو از سههو  دیههدگاه امهها
کثهر بهاور در کهه چهرا ؛کهرد معنها نیه  عقهل رو  بهه را «َنْفهس» تهوان مهی   و نهدارد خصوصیتی حیوانی  ا

  ینمههههؤمنامیرال جانههههب از آن لمهههس و 38اسههههت مههههادی موجهههوی نیهههه  عقههههل رو  متکلمهههان،
 دیگهر بهه نسهبت و اسهت انسهان رو  از نهازل ای  مرتبهه حیوانی رو  که آن ،دو  ندارد. محذوریتی

 نظهر در بها رو، ایهن از بکشهد. چههره بر را آن  ینمؤمنامیرال که ندارد قدسی جنبه َنْفس، مراتب
 رود   مهی انتظهار چنهین - اسهت گرفتهه صهورت تبهّرک عنوان به که -  ینمؤمنامیرال رفتار گرفتن
 از کهه باشهد ایشهان عقهل رو  یها ناطقهه نفهس پهذیرش( صهورت )در  پیهامبر َنْفهس از منظور که

 گردد. می   محسوب انسان رو  مراتب ترین   شریف
 دهیبرگز نظر .4-3
 کهههال  در «َنْفهههس» از مهههراد کهههه گردیهههد مشهههخص آن، نقهههدهای و شهههده ذکهههر آرای بهههه توجهههه بههها
 رو ایهن از اسهت. شهده بیهان کنهون تا که است مصادیقی و معانی از غیر چی ی  ینمؤمنامیرال

                                                   
 .324ص ،رسا ل مجموعه .36

 .101ص ،غالیان .37

 .3289ص ،1ج ،«نفس تجرد» .38
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 شههود. ارا ههه آن مههرتبط قههراین و مسههتندات و گههردد تبیههین و طههر  مختههار نظریههه تهها اسههت شایسههته
 «َنْفهس» از مهراد لغهوی، و تهاریخی روایهی، مسهتندات و شهواهد پایه بر که گفت باید منظور، بدین
  است. سازگار متنی درون قراین و سیاق با که است دهان آب  امیرالمؤمنین کال  در

 ییروا مستند .4-3-1
 جان از قبل  پیامبر َنْفس خروج دارد، وجود روایی متون برخی در که شواهدی به توجه با

 «َنْفهس» بهرای رو  معنهای احتمال عمال   واقعیت، این پذیرش با و است داده رخ ایشان سسردن
 است: آمده ها گ ارش از برخی در که چنان ؛گردد می   منتفی

َّ ََُّّث   ض  َََّّّق  ُدََّّو  ِمیرََِّّی 
 
ََّّأ ِنی   ْؤمی َََّّّاْْلُ ََّّاْلُیْمن  وت  ْ ِکوِهََّّت  ن  وْتََّّح  اض  ف  ْفُسوُهََّّف  واََّّن  واَِّفهی  ه  ع  ف  ر  َّف 

َّ ْجِهِهََِّّإىل  ُهََّّو  ج  س  اََّف   ََِِّّب  ُهََُّّث   ه  ج   ََّّو  ُهََّّو  ض  م   ََّّغ  ََّّو  د   ْیِهََّّم  ل  ُهََّّع  ار  ََِّّإز  ََّّو  ل  غ  رََِّّاْشت  ظ  .َّیِفََِّّبالن   ْمِرهی
 
39َََّّّأ

 بههوده ایشههان رحلههت از قبههل و سههسردن جههان آسههتانه در  پیههامبر َنْفههس خههروج کههه پیداسههت
 مبهارکش بهدن  پیهامبر فوت از قبل  ینمؤمنامیرال    باید احتضار، آداب پایه بر چه، ؛است
 شهد، جهاری  پیهامبر َنْفهس که آن از پس حضرت که حالی در خوابانید، می   قبله سمت به را

 بهر ملحفهه و بسهت رو ( قهب  از )پهس را ههایش  چشهم خوابانید، قبله سمت به را مبارکش بدن
 َنْفهس خهروج از بعهد  پیهامبر سهسردن جهان لحظه که دهد می   نشان این کشید. مبارکش بدن
 چانهه زیهر ینمهؤمنامیرال دسهت گذاشتن از حکایت که عبارتی دیگر، سوی از است. بوده ایشان
 کهه آن طرفهه اسهت. شهده خهارج پیهامبر دههان از چیه ی گویها کهه کنهد می   القا چنین دارد، پیامبر
 بهههه توصهههیه در حضهههرت و شهههده ذکهههر  پیهههامبر توسهههط پیشهههتر  ینمهههؤمنامیرال رفتهههار ایهههن
 نمودند: سفارش عملی چنین به را حضرتش ، ینمؤمنامیرال

ا م   ل  ََّّف  ُرب  وُجََّّق  ْفِسِهََُّّخُر َََّّّن  ال  ُهَََّّّق  ْعََّّل  ِ ََّّض 
ْ
أ اَّر  ََّّی  ُ  ِ ََّّیِفََّّع  ْجِرک  ْدََّّح  ق  ََّّف  اء  ْمرََُّّج 

 
ز  ََّّاَّلِلََّّأ ََّّع  ََّّو  ل   َّج 

ا ِإذ  ْتََّّف  اض  ْفِسَََّّّف  اَّن  ْْل  او  ن  ت  ََّّف  ِدک  ََِّّبی  ْ ََّّو  اَّاْمس  ََِِّّب  ک  ْجه  ََّّو  ْهِنََُّّث   ج ِ ََّّو  ِةََِّّإىل  ََّّاْلِقْبل  ََّّو  ل   و  ْمِری.َّت 
 
40ََّّأ

 نکهاتی جملهه از ایشهان، نفهس شهدن جهاری از پهس قبلهه سهمت به  پیامبر نمودن متوجه
 است. یافته انعکاس روشنی به نی  گ ارش این در که است

 یخیتار مستند .4-3-2
 و داشهته موافقهت شهده یهاد معنهای بها نیه  تهاریخی ههای   گه ارش برخهی روایهی، متهون بر عالوه

                                                   
 .136ص ، الهدى بأعال  الورى إعال  ؛186ص ،1ج ،العباد علی الل حجج معرفة فی اإلرشاد .39

 .237ص ،1ج ، طالب ابی بن علی االما  مناقب ؛186ص ،1ج ،العباد علی الل حجج معرفة فی اإلرشاد .40
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 الطبقهات کتهاب در ق(230 ) بغهدادی سهعد ابهن نمونهه، بهرای ؛نمایهد   مهی ییهدأت را مختهار نظریه
  ینمهؤمنامیرال حضهرت، رسهید، فهرا  پیامبر احتضار لحظه وقتی که است آورده الکبری

 بهه  پیهامبر دههان آب از بخشهی کهه آن تها بهود او بها وگو گفت مشغول پیوسته پس فراخواند. را
 کرد: اصابت ایشان

َّ أبیوهَّعونَّ طالو َّأبَّبونَّعو َّبونَّعمورَّبنَُّممدَّبنَّاَّللَّعبدَّحدَنَّعمر.َّبنَُّممدَّأخبرنا
َّادنَّفقوال:َّعو َّلهَّفدعیَّقال:َّأخی.َّىلَّادع اَّمرضه:َّیفََّّاَّللَّرسولَّقالَّقال:َّجدهَّعن
یو َّبعو َّإنَّحو َّلیکلمونَّإنهَّوَّإىلَّمسکنداَّیزلَّفلمَّإىلَّفاسکندَّمنهَّفدن تَّمن َّالنو َِّ

 41َّحجری.َّیفََّقلَّوََّّاَّللَّبرسولَّنزلَّثَّلیصیبن

 تههرین محبههوب دربههاره عایشهه از وقتههی کههه اسهت شههده نقههل تهاریخی منههابع دیگههر در همچنهین
 در  پیههامبر بهها  ینمههؤمنامیرال خلههوت بههه اسههتناد بهها او کردنههد، سههؤال  پیههامبر نهه د مههرد 
 یههاد  ینمههؤمنامیرال توسههط  پیههامبر دهههان آب برگههرفتن از ایشههان، حیههات لحظههه آخههرین
   42نمود.

 یلغو مستند .4-3-3
 ذکههر نیه  لغهت کتهب از شههماری در کهه اسهت معنهایی دهههان آب بهه «َنْفهس» تفسهیر بهاالخره، و
 «َنْفهس» مهاده ذیهل در که چنان اند؛ کرده تصری  بدان نی  عربی زبان خبره انشناس لغت و شده
 است: آمده

یَّنفُسهََّّفاضت
 
کمعَّالذیَُّلعاُبهَّأ وحه.َّخروجَّعندَّشفکیهَّع َّی  43ََُّّر

 قهراین با که است دهان آب ،«َنْفس» واژه برای معنا ترین مناسب که گفت توان می   رو، این از
 هه دارد پیهامبر احتضهار لحظهه از سهخن کهه هه امها  کهال  سهیاق بها سهو، ی  از است. همراه فراوانی
 دیگههر بهها ،دیگههر سههوی از نههدارد. نیهه  را آن لمههس و َنْفههس بههودن مههادی محههذوریت و اسههت سههازگار
 و اسهت هماهنهگ بودنهد، پیهامبر رحلت لحظه کننده حکایت که تاریخی و روایی های گ ارش

 دارد. همخوانی نی  کهن ادبی متون و یشناس واژه منابع با نهایت در

                                                   
 .202ص ،2ج ،الکبری الطبقات .41

 .54ص ، طالب ابی بن علی االما  مناقب .42

 ،10ج ، القاموس جواهر من العروس تاج ؛211ص ،7ج ،العرب لسان ؛485ص ،3ج ،األثر و الحدیث غریب فی النهایة .43
 .129ص
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  جهینت .5
 جملهه از البالغه نهج 197 خطبه در نفس واژه که: گردید مشخص حاضر پژوهش به توجه با
 معنهای تفسهیر اسهت. تبیهین و تحلیل نیازمند که است  ینمؤمنامیرال کلمات دشوار واژگان
گاهی از ای  مجموعه به واژه این  منطقهی پایهه بهر دبای    که دارد نیاز لغوی و تاریخی حدیثی، های آ

 نهههج محققهان و مترجمههان شهارحان، ، ینمهؤمنامیرال مههراد فههم بهرای پههذیرد. صهورت علمهی
 کهه انهد داشهته ابهراز آن بهرای متفاوتی نظریه ی  هر و داده انجا  تقدیری قابل های تالش البالغه
 کهال  شناختی متن تحلیل به توجه با است. بوده مواجه کالمی و فقهی روایی، نقدهای با البته
 بها همخهوانی بهر عهالوه کهه است دهان آب نفس واژه برای معنا ترین مناسب ، ینمؤمنامیرال
 است. برخوردار لغوی و روایی تاریخی، مستندات از کال ، سیاق

 کتابنامه

 قههم، مفیههد(، )شههیخ نعمههان بههن محمههد بهن محمههد ،العبههاد علههی الل حجههج معرفههة فههی اإلرشهاد _
 ق.1413 مفید، شیخ کنگره

  .1979 صادر، دار بیروت، زمخشری، عمر بن محمود ،البالغة أساس _
 ق.1417 البیت، آل مؤسسه قم، طبرسی، حسن بن فضل ، الهدى بأعال  الورى إعال  _
 ش.1373 فرهنگی، و علمی انتشارات تهران، سرخسی، ناصر بن علی ،البالغه نهج أعال  _
 ق.1414 الثقافة، دار قم، طوسی، حسن بن محمد ،األمالی _
 ق.1413 المفید، دار قم، مفید(، )شیخ نعمان بن محمد بن محمد ،االمالی _
 ق.1403 ، العربی التراث إحیاء دار بیروت، مجلسی، محمدباقر ،االنوار بحار _
 امیرکبیهههر، مؤسسهههه تههههران، شوشهههتری، محمهههدتقی ،البالغهههه نههههج شهههر  فهههی الصهههباغة بههههج _

 ش.1376
 بهن علهی امها  انتشهارات قهم، همکهاران، از جمعهی و مکهار  ناصر ، امیرالمؤمنین اما  پیا  _

 ش.1390 ، طالب ابی

 ق.1414 الفکر، دار بیروت، زبیدی، محمد بن محمد ، القاموس جواهر من العروس تاج _
 ، للمالیههین العلههم دار بیههروت، جههوهری، حمههاد بههن اسههماعیل ،العربیههة صههحا  و اللغههة تههاج _

 ق.1376
 ش.1379 آزادی، پیا  تهران: انصاریان، حسین ،البالغه نهج ترجمه _
  بیهت، اههل فرهنهگ نشهر دفتهر جها: بهی  اردبیلهی، الهدین شهرف بن حسین ،البالغه نهج ترجمه _
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 تا. بی
 ش.1378 فرهنگی، و علمی انتشارات تهران: شهیدی، جعفر سید ،البالغه نهج ترجمه _
 ش.1388 ذکر، تهران: جعفری، مهدی محمد سید ،البالغه نهج ترجمه _
 ش.1378 اسالمی، فرهنگ نشر دفتر تهران: آیتی، الحمید عبد ،البالغه نهج ترجمه _
 ش.1380 رضوی، قدس آستان مشهد: جعفری، تقی محمد ،البالغه نهج ترجمه _
 ش.1378 ح ، پیا  تهران: کاشانی، الل فت  مال ،العارفین تذکرة و الغافلین تنبیه _
   .1988 ، للمالیین العلم دار بیروت، درید، بن حسن بن محمد ،اللغة جمهرة _
 األعلمهههی مؤسسهههة بیهههروت، زمخشهههری، عمهههر بهههن محمهههود ،األخبهههار نصهههوص و األبهههرار ربیهههع _

 ق.1412 للمطبوعات،
 ش.1384 سمت، سازمان تهران، مسعودی، عبدالهادی ،حدیث فهم روش _
 النجفههی، المرعشههی الل آیههة مکتبههة قههم، الحدیههد، ابههی بههن الحمیههد عبههد ،البالغههه نهههج شههر  _

 ش.1337
 ش.1362 الکتاب، نشر دفتر تهران، میثم، بن علی بن میثم ،البالغه نهج شر  _
 ق.1410 العلمیة، الکتب دار بیروت، سعد، بن محمد ،الکبری الطبقات _
 ش.1376 الحدیث، دار قم، لیثی، محمد بن علی ،المواع  و الحکم عیون _
 ش.1378 ،رضوی قدس آستان مشهد، فروشانی، صفری الل نعمت ،غالیان _
 ش.1358 للمالیین، العلم دار بیروت، مغنیه، محمدجواد ،البالغه نهج ظالل فی _
 ق.1407 االسالمیه، الکتب دار قم، کلینی، یعقوب بن محمد ،الکافی _
 ق.1409 هجرت، نشر قم، فراهیدی، احمد بن خلیل ،العین کتاب _
 ق.1414 صادر، دار بیروت، منظور، بن مکر  بن محمد ،العرب لسان _
 تا. بی  سعادت، نشر کرمان، احسا ی، احمد ،رسا ل مجموعه _
 ق.1410 مهدی، اما  مؤسسه قم، اول(، )شهید مکی بن محمد ،الم ار _
 الهجهرة، دار قهم، فیهومی، محمهد بهن احمهد ، للرافعهی الکبیر الشر  غریب فی المنیر المصبا  _

 ق.1414
 ش.1367 مرعشی، الل آیت کتابخانه قم، بیهقی، زید بن علی ،البالغه نهج معارج _
 ق.1404 ، االسالمی االعال  مکتب قم، فارس، بن احمد ،اللغة مقاییس معجم _
 ق.1412 القلم، دار بیروت، اصفهانی، راغب محمد بن حسین ، القرآن ألفا  مفردات _
 األضههواء، دار بیههروت، مغههازلی، بههن محمههد بههن علههی ، طالههب ابههی بههن علههی االمهها  مناقههب _
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 ق.1412
 ق.1379 عالمه، نشر قم، آشوب، شهر بن علی بن محمد ، طالب أبی آل مناقب _
 الل آیههت کتابخانههه قههم، راونههدی، الل هبههة بههن سههعید ،البالغههه نهههج شههر  فههی البراعههة منهههاج _

 ش.1364 مرعشی،
 االسههالمیه، مکتبههة تهههران، خههویی، الل حبیههب سههید ،البالغههه نهههج شههر  فههی البراعههة منهههاج _

 ش.1358
 ، اسههماعیلیان مؤسسههه قههم، اثیههر، ابههن محمههد بههن مبههارک ،األثههر و الحههدیث غریههب فههی النهایههة _

 ش.1367
 ق.1414 الهجرة، دار قم، رضی(، )سید حسین بن محمد ،البالغه نهج _
 الل آیهة مکتبهة قهم، هارون، محمد عبدالسال  تصحی : منقری، م احم بن نصر ،صفین وقعة _

 ق.1404 مرعشی،

 ،80-58ص ،55 شهماره حهدیث، علهو  افضلی، علی ،«البالغه نهج از دشوار فرازی تبیین» _
 ش.1389

 اسهالمی، المعهارف دایهره بنیهاد تههران: اسهال . جههان دانشهنامه برخهواه، انسیه ،«نفس تجرد» _
 ش.1393


