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  چكيده
هـاي    كه در پـي انگيـزش   استاز رفتارهاي ناخودآگاه انسان  وروحي  ينوستالژي حالت

اي با  اجتماعيانسان هر  مانند(ع) نيز  آيد. امام علي  مي پديدفردي يا اجتماعي و سياسي 
ي اد. مـرور گـذر  شـ  چنـين حسـي مـي   دچـار  گـاهي  اش  جامعـه هاي   واقعيتمشاهدة 

است.  ،پيرامونشجامعة رخدادهاي  دليل به ،گر انعكاس حس غربت امام بيان البالغه نهج
كـاهلي   ،تساهل ديني ازمردم، نگراني دغدغة آيندة سپاهيان، لوحي  سادهنيرنگ دشمنان، 
تـر بـدان حـس     بود كه بيشمسائلي و انحراف جامعه از مسير اصلي  ،در اجراي احكام

ـ توصيفي سعي دارد به اين پرسش  زد. پژوهش حاضر با تكيه بر روش تحليلي  دامن مي
چگونه منعكس شده اسـت؟   البالغه نهجاصلي پاسخ بگويد كه حس نوستالژيك امام در 

انعكـاس   البالغـه  نهجگر آن است كه ابعاد گوناگون نوستالژي در  هاي پژوهش بيان  يافته
  ها مشهود است.  از ساير جنبه  يافته است و دو بعد سياسي و ديني نوستالژيك بيش

  ، جامعه.، نوستالژيالبالغه نهج(ع)،  علي امام :ها هكليدواژ
  
  پژوهشمقدمه و بحث نظري . 1

يوناني  ةكلمشناسي است. اين واژه از دو   پزشكي و متعلق به علم روان ينوستالژي اصطالح
nostos  به معني بازگشت به خانه وalgia هاي   به معناي درد تشكيل شده است و در فرهنگ

غم غربت، حسرت، دلتنگي نسبت به گذشته و آنگهـي اشـتياق   «باطني و آريانپور به معناي 

                                                                                                 

  )مسئول سندةي(نو يانسان علوم پژوهشگاه ترجمه، پژوهش گروه ارياستاد *
  يانسان علوم پژوهشگاه ترجمه، يپژوهش گروه ارياستاد **
  25/10/1395: رشيپذ خيتار، 12/7/1395: افتيدر خيتار
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بازگشت به گذشته، احساس حسرت و دلتنگـي بـراي وطـن، خـانواده، دوران      مفرط براي
: 1368 (بـاطني، ...»  خوش كودكي، اوضاع خوش سياسي، اقتصادي و مذهبي در گذشـته و 

  تعريف شده است. )3539، 4: ج 1380آريانپور،  ؛»نوستالژي« ةواژذيل 
است كه بـر اثـر دور شـدن از    رفته   كار مي بهسربازاني  بارةشناسي در  اين اصطالح روان

علـوم   ةحـوز رفتـه وارد   رفتـه  و خانه و خانواده دچار نوعي افسردگي و بيماري شده بودند
فلسـفه و   ةحيطـ نوستالژي با ورود به . )202: 1381زاده،  (تقي شد ،از جمله ادبيات ،انساني

اي از   شـيوه  بـه نوستالژي هاي ادبي   ادبيات معناي جديدي به خود گرفت. امروزه در بررسي
ها بـوده    يابد كه همراه با كاميابي  اي تجلي مي  شود كه در آن خاطرات گذشته  كالم اطالق مي

كودكي و نوجواني، عشق ديرينه، دوري از از چنين در آن  اكنون از دست رفته است، هم كه
بازگشت با حسرت نداي  كهشهر ياد شده  آرمانو  ،هاي واال، اساطير  خانواده، ارزش و وطن
دهد كه زمان و مكان   نوستالژي زماني روي مي ،بيان ديگر بهشود.   ها در سر پرورانده مي  بدان

خواهد نباشد و در اثـر غـم و حسـرت ناشـي از آن       گونه كه مي آنبراي انسان به هر دليلي 
و بـر ايـن اسـاس، معنـا      .شود هايش در آن محقق   گردد كه خواسته  شهري مي آرماندنبال  به

تر از مفهوم دوري از ميهن بوده و به معناي دور افتـادن از مكـان يـا      مفهوم غم غربت وسيع
  خواه و آرماني است. دل وضعيتزمان يا 

از آرزوهـاي بشـر بـوده اسـت.      مند اي رستگار و سعادت  يابي به جامعه دست ،از طرفي
لژي معطوف به گذشته گونه كه نوستا همان ؛شهر هميشه معطوف به آينده نيست آرمانتصور 

گردد و گاهي براي   ناراضي باشد، گاهي به گذشته باز مي حال يتنيست. اگر انسان از وضع
 .پـردازد   شهر خـويش مـي   آرمانجوي و و به جستد بر ميوضعيت به آينده پناه اين فرار از 

 ةنقطـ شود و ايـن    بنابراين مكاني كه براي زندگي فرد مطلوب نباشد به غريبستان تبديل مي
  شروع نوستالژي است.

 پديد در امام علي (ع)اصلي اين پژوهش اين است كه چرا حس نوستالژيك ال ؤسحال 
چگونه منعكس شده است؟ پژوهش حاضر در پاسخ به  البالغه نهجآمد و اين حس امام در 

كرده و موجب برانگيخته   اين پرسش قصد دارد غريبستاني را كه علي (ع) در آن خالفت مي
شدن حس نوستالژيك آن حضرت شده و در فرمايشات ايشان تجلي يافته است، بررسي و 

  .دكنـ توصيفي تبيين  تحليلي ةشيوبه 
  

  پژوهش ةپيشين. 2
و  ،ماهيت، اهميـت  ةدربارگر آن است كه تاكنون كتاب مستقلي  هاي نگارندگان بيان  بررسي
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انواع نوستالژي به زبان فارسي نگاشته نشده است؛ اما مقاالت متعـددي بـا تكيـه بـر شـعر      
 پرداختـه شـده  برخي از آنها در ايـن مقالـه   به است كه  نگاشته شدهشاعران قديم و جديد 

از مهـدي   »بررسي فرايند نوسـتالژي در اشـعار سـهراب سـپهري    «آنهاست:  ةجملاست. از 
سپس به انـواع   ،شود  بتدا نوستالژي و ارتباط آن با ادبيات تبيين ميدر اين مقاله ا كه شريفيان

بررسي تطبيقـي نوسـتالژي در شـعر    «ديگر  ةمقال. دشو   مينوستالژي در اشعار سپهري اشاره 
اين مقاله  است كه از كبري روشنفكر و سجاد اسماعيلي »عبدالوهاب بياتي و شفيعي كدكني

كنـد. از ايـن نـوع      طبيقي در شعر اين دو شاعر بررسي ميصورت ت بهنيز انواع نوستالژي را 
فراينـد نوسـتالژي در    ةدربارشود، اما   وفور يافت مي بهپژوهشي  ـ مقاالت در مجالت علمي

  .جديد است اين موضوع كامالً بنابراين ،پژوهشي صورت نگرفته است البالغه نهج
  
  كوفه مركز خالفت. 3

در شهر كوفه دست داد، هر چند كه در مدينه نيز پس از تر  حس نوستالژيك براي امام بيش
هاي خاص خود را داشت؛ بنـابراين پـيش از تبيـين ايـن موضـوع در        رحلت پيامبر دلتنگي

  داشته باشيم. زماناي به بافت اجتماعي كوفه در آن   مناسبت نيست كه اشاره بي البالغه نهج
 لـزوم  و ساسـاني  امپراتـوري  غربـي  مرزهاي در مسلمانان فتوحات پي در كوفه ساخت

 خليفة. شدانجام  شان  طبع با مناسب مكاني در سپاهيان اقامت براي اردوگاهي و پايگاه ايجاد
 ايرانيـان  بـا  آنهـا  شـدن  آميختـه  و ايرانـي  شهرهاي در مسلمان اعراب اقامت به تمايلي دوم

 ابي بن سعد از دستوري طي يافت، آگاهي سربازان بيماري از اينكه از پس بنابرايننداشت، 
مهـاجرت (دار   يبـرا  يمسـلمانان محلـ   يفرمانده سپاه مسلمانان، خواست تـا بـرا   وقاص،

). 477 ،2: ج 1408 ي،(طبر كند انتخاب) الجهاد(دار  جنگ ادارة يبرا يمركز يزالهجره) و ن
 ينظام ياردوگاه قصد بهكه كوفه در آغاز  شود  ياستنباط م ينچن يخياز گزارشات منابع تار

 صورت در تا باشند باش آماده هميشهو  كنند اقامت آن در مختلف هاي  گروه تا شد يطراح
  .شود استفاده آنها از نياز

مرور باعث رسوب جمعيت و ايجاد تنوع قومي و فكري در كوفـه شـد. ايـن     بهاين امر 
. داشـت سـاكنان آن   ةانديشـ تفكـر و   ةنحـو مهمـي در تـاريخ و نيـز     تـأثير تنوع در كوفـه  

فتوحات بسياري از قواعد عرفي حـاكم   ةلئمسبناي شهرهاي جديد و نيز خود  ،ترتيب بدين
سنتي عـرب انتخـاب محـل زنـدگي برمبنـاي       ةجامعدر  بر جوامع عرب را بر هم زد. مثالً

هايي كه از قبايل خودشان نبودند،   آنان حتي به عرب بنابراينها و روابط سببي بود،   وابستگي
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ديگر زندگي اجتماعي جديـدي را   نگريستند؛ اما حاال بايستي در كنار هم  گانه ميبه چشم بي
اوج اين  مالحظه بود. درخورهاي اسالمي تنوع قوميتي   كردند. بنابراين در سرزمين  شروع مي

و  ،در آنجا اعراب در كنار ايرانيان، موالي، اسـواران  خورد.  چشم مي بهتنوع قوميتي در كوفه 
تركيب عنصـر عـرب نيـز در كوفـه      .)13: 1379بردند (ناصح ستوده،   سر مي به حمراء ديلم

بيش از شهرهاي ديگر نامتجانس و پيچيده بود. حضـور قبايـل متعـددي از اعـراب شـمال      
  خصوص اعراب جنوب (قحطاني) شاهدي بر اين مدعاست. به(عدناني) و 

 ةآمـاد جنگاوران  در سمتاي بود كه   هاي نظامي  از دسته متشكلاين جمعيت نامتجانس 
هاي خود در كوفه اقامت گزيدند كه   كردند. تعدادي از اين افراد بدون خانواده  نبرد عمل مي

طبيعي بود كه اين نـاهمگوني مسـائلي را دامـن بزنـد.     و كنترل آنها تا حدودي دشوار  طبعاً
) 58: 1961(اصـطخري،  هاي يمن   هاي ساكن اطراف حيره و نجف و نجراني  توجه سرياني

كـه   زد  تر دامن مي بر اين ناسازواري بيشبه كوفه  هاي ميان كوفه و بصره  باديهن اساكنو نيز 
اين عوامل باعث شد تا كوفه اندكي پس از بيعـت   ةمجموعبه اقامت آنها در كوفه انجاميد. 

و وارد  نـد گرفتهاي مخالف شكل   زودي گروه به بنابراين، بيابداي   ويژه موقعيتمردم با امام 
بنـدي را    بنـدي شـدند. همـين دسـته      در سـه شـاخه طبقـه    تاًها عمـد   عمل شدند. اين گروه

اي علي پـس  «خدا (ص) پيش از اين انجام داده بود. آن حضرت چنين فرموده بود:   رسول
 .)201، 1ج  :1375(ابن ابي الحديـد،  » و مارقين نبرد خواهي كرد ،از من با ناكثين، قاسطين

 ،هـاي مخـالف و نيـز حمايـت مـالي اشـراف        حضور برخي افراد شـاخص در بـين گـروه   
كرد كه ايشان در غربتي  حاكم(ع)  از مخالفان چنان جوي را عليه علي ،اميه بنيخصوص  به

اي نيروي كمكي و يا سپاهي برايشـان ارسـال     ها از هيچ ناحيه  سخت قرار گرفت و تا مدت
سبب منافع خـويش در مقابـل ايشـان     بهظاهر با امام بيعت كرده بودند،  بهنشد و كساني كه 

با نيرنگ بودند، به م أتوورزي  سياستو  ،طلبي، رياست قدرتدنبال  بهقرار گرفتند و آنان كه 
نمـا    خردان مقـدس   نما و بي عالمپيروي از قاسطين شام به دشمني با امام برخاستند. جاهالن 

تحقق اميال اشراف تبديل شدند. تمامي اين عوامل دست به دست هم اي براي   وسيلهبه نيز 
  بروز يابد. نشسخناآيد و در  پديدنوستالژيك در ايشان  يدادند تا حس

  
  البالغه نهجانواع نوستالژي در . 4

هر كسي در هر زمـاني و در   و شود  زماني و مكاني مقيد نمي ةمحدودنوستالژيك به  ةانديش
تر ذكر شد كه يكي  تواند اين انديشه و حس را در سر بپروراند. پيش  مي به داليلي مكانيهر 
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خواه و آرماني است. هر چنـد   دل وضعيتيا  ،زمان ،از معاني نوستالژي دور افتادن از مكان
 يآرمـاني و مدينـه مكـان    يكه دوران حيات رسول خدا در صدر اسالم براي مسلمانان زمان

اي دسـت    ول نيز گاهي احساس غم و دلتنگـي غريبانـه  آرماني بود، اما به خود حضرت رس
 و غربيـا  االسـالم  بدأ« فرمود:  شد، مي  ميال ؤسغم غربت  ةدربارداد و هر وقت از ايشان   مي

از ايشان پرسيدند منظور از غربا  .)200، 67 ج :1403(مجلسي، » للغرباء فطوبي غريبا سيعود
  .ندكنكه اگر مردم فاسد شدند آنها را اصالح ست اكيست؟ فرمود: منظور كساني 

 و غربيـا  االسـالم  بـدأ ”غربت و اغتراب: درنگي در حـديث  «اي با عنوان   آصفي در مقاله
دارد   و سپس بيان مـي است اين حديث آورده  ةتوضيحاتي دربار» “للغرباء فطوبي غريبا سيعود

 وكه براي اسالم دو غربت وجود دارد: غربت اول در صدر اسالم و غربت دوم در عصـر مـا   
 و نيـز  دينـي افزايد كه تحريف اسـالم و مفـاهيم و احكـام      قبل ظهور است و سپس چنين مي

است  طبيعي ،بر اين اساس .)24: 1387(آصفي،  شود  تشويش اذهان باعث احساس غربت مي
اصالح جامعه و برقراري عدالت و از بـين بـردن   انديشة كه  ،(ع) امام عليشخصي مانند كه 

ديـد، در كالمـش حـس      انحرافات ديني را داشت و از طرفي برخي انحرافات خواص را مي
غريـب  خويشتن را در بين كوفيـان   سو يكاز  آن حضرت .شودانه و نوستالژيك نمايان بغري

جهاد در راه رستگاري مردم و مبـارزه بـا   ديگر بار هدايت جامعه و  سويكرد و از   احساس مي
خـويش   جامعـة مـداران   كشيد. آن حضرت با سياست  گري را به دوش مي  عدالتي و اشرافي بي

در حالي كه مردم او را براي خويشـتن   ،خواست  هايي داشت. او مردم را براي خدا مي  تفاوت
 ،زبير ،طلحهبيعت  امام است كهپرواضح  پذيراي همين مردم بود. ،خواستند، با وجود اين  مي

 ؛را بر اين اساس كه حامي دين و عدالت باشند پذيرفتـه بـود   و ديگران ،وقاص  ابيسعد ابن 
در كانال ديگـري   امامتفاوت بود، بنابراين پيوند آنها با حضرت مبا هدف  آنهاهدف مادي  اما
جـدا   زودي از علي (ع) هب آنها ،از اين رو .طبيعي است كه چنين پيوندي ناپايدار است و بود

  :كند ميسرزنش و خطاب  137خطبة در امام آنها را  .كردند  شدند و با مرام او مخالفت  
 :النفسكم يدوننيهللا و انتم تر يدكمار يو امركم واحدا ان يامر يس، ولةفلت يايا يعتكمتكن ب

سان نيسـت،   بيعت شما با من، بدون مطالعه و ناگهاني نبود، اكنون هدف من و شما يك
(شـوم)   خواهم، ولي شما مـرا بـراي اهـداف    ميمن شما را براي خدا و در خط خدا 

  .)خواهيد  خود مي

سياسـي و دينـي   شـاخة عمـدة   توان در دو   امام را مينوستالژيك حس  ،بر اين اساس
  جاي داد.
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  نوستالژي سياسي 1 .4
آيـة  نـزول   ،طـوري كـه   بـه هاي سياسي در اسالم است.   رهبري جامعه يكي از اصلمسئلة 

»موي الْيتمعن كُملَيع تمأَتْمو ينَكُمد لَكُم لْتله ئمسـ ) در روز غدير خم ناظر اين 5: (مائده» أَكْم
و براي تبيين موضوع رهبري و انتخاب جانشين پس از ايشان بوده است. موضـوع رهبـري   

است كه مصـالح امـت را حفـظ و از تعـدي و ظلـم       مهمو سياسي  اي لهئمسامت اسالمي 
گيرد. اسالم نيز بـر وجـوب اطاعـت از امـام يـا        ها منع كرده و جلوي انحرافات را مي  بدان

دارد. امـا در    و مسلمانان را از نقض بيعـت بـاز مـي    كند ميكيد أت ،خليفه، در نهان و آشكارا
با وجود بيعت با آن حضرت، بيعت  طلحه و زبير انندم(ع) كساني  دوران خالفت امام علي

  . وقتي خبر نقض پيمان آنها به حضرت رسيد، فرمود: دندكرخويش را نقض 
 ى، وتعينَكَثا ب ى، وظَلَمان ي وما قَطَعانإِنَّه مأَ... اللَّه مكال تُح قَدا، ولُلْ ما عفَاح ،لَيع ا النَّاسلَّب

پيوند  )طلحه و زبير(بار خدايا، آن دو : مال و عمال ...أَرِهما الْمساءةَ فيما أَبرَما، و أَلَهما ما 
مـن برانگيختنـد.    عليهخود بريدند و بر من ستم كردند و بيعت من گسستند و مردم را 

و بدى و ناكامى را  ،اند سست نماى  و آنچه تابيده ،اند بگشاى  بار خدايا، هر گره كه بسته
 انـد، بـه آنـان بنمـاى      گرفتـه   يش را دارند و در راه و روشى كه در پيشودر هر چه آرز

  .)137 ةخطب :البالغه نهج(

گر حس نوسـتالژيك   خوبي بيان بهسياسي  ةلئمساين راز و نياز به درگاه خداوند در اين 
امت نوبنيـاد اسـالمي گرهـي     امام است. او نگران بود كه با اين رفتار اصحاب جمل در كار

ها   دانست كه آشوب ميمرور همان چيزي اتفاق افتاد كه امام نگرانش بود. او  بهايجاد شود و 
براي  بنابراينامت اسالمي ندارد،  ةبنياي جز تباهي و تحليل رفتن    هاي داخلي نتيجه  و جنگ

حتي در ميدان نبرد  ،دممانعت از جنگي كه اهل جمل طراحي كرده بودند، تالش بسياري كر
 نفـوذ ، اما سخنان حضرت در گوش آنـان  دكرنيز براي نجات طلحه و زبير كوشش فراوان 

از  سـو  يـك چراكـه از   ،اي به امام دسـت دهـد    بنابراين طبيعي است كه حس غريبانه .كردن
از خليفه تعدادي از مسـلمانان  نكردن ديگر اطاعت  سويو از  شده بودبرقراري صلح نااميد 

  را به پرتگاه نقض پيمان و در نهايت به هالكت كشاند.
وجود افرادي چـون   دليل بهبلكه در دوران خالفت امام،  ،ر نبوديطلحه و زب فقطمشكل 

غيرفاضله تبـديل شـده    ةمدينبه اسالمي  ةجامعقيس بن اشعث و معاويه، عمرو بن عاص، 
و بودنـد  اشتر در آن گرفتار حس غربت شـده   مالك و ابوذر انندمخواهي  آرمانبود كه افراد 

اسالمي كه بار تمامي مشكالت به دوش  ةجامعكردند چه رسد به رهبر   احساس دلتنگي مي
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جمـع  در مدينه و انصار ن امهاجردانست وقتي   معاويه با وجود اينكه مي انندم فردياوست. 
و ايـن   سـت شهرهاهمـة  مسلمانان در  همة ةخليف(ع) بيعت كردند، ايشان  شدند و با علي

افروزي اصرار داشـت   آتشو  ،ورزي  طمع ،به هواخواهيوي با اين حال بديهي بود؛  يامر
والي شام به رسميت بشناسد تا از در بيعت درآيـد   در مقامخواست كه وي را   و از امام مي

  كه امام فرمود:
 ...ا وأَم كطَلَب إِلَي فَإِنِّي الشَّام أَكُنْ لَم كيطأُعل موا  الْي مـ  تُـكنَعسِ  م أَمـ ا  و أَمـ  لُـكإِنَّ قَو 

رْبالْح قَد أَكَلَت رَبإِالَّ الْع شَاشَاتأَنْفُسٍ ح تيقنْ أَالَ بمو قُّ أَكَلَهنَّةِ فَإِلَى اَلْحالْج نْ وم أَكَلَه 
 علَـى  منِّي اَلشَّك علَى بِأَمضَى فَلَست الرِّجالِ و الْحرْبِ في استواؤُنَا أَما و النَّارِ فَإِلَى الْباطلُ
ام امـروز     كرده   خواهى و من چيزى را كه ديروز از تو منع مى   شام را از من مى :... الْيقينِ

او را  گويى كه جنگ عرب را خرد و تباه كـرد و اكنـون    ا اينكه مىمبه تو نخواهم داد. ا
نفسى نمانده است، بدان كه هر كس كه در راه حق كشته شده به بهشت رفته و  جز نيم

هر كه در راه باطل جان باخته به جهنم. اما اين سخن تو كه ما در جنگ و مردان جنگى 
  .)17ة نام :همان( برابريم، نه چنين است. تو اهل شكى و من مرد يقينم

طوري  نفاق، سياست نيرنگ و نفاق را در پيش گرفت. بهدار نيرنگ و   پرچم ،ترتيب بدين
در صورتي كه  ،خواهد  كند و گاهي نيز امارت شام را مي  خون عثمان را مي ةمطالبگاهي  ،كه

(ع) قرار داشت كه اهل حق بود و خالفت مسلمانان را با اكراه پذيرفته  در طرف مقابل علي
ساماني آنهـا بـود. هـر     هح مردم و اصالح ناببود و پس از پذيرش آن نيز به فكر خير و صال

و خوارج بـود. آنهـا در    ،رفتار اصحاب جمل، اهل شام نتيجةساماني  هاين ناب ةعمدچند كه 
شود كه راه آن حضرت   و وحدت را از بين بردند. معلوم مي ندكردجامعه چنددستگي ايجاد 

ـ از راه و روش مخالفان جداسـت و تحـت    برقـراري عـدالت قـرار    غوغـاي آنـان در   ثير أت
گر اوست. اين تفاوت فاحش ديدگاه  اش ياري  چون علم وسيع و معرفت گسترده ،گيرد  نمي

درك  ةقـو شد، چراكه آنها قدرت و   حضرت با مخالفان همواره موجب غم و اندوه وي مي
   نويسد:  ويل دورانت مي ،حقيقت علوي را نداشتند. بر اين اساس

تـر باشـد،    تر است و هـر چـه ذكـاوت انسـان بـيش      ه بيشدرد و اندوه نوابغ از هم
شـود    دارتـر مـي    تـر باشـد، غصـه     شود و هر چه معرفت انسـان عميـق    تر مي  دلتنگ
  .)271: 1975 دورانت، (ويل

ترين  (ع) بعد از پيامبر از داناترين و آگاه بنابر گواه بسياري از صحابه و تابعين، امام علي
هـدايت و   راسـتاي االيي داشت و همـين دانـايي و آگـاهي را در    هاي و  افراد بود و انديشه



  البالغه نهج در نوستالژي هاي  زمينه بر درآمدي   46

برد، اما جهل مردم باعث شده بود كه قابليـت اسـتفاده از امـام را از      كار مي بهنصيحت مردم 
شناختند و شـايد    شده بود كه جايگاهش را نمي يامام گرفتار مردم خود سلب كنند و عمالً

 ،تَبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شَـيء قَـديرٌ  « فرمايد:  آنجا كه مي .اين امتحان الهي بود
زِيزُ الْغَفُورالْع وهلًا ومنُ عسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توي خَلَقَ الْماما حس  .)2 - 1: (ملك» الَّذ

  : يداستپر اين سخنانش نوستالژيك امام از ياراني كه در اطرافش بودند د
ـ   قِّ ملَى بِـالْحأَو مأَنَّهل سلَي كُملَيع ماَلْقَو ؤُالَءرَنَّ هظْهلَي هدي بِيي نَفْساَلَّذ ا وـنْ  ... أَملَك و نْكُم

 تحبأَص لَقَد قِّي ونْ حع كُمطَائإِب و بِهِماحلِ صاطإِلَى ب هِمرَاعإِسل ا وهاتعر ظُلْم تَخَاف ماَلْأُم
 سـپاه به خدايى كه جانم در دسـت قـدرت اوسـت كـه      :أَصبحت أَخَاف ظُلْم رعيتي ...

ترند، بلكه بدان  شايستهاز شما به حق  اينكه دليل بهمعاويه بر شما پيروز خواهند شد، نه 
و شـما در برابـر حـق مـن      شتاباننددارشان  سوى باطل زمام بهكه آنان در حركت  دليل

و من از ستم  دارانشان در ترسند كارى زمام آينه ملل مختلف از ستم سست و كنديد. هر
  .)97 ةخطب :البالغه نهج( بر خويش در وحشتم لتمم

كـه سـپاه وي را    ،بارترين سخنان را در نكـوهش كوفيـان   و غمبارترين   سفأت(ع)  علي
آورد، گويي فـردي در جمعـي گرفتـار غربـت شـده و گـوش         به زبان مي ،دهند  تشكيل مي

و زبان گويـايي در دفـاع از حقـانيتش     ،چشم بينايي براي كردارش ،براي سخنانش ييشنوا
انـد و    الهي اسـت، فرامـوش كـرده    يكه امر ،وجود ندارد. آنها اطاعت از ولي امر خويش را

  .اند  هكردغريبستان عظيمي براي حضرت فراهم 
  

  نوستالژي ديني 2 .4
احكام دين اسالم در وجود برخي از مسلمانان در صدر اسالم به مشكالت دامن نكردن رسوخ 

خـويش  گذشـتة  است كه همواره در غـم دوران   »حطيئه«بارز آن شاعر معروف نمونة . ه بودزد  
 حتي). 275 :1986 برد و سعي داشت دوباره به هجو گفتن روي آورد (الفاخوري،  سر مي به
دينـي  ض يفـرا هاي نجد و يمن پس از رحلت پيامبر فرصتي يافتند تا از انجـام    عراب باديها

بسياري از مردم بنـا بـه    ،در دوران خالفت امام .)461، 2: ج 1408(طبري،  شانه خالي كنند
دادنـد.    گردان بودند و يا اهميـت چنـداني بـه امـور دينـي نمـي       داليل متعدد يا از دين روي

ويژه برخي  به ،و پيروي از هوي و هوس مردم ،خواهي مقام(ع) نيز وقتي كه دنياپرستي،   علي
الهـي   ةسيرمردم از  يها  همين كجروي دليل  بهشد.   دلتنگ و ناراحت مي د،دي خواص را مي

نبوي، ايشان تمايلي به پذيرش خالفت پس از قتل عثمان نداشت و زماني كه بار مسئوليت 
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هايش مردم را به احياي   غم غربت دين باعث شد تا در بسياري از خطبهرا به دوش گرفت، 
هاي الهي عهد رسول خدا (ص) فرا خواند. اينجاست كه ارتباط دين با نوستالژي در   ارزش

 بـارة دراي خطاب بـه مـردم     در موعظه 20 ةدر خطبشود. آن حضرت   كالم امام فهميده مي
  : فرمايد ميآخرت چنين  دربارةحس نوستالژيك خود 

تُم و لَكـنْ    ينَما قَد عا ينْتُمفَإِنَّكُم لَو قَد عا أَطَعـ و تُمعمس و لْتُمهو و تُمزِعلَج نْكُمم اتنْ مم
تُم و أُسـمعتُم  اَلْحجاب و لَقَد بصرْتُم إِنْ أَبصرْ يطْرَحما  يبو قَرِ ينُوامحجوب عنْكُم ما قَد عا

ده و تُمعمإِنْ سيتُم تَدهإِنِ اتُمي ا فبِم جِرْتُمز رُ وباَلْع رَتْكُماهج لَقَد قٍّ أَقُولُ لَكُمبِح ورٌ  يهجزْدم
ديديد آنچه را كه مردگانتان   ى: هر آينه، اگر معنِ اَللَّه بعد رسلِ اَلسماء إِالَّ اَلْبشَرُ يبلِّغُو ما 

شـد (و آنچـه را     ديد و وحشت بر شـما چيـره مـى   كر  تابى مى  اند، بي  پس از مرگ ديده
آورديد. ولى آنچه مردگانتان پس   شنيديد) و سر به فرمان خدا مى  گرفتيد، مى  ناشنيده مى

اال خواهد رفت. آن ها ب  زودى پرده هاند، اكنون از چشم شما پنهان است و ب  از مرگ ديده
حقايق را به شما نيز نشان دادند، ولى ديدن نخواستيد و به گوش شما رسـانيدند، ولـى   

گـويم كـه     راسـتى مـى   هشنيدن نخواستيد. شما را راه نمودند، ولى ره يافتن نخواستيد. ب
بايد دورى جوييد شما را منع كردند   ها و اندرزها بر شما آشكار بود و از آنچه مى عبرت

  د.كنيو پس از مالئكه، كه رسوالن آسمانند، جز انسان فرمان خداوند را ابالغ ن

 الهـي  عذاب گرفتار آخرت در تا كند يدارمردم را از خواب غفلت ب خواهد  مي حضرت
  :دارد  يم يانب ينچنرا خود از عاقبت مردم  ينگران ديگر، جايي در ،حضرت. نشوند

 فإِنَّ أَخْو ا النَّاسهأَي دصى فَيوالْه اعا اتِّبلِ فَأَمطُولُ الْأَم ى ووالْه اعاثْنَانِ اتِّب كُملَيع ا أَخَافم
  ـقَ مبي فَلَـم ذَّاءح لَّتو ا قَدنْيإِنَّ الد رَةَ أَلَا وخĤْي النْسلِ فَيا طُولُ الْأَمأَم قِّ ونِ الْحا   ع ا إِلـَّ نْهـ

مـنْ   كَصبابةِ الْإِنَاء اصطَبها صابها أَلَا و إِنَّ الĤْخرَةَ قَد أَقْبلَت و لكُلٍّ منْهما بنُونَ فَكُونُـوا صبابةٌ 
و إِنَّ الْيوم عملٌ  أَبنَاء الĤْخرَةِ و لَا تَكُونُوا منْ أَبنَاء الدنْيا فَإِنَّ كُلَّ ولَد سيلْحقُ بِأَبِيه يوم الْقيامةِ

ترسـم   ترين چيزى كه بر شما مى  : اى مردم، ترسناكو لَا حساب و غَداً حساب و لَا عملَ
مرز بودن آرزو. امـا پيـروى هـواى     دو چيز است: يكى پيروى هواى نفس و ديگرى بى

برد. بدانيد كه  مىمرز بودن آرزو آخرت را از ياد  دارد و بى نفس انسان را از حق باز مى
اى كه كسى آن را در كاسه باقى  مانده سرعت از شما روى گردانده و از آن جز ته دنيا به

نهاده باشد نمانده و آگاه باشيد كه آخرت روى نموده است و براى هـر يـك از دنيـا و    
آخرت فرزندانى است، شما از فرزندان آخرت باشيد نه از فرزندان دنيا، زيرا هر فـردى  

شود. امروز زمان عمل است و بازخواستى نيست و فردا  آخرت به مادرش ملحق مىدر 
  ).42 خطبة: البالغه نهج( نيست سرروز بازخواست است و عملى در آن مي
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نـد در  دار  نفس مطمئنه كهاما كساني  ،داند  اين امر چيزي است كه هر مسلماني آن را مي
شوند.   و پيرو هوا و هوس گرفتار دگرگوني مي ندا ند و كساني كه ضعيفا قدم ثابتاين مسير 

شـود و در هـر     نگاه نوستالژيك حضرت به دنياي آخرت ديده مي البالغه نهججاي  جايدر 
و  نـد كخواهد آن را به مردم نيز منتقل   آيد، حضرت مي  مي پديدكجا كه اين حس در ايشان 

ها و تذكرها براي مردمي كه   ن وعظشود. اي  ها آخرت و سراي باقي را متذكر مي  پيوسته بدان
اي كـه    در جامعه بنابرايناند، بسيار ضروري است.   ند و يا آخرت را فراموش كردها يا جاهل

پرست، طبيعي است كـه انسـان آگـاه و     عوام آن جاهل باشند و خواص آن دنياطلب و مقام
  .دشوانش نيز متجلي عاقل گرفتار نوعي دلتنگي شود و همين دلتنگي و اندوه در كالم و بي

  
  ابعاد نوستالژي. 5

ايـن بـه    .و سلب آزادي ،ناتواني، عزلت، پوچي، تمرد :ند ازا عبارتنوستالژي ابعاد برخي از 
معناي آن نيست كه تمامي ابعاد نوستالژي در فردي كه احساس نوستالژيك دارد، ديده شود، 
بلكه با توجه به تفاوت جوامع بشري و موقعيت زمـاني و مكـاني آنهـا ايـن احسـاس نيـز       

تجلـي يافتـه    البالغـه  نهجمتفاوت خواهد بود. بنابراين در اينجا به آن دسته از ابعادي كه در 
  شود.  داخته ميپراست 
  

  احساس ناتواني 1 .5
توانـد در انسـان حـس نوسـتالژيك پديـد بيـاورد. در دوران خالفـت          احساس ناتواني مـي 

(ع) اين حس زماني به ايشان دست داد كه سپاه شام در نبرد صفين در شرف سقوط و   علي
ـ هـا را    قرآناينجا معاويه نيرنگ عمرو عاص را عملي كرد و دستور داد تا در  .نابودي بود  رب

اين شـعار   »هللا اال حكم ال«لوحان فرياد برآوردند:   نيزه زنند؛ پس از اين اقدام، منافقان و ساده
اين حركت قرار گرفته بودند، دست از ثير أتكه تحت  ،باعث شد كه گروهي از سپاهيان امام

نـاطق   قرآننبود. با وجود اينكه امام  شدنيرد قرآندعوت به حكم  ،نبرد بكشند. از نظر آنها
در وجـود آنهـا نداشـت. در    ثيري أتترين  كم اما ،كرد  زد مي بود و بر سپاهيان خويش گوش

دست از جنگ  فقط نه(ع) در برابر موجي از نافرماني قرار گرفت. اينان  علي اوضاعيچنين 
ه ديـد در برابـر آنهـا    امام وقتي ك .كشيدند، بلكه حضرت را تهديد به خروج و مرگ كردند

هاي آنها شد و زماني كه كوفيان   ميلش تسليم خواسته بر خالفتواند كاري انجام دهد،   نمي
ابوموسي را حكَم انتخاب كردند، امام باز در ابتدا نپذيرفت و به جاي او ابن عباس را معرفي 
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آنها نـاتوان   ةجاهالنر رفتار در برابدوباره امام  و كرد؛ اما سپاهيان امام بار ديگر امتناع كردند
خالف ميل ايشان در جريان بود هر چند كه ايشان خليفـه   امور سياسي بر ،ترتيب بدينشد. 

بار را بـه هنگـام خطـاب قـرار دادن      اسف اوضاعو ولي امر مسلمانان بود. آن حضرت اين 
  نهروانيان چنين به تصوير كشيده است:

ا عنْـد اَلْقُـرْآنِ و الَ     فَأَجمع رأْي ملَئكُم علَى  جِعـعجا أَنْ ي هِمـلَينِ فَأَخَذْنَا علَيجوا رخْتَارأَنِ ا
انه و كَـانَ  يجاوِزاه و تَكُونُ أَلْسنَتُهما معه و قُلُوبهما تَبعه فَتَاها عنْه و تَرَكَا اَلْحقَّ و هما يبصـرَ 

ماهوه رواَلْج    لِ وـدكْـمِ بِالْعي اَلْح ا فـهِملَيثْنَاؤُنَا عتسقَ ابس قَد ا ومهأْيا رمهأْبد اجوِجعاَال ا و
و لَ اَلْحقِّ اَلْعملِ بِالْحقِّ سوء رأْيِهِما و جور حكْمهِما و اَلثِّقَةُ في أَيدينَا لأَنْفُسنَا حينَ خَالَفَا سبِي

ى سـرانتان بـر آن قـرار گرفـت كـه دو مـرد را       أر :أَتَيا بِما الَ يعرَف منْ معكُوسِ اَلْحكْمِ
گويد همـان كننـد و از آن تجـاوز     قرآنبرگزينند و ما از آن دو پيمان گرفتيم كه هرچه 

 . ولى آن دو گمراه شدند و با آنكه حـق قرآنباشد و دلشان پيرو  قرآن. زبانشان با ندكنن
آنهـا.   ةشـيو ديدند تركش گفتند و دلشان به ستم متمايل بـود و كجـروى    مىرا به عيان 

شرط كرده بوديم كه در داورى به عدالت گرايند و به حق عمل كنند و اين پيش از آن 
حـق بيـرون    مسـير اى بدهند. اكنون كه آن دو پاى از   ى بد و ستمكارانهأبود كه چنان ر

  .)176 ةخطب: همان( شان وقعى ننهيم يأاند تا به ر  داده اند و حكمى واژگونه  نهاده

كه مانع از آن شده بودند تا كار شام يكسره شود، در  ،شدت ناراحتي حضرت از خوارج
  اين سخنان حضرت هويداست:

ه صـلّى اللّـه    أَ صابكُم حاصب و الَ بقي منْكُم آبِرٌ، اء بعد إِيماني بِاللَّه و جِهادي مع رسولِ اللـَّ
نَا منَ الْمهتَدينَ فَأُوبوا شَـرَّ مـĤبٍ و   أَشْهد علَى نَفْسي بِالْكُفْرِ؟ لَقَد ضَلَلْت إِذا و ما أَعلَيه و آله 

ذُها   أَما إِنَّكُم ستَلْقَونَ بعدي ذُلّا شَامالً و سيفا قَاطعـا و  أَثَرِ الْاءعقَابِ، أَارجِعوا علَى  تَّخـثَـرَةً ي
سان كه باقى نگـذارد كسـى را كـه راه     انگيز بر شما بوزد. آن ريگباد  :الظَّالمونَ فيكُم سنَّةً

ام،   ام و همراه رسول اهللا (ص) جهاد كـرده   خدا ايمان آوردهفساد پويد. آيا پس از آنكه به 
يافتگـان   هـدايت ام و هرگز از   گمراه شده ،راستى، اگر چنين كنم هب .به كفر خود اقرار كنم

ايد، بازگرديد و روى واپس كنيد. بعد   ام. از اين راه باطل و پليد، كه در آن گام نهاده  نبوده
، شمشـير  دشـو ت لگونه كه سراپاى شما غـرق در مـذ   اد، آناز من به خوارى خواهيد افت
  ).57: خطبة همان( كار شويد دست خودكامگان ستم ةبازيچبرنده بر سرتان فرود آيد و 

. دكنـ شان منصرف   امام در برابر اين قوم درمانده بود كه چگونه آنها را قانع و از تصميم
  شان كند.  و نفرين اشدباين ناتواني باعث شده تا بر آنان بسيار غضبناك 
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آورد و   ها براي انسان ناراحتي بزرگي به بار مي  احساس شكست در برابر آرزوها و آرمان
) و ايـن  15: 1979محقق نشدن چيزي كه انسان انتظارش را داشت دردناك است (النوري، 

شود. اين حس حضرت در پاسـخ بـه اشـعث      باعث تقويت حس نوستالژيك در انسان مي
متجلي اسـت. وقتـي كـه اشـعث آن حضـرت را پـس از مـاجراي         اي يچ توضيحيبدون ه

  فرمود: 120 ةخطب، امام در كرد  ميحكميت به پذيرش آن متهم 
نَّ ضَلْعها معها. اللَّهم أَنْتُم دائي؟ كَناقشِ الشَّوكَةِ بِالشَّوكَةِ و هو يعلَم أَداوِي بِكُم و اُنْ أَرِيد اُ... 
شما درمان كنم و حال آنكـه   اخواهم درد خود را ب  مى :طباء هذا الداء الدوِي ...اَد ملَّت قَ

شما عين درد منيد. همانند كسى كه بخواهد با نوك خارى، خارى را از پاى بيرون كند 
 درمـان از عـالج    ايـن درد بـي   اطبايخدايا،  بار .داند كه خار به خار متمايل است  و مى

  .اند  ملول شده

هـا كـه در     آمدهاي ناگوار و تباهي پيشتمام «ابن ابي الحديد  ةگفتهمان فردي كه بنا به 
» داد باعث و باني آن اشـعث بـود    آمد و هر اضطرابي كه روي مي  (ع) پيش مي خالفت علي

شـما  سوي امام گرفته بود كـه   بهاين بار انگشت اتهام  .)297، 1ج  :1375 ابن ابي الحديد،(
و  ،منافق ،عنصر سستچرا حكميت را پذيرفتيد؟ با وجود كساني چون اشعث و ساير افراد 

  يافتني نبود. دستهاي بلند   طلب آرمان منفعت
  

  هدفي بي 2 .5
كند و اينكـه    اين بعد از ابعاد نوستالژي دگرگوني حقايق و وارونه نشان دادن آنها را بيان مي

درست بود، االن نادرسـت شـده و    ، يعني چيزي كه قبالًداردنهيچ چيزي ضابطه و معياري 
شـود و    چيزي كه نادرست بود، رنگ و بوي شريعت به خود گرفته و درست جلوه داده مي

پـس از   .)17: 2003ديگر چيزي بر مبناي معيارها و قواعد و قوانين جامعه نيست (خليفـه،  
دانست. در اين   ود را بر حق ميهر كسي خ كه حال اهل عراق چنين بود ،ماجراي حكميت

تنهايي در يك جبهـه   بهكردند. امام   دار خويش را متوجه حضرت مي  خوارج زبان نيش ،ميان
. كردنـد    ميقرار داشت و سپاهش به چندين جناح تقسيم شده بودند و در دنياپرستي رقابت 

ما باز حضرت بـه  و بر حق و حقيقت تاختند؛ اند كردآنها عهد و پيمان خويش را فراموش 
خواست دوباره پرده از جلوي چشم و هوش آنها   حكم مسئوليت و اهداف الهي خويش مي

 بنـابراين . دكنو درد تفرقه را مداوا د كنكنار بزند تا آنها را به حقيقت و راه صواب رهنمون 
  خطاب به آنها فرمود:
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نْكُم و لَكـنْ    ... أَما و اَلَّذي نَفْسي بِيده لَيظْهرَنَّ هؤُالَ قِّ مـلَى بِـالْحأَو مأَنَّهل سلَي كُملَيع ماَلْقَو ء
اتعر ظُلْم تَخَاف ماَلْأُم تحبأَص لَقَد قِّي ونْ حع كُمطَائإِب و بِهِماحلِ صاطإِلَى ب هِمرَاعإِسل ا وه

سمعتُكُم فَلَم تَسمعوا، و دعوتُكُم اَاستَنْفَرْتُكُم للْجِهاد فَلَم تَنْفرُوا، و  أَصبحت أَخَاف ظُلْم رعيتي
به خدايى كه جانم در دسـت قـدرت اوسـت كـه ارتـش       :سرّا و جهرا فَلَم تَستَجِيبوا ...

د، بلكه بدان ترن شايستهاز شما به حق  اينكه دليل بهمعاويه بر شما پيروز خواهد شد، نه 
و شما در برابـر حـق مـن     دارشان شتابانند سوى باطل زمام بهخاطر كه آنان در حركت 

و من از ستم  دارانشان در ترسند كارى زمام آينه ملل مختلف از ستم سست و كنديد. هر
شما را به جهاد بـرانگيختم، از جـاى نجنبيديـد، خواسـتم     . بر خويش در وحشتمتم لم

  .)97 ةخطب :البالغه نهج( ا برسانم، نشنيديدسخن خود به گوش شم

(ع) از دگرگـوني اهـداف و معيارهـا     ، عليدشو ميطور كه در متن خطبه مالحظه  همان
در صورتي  ،بيند كه اهل باطل در طلب باطل خويش جديت دارند  مي زيراكند،   شكايت مي

تفاوتي  بي كند و كامالً  شان فرقي نمي  و حتي نصيحت در حال اند كه اهل حق پا پس گذاشته
آنها باشد كه شرع مقدس اسالم بر  ةخليفگر رهبر و   اند، هر چند اين نصيحت  در پيش گرفته
  فرمايد:   مي بنابراينصريح دارد، كيد أتاطاعت از آن 

تْلُو علَـيكُم الْحكَـم فَتَنْفـرُونَ    أَربابٍ؟ اشُهود كَغُيابٍ؟ و عبِيد كَأ... و نَصحت لَكُم فَلَم تَقْبلُوا، 
 ا، ونْهأَم ا، ونْهغَةِ فَتَتَفَرَّقُونَ عالظَةِ الْبعوبِالْم ظُكُمأَع ادلَى جِهع ثُّكُملَى أَحي عغْيِ فَما آتلِ الْبه

باء.تَرْجِعونَ إلـى   اَراكُم متَفَرِّقينَ أَآخرِ قَولي حتَّى  ي ســنْ     يـادونَ ععتَتَخـاد و ،كُم سـجالم
 ،كُمظواعأُم و ،مقَوزَ الْمجةِ، عيرِ الْحةً كَظَهيشع ونَ إلَيتَرْجِع ةً، ووغُد كُممأَقَو...مقَوضَلَ الْمع: 

ـ  بـه حاضرانى هسـتيد   اندرزتان دادم نپذيرفتيد. غايبـان و بنـدگانى هسـتيد چـون      ةمثاب
آميز بر شما خواندم از آن رميديد. به اندرزهاى نيكو پنـدتان   حكمتخداوندان. سخنان 

خـوانم، هنـوز     هر يك از سويى پراكنده شديد. شما را به جهاد با تبهكاران فرا مى ،دادم
 “سـبا ˮسان كه قـوم   بينم هركس كه به سويى رفته است، آن سخنم به پايان نرسيده مى
ديگـر را بـه انـدرزهاى خـود      گرديـد و يـك    هاى خود باز مى  پراكنده شدند. به جايگاه

هنگـام خميـده    شـب كـنم و    فريبيد. هر بامداد شما را همانند چوب كجى راست مى  مى
كننده به ستوه آمده و كار بر آنچه راست  راستگرديد.   چون پشت كمان نزد من باز مى

  .)96 ةخطب: نهما( دهشكند دشوار   مى

طوالني بودن روند اجرايي ماجراي حكميت و نبرد بـا خـوارج در نهـروان، گرچـه بـه      
(ع) انجاميد، آثار منفي روانـي و عـاطفي را در كوفيـان بـه جـا       پيروزي قاطع و سريع علي
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طوري كه سخنان حضـرت   بهداشت ثير أتبع آن در ناپايداري حكومت علوي ت بهگذاشت و 
تفاوتي آنها به  بيدر مالمت آنها نشاني از سستي و ناتواني آنها در ياري حكومت مشروع و 

  خود بود. ةجامعحوادث روز 
  

  ها تناقض در ارزش 3 .5
 :گويـد   ارزش چنـين مـي   ةدربـار  هنري آفرينش و نوستالژيعباس يوسف در كتاب  محمد

 اوضـاع توجه فرد باشـد. ارزش بـا توجـه بـه      ةتشايسست از هر چيزي كه ا ارزش عبارت
انسان است. وقتي انسـان   ةشايستگر رفتار  طور كلي بيان بهكند و   اخالقي تغيير ميو روحي 

پـذيرد، در واقـع آن را تـرجيح داده و از ميـان       كشـد و آن را مـي    بار ارزشي را به دوش مي
و وجـداني شايسـته    ،رفتـاري  ،چيزهاي ديگر برگزيده است و آن را براي كاركرد معرفتـي 

  .)27: 2005 داشته است (يوسف،
بـراي  . دانند كه از فردي به فرد ديگر متفـاوت اسـت    ها را امور نسبي مي  ارزشبرخي 

عقبـا  خواهي ارزش است و برخي ديگر نيز هم به دنيـا و هـم بـه     مقامبرخي دنياپرستي و 
داننـد. ايـن امـر بـه       حـل گـذر مـي   آخـرت و م مزرعة دهند و برخي نيز دنيا را   اهميت مي

. ظـاهري . البته منظور شخصيت اصلي افراد است نه شخصيت بستگي داردشخصيت افراد 
 در اين بين كساني هستند كه ديانت در وجود آنها رسوخ كرده و با آنها عجين شده اسـت 

همـة  ند. اينجاست كـه دنيـا بـا    ا انبيا و اوليا از اين گروه ؛شوند  دچار تناقض ارزشي نميو 
(ع) ارزش ندارد، بلكه يكـي   بين علي  در چشم حقيقت فقط نههايش   ها و فريبندگي  زيبايي

 ماننـد  البالغـه  نهـج ترين چيزهاست كه بـراي حضـرت بـه گـواه       ارزش  از خوارترين و بي
سـاية  ضـميري اسـت كـه در     روشـن (ع) انسان خداشناس و عارف  غريبستان است. علي

خواهد كه هرگز   خوبي شناخته است و از مردم مي بهمان به خدا و در پرتو عرفان دنيا را اي
ند. ايشان از تناقض در رفتـار مـردم   ا هاي شنوا چقدر اندك  فريب آن را نخورند؛ اما گوش

كنـد تـا ديگـران پنـد       طالقـه مـي   سهشود و دنيا را   ميمتأثر طلبي  آخرتميان دنيادوستي و 
يا دنيا يا دنيا، اليك عني! ابي تعرضت؟ ام الي تشوفت؟ ال حـان حينـك! هيهـات!    «بياموزند: 

غري غيري، ال حاجه لي فيك، فعيشك قصير، و خطرك يسير، و املـك حقيـر! آه مـن قلـه     
متقون از ديگر مواردي اسـت كـه   خطبة  .»الزاد، و طول الطريق، و بعد السفر، و عظيم المورد

مـؤمن  شـود، آنجـا كـه امـام تصـويري از انسـان         يده ميوضوح د بهدر آن ارزش متناقض 
  فرمايد:  و ميدارد  ميرا عرضه پرهيزكار 
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نَّك تَرَى لَه قُوةً في دينٍ، و حزْما في لينٍ و إِيمانا في يقينٍ، و حرْصـا  أَحدهم: أَفَمنْ عالمةِ 
غنًى ، و خُشُوعا في عبادةٍ، و تَجمالً في فاقَةٍ، و صبرا في علْمٍ، و علْما في حلْمٍ، و قَصدا في 

عمالَ الصالحةَ و أَفي شدةٍ، و طَلَبا في حاللٍ، و نَشاطا في هدى، و تَحرُّجا عنْ طَمعٍ، يعملُ الْ
مه و بِحصي الشُّكْرُ، و همه ي وسملٍ، يجلَى وع وفَرِحـا:     ه بِح صـي را، وذ حـ بِيـتالذِّكْرُ، ي ه

ه  أَحذرا لَما حذِّر منَ الْغَفْلَةِ، و فَرِحا بِما  نَفْسـ هلَيع تبعتَصةِ، إِن اسمالرَّح نَ الْفَضْلِ وم صاب
ال يزُولُ، و زهادتُه فيما ال يبقَى، يمـزُج  فيما تَكْرَه لَم يعطها سؤْلَها فيما تُحب، قُرَّةُ عينه فيما 

بينى كه در كار   اين است كه مى از آنها هاى يكي  از نشانه :الْحلْم بِالْعلْمِ، و الْقَولَ بِالْعملِ ...
خوى و ايمانش همراه با يقين است و بـه   دين نيرومند است و در عين دورانديشى نرم

روى است و عبادتش  ميانهمراه با هش ا گري يخته به حلم و توانعلم آزمند و علمش آم
پيوسته با خشوع. در عين بينوايى محتشم است و در عين سختى صابر. در طلب حالل 

جوى هدايت شادمان. از آزمندى به دور است. در آن حال، كـه بـه   و است و در جست
آورد و   وز را به شب مـى گويان ر پردازد، دلش بيمناك است. سپاس  كارهاى شايسته مى

گذراند و شادمانه ديـده    رساند. شب را در عين هراس مى  ذكرگويان شب را به روز مى
گشـايد. هراسـش از غفلتـى اسـت كـه مبـادا گريبـانگيرش شـود و           به ديدار صبح مى

اگـر نفسـش در طلـب چيـزى      .شـده شادمانيش از فضل و رحمتى است كه نصـيبش  
فشرد تا خواهشش را برنياورد. شادمانى دلش چيـزى    مى ناخوشايند سركشى كند، پاى

پايد. دانـش را بـه بردبـارى آميختـه       است كه پايدار است و پرهيزش از چيزى كه نمى
  .)182 ةخطب :البالغه نهج( است و گفتار را با كردار

 سـر  بـه  همـام كه  يدر زمان اينكه اول. است مالحظه درخوردر متن فوق  مهم نكتة دو
همام از امام  ينبنابرا ؛است نداشته وجود جامعه در اسالمي هاي  ارزش متعالي نمونة برده،  مي

دارد،  مثبـت  جنبـة هر آنچه در متن خطبـه   اينكه دوم. كرد سؤال يانسان متق ويژگي دربارة
 هخطبمثبت  هاي  دارد از آن به دور است. جنبه يمنف جنبةحضرت حائز آن بوده و هر آنچه 

 شـامل  را فراوانـي  جمـع  منفـي  هاي  جنبه و شود  مي شاملاو همراه است  باهر آنكه و  امام
 انسـان  كـه  همـام  جـز  بـه  دهند  نمي نشان العملي عكس يول شنوند  مي را خطبه كه شود  مي

همام  انندم يكسان يشان. امام و در كنار اشوكه شودآن  يدنبود و حق داشت با شن اي  وارسته
 و رفتـار  درو منافقان  ،دنياطلبان ،كوفيان كه حالي در ؛اند ثابت هاي  ارزش رو دنبالهو  ياگراح

 سـود  شـان   ياران و ايشان بيدارگري وو سخنان امام  زند  مي موج ها  ارزش تناقض كردارشان
  :است گفته خوش چه ناموال. ندارد چنداني

 خـر  گـوش  نيابد در را سخن كاين   خـر  گـوش  ديگـر  بفـروش  گوش
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  گيري يجهنت .6
و در اثـر عوامـل    ردريشـه دا در ناخودآگـاه وي   ونوستالژي حالت روحي انسان اسـت  . 1

ها و   و آرمان ،ها  آيد و به تناسب افكار، انديشه  مي پديدو سياسي  ،مختلف فردي، اجتماعي
 ؛كند  نيز جايگاه افراد شدت و ضعف پيدا مي

بنا بـه داليلـي از   اين جدايي كه  استيش ها  آرمان ازحس نوستالژي حاصل جدايي فرد . 2
 ؛دهد  و نگراني رخ مي ،قبيل تضاد، طرد شدن، عصيان، انزوا

بود كـه   ايشانزمان  ةجامعشرايط سياسي حاكم بر  دليل بهبعد سياسي نوستالژي در امام . 3
و حتـي برخـي از سـپاهيان     ،طلبـان  آشـوب  ،گران  هاي مخالف، فتنه  از فعاليت گروهثر أمت

 ؛لوح بوده است ساده
 ،احكـام ديـن اسـالم    در برابـر از رفتار مسلمانان ثر أمت البالغه نهجبعد ديني نوستالژي در . 4

 ،ها  فروريختن ارزش ،تقويت و رواج دنياطلبي و هواخواهي ،تساهل آنها در امورات ديني
دينـي   ةآينـد و انحراف معيارها در ميان مسلمانان بوده است كه به نگرانـي حضـرت بـه    

 ؛زد  تر دامن مي سلمانان بيشم
پذيري امـام در   مسئوليتدر  ،تجلي يافته است البالغه نهجكه در  ،يژنوستالابعاد مختلف . 5

دارد. مسئوليتي كه اجراي عدالت ريشه خويش و مسلمانان تحت امرش  ةجامعقبال افراد 
آنها را مسائلي  آمد كه عملياتي كردن  شمار مي بهو برپايي حق و حقيقت يكي از اركان آن 

 كرد.  گيري خوارج با چالش مواجه مي  چون حكميت و موضع
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