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  چكيده
انسـان بـه شـمار    نوستالژي يك حالت روحي بوده و يكي از رفتارهاي ناخود آگاه 

امـام  . آيـد   هاي فردي يا اجتماعي و سياسي به وجود مـي   آيد كه در پي انگيزش  مي
هاي   كرد و واقعيت  نيز به عنوان يك انسان كه در جامعه خويش زندگي مي) ع(علي

مرور گذاري كتاب . داد  نمود، گاهي چنين حسي برايش دست مي  آن را مالحظه مي
غربت امام به خاطر رخدادهاي جامعه پيرامـونش   نهج البالغه بيانگر انعكاس حس

نيرنگ دشمنان، ساده لوحي سپاهيان، دغدغه آينده مردم، نگرانـي بـه خـاطر    . است
تساهل ديني و كاهلي در اجراي احكام و انحراف جامعه از مسير اصلي، چيزهـايي  

پژوهش حاضر بـا تكيـه بـر روش تحليلـي ـ      . زد  بود كه بيشتر بدان حس دامن مي
يفي سعي دارد به اين پرسش اصلي پاسخ بگويد كه حس نوستالژيك امـام در  توص
هاي پژوهش بيانگر آن است كه ابعـاد    البالغه چگونه منعكس شده است؟ يافته  نهج

البالغه انعكاس يافته اسـت و دو بعـد سياسـي و دينـي       گوناگون نوستالژي در نهج
  .ها مشهود است  نوستالژيك بيشتر از ساير جنبه
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  مقدمه و بحث نظري پژوهش. 1
ايـن واژه از دو كلمـه   . شناسـي اسـت    نوستالژي يك اصطالح پزشكي و متعلق به علم روان

بـه معنـاي درد تشـكيل شـده اسـت و در       algiaبه معني بازگشت به خانه و  nostosيوناني 
غم غربت، حسرت، دلتنگـي نسـبت بـه گذشـته و     «معناي هاي باطني و آريانپور به   فرهنگ

آنگهي اشتياق مفرط براي بازگشت به گذشته، احسـاس حسـرت و دلتنگـي بـراي وطـن،      
» ...خانواده، دوران خوش كودكي، اوضاع خوش سياسي، اقتصادي و مـذهبي در گذشـته و  

  .ستتعريف شده ا)4/3539: 1380ذيل واژه نوستالژي و آريانپور، : 1368باطني،(
رفته است كه بر اثر دور شـدن از    شناسي در مورد سربازاني به كار مي  اين اصطالح روان

خانه و خانواده دچار نوعي افسردگي و بيماري شده بودند، رفتـه رفتـه وارد حـوزه علـوم     
نوستالژي بـا ورود بـه حيطـه فلسـفه و     )202: 1381تقي زاده، .(انساني از جمله ادبيات شد

اي از كالم اطالق   هاي ادبي به شيوه  امروزه در بررسي. دي به خود گرفتادبيات معناي جدي
ها بـوده و اكنـون از     يابد كه همراه با كاميابي  اي تجلي مي  شود كه در آن خاطرات گذشته  مي

دست رفته است، همچنين در آن، كودكي و نوجواني، عشق ديرينه، دوري از وطن، خانواده، 
هـا در سـر     ان شهر ياد شده و با حسرت نداي باز گشت بدانهاي واال، اساطير و آرم  ارزش

دهد كه زمان و مكان بـراي انسـان     به بيان ديگر نوستالژي زماني روي مي. شود  پرورانده مي
خواهد نباشد و در اثر غم و حسرت ناشي از آن به دنبال آرمـان    به هر دليلي آن گونه كه مي

شود؛ بر اين اساس، معنـا و مفهـوم غـم      ميهايش در آن محقق   گردد كه خواسته  شهري مي
تر از مفهوم دوري از ميهن بوده و به معناي دور افتـادن از مكـان يـا زمـان يـا        غربت وسيع

  .شرايط دلخواه و آرماني است
اي كه در آن رستگاري و سعادت حكمفرمـا بـوده باشـد،      از طرفي دست يابي به جامعه
همـان  . ن شهر هميشه معطوف به آينده نيسـت تصور آرما. يكي از آرزوهاي بشر بوده است

اگر انسـان از وضـع موجـود ناراضـي باشـد،      . گونه كه نوستالژي معطوف به گذشته نيست
شـود و    گردد و گاهي براي فرار از وضعيت حال به آينده پناهنده مي  گاهي به گذشته باز مي

گي فـرد مطلـوب   پردازد؛ بنابراين مكاني كه بـراي زنـد    به جستجوي آرمان شهر خويش مي
  .ي شروع نوستالژي است  شود و اين نقطه  نباشد به يك غريبستاني تبديل مي

حس نوسـتالژيك بـه   ) ع(حال سوال اصلي اين پژوهش اين است كه چرا در امام علي 
البالغه چگونه منعكس شده است؟ پـژوهش حاضـر در     وجود آمد و اين حس امام در نهج

كرده و موجـب    در آن خالفت مي) ع(غريبستاني را كه علي پاسخ به اين پرسش قصد دارد 
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برانگيخته شدن حس نوستالژيك آن حضرت شـده و در فرمايشـات ايشـان متجلـي يافتـه      
  .است، مورد بررسي قرار داده و به شيوه تحليلي ـ توصيفي تبيين نمايد

  
  پيشينه تحقيق. 2

دربـاره ماهيـت، اهميـت و     هاي نگارندگان بيانگر آن است كه تاكنون كتاب مستقلي  بررسي
انواع نوستالژي به زبان فارسي نگاشته نشده است؛ اما مقاالت متعـددي بـا تكيـه بـر شـعر      
شاعران قديم و جديد به رشته تحرير در آمده است كه برخي از آنهـا در ايـن مقالـه مـورد     

 "ريبررسي فرايند نوستالژي در اشعار سهراب سپه": از جمله آنهاست. توجه ما بوده است
از مهدي شريفيان، مجله ادبيات فارسي سيستان و بلوچستان، سـال پـنجم، بهـار و تابسـتان     

شـود سـپس بـه انـواع       در اين مقاله ابتدا نوستالژي و ارتباط آن با ادبيات تبيـين مـي  . 1386
بررسي تطبيقي نوسـتالژي در شـعر   "مقاله ديگر . گردد  نوستالژي در اشعار سپهري اشاره مي

از كبــري روشــنفكر و ســجاد اســماعيلي، مجلــه  "يــاتي و شــفيعي كــدكنيعبــدالوهاب ب
اين مقاله نيز انواع نوستالژي را به صورت . 1393سال  4هاي ادبيات تطبيقي، شماره   پژوهش

از اين نوع مقاالت در مجالت علمي پژوهشي . كند  تطبيقي در شعر اين دو شاعر بررسي مي
البالغه پژوهشي صـورت نگرفتـه     ند نوستالژي در نهجشود، اما درباره فراي  به وفور يافت مي

  .است و لذا اين موضوع كامال تازگي دارد
  
  كوفه مركز خالفت. 3

حس نوستالژيك براي امام، بيشتر در شهر كوفه دست داد، هر چند كه در مدينه نيز پـس از  
ر كتاب هاي خاص خود را داشتند؛ بنابراين پيش از تبيين اين موضوع د  رحلت پيامبر دلتنگي

اي به بافت اجتماعي كوفـه در آن مقطـع     البالغه، بي مناسبت نيست كه اشاره  گرانسنگ نهج
  . داشته باشيم

تاسيس كوفه در پي فتوحات مسلمانان در مرزهاي غربـي امپراتـوري ساسـاني و لـزوم     
. شان انجام پـذيرفت   ايجاد پايگاه و اردوگاهي براي اقامت سپاهيان در مكاني مناسب با طبع

خليفه دوم تمايلي به اقامت اعراب مسلمان در شهرهاي ايراني و آميخته شدن آنها با ايرانيان 
نداشت، لذا پس از اين كه از بيماري سربازان آگاهي يافت، طي دستوري از سـعد بـن ابـي    

دار (وقاص، فرمانده سپاه مسلمانان، خواست تـا بـراي مسـلمانان محلـي بـراي مهـاجرت       
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از ) 2/477: 1408طبري، . (انتخاب كند) دار الجهاد(ي براي اداره جنگ و نيز مركز) الهجره
شود كه كوفه در آغاز به منزله اردوگـاهي نظـامي     گزارشات منابع تاريخي چنين استنباط مي

هاي مختلف در آن اقامت كنند، هميشه آماده باش بوده تا در صورت   طراحي گرديد تا گروه
  .نياز از آنها استفاده شود

ايـن  . امر به مرور باعث رسوب جمعيت و ايجاد تنوع قومي و فكري در كوفه شـد اين 
. تنوع در كوفه نقش مهمي را در تاريخ و نيز در نحوه تفكر و انديشه ساكنان آن ايفـا نمـود  

بدين ترتيب بناي شهرهاي جديد و نيز خود مسأله فتوحات، بسياري از قواعد عرفي حاكم 
به طور مثال در جامعه سـنتي عـرب، انتخـاب محـل زنـدگي      . بر جوامع عرب را بر هم زد

هايي كـه از قبايـل خودشـان      ها و روابط سببي بود، لذا آنان حتي به عرب  برمبناي وابستگي
نگريستند؛ اما حاال بايستي در كنـار همـديگر زنـدگي اجتمـاعي       نبودند، به چشم بيگانه مي

اسالمي تنـوع قـوميتي قابـل مالحظـه     هاي   بنابراين در سرزمين. كردند  جديدي را شروع مي
در آنجا اعراب در كنار ايرانيان، موالي، .خورد  اوج اين تنوع قوميتي در كوفه به چشم مي.بود

تركيب عنصر عـرب نيـز   ) 13: 1379ناصح ستوده، . (بردند  اسواران و حمراء ديلم به سر مي
متعـددي از اعـراب    حضور قبايـل . در كوفه بيش از شهرهاي ديگر نامتجانس و پيچيده بود

  .شاهدي بر اين مدعاست) قحطاني(و به خصوص اعراب جنوب ) عدناني(شمال 
اي بود كه به عنوان جنگاوران آمـاده    هاي نظامي  اين جمعيت نامتجانس، متشكل از دسته

هاي خود در كوفه اقامت گزيدند كه   تعدادي از اين افراد بدون خانواده. كردند  نبرد، عمل مي
. طبيعي بود كه اين ناهمگوني مسائلي را دامـن بزنـد  . آنها تا حدودي دشوار بودطبعا كنترل 

هـاي سـاكن اطـراف حيـره و       زد، توجه سرياني  چيزي كه بر اين ناسازواري بيشتر دامن مي
هـاي ميـان كوفـه و      و نيز سـاكنين باديـه  ) 58: 1961اصطخري، (هاي يمن   نجف و نجراني

مجموعه اين عوامل باعث شد تا كوفه . ها در كوفه انجاميدبصره، به كوفه بود كه به اقامت آن
هـاي    اي به خـود بگيـرد، لـذا بـه زودي گـروه       اندكي پس از بيعت مردم با امام شرايط ويژه

بنـدي    ها به طور عمده در سه شاخه طبقه  اين گروه. مخالف شكل گرفته و وارد عمل شدند
آن حضرت چنـين  . ن انجام داده بودپيش از اي) ص(بندي را رسول خدا   همين دسته. شدند

ابـن ابـي   (» اي علي پس از من با ناكثين، قاسطين و مارقين نبرد خـواهي كـرد  «: فرموده بود
هـاي مخـالف و نيـز      حضور برخي افراد شـاخص در بـين گـروه   ) 1/201:ق1375الحديد، 

د ايجـا ) ع(حمايت مالي اشراف به خصوص بني اميه از مخالفان، چنان جوي را عليـه علـي  
اي نيروي كمكي و يا   ها از هيچ ناحيه  كرد كه ايشان در غربتي سخت قرار گرفتند و تا مدت
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سپاهي برايشان ارسال نشد و كساني كه به ظاهر با امام بيعت كرده بودند، بـه سـبب منـافع    
خويش در مقابل ايشان قرار گرفتند و آنان كه به دنبال قـدرت طلبـي، رياسـت و سياسـت     

جـاهالن  . رنگ بودند، به پيروي از قاسطين شام به دشمني با امام برخاسـتند ورزي توام با ني
. اي براي تحقق اميال اشراف تبديل شدند  نما نيز به عنوان وسيله  خردان مقدس  عالم نما و بي

تمامي اين عوامل دست به دست هم دادند تا يك حس نوستالژيك در ايشان به وجود آيـد  
  .شان بروز يابد  و در سخنان

  
  انواع نوستالژي در نهج البالغه. 4

شود هـر كسـي در     انديشه نوستالژيك چيزي است كه به محدوده زماني و مكاني مقيد نمي
تواند اين انديشه و حس را در سـر    هر زماني و در هر جايي از اين كره خاكي به داليلي مي

ا زمان يـا شـرايط   پيشتر ذكر شد كه يكي از معاني نوستالژي دور افتادن از مكان ي. بپروراند
هر چند كه دوران حيات رسول خدا در صدر اسالم براي مسلمانان . دلخواه و آرماني است

يك زمان آرماني و مدينه يك مكان آرماني بود، اما بـه خـود حضـرت رسـول نيـز گـاهي       
داد و هر وقت از ايشان درباره غم غربت سـوال    اي دست مي  احساس غم و دلتنگي غريبانه

: 1403مجلسـي،  (» بدأ االسـالم غربيـا و سـيعود غريبـا فطـوبي للغربـاء      « :رمودف  شد، مي  مي
منظور كساني هست كه اگر مردم : از ايشان پرسيدند منظور از غربا كيست؟ فرمود) 67/200

  .فاسد شدند آنها را اصالح نمايند
بـدأ االسـالم غربيـا و    «درنگي در حـديث  : اي با عنوان غربت و اغتراب  آصفي در مقاله

دارد كه   توضيحاتي را درباره اين حديث آورده و سپس بيان مي» سيعود غريبا فطوبي للغرباء
غربت اول در صدر اسالم و غربت دوم در عصر ما قبـل  : براي اسالم دو غربت وجود دارد
افزايد كه تحريف اسالم و مفاهيم ديني و احكام اسالم و نيـز    ظهور است و سپس چنين مي

بر اين اساس طبيعي است ) 24: 1387آصفي، .(شود  احساس غربت ميتشويش اذهان باعث 
كه انديشه اصالح جامعه و بـر قـراري عـدالت و از بـين بـردن      ) ع(كه كسي مثل امام علي

ديد، در كالمـش حـس     انحرافات ديني را داشت و از طرفي برخي انحرافات خواص را مي
خويشتن را در بين كوفيان غريـب  آن حضرتاز يك طرف .غربيانه و نوستالژيك نمايان گردد

كرد و از طرف ديگر بار هدايت جامعه و جهاد در راه رستگاري مردم و مبارزه   احساس مي
آن حضرت با سياستمداران جامعه خويش . كشيد  گري را به دوش مي  با بي عدالتي و اشرافي

راي خويشتن خواست در حالي كه مردم او را ب  او مردم را براي خدا مي. هايي داشت  تفاوت
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طلحـه و  بيعـت  امـام   پر واضح است كه.خواستند، با وجود اين پذيراي همين مردم بود  مي
 ،را بر اين اسـاس كـه حـامي ديـن و عـدالت باشـند       زبير و سعد ابن ابي وقاص و ديگران

تفاوت بود، بنابراين حضرت مولي آنها هدف مادي داشتند و هدفشان با هدف  ؛پذيرفته بود
از ايـن   .در كانال ديگري بود، طبيعي است كه چنين پيوندي، ناپايدار اسـت امام پيوند آنها با

و  كردنـد   شدند و با مـرام او مخالفـت مـي     جدا مي)ع(زودي آنها از علي ه رو خواه ناخواه ب
تكـن   :مورد سرزنش و خطاب قرار داد و فرمـود  137در خطبه امام آنها را .چنين نيز كردند
بيعت »امري و امركم واحدا اني اريدكم هللا و انتم تريدونني النفسكم، وليس ةبيعتكم اياي فلت

شما با من، بدون مطالعه و ناگهاني نبود، اكنون هدف من و شما يكسان نيست، من شـما را  
بـر  . خواهيد  خود مي) شوم(براي خدا و در خط خدا مي خواهم، ولي شما مرا براي اهداف

  .ن در دو شاخه عمده سياسي و ديني جاي دادتوا  اين اساس حس نوستالزيك امام را مي
  

  نوستالژي سياسي. 5
الْيوم « به طوري كه نزول آيه . هاي سياسي در اسالم است  مسأله رهبري جامعه يكي از اصل

در روز غدير خم ناظر اين مسأله بوده ) 5/مائده(» أَكْملْت لَكُم دينَكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي
موضـوع رهبـري   . تبيين موضوع رهبري و انتخاب جانشين پس از ايشان بوده استو براي 

امت اسالمي كه مسأله سياسي است از آن جهت داراي اهميت است كه مصالح اين امت را 
. گيـرد   ها منع كـرده و جلـوي انحرافـات را مـي      حفظ نموده و از تعدي و ظلم و جور بدان

خليفه، در نهان و آشكارا تاكيد كرده و مسلمانان را از اسالم نيز بر وجوب اطاعت از امام يا 
كسـاني مثـل طلحـه و زبيـر بـا      ) ع(اما در دوران خالفت امام علي. دارد  نقض بيعت باز مي

وقتـي  . وجود اين كه دست بيعت با آن حضرت داده بودند، بيعت خويش را نقض نمودنـد 
اللَّهم إِنَّهما قَطَعاني و ظَلَمانى ...«: خبر نقض پيمان به وسيله آنها به آن حضرت رسيد، فرمود

 ى ، وتعينَكَثا ب ما ما أَ، ولَه مكال تُح قَدا، ولُلْ ما عفَاح ،لَيع ا النَّاسأَلَّب رَما، وةَ  أَبسـاءا الْممرِه
و زبيـر پيونـد خـود     بار خدايا، آن دو طلحـه  )137نهج البالغه، خطبه (»... مال و عمالأَفيما 

بـار  . مـن برانگيختنـد   عليـه بريدند و بر من ستم كردند و بيعت من گسستند و مردم را بـر  
اند، سست نماى و بدى و ناكامى را در هر   اند، بگشاى و آنچه تابيده  خدايا، هر گره كه بسته

  .اند، به آنان بنماى  گرفته  چه آروزيش را دارند و در راه و روشى كه در پيش 
ين راز و نياز به درگاه خداوند در اين مسأله سياسي به خوبي بيانگر حس نوسـتالژيك  ا

او نگران بود كه با اين رفتار اصحاب جمل در كار امت نو بنياد اسـالمي گرهـي   . امام است
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او مـي دانسـت كـه    . ايجاد شود و به مرور همان چيزي اتفاق افتاد كـه امـام نگـرانش بـود    
اي جز تباهي و تحليل رفتن بنيه امت اسالمي در   لي نتيجه و فايدههاي داخ  ها و جنگ  آشوب

بر ندارد، لذا براي ممانعت از جنگي كه اهل جمل طراحي كرده بودند، تالش بسياري كـرد  
حتي در ميدان نبرد نيز براي نجات طلحه و زبير كوشش فراوان نمود، اما سخنان حضـرت  

اي به امام دسـت دهـد؛     است كه حس غريبانهدر گوش آنان ثمري نداشت؛ بنابراين طبيعي 
چرا كه از يك طرف از برقراري صلح نااميد گشته و از طرفي ديگر عدم اطاعـت از خليفـه   

  .تعدادي از مسلمانان را به پرتگاه نقض پيمان و در نهايت به پرتگاه هالكت كشانده است
اسـالمي بـه خـاطر     مشكل تنها طلحه و زيبر نبود؛ بلكه در دوران خالفت امام، جامعـه 

وجود افرادي چون معاويه، عمرو بن عاص، قيس بن اشعث و ديگران به يـك مدينـه غيـر    
فاضله تبديل شده بود كه افراد آرمان خواهي مثل ابوذر، مالك اشتر و ديگران در آن گرفتار 

كردند چه رسد به رهبر جامعه اسالمي كه بار تمامي   حس غربت شده و احساس دلتنگي مي
دانسـت وقتـي در مدينـه      كسي مثل معاويه با وجود اين كه مـي . ت به دوش اوستمشكال

بيعت كردند، ايشان بـراي تمـامي مسـلمانان در    ) ع(مهاجرين و انصار جمع شدند و با علي
تمامي شهرها خليفه هستند و اين يك امـر بـديهي بـود؛ ولـي معاويـه بـه هـوا خـواهي و         

خواست كه وي را به عنوان والي شام   ز امام ميورزي و آتش افروزي اصرار داشت و ا  طمع
و أَما طَلَبك إِلَي الشَّام فَـإِنِّي لَـم   ... « : به رسميت بشناسد تا از در بيعت درآيد كه امام فرمود

ـ   الْع أَكَلَـت قَد رْبإِنَّ الْح لُكا قَوأَم سِ وأَم تُكنَعا مم موالْي كيطأُعأَكُنْ ل  شَاشَـاتإِالَّ ح رَب
ا ا   أَمـ ارِ و ي   أَنْفُسٍ بقيت أَالَ ومنْ أَكَلَه اَلْحقُّ فَإِلَى الْجنَّةِ و منْ أَكَلَه الْباطلُ فَإِلَى النـَّ اؤُنَا فـوت سـ

شام را )17البالغه، نامه نهج(» ...الْحرْبِ و الرِّجالِ فَلَست بِأَمضَى علَى اَلشَّك منِّي علَى الْيقينِ
ا  . ام امروز به تو نخواهم داد   كرده   خواهى و من چيزى را كه ديروز از تو منع مى   از من مى امـ
گويى كه جنگ، عرب را خرد و تباه كرد و اكنون او را جز نيم نفسى نمانده است،   اينكه مى

راه باطل جان باختـه  بدان كه هر كس كه در راه حق كشته شده به بهشت رفته و هر كه در 
تـو اهـل   . اما اين سخن تو كه ما در جنگ و مردان جنگى برابريم، نه چنين اسـت . به جهنم

  .شكى و من مرد يقينم
بـه  . دار نيرنگ و نفاق، سياست نيرنـگ و نفـاق را در پـيش گرفـت      بدين ترتيب پرچم

خواهـد در    كند و گاهي نيـز امـارت شـام را مـي      طوري كه گاهي مطالبه خون عثمان را مي
قرار داشت كه اهل حق بود و خالفت مسـلمانان را بـا   ) ع(صورتي كه در طرف مقابل علي

اكراه پذيرفته بود و پس از پذيرش آن نيز به فكر خير و صالح مردم و اصالح نابساماني آنها 
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ي اين نابساماني محصول رفتار اصحاب جمل، اهـل شـام و خـوارج      هر چند كه عمده. بود
شود كه راه   معلوم مي. در جامعه چند دستگي ايجاد كرده و وحدت را از بين بردندآنها . بود

آن حضرت از راه و روش مخالفان جداست و تحت تاثير غوغاي آنان در بر قراري عدالت 
ايـن تفـاوت فـاحش    . اش ياريگر اوسـت   گيرد چون علم وسيع و معرفت گسترده  قرار نمي

شد، چرا كه آنها قدرت و قوه   ب غم و اندوه وي ميديدگاه حضرت با مخالفان همواره موج
درد و اندوه « :نويسد  بر اين اساس است كه ويل دورانت مي. درك حقيقت علوي را نداشتند

شـود و هـر چـه      تر مي  نوابغ از همه بيشتر است و هر چه ذكاوت انسان بيشتر باشد، دلتنگ
  )271: 1975ورانت،ويل د(» .شود  دارتر مي  تر باشد، غصه  معرفت انسان عميق

بعد از پيامبر از داناترين و آگاهترين ) ع(بنابر گواه بسياري از صحابه و تابعين، امام علي
هاي وااليـي داشـت و همـين دانـايي و آگـاهي را در جهـت هـدايت و          افراد بود و انديشه

را از برد، اما جهل مردم باعث شده بود كه قابليت اسـتفاده از امـام     نصيحت مردم به كار مي
شناختند و شايد   خود سلب كنند و عمال امام گرفتار مردماني شده بود كه جايگاهش را نمي

* تَبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ« :فرمايد  اين امتحان الهي بود آنجا كه مي
أَي كُملُوبياةَ ليالْحو توي خَلَقَ الْمالَّذ  زِيـزُ الْغَفُـورالْع وهلًا ومنُ عسأَح امـا  ) 2- 1ملـك، (» كُم

ا و  ...«: حس نوستالژيك امام  از ياراني كه در اطرافش بودند در اين سخنانش هويداست أَمـ
رَاعهِم   اَلَّذي نَفْسي بِيده لَيظْهرَنَّ هؤُالَء اَلْقَوم علَيكُم لَيس لأَنَّهم أَولَى  إِسـنْ ل لَكـ و نْكُمقِّ مبِالْح

 تحب أَصـ ا وهاتعر ظُلْم تَخَاف ماَلْأُم تحبأَص لَقَد قِّي ونْ حع كُمطَائإِب و بِهِماحلِ صاطإِلَى ب 
ست كه به خدايى كه جانم در دست قدرت او)97نهج البالغه، خطبه (» ...أَخَاف ظُلْم رعيتي

معاويه بر شما پيروز خواهند شد، نه به خاطر اين كهاز شما به حق شايسته ترند، بلكه  سپاه
بدان خاطر كه آنان در حركت به سوى باطل زمامدارشان شتابانندو شما در برابـر حـق مـن    

هرآينه ملل مختلف از ستمكارى زمامدارانشان در ترسندو من از ستم . سست و كند هستيد
  .ويش در وحشتمملّتم بر خ
بارترين و غمبـارترين سـخنان را در نكـوهش كوفيـان كـه سـپاه وي را         تاسف) ع(علي

آورد، گويي فردي كه در جمعي گرفتار غربـت شـده و گـوش      دهند به زبان مي  تشكيل مي
شنوا براي سخنانش و چشم بينايي براي كـردارش و زبـان گويـايي در دفـاع از حقـانيتش      

انـد و    از ولي امر خويش را كه يك امر الهي است، فراموش كـرده  آنها اطاعت. وجود ندارد
  .اند  غريبستان عظيمي براي حضرت فراهم ساخته
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  نوستالژي ديني. 6
ظاهرا عدم رسوخ احكام دين اسـالم در وجـود برخـي از مسـلمانان در صـدر اسـالم بـه        

م دوران نمونه بارز آن شاعر معروف حطيئه است كـه همـواره در غـ   . زد  مشكالتي دامن مي
. بــرد و ســعي داشــت دوبــاره بــه هجــو گفــتن روي آورد   گذشــته خــويش بــه ســر مــي

هاي نجد و يمن پس از رحلت پيـامبر فرصـتي     حتي اعراب باديه)  275: 1986الفاخوري،(
در دوران خالفـت  ) 2/461طبـري، همـان،  . (يافتند تا از انجام فرائض ديني شانه خالي كنند

اليل متعدد يا از دين رويگردان بودند و يا اهميـت چنـداني بـه    امام بسياري از مردم بنا به د
نيز وقتي كه دنيا پرستي، مقـام خـواهي و پيـروي از هـوي و     ) ع(علي. دادند  امور ديني نمي

. شد  شد، دچار دلتنگي و ناراحتي و غم مي  گر مي  هوس مردم به ويژه برخي خواص را نظاره
ز سيره الهي نبوي، ايشان تمـايلي بـه پـذيرش    ها و انحرافات مردم ا  به خاطر همين كجروي

خالفت پس از قتل عثمان نداشت و زماني كه بار مسئوليت را به دوش گرفت، غم غربـت  
هاي الهي عهـد رسـول     هايش مردم را به احياي ارزش  دين باعث شد تا در بسياري از خطبه

آن . شود  ام فهميده مياينجاست كه ارتباط دين با نوستالژي در كالم ام. فرا خواند) ص(خدا 
اي خطاب به مردم حس نوستالژيك خود را نسبت به آخرت در خطبـه    حضرت در موعظه

زِعتُم و وهلْـتُم و   «: دارد  چنين بيان مي 20 لَجـ نْكُمم اتنْ منَ مايع ا قَدم نْتُمايع قَد لَو فَإِنَّكُم
جحنْ ملَك و تُمأَطَع و تُمعمس رْتُمصب لَقَد و ابجاَلْح طْرَحا يم قَرِيب نُوا وايع ا قَدم نْكُمع وب

كُم اَلْعبرُ و إِنْ أَبصرْتُم و أُسمعتُم إِنْ سمعتُم و هديتُم إِنِ اهتَديتُم و بِحقٍّ أَقُولُ لَكُم لَقَد جاهرَتْ
يها فبِم جِرْتُمشَرُ زإِالَّ اَلْب اءملِ اَلسسر دعب نِ اَللَّهلِّغُ عبا يم رٌ وجزْدديديـد    هر آينه، اگر مـى » م

نموديـد و وحشـت بـر شـما چيـره        تابى مى  اند، بي  آنچه را كه مردگانتان پس از مرگ ديده
ولى آنچه . آورديد  ىو سر به فرمان خدا م) شنيديد  گرفتيد، مى  و آنچه را ناشنيده مى. (شد  مى

ها باال خواهد   اند، اكنون از چشم شما پنهان است و بزودى پرده  مردگانتان پس از مرگ ديده
آن حقايق را به شما نيز نشان دادند، ولى ديدن نخواستيد و به گوش شما رسـانيدند،   .رفت

گويم كهعبرتها   براستى مى. شما را راه نمودند، ولى ره يافتن نخواستيد. ولى شنيدن نخواستيد
بايد دورى جوييد شما را منـع كردنـد و پـس از      و اندرزها بر شما آشكار بود و از آنچه مى

  .مالئكه، كه رسوالن آسمانند، جز انسان فرمان خداوند را ابالغ ننمايد
خواهد مردم را از خواب غفلت بيدار نمايد تا در آخرت گرفتار عذاب الهي   حضرت مي

ا  «: دارد  حضرت نگراني خود را از عاقبت مردم چنـين بيـان مـي   در جايي ديگر . نشوند هـأَي
ى فَيوالْه اعا اتِّبلِ فَأَمطُولُ الْأَم ى ووالْه اعاثْنَانِ اتِّب كُملَيع ا أَخَافم فإِنَّ أَخْو نِ  النَّاس عـ دص
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بابةٌ     الْحقِّ و أَما طُولُ الْأَملِ فَينْسي الĤْخرَةَ أَ ا صـ ا إِلـَّ نْهـقَ م بـي فَلَم ذَّاءح لَّتو ا قَدنْيإِنَّ الد لَا و
ا بنُـونَ فَكُونُـوا    مـنْهكُلٍّ مل و لَتأَقْب رَةَ قَدخĤْإِنَّ ال ا أَلَا وهابا صهطَباص ةِ الْإِنَاءاببكَص    نَـاءنْ أَب مـ

لَا تَكُونُوا م رَةِ وخĤْلَـا   ال لٌ و مـع موإِنَّ الْي ةِ واميالْق موي قُ بِأَبِيهلْحيس لَدا فَإِنَّ كُلَّ ونْيالد نَاءنْ أَب
ترين چيزى كـه    اى مردم، ترسناك) 42نهج البالغه، خطبه(» حساب و غَداً حساب و لَا عملَ

امـا  . مـرز بـودن آرزو   و ديگرى بـى  يكى پيروى هواى نفس: ترسم دو چيز است بر شما مى
. بـرد  مرز بودن آرزو آخرت را از ياد مى دارد و بى پيروى هواى نفس انسان را از حق باز مى

اى كـه كسـى آن را در    بدانيد كه دنيا به سرعت از شما روى گردانده و از آن جز تـه مانـده  
ست و بـراى هـر يـك از    كاسه باقى نهاده باشد نمانده و آگاه باشيد كه آخرت روى نموده ا

دنيا و آخرت فرزندانى است، شما از فرزندان آخرت باشيد نـه از فرزنـدان دنيـا، زيـرا هـر      
امروز زمان عمل است و باز خواستى نيسـت و  . شود فردى در آخرت به مادرش ملحق مى

  .باشد فردا روز باز خواست است و عملى در آن ميسر نمى
داند اما كسـاني كـه داراي نفـس مطمئنـه       آن را مياين امر چيزي است كه هر مسلماني 

هستند در اين مسير ثابت قدم هستند و كساني كه ضـعيف هسـتند و پيـرو هـوا و هـوس،      
در جاي جاي نهج البالغه نگاه نوستالژيك حضـرت بـه   . شوند  گرفتار تغيير و دگرگوني مي

آيـد، حضـرت     شود و در هر كجا كه اين حس در ايشان وجـود مـي    دنياي آخرت ديده مي
ها آخـرت و سـراي بـاقي را متـذكر       خواهد آن را به مردم نيز منتقل كرده و پيوسته بدان  مي
ها و تذكرها براي مردمي كه يا جاهل هسـتند و يـا آخـرت را فرامـوش       اين وعظ. شود  مي

اي كه عوام آن جاهل باشند و خـواص آن دنيـا     لذا در جامعه. اند، بسيار ضروري است  كرده
ام پرست، طبيعي است كه انسان آگاه و عاقل گرفتار نوعي دلتنگي شود و همـين  طلب و مق

  .دلتنگي و اندوه در كالم و بيانش نيز متجلي گردد
  

  ابعاد نوستالژي. 7
نوستالژي ابعاد گوناگوني دارد كه برخي از آنها عبارتند از ناتواني، عزلـت، پـوچي، تمـرد و    

امي ابعـاد نوسـتالژي در فـردي كـه احسـاس      سلب آزادي؛ و اين به معناي آن نيست كه تم
نوستالژيك را دارد، ديده شود، بلكه با توجه به تفاوت جوامع بشـري و موقعيـت زمـاني و    

بنابراين در اينجا به آن دسته از ابعادي كـه  . مكاني آنها، اين احساس نيز متفاوت خواهد بود
  .شود  در نهج البالغه تجلي يافته پرداخته مي
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  ياحساس ناتوان. 8
در دوران . توانـد در انسـان حـس نوسـتالژيك را پديـد بيـاورد        احساس عجز و ناتواني مي

اين حس زماني به ايشان دست داد كه سپاه شام در نبرد صفين در شـرف  ) ع(خالفت علي
سقوط و نابودي بود، اينجا بود كه معاويه نيرنگ عمرو عاص را عملي كرد و دستور داد تـا  

ال حكـم اال  : لوحان فرياد بر آوردند  ند؛ پس از اين اقدام، منافقان و سادهها را به نيزه بزن  قرآن
اين شعار باعث شد كه گروهي از سپاهيان امام كه تحت تاثير اين حركـت قـرار گرفتـه    ! هللا

با وجود اين كه . از نظر آنها دعوت به حكم قرآن قابل رد نبود. بودند، دست از نبرد بكشند
كرد ولي كمترين تـاثيري در وجـود     ن بر سپاهيان خويش گوشزد ميامام قرآن ناطق بود و آ

اينان نه تنها . در برابر موجي از نافرماني قرار گرفت) ع(در چنين شرايطي علي. آنها نداشت
دست از جنگ كشيدند، بلكه حضرت را تهديد به خروج و مرگ كردند، امام وقتي كه ديد 

هـاي آنهـا     ، علي رغم ميلش به ناچار تسليم خواستهتواند كاري انجام دهد  در برابر آنها نمي
شد و زماني كه كوفيان ابوموسي را به عنوان حكَم انتخاب كردند، امام باز در ابتدا نپذيرفت 
و به جاي او ابن عباس را معرفي كرد؛ اما سپاهيان امام بار ديگر امتناع كردند، دوباره امام در 

بدين ترتيب امور سياسي برخالف ميل ايشان در جريان . دبرابر رفتار جاهالنه آنها ناتوان ش
آن حضرت ايـن شـرايط   . بود هر چند كه ايشان به عنوان خليفه و ولي امر مسلمانان بودند

فَـأَجمع   «: اسف بار را به هنگام خطاب قرار دادن نهروانيان چنين به تصوير كشـيده اسـت  
وا رخْتَارلَى أَنِ اع كُملَئم أْير    و اهاوِز جـالَ ي اَلْقُـرْآنِ و نْـدا عجِععجا أَنْ يهِملَينِ فَأَخَذْنَا علَيج

اَلْجور هواهما تَكُونُ أَلْسنَتُهما معه و قُلُوبهما تَبعه فَتَاها عنْه و تَرَكَا اَلْحقَّ و هما يبصرَانه و كَانَ 
اجوِجعاَال و وءقِّ سلِ بِالْحماَلْع لِ ودكْمِ بِالْعي اَلْحا فهِملَيثْنَاؤُنَا عتسقَ ابس قَد ا ومهأْيا رمهأْبد 

ـ  ا بِمأَتَي قِّ وبِيلَ اَلْحينَ خَالَفَا سنَا حأَنْفُسينَا لدي أَياَلثِّقَةُ ف ا وهِمكْمح روج ا وأْيِهِما الَر   رَف عـي
ى سرانتان بر آن قرار گرفت كه دو مـرد را  أر)176نهج البالغه،خطبه (» منْ معكُوسِ اَلْحكْمِ

و ما از آن دو پيمان گرفتيم كه هرچـه قـرآن گويـد همـان كننـد و از آن تجـاوز       . برگزينند
نكه حـق را  ولى آن دو گمراه شدند و با آ. زبانشان با قرآن باشد و دلشان پيرو قرآن. ننمايند

شـرط  . به عيان مى ديدند تركش گفتند و دلشان به ستم متمايل بود و كجـروى شـيوه آنهـا   
كرده بوديم كه در داورى به عدالت گرايند و به حق عمل كنند و اين پـيش از آن بـود كـه    

انـد و    اكنون كه آن دو پاى از جاده حـق بيـرون نهـاده   . اى بدهند  ى بد و ستمكارانهأچنان ر
  .يشان وقعى ننهيمأاند تا به ر  گونه دادهحكمى واژ
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شدت ناراحتي حضرت از دست خوارج كه مانع از آن شده بودند تا كـار شـام يكسـره    
صابكُم حاصب و الَ بقي منْكُم آبِرٌ، اء بعد إِيماني أَ«: شود، در اين سخنان حضرت هويداست

ولِ اللَّهسر عي مادجِه و ه  بِاللَّهآل و لَيهع لّى اللّهأَص إِذا و ضَلَلْت ي بِالْكُفْرِ؟ لَقَدلَى نَفْسع دشْه
ما إِنَّكُم ستَلْقَونَ بعدي ذُلّـا  أَثَرِ الْاءعقَابِ، أَنَا منَ الْمهتَدينَ فَأُوبوا شَرَّ مĤبٍ و ارجِعوا علَى أَما 

 عا وفا قَاطيس الً ونَّةًأَشَامس يكُمونَ فما الظَّالذُهتَّخبـاد ريـگ   ) 57نهج البالغه، خطبه (» .ثَرَةً ي
آيا پس از آنكه به خدا . آنسان، كه باقى نگذارد كسى را كه راه فساد پويد. انگيز بر شما بوزد

براسـتى، اگـر    .ام، به كفر خود اقرار كنم  جهاد كرده) ص (ام و همراه رسول اهللا   ايمان آورده
از اين راه باطل و پليد، كه در آن . ام  ام و هرگز از هدايت يافتگان نبوده  گمراه شده ،چنين كنم
بعد از من به خوارى خواهيد افتـاد، آنگونـه كـه    . ايد، بازگرديد و روى واپس كنيد  گام نهاده

دسـت  سراپاى شما غرق در مذلّت گردد، شمشير برنـده بـر سـرتان فـرود آيـد و بازيچـه       
  .خودكامگان ستمكار شويد

شـان    واقعا امام در برابر اين قوم درمانده بود كه چگونه آنها را قانع نمـوده و از تصـميم  
  .شان كند  اين ناتواني باعث شده تا بر آنان بسيار غضبناك بوده و نفرين. منصرف نمايد

آورد و   بار ميها براي انسان ناراحتي بزرگي به   احساس شكست در برابر آرزوها و آرمان
و ايـن  ) 15: 1979النوري، . (محقق نشدن چيزي كه انسان انتظارش را داشت دردناك است

اين حس حضرت در پاسـخ بـه اشـعث    . شود  باعث تقويت حس نوستالژيك در انسان مي
وقتي كه اشعث آن حضرت را پس از ماجراي حكميـت  . بدون هيچ توضيحي متجلي است

نْـتُم  أَداوِي بِكُـم و  اُنْ أَرِيـد  اُ... «: فرمـود  120امام در خطبه ساخت،   به پذيرش آن متهم مي
 لَمعي وه كَةِ وكَةِ بِالشَّوشِ الشَّوي؟ كَناقهاأَدائعها منَّ ضَلْع.    ت م قَـد ملـَّ اَاللَّهـ    اءذا الـد هـ اء بـط

وِيآنكه شما عين درد مـن هسـتيد  شما درمان كنم و حال  اخواهم درد خود را ب  مى» ...الد .
داند كه خار به خار   همانند كسى كه بخواهد با نوك خارى، خارى را از پاى بيرون كند و مى

  ...اند  درمان از عالج ملول شده  بارخدايا، پزشكان اين درد بي .متمايل است
كـه در  ها   تمام پيش آمدهاي ناگوار و تباهي« همان فردي كه بنا به گفته ابن ابي الحديد 

» داد باعث و باني آن اشـعث بـود    آمد و هر اضطرابي كه روي مي  پيش مي) ع(خالفت علي
اين بار انگشت اتهام به سوي امام گرفته بود كه شما چرا ) 1/297:ق 1378ابن ابي الحديد،(

حكميت را پذيرفتيد؟ با وجود كساني چون اشعث و ساير افراد سسـت عنصـر و منـافق و    
  .هاي بلند دست يافتني نبود  منفعت طلب، آرمان
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  هدفي بي. 9
كند و   اين بعد از ابعاد نوستالژي بيانگر دگرگوني حقايق و وارونه نشان دادن آنها را بيان مي

اين كه هيچ چيزي داراي ضابطه و معياري نيست، يعني چيزي كه قـبال درسـت بـود، االن    
گرفته و درست جلوه  نادرست شده و چيزي كه نادرست بود، رنگ و بوي شريعت به خود

: 2003خليفه، . (شود و ديگر چيزي بر مبناي معيارها و قواعد و قوانين جامعه نيست  داده مي
پس از ماجراي حكميت حال اهـل عـراق چنـين بـود، هـر كسـي خـود را بـر حـق          ) 17
امـام بـه   . كردند  دار خويش را متوجه حضرت مي  در اين ميان خوارج زبان نيش. دانست  مي

يك جبهه قرار داشت و سپاهش به چندين جناح تقسـيم شـده بودنـد و در دنيـا      تنهايي در
آنها عهد و پيمان خويش را فرامـوش سـاختند و بـر حـق و     . پرداختند  پرستي به رقابت مي

خواست دوباره   حقيقت تاختند؛ اما باز حضرت به حكم مسئوليت و اهداف الهي خويش مي
د تا آنها را به حقيقت و راه صواب رهنمون سازد پرده از جلوي چشم و هوش آنها كنار بزن
ده  ...«: لذا خطاب به آنها فرمود. و درد تفرقه و پراگندگي را مداوا نمايد ي بِيـي نَفْساَلَّذ ا وأَم

إِسنْ للَك و نْكُمقِّ ملَى بِالْحأَو مأَنَّهل سلَي كُملَيع ماَلْقَو ؤُالَءرَنَّ هظْهلَي بِهِماحلِ صاطإِلَى ب هِمرَاع
         ظُلْـم أَخَـاف تحب أَصـ ا و هـاتعر ظُلْـم تَخَـاف ماَلْـأُم تحب أَصـ لَقَد قِّي ونْ حع كُمطَائإِب و

 رُوا، وتَنْف فَلَم ادلْجِهل تَنْفَرْتُكُمياستيعاَر و عـد وا، وعمتَس فَلَم تُكُمعمس    را فَلَـم هـج رّا و سـ تُكُم
به خدايى كه جانم در دست قدرت اوست كـه ارتـش   )97نهج البالغه، خطبه (» ...تَستَجِيبوا

معاويه بر شما پيروز خواهند شد، نه به خاطر اين كهاز شما به حق شايسته ترند، بلكه بدان 
در برابر حق من سست خاطر كه آنان در حركت به سوى باطل زمامدارشان شتابانند،و شما 

هرآينه ملل مختلف از ستمكارى زمامدارانشان در ترسند،و من از سـتم ملّـتم   . و كند هستيد
شما را به جهاد برانگيختم، از جاى نجنبيديد، خواستم سخن خود به .بر خويش در وحشتم

  .گوش شما برسانم، نشنيديد
دگرگوني اهـداف و معيارهـا   از ) ع(گردد، علي  همان طور كه در متن خطبه مالحظه مي

بيند كه اهل باطل در طلـب باطـل خـويش جـديت دارنـد در        كند، چون كه مي  شكايت مي
كند و كامال   شان فرقي نمي  صورتي كه اهل حق پا پس گذاشته و حتي نصيحت نيز در حال

گر رهبر و خليفـه آنهـا باشـد كـه شـرع        اند، هر چند اين نصيحت  بي تفاوتي در پيش گرفته
حت لَكُـم فَلَـم     ...«: فرمايـد   اسالم بر اطاعت از آن تاكيد صريح دارد، لذا مـي مقدس  نَصـ و
عظُكُم بِالْموعظَةِ أَتْلُو علَيكُم الْحكَم فَتَنْفرُونَ منْها، و أَربابٍ؟ اشُهود كَغُيابٍ؟ و عبِيد كَأتَقْبلُوا، 

ى   أَحثُّكُم علَى جِهاد أَها، و الْبالغَةِ فَتَتَفَرَّقُونَ عنْ راكُـم  أَهلِ الْبغْيِ فَما آتي علَى آخرِ قَـولي حتـَّ
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واعظكُم،  .يادي سباءاَمتَفَرِّقينَ  نْ مـونَ ععتَتَخاد و ،كُمسجالونَ إلى مأُتَرْجِع   ةً، ووغُـد كُممقَـو
) 96نهـج البالغه،خطبـه   (» ...عضَلَ الْمقَـوم أَالْحيةِ، عجزَ الْمقَوم، و  تَرْجِعونَ إلَي عشيةً كَظَهرِ
. حاضرانى هستيد به مثابه غايبان و بندگانى هستيد چون خداونـدان .اندرزتان دادم نپذيرفتيد

هر يك از  ،به اندرزهاى نيكو پندتان دادم. سخنان حكمت آميز بر شما خواندم از آن رميديد
خوانم، هنوز سخنم به پايان نرسيده   شما را به جهاد با تبهكاران فرا مى. پراكنده شديد سويى

بـه  . پراكنـده شـدند  )) سـبا ((، مى بينم هركس كه به سويى رفتـه اسـت، آنسـان كـه قـوم      
هر بامداد شـما را  . فريبيد  گرديد و يكديگر را به اندرزهاى خود مى  هاى خود باز مى  جايگاه

كنم و شب هنگام خميده چـون پشـت كمـان نـزد مـن بـاز         است مىهمانند چوب كجى ر
  .كند دشوار گرديده   راست كننده به ستوه آمده و كار بر آنچه راست مى. گرديد  مى

طوالني بودن روند اجرايي ماجراي حكميت و نبرد بـا خـوارج در نهـروان، گرچـه بـه      
عاطفي را در كوفيان به جـا  انجاميد، ولي آثار منفي رواني و ) ع(پيروزي قاطع و سريع علي

گذاشت و به طبع آن در ناپايداري حكومت علـوي تـاثير داشـت بـه طـوري كـه سـخنان        
حضرت در مالمت آنها نشاني از سستي و ناتواني آنها در يـاري حكومـت مشـروع و بـي     

  .تفاوتي آنها نسبت به حوادث روز جامعه خود بود
  
  تناقض در ارزش. 10

گويد كه   درباره ارزش چنين مي» لژي و آفرينش هنرينوستا«محمدعباس يوسف در كتاب 
ارزش با توجه به شرايط . ارزش عبارتست از هر چيزي كه شايسته توجه و عنايت فرد باشد

وقتي انسان بار . كند و به طور كلي بيانگر رفتار شايسته انسان است  روحي اخالقي تغيير مي
قع آن را ترجيح داده و از ميان چيزهـاي  پذيرد، در وا  كشد و آن را مي  ارزشي را به دوش مي

. ديگر برگزيده است و آن را براي كاركرد معرفتي و رفتاري و وجداني شايسته داشته است
  )27: 2005يوسف،(

دانند كه از فردي به فرد ديگـر متفـاوت اسـت، بـراي       ها را برخي امور نسبي مي  ارزش
ر نيز هم به دنيا و هم بـه عقبـي   برخي دنيا پرستي و مقام خواهي ارزش است و برخي ديگ

اين امر به شخصيت . دانند  دهند و برخي نيز دنيا را مزرعه آخرت و محل گذر مي  اهميت مي
در اين بـين  . البته منظور شخصيت اصلي افراد است نه شخصيت ويتريني. گردد  افراد بر مي

ت، دچار تناقض كساني هستند كه ديانت در وجود آنها رسوخ كرده و با آنها عجين شده اس
هـا و    اينجاست كه دنيا با همـه زيبـايي  . شوند كه انبيا و اوليا از اين گروه هستند  ارزشي نمي
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ارزش ندارد، بلكه يكي از خوارترين و ) ع(بين علي  هايش نه تنها در چشم حقيقت  فريبندگي
. البالغه مثل يـك غريبسـتان اسـت     ترين چيزهاست كه براي حضرت به گواه نهج  ارزش  بي

انسان خدا شناس و عارف روشن ضميري است كه در سايه ايمـان بـه خـدا و در    ) ع(علي
خواهد كه هرگز فريـب آن    پرتو عرفان، دنيا را به خوبي و كمال شناخته است و از مردم مي

ايشان از تناقض در رفتار مردم ميان دنيا . هاي شنوا چقدر اندك هستند  را نخورند؛ اما گوش
يـا  «: كند تا ديگران پند بياموزند  شود و دنيا را سه طالقه مي  متاثر ميدوستي و آخرت طلبي 
غري غيري، ال ! هيهات !ابي تعرضت؟ ام الي تشوفت؟ ال حان حينك! دنيا يا دنيا، اليك عني

آه مـن قلـه الـزاد، و طـول     ! حاجه لي فيك، فعيشك قصير، و خطرك يسير، و املك حقيـر 
خطبه متقون از ديگر مواردي است كـه در آن ارزش  » دالطريق، و بعد السفر، و عظيم المور

شود، آنجا كه امام تصويري از انسان مومن پرهيزگـار را عرضـه     متناقض به وضوح ديده مي
نَّك تَرَى لَه قُوةً في دينٍ، و حزْما في لينٍ و إِيمانـا  أَ: حدهمأَفَمنْ عالمةِ  «: فرمايد  داشته و مي

ي عبـادةٍ، و      في يقينٍ خُشُـوعا فـ نًـى ، وي غ دا فـقَص لْمٍ، وي حلْما فع لْمٍ، وي عرْصا فح و ،
عٍ،   نْ طَمـرُّجا عتَح و ،دىي هنَشاطا ف اللٍ، وي حطَلَبا ف ةٍ، ودي شرا فبص ي فاقَةٍ، والً فمتَج

ى وجلٍ، يمسي و همه الشُّكْرُ، و يصبِح و همه الذِّكْرُ، يبِيـت  عمالَ الصالحةَ و هو علَأَيعملُ الْ
صاب منَ الْفَضْلِ و الرَّحمةِ، إِن أَحذرا لَما حذِّر منَ الْغَفْلَةِ، و فَرِحا بِما : حذرا، و يصبِح فَرِحا

م يعطها سؤْلَها فيما تُحب، قُرَّةُ عينه فيما ال يزُولُ، و زهادتُه استَصعبت علَيه نَفْسه فيما تَكْرَه لَ
هاى   از نشانه) 182نهج البالغه، خطبه (» ...فيما ال يبقَى ، يمزُج الْحلْم بِالْعلْمِ، و الْقَولَ بِالْعملِ

اسـت و در عـين دورانديشـى    بينى كه در كـار ديـن نيرومنـد      اين است كه مى از آنها يكي
همراه با يقين اسـت و بـه علـم آزمنـد و علمـش آميختـه بـه حلـم و           نرمخوى و ايمانش 

در عين بينـوايى محتشـم   . همراه با ميانه روى است و عبادتش پيوسته با خشوع  توانگريش 
از . در طلب حالل است و در جسـتجوى هـدايت شـادمان    . است و در عين سختى، صابر

. پـردازد، دلـش بيمنـاك اسـت      در آن حال، كه به كارهاى شايسته مى. ه دور استآزمندى ب
شب را در عـين  . رساند  آورد و ذكرگويان شب را به روز مى  سپاسگويان روز را به شب مى

هراسش از غفلتى است كه مبادا . گشايد  گذراند و شادمانه ديده به ديدار صبح مى  هراس مى
اگـر نفسـش در   .فضل و رحمتى است كه نصيبش گشـته  گريبانگيرش شود و شادمانيش از

شادمانى دلش، . فشرد تا خواهشش را برنياورد  طلب چيزى ناخوشايند سركشى كند، پاى مى
دانش را به بردبارى آميختـه  . پايد  چيزى است كه پايدار است و پرهيزش، از چيزى كه نمى

  .است و گفتار را با كردار
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اول ايـن كـه در زمـاني كـه همـام بسـر       . حظه استدو نكته مهم در متن فوق قابل مال
هاي اسالمي در جامعه وجود نداشت؛ بنـابراين همـام از     برده است، نمونه متعالي ارزش  مي

دوم اين كه هر آنچه در متن خطبه جنبـه مثبـت   . امام درباره ويژگي انسان متقي  سوال كرد
هـاي    جنبـه . ز آن به دور اسـت دارد، حضرت حائز آن بوده و هر آنچه كه جنبه منفي دارد ا

هـاي منفـي جمـع      شـود و جنبـه    مثبت خطبه امام و هر آنكه با او همراه است را شامل مـي 
دهنـد بـه جـز      شنوند ولي عكس العملي نشان نمي  شود كه خطبه را مي  فراواني را شامل مي

يشـان  امـام و در كنـار ا  . اي بود و حق داشت با شنيدن آن پس بيفتـد   همام كه انسان وارسته
هاي ثابت هسـتند در حـالي كـه كوفيـان و دنيـا        كساني مثل همام احياگر و دنباله رو ارزش

زنـد و سـخنان امـام  و      ها در رفتـار و كردارشـان مـوج مـي      طلبان و منافقان تقاقض ارزش
  :مولوي چه خوش گفته است. شان نيز سود چنداني ندارد  بيدارگري ايشان و ياران

  كاين سخن را در نيابد گوش خر   گوش بفروش ديگر گوش خر  
  
  نتايج پژوهش. 11

نوستالژي يك حالت روحي ـ رواني انسان است كـه ريشـه در نـاخود آگـاه وي       .1
آيـد و بـه     داشته و در اثر عوامل مختلف فردي، اجتماعي و سياسي به وجـود مـي  

 .كند  ها و نيز جايگاه افراد شدت و ضعف پيدا مي  ها و آرمان  تناسب افكار، انديشه
باشد كه بنا بـه    ها و روياهايش مي  نوستالژي حاصل جدايي بين فرد و آرمان حس .2

 .دهد  داليلي از قبيل تضاد، طرد شدن، عصيان، انزوا و نگراني اين جدايي رخ مي
بعد سياسي نوستالژي در امام به خاطر شرايط سياسي حاكم بر جامعه زمـان امـام    .3

گران و آشوب طلبان و حتي برخـي    هاي مخالف، فتنه  بود كه متاثر از فعاليت گروه
 .از سپاهيان ساده لوح بوده است

بعد ديني نوستالژي در نهج البالغه متاثر از رفتار مسلمانان نسبت به احكـام ديـن    .4
اسالم و تساهل آنها در امورات ديني و نيز تقويت و رواج گـرايش دنيـا طلبـي و    

ميان مسلمانان بوده است ها و انحراف معيارها در   هوا خواهي و فرو ريختن ارزش
 .زد  كه به نگراني حضرت نسبت به آينده ديني مسلمانان بيشتر دامن مي

ابعاد مختلف نوستالزي كه در نهج البالغه تجلي يافته اسـت ريشـه در مسـئوليت     .5
مسـئوليتي  . پذيري امام در قبال افراد جامعه خويش و مسلمانان تحت امرش دارد

آمـد كـه     حقيقت يكي از اركان آن به شمار مـي  كه اجراي عدالت و برپايي حق و
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گيـري خـوارج بـا چـالش       عملياتي كردن آنها را مسائلي چون حكميت و موضـع 
 .كرد  مواجه مي
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