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 چکیده 

رت افراطی صوالبالغه وارد شده، شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ بهمحتوایی که بر کتاب شریف نهج یکی از شبهات
درباره مذمت دنیا، شیوه زندگی زاهدانه، ترک تعلق به  البالغهای، برخی از مطالبی که در نهجاست. به عقیده عده

وری مرگ به عنوان دروازه ورود به سرای جاوید در این دنیا و توجه به آخرت و همچنین مطالبی که درباره یادآ
در صدر اسالم نداشته و تحت تأثیر رهبانیت مسیحی و یا جریان تصوف قرار دارند. این ای کتاب آمده، سابقه

تحلیلی و با بررسی شرایط اجتماعی و مقتضیات زمان صدور -از روش توصیفی یریگبهرهجستار درصدد است با 
ودن ب اساسیبهای مورد تشکیک و همچنین با توجه به جغرافیای کالم در هر مورد ضمن اثبات مهها و ناخطبه

امعه نیست، بلکه القای آن از سوی امام ج یانهگراافراط ،شبهه، این حقیقت را روشن نماید که نه تنها چنین نگاهی
وام در میان خواص و ع گرایییمادهایی به دنیاطلبی و شود؛ زیرا گرایشجا شمرده میهمسلمین امری ضروری و ب
 شد.جامعه آن روزگار دیده می
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 مقدمه .1
یله ع( به وس) یرالمؤمنینامو کلمات قصار  ها، نامههااز خطبهای که در آن مجموعه البالغهکتاب شریف نهج

، به شدهیگردآور( ق 604)م  یرض فیشر ایو  یرض دیمعروف به س، یبن موس نیابوالحسن محمد بن حس

 گونهانهمپس از کتاب الهی است.  میترین منابع معارف اسالو متقن ترینمهماز  یکی "القرآن أخ"عنوان 

 ها، نامهاهپیداست، اهتمام سید رضی در نگارش این کتاب گردآوری آن دسته از خطبه البالغهکه از نام نهج
 اندو کلمات قصار حضرت بوده که از دیدگاه خودش در مرتبه واالتری از فصاحت و بالغت قرار داشته

 .(36 :تا)رضی، بی
ی بالغی، سرشار از هاجنبه عالوه بردر مکتب وحی، سخنان گهربار آن بزرگوار را  یافتگییتترب    

ه و غیره نمود ی مختلف اعتقادی، اخالقی، تربیتی، اجتماعی، سیاسیهاحوزه در یاسالمی اصیل هاآموزه
 ز اهتماماین کتاب از همان آغاز بسیار مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و در اعصار بعد نی روینازااست. 

 اهدیدگ در البالغهنهج واالی جایگاه جدی دانشمندان ادیان دیگر را نسبت به محتوای خود برانگیخت.
 محمد یخش نمونه به عنوان. است مشاهدهقابل، اندکرده بیان شریف کتاب این درباره که سخنانی از عالمان

این کتاب جلیل که برگزیده کالم "گوید: مى البالغهنهج بر خود شرح مقدمه در مذهب سنی رمفسّ عبده
یوه )ش البالغهکرم اهلل وجهه( توسط سید رضی است، به نام نهج) یعلسرور و موالی ما امیرالمؤمنین 

ن شناسم. من توان آمانند آن که به واقع بر معنایش داللت نماید، نمی میگذاری شده و من نابالغت( نام
از جمله  .(1/10 تا:)عبده، بی"بیش از آنچه نامش بر آن داللت دارد، وصف نمایمرا ندارم که این کتاب را به 

و  "زهد"، مسأله ه استالبالغه مورد توجه قرار گرفتی نهجهاو حکمت ها، نامههاموضوعاتی که در خطبه
 روایات دررود. میشمار ترین عوامل کمال معنوی و روحانی انسان به. زهد یکی از مهمباشدمی "یاد مرگ"

 جمله ؛ ازاست گشته بیان آن براى ارزشمندى و بزرگ آثار و شده تشویق و ترغیب دنیا در زهد به بسیارى
 مرگ یاد به ار زهد برترین و تفکر برترین که ایشان برترین عبادت، شدهنقلص( اعظم )در روایتی از پیامبر 

 لتَّفَكُّرِا أَفْضَلُ وَ الْمَوْتِ ذِكْرُ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ وَ الْمَوْتِ ذِكْرُ الدُّنْيَا فِي الزُّهْدِ أَفْضَلُ»فرماید: می و شماردمی بودن

 برترین عبادت و :(141 :تا)شعیری، بی الْجَنَّة رِيَاضِ مِنْ رَوْضَةً قَبْرَهُ وَجَدَ الْمَوْتِ ذِكْرُ أَثْقَلَهُ فَمَنْ الْمَوْتِ ذِكْرُ

ی هایادآوری مرگ است و هرکس از یاد مرگ گرانبار باشد، قبرش را باغی از باغزهد  برترین و تفکر برترین
 «.بهشت خواهد یافت

 مَةَالْحِكْ اللَّهُ أَثْبَتَ الدُّنْيَا فِي زَهِدَ مَنْ»: فرمایدمى پیرامون اهمیت زهد در دنیا ع(صادق ) امام از سوی دیگر    

ی، )حر عامل السَّلَامِ دَارِ إِلَى سَالِماً مِنْهَا أَخْرَجَهُ وَ دَوَاءَهَا وَ دَاءَهَا الدُّنْيَا عُيُوبَ بَصَّرَهُ وَ لِسَانَهُ بِهَا أَنْطَقَ وَ قَلْبِهِ فِي

 ار زبانش و دهدمى قرار حکمت کانون را او قلب کند، خداوند پیشه زهد دنیا در کس هر :(14/10 :ق 1601
 ادنی از سالمت با را وى و گرداندمى بینا آن درمان هم و درد دنیا؛ هم عیوب به را او و سازدمى گویا بدان

 .«بردمى بهشت به
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 بر این کتابای گردیده تا البالغه، دستاویزی برای عدهو یاد مرگ در نهجزهد موضوع همین توجه به     
البالغه جنه در شبهه دنیاگریزی و یاد مرگاساس بودن بیمقاله حاضر به دنبال آن است که . نماینده شدخ

 نماید. اثباترا 
البالغه صورت گرفته، مندی از انوار هدایت نهجیی که در طول تاریخ در راه بهرههادر کنار همه تالش    
 .اندایرادها و شبهاتی را پیرامون این کتاب مطرح کرده نیزای عده
ناظر بر مباحث سندی و برخی دیگر ناظر بر محتوای آن  البالغهپیرامون نهج شدهمطرحبرخی از شبهات     

انجامد. از ع( مى) یرالمؤمنیناماست. برآیند همه این شبهات به تشکیک در صحت انتساب این کتاب به 
صورت هب، شبهه دنیاگریزی و همچنین ذکر مرگ واردشدهجمله شبهاتی که در حوزه محتوایی بر این کتاب 

درباره مذمت دنیا، شیوه زندگی زاهدانه،  البالغهبرخی از مطالبی که در نهج ،ایفراطی است. به عقیده عدها
عنوان دروازه ورود به ترک تعلق به دنیا و توجه به آخرت و همچنین مطالبی که درباره یادآوری مرگ به

دیگر این سخنان تحت تأثیر  عبارتبه ؛ در صدر اسالم نداردای سرای جاوید در این کتاب آمده، سابقه
ه این . به عقیداندیی است که در قرن چهارم هجری گرایش به تصوف داشتههارهبانیت مسیحی و یا جریان

ص( بسیار باالتر از آن است که چنین سخنانی را ) یامبرپع( و دیگر صحابه ) یعلافراد منزلت و شأن امام 
 .(41-40 :ق 1614النی، )کیوده و یا بنگارند بر زبان جاری نم

و  یوظیفه هر فرد شیع میراث راستین علوی،)ع( و  امام علیبا توجه به اینکه دفاع از ساحت مقدس     
بلکه تکلیف هر انسان مسلمان است، این پژوهش درصدد آن است که با توجه به فضای صدور و جغرافیای 

ع( یک ضرورت بوده و چنین ) یرالمؤمنینامچنین تفکری در عصر خالفت  اشاعهکالم، اثبات نماید که 
مبنی  ایجغرافیای کالم، شائبه نظر گرفتنبا در  سخنانی در شرایط و فضای خاص خود مطرح شده است.

 ماند.میگری در این زمینه باقی نبر افراطی
 

 پژوهشپیشینه  .2
 لیکن. مستقلی صورت نگرفته است تحقیقتاکنون  البالغهدر رابطه با شبهه دنیاگریزی و یاد مرگ در نهج

ن مطرح و پاسخ اجمالی به آ ،اندنگاشته شده البالغهیی که درباره نهجهااین شبهه در خالل برخی از کتاب

ینی )حس سیدعبدالزهرا الحسینی الخطیبتألیف  "و أسانيده البالغهنهجمصادر "از جمله است؛  شدهداده

تألیف علی  "ة الموضوعيةاألسلوبي ةالبالغه من منظور الدراسصاله نهجأ"و همچنین ( ق 1311خطیب، 

 یادشده شود آن است که شبههدیده مى هاکه در این کتاب اینکته (.1311: 113خانی، )حاجی حاجی خانی
 عالوه بر هانیز بسیار مختصر است. همچنین این پاسخ شدهمطرحی هاپاسخو  نشدهیانبطور تفصیلی به

 کافی نیز برخوردار نیستند.جامعیت  از عنایت به اقتضاءات کتب مذکور، بااختصار، 
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 تبیین شبهه .3
انگر این بی هابررسی. است "مرگ یادو  دنیاگریزی" ، شبههالبالغهنهج به واردشده مذهبی شبهات از یکی

 است. وی در( م 1111-ق 1611)م  1کیالنی سید ، محمدکرد مطرح را فوق شبهه که کسی اولیناست که 
 ( به نگارش درآمده، بهیالدیم 1161) یقمر 1344که در سال  العربی االدب فی اثر التشیع عنوان با کتابی

 باشد،مى بههش این گذاربنیان کیالنی که مطلب این. پردازدمى البالغهدرباره صحت انتساب نهج تشکیک
 دی،)اس رددـگیم دـتأیی نیز البالغهنهج فی ککینـالمش مع تابـک در اسدی حسن عادل یهاگفته در

 .(13 :ق 1621
 ، بیانشده وارد( ع) یرالمؤمنینام به البالغهنهج انتساب صحت بر که شبهاتی ذکر خالل در کیالنی    
 سخنانی هاخطبه از بسیاری در که است آن گرددمى تردید و شک سبب که امری چهارمین»: کندمى
 وحیر در آن همچنین و دارد تناقض حنیف دین اصول و احکام با و است بیگانه اسالم روح با که یابیمى

 رکت و رهبانیت به دعوت هاخطبه آن در. است باریانز بسیار میو تمدن اسال جامعه برای که است حاکم
 .(41-40 :ق 1614)کیالنی،  «بینیمىحالل نموده،  دنیا زندگی درکه خداوند  هاپاکی آنچه از

، معلوم نیست چگونه و برای اولین بار توسط چه کسی مسأله و تحقیقات صورت گرفته هام بررسیبه رغ    
اط آنچه مسلم است ارتب اما؛ است شده دادهتصوف و همچنین یاد مرگ به شبهه دنیاگریزی افراطی پیوند 

ه باین دو موضوع را در کتب خود  دیگرانموضوعی شبهه با مسأله تصوف و همچنین یاد مرگ باعث شده، 
 .(131 :ق 1621اسدی،  و 113 :ق 1311خطیب، )حسینی ی شبهه مطرح نمایندهایکی از جنبه عنوان

 

 البالغهمیزان شمول بحث در نهج .4
 احصایر منظوبهحاضر  پژوهشدر  دهدمینسبت  البالغهنهجکیالنی شبهه خود را در قالب کلی به  ازآنجاکه

ته و مورد مطالعه قرار گرف، البالغهنهجاز مطالب مرتبط با دنیاگریزی و یاد مرگ از ابتدا تا انتهای  یدقیق
 .شودمی ارائهبه شرح زیر  آمدهدستبهگزارش آماری  که یدگرداستخراج  مشمول شبهه فوقمطالب 

مورد  114در مجموع  ،راربا احتساب تک البالغهگریزی و یاد مرگ در نهجمطالب مرتبط با شبهه دنیا    
گریزی در حدود ات مرتبط با زهد و دنیاموضوع گیرد.حکمت قرار مى 23نامه و  1خطبه،  41است که در 

-111-101-103-11-11-14-13-12-11-46-43-12-61-62-33-32-21-3)خطب  هاخطبه 20%
113-116-121-121-132-133-111-140-141-116-111-112-110-111-114-203-222-
-234-141-130-111-106-11 یها)حکمت هاحکمت %2و  (41-61-22 یها)نامه هانامه 6%، (226
-20-1خطب ها )خطبه %14بیان شده است. همچنین موضوعات مرتبط با یاد مرگ در حدود  (614-631

                                                           
 لیسانسدر شهر اقصر که در جنوب استان صعید در کشور مصر قرار دارد، دیده به جهان گشود. او مدرک لیسانس و فوق ق 1331. وی در سال 1

هده ع بر تدریس در برخی مدارس خاص، مسؤولیتی نیز در وزارت اوقاف مصر به خود را در رشته ادبیات عرب از دانشگاه قاهره گرفت. وی عالوه
سالگی در شهر قاهره  11و در سن  ق 1611جای مانده است. سرانجام او در سال ر شعر، ادبیات، نقد ادبی و غیره بهداشت. آثار متعددی از وی د

 (.مجله الهالله، رحیل سید کیالنی صاحب ربوع اإلسکندری، م 1111. مارس حمد حسین، اطماویچشم از جهان فرو بست )
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21-21-12-46-13-16-11-14-10-11-11-103-113-116-132-133-161-161-161-111-
 هاحکمت %2و ( 31 و 21 یها)نامه هانامه 6%، (141-141-111-110-114-206-224-230

موضوع دنیاگریزی و یاد  اگرچه ذکر شده است. (310-336-203-132-122-13-21-13 یها)حکمت
و  ها، نامههاحجم کمتری از محتوای خطبه ،البالغهنهج پیرامون مطرح شده شبهاتنسبت به دیگر مرگ 

و  بوده از محورهای مهم این کتابمرگ  دو موضوع دنیا و، اما را به خود اختصاص داده است هاحکمت
 نماید.مى ترافزونرا  مربوط به این دو واقعیت پاسخ به شبهه ضرورت نقد وهمین امر 
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 ها بر موضوع زهد و دنیاگریزیها و حکمتها، نامه: درصد شمول خطبه1نمودار 

 

 
 ها بر موضوع یاد مرگها و حکمتها، نامه: درصد شمول خطبه2نمودار 
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 پژوهشی هاتحلیل و بررسی یافته .5
 یاتو رواپاسخ درون دینی مبتنی بر آیات  5-1
بودن ادعای کیالنی مبنی بر بیگانگی نگاه مذموم به دنیا با روح  اساسیباثبات  در جهتالزم است  ابتدا در

یی هانمونه شواهد و ،آمار پاسخی درون دینی مطرح شود و این دیدگاه در صدر اسالم، عدم وجوداسالم و 
نوع نگاه  گردد تا ثابت شود که اساساً ارائه 1ص( در منابع اهل سنت) ینبوکریم و روایات  از آیات قرآن

 .شودمشاهده مىمقوله مرگ همان نگاهی است که در قرآن و روایات  نسبت به مذمت دنیا و البالغهنهج
آیه و  111بار در  111آیاتی که در حوزه دنیاشناسی در قرآن کریم وجود دارد، بسیار زیاد است. واژه دنیا     
آن، در بسیاری از آیات دیگر از دنیا شناسی بدون ذکر واژه  عالوه برسوره از قرآن کریم تکرار شده و  60

سوره ناظر بر مباحث پیرامون مذمت  21آیه و  64مورد در  11دنیا سخن به میان آمده است که از این میان 
ابراهیم:  -24رعد:  -26یونس:  -11اعراف:  -130-10-32انعام:  -11نساء:  -111: عمرانآل) دنیا است

 همچنین (و غیره 20حدید:  -34محمد:  -20شوری:  -31غافر:  -1فاطر:  -46عنکبوت:  -61کهف:  -3
: عمرانآل) مورد بحث در ارتباط هستند مستقیم با موضوع طوربهآیه از قرآن کریم  11مرگ،  در حوزه یاد

جمعه:  -40واقعه:  -11ق:  -30زمر:  -14احزاب:  -11سجده:  -11عنکبوت:  -31انبیاء:  -11نساء:  -111
  .(و غیره 1

 عٌٌِلَ وَ لَهْوٌ إِلَّا الدُّنْيَا الْحَيَوةُ هذِهِ مَا وَ﴿: از اندعبارتپردازند میکه به مذمت دنیا  مذکور فوق از جمله آیات    

 ىزندگ و نیست بازى و سرگرمى جز چیزى دنیا زندگى این» (46عنکبوت: ) ﴾الْحَيَوَان لَهِىَ خِرَةَاالَ الدَّارَ إِنَّ وَ

 جز چیزى دنیا زندگى»( 111: عمرانآل) ﴾رالْغُرُو مَتَاعُ إِلَّا الدُّنْيَا الْحَيَوةُ مَا وَ﴿؛ «است آخرت سراى واقعى

شود: یمبرشمرده گونه اینهمچنین در سوره مبارکه حدید برخی از صفات مذموم دنیا «. نیست فریب متاع

 ٌَأَعجْ ثٍغَيْ كَمَثَلِ الْأَوْلَادِ وَ الْأَمْوَالِ فىِ تَكاَثُرٌ وَ بَيْنَكُمْ تَفَاخُرٌ وَ زِينَةٌ وَ وٌلهَ وَ لَعٌٌِ الدُّنْيَا يَوةُالحْ أَنَّمَا اعْلَمُواْ﴿

 و سرگرمى و بازى تنها دنیا زندگى بدانید» (20حدید: ) ﴾حُطَامًا يَكُونُ ثمٌ مُصْفَرًّا هُافَترَ يجُيهَ ثمٌ نَبَاتُهُ الْكُفَّارَ

 حصولشم که بارانى همانند است، فرزندان و اموال در یطلبافزون و شما میان در فخرفروشى و پرستىتجمّل
 تبدیل پسس بینىمى زردرنگ را آن کهاىگونههب شودمى خشک سپس برد،مى فرو شگفتى در را کشاورزان

 «.شودمى کاه به

 كلٌ﴿شود؛ از جمله: مینیز آیات متعددی در قرآن کریم دیده و قطعی شمردن آن در رابطه با تذکر مرگ     

 كُنتُمْ لَوْ وَ الْمَوْتُ يُدْرِككُّمُ تَكُونُواْ أَيْنَمَا﴿؛ «چشدمى را مرگ کسى هر»( 111: عمرانآل) ﴾وْتالمْ ذَائقَةُ نَفْسٍ

 ؛«باشید محکم یهابرج در چند هر یابددرمى را شما باشید، مرگ جا هر»( 11نساء: ) ﴾مُّشَيَّدَة بُرُوجٍ فىِ

 را مرگ طعم انسانى هر»( 31)انبیاء:  ﴾تُرْجَعُون إِلَيْنَا وَ فِتْنَةً الخْيرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُم وَ الْمَوْتِ ذَائقَةُ نَفْسٍ كلٌ﴿

 «.شویدمى بازگردانده ما به سوى سرانجام و کنیممى آزمایش هایخوب و هایبد با را شما و چشدمى
                                                           

 .ستا شده استفاده سنی منابع از ص( تنها) نبوینقل روایات  شده، در القاء سنت اهل توسط مرگ یاد و گریزی دنیا شبهه آن که دلیل. به1
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ود. در شمیی فراوانی از مذمت دنیا و تحذیر نسبت به حب دنیا دیده هاص( نیز نمونه) ینبودر روایات     
نماید. کند ایشان سه پیامد را برای حب دنیا معرفی مىص( نقل مىاعظم )روایتی که ابن مسعود از پیامبر 

من أشرَبَ قَلبَهُ حٌُُّ الدُّنيا التاطَ مِنها بِثَالثٍ: شِقاءٌ اليَنفَدُ عِناهُ وَ حِرصٌ »در ابتدای این روایت آمده است: 

( کسی که حب دنیا قلبش را پر نماید، به سه 10/142 :ق 1611 طبرانی،مُنتَهاهُ )اليَبلُغُ غِناهُ وَ أمَلٌ اليَبلُغُ 

ه انتهایش که سیری نپذیرد و آرزویی که ب گردد: شقاوتی که خستگی آن پایان نیابد و حرصیچیز وابسته مى
 «.نرسد
د. دانص( در روایتی دیگر حب دنیا را مرض و دوای آن را ترک دنیا مىاسالم ) یگرامهمچنین پیامبر     

مِن حٌُِّ الدُّنيا وَ ال دَواءَ أكبَرُ مِن تَركِها فَاترُكُوا الدُّنيا  وَ ال داءَ أشَدُّ»در بخشی از این روایت آمده است: 

از حب دنیا نیست و هیچ  ترخطرناکهیچ دردی  :(3/120: ق 1601هندی،  متقی) ةِاآلخِرتَصِلُوا إلي رُوحِ 

 .«آخرت برسیدروح ویید تا به دنیا را ترک گدوایی باالتر از ترک آن. 
 ،ستا مرتبط با موضوع این تحقیقکه  ع(مؤمنان ) یرامفضای اجتماعی عصر خالفت بخشی از  ،در ادامه    

 شدن به یک ارزش دورانی که دنیاگرایی و زراندوزی در حال تبدیل .گیردمیقرار  یلو تحلمورد بررسی 
امت را نسبت  یسازآگاهوظیفه ، و رهبر جامعه یعنوان هادع( به ) یعلامام  در شرایطی کهاجتماعی است. 

ه با شبهه ک ییهابرخی از نمونهدر کشد. سپس به بررسی جغرافیای کالم میبه خطرات دنیاگرایی به دوش 
اد مرگ ی ئل مربوط به دنیاگریزی وضرورت طرح مساتا  شودمیپرداخته دنیاگریزی و یاد مرگ ارتباط دارند، 

 .در چنان فضایی، تبیین گردد ع() یرالمؤمنیناماز سوی 

 توجه به شرایط اجتماعی زمان. 5-2

، شرایط اجتماعی عصر حیات آن بزرگواران ع(معصومان )گذار بر محتوای سخنان یکی از عوامل مهم و تأثیر
گری خویش، هرکجا انحراف و ع( در راستای انجام مسؤولیت هدایتمعصوم )امامان  دیگربه عبارت ؛ است

گری و کردند، وارد عمل شده و در آن زمینه به روشنمى مشاهده یاسالمکجروی در رفتار و کردار امت 
ام نیز توجه به شرایط عصر ام البالغهپرداختند. در مورد مسأله زهد و دنیاگریزی در نهجتبیین حقایق مى

وجود آمده در آن دوران، به خوبی توهم زیرا توجه به شرایط به؛ برخوردار استای ع( از اهمیت ویژه) یعل
 نماید.زهد و دنیاگریزی را باطل مى افراط در

 تع( در این حد گسترده پیرامون مذمّ) یعلسبب آن شده که امام  یاین است که چه چیز پرسشحال     
اریخ عصر را باید در ت پرسشاین  پاسخ دنیا سخن بگوید و مردم را از دنیاپرستی و غفلت از مرگ بترساند؟

نمود. در این دوران فتوحات بسیاری نصیب مسلمانان گردید و خصوص عثمان جستجو به گانهسهخلفای 
طور عادالنه و برای مصارف جای اینکه بهاما این ثروت به؛ مال و ثروت فراوانی به جهان اسالم سرازیر شد

خصوص در دوران عثمان خاص قرار گرفت. بهای ختیار عدهجامعه تقسیم شود، در اکثر موارد در ا میعمو
 حسابیبای ثروتی بودند، دارای سرمایه هرگونهشدت یافت و افرادی که تا چندی پیش فاقد این معضل 

 .(210 :1311)مطهری،  انحطاط برد روبه یاسالماخالق را در جامعه  یاپرستیدنشدند. اینجا بود که 
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به عثمان در نهایت بخشش و جوانمردی و بذل »نویسد: ( در صفات عثمان مىق 364)م  یمسعود    
نه اند. او در مدیزمانه او نیز همین شیوه را برگزیده و مردمغیر آنان بود. بسیاری از کارمندان  نزدیکان و

یی هاها و چشمهاش را از سنگ و آهک بنا نمود و درهایش را با عرعر و ساج تهیه نمود و اموال و باغخانه
نویسد: همچنین درباره ثروت وی از قول عبداهلل بن زبیر مى( 301 :م 1110مسعودی، ).«وختانددر مدینه 

درهم پول بود قیمت امالکش  میلیونیکهزار دینار و  110که عثمان کشته شد نزد صندوقدارش میهنگا»
  .(جا)همان«هزار دینار بوده و تعداد فراوانی شتر و اسب برجای گذاشت 100و حنین و غیر آن  القرییواددر 
ی زبیر بن عوام در بصره، هادهد. او از خانهمسعودی از ثروت دیگر یاران عثمان گزارش مى همچنین    

هزار دینار  10کند که ثروت زبیر بعد از مرگش بالغ بر گوید و بیان مىکوفه، مصر و اسکندریه سخن مى
شتر  1000اسب،  100اسب بوده است. همچنین وی از ثروت فراوان طلحه و خانه وسیع،  1000 پول نقد و

، کند که در این عصرآورد و بیان مىهزار گوسفند متعلق به عبدالرحمن بن عوف سخن به میان مى 10و 
 را برجایی فراوانی هااز عقیق ساخت و همچنین زید بن ثابت طالها و نقرهای أبی وقاص خانه سعد بن

 .جا()همان ارزید، پس از خود به ارث گذاشتهزار دینار مى 100گذاشت و امالک بسیاری را که 
، افتاده یاسالماندوزی به جان امت در چنین شرایطی که بالی دنیاگرایی و دنیاپرستی و همچنین مال    

دام کنند. امام ـازی اقـسآگاهوده و به ـزرگ قیام نمـضروری است که مردان حق در مقابل این انحراف ب
در بدنه جامعه، اقدام به تحذیر  دارییهسرماع( با مشاهده شرایط موجود و با نگرانی از رسوخ جریان ) یعل

و سفارش فراوان نسبت به دنیاپرستی و غفلت از حقیقت زندگی پرداخت و با این شیوه به مبارزه با دنیاگرایی 
فرمایند: اعتنایی به دنیا مىدر بی 111ع( در خطبه امام )نمونه،  به عنوان در عصر خلفا قیام نمود. شدهیجترو

 لَا وَ االدُّنْيَ رَفَعَتْهُ مَنْ تَرْفَعُوا لَا وَ التَّقْوَى رَفَعَتْهُ مَنْ تَضَعُوا لَا وَ وُلَّاهاً الْآخِرَةِ إِلَى وَ نُزَّاهاً الدُّنْيَا عَنِ كُونُوا وَ»

 :تایبرضی، لَاقِهَا )بِأَعْ تُفْتَنُوا لَا وَ بِإِشْرَاقِهَا تَسْتَضِيئُوا لَا وَ نَاعِقَهَا تُجِيبُوا لَا وَ نَاطِقَهَا تَسْمَعُوا لَا وَ بَارِقَهَا تَشِيمُوا

 خوار اختس بلندمرتبه تقوا که را کس باشید. آن دلباخته آخرت برابر در و دارخویشتن دنیا برابر در :(216
 آن نسخ به و نکند جلب را شما توجه دنیا برق و مخوانید. زرق ارجمندش داده عزتش دنیا آنکه مشمرید و

 اهریشظ درخشندگى و فروغ از. مگویید پاسخ ندایش به و مدهید فرا گوش کندمى دنیا به ترغیب که کس
مل نیز سخنرانی، در ع عالوه برع( ) یعلامام  «.نگردید گرانقدرش و نفیس اشیاء مفتون و مجویید روشنائى

همدردی با فقراء، الگویی کامل برای  عالوه برمبارزه نمود و با انتخاب شیوه زندگانی زاهدانه،  یزدگرفاهبا 

 أُحَذِّرُكُمُ وَ»فرمایند: میدر مقام تحذیر و هشدار  113همچنین ایشان در خطبه مقابله با دنیاگرایی ارائه نمود. 

 دنیا از را شما :(141 :جا)همان بِزِينَتِهَا غَرَّتْ وَ بِغُرُورِهَا تَزَيَّنَتْ قَدْ نُجْعَةٍ بِدَارِ لَيْسَتْ قُلْعَة وَ مَنْزِلُ هاإنّفَ الدُّنْيَا

 مکر اب را خویش. نیست اقامت جایگاه بود و کوچ آماده باید آن از آن هر که است منزلى زیرا دارممى حذر بر
 «.است داده فریب زیورش با و کرده زینت غرور و
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ع( به خوبی ضرورت و اهمیت طرح مسائل حوزه امام )بنابراین توجه به شرایط اجتماعی موجود در عصر     
ک بدون ش البالغهزهد و دنیاگریزی را مشخص نموده و پذیرش این حقیقت را که چنین مطالبی در نهج

 گرداند.ع( است، آسان مى) یعلکالم امام 

 توجه به جغرافیای کالم. 5-3

مسائلی که باید در تحلیل و بررسی روایات مدنظر قرار گیرد، توجه به فضای صدور و  ترینیکی از مهم
یا علت  ، سبب صدور حدیث(602 :1311غفاری، ) یثحدمورد صدور که گاه از آن به  جغرافیای کالم است

ند: اعریف نمودهگونه تبرخی علت صدور حدیث را این .گرددمی( تعبیر 61 :1311)غروی نائینی،  صدور حدیث
گونه که در مورد سبب نزول آیات گفته اند؛ همانص( به خاطر آن حدیثی را بیان نموده) یامبرپکه  سببی

( عمعصوم ) مراد ترکامل و تردقیق فهم حدیث، سبب صدور فضای با آشنایی .(116 :تا)هروی، بی شودمی
 روایت فهم در اثرگذار و مهم هایقرینه جمله از حدیث صدور اسباب و صدور صدور، مکان گردد. زمانمی

 شود. تا جایی که به عقیده برخی عالمان،مشابه همین سخن درباره اسباب نزول آیات مطرح مى. است
 )واحدی است یرممکنغ آن نزول سبب و آن داستان از آگاهی بدون آن نزول از مراد و آیه تفسیر از آگاهی

 نیز واقعیت از بخشی دربردارنده کند، ولیمی جلوه آمیزاغراق سخن این اگرچه .(6 :ق 1311نیشابوری، 
 .هست

نیز توجه به فضای صدور و  البالغهگرایی در موضوع زهد و دنیاگریزی در نهجبرای دفع توهم افراط    
تبیین جغرافیای کالم و فضای صدور جغرافیای کالم بسیار مهم و ضروری است. در این بخش با هدف 

 مرتبط با دنیاگریزی و یاد مرگ هستند،یی که هاو نامه هااز خطبه ییهابه ذکر نمونه البالغهمطالب نهج
 گردد:ی زیر ارائه مىهانمونه هاگردد. به همین منظور بر اساس شأن بیان خطبهاقدام مى

 اعیاد مذهبی. 5-3-1

یراد اشود، در ایام اعیاد مذهبی که در آن مطالب مرتبط با شبهه دیده مى البالغهی نهجهاتعدادی از خطبه
که در روز عید قربان ایراد  12که در روز عید فطر و همچنین خطبه  61و  21ی هااست. از جمله خطبه شده
 .(211 :ق 1623)موسوی،  اندشده
 طبه،رضى در پایان خ سید گفته به و است ع(على ) مؤمنان یرام هاىخطبه ترینمعروف از یکى 21 خطبه    
 نای دهد، سوق آخرت به توجه و دنیا در زهد سوى به قدرت و قوت با را هاانسان که شود پیدا سخنى اگر

 اعتماد عدم و دنیا در زهد و آخرت به توجه درباره مهم نکته ده به ع(امام )کوتاه  خطبه این در. است سخن
 نسبت هشدار و آخرت جاودان زندگى براى بیشتر چه هر آمادگى و جهان این برق و زرق و مادى مواهب بر
 بهدر این خط کاررفتهبهتعبیرات . فرمایدمى کند، اشارهمى تهدید را انسان سعادت که مهمى خطرات به
 کندمى یدارب خواب غفلت از باشد داشته شایستگى کمترین که را کس هر که است دقیق و صریح چنانآن

 الْيَوْمَ إِنَّ وَ أَلَا»فرماید: مینمونه ایشان در بخشی از خطبه  به عنوان (2/111 :1311)مکارم شیرازی، 
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 آمادگى و تمرین روز امروز، بدانید :(11 :تارضی، بی) النَّار الْغَايَةُ وَ الْجَنَّةُ السَّبَقَةُ وَ السِّبَاقَ غَداً وَ الْمِضْمَارَ

 .«دوزخ آتش ماندگانعقب( شوم) سرانجام و بهشت برندگان جایزه. مسابقه روز فردا و است
 رکتش بزرگ مسابقه یک در که اندشده همانند یسوارکاران به هاانسان در تشبیهی زیبا جمله در این    
 مرینت ازآنجاکه و کنند آماده را خود و بپردازند فراوان تمرین به از قبل باید آنها که است روشن. کنندمى

 یعنى "مضمار" به تعبیر آن از عرب کند،مى الغر حال عین در و ورزیده و چابک را آنها ها،اسب با سوارى
 براى جوایزى اىمسابقه هر در و شودمى شروع مسابقه دوران آن، از بعد. کندمى شدن الغر زمان یا مکان

 و آمادگى و ورزیدگى دوران را جهان این زندگى ع(امام ). بود خواهد بازندگان براى خسارتى و برندگان
 دیهىب. شماردمى دوزخ آتش را بازندگان خسارت و بهشت را برندگان جایزه و مسابقه میدان را آخرت میدان
 در آنچه دبای بلکه شود. ورزیدگى و آمادگى و تمرین مشغول تواندنمى مسابقه میدان در کسهیچ که است
 سیئات زا توبه و حسنات تهیه براى جایى نیز محشر میدان در باشد. شده فراهم قبل از است الزم زمینه این

 را اقعیتو این که کسانى. باشد شده فراهم دنیا در باید هااین همه. نیست قلوب تطهیر و نفوس تهذیب و
 مسابقه در یقین به نکنند، فراهم دنیا این در معنوى، و روحانى نظر از را الزم آمادگى و بسپارند فراموشى به

 .(110-2/111 :1311مکارم شیرازی، ) خورندمى شکست آخرت، سازسرنوشت
 شود که سی روز روزه گرفتن و نیزمسأله فنای دنیا در شرایطی مطرح مى ،در حقیقت در سه خطبه فوق    

ع( مقداری امام )، مخاطبان را از نظر معنوی رشد داده و وقت آن است که حجهیذانجام اعمال دهه اول 
بودن و نابود شدن دنیا را در نظر ایشان تقویت نماید.  اعتباریبآنان را از دنیاگرایی و دنیازدگی نجات داده و 

با این هدف که نسبت به مسابقه آخرت غافل نمانند و از فرصت اندکی که در دنیا نصیب آنان شده، نهایت 
 آخرت نمایند.برداری را نموده و خود را آماده سفر بهره

 ع(حضرت )پس از بیعت با . 5-3-2

 عالوه برع( در این خطبه امام )است.  شده یراداپس از بیعت با حضرت در مدینه  البالغهنهج 32خطبه 
در اولین جمعه پس از بیعت با  116ی هاپردازد. خطبهتعریف معنای حقیقی زهد، به نکوهش دنیاگرایی مى

 (316-211 :ق 1623)موسوی،  در اولین روزهای خالفت ایشان ایراد شده استنیز  111ع( و خطبه امام )

 در این دو خطبه بخشی از صفات مذموم دنیا مطرح گردیده است.
اری دع( در شرایطی خالفت مسلمین را پذیرفتند که خطر بزرگ دنیاگرایی و رسوخ تفکر سرمایهامام )    

ی های وسیعی پرداخته و سرمایههااندوزیدیکان خلفا به مالاز نزای کرد. عدهدر جامعه خودنمایی مى
خود  یهایریگموضع)ع( در اولین  برای خود دست و پا کرده بودند. در این شرایط بود که امام علی میعظی

خلیفه مسلمین، مخالفت جدی خود را با جریان فوق در قالب مذمت دنیا و نکوهش دنیاگرایان و  به عنوان
زی جامعه ساآگاه به دنبالویی ــع( با اتخاذ این شیوه از سامام )رت بیان داشتند. در حقیقت ـــغافالن از آخ

م داری اعالبه جریان سرمایهخود را نسبت  مخالفتو ارائه پندهای اخالقی به مردم بودند و از سوی دیگر 
 داشتند.
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 یرادا یهنگامگردد. این خطبه مى ترروشن 226این اعالم موضع با در نظر گرفتن فضای صدور خطبه     
ع( امام )ی فراوان در راه اسالم، از هاو مجاهدت هاشد که برخی از خواص جامعه به بهانه حضور در جنگ

 هاع( در پاسخ به درخواست آنامام ) (126 :1336)موسوی، المال داشتند سهم بیشتری از بیت درخواست
 این خطبه را بیان کرده و در آغاز آن فرمودند:

 وَ اللَّهَ أَلْقَى أَنْ مِنْ إِلَيَّ أَحٌَُّ مُصَفَّداً الْأَغْلَالِ فِي أُجَرَّ أَوْ مُسَهَّداً السَّعْدَانِ حَسَكِ عَلَى أَبِيتَ لَأَنْ اللَّهِ وَ»    

 الْبِلَى إِلَى يُسْرِعُ لِنَفْسٍ أَحَداً أَظْلِمُ كَيْفَ وَ الْحُطَامِ مِنَ ءٍلِشَيْ غَاصِباً وَ الْعِبَادِ لِبَعْضِ ظَالِماً الْقِيَامَةِ يَوْمَ رَسُولَهُ

 بیدار سعدان خارهاى روى بر را شب اگر به خدا سوگند :(364 :تارضی، بی) حُلُولُهَا الثَّرَى فِي يَطُولُ وَ قُفُولُهَا

 را رسولش و خدا کهینا از است ترمحبوب شوم، برایم کشیده و بسته زنجیرها و هاغل در یا و برم به سر
 مودهن غصب را دنیا اموال از چیزى و کرده ستم بندگان از بعضى به که کنم مالقات حالى در قیامت روز

 پیش کهنگى یبه سو سرعت به پودش و تار که جسمى براى آن همدارم،  روا ستم کسى به باشم. چگونه
 «.ماندمى هاخاک میان در طوالنى هاىمدت و( پاشدمى هم از و) رودمى
ارزش بودن دنیا در نظر خویش پرداخته و دنیا سپس ایشان در ادامه خطبه به بیان مذمت دنیا و نیز بی    

ی طور ضمنی پاسخ قاطعع( با این شیوه بهامام )معرفی نمودند.  ترپسترا از برگ جویده شده در دهان ملخ 
ع( امتیاز ویژه برای اشخاص و همچنین دنیاگرایی ) یعلوگونه افراد دادند که در دستگاه حکومتی به این

 جایی ندارد.
 در راه جنگ. 5-3-3

ام نمودند. از جمله هنگمىسازی و بصیرت افزایی مردم استفاده ع( از هر فرصتی برای آگاه) یرالمؤمنینام
خواندند و آوری لشکر، در مسیر کارزار، قبل از شروع جنگ و دیگر اوقات برای سپاهیان خطبه مىجمع

شد، مذمت میواعظی که خطاب به سپاهیان ایراد فرمودند. از جمله ممواعظ و اندرزهای الزم را بیان مى
که در مسیر جنگ  132گان است. از جمله خطبه دنیا و بیان فناپذیری آن و همچنین نکوهش غفلت زد

 111همچنین خطبه  .(221 :1336)موسوی، شود ن به فناپذیری دنیا اشاره مىجمل ایراد شده است و در آ
لت و نکوهش غف و در آن تحذیر نسبت به دنیاگرایی شدهیانبسپاهیان  به ینظامکه در هنگام آموزش 

 .(311 :جاهمان)شود زدگان دیده مى
 زیرا فرد دنیادوست؛ رودمى به شماردنیاگرایی و غفلت از آخرت یکی از آفات خطرناک برای سپاهیان     

میدان جنگ خوف جان  در ینظامبدون شک از آسیب رسیدن به جان و مالش هراس دارد. اگر یک فرد 
ع( مام )ات لشکر. نماید، یا تسلیم خواهد شد و یا پا به فرار خواهد گذاشت که این مساوی است با شکس

 نمودند.برای پیشگیری از این وقایع به بیان چنین مضامینی اقدام مى
کند. این خطبه در ذی قار و مینقل  33همچنین نمونه دیگر مطلبی است که سید رضی قبل از خطبه     

وصله  مشغول کهیدرحالع( ) یرالمؤمنینامکند که میپیش از جنگ جمل ایراد شده است. سید رضی بیان 
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تر از آن کفش نمودن کفش خویش بود، خطاب به ابن عباس دنیا و حکومت در آن را نزد خود، پست
 .(14: تا)رضی، بی نمایدمیارزش معرفی بی
ع( این رویکرد را در شرایطی امام )که  یابیمدر میبه اتفاقات آن برهه از تاریخ توجه نماییم،  چنانچه    

یشین قاتل خلیفه پ به عنوانمتهم شده و  طلبییاستراز سوی سردمداران قائله جمل به  که اندنمودهاتخاذ 
خواهی عثمان و مبارزه با ی مختلف مردم را به بهانه خونهاو نامه هااند. آنان در سخنرانیمعرفی گردیده

گونه سخنان ع( با اینامام ) .(111-1/101 :1311، شهرییر)محمدی  شوراندندمیع( ) یعلحب ریاست 
سعی در تثبیت یاران خویش در راه حق داشتند و درصدد بودند تا خواص حکومت خود را از گرفتار شدن در 

 دام تبلیغات مسموم دشمنان بازدارند.
زیرا ؛ ادنددتذکر مى وفوربهع( در چنین شرایطی عالوه بر مذمت دنیا، نسبت به وقوع مرگ نیز ) یعلامام     

ی بیهوده هایکی از فواید یاد نمودن مرگ، دوری از سرگرمی البالغهنهج 16یشان در خطبه به فرموده خود ا
یی با موضوع هاپیش از جنگ و در حال عزیمت لشکر به سوی محل کارزار، خطبه (111: تا)رضی، بی است

ت سرنوشگیری از ی مرگ و نیز لزوم عبرتهامرگ ایراد شده که ضمن تذکر به وقوع قطعی آن، ویژگی
که در مسیر جنگ جمل ایراد شده و  141و  132ی هااقوام گذشته در آن بیان شده است. از جمله: خطبه

که در هنگام توقف در ذی قار جهت پیوستن لشکر کوفیان برای شرکت در همان  161همچنین خطبه 
 .(311-302: ق 1623)موسوی،  جنگ بیان شده است

 پس از پیروزی در جنگ. 5-3-4

ع( پس از پیروزی در جنگ جمل وارد کوفه شدند. مردم و امام )هجری  34در شب سیزدهم رجب سال 
 یرامای ع( عرض شد: امام )د. به گفتناشراف کوفه به استقبال ایشان آمده و پیروزی در جنگ را تبریک مى

ت نماز به جا آوردند و ع( به مسجد رفته و دو رکعامام )شوی؟ روی؟ آیا وارد قصر مىبه کجا مى مؤمنان
سید رضی نقل این خطبه را از اواسط  (3 :ق 1606)منقری،  را ایراد فرمودند 62خطاب به اهل کوفه خطبه 
 فرمایند:آن آغاز نموده که امام مى

 مردم اى :(13 :تارضی، بی) الْأَمَل طُولُ وَ الْهَوَى اتِّبَاعُ اثْنَانِ عَلَيْكُمُ أَخَافُ مَا أَخْوَفَ إِنَّ النَّاسُ أَيُّهَا»

 .«طوالنى آرزوهاى و هوس و هوا از است؛ پیروى چیز دو خائفم شما بر آن از که چیزى ترینترسناک
ع( در این خطبه در شرایطی به فنای و نابودی دنیا اشاره نمودند که سپاهیان و مردم کوفه ) یعلامام     

ی هاشکستن غرور ایجاد شده عدم بقای دنیا و موفقیت ع( برایامام )سرمست و شادمان از پیروزی هستند و 
توان در این میآوری غنیمت، ع( را به جمعامام )دهند. غفلت و مشغول شدن سپاهیان آن را تذکر مى
یی را اعمال های جنگ، محدودیتهاع( برای تصاحب غنیمتامام )که بر اساس نقل تاریخ مشاهده نمود 

فت با آنان به مخال شدتبهع( نیز امام )اما سپاهیان ایشان بر کسب غنائم بیشتر اصرار ورزیدند. ؛ نمود
 .(1/11 :1611)دینوری،  پرداخت

ع( آن را پس از پیروزی در ) یعلکه امام  شاره نمودا 111خطبه  همچنین در زمینه یاد مرگ، باید به    
ی، موسو) نسبت به مسأله مرگ هوشیار ساختندمقابل خوارج در جنگ نهروان بیان فرموده و مخاطبان را 
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برید شما که اموات خود را به گورستان می نماید کهمیبیان ع( در این خطبه ) یرالمؤمنینام .(311، ق 1623
خواهید بفهمید که زندگی شما در دن خود نیستید و نمیدهید چطور است که در فکر مرو در خاک جا می

که در قبر جا گرفتند وقتی از این دنیا رفتید، گویی که هرگز  هاآناین جهان موقتی است و شما هم مثل 
 .ایدنبوده

 در تشییع جنازه .5-3-5

که خانواده میت  14و  46ی هاخطبه ؛ مانندرا در تشییع جنازه اموات ایراد فرمودند هاع( برخی خطبهامام )
ع( در چنین شرایطی مؤمنان ) یرام .(311 :1336)موسوی،  دادندتابی نموده و آه و ناله فراوان سر مىبسیار بی

با دو هدف به فناپذیری دنیا اشاره فرمودند: هدف اول تسکین مصیبت دیدگان به خاطر غم فقدان میت و 
 مرگ( دچار خواهید شد.) یتوضعهدف دوم تذکر به همه مردم در این رابطه که همگی به این 

مطالب درباره مرگ است. در این که به خطبه غراء معروف است، شامل بیشترین  البالغهنهج 13خطبه     
مذمت دنیا و تذکر وقوع مرگ، درباره مسائل دیگری از جمله: عدم توانایی دفع  عالوه برخطبه طوالنی 

مرگ، سکرات موت، عدم پذیرش توبه در هنگام احتضار، مسائل و اتفاقات داخل قبر، گرو بودن ارواح در 
 .است شدهگفتهسخن  یلتفصبهقبال اعمال و غیره 

که یمع( این خطبه را در تشییع جنازه فردی بیان فرمودند. هنگاامام )که  شدهگفتهدر شأن ایراد این خطبه     
؟ به گرییدبرای چه مى»ع( فرمودند: امام )نمودند، گریستند و آه و فغان فراوان مىخانواده میت بسیار مى

. داشتیمباز تابییبرا از گریه و  هابیند، این امر آنمیرا ن هاخدا سوگند اگر اینان متوجه بودند که میت آن
امام  سپس«. را باقی نگذارد هایک از آنکه هیچتا جایی گرددیبازمو  گرددیبازمبه خدا سوگند این مرگ 

 .(1/11 :ق 1601)اصفهانی،  ع( به قرائت خطبه پرداختند)
 قبل از شهادت .5-3-6

ایام پیش از شهادتشان ایراد فرمودند، بسیار به مسأله مرگ و بیان یی که در هاع( در خطبه) یعلامام 
ی آن اهتمام داشتند. برای این امر دو دلیل وجود دارد. دلیل اول تسالی خاطر خانواده و شیعیان هاویژگی

ع( کاسته شود. دلیل امام )مرگ توجه نموده و مقداری از غم فقدان وجود مبارک  بودن یحتماست که به 
 .اندسازی غافالن است که مرگ را فراموش نموده و سرگرم زندگی دنیایی شدهیز همان آگاهدوم ن

که  شدهیانبپس از ضربت خوردن توسط ابن ملجم  161ع( در خطبه ) یعلعنوان نمونه سخن امام به    
ابن ابی الحدید، )کنند توانایی فرار از آن بیان مىع( مطالبی را پیرامون مالقات مرگ و عدم امام )در آن 
گوید که کوشیدم که آن کند و میع( در این خطبه از راز مرگ صحبت می) یرالمؤمنینام .(1/111 :1331

راز  خواهد که اینخداوند نمی کهینابرای  .راز را کشف کنم اما فهمیدم که راز مرگ مکشوف شدنی نیست
 مؤمنینیرالامبر آدمیان مکشوف گردد و واضح است که وقتی یک مرد خداپرست و دانشمند و با تقوی چون 

 قادر به گشودن این راز نخواهد شد. کسیچهع( نتواند به راز مرگ پی ببرد )
شهادت بیان فرمودند و در آن به را در توبیخ مردم کوفه در روزهای قبل از  230همچنین ایشان خطبه     

 .(321 :ق 1623)موسوی، ست، اشاره نمودند هانزدیکی سکرات موت و اینکه مرگ نابودگر لذت
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 پاسخ به ادعای دیگران .5-3-7

مروعاص بیان فرمودند. عمروعاص پس از جنگ صفین درباره ـرا در پاسخ به ع 16ع( خطبه ) یعلام ـام
 .(211 :ق 1623)موسوی، در وی حدی ندارد یطبعشوخاست و این  طبعشوخع( ) یعلع( گفته بود که امام )
ایراد فرمودند. همچنین ایشان در این خطبه به برشمردن ای وی خطبه ییگوگزافهع( در پاسخ به این امام )

ه ک کندمیکند و به این موضوع اشاره از روش جنگی عمروعاص صحبت میصفات مذموم عمرو پرداخته و 
ع( دید و دانست که کشته خواهد ) یرالمؤمنینامجنگ صفین وقتی عمروعاص خود را در معرض شمشیر  در

 امامهمچنین  .ع( رو برگردانید و عمروعاص با این خدعه گریخت) یرالمؤمنینامخود را عریان کرد و  ،شد
 فرمایند:ایشان مىع( در پاسخ به سخنان گزافه عمرو، یکی از فواید تذکر مرگ را بیان نمودند. )

 مرگ سوگند، یاد خدا به باشید آگاه (111 :تارضی، بی) ؛الْمَوْتِ ذِكْرُ اللَّعٌِِ مِنَ لَيَمْنَعُنِي إِنِّي اللَّهِ وَ أَمَا»    

 «. داردیبازم سرگرمى و شوخى از مرا
 ی حکومتیهانامه .5-3-8

 بر اساسنمونه و  به عنوانشود. نیز چنین موضعی مشاهده مى البالغهی نهجها، در نامههاخطبه عالوه بر
به مسأله زهد و دنیاگریزی  هاع( در نامهامام )، یکی از مواقعی که هاگزارش سیدرضی در ابتدای نامه

 خطاب به ابن عباس که 22پرداختند، در هنگام نگارش نامه خطاب به کارگزاران حکومتشان است. نامه مى
مسأله  به هانامه گونهیناع( در امام )است. دلیل اینکه  شده نوشتهع( بوده امام )یکی از فرماندهان لشکر 

به  شک دسترسی زیادی بدون ینظامزهد بسیار تأکید داشتند این بوده که والیان حکومت و فرماندهان 
 هاهمین امر زمینه دنیاگرایی و خیانت آن المال دارند و اختیاراتی را نیز در این حوزه دارا هستند.اموال بیت

ع( با هدف پیشگیری از این موارد بر روی مسأله زهد و امام )آورد. لذا المال مسلمین را فراهم مىبه بیت
 دنیاگریزی تأکید داشتند.

 هبیان شده، خطاب به عثمان بن حنیف است. این نام یلتفصبهع( امام )که در آن زهد  61همچنین نامه     
 یهمانىم به را عثمان بصره ثروتمندان از یکى که شد داده گزارش حضرت به پس از آن نگارش یافته که

ع( با نگارش این نامه به والیان خود تذکر دادند که امام )در حقیقت . است پذیرفته او و کرده دعوت
مردم، عواقب فراوان دیگری از جمله فراموش  اعتمادییببا اصحاب زر و تزویر عالوه بر  وبرخاستنشست

 نمودن مشکالت جامعه، سستی در اجرای حق و غیره را در پی دارد.
مطالب به نسبت زیادی در رابطه با یاد مرگ دیده  31و  21، در دو نامه البالغهی نهجهادر میان نامه    
که میابی بکر، هنگا خطاب به محمد بن 21، نامه هاگزارش سید رضی در ابتدای نامه بر اساسشود. مى

م طور مفصل مردع( در این نامه بهامام )ع( وی را به والیت مصر منصوب نمودند، نگارش یافته است. امام )
 نویسد:ع( مىامام )دهد. را نسبت به مرگ و جهان آخرت تذکر مى

 ىامر که سازید فراهم آن براى را الزم ىهابترسید. آمادگی بودنش نزدیک و مرگ از خدا بندگان اى»    
 رىش یا و نیست شر به آلوده هرگز که دارد به همراه خیرى آورد. یامى همراه به یتپراهم جریانى و عظیم

 است و رتنزدیک به بهشت بهشت براى کنندهعمل از کسى چه بود. پس نخواهد آن با نیکى گاههیچ که
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 ستگیرتاند بایستید اگر یدهست مرگ یدشدگانتبع شما .عذاب و آتشه ب آتش براى کنندهعمل از کس کدام
 ىپیشان در و است ترهمراه شما با شما سایه از رسید، مرگ خواهد بشما کنید فرار آن از اگر و کرد خواهد

 .(316: تارضی، بی) «پیچدمى درهم شما سر پشت دنیا. شده زده مرگ مهر شما
 یاسالمی هاسرزمین ترینکه مخاطب آن به والیت یکی از مهمشود این نامه در شرایطی نوشته مى    

گیرد. هر انسانی که به مکارم اخالق مهذب المال زیر دست وی قرار مىو میزان فراوانی از بیت شدهانتخاب
در چنین  ع(امام )نباشد، اگر در چنین شرایطی قرار گیرد، احتمال تزلزل و لغزیدن پای وی بسیار باالست. 
 شرایطی به تذکر مرگ اقدام نمودند تا مخاطبان از غفلت نسبت به آخرت مصون باشند.

است. با در نظر  شده نوشتهع( و پس از بازگشت از صفین ) یمجتبخطاب به امام  31همچنین نامه     
ر ـع( برای تسالی خاطام )ـامی پس از آن، اـهواریـفین و ناگـگرفتن شرایط به وجود آمده در ص

 به تذکر مرگ اقدام نموده تا سبب تجدید روحیه آنان باشد. - همه مردم -اطبانـمخ
 

 گیرینتیجه
 جانبهکیصورتی شود که قائالن به شبهه مورد بحث، بهبا مشاهده این شواهد تاریخی از سویی مشخص مى

است.  هیماکم. لذا سخنانشان سست و اندقرار نداده مدنظری مختلف بحث را هابه مطالب نگاه کرده و جنبه
البالغه نه تنها با روح اسالم ناسازگار نیست، بلکه آیات و روایات زهد و دنیاگریزی و نیز یاد مرگ در نهج
 شود که طرح مسائل مرتبط بااز سوی دیگر این مطلب روشن مىمتعددی بر این موضوعات تأکید دارند. 

ع( امری بسیار الزم و ضروری بوده است تا جامعه را از )یرالمؤمنینام یلهبه وسحوزه زهد و دنیاگریزی 
سبب دفع توهم افراط در  جغرافیای کالمتوجه به  همچنینخطرات و انحرافات پیش رو نجات دهد. 

 اتع( از این همه تأکید بر این موضوعامام )مقصود  تریحصحنیز موجب فهم یاد مرگ و دنیاگریزی و 
یی که در حوزه زهد و دنیاگریزی هاو نامه هاسازد که خطبهتوجه به جغرافیای کالم مشخص مى گردد.مى

از جمله: اعیاد مذهبی، پس  ایدر شرایط و فضای خاص و ویژه هر کدامگیرند، و همچنین یاد مرگ قرار مى
خ به در پاس از بیعت با حضرت، در راه جنگ، پس از پیروزی در جنگ، هنگام تشییع جنازه، قبل از شهادت،

و مقتضیات، لزوم بیان چنین سخنانی را ایجاب  شده یرادای حکومتی هاادعاهای دیگران و همچنین در نامه
 نادرست است. البالغهنهجگاهی در نین دیدبه چ ییگراافراطنمود. در نتیجه اتهام مى
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Abstract 

One of the doubts about content of the honorable book Nahj al-

Balaghah is Death- reminding and Life-aversion in an 

excessive mode .According some scientists some contents of 

Nahj al-Balagha about living ascetic life style, leaving 

belonging to life and also some content about Death- 

reminding as a gateway to the other world are formed under 

influence of Christian monasticism or Sofia orientation and 

have no precedent to beginning of Islam. This article figures 

on utilizing Analytical descriptive method and with analyzing 

the social conditions and requirements for the time of issuing 

sermons and suspected letters, while proving the unfounded 

suspicion , this fact makes clear that not only this is not 

extremist but also its induction by Imam Muslims community 

is considered necessary and appropriate. Because trends to 

worldliness and materialism, among the properties and laity of 

that time is see. 
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