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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ششمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 تابستان

 

البالغه قرآن و نهج منظر از تاریخ حرکت بر حاکم الهی هایسنت

 

 5/6/3011 تاریخ تأیید:                                31/6/3131 تاریخ دریافت:
  1 یاصغر رجب یعل 

  2 یتهام یمرتض
 

های معرفت تاریخی و در بردارنده    ترین شاخه فلسفه تاریخ یکی از مهم

ای دارد.  ها، جایگدا  وید     مباحث مختلفی است که قانون تاریخی در بین آن

 همدرا  بدا ارا ده   البالغده   این موضوع با عنوان سنت الهدی در قدرآن و نهد    

هایی مبتنی بر روش حکمت و تعقل تاریخی مورد توجه قدرار ررفتده   نمونه 

هدای یقدین و شدناخت ق عدی شدمرد        است و آراهی از آن، یکی از نشانه

 شود.   می

با روش وصفی د تحلیلی و با استفاد  از آیدا    پیش رو سعی دارد  مقاله

هدای   های سنت هوم و وی ریالبالغه، مروری بر مف قرآن و آرای شارحان نه 

دهده   های این مقاله نشان میالبالغه داشته باشه. یافته تاریخی در قرآن و نه 

البالغه، وقدوع رویدهادهای تداریخی، تداب       های قرآن و نه  بر اساس آموز 

های جهدان هسدتی نیده بده     رونه که دیگر صحنه هایی وی   است. همان سنت

چدون   هایی هدم  ها وی ری شود. این سنت می ها ادار  های وی   آن وسیله سنت
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ناپذیری و حرکت بده سدوی هدهفی معدین      ررایی، تبهیلتغییرناپذیری، واق 

  دارنه.
 

 .یخیقانون تار ی،اله یها سنت یخ،تار یالبالغه، فلسفه نظر قرآن، نهج :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

 1پتردادد. گذشتهه متی  تاریخ دانشی است که به مطالعه تحوالت و تطورات حیات آدمی در 

 نگر کالن، علت جوهای قرآن کریم، رویکردی آموده تبع بهبه تاریخ نگرش امام علی

البالغته گویتاتریت تفستیر قترآن استت و دیت گاه        به عبارتی دیگر، نهج .گر استو تحلیل

. دیت گاهی کته   استت البالغه، مهأثر اد نگرش قرآن و فلسفه تتاریخ   تاریخی و فلسفی نهج

بینت  و آن را در  هتای حتاکم بتر آن را متی     دان ، قوانیت و سنتای دن ه میا پ ی هتاریخ ر

شناست  و آن را بته   ی میگذر آمودچهارچوب قوانیت، سنت و بر پایه اراده آداد انسان، مایه 

شناستی و  عنوان منبعی اساسی و یکی اد منابع تفکر و شناخت در کنار خ اشناسی، انستان 

 2کن .شناسی معرفی میطبیعت

ای که به آن توجه ش ه است، ایت ادعا است که در فلسفه نظری تاریخ، نخسهیت نکهه

چنیت دارای  تاریخ موجود دن ه مهحرکی است که روحی، جسمی، عزمی و آهنگی دارد. هم

شتود  البالغه نیز به طور آشکار مالحظه می در نهج 3ه ف و نظام، محرک و مسیری است.

های مربوط  های تاریخ به وسیله سنتای دارد و صحنهروی محرکهها و نی که تاریخ، سنت

های  های جهان هسهی به وسیله سنتگونه که دیگر صحنه به خود در حرکت است. همان

                                              

 حركد  تداریخ از دیدیگاه   الدیی،،   ؛ شمس22، ص 1، جهای پژوهش در تاریخ روشساماران، . 1

 .12ص  ،امام على 

 . 33 -34، ص البالغه نهجدر  تراز حیات: ساختارشناسی عیال دلشاد تهرانی، . 2

 .7، ص مبانی علم تاریخمفتخری، . 4
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البالغه، مجموعه وقایع و حوادثی است  تاریخ اد دی گاه نهج بنابرایت، 1ها بر پا است. ویژه آن

ان  و بای  به عنوان تجربه و عبترت  های تغییر ناپذیر برود کرده است که در چارچوب سنت

 در فراروی آین گان قرار گیرن .

و معهقت  بتود،    در دست داشتت البالغه، درک تاریخی اد قرآن را  در نهجامام علی

ها، نهایج مصیبت باری را  تحول اجهماعی و راد سقوط یا عروج تم نغفلت مردم اد قوانیت 

هتای   کوشی ، مردم را با حقایق تاریخی و ستنت به دنبال خواه  داشت. به همیت دلیل می

تحول اجهماعی آشنا سادد و به کمک آن قوانیت، آنان را اد سیر حوادث و تحتوالت آینت ه   

 نظری تتاریخ را بحتث حرکتت تتاریخ تشتکیل      مباحث فلسفه  ادبنابرایت، یکی  خبر ده .

های مهفاوتی نسبت به ایت قضیه دارن . امتام  شناسان، دی گاهده  که مورخان و جامعهمی

پتردادد و   های الهی حاکم بر حرکت تاریخ می البالغه به موضوع سنت نیز در نهجعلی

پتی  رو   برایت، مقالته بنتا کنت .   های گوناگون وجود حرکت تاریخ را تأیی  میبا ارائه نمونه

البالغته اد چته    های حاکم بر حرکت تاریخ در قترآن و نهتج   برای پرس  سنتسعی دارد 

 بیاب . شایسههپاسخی ها و جایگاهی برخوردار است؟ تعاریف، ویژگی

هتا و   توجه است که تاکنون اد دوایتای گونتاگون کهتاب    یانشادر مورد پیشینه تحقیق 

توان بته مقتاالت و   البالغه نوشهه ش ه است. به طور نمونه می نهجمقاالت مخهلفی درباره 

فلسفه تتاریخ اد دیت گاه   ، البالغه حوادث تاریخی قرآن در نهجهایی با عناوینی چون  کهاب

تتاریخ در  ، البالغته  بررسی تأثیر اخالق در فلسفه نظری تاریخ با تکیه بر نهتج ، البالغه نهج

سفه تاریخ را مورد پژوه  قرار داده است، اشاره نمود، اما  که با نگاهی کلی، فل البالغه نهج

های الهی حاکم  نگر، موضوع سنتشود با نگاهی ج ی  و جزئی در پژوه  حاضر سعی می

 تحلیلی نق  و اردیابی گردد. -البالغه با روش توصیفی بر تاریخ اد دی گاه قرآن و نهج

                                              

  ،مفیدی  فصدلنامه  ،«صدیر  شدهیی  تداریخی  بیدنش  قرآن در تاریخ فلسفه شناخ  كلیی»محرابی، . 1

 .32، ص 11 ش
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 . اهمیت و ضرورت بحث2

سنت الهی به عنوان قوانیت اجهماعی در ت بیر جوامع بشری  اهمیت و ضرورت بحث درباره

ها است، ایت است که موجب پی ای  نگتاه و  گر راه و رسم مسهمر حاکم بر انسان که بیان

آن خواهت  بتود و در ایجتاد بصتیرت و      بین  توحی ی به جهان و تحوالت شکل گیرن ه

 فعتال  موجتب  ها و مصتائب و  هیاعه ال بخشی در انهظارات و توقعات انسان در برابر سخ

شود. عالوه می باطل اهل کنن ه یفتضع سنت نش ن فعال و حق اهل گر حمایت سنت ش ن

های قرآنی مؤثر است. اد طرف دیگر بیانات امام  بر ایت در اتخاذ مواضع مهناسب با دی گاه

گتر   توان  بیانالبالغه که الگویی مجسم و قابل تبعیت در اسالم است، می در نهجعلی

هتا نقت     ها و مصادیق باردی اد سنت الهی باش  که در ه ایت انستان نمونه  بادگوکنن هو 

 کنن . مهمی ایفا می

 . فلسفه نظری تاریخ 3

استت.   مطتر  در فلسفه نظری تاریخ، تبییت سیر کلی تتاریخ بتر استال الگتویی ختا       

ت بنیادیت حاکم بر سیر تحتول  فیلسوفان نظری در پی کشف و ارائه الگوهای عام یا قوانی

ها با جسارت تمام اد شأن علمی، قوانیت و الگوهای اکهشافی خوی  دفاع  تاریخ هسهن . آن

ده  را تابع  و فرودهایی که در رون  کلی حرکت تاریخ رخ می ها و فرادکنن  و دگرگونی می

ظری تاریخ یتا  در ایت صورت فلسفه تاریخ، فلسفه ن کنن . نظم و نظام مشخصی قلم اد می

شود که کوششی است تا معنا و مفهوم رون  کلی حرکتت   نامی ه می 1فلسفه جوهری تاریخ

 های تاریخی را کشف کن  و به ماهیت کلی و عام فرآین  تاریخ دست یاب .پ ی ه

حتوادث   مجموعته  عنوان به را فلسفه نظری تاریخ به عنوان معرفهی درجه اول، تاریخ

 راتتاکنون   آغتاد  اد بشتری  افلته ق حرکت ده ، می قرار مطالعه مورد تاکنون آغاد اد گذشهه

 . دهت  متی  پاستخ  حرکتت  ایتت  دربتاره  اساستی  هتای پرس  به و نگرد می کلیصورت  به

                                              
1. Substantive Or Speculative Philosophy Of History. 
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تتاریخ، نته    حرکتت  غایتت  و جهتت  محترک،  عوامل من ی، قانون چون هاییپرس 

به ایت صتورت  توان نکهه اساسی مورد توجه فالسفه در ایت حوده را می 1جزئیات آن.

ها بر آن هسهن  که مفهوم و ه ف جریان تاریخ را به طور کلی کشف  بیان کرد که آن

  2.نماین 

ستری   ها، تاریخ به صورتی که تتاریخ نویستان عتادی آن را در قالتب یتک      به نظر آن

کننت  کته طتر  و قتواره      روی ادهای نامرتبط که فاق  انسجام و دلیل هسهن  و تالش نمی

در ورای ایت روی ادها است نشان دهن ، عقی ه دارن  که وظیفه فلسفه  تتاریخ   تاریخ را که

آن است که شرحی دقیق اد مسیر روی ادهای تاریخی بنویس  که منطق اساسی ایت مسیر 

تتالش   4ان ،کسانی که در فلسفه نظری تاریخ قلم دده بیشهر 3به طور بارد نشان داده شود.

دانستهن ، بررستی کننت  و در آن    یا آن مق ار اد آن را که میان  جریان کلی تاریخ را کرده

 رود )هت ف؟؟ چگونته   که تتاریخ بته کجتا متی     ایت 7الگوهایی اد نظم و علیت و معنا بیابن .

رود؟ سؤاالتی هسهن  که در فلسفه نظری تاریخ مطر  رود )محرک؟؟ اد چه مسیری میمی

انت  در  بته مباحتث تتاریخی داشتهه    ای ویتژه  توجته جا که امام علی اد آن 6ش ه است.

 ان .تاریخ اشاره نموده نظری های مخهلف به تاریخ و فلسفهموقعیت

                                              

 .11، ص مبانی علم تاریخ. مفتخری، 1

 .24 -21، ص فلسفه تاریخ از دییگاه اسالمو خلیلیان،  زاده حس،. 2

 .22، ص ای بر فلسفه تاریخمقیمه. والش، 4

 اشپنگلر. و . هگل، ماركس، توی، بی3

 .471، ص پژوهیدرآمیی بر تاریخ . استنفورد، 2

؛ 11 -9، ص ها(فلسفه نظری تاریخ)مفاهیم و نظریه؛ كافی، 2، ص فلسفه نظری تاریخ. سروش، 1

 پژوهشنامه ،«البالغه نهج بر نگاه با تاریخ نظری فلسفه در اخالق تأثیر بررسی»جعفری و سعییی، 

 .24ص  ،7 ش ،2 س ،البالغه نهج
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 . معنای سنت4

ای استت کته استهمرار داشتهه     سنت اد نظر لغت به معنای راه و رسم، روش، رفهار و شیوه

سنت نبی؛ یعنتی   2شود.سنت نامی ه می بنابرایت گفهار، تأیی  و عمل معصومیت 1باش .

پیمای  و سنت الهی، طریق حکمت الهی و راه اطاعتت و   میطریق و راهی که پیامبر

-ای که جامعه در آن سیر میطریقه سنت در اصطال  عبارت است اد 3.پیروی اد خ ا است

 7.است طریقه معمول و رایج به عبارت دیگر، سنت 4کن .

 . سنت الهی5

کنت ، جامعته و   ت را بر پایه ه ایت تکوینی اداره میچنان  که جهان طبیع خ اون  هم

های  ها به سنت کن  که با الهام اد قرآن اد آنتاریخ بشری را با ضوابط خاصی ت بیر می

سُنََّةَ در یادده آیه اد آیات شریف قرآن کریم، تعابیر  6شود.اجهماعی و تاریخی تعبیر می
أَرْس دلْنا  قَیْ  سُنََّةَ م ،ْ 11سنَّتنا، 9،اللََّهِ فِی الََّذِی،َ خَلَوْا مِ،ْ قَبْلُسُنََّةَ  2،سُنََّةُ الْأَو َّلِی،َ 7،اللََّهِ

                                              

 ، 2، جالمفدردات فدی غرید  القدرآن    ؛ راغد  اصدفهانی،   12131، ص 2ج  ،نامده  لغد  دهخیا، . 1

 .319، ص 2 ، جالنهایة فی غری  الحییث و االثر؛ اب، اثیر، 421ص 

 .431، ص 11، جقرآن در اسالم. طباطبایی، 2

 .11، ص 2ج ،اصول الفقه. مظفر، 4

 .412، ص 4 ، جوسائل الشیعة؛ عاملی، 17، ص اللمعة الیمشقیةشهییاالول، . 3

 .231، ص 2، جالبیان فی تفسیر القرآن مجمع طبرسی،. 2

 .149، ص البالغه تاریخ از دییگاه قرآن و نهجوفا، . 1

 .22فتح: . 7

 .42انفال: . 2

 .12احزاب: . 9

 .77االسرا: . 11
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 بته کتار    3 و قَدیْ خَلَد ْ مِد،ْ قَدبْلِكُمْ سُدنَ،      2سُنَ،َ الََّذِی،َ مِ،ْ قَبْلِكُمْ 1،قَبْلَك  مِ،ْ رُسُلِنا

 رفهه است. 

هتای  تکتوینی بتیت پ یت ه   گتر رابطته    درباره برخی اد ایت آیات نسبت به ایت که بیان

اجهماعی هسهن  یا آن که مقصود اد سنت، الگوی اعهباری رفهار اجهماعی استت، اختهالف   

نظر وجود دارد که مقصود اد سنت، روابط عینی و  آیات، اتفاق بیشهرنظر وجود دارد، ولی در 

ت. است  هتای اجهمتاعی  من ی جامعه و پ ی ههای اجهماعی؛ یعنی قانونتکوینی بیت پ ی ه

هتا در خصتو     بنابرایت، ایت کلمه در قرآن در هف ه مورد به کار رفهه استت و بیشتهر آن  

نزول عذاب بر اقوام مجرم، باطل گرا و کافر است، ولی اد آن نظر که هیچ یتک اد افعتال   

توان مفهوم گیرد، میها اد حکمت او سرچشمه می نیست و همه آن حساب یبالهی عبث و 

 های الهی عبارت است اد:  فت سنتآن را تعمیم داد و گ

 هوایی کوه اروور مواا  را     ضوابطی که در افعال خداوند وجوود دارد و رو  

 4کند.ها اداره ری ی آنبر پایه

گر، اه اف و آثار  کم اد چهار حیث موضوع، کن  الدم به یادآوری است که سنت دست

تعریفی که اد سنت ارائه ش ، توان  اجهماعی باش . با توجه به آنچه گذشت و آم ها می و پی

ای  ای با تأثیر و تأثر ثابت و پای ار میتان دو پ یت ه  سنت اجهماعی رابطه توان گفت کهمی

آمت ها بتا    گر، اه اف و آثار و پتی  است که بر اسال یکی اد وجوه چهارگانه موضوع، کن 

 .ها در ارتباط باش  دن گی اجهماعی انسان

                                              

 .همان. 1

 .21نساء: . 2

 .147آل عمران: . 4

هدای اجتمداعی و فلسدفه     سن ؛ صیر، 342ص  ،جامعه و تاریخ از دییگاه قرآنمصباح یزدى، . 3

 .31 -43ص  ،تاریخ در مكت  قرآن
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 ها در جامعه . اهمیت سنت6

های الهی، بی ارکنن ه و حرکت آفریت است و انسان را بر اعمال خیر  به جریان سنت توجه

رو، حضترت علتی   انگیتزد. اد ایتت  هتای نادرستت بتر متی     ها و عملو پرهیز اد ان یشه

هتای گذشتهه را    کرد، ستنت  ه.ق.؟ ترغیب می36هنگامی که یاران خود را به جنگ جمل )

 فرمود: نمود و مییادآوری می

کننود   اند. پس کجایند آنان که برای خدا قیام روی ستمکار به پا خاسته گروه

  1ها بر ایشان روشن شده است و اخبار آن پیش از این گفته شده است. سنت

مقصود ایت است که برای مؤمنان بی ار و مطلع که امر بته معتروف، نهتی اد منکتر و     

ی نمان ه است که پ ی آورنت گان  دهن ، جای تردی جهاد را برای رضایت خ اون  انجام می

داننت : اول اد راه   هتا ایتت امتر را اد دو راه متی     جنگ جمل باغی و یاغی هسهن ؛ دیترا آن 

گتویی پیتامبر   ها و اشراف به جریانات سیاسی و دوم اد راه وحی و پتی   شناخت سنت

 2ها خبر داده بود. اسالم که اد ظهور ناکثیت برای آن

عالمات یقیت و شناخت قطعی است و کسی کته نستبت بته    ها یکی اد  آگاهی اد سنت

تفاوت باش ، علم، اطالعتات و درک صتحیو وی اد رونت  جامعته و     سنت الهی ناآگاه و بی

 فرمای :میتاریخ به مرتبه یقیت نخواه  رسی . حضرت علی

یقین بر چهار قسمت است: بینش همراه با هوشویاری و زیرکویر رسویدن بوه     

هوا و ووجوه بوه رو  پیشوینیان. کسوی کوه        رفتن از حکمتدقایق حکمتر پند گ

شوود و کسوی کوه    هوشیار و بینا باشدر حکمت و دقایق ارور برایش روشون روی  

دقایق ارور و حکمت برایش روشن باشدر مبرت فراگیرد و کسی که درس مبرت 

                                              

 .132، خطبه البالغه نهجفیض االسالم، . 1

 .131، ص البالغه تاریخ از دییگاه قرآن و نهجوفا، . 2
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 1فراگیردر گویا همیشه با گذشتگان بوده است.

دستت   که یقیت حاصل اد تاریخ وقهی بته  گر ایت نکهه است دقت در ایت سخت، روشت

کته   های گذشهه حکیمانه، دقیق و عمیق باشت . آن چنتان   آی  که مطالعه و درک سنتمی

انسان احسال کن  در بیت گذشهگان دیست کرده است و محصول حیات آنان را به خوبی 

 2دریافهه است.

 های سنت از منظر قرآن. ویژگی7

 هتای ستنت الهتی    های اجهمتاعی بته ویژگتی    و انواع سنت هاپی  اد بیان برخی اد نمونه

 پردادیم.می

 . فراگیری7-1

های جاری در جامعه و تاریخ عمومیت دارد. مح ود به دمان، مکان و فرد نیست  سنت

های حال گیرد، چه مؤمت، چه کافر، چه امم گذشهه و چه ملتو تمام افراد بشر را در بر می

ای نقض هیچ فرد و جامعه پذیرد و دربارهدمانی و مکانی تغییر نمیو آین ه. در هیچ شرایط 

پذیرد و نسبت به همه جوامع جریان دارد. خ اونت  در  گردد و در هیچ حال، اسهثنا نمینمی

 فرمای : قرآن می

اندر جاری بووده اسوت و   این سنت ااهی در رورد کسانی که پیش از این بوده

 3دقیقی است.فرران خدا روی حساب و برناره 

                                              

 ای ترجمده گویدا و شدرح فشدرده    ؛ امدامی و آشدتیانی،   41، حكمد   البالغه نهجفیض االسالم، . 1

 .221، ص 4ج، البالغه نهج بر

 .43، ص البالغه نهجارزش تاریخ در نصر، . 2

 (.42سُنََّةَ اللََّهِ فِی الََّذِی،َ خَلَوْا مِ،ْ قَبْلُ و  كَانَ أَمْرُ اللََّهِ قَی رًا م قْیُورًا )احزاب: . 4
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ها مبهنی بر تق یر، حکمت و ق رت نامح ود الهی  جا که جریان و حاکمیت سنت اد آن 

گتردد  ها نمی است، دیرکی، اقه ار، دیادی جمعیت و هیچ عامل دیگری، مانع اد اسهمرار آن

هتا مقهتور اراده خ اونت  استت. خ اونت  در قترآن        جتویی  ها و چتاره ت بیرها، روش و همه

 فرمای : می

ها  چه بسیار اقواری را پیش از آنان نابود کردی  که ه  رال و ثرووشان از آن

 1ور.بهتر بود و ه  ظاهرشان آراسته

کن  که های الهی، ایت مطلب را یادآوری می بنابرایت، آیات و روایات فراگیر بودن سنت

ای اد جامعه جوامع انسانی در کلیت تاریخی خود تابع قوانیت خ اون  هسهن  که هیچ فرد و

هتا استت. پت     هتا و دمتان  ها مسهثنا نیست و برای تمامی اقوام و ملل در تمام مکتان  آن

هتای معمتول در    مردمان بای  پن  بپذیرن ؛ چرا که در صورت ارتکاب اعمالی، همان ستنت 

 گیر آنان خواه  ش . حق گذشهگان، گریبان

 . تغییر ناپذیری7-2

است که ثابت و تغییر ناپذیرن . تغییر ضوابط کلی های الهی ایت  یک ویژگی مهم سنت

گیرد در سنت و قتوانیت  که اغلب اد جهل، ضعف و مح ودیت ق رت اجرایی سرچشمه می

جتایی و   اجهماعی خ اون  وجود ن ارد؛ دیرا علم مطلق و ق رت نامهناهی جایی بترای جابته  

 فرمای : گذارد. خ اون  در قرآن میتغییر باقی نمی

هوای دردنواآ آنوانا را انت وار      چیزی جز سنت پیشینیان )و موذاب ها  آیا آن

دارند  هرگز برای سنت خدا وبدیلی نخوواهی یافوت و هرگوز بورای سونت ااهوی       

 2یابی.وغییری نمی

                                              

 (.73و  كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِ،ْ قَرْنٍ هُمْ أَحْس ،ُ أَثَاثًا )مریم: . 1

 (.34رُ ونَ إِلََّاسُنََّ   الْأَو َّلِی،َ فَلَ، تَجِی  لِسُنََّ ِ اللََّهِ تبییال و  لَنتَجِی  لِسُنََّ ِ اللََّهِ تَحْوِیلًا )فاطر: فَه لْ ی نظُ. 2
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های الهی ایت است که ثابت و تغییتر ناپتذیر هستهن .     بنابرایت، یک ویژگی مهم سنت

جتای  عافیتت و نعمتت بگذارنت .      و بته  تب یل سنت خ ا به ایت است که عذاب را بردارن 

چنیت، تحول سنت عبارت اد ایت است که عذاب فالن قوم را که مستهحق آن هستهن     هم

تعالی  پذیرد و نه تحول؛ دیرا خ ایبه سوی قومی دیگر برگردانن  و سنت خ ا نه تب یل می

 1بر صراط مسهقیم است، حکم او نه تبعیض دارد و نه اسهثنا.

 معی. بازتاب ج7-3

های دینی، انسانی و اخالقی افراد، بادتتاب  بافت جامعه، تأثیر و تأثر مهقابل و مسئولیت

های باطل یتا ظلتم و   جمعی و سرنوشت مشهرک در پی دارد. اگر آحاد جامعه علیه جریان

پتذیر گشتهن ، مجتادات الهتی و     تفاوت نشسهن  و ستهم چنان  بی سهم مبارده نکردن  و هم

فکتران ایشتان، چته     گیرد، چه ظالمان و هتم ها، گریبان همه را می واکن  عمل دشت آن

عذرخواهی در برابر سهم سکوت کردن ؛ چرا که ایت امر خاصیت و بادتاب افرادی که ب ون 

 فرمای : خ اون  در ایت باره میحوادث اجهماعی و جریان سنت است. 

ه هموه را فورا   رسد. بلکو ای بپرهیزید که ونها به ستمکاران شما نمیو از فتنه

 2خواهد گرفت؛ چرا که دیگران سکوت کردند.

 فرمای : در ایت باره میامیرالمؤمنیت حضرت علی

ای رردم! رضایت و نارضایتی )بر مملیا روجب وحدت پادا  و کیفر رردم 

گردد )کسانی که راضی به آن ممل هستند در کیفر و پادا  شریک هسوتندا  ری

پی نکردر ارا موذاب و کیفور آنر هموه قووم ثموود را       ناقه ثمود را یک نفر بیشتر 

آن را پوی  »فررایود:  فراگرفت؛ زیرا همه به ممل او راضوی بودنود. خداونود روی    

                                              

 .24، ص 17، جتفسیر المیزانطباطبایی، . 1

 .22انفال: . 2
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  1 «.کردندر وای )سرانجام پس از نزول بالا پشیمان گشتند

 البالغه آم ه است: چنیت در ایت ارتباط در نهج هم

بواره   رین نورم فورو رودر یوک   ای که در زچون آهن گداخته سرزرین آنان ه 

 2 فریادی برآورد و فروکش کرد )و بدین طریق کیفر اممال زشت خود را دیدندا.

 . قانون مداری7-4

ها است. ب یت معنتا کته ترقتی یتا     های سنتمن ی اد دیگر ویژگی گرایی و قانون واقع

صتورت   انحطاط فرهنگ و تم ن یا پیرودی و شکستت گروهتی در جنتگ و سیاستت بته     

-علیت نیست، بلکه بر اسال واقتع  جانبه و ب ون محاسبه و خارج اد حوده ادفی یا یکتص

ه.ق.؟  2کاری است. شکست مستلمانان در جنتگ احت  )   بینی و به دور اد هرگونه محافظه

کن  تا بر همگان من انه تحلیل می نمونه باردی در ایت باره است. قرآن ایت حادثه را قانون

، حق الهی و حهمی یک مسلمان در هر شرایط نیستت و شکستت   معلوم گردد که پیرودی

هم همواره مربوط به دشمت نیست. پیرودی و شکست برحسب علل و استباب طبیعتی اد   

  3سو و ام اد الهی اد سوی دیگر و در شرایط خا  است. یک

دولت و سعادت گاهی برای یک گروه است و گاهی برای گروه دیگر و جتای تعجتب   

یرودی گاهی برای حق باش ، گاهی برای باطل؛ دیرا گردش ایام، سنهی اد نیست که ایت پ

جا مهوقف شود و قوم دیگری را محروم نمای  و ایتت   که در یک سنت الهی است، ب ون ایت

های مخهلف موضوع منافاتی با پیرودی حهمی حق بر باطل ن ارد؛ دیرا حق در فراد و نشیب

 بنتابرایت بتا توجته بته ایتت مطالتب        4رست . مطلق میگیرد و سرانجام به پیرودی قرار می

                                              

 .127شعرا: . 1

 .211، خطبه البالغه نهجفیض االسالم، . 2

 .21 -72ص  ،اجتماعی و فلسفه تاریخ در مكت  قرآنهای  سن صیر، . 4

 .31، ص 7، جترجمه تفسیر المیزانطباطبایی، . 3
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چنیت پیامبران، امامان،  های الهی عمومی و تغییر ناپذیر هسهن . هم توان گفت که سنتمی

 هسهن .  مؤمنان و غیر مؤمنان در آن یکسان

 . انواع سنت8

ع های الهی بتر دو نتو   های الهی تبییت ش ه است و سنت البالغه همه سنت در قرآن و نهج

 مطلق و مشروط است.

 های مطلق .  سنت8-1

 نتوع  معلول ها، آن جریان شود کههایی گفهه میهای مطلق به آن دسهه اد سنت سنت

کنن ،  انهخاب را باطل چه و برگزینن  را حق مسیر چه ها انسان بلکه نیست. ها انسان اخهیار

 شود.نمونه اشاره مییاب . برای مثال به دو  می جریان در موردشان عام های سنت

 . هدایت انبیایی 8-1-1

آی ، ایت است که خ اون  آنچه اد قرآن و روایات امامان معصوم و شواه  تاریخی بر می

ها برانگیخهه است نته بته ستوی    ها و جامعهدر طول تاریخ، پیامبرانی را برای ه ایت امت

یکایک افراد. تعبیرات امت، قریه و قری که در ارتباط با انبیا بیان ش ه استت، مؤیت  ایتت    

 فرمای : خ اون  میمعنا است که 

 1و را برای هر رلتی رسوای برانگیختی  وا خدای یکتا را بپرستید.

انوذار  کوه   و را ]رردم[ هیچ شوهری و دیواری را هوالآ نکوردی ر رگور ایون      

 2کنندگانی  )از پیاربران ااهیا داشتند.

 فرمای :  البالغه در مورد سنت ه ایت عمومی می در نهجامام علی

                                              

 .41نحل: . 1

 .212شعرا: . 2
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 یوا ) درپی پی را پیاربرانش و فرستاد خلق ریان در را خود فرستادگان خداوندر

 در کوه  را پیموان   بخواهنود  ایشان از وا گردانید ربعوث ها آن سوى بها فاصله با

 سوپرده  فراروشو   به که را ااه  نعمت و نمایند ادا بودر نهاده فطروشان و سرشت

 وموام  هوا  آن بر را حجت خداوندى هاىفرران وبلیغ با و آورند بود به یادشان شده

بوود در   گردیوده  نهوان  وجودشان در و است حق رعرفت روجب که مقل  و کنند

 آروده  وجوود  بوه  وقودیر  دست با که را ااه  قدرت هاىنشانه و برانگیزند ایشان

   1.دهند نشان ایشان است به

 فرمای : ای دیگر میچنیت در خطبه هم

 اصول  اوموام  و خویش ومده انجام براى اهلل رسول رحمد سبحانر خداوند

   2.رشهور مالرات با پیاربرى نمود. ربعوث نبوت

 فرمای : عالوه بر آن در خطبه دیگر می

 رسواات  وبلیغ و وحی برای و برگزید پیاربرانی آدم فرزندان از سبحان خدای

 3گرفت. پیمان آنان از

 در تأکی  موضوع، بار دیگر در نهج البالغه آم ه است: 

 از را دنیوا  ظلموانی  های پرده وا فرستاد انس و جن گروه دو به را خود رسول

 ها رثل دنیار از و بدارند حذرشان بر دنیا های آسیب از. بردارند آنان چشمان رقابل

 و هوا  رالآ رردم آن به و سازند آنر بینا میوب بر آنان را و کنند بیان آنان برای

                                              

 .1، خطبه البالغه نهجفیض االسالم، . 1

 .121، خطبه همان. 2

 .1، خطبه همان. 4
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 و دنیا های بیماری و ها وندرستی در وصرف و رویارویی روقع در را رعتبر اصول

 روردم  بورای  پاداشی چه خداوند که بفهمانند آنان به و بفهمانند آن حرام و حالل

 اهانوت  و کراروت  و دوزخ و بهشوت  از گناهکار رردم برای رجازاوی چه و رطیع

 1.است فرروده آراده

 . آزمایش مردم8-1-2

های تاریخی و اجهماعی است. ایت موضوع که با تعبیراتی، چون  آدمای  اد دیگر سنت

فهنه و بال آم ه است در موارد دیادی مطر  ش ه است و در دو صورت فتردی و اجهمتاعی   

آدمایت  تتا قت رت روحتی،      خ اون  گاهی شخصی را متی  قابل بررسی است. ب یت معنا که

 فرمای : گزاری و یا ناسپاسی او روشت شود. قرآن کریم در ایت باره می ظرفیت، سپال

هوا   ها و جوان  یقینر همه شما را با چیزی از ورسر گرسنگی و کاهش در رال به

 2 ده با استقارت کنندگان. کنی  و بشارت ها آزرایش ری و ریوه

توان با پرتکرار بودن ایت مطلب در یت بودن سنت آدمای  در نزد حضرت را میبا اهم

 16البالغته مهوجته شت . بترای نمونته، خطبته        فرادهای گوناگون سخنان ایشان در نهتج 

آن حضرت  3ایراد ش ه است.البالغه بع  اد قهل عثمان و به حکومت رسی ن امام نهج

الی سخنان خوی  در ایت خطبه به حهمی بودن سنت امهحان و آدمتای  اشتاره    در البه

 فرمای :  کن  و می می

؛ سوگند بوه خودایی کوه پیواربر را بوه حوق       4بَلْبَل ةً ا تُبَلْبَلُن َّ بِااْحَقَِّ بَعَث هُ اا َّذِی وَ

                                              

 .124، خطبه همان. 1

 .122بقره: . 2

 .222، ص البالغه نهججعفری، پرتوی از . 4

 .11، خطبه البالغه نهجفیض االسالم، . 3
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 شوید.  ربعوث کردر سخت آزرایش ری

بتر   234در خطبه چنیت، امام علی هم 1دمای  است.در ایت سخت بلیه به معنای آ

 فرمای :  کن  و می سنت آدمای  الهی در میان مردمان گذشهه اشاره می

در احوال گذشتگان از رؤرنان پیش از خودوان بیندیشد کوه در حوال ابوتال و    

 2آزرایش چگونه بودند 

 فرمای : در خطبه دیگر در ایت باره میامام علی

که خداوند سبحان بندگانش را که در نوزد خودشوان رسوتکبر     پس به وحقیق

   3آزراید.هستند به اوایایش که در چش  رستکبران رستضعف هستندر ری

شتود.  گاهی امهحان الهی در سطو گسهرده و برای یک قوم، گروه و ملهی مطر  متی 

 فرمای : قرآن کریم در ایت باره می

 4ها را گمراه ساخت.   و سارری آنفررود: را قوم وو را بعد از وو آزرودی

 البالغه درباره ایت مورد آم ه است:  در نهج

 بوروز  از کوه  گونوه  هموان  ببینیود  ورسان نعمت در را شما خداوند باید رردم!

 را آن و آیود  پدیود  گشوایش  رنوااش  و روال  در که کسی زیرا هراسانید؛ نعمتش

 داشوته  آسووده  را خوود  ورسوناکیر  آرد پیش از نشناخت خوردن گول برای داری

 خوود  آزروایش   وسویله  را آن و شود  دچوار  دسوتی  ونو   بوه  که کس هر و است

                                              

 .231، ص 1، جالبالغه نهجپیام امام، شرح تازه و جامعی بر مكارم شیرازی، . 1

 .243، خطبه البالغه نهجفیض االسالم، . 2

 .همان. 4

 .22طه: . 3
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 1است. گرفته نادیده را اریدبخشی پادا  ندانستر

 . هدف از آزمایش8-1-3

خ اون  اد گذشهه و آین ه، ظاهر و باطت افراد و جوامع آگاه است و با امهحان کردن و یا 

آیت . بلکته   شود و نه مشکلی به وجود میعمل  افزوده میها نه بر  امهحان نکردن انسان

منت ی افتراد را بترای     ه ف خ اون  ایت است که با آدمای ، استهع اد شایستهگی و تتوان   

امیرالمتؤمنیت   2ها را برای پذیرش تعلیمات دینی آمتاده نمایت .   خودشان آشکار سادد تا آن

 فرمای : در ایت باره میحضرت علی

درستی که خدای وعاای آشکار کرد خلق را آشکار کردنیر نوه   آگاه باشید! به

که جاهل بود به آنچه از رازهای رحفوظشوان و رکنوون ضمایرشوان     از جهت این

که آزروایش کنود ایشوان را ووا کودام یوک        پنهان کرده بودندر بلکه از جهت این

  3نیکوکارورند وا ثواب و پادا  و مقاب کیفر باشد.

 فرمای : ی میچنیت در خطبه دیگر هم

فرراید[ بندگان خوود   کند ] و ارتحان ریدرستی که خداوند رتعال ربتال ری به

 هوا و بسوتن   هوا و حوبس برکوت   را به هنگام اقدام بر کارهای بد به نقصوان ریووه  

کننده ] گناه را[ ورآ کند و پنود   کننده ووبه کند و ورآ های خیرات وا ووبهخزینه

 4ونده ] از گناه[ رنزجر شود.پذیرنده پند پذیرد و رنزجر ش

                                              

 .422، حكم  البالغه نهجفیض االسالم، . 1

 .31، ص البالغه نهجتاریخ در جعفری، . 2

 .133، خطبه البالغه نهجفیض االسالم، . 4

 .134، خطبه همان. 3
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 های مشروط . سنت8-2

های درست یا نادرست در مقابل تعالیم الهی و اسهقبال اد راه حق یا باطل، گیریموضع

های مشروط تعبیر  ها به سنت کن  که اد آنهای الهی آماده می دمینه را برای برخی اد سنت

 هایی که معلول رفهار مردم هسهن . شود؛ یعنی سنتمی

 . سنت امداد8-2-1

کن ، سنت ها اعمال می تریت سنهی که خ اون  برای حمایت اد انسانتریت و کلیعامی

ام اد است. ب یت معنا که خ ا، هم کسانی را طالب دنیا و کماالت مادی و دنیوی باشتن  و  

ا که جویای آخرت و کماالت معنوی کن  و هم کسانی ردر راه باطل گام گذارن ، یاری می

رفت و رسی ن به ه ف را برای هتر   باشن  و در طریق حق گام بردارن ؛ یعنی وسایل پی 

خ اونت  در قترآن   آیات دیادی اد قرآن کریم به آن تصریو دارد.  1سادد.دو گروه فراهم می

 فرمای : می

هوی  و  دکسی که زرامت آخرت را بخواهد به کشت او برکت و افزایش روی 

افزایی  و کسی که فقط کشت دنیا را بطلبدر کمی از آن را به او بر رحصواش ری

   2ای ندارد.دهی ر ارا در آخرت بهرهری

 فرمای :چنیت در جای دیگر می هم

طلبدر آن رقدار از آن را کوه  آن کس که )ونهاا زندگی زودگذر )دنیاا را ری

ی .سپس دوزخ را برای او قرار خواهی  دهبخواهی  و و به هر کس اراده کنی  و ری  

سوزد در حاای که نکوهیوده و رانوده )درگواه خوداا     سوزانش ری داد که در آوش 

                                              

 .342ص  ،جامعه و تاریخ از دییگاه قرآنمصباح یزدى، . 1

 و  م دا لَدهُ   نُؤْتِدهِ مِنْه دا    م ، كانَ یرِییُ ح رْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی ح رْثِهِ و  م ، كانَ یرِییُ ح درْثَ الدیَُّنْیا  . 2

 (.41شوری: نََّصِی ٍ )فِی الْآخِرَةِ مِ، 
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است و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشوش کنود و در    

حاای که ایمان داشته باشد و سعی و وال  او  )از سوی خداا پادا  داده خواهود   

دهوی  و  دو گروه را از مطای پروردگارت بهره و کموک روی   شد. هر یک از این

 1مطای پروردگارت هرگز )از کسیا رنع نشده است.

البالغته کته در م ینته بعت  اد قهتل عثمتان و بته         نهج 16در خطبه امیرالمؤمنیت

 ایراد ش ه است حقیقتت حاکمیتت مهنتاوب حتق و باطتل را در      حکومت رسی ن امام

داران  شود که هر چن  طترف کن  و ایت مطلب را مهذکر میمی قرون و اعصار خاطر نشان

حق ان ک باشن  باد هم احهمتال پیترودی آنتان بتر اهتل باطتل وجتود دارد. آن حضترت         

 فرمای : می

دارانی است. اگر باطول   حق و باطل همیشه در پیکارند و برای هر کدام طرف

داران حوق   اگر طرف پیروز شودر جای شگفتی نیست از دیر باز چنین بوده است و

افتود   بسا روزی فراوان کردند و پیروز شوندر ارا کمتر اوفاق ری هستندر چه اندآ 

 2که چیز رفته باز گردد.

گونه تحلیل کرد که چون امام ایت خطبه  توان ایت با توجه به دمان ایراد ایت خطبه می

های خود در دمتان   مهرا در اوایل رودهای حکومت خوی  ایراد کردن  در واقع در آن، برنا

حکومت را بیان فرمودن  و به مسائل مهفاوتی در ایت رابطه پرداخهن  که اد جمله ایت موارد، 

دهنت  کته اد    ها است. آن حضرت به مردم هش ار می مسئله حق و باطل و پیکار دائمی آن

ر داران حق و فزونی پیروان باطل وحشت نکنن ، راه حق را در پی  گیرنت  و د  کمی طرف

انهظار پیرودی و نصرت الهی باشن  که ایت هش ار، یک هش ار عمومی برای تمام پیتروان  

                                              

 .21 -12اسراء: . 1

 .11، خطبه البالغه نهجفیض االسالم، . 2
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کننت  و   در ایت مورد به سنت ام اد الهی اشاره متی  ایشان است. در واقع، امیرالمؤمنیت

 دانن . حکومت خود را حکومت بر حق می

که هرگز به خاطر  خوانن  به ایت داران حق را فرا می طرفدر بیان دیگر، امام علی

در اقلیت بودن وحشت نکنن  و دچار یأل و ناامی ی نگردن ؛ چترا کته در راه باطتل قت م     

 فرمای : در ایت باره میامیرالمؤمنیت حضرت علی 1آور است. گذاردن وحشت

   2ای رردم در راه راست از کمی روندگان نهراسید.

 فرمای :  ایشان در جای دیگر می

بدان یا به برخی از آن برسد؛ یعنی هر کوس و امو  از     آن که چیزی را جوید

رؤرن و دنبال چیزی باشد خداوند او را به رطلوبش یا به بعضوی از     رؤرن یا غیر

   3رساند.رطلوبش ری

 فرمای :  چنیت در جای دیگر می هم

 4شکیبار پیروزی را از دست ندهدر گرچه روزگارانی بر او بگذرد.

شتود، ولتی اد   هتا متی   انستان  ام اد، فراگیر و شامل همه که سنت نکهه قابل توجه ایت

های مشروط شمرده ش ه است. ب یت دلیل که مسبوق به رفهار و خواست قبلی افراد  سنت

هتا بته تتالش و     خواهن  و درباره آناست؛ یعنی آنان دنیا یا آخرت را به صورت ج ی می

 ، برخالف دو ستنت هت ایت بته    رسگاه ام ادهای الهی به آنان می پردادن . آن کوش  می

                                              

 .31، ص البالغه نهجتاریخ در جعفری، . 1

 .211، خطبه همان. 2

 .421حكم   ،همان. 4
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هتا نیستهن . متردم چته بخواهنت ، چته        وسیله انبیا و آدمای  که مسبوق به افعتال انستان  

 شون  و هم مورد ابهال و امهحان.نخواهن ، هم مورد تبلیغ و ه ایت واقع می

 سنت استخالف. 8-2-2

گاهی به  های تاریخی است که اد آن، گزینی گروهی بر گروه دیگر اد دیگر سنت جای

شود؛ یعنی قومی را جای قومی نشان ن و نسلی را اسهخالف و گاهی به اسهب ال تعبیر می

 فرمای : قرآن در ایت باره می 1با نسل تاده ب ل نمودن .

ایدر هور کوس از شوما از آیوین خوود بواز گورددر        ای کسانی که ایمان آورده

نوان )نیوزا او را دوسوت    ها را دوست دارد و آ آورد که آن خداوند جمعیتی را ری

   2دارند.

 فرمای :  چنیت در جای دیگر می هم

آوردر پوس  و هرگاه سرپیچی کنیدر خداوند گروه دیگوری را جوای شوما روی    

 3ها رانند شما نخواهند بود. آن

دار های ه فده  که اگر تمام مسئولیت در ایت آیات، خ اون  به اهل ایمان هش ار می

اد دسهورات الهی سرپیچی نماین  و نسبت به حقوق مالی و غیره خود را به عه ه نگیرن  و 

شتون ؛ یعنتی اد مستیر    شک مشمول ایت سنت تاریخی متی تفاوت باشن ، بی مسلمانان بی

 گردد.گزیت آنان می رون  و نسلی نو با صفات و شرایط خاصی جایاصلی کنار می

بیتت؟   حق )اهل نیز در رودهای ابه ایی حکومت خوی  به جانشینیحضرت علی

بینی خود را اد ایت اوضاع بته تکیته بتر ستنت      جای باطل اشاره کردن  و صحت و پی  به

                                              

 اب، منظور، ذیل ماده خلف.. 1

 (.23یا أَیَُّه ا الََّذی،َ آم نوا م ، ی رتَی َّ مِنكُم ع ، دینِهِ فَس وف  ی أتِی اللََّهُ بِقَومٍ یُحِبَُّهُم و  یُحِبّونَهُ )مائیه: . 2
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اسهخالف بیان نمودن . ایشان با بیان سنت استهخالف بته حقانیتت حکومتت معصتومیت      

پرداخهن  و ایت حکومت را حق مسلم خان ان اهل بیت دانسهن  و حکومت ائمه معصتومیت  

وع کرده است، تشبیه کردن  و ایت امتر را اد طترف خ اونت  مهعتال     را به خورشی ی که طل

که کسی ایتت   دانسهن  و حکومت خود را مص اقی اد ایت حق بیان کردن . شای  به دلیل آن

حکومت را به ناحق نشمارد اد همان ابه ای حکومت به ایت امر و سنت الهی اشاره کردنت   

هی اد آنتان غصتب شتود. آن حضترت در     و ایت حق را همیشگی دانسهن ، هر چن  که گا

 سخنانی فرمودن :

کندر چونان شتر راده بودخو کوه بوه بچوه     دنیا پس از سرکشی به را روی ری

 خود رهربان گردد.  

 سپ  ایت آیه را خوان ن :

اراده کردی  که بر رستضعفین زرینر رنت گذاری ر آنان را اراروان و وارثوان   

   1ها گردانی .حکورت

شتود تتا   کنن  که سنت اسهخالف اجترا متی   ضرت با ایت کالم تأکی  میدر واقع، آن ح

 أَنْ نُرِیت    وَ»ظلم و جهالت اد بیت برود. تصویر قرآنی حضرت در ایت کالم، اسهفاده اد آیه 

آن  2استت. « الْتوارِثِیتَ  نَجْعَلَه تم   وَ أَئِمََّته  نَجْعَلَه تمْ  وَ الْتأَرْ ِ  فِی اسْهُضْعِفُوا الََّذِیتَ عَلَی نَم تََّ

کنن  و حکومت نهتایی را اد آن  حضرت با اسهشهاد به ایت آیه، سنت اسهخالف را بیان می

توان بیتان کترد کته آن حضترت     دانن . بنابرایت با توجه به سیاق کالم میمسهضعفان می

 کنن . برای بیان مص اق حکومت بر حق، حکومت خودشان را معرفی می

                                              

 .219، حكم  البالغه نهجفیض االسالم، . 1
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ایت سنت در کالم آن حضرت، اسهشهاد به عیت آیتات  عالوه بر ایت، نمود قرآنی بیان 

 چنیت در نهج البالغه آم ه است:  قرآن و بیان مص اق برای سنت اسهخالف است. هم

به خدا سوگند! اگر در پیروی از حکورت و ارامر اخالص نداشته باشیدر خودا  

 دوات اسالم را از شما خواهد گرفت و هرگز به شما بواز نخواهود گردانیود و در   

 1دست دیگران قرار خواهد داد.

 سنت پیروزی مؤمنان. 8-2-3

سنت الهی در نظام آفرین  بر ایت پایه اسهوار است که بای  مؤمت اد نظر منطتق و در  

های نظامی نهایت تالش خود را بترای غلبته بتر    های سیاسی، اجهماعی و درگیریصحنه

 پذیرد و ایت وع هتحقق نمیدشمت دینی انجام ده  که ایت امر جز با نصرت خا  الهی 

حهمی و سنت ثابت خ اون  است. چنانچه پ ری که بتر فردنت ش والیتت دارد، مراقتب او     

است تا اگر نهوانست اد خود دفاع کن  به یاری  بشهاب  و او را اد دست دشمنان  برهانت .  

 فرمای :  بر ایت اسال، قرآن کریم در ایت باره می

ندر انتقام گرفتی  و یاری دادن رؤرنان بر مهده پس را از کسانی که گناه کرد

 2را است.

 نویس : می تفسیر ایت آیه عالمه طباطبایی در 

گر این رعنا است که برای رؤرنان حقی بر پروردگارشان است و  این آیه بیان

که در دنیا و آخرت آنان را یاری دهد و این حقی است که از ناحیوه خودا    آن این

 3شده است.برای رؤرنان جعل 

                                              

 .119، خطبه البالغه نهجفیض االسالم، . 1

 (.37فَانتَقَمْنَا مِ،َ الََّذِی،َ أَجْرَمُواْ و  كَانَ ح قَّاً ع لَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِی،َ )روم: . 2

 .299، ص 11، ج ترجمه تفسیر المیزانطباطبایی، . 4
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البالغه نیز در موارد مهع دی به پیرودی مؤمنان بر دشمنان ختوی  اشتاره نمتوده     نهج

ه.ق.؟ در  23-13در پاستخ بته نظرختواهی عمتر )    است. به طوری که حضرت علتی 

 فرمای :ایران می خصو  حضور شخصی خلیفه در جبهه

 دیون . آن اریبسوی  به بود و نه سپاه اندکی به نه کارر این  خواری و پیروزی

 فرروودر  کرد و آن را یاری ا  آراده که او نمود و سپاه ا  چیره خدا که بود خدا

 وموده  خودا  از روا . دریود  کوه  دریود  جا بدان آن رسید و پروو که رسید جا بدان وا

 را خوود  سوپاه  و کند وفا خود ومده به او اریدواری  او وفای به و داری  پیروزی

   1.دهد یاری

 فوراه   ه  به را ها رهره که  است ای رشته جایگاه کارر این در دار زرام جایگاه

 و شوود  پراکنوده  ها رهره ببردر رشته اگر. دارد دیگر برخی ضمیمه را برخی و آرد

 در اندآ هسوتند  اگرچه ارروز نیاید و مرب فراه  وماری به رود و دیگر ریان از

 از آنچوه  بسیار...ر اروا   و نیرورندند اسالم در سخنی یک و دای یک با ارا شمارر

 جنگیدی  ری بلکه بسیاریر نیروی به جنگیدی  نمی گذشته در را گفتیر آنان شمار

 یاری.   و پیروزی به داشتن چش  با

 فرمای : ایشان در خصو  علت اصلی پیرودی خود بر دشمت می

اسوت؛  های شمشیر هراسی نبوده ام و از زخ رن هرگز با جن ر وهدید نشده 

 2های نصرت پروردگار است.چرا که وکیه رن بر ومده

                                              

 .131، خطبه البالغه نهجفیض االسالم، . 1

 .174، خطبه همان. 2
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 های دیگر . سنت9

 . حرکت تاریخ9-1

رود کته امتام   تریت مباحث فلسفه نظتری تتاریخ بته شتمار متی     حرکت تاریخ یکی اد مهم

کنت  کته   ای قلم اد متی ای  و تاریخ را مجموعهنم البالغه به آن اشاره می در نهجعلی

مرگ و دن گی را یکی  33تکاملی در حرکت است. آن حضرت در خطبه همواره به صورت 

 فرمای :  دان  و میهای حرکت مسهمر تاریخ میاد مؤلفه

بدین ورویبر آیندگان به دنبال گذشتگان در حرکت هسوتند و رورا از درو   

ایستد و آنان که به دنبوال کاروانیوان گذشوته در حرکوت     کردن زندگان باز نمی

 1کنند.ها خودداری نمیاروکاب ناشایستههستند از 

را برای تأیی   2 تُرْج عُونَ إِلَیْنا ثُم َّ الْم وْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلَُّعالمه محم تقی جعفری، آیه 

 افزای :  کن  و می بیان میکالم امیرالمؤمنیت

ای که ناپایداری کیست که در این دنیا این حقیقت را نفهمد  کیست آن زنده

ووانود از فورو رفوتن چنگوال     را درآ نکرده باشد  آیا بزرگی بزرگان روی  حیات

 3ررا در حیاوشان جلوگیری کند 

 مندی جهان هستی . سنت هدف9-2

 و عظتیم  ه فی پایه بر آن اصول تمام است و ش ه آفری ه حکیمانه صورت به دنیا ایت

 شت ه  آفریت ه  بیهوده جهان ایت بگوی ، خود با کسی اگر و است گرفهه قرار اسهوار حکمهی

                                              

 .24خطبه ، همان. 1

 .122: عمران آل. 2

 .41، ص 14، ج البالغه نهججعفری، ترجمه و تفسیر . 4
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 را چیتز  هتیچ  آفریت ه استت و او   را جهتان  ایت که خ ایی چراکه است؛ وردی ه است، کفر

 : فرمای  می انبیا سوره 13 تا 16 آیات در خ اون  .است نکرده خلق جهت بی

 روا  اگور . نیافریودی   بازیچوه  بوه  را است ها آن ریان که آنچه و زرین آسمانر

 بلکوه . بوود  روی  چنین و کردی  ری چنین خود گیری  بازی به را جهان خواستی  ری

 باطول  بور  را حوق  همیشوه  رانیسوت  بازی سر از کار آنکه نیست و جز گونه این)

 آنچه از شما بر وای است. نابود باطل که است این سازد. وباه را آن وا افکنی  ری

   1پندارید. ری بازیچه را کار و کنید ری وصفا آن به را خدا)

  :فرمای  می   سوره 25 آیه در چنیت، خ اون  هم

 پنودار  ایون  نیافریدی ر باطل به را است ها آن ریان در آنچه و زرین و آسمان

   2دوزخ. در گرفتاری از پیشگان کفر بر وای اندر ساخته پیشه کفر که است کسانی

 : فرمای  می قمر سوره 44 آیه در خ اون 

 3آفریدی .ا رعین هدفی برای و)  اندازه به را چیزی هر را

کنت  و  من ی هسهی را به صورت کلی و عام مطر  متی  نیز مسئله ه فامام علی

های الهی به طور تصادفی و ب ون حستاب و برنامته    ده  که سنتهش ارهای الدم را می

 هتا بتر استال عملکترد      کنت . بلکته جریتان آن   ها آدادی انسان را سلب نمتی  نیست و آن

 : فرمای  می ایت باره در ری است. امام علیهای بشجامعه

 رهوا ا کتواب  بوی  و حساب بی و) نیافریده و رهمل بیهوده را شما رتعال خدای

                                              

 .12 -11انبیاء: . 1

 .27ص: . 2

 .39قمر: . 4
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 راا شما وظایف و) شما کارهای. است نگذاشته کوری و نادانی در و نکرده است

 1است. کرده رعلوم یکایک

 فرمای : دان  و میآخرت میای برای رسی ن به ایشان در جای دیگری، دنیا را وسیله

   2.است نشده آفریده خود برای است و شده آفریده دیگری برای دنیا

 در را ختود  هتای  همه هت ف  که است. کسانی آخرت به رسی ن برای ایوسیله در واقع، دنیا

   فرمای : در جای دیگر می امام .شون  می گیر دمیت و گرا دمیت کنن ، می وجو جست دنیا درون

گوذرد کوه بور پیشوینیان     گونه ر  روزگار بر بازراندگان آن! بندگان خدااى 

-جاودان نمو   رگردد و آنچه ه  اکنون روجود استآنچه گذشته باز نم  .گذشت

چون اوّل کار او است و اممال و رفتار  همانند یکودیگر و   راند. آخر کار  ه 

 3. هایش روشن و آشکار استنشانه

 : فرمای در جاى دیگر مىچنیت  هم

رود بدانید اى بندگان خدا! شما و آنچه از این دنیا دارید به همان راهو  رو   

آبادور و  نشانیورر سرزرها که ممرشان از شما طوالن  آن .که پیشینیان شما رفتند

ر ناگهان صداهایشان خارو  و قدروشان نوابود و اجسادشوان   .آثارشان بیشتر بود

قصورهاى بلنود و رحکو  و     .رشان ویران گشتپوسیده و سرزرینشان خاا  و آثا

 .ها به سن  و آجور و احودهاى گورسوتان ربودل شود      هاى راحت و نرم آنپشت 

 4.اندهمان گورهای  که بنایش بر ویران  است و بار گل آن را رحک  کرده

                                              

 .211، خطبه البالغه نهجفیض االسالم، . 1

 .314، حكم  همان. 2

 .127، خطبه همان. 4

 .221، خطبه همان. 3
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به گروهتى اد اقتوام پیشتیت اشتاره      خوی  اد سخنان دیگری در بخ  علیامام 

 :فرمای مى کن  و می

 حوودر رتهایشووان هووا چگونووه بودنوود در آن هنگووام کووه جمعیووت  بنگریوود آن

 هوا پشوتیبان هو ر شمشویرها     هوا و اندیشوه رعتودلر دسوت    ر قلوب رتفوق ها خواسته

هوا   آیوا آن   ها قوى و اهدافشان یک  بوود ها نافذر مزمهیارى کننده یکدیگرر دید

 جهانیووان  فررووا بوور همووه دار و حکوو  رااووک اقطووار زرووین نشوودند  و آیووا زرووام

نگشتند  وا  پایان کارشان را نیز بنگرید در آن هنگام که پراکندگ  جاى اوحاد 

هواى  هوا رختلوف شود و بوه گوروه     ت گراییدر اهداف و دلشترا گرفتر اافت به و

 رتعووددى وقسووی  شوودند و در مووین پراکنوودگ  بووه نبوورد بووا یکوودیگر پرداختنوود  

هواى  شوان بیورون کورد و نعموت    در این هنگام خدا اباس کرارت و مزت را از ون

 هووا در ریووان شووما  هووا سوولب نمووود و ونهووا چیووزى کووه از آن  گسووترده را از آن

ها است کوه مبروو  اسوت بوراى مبورت       ر داستان و سرگذشت آناست رانده باقی

 1.گیرندگان

 : فرمای در خطبه دیگرى مى

است. کجا هسوتند ممااقوه و    یهاى مبرت رهمدرس ردر واریخ قرون گذشته

شوان  کجوا هسوتند اصوحاب     ای هوا و فرزنودان  کجایند فرمون 2فرزندان ممااقه 

                                              

 .192، خطبه همان. 1
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هوای آنوان را    ها که پیاربران را کشتند و چراغ پرفروغ سنَّتهمان1شهرهاى رس 

ها که با اشکرهاى گران  خارو  و راه و رس  جبّاران را زنده ساختند  کجایند آن

هزاران هزار نفر را شکست دادند  سپاهیان فراوان گرد آوردنود  اند و به راه افتاده

   2.و شهرهاى م ی  بنا نهادند

و تاریخ به عنوان یتک  است در سایر روایات اسالمى نیز به ایت معنا توجه فراوان ش ه 

 .معرفى گردی ه است من  و به صورت ه ف بخ  منبع الهام

 گمراه نمودن دیگران ها در اثر منع حق مردم و. سنت هالکت امت9-3

های اخالقی، حق الهی اد بیت برود و ای با گمراه نمودن مردم اد اردشهرگاه در جامعه

مردم اد خ ا و مکهب انبیا فاصله بگیرن  و فساد و فحشا شیوع پی ا کن ، جامعه محکوم بته  

فنا است و دیر یا دود اد بیت خواه  رفتت و بته شکستت و هالکتت خواهت  رستی . امتام        

 :فرمای  می ایت باره درعلی

 هوای پویش از شوما از آن جهوت هوالآ شودند کوه         ارا بعدر همانوا اروت  

 هووا آن را خریدنوود  )بووا رشوووه و   رووردم را از حووق خووود رنووع کردنوود و آن 

غیر آنا و رردم را به سوی باطل سوق دادنود و آنوان از آن )باطولا پیوروی     

 3.کردند

                                              

 اصددحاب رس قددومى بودنددی كدده در سددرزمی، یمامدده در جنددوب     ،بسددیارى معتقینددی. 1

  ،در حددالى كدده بعیددى دیگددر .نددام حنظلدده داشددتنیه زیسددتنی و پیددامبرى بددمددى عربسددتان

از هدایى میدان شدام و حجد     یهدا را آبداد   محدل آن  ،دانندی و بعیدى  را قوم شعی  مدى  ها آن

 .رنیاشم می

 .122خطبه ، البالغه نهجفیض االسالم، . 2

 .79، نامه همان. 4
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 ثر ترک امر به معروف و نهی از منکر. سنت محرومیت از رحمت الهی در ا9-4

یکی اد عوامل بسیار مهم در تضمیت سعادت جامعته و جلتوگیری اد تبتاهی، امتر بته      

معروف و نهی اد منکر است که ایت امر به نحتوی مستئولیت همگتانی را در برابتر حفت       

را ده . قرآن کریم درباره امر به معروف و نهی اد منکتر مطالتب فراوانتی     جامعه نشان می

توان اسهنباط صریحی اد آن درباره نهیجه ترک است که اد جمله آیاتی که می بیان فرموده

ایت فریضه بزرگ در هالکت جامعه و محرومیت اد رحمت الهی بیان کرد در سوره مبارکه 

 : فرمای  می ایت سوره در مائ ه است. خ اون 

داشوتند.  ز نموی شدندر یکودیگر را بوا  ]و[ از کار زشتی که آن را رروکب ری

 1کردند. راستیر چه بد بود آنچه ری

نیز اردش ایت دو فریضه را در مقایسه با سایر فترایض دینتی ماننت     امیرالمؤمنیت

کن . آن حضرتبرد و اد آن به عنوان بههریت اعمال یاد میجهاد در راه خ ا، بسیار باال می

 :فرمای  می ایت باره در

که  از رحمت خود دور نکردر رگر به سبب اینخداوندر رردم قرون گذشته را 

ارر به رعروف و نهی از رنکر را ورآ کردند. پس خداونود نادانوان را بوه سوبب     

اروکاب گناه و بردباران را بوه سوبب وورآ نهوی از رنکور از رحموت خوود دور        

 2ساخت.

 فرمای : ایشان در خطبه دیگر در ایت باره می

 از نهو   و رعوروف  بوه  ارور  جنوب  در اخد راه در جهاد و نیک کارهاى ومام

 بوه  ارور . پهنواور  دریواى  در دهوان  آب انوداختن  راننود  به جز نیست چیزى رنکر

                                              

 (.79مائیه: ) ی فْع لُونَ كَانُواْ م ا لَبِئْس  فَع لُوهُ مَُّنكَرٍ ع ، ی تَنَاه وْنَ لَا كَانُواْ. 1

 .192خطبه  ،البالغه نهجفیض االسالم، . 2
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 بهترو  کاهد ر  روزى از کند و نه ر  نزدیک را اجل  نه رنکر از نه  و رعروف

 1ظاا . حاک  برابر در است مدل سخن ها این همه از

 و اختالف . سنت زوال کرامت و نعمت در اثر تفرقه9-5

شتود، پیت ای  تفرقته و اختهالف     یکی اد عواملی که سبب فروپاشی یک جامعته متی  

بر موضوع وح ت در جامعته، بستیار تأکیت     سیاسی در میان مردم است. امیرالمؤمنیت

دانن  و وجود اخهالف و تفرقه را عامل سقوط و اد بیت رفهت  کنن ، آن را رمز پیرودی می می

 فرماین : های پیشیت میدرباره بعضی اد امتکنن ، امام علی ملک و ق رت معرفی می

ها واقع شد  ها بنگرید هنگاری که پراکندگی در ریان آن به ماقبت کارهای آن

هوای   ها اختالف پیدا کرد و به گروه ها و دل ها به وشتت گرایید و سخن و اافت آن

پرداختندر پس خداوند اباس رتعددی رنشعب شدند و در پراکندگی با ه  به ستیز 

هوا سولب کورد و     کرارت خود را از ونشان بیرون آورد و وسعت نعموت را از آن 

   2ها در ریان شما به صوروی مبروی برای مبرت گیرندگان باقی راند. های آنقصه

 فرمای :  چنیت در جای دیگر می هم

از ها باشید کوه دسوت خودا بوا جماموت اسوت       ورین جمعیت همواره با بزرا

 3پراکندگی بپرهیزید.

 ،یقتیت ، که براى آن چهار سهون صتبر  در تفسیر معناى ایمان بع  اد ایتامام علی

 : فرمای  یم ،شودع ل و جهاد قائل مى

بر چهار پایه استوار است: بور بیونش و هوشویارى و     ویقین چهار شعبه دارد 

                                              

 .473قصار ، كلمات همان. 1

 .192خطبه ، همان. 2

 .127، خطبه، همان. 4
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 1.هاى پیشینیانتها و ووجّه به سنَّ رسیدن به دقایق حکمتر پند گرفتن از مبرت

 . نتیجه11

کته در افعتال   استت  ضتوابطی  اد و سنت الهی است  سنت در لغت به معنای سیره و روش

ها تت بیر   آن  پایه برکه خ ای مهعال امور عالم و آدم را  است هایی روش یا الهی وجود دارد

هتای   البالغه، ستنت  نهجهای فلسفه تاریخ در  . بر ایت اسال، یکی اد مؤلفهکن و اداره می

های الهی بیان ش ه در قترآن   ای به آن دارد. سنتتوجه ویژهالهی است که امام علی

البالغه  در نهجعلیالبالغه انعکال یافهه است. امام  به طور صریو و غیرصریو در نهج

ن، های گونتاگو پردادد و با ارائه نمونه های الهی حاکم بر حرکت تاریخ می به موضوع سنت

های بیان شت ه اد دیت گاه قترآن و     به طوری که سنتکن .  وجود حرکت تاریخ را تأیی  می

 های دیر است:دهن  دارای ویژگیالبالغه که حرکت تاریخ را نشان می نهج

ها، تطهیر و تربیت نفت    ناپذیر هسهن ؛ دیرا منظور اد آن . سنت الهی تغییر و تب یل 1

 ی است و ایت ه فی ثابت است.برای وصول به ثواب و جوار اله

 توان به معنای ضتوابطی کته در افعتال الهتی وجتود دارد یتا بتر        . سنت الهی را می2

کن ، دانست؛ ها ت بیر و اداره می هایی که خ اون  مهعال، امور عالم و آدم را بر پایه آنروش

اد صتفت  ها بر اسال ضتوابطی   دیرا هیچ یک اد افعال عبث و گزاف نیست. بلکه همه آن

 گیرن .حکمت خ اون  سرچشمه می

. آگاهی و اعهقاد به سنت الهی در حصول بین  توحی ی برای انسان نسبت به جهان 3

 و رخ ادهای آن مؤثر است.

های الهی به طور تصادفی و ب ون حساب و برنامه نیستت و  آدادی انستان را    . سنت4

 من  است. های بشری و ه فجامعهها بر اسال عملکرد  کن . بلکه جریان آنسلب نمی

                                              

 .41كلمات قصار ، همان. 1
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گیرن  و کسی اد آن برکنار نیستت.  ها در معر  آدمای  و فهنه قرار می . همه انسان7

بنابرایت، نبای  اد فهنه به خ ا پناه برد. بلکه برای سربلن  بیرون آم ن اد فهنه و امهحان بای  

 به خ ا پناه برد.

 .های الهی عمومی، تغییر ناپذیر هسهن  . سنت6

کرد در تمام جوامع بشتری جریتان   ها و نوامیسی که بر پیشینیان حکومت می . سنت5

گیتری اد آنتان متورد تأکیت  امتام       ده  و عبترت نوعی حرکت تاریخ را نشان می  دارد و به

 است.علی

. سنت الهی در نظام آفرین  بر ایت پایه اسهوار است که مؤمت بای  اد نظر منطتق و  3

های نظامی بر دشمت دینی پیرود باش  و ایتت  سیاسی، اجهماعی و درگیریهای در صحنه

 پذیرد. ایت وع ه حهمی و سنت ثابت خ اون  است.امر جز با نصرت خا  الهی تحقق نمی

توان به اصلی کلی و یک قاع ه عمومی برگشت داد و آن ایت  های الهی را می . سنت4

شت ه    د را در مسیری که اد جانب خ ا تعیتیت است که هرگاه جامعه، امکانات و توانایی خو

ناخواه در برابر خ ا خضتوع دارد، منطبتق    است، قرار ده  و خود را با عالم هسهی که خواه 

سادد و بیت خود و اراده الهی، رابطه ایجابی برقرار کن  و مسئولیت ختود را در برابتر حتق    

ای بتا اراده الهتی رابطته    اگر جامعهیاب . در مقابل،  کن  و قابلیت بقا می بشناس ، صعود می

-سلبی داشهه باش  و امکانات خود را نه در راه رسی ن به تکامل انسانی، بلکه در راه هول

های دودگذر قرار ده ، دیر یا دود تاوان انحراف اد مسیر را خواه  داد و دچتار سرنوشتهی   

 شوم خواه  بود.
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