
 

  

  فلسفه تاريخ در نھج البالغه
  1سیده رقیه میرابوالقاسمى 

علیه السالم در باب فلسفه تاريخ، تفسیر روشنى از مفاھیم  ھاى امام على ديدگاه
در ســخنان آن امــام، فلســفه تــاريخ، بــا رويكــردى كــامالً آگاھانــه و . قرآنــى اســت

تـرين بخــش ايـن  آغـاز و انجـام تـاريخ مھــم. مند مورد توجه واقـع شـده اســت ھدف
ايشــان، كــلّ تـاريخ را در سـه بخـش؛ يعـنى آفــرينش و برگزيـدن آدم . تأمالت است

) انجام تاريخ(و ظھور منجى مصلح ) مرحله دوم تاريخ(، بعثت پیامبران )آغاز تاريخ(
گـیرى تاريـخ  بــر اسـاس سـخنان آن حضـرت، عوامـل مھـم شـكل. كنند توصیف مى

 .آزادى عمل و قدرت انتخاب انسان) 2حاكمیت مشیت الھى ) 1: بشرى عبارتند از

 .سنت خداوندى، دنیا و آخرت، خلیفة اللَّه، بعثت، اھل بیت: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

پاى ايـن . آغاز و انجام تاريخ، از ديرباز تاكنون، از موضوعات مھم انديشه بشرى بوده اسـت رد
كه جـز افسـانه جا  تاريخ، آن  ماق  ھـاى تاريـك و روشـن اقــوام، چــیزى باقـى  انديشه را تا اع

شخص . توان دنبال كرد ماند، مى نمى ا رويكرد معرفت شناسانه در اين باب، در دو بخـش م ّ ام
 :رقم خورده است

  نگرش بشرى. 1
  نگرش الھى. 2

 
یف وسـیعى  ديدگاه نخست، تكاپوى بشرى است كه قدمتى به اندازه تمدن بشرى دارد و ط
از انديشوران اعم از چینیان، ھنديان، مصريان، بابلیان، ايرانیان، يونانیان و ساير اقــوام باسـتان 

میراث معرفتى اين انديشمندان، ناظر بـر . شود تا متفكران امروزى غرب و شرق را شامل مى
تريـن  گـیرد و اصـلى ھا را در برمـى ترين عقیده ترين تا مذھبى وجوه مختلفى است كه از مادى

 .ويژگى آن، تنوع و تكثر آراست
ين . ديدگاه دوم، نگرشى فوق بشرى است كه قدمت بیشترى دارد بزرگ ا غان  پیامبران، مبلّ

ید(ترين بخش رسالت خود  اند كه در محورى عرصه باره آغــاز و انجـام ) بعد از ابالغ پیام توح در
انــد، ايـن طیــف سلســله طوالنــى از متفكــران مذھبـى  تـاريخ بشــر، بــه تفصــیل ســخن گفتــه

تداوم يافتـه اسـت را نیز در برمى) جانشینان فكرى و معنوى پیامبران( مروز  تا ا بـر . گـیرد كـه 
رغم گذشت  كند كه على خالف ديدگاه نخست، اين نگرش، از وحدت نظرى بنیانى پیروى مى

يه چنان مستحكم باقى مانده و ديدگاه ھزاران سال، ھم حدت پا اى  ھاى مختلف آن نـیز، بـه و
، )از گذشته تاكنون(نگرش اخیر، به ويژه در میان انديشوران مسلمان . اى نزده است آن لطمه

جه كـرده اھمیت بسیارى داشته و آنـان از جنبـه لف بـدان تو فت . انـد ھـاى مخت از ايـن رو معر
تــرين شــكل، ھمــان معرفــت مــذھبى اســت و  تــرين و غالــب تــاريخى مســلمانان، در بــديھى

بوده و در  وام مان معرفـت مـذھبى  گر از ھ ئه تعبــیرى دي گیرى آراء غیر اسالمى، با ھــدف ارا
 .صورت ناسازگارى با عقايد مذھبى، پذيرش چندانى در میان قاطبه مسلمانان نداشته است

. اى دارد علیه السـالم جايگـاه ويـژه ھاى امام على در میان تأمالت معرفتى مسلمانان، ديدگاه
ھدف تاريخ، بـا رويكـردى كـامالً آگاھانـه و ند و بـه شـیوه در سخنان آن حضرت، فلسـفه  اى  م

ترين بخش اين تأمالت  آغاز و انجام تاريخ، مھم. تعلیلى و تحلیلى مورد مداقه قرار گرفته است
 .دھد انديشید، نشان مى علیه السالم مى است كه فلسفه تاريخ را آن گونه كه على
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*** 

 :علیه السالم در سه مرحله مشخص قابل بررسى است فلسفه تاريخ از ديدگاه امام على

  برگزيدن آدم؛ آغاز تاريخ) الف

ند بـا آفــرينش و برگزيـدن آدم نقطـه  اين عقیده در تمامى اديان توحیدى مطرح است كه خداو
مان حوادثـى   عطفى در آغاز تاريخ بشرى رقم مى سترده ھ نیز شـكل گ زند و سیر اين تاريخ 

در نھج البالغه به آغاز . است كه به ھنگام آفرينش او با پديد آمدن دو جبھه خیر و شر رخ داد
جه شـده و امــام علـى شريح  تاريخ با ھمین ديـدگاه تو ضمن ت سه خطبــه  علیـه السـالم در 

كرده اسـت در ايـن جھــان بیـنى، خداونـد قــادر . سرگذشت آدم، نگرش تاريخى خـود را بیــان 
اشیاء را در وقت خود از عدم و نیسـتى «مطلقى است كه بدون نیاز به ھیچ كس و ھیچ چیز 

در حالتى كه به آنھا پیش از آفريدنشان دانا بود و بـه حـدود و ... به وجود و ھستى انتقال داد
انـد و بـه نواحـى و  اطراف و انتھاى آنھا احاطه داشت و به چیزھايى كه به آن اشـیاء پیوسـته

كه در  چنین خالقى، پـس از خلـق آسـمان 2.»ھاى آنھا آشنا بود گوشه ھـا و زمیـن و آن چـه 
مى را مى» آدم«آنھاست،  ید  به فرشـتگان تأك ُ مـا ال «كنـد كـه  آفريند و در پاسـخ  ّـى اَعلَـم ان

خوددارى ورزنـد و بـر ايـن  3.»تَعلمون چه كـه بـدان علـم ندارنـد،  فرشتگان بايد از اصرار بر آن 
قى اسـت كـه بـه افتخـار درك و » برگزيده«مخلوق ناچیز، اما  ھا مخلو سجده كنند، چه، او تن

سى . نايـل شـده اسـت» خلیفـة اللھـى«و به مقام » اسماء الھى«دريافت  یان، ك در ايـن م
قت پسـت او طعنـه  ھست كه بر اين موقعیت ممتاز رشك مى بر خل عتراض،  برد و در مقـام ا

ياد مـى خداوند او را طرد مى. ورزد زند و از سجده امتناع مى مى ند كـه  كند و او نیز سوگند  ك
 .آدم و فرزندانش را گمراه كند

ظايف و  قت و شـرح و در بیان نھج البالغه، آفرينش آدم، حاوى نكـاتى اسـت كـه فلسـفه خل
بر طبق اين ديدگاه، عمل خداوند در خلقـت آدم، عملـى دو سـويه . كند تكالیف او را تبیین مى

شتگان مقربـان درگـاه . مرتبط استاست كه از يك طرف با فرشتگان و از طرف ديگر با آدم  فر
زند و ھیچ طغیانى آنان را وسوسـه  خدا و تسبیح كنندگان اويند؛ ھیچ گناھى از آنان سر نمى

ً سر به طغیان برخواھد داشـت . كند نمى  -از اين رو، خلقت موجودى خون ريز و ظالم كه غالبا
ست  و خداوند به آن آگاه مى -تر از فرشـتگان ا شگفت زده كـرده و سـبب  شـود كـه  آنـان را 

 ھدف از اين خلقت چیست؟: بپرسند
» آزمودن فرشتگان«اھدافى دارد كه بخشى از آن، » خلقت«به تصريح نھج البالغه خداوند از 

سپاس خداوندى كه پوشید توانگرى و بزرگوارى را و اين دو صفت را به خود اختصاص «. است
ين دو ... و آنھا را براى جالل خود برگزيد... داد و نه براى آفريدگانش صاص ا پس به سـبب اخت

ّب درگــاه او بودنـد، آزمـايش كــرد تــا فروتنــان ايشـان را از  قر صـفت بـه خـود، فرشـتگان، كـه م
بیر خـود وى،  4.»كشان ممتاز و جدا سازد گردن به سبب ھمین آزمايش، ابلیس، طرد و به تع

ھاى پوشیده از نظرھا دانا بود،  ھا و پنھانى ھاى دل پس با اين كه به نھانى«: شود گمراه مى
من آدم را از گل خلق خواھم كرد، پس وقتى او را بیافريدم و جان دادم بـرو در افتـاده، : فرمود

ّ ابلیس كبر و خودخواھى بـه او روى آورد، . سجده كنید، پس ھمه فرشتگان سجده كردند، اال
ّت«پس به آفرينش خود بر آدم فخر و نازش نمود و براى اصل خـويش  مود و آشـكارا » عصـبی ن

 5.»زير بار فرمان حق نرفت
ساس نگــرش . آزمايش مذكور، تنھا با اعتقاد به جھان بینى توحیدى قابل درك خواھد بود بـر ا

ّت و جالل  خويش كبـر ) توانگرى و بزرگوارى(توحیدى، عز فزون از حـد  از آن خداست و ھر كه 
: ورزد، خـوار و ذلیـل خواھـد شـد و در ايـن خصـوص، بیـن آســمانى و زمیــنى تفـاوتى نیسـت

كه بـه سـبب آن « نخواھد شد كه خداوند سبحان انسانى را به بھشت داخل نمايد با كـارى 
ست و . اى را از آن بیرون نمود فرشته كى ا ین ي حكم و فرمان خدا در اھل آسـمان و اھـل زم

ّ بـه خـود اوســت  كــه آن را بــر  -بیـن او و ھیــچ يـك از آفريـدگانش در روا داشـتن آنچـه مختــص
ّت(تكبر وتفـاخر  6.»رخصتى نیست -عالمیان حرام كرده و ناروا دانسته  صبی ابلیـس، زنـگ ) ع

كبر ابلیـس گونـه. خطرى براى آدم نیز ھست سرانجام ابلیـس  ھـر ت اى سـرانجامى ھماننــد 
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خواھد داشـت و فسـاد و كشـمكش ناشـى از آن، منزلـت رفیـع آدمـى را بـه نـابودى خواھـد 
 7.كشاند

ا آزمايش فرشتگان، نكته ديگرى را نیز متجلى مى ّ سازد و آن آگـاھى خداونـد اسـت بـه آن  ام
مى. چه واقع خواھد شد يابـد و آن رويارويـى  طبق چنین ديدگاھى، سیر تاريخ شكل خاصى 
حق و گـروه شـیطانى: ديگـر اسـت دو گروه در برابر يك گر عمـل . گـروه  نا در جنبـه دي ايـن مع

ست ترى مى خداوند، دامنه گسترده و «: يابد آن چنان كه آفرينش آدم از گل نیز بر ھمین مبنا
بر  اگر خدا مى بايى آن  سازد و زي خواست آدم را بیافريند از نورى كه روشنى آن ديده را تیره 

خردھـا غالـب گـردد و از چـیز خوشـبويى كـه بــوى خـوش آن اشــخاص را فـرا گـیرد، ھــر آينــه 
بر فرشـتگان آسـان  آفريد گردن آفريد و اگر مى مى ھا در برابر آدم، فـروتن و آزمـايش دربـاره او 
صل و سـببش را  شد، لیكن خداوند سبحان آفريدگانش را مى مى آزمايد به بعضى از آن چـه ا

ّر و گردن نمى كشى و دور نمودن  دانند، براى امتیاز دادن و جدا ساختن آنھا و برطرف كردن تكب
ندان خوشـايند، امـا  8.»خودپسندى از آنان نه چ با ظـاھرى  بدين ترتیب، با آفرينش موجودى 

آيد كه طى آن جبھه خیر و شر تمايز يافته و آدم در  اى پديد مى برخوردار از صفات ويژه، عرصه
ايـن مقـام ھمـان . كنـد را احـراز مـى» خلیفة اللھــى«مواجھه مستقیم با اين دو جبھه، مقام 

ساير مخلوقـات از  امانتى است كـه بـه گفتــه قـرآن، تنھـا انسـان مسـئولیت آن را پـذيرفت و 
 .پذيرش آن سر باز زدند

طرف ديگر اين امتحان، آدم است كه به گفته نھج البالغه ھمه آنچه درباره فرشـتگان رخ داد، 
بود ندگى بسـیار و «: براى او عـبرت  بادت و ب باره شـیطان عـبرت گیريـد كـه ع از كـار خـدا در

نخواھــد شــد كــه خداونــد ســبحان، ... منتھــاى ســعى و كوشــش او را باطــل و تبــاه ســاخت
پـس از  9.»اى را بیرون نمـود انسانى را به بھشت داخل نمايد با كارى كه به سبب آن فرشته

سكنى مـى. فرشتگان، نوبت آدم است كه آزمايش شود ند و از  او و ھمسرش در بھشت  ياب
نع شـده ھمه نعمت خت كـه «: انـد ھا برخوردارند، اما از نزديك شدن به يك درخت م بـه او آمو

ـا ايـن دو  10.»و براى مقام و منزلت او خطرناك و زيان آور است... اقدام در اين كار، معصیت ّ ام
نوع مـى خت مم شان آشـكار  خورنـد و زشــتى فريفته وسوسه شیطان شده و از میوه در ھاي

پـس آدم «: طلبند شوند و عذر مى خود واقف مى» گناه«در اين ھنگام است كه به . شود مى
لم خـدا كـه از پیــش بـه آن  مبادرت كرد به آنچه كه خداوند از آن نھى فرموده بود تا كار او با ع

كشـاند و  اين گناھى است كه آدم را به سكونت در زمین مى 11.»تعلق گرفته مطابقت نمايد
شــود؛ و آدم، بــه عنــوان حجــت و راھنمــاى بنــدگان خــدا برگزيــده  ســرآغاز تــاريخ بشــرى مــى

 .شود مى
لم و اراده خداونـد و در جھـت تحقـق اراده الھــى  از ديدگاه نھج البالغــه، خلقـت آدم، تبلـور ع

شود كه سرپیچى از فرمان خداوند، بـراى منزلـت او  به ھمین منظور، به او آموخته مى. است
بوده  خطرناك است، مگر منزلت او چیست؟ او خلیفه و برگزيده خدا، و برتر از ھمه موجـودات 

از اين رو در نھج البالغه، ھــر جـا . و آفرينش تمامى مخلوقات ديگر مقدمه تحقق وجود اوست
تبیین شده ... ھا و زمین و كه سخن از آفرينش آدم به میان آمده، پیش از آن، آفرينش آسمان

مى با اين حال، على رغم آموزش. است ند ھاى اولیـه، آدم  . توانـد از ايـن فرمـان ســرپیچى ك
يد داند و بدان تمسك مـى شیطان نیز اين را مى شیطان بـه آدم و خـرده. جو بر  حسـد  گـیرى 

ّت«آفرينش ناچیزش كه در نھج البالغه به  تعبیر شده، پس از آدم، فرزندان او را نیز در » عصبی
مورد  12.افكند گیرد؛ و تخم دشمنى و نفاق را میانشان مى برمى نیز  با اين ھمه اين مسأله 

يا  اى آفريده شده كه مى گیرد كه آدمى به گونه تأكید قرار مى ّت باشد  تواند پذيراى اين عصبی
ّت، زيرا كبر ايجاد  از خدا بترسید در گردن«: نباشد كشى ناشى از تعصب و خودپسندى جاھلی

ّتھاى گذشته را فريب داده است تا اين كه در  دشمنى و دمیدنگاه شیطان است كه به آن، ام
ــاريكى ــادانى و دام ت ايــن اختیــار در زيربنــاى مســیر « 13.»ھــاى گمراھــى او شــتافتند ھــاى ن

... ھا قرار گرفته و موجب مسـئولیت آدم گشـته اسـت در منطقه ارزش) آفرينش تا ھبوط آدم(
ترين نتیجه اين اختیار، اين بوده است كه آدم، طعم اختیار را بچشد و بداند كه تكلیـف و  عالى

تاد، چیسـت كه در روى زمیـن بـه جريـان خواھـد اف پـس آدم در . انجام دادن اختیارى آن چـه 
صريح  14.»مسیر جبرى خود، اختیار و مسائل مربوط به تكلیف را ھم دريافته است در واقع، ت

نھج البالغه بر آن است كه عالوه بر مشیت الھى سرشت آدمى، به تاريخ او شكل بخشیده 
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امتحان آدم كه به تبعیـد او . و ھدف خلقت او نیز بر اساس ھمین سرشت شكل گرفته است
ّه او را شامل خواھد شد ّ او نبوده بلكه تمام ذري بینید كـه  آيا نمى«: از بھشت انجامید، مختص

موده ھان آزمـايش فر خداونـد ... خداوند سبحان پیشینیان را از زمان آدم تا آخرين نفر از اين ج
ناگون مـى بندگانش را به سختى با كوشـش ھـاى گو ھـاى رنگارنـگ از آنـان بندگـى  آزمايـد و 

فرمايد بـراى بـیرون  خواھد و ايشان را به اقسام آن چه پسنديده طباع نیست امتحان مى مى
ھايشان و براى اينكه آن آزمايش را، درھاى  كردن كبر و خودپسندى و جا دادن فروتنى در جان

 گشاده به سوى فضل و احسان خود و وسا
نتیجه دورى از كبر، احراز مقام بندگى يـا  15.»ئل آسان براى عفو و بخشش خويش قرار دھد

ھد شـد،  مل آدمـى خوا سبب تكا ّت است كه  به شـئون بنـدگى و «عبودي نده بايـد ملـتزم  ب
برون اسـت كـه  بادانى درون و  عبوديت باشد تا او را به مقام سلطانى بركشند و اين ھمان آ

سربپیچد، بـه  16.»يابـد به كیمیاى عبوديت تحقق مى مل  يق ايـن تكا مى از طـى طر اگـر آد
در عین حال، وظیفه بندگى بـا . ھمان گمراھى دچار خواھد شد كه شیطان را گرفتار ساخت

ّكم«اى نیز گره خورده است؛ عھد و پیمانى كه بر اسـاس آن، در پاسـخ  وثیقه برب  ُ  17»السـت
ّت يه آدم،  گواھى داد كه ھمه چیز از آن خداست و ھمه مخلوقات، بنده و من ا ذر ّ پذير اويند، ام

ین آنـان برانگیخـت و «. بارھا و بارھا اين عھد را شكستند خداى تعالى پیغمـبران خـود را در ب
ايشان را پى در پى فرستاد تا عھد و پیمان خداوند را كه جبلّى آنان بود، بطلبنـد و بـه نعمـت 

قل ھان   فراموش شده يادآوريشان كنند و از راه تبلیغ با ايشان گفـت و گـو نماينــد و ع ھـاى پن
تكلیـف بنـدگى،   18.»شده را بیرون آورده به كار اندازند و آيات قدرت را به ايشان نشان دھنـد

شناسد  بندى به اين عھد توحیدى است؛ عھدى كه آدم پس از عصیان، آن را مى متضمن پاى
ھـاى  با غفلــت) عھد(غفلت از اين علم «. شود و آگاھى ذھنى او به معرفتى درونى بدل مى

گويى اين فراموشـى تغیـیرى . معمولى متفاوت و تأثیر آن در نظام زندگى بسیار بیشتر است
: يابـد در پايان اين مرحله، آدم، شايستگى مقام راھنمـايى را مـى 19.»در فطرت آدمى است

ّت و راھنما قرار داد« توأم بـا  ھبوط مى 20؛»خدا او را حج سیر اراده الھـى  كند و تاريخ او در م
تداوم آزمايش الھى، شیطان و حزبش، قدرت : يابد كه عبارتند از چند جنبه خاص استمرار مى

 .انتخاب آدم

  بعثت پیامبران) ب

نه  پس از ھبوط آدم، دومین مرحله تكوين تاريخ بشرى آغاز مى شود و آن، رسالت آدم در زمی
ھت نجـات آنھـا از سـقوط در  نھادينـه كـردن دسـتورات و اوامـر خداونـدى بـه نسـل خـود در ج

شرى و پیـامبر الھـى محسـوب . ھاى شیطان است گمراھى و دام آدم، نخستین راھنمـاى ب
یام مى سله طوالنـى پ غازگر سل فه  شـود و آ مان وظی كه پـس از او بـا ھ ھى اسـت  آوران ال

يك ھا و مكان را در ھمه زمان» دين خدا«شوند و آنھا  رسالت، مبعوث مى بانى  با م سـان  ھـا 
خداى تعالى از روى نیك خواھى و حسـن تقـدير و تـدبیرش، اسـالم را ديـن «: كنند تبلیغ مى

ندگان خويـش  یان ب یامبران را بـه م یغ آن، پ قرار داد و بـراى تبل خود و فرشتگان و رسـوالنش 
يده خـويش را  یامبران پیمـان  21.»رسـالت گردانیـد] مـأمور[فرستاد و بندگان برگز خداونـد از پ

كه  یامى كـه بـراى رسـتگارى انسـان » پیـام«گرفته اسـت  ند، پ بالغ كن جه بـه  -او را ا بـا تو
ھــا، بــاز ھــم آزمايــش  بــدين ترتیــب، پــس از آدم، انســان. حیــاتى اســت -اش  سرشــت ويــژه

بشر، اھل غفلت و فراموشى است و چه بسا در گردش زمان، عھد خود را «شوند، چون  مى
قت، تاريـخ ... كنـد  برد، به اين جھت ارسال رسوالن، ضــرورت پیـدا مـى از ياد مى تـاريخ در حقی

ماعى،  22.»غفلت و تذكر است بعثت پیامبران بـا توجـه بـه جايگـاه آنـان و شـرايط خــاص اجت
مان بـا  عرصه امتحان انسان ّل و دوم نھج البالغه، شرايط اجتماعى ھم ز ھاست؛ در خطبه او

ھاى بسـیار بـوده، ريسـمان   فتنه«ظھور پیامبران تبیین شده است؛ در آن زمان مردم مبتال به 
كار آن در ھـم و  دين پاره شده، ستون ھاى ايمان و يقین، متزلزل گرديده، اصل دين مختلف و 

ھــاى او قـدم نھــاده و بــیرق كفــر و ضــاللت  بــرھم شــده، مــردم پــیرو شــیطان گشــته و در راه
اين وضعیت نابھنجار، منجر به پنھان شدن عقـول و  23.»افراشته و راه ھدايت، محو شده بود

زمـانى كـه بیشـتر بنــدگان، «: ھا گرديـده بـود فراموشى عھد و پیمان الھى و گمراھى انسان
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شیطان با او پذيرفتنــد و  سته و رقیبـانى را  ھـا،  فرمان خدا را دگرگون كردند و حق خدا را ندان
مردم روى ... آنان را از شناخت خدا بازداشـته و از عبوديـت او برگردانـده بودنـد گام،  در آن ھن

ھاى گوناگون بودند؛ افـرادى خـدا را  ھاى پراكنده و شیوه ھاى جداجدا، داراى ھوس زمین فرقه
ّه اى ديگر،  ھمانند آفريدگانش دانستند، گروھى در نام او فرو مانده و به او نرسیده بودند و عد

سان 24.»كردند به حقیقتى جز او اشاره مى ھـا،  بدين ترتیب، شرك به خداونـد و گمراھـى ان
به » دين خدا«عامل اصلى بعثت انبیاء بوده است؛ شرك اساس  ھان،  را متزلزل و آن را در اذ

» ھاى گوناگون ھاى پراكنده و شیوه ھوس«سازد و به  گر مى ھاى مختلف و متضاد جلوه  صورت
يك سـان آنھـا قــرار دارد، از  مبدل مى كند و وحدت معنوى جامعه بشرى را كه بر پايـه فطـرت 

 -ھــاى زمــانى و مكــانى  علــى رغــم تفــاوت -از ايــن رو، سرگذشــت پیــامبران . بــرد میــان مــى
شنويم، درباره پیامبران  ھاى اساسى دارند و آن چه را از زبان يك پیامبر يا قومش مى شباھت

با تأمل بیشـتر در عبـارات نھـج البالغــه، پديــده شـرك، شـامل . كند و اقوام ديگر نیز صدق مى
مان بـه خـداى واحـد فراتـر مـى ترى مى ھاى وسیع جنبه ّ عـدم اي سـخنان . رود شود كه از حـد

علیه السالم در تبیین شرايط اجتماعى جوامع در زمان ظھور انبیا، بیانگر انحطاط  امیرالمؤمنین
ھاى  در يكى ديگر از خطبه. ھاست كه ھمگى از پیامدھاى شرك است فكرى و روحى انسان

علیه السالم كه ابوزكرياى حريرى، يكى از صحابه ايشان، آن را نقل كرده، رسالت پیامبر  على
او را به رسالت فرستاد، اجابت «: شود صلى هللا علیه وآله با چنین صفاتى تشريح مى اسالم

ــده، ادب كننــده و پرھیزگــار ــده و زداينــده آيیــن... كننــده، انــدرز دھن ھــاى باطــل  محــو كنن
مت، «: در جاى ديگر آمده است 25»گويان بیھوده محمدصلى هللا علیه وآله آنان را، كتـاب، حك

شوند، متحـد سـاخت تـا از  يب كـرد تـا پراكنـده ن شوند، تأد سنت و فرايض آموخت تا ھدايت 
كنند كه  علیه السالم تأكید مى امام 26.»ھا پاك گردند و جسم و جانشان را تزكیه نمود آاليش

تمـامى انحرافـات و مفاســد موجــود در جوامـع بشــرى، بــه دلیــل فراموشــى خـدا و غفلـت از 
يب  گـر جامعـه گیرد و لـذا پیـامبران، ھـدايت معرفت او صورت مى نده، تأد انـد؛ يعـنى انـدرز دھ

دار بیـدار كـردن  اند و آنھا عھده گر حق و راستى، آموزنده حكمت و سنت خدايى كننده، روشن
نده  ھا و باز كردن گوش عقول راكد و خفته، گشودن چشم قوام پراك ھا و متحد كردن قلوب و ا

به بیان ديگر، رسالت انبیـاء در دو ھـدف . باشند بر محور يك گرايش و دين توحیدى فطرى مى
كردن «: شود بزرگ خالصه مى نده  شترى دارد، عبارتسـت از ز ھدف نخسـت كـه اھمیـت بی

قى پیـدا كنـد،  عال، ايمـانى حقی خداى مت فطرت پاك و سلیم انسـان، فطرتـى كـه بـا آن بـه 
ستى بشناسـد ّم، ... مخلوق بودن خود را دريابد و در نتیجه جايگاه خويش را در ھ و ھــدف دو

ّل است، ايجاد انگیزه كه از برخى جھت ھاى روحى، روانى و اجتماعى براى  ھا نتیجه ھدف او
اى كه بین رشد روحى  تحقق فرايند رشد عقلى و مادى و اجتماعى در زندگى است به گونه

ايـن ھمـان چـیزى اسـت كـه در نھـج البالغـه  27.»و اخالقى و رشد مادى، توازن برقرار شود
ّت« خود «: شود نامیده مى» اتمام حج ّـت و معرفـت  ھت[مـردم را در بـاب ربوبی كه ] از آن ج  ،

ـت ّ ّت و دلیل بر آن استوار كند، رھا نكرد، بلكه به سبب حج یل  حج بر زبـان  ھـا و دل ھـايى كـه 
ھاى او بودنـد، از  جارى كرد و ھمه آنان يكى بعد از ديگرى آورنده پیغام) پیامبران(برگزيدگانش 

تش را  ّ ايشان پیمانى گرفت، تا اين كه به وسیله پیغمـبر مــا، محمدصـلى هللا علیـه وآلـه حج
: قـرآن كـريم بـه ايـن معـنى تصـريح كـرده اسـت 28.»تمام كرد و جاى عذرى بـاقى نگذاشـت

البته ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم و كتاب و معیار به وسیله آنان نازل نموديم «
اى پروردگار ما، در میان آنان، رسولى از خـود آنـان بفرسـت « 29.»تا مردم عدالت را برپا دارند

پاكیزه كنـد آنـان كـه « 30.»تا آيات ترا بر آنان بخواند و كتاب و حكمت به آنان بیاموزد و آنـان را 
ست  كنند از رسـول پیـام پیروى مى آور درس ناخوانـده كـه خـبر او در تـورات و انجیـل كـه در د

مى دارند، ثبت شده است، آنان را به نیكى دستور مـى بدى بـاز  ھـا را  دارد، پـاكیزه دھـد و از 
كند و بار سنگین و زنجیرھايى كه بـر گـردن  ھا را براى آنان تحريم مى براى آنان حالل و پلیدى

اش كردند و از آن  دارد و كسانى كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و يارى آنان بود، برمى
چنین برداشتى از تــاريخ، حـاوى  31.»نورى كه با او نازل شده است پیروى كردند، رستگارانند

نخســت آن كــه داســتان آفــرينش و برگزيــدن انســان در میــان : چنــد نكتــه قابــل توجــه اســت
ثت پیـامبران، كامــالً » خلیفة اللَّه«و » حامل بار امانت الھى«مخلوقات به عنوان  با فلسفه بع

لى . ھماھنگ است و اين تنھا در پرتو تفكر توحیدى قابل درك و پذيرش اسـت ديگـر آن كـه ع
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ـا  ّ رغم آن كه در اين ديدگاه، تاريخ، مظھر تحقق اراده خداوند در جھت ھدفى خـاص اسـت، ام
به ايـن امـر  لى  انسان به دلیل داشتن قدرت انتخاب، مسئول است و مشیت خداونـدى، خل

مــا ھمــواره در معــرض آزمايشــیم و در موقعیــت خــاص قــرار داريــم و بايــد «. ســازد وارد نمــى
ست گوى عمل خود باشیم و اين يكى از صورت پاسخ  32.»ھاى تـاريخى بـودن وجـود آدمــى ا

ین مسـئولیتى اسـت ند «: ارتباط میان بعثت پیامبران و مسئله امتحان، ناظر به چن اگـر خداو
ھـاى  ھـاى زر و كـان به آنان گنج]  كرد كه اراده مى[سبحان ھنگامى كه پیامبران را برانگیخت، 

ند و مـرغ ھايى كه ھمه گونه درخـت در آن مــى طالى ناب و باغ طا ك ھـاى آسـمان و  كارنـد ع
مى ین مـى جانوران زمین را با ايشان ھمراه سازد، بجـا  ساقط و  آورد و اگـر چن مايش  كـرد آز

شـد و نیــازى بـه خبرھــا نبـود و بـراى قبــول كننــدگان، مزدھـاى آزمايـش  پاداش، نادرست مى
ند و نـام ھـا بـا معـانى مطابقـت  شوندگان الزم نبود و گرويدگان، شايسته ثواب نیكوكاران نبود

ید و  كرد، ولى خداوند سبحان، پیغمبرانش را در اراده و تصمیم نمى ھايشان قوى و توانـا گردان
ھا را  ھا و چشم نگرند، ناتوانشان قرار داد با قناعتى كه دل ھا به حاالتشان مى در آن چه ديده

مود   ھا را از رنج و آزار پر مـى ھا و گوش كرد و با فقر و تنگدستى كه چشم نیازى پر مى از بى ن
كرد و داراى تسلّطى  و اگر پیغمبران داراى توانايى بودند كه كسى قصد تسلّط بر ايشان نمى

تر و از خودپسـندى و  اين حال براى مردم در پند پذيرفتن آسان... كشیدند بودند كه ستم نمى
كه  گردنكشى دورتر بود و از راه ترس كه بر ايشان غالب مى شد يا از راه رغبت و خواھشـى 

مى ھـا  آوردنـد، پـس قصـدھا خـالص نبـود و نیكويـى گردانیـد، ايمـان مـى آنھا را مايل و متوجه 
ھـا و  قسمت شده بود، ولى خداوند سبحان خواسته كه پیروى از پیغمبران و تصديق به كتاب

فروتنى براى ذات و تسلیم در مقابل فرمان و گـردن نھـادن بـه طاعــت و بنـدگیش، چیزھايـى 
حان  ته نشـود و ھرچـه امت یبى آمیخ مخصوص او در برداشته باشد كه به آنھـا از غیرشـان ع

علیـه السـالم  و به ھمین دلیـل امــام علـى 33.»تر باشد، ثواب و پاداش آن بیشتر است بزرگ
دارد و آيــا در مــرگ  آيــا آثــار پیشـینیان شـما را بـاز نمــى«:  انـد تــاريخ را وســیله عـبرت دانســته

يا نمـى« 34.»پدرانتان، عبرت و پندى نیست، اگـر تعقـل وانديشـه نمايیــد كه خداونـد  آ بینیـد 
 35.»سبحان پیشینیان را از زمان آدم تا آخرين نفر از اين جھان آزمايش فرمود

بل تأمــل اسـت و آن، مسـئولیت  تبیین رسالت پیامبران در نھج البالغه از ديدگاه ديگرى نیز قا
ست در بناى جامعه یامبران، يكـى از  از ديـدگاه علـى. اى خـدامحور ا سالت پ علیـه السـالم ر

تــوان رســالت را تنھــا بــه  محورھــاى عمــده تــاريخ بشــرى اســت و در چنیــن طــرز تلقـى نمــى
ینى،  موعظه ھا و اندرزھاى حكیمانه و ابالغ وحى، محدود كرد، چون آن چه كه در يك جھان ب

ھايى كه در  تمامى ويژگى. اى مختصر داشته باشد تواند حیطه گیرد، نمى محور تاريخ قرار مى
له، در نھـج البالغـه مـورد توجـه  بیان رسالت پیامبران و خاصه پیامبر اسالم صلى هللا علیه وآ
مانى و مكـانى پیــامبران  است، ناظر بر چنین مسئولیتى است كه منوط به شرايط متفـاوت ز

مى ياد، تحقـق  مام علـى. يابـد است كه بـه انحـاء مختلـف و در ابعـاد كـم و ز یان ا علیـه  در ب
ھاى باطل را بزدايند و حق را بر پا دارند  السالم، پیامبران وظیفه دارند تا با اقامه استدالل آيین

ضه كننـد و  ّات، ناسـخ و «و آيات كتاب خـدا را بـه مـردم عر حـالل و حـرام، واجبــات و مسـتحب
ثل ھا، عبرت ھا و عزيمت منسوخ، رخصت ّـد و محكـم و  ھا و م لق و مقی عام، مط ھـا، خـاص و 

يك جامعـه  36»متشابه ھت ايجـاد  كه تحقـق ايـن امــور در ج آن را بـراى مـردم شـرح دھنـد، 
یاء،  بى. خدامحور است شك اگر اين جنبه از رسالت را ناديده گرفته و منكـر شـويم، نقـش انب

نــه يــك نقــش محــورى، كــه در حاشــیه تـاريخ قــرار خواھـد گرفـت و چنیــن چــیزى در ســخنان 
معاويه درباره پیامبرصلى هللا علیه وآله اين طور اظھـار . خورد علیه السالم به چشم نمى على

ّدصلى هللا علیه وآله يكى از رسوالن بود كه بر ھمه مردم مبعـوث شـده بـود؛ «: نظر كرد محم
لى. 37»ھاى پروردگارش را رسانید و جز اين مالك چیزى نبـود پیام مام ع علیـه السـالم در  و ا
له را انكــار  ھـم«: اى به او، اين طور پاسـخ دادنـد نامه ّدصــلى هللا علیـه وآ چنیـن، امامـت محم

شود كه امامت  اى كه او رسول است و امام نیست، انكار اين امر سبب مى كردى و پنداشته
قام  38.»دھیم كه او رسول و امام بود ھمه پیامبران را انكار كنى، ولى ما شھادت مى ايـن م

ست  علیه السالم بدان تأكید مى امامت كه على كند، مسؤولیت ايجاد يك جامعـه خـدامحور ا
ضرورى مـى یامبران را  ھدايت و رھــبرى آن از سـوى پ مامى تـاريخ از . سازد كه  ين رو، ت از ا
مى نا  فرينش و انتخـاب  ديدگاه آن حضرت، در پرتو رسالت و امامت انبیاء مع يابـد كـه از آغـاز آ
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 .انسان تا پايان عمر جھان، بر ھمین محور واقع شده است

  انجام تاريخ) ج

سلسله به ھم پیوسته پیامبران با رسالت محمدصلى هللا علیه وآلـه، بـه آخـرين طبقـه خـود 
ّت تمام مى مى بر «: شود رسد و با خاتمه بعثت، دين خدا كامل و حج بر شما كتاب را برھـان 

ھر چیزى فرستاده است و روزگارى پیامبرش را در میان شما زنده نگاھداشته تـا آن كـه ديـن 
ساخت، ديـنى كـه  مل  خود را به آن چه در كتاب خويش فرو فرستاده، براى پیغمبر و شما كا
چه كراھـت  كو و آن مال نی شت از اع چه دوســت دا مورد پسند است و به زبان آن حضرت آن 
داشت از كردار زشت و نواھى و اوامر خود، به شما ابالغ نمود و جاى عذرى بـاقى نگذاشـت 

 39.»و حجت را بر شما تمام كرد
ــت بــر . گــردد ســومین مرحلــه اساســى تــاريخ، از خاتمـه بعثــت پیــامبران آغــاز مـى ّ اتمــام حج

كرى و فرھنگــى انسـان انسان مل ف سبب  ھا و تكمیل دين كه به معناى رشد و تكا ست،  ھا
یاء و  مى شود كه از اين پس، جامعه انسانى توان آن را داشته باشد كه با الھام از تعـالیم انب

سان عھــد . دين خدا، به سیر تاريخى خود ادامه دھد به بیان ديگر، از اين پس احتمال آنكه ان
یان  نه ببینـد، از م و پیمان الھى خود را كامالً فراموش نمايد و اساس توحیدى ھستى را وارو
ــرى دوران كودكــى و نــاپختگى فكــرى  ــاز و ديگ رفتــه اســت، دو مرحلــه پیشــین، يكــى آغ
ّا از مرحله سوم، انسان وارد بلوغ فكرى و عقلى گشته و بـدون پیـامبران ھـم  انسانھاست ام

ناى . توان درك آنچه را كه بايد بداند و بشناسد، دارد ّت بـه مع با اين ھمه رشـد عقلـى بشـري
خود  ھاى جديد ھم ھا نیست و شرك با چھره محو مفاسد، انحرافات و كجروى چنان به حیـات 

اش به پیش خواھد  ھاى ھمیشگى دھد، آيا تاريخ بر ھمین سیاق و با فراز و نشیب ادامه مى
ھاى خاصى است كـه تبییـن آنھــا  رفت؟ ديدگاه نھج البالغه از اين مرحله به بعد، حائز ويژگى

 .نمايد براى فھم انجام تاريخ، ضرورى مى
» بنـدگان برگزيـده«ھاى مختلف از گروھى  ھاى متعددى از نھج البالغه، به مناسبت در خطبه
اين افراد در شمار انبیاء نیستند و نیز رسالتى كه . ياد شده است» ھاى خدا حجت«با عنوان 

بخـش راه آنـان  بر دوش پیامبران است، بر عھده ندارند، اما جانشینان معنوى پیامبران و تداوم
و تبلیـغ «: در خطبه بیستم نھج البالغه به اين مطلب تصريح شده است. شوند محسوب مى

علیه السـالم، ايـن گـروه،   از ديدگاه على 40»كند از جانب خدا، بعد از رسوالن، مگر بشر نمى
ا با تفاوت پس از خاتمه بعثت پیامبران، راھنمايان بشريت مى ّ ھايى آشكار، از جمله  باشند، ام

فظ  ّا حضورشـان در اجتمــاع بشـرى، حا سند، ام آن كه، ممكن است مردم حتى آنھا را نشنا
مان بعـد از پـاره و ھمواره براى خـدا در پـاره«: ھاى خداوندى است سنت اى ديگــر و در  اى از ز

با آنـان در انديشـه شان  روزگارھايى كه آثار شرايع در آنھا گم گشته، بندگانى ھست كه  ھاي
چـراغ را بـه روشـنايى ) اينـان. (فرمايد ھاشان با آنھا سخن مى گويد و در حقیقت عقل راز مى

كننـد  افروزند، روزھاى خدا را يادآورى مـى ھا مى ھا و دل ھا و گوش بیدارى و ھشیارى در ديده
ھا ھستند كه ھر كـه از  ترسانند؛ آنان، مانند راھنمايان در بیابان و از عظمت و بزرگوارى او مى

دھند و ھر كه به طـرف راســت و  اش مى ستايند و به رھايى مژده وسط راه برود، راه او را مى
ّت كرده، از تباه شدن بر حذرش مـى ھا  چپ برود راه را براى او مذم ند و بـا ايـن اوصـاف، آن دار

علیه السالم در جـاى ديگـر  امام 41.»ھا ھستند ھا و راھنمايان آن شبھه ھاى آن تاريكى چراغ
ند مى ند بـراى خـیر و نیكــو، اھلـى و بـراى حـق سـتون«: فرماي ھـايى و بـراى طاعـت و  خداو

بندگى، نگاه دارندگانى قرار داده است و شما را در ھر طاعت، از طرف خدا مددى اسـت كـه 
خدا ... سازد ھا را مطمئن مى ھا را گويا و دل زبان لم  خدا كـه نگـه دارنـده ع و بدانید، بنـدگان 

ھــاى آن را جــارى  كننــد و چشــمه ھســتند آن چــه را كــه بايــد نگــاه داشــته شــود، حفــظ مــى
آنـان «:  در ھمین خطبه، عامل برترى و برگزيدن آنان، چنین تبیین شده است 42.»گردانند مى

ريزنـد؛ آن تخـم  گیرند و دور مى شود، از آن فرا مى مانند برترى تخم و دانه ھستند كه پاك مى
جايى ديگــر، خطـاب بــه  43.»پاكیزه گردانیده اسـت» و آزمايش«جلوه داده » پاك كردن«را  در 

ين  زمین، خالى و تھى نمى«: فرمايند كمیل بن زياد مى ّت و دلیل، د ماند از كسى كه به حج
ـت ّ ھـاى روشـن  ھـا و دلیـل خدا را برپا دارد؛ يا آشكار و مشھود است يا ترسان و پنھان، تا حج
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خدا از بین نرود و ايشان چندند و كجايند؟ به خدا سـوگند از شـمار بسـیار انـدك ھسـتند و از 
ّت. منزلت و بزرگى، نزد خدا بسیار بزرگوارند ھاى روشـن خـود  ھا و دلیل خداوند به ايشان حج

علم و دانش با . ھايشان كشف نمايند كند تا آنھا را به مانندانشان سپرده و در دل را حفظ مى
بینــايى حقیقــى يــك بــاره بــه ايشــان رو آورده و بــا آســودگى و خوشــى يقیــن و بــاور بــه كــار 

ين او مــى... اند بسته به سـوى د  44.»خواننـد آنان خلفا و نمايندگان خدا ھستند در زمین كه 
ھا و شرايع خداوندى نیازمند حفظ و تقويـت و  علیه السالم، سنت بدين ترتیب، از ديدگاه على

. رسـانند دفع سموم و آفات است و اين وظیفه را اين گروه از بندگان برگزيده خدا به انجام مى
يان نرسـاند و  اين مستلزم آن است كه خداوند، ھدايت تشريعى به پا ثت،  اش را با خاتمه بع

پى دارد، از  ھا كه نیاز به تذكرات مداوم و نھیب گوش ھوش و عقل و روح انسان ھـاى پـى در 
انـد و علـم  دار استمرار ھدايت الھى اين نمايندگان، عھده. بھره نگذارد تداوم ھدايت الھى، بى

عده بر دوش گیرنـد،  و آگاھى و روشنايى خـود را بـه  ند چنیـن رسـالتى را  اى ديگـر كـه بتوان
آل «علیه السالم با بخش ديگرى كه در خصــوص  اين بخش از سخنان على. نمايند منتقل مى

قرآن ھى مشـخص از ھمـان »  محمدصلى هللا علیه وآله، اھل بیت، اھل حق و اھـل  كـه گرو
گويد، مالزمتى خاص دارد، چه اين كه، ھر دو در سومین مرحلـه  اند سخن مى بندگان برگزيده

ھل بیــت، در  ھاى انجـام تـاريخ، مــورد توجـه قــرار مـى تاريخى بشر و به عنوان زمینه ند، ا گیر
ند كـه آنـان را از سـايرين متمـايز كـرده اسـت علیه السالم ويژگى سخن على آل «: ھـايى دار
صلى هللا علیه وآله نگھدارنده راز نھان و پناه فرمــان آن حضــرت و خزانـه دانـش آن  پیغمبر اكرم

ند  ھـايش مــى ھاى آن جنـاب و حـافظ كتـاب وجود محترم ھستند و مرجع حكمت باشـند و مان
له قابـل ... ھايى ھستند براى دينش كوه ّـت بـا آل محمدصـلى هللا علیـه وآ ھیچ يك از ايـن ام

شه از نعمـت و بخشـش ايشـان بھــره یاس نبــوده و كسـانى كـه ھمی مندنـد، بـا آنـان برابـر  ق
ّدصلى هللا علیه وآله، اساس و پايه دين و ستون ايمان و يقین ھستند. نیستند دور ... آل محم

مى شان ملحـق  شـوند و خصـائص  افتادگان از راه حق به آنان رجوع كرده و وا مانـدگان بـه اي
بت اســت بردن ثا ّت و ارث  صی در ايـن . امامت در آنان جمع و حق ايشان است و درباره آنان و

بود، منتقـل گرديـد خارج شـده  جايى كـه از آن   45.»ھنگام، حقّ به سوى اھل برگشته، به 
ھـاى  برخوردارى از علم و معرفت ويژه، بارزترين خصیصه آنان است و احاطه بر احكام و سـنت

ابواب علم و معرفت و راه روشن «: دھد يابى قرار مى جويى و حق خداوندى، آنان را محور حق
ّت ھسـتیم، از خانـدانى كـه رسـالت و پیغـام « 46.»باشد نزد ما اھل بیت مى ما از شجره نبو

فت و دانـش و  الھى در آن جا فرود آمده و رفت و آمد فرشتگان در آن جا بوده و ما معـادن معر
يد بـه سـبب مـا « 47.»ھـاى حكمتیــم چشمه كه در تـاريكى گمراھـى و نـادانى بود عى  موق

به واسـطه مـا از  سوار شـديد و  ھدايت شديد و به راه راست قدم نھاديد و بر كوھان بلندى 
ما اھل بیت، چون پیراھن تن « 48.»ھاى آخر ماه، وارد روشنايى صبح شديد ھاى شب تیرگى

ستین او، و خزانـه داران علـوم و معـارف و درھـاى ورود بـه آن معـارف ھسـتیم و  او، و يـاران را
نه. توان شد مگر از درھاى آنھا ھا نمى داخل خانه ھـا  پـس كسـى را كـه از غـیر درھــا وارد خا

آيات قرآن آن چه در مدح و منقبت علم و ھدايت است درباره ايشان نازل . نامند شود، دزد مى
آل محمد زنده كننده علـم و دانـايى و از « 49.»ھاى خداوند بخشنده ھستند شده و آنان گنج

مى كننـد و در آن اختــالف ندارنـد، ايشـان  بین برنده جھل و نادانى ھستند، حق را مخالفـت ن
به وسیله ايشان حق به اصل و موضـع خـود بـاز . ھاى آن ھستند ھاى اسالم و پناھگاه ستون

كه از ... گردد و باطل و نادرستى از جاى آن دور و نابود شود مى شناختنى  دين را شناختند، 
بـا  50.»روى دانايى و رعايت نمودن است نه شناختنى كه از روى شنیدن و نقل كردن باشـد

اين حال تصريح شده كه علم و معرفت مذكور، علم غیب نیست و نبايد انسان را از اين جھت 
به  در ھمین ارتباط، امیرالمؤمنین. دچار شبھه نمايد كه او را  علیه السالم در پاسخ به مـردى 

تم علـم غیـب نیسـت، بلكـه تعلّـم و «: داشتن علم غیب توصیف كرده بود، فرمـود آن چـه گف
قت قیامـت و  آموختنى است از صاحب علم و دانش و علم غیب منحصر است بـه دانسـتن و

غیر از اينھا، پس علمى است كه خداونـد ... آن چه خداوند سبحان در گفتارش شمرده است
يك تسلسـل تاريخـى  51.»به پیغمبر خود ياد داد و او ھم به من آموخت در اين جا بـار ديگـر، 

شـود  مورد تأكید قرار گرفته كه بر اساس آن نقش اھل بیت، تداوم نقش پیامبران معرفى مى
يى  در حفظ تعادل دين و جلوگیرى از انحراف و كجـروى«و اين گوياى اھمیت ويژه اھل بیت  ھا

Page 8 of 13

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\73.htm



ند و  52.»كند است كه ھمواره دين را تھديد مى مان مردم از اين رو اھل بیت، پیشـوايان و اما
مى تاب و «: شـود از وراثت معنوى برخوردارند كه از خدا به پیامبر و از وى به امامان منتقـل  ك

 53.»حكمت و علم از آن ماست و خانه خدا و مسكن اسماعیل و مقام ابـراھیم از آن ماسـت
علیـه السـالم و چـه  چه در زمان خود ائمه... تا كنون ھیچ محقق كالمى، تاريخى، فقاھتى و 

از ... اند در علوم و معارف آنان اشكال و اعتراضى وارد نماينـد در قرون و اعصار بعدى نتوانسته
عالى مه در  كه ائ ست  سالمى، روشـن ا تريـن  نظر شناخت عقايد و احكام و ساير معـارف ا

شده اسـت... اند و  مقام بوده بـدين ترتیــب، بـر  54.اتصال آنان به معدن وحى، حقیقتى ثابت 
شما ھـر كـه «: ھا فرض است كه امامانشان را بشناسند تا راه ھدايت را گم نكنند انسان از 

بر خوابگاه خود بمیرد در حالى كه به حقّ پروردگارش و حق پیغمبر و فرستاده او و حـق اھـل 
ند بـر « 55.»بیتش شناسا باشد، شھید است قائم مقـام خداو كه امامـان،  ين نیسـت  جـز ا

مى یب و  آفريدگان و متولى امور و مراقب آنھا بـوده، بـه شـئون و احوالشـان  ند و نـیز نق پرداز
داخل بھشت نشود مگر كسى كه . باشند سرپرست و معرف بندگان و عارف به حال آنھا مى

جز كسـى كـه نـه او امامــان را  گردد  امامان را بشناسد و آنھا بشناسندش و در دوزخ داخل ن
یت و آل  56.»بشناسد و نه امامان وى را ھل ب به طور كلى، آن چه سخنانى كه در خصوص ا

محمدعلیه السالم و نقش ويژه آنھا در نھج البالغه آمده است، شامل نوزده خطبه است كـه 
فزود،  ھـا و سـخنان امـام برخى از نامه يد بـر آن ا فل خصوصـى را نـیز با علیـه السـالم در محا

علیه السالم، براى شـناخت پايـان  آشنايى با نحوه توصیف و تبیین اين نقش ويژه توسط على
پايــان «تــاريخ از ديــدگاه ايشــان، بســیار ضــرورى اســت، ھمــان چــیزى كــه شــیعیان او، آن را 

ً بدان اشاره شده اسـت مى» امیدبخش تاريخ ايـن . دانند و در چند خطبه نھج البالغه، صراحتا
ھل  ّت خداوند و به دسـت يكـى از امامـان، از نسـل ا پايان امیدبخش، بر اساس اراده و مشی

چه «: يابد بیت تحقق مى ند شـتر بـدخو و گـازگیر بـه ب دنیا بر ما بازگردد و مھربانى نمايد، مان
ّت گذارد و آنھـا را وارث . خويش به درستى كه خداوند اراده كرده است كه بر مستضعفین، من

گیرد كه حق و  اين بازگشت زمانى صورت مى). 5/قصص (57»و پیشوايان روى زمین قرار دھد
ھـاى  راه. ھاى فراوان به مردم روى آورده است راستى از جايگاه واقعى خود دور گشته و فتنه

شده و تشـخیص آن  ھا در گرد و غبار فتنه روشن حق نزد اھل بیت است، اما اين راه ھـا گـم 
ند و از »موعود«گردد تا زمانى كه  دشوار مى پذير خداونـدى قیـام ك ّت تغییرنا ، بر اساس سـن

كه خواسـت خداونـد اسـت درنـگ «: اين رو، طوالنى نشدن آن نبايد موجب يأس گردد مدتى 
كه شـما را گـرد آورد و از پراكندگـى  شكار گردانـد كسـى را  ند آ خواھید نمود تا اين كه خداو

مام زمــان. رھاند علیـه  پس به امام حاضر كه به دنیـا اقبـال نكنـد، طمـع نداشـته باشـید و از ا
ست يكــى از دو پـاى او از جـاى در رفتـه  كن ا السالم كه غائب است ناامید نگرديـد، زيـرا مم

شود آگـاه باشـید . بلغزد و پاى ديگرش بر جاى ماند و ھر دو پايش برگـردد تـا ثابـت و اسـتوار 
اى ناپديـد  مثل آل محمدصلى هللا علیه وآله مانند ستارگان آسمان است كه ھر زمـان سـتاره

شته  پس چنان است كه نعمت. گردد اى آشكار مى شد، ستاره مل گ ھاى خداوند در شما كا
 58.»و آنچه آرزو داريد به شما ارائه داده است

غاز فصـل جديـدى از آن  ظھور منجى به يك معنا عالمت پايان تاريخ بشرى و در معناى ديگـر آ
یل اوضـاع و  است كه به قیامت منتھى مى به دل كه  ست  شود و با تحوالتى عمیق ھمراه ا

اسالم غريب گردد و دم خود «در اين زمان . شرايط حاكم بر جامعه انسانى در آن دوران است
اين امر كه ظھور مصلحان، ھمواره  59.»را به حركت درآورده، جلو گردنش را به زمین بچسباند

مى ست امـا نكــات منـدرج در سـخنان  در شرايط حاد اجتماعى صورت  گـیرد، امـرى بـديھى ا
نه على ھر   علیه السالم حاكى از آن است كه در زمان مورد بحث، اوضاع به گو اى اسـت كـه 

: گونه تغییر اساسى و عمیق جز با تحوالتـى سـخت و زيـر و رو كننــده، محقـق نخواھـد شـد
شكافد آن سان كه پوست را بر تـن  خداوند به وسیله مردى از ما خاندان پیغمبر، فتنه را مى«

نگ و خونريـزى  تا اين« 60.»شكافند اند، مى كسى كه به شكنجه در چرم گاوش، گرفته كه ج
جـام لبريـز شـوكران « 61»ھايش را آشـكار گردانـد سخت به شما رو آورد، به طورى كه دندان

ان عطايشان ندھد مرگ به كامشان مى ّ مصلحى كه اين گونه   62.»ريزد و جز زخم شمشیر بر
به بـدى اعمـال و ]  است كـه[حاكمى غیر طايفه پادشاھان «كند  قیام مى كارگردانـان آنھـا را 

ــد كردارشــان بازخواســت مــى ــرا وى  63.»نماي ــاقى«زي ــده حجــت ب ھــاى خــدا و جانشــین  مان
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ديگـر  گزين يك در اين دوره، مردم، حق و باطل را جاى 64.»باشد ھاى پیغمبران او مى جانشین
یش از آن، در عھـد پیـامبران لـزوم بعثـت انبیـاء را ضـرورى  كه پ كرده و در شرايطى قرار دارند 

ا اين بار منجى نه پیامبر، كه امامى است با ھمان رسالت مى ّ پیشـوايى او بـر . ھا ساخت، ام
ھد كـرد جامعه بشرى بسیارى از آمال انسان سد، آقـاى «: ھا را محقق خوا چـون وقـت آن بر

ھـاى  بزرگوار و پیشواى دين، مستقر و پابرجا گردد، پس نزد آن بزرگوار گرد آيند چنان كــه پـاره
شرايطش « 65.»پیوندند ابر در فصل پايیز، گرد آمده به ھم مى سپر حكمت پوشیده و آن را با 

فرا گرفتـه ّه و شـناختن و فـارغ سـاختن خـود را بـراى آن  ھـواى « 66»كه عبارت است از توج
گرداند زمانى كه مردم ھدايت را بــه ھـواى نفـس تبديـل   نفس را به ھدايت و رستگارى برمى

قرآن را بـه رأى و انديشـه مبـدل  كرده باشند و رأى را به قرآن برمى مردم  گرداند، زمانى كـه 
ھاى جگرش را براى او بیرون خواھد آورد و كلیدھايش را تسـلیم  زمین پاره« 67.»كرده باشند

مى نمايد، پس عدالت و دادگسترى در روش مملكـت آن بزرگوار مى نمايـد و  دارى را بـه شـما 
 68.»كند متروك شده از كتاب و سنت را زنده مى

بینانــه، ديــدگاه تــاريخى نھــج البالغــه را تكمیــل  بــه بیــان امــروزى، نگرشــى تكــاملى و خــوش
سالم و اسـتقرار او در مسـند حاكـم . كند مى بر اساس اين ديدگاه، ظھور امام موعودعلیــه ال

ھد شـد جامعه، سبب اعتدال در جنبه . ھاى مادى و معنوى جامعه بشرى و پیشرفت آن خوا
سبب آن اين امر میسر نمى كـه امـام موعــود، خـود، از ذخـاير معرفــت و حكمـت  شود مگر به 

منـد اسـت و لـذا  برخوردار بوده و به دلیل اتصال به منبع الھى، از فیوضات و عنايات او نیز بھره
ً اين اعتدال تحقق پیدا خواھد كرد، چیزى كه بشر ھیچ گاه، به طور كامل از  از اين رو، مسلّما

صه از اين پس، انسان با ھمان ويژگى. مند نبوده است آن بھره ـا در عر ّ اى  ھاى ھمیشگى، ام
اى كـه  شـود؛ عرصـه اين عصر جديد به قیامت منتھى مى. دھد نوين، به حیات خود ادامه مى

 .كند تا درباره آن قضاوت شود بشر تمام تاريخش را عرضه مى

  مفھوم تاريخ در نھج البالغه

ھاست و پیروز و سربلند كسـى  تاريخ در نھج البالغه، عرصه نبرد، كشاكش و آزمايش انسان
شود گـیرى تـاريخ، بـه  شـكل. است كه موفق به طى اين مسیر بـر مبنـاى معیارھـاى الھـى 

ّت خداونـدى صـورت مـى ساس سـن ّت عبـارت اسـت از  دست انسانھا و بـر ا گـیرد و ايـن سـن
ھا در تمام طــول تـاريخ و در  ھدفى الھى كه در آفرينش و تكوين انسان مستتر است و انسان

مى آن چه كه مى كت  گرش، تـذكر، معرفـت و . كننـد آفرينند، به سـوى آن حر تـاريخ در ايـن ن
مى . گیرد آزمايشى كه انتزاعى نیست و در وقت صورت مى«. آزمايش الھى است معرفت آد
 69.»زند و موجودات ديگر، چون معرفتى ندارند، تاريخ ھم ندارند تاريخ او را رقم مى

ـاس اسـت» دنیا و آخرت«نگرى نھج البالغه، دو مفھوم  در فھم تاريخ ّ واژه دنیـا . كلیـدى و حس
آنچه كه  70.ھا وصف براى آن بیان شده است بار در نھج البالغه به كار رفته و ده 265بیش از 

مايش و عـبرت«در توصیف دنیا آمده، مانند  طل«و » سـراى آز ، ھمـان »عرصـه نـبرد حـق و با
ندى  بـر ايـن اسـاس، حـتى تقسـیم. كنـد نگاھى است كه تاريخ را از اين ديدگاه، معنــا مـى ب

دنیـاى . گیرد بندى آنھا، بر اساس نوع برداشت و درك آنان از دنیـا صــورت مــى ھا و رتبه انسان
ــت از  ــارت اس ــه عب ــت، بلك ــان نیس ــن جھ ــادى اي ــاھر م ــوم، مظ ــن مفھ ــده در اي ــذمت ش م

كرده و  ھا، وابستگى دلبستگى ست و پـاى آدمـى سـنگینى  ھايى كـه بـر د ھا و بند و زنجیر
سیله . سازد حركت تكاملى او را به تعويق انداخته يا متوقف مى یا، و آدمى بايـد بدانـد كـه دن

. ماند  است نه ھدف، چون اگر آن را ھدف خود بداند از درك و دريافت قدر و منزلت خود باز مى
طول تـاريخ بـه دلیـل آن بـوده كـه وى دنیـا را  كارى تمام زشت خر«ھاى آدمـى در  » منزلگـاه آ

يد در حـد  ھايش، آن را آراسته پنداشته و شیطان نیز با وسوسه یا را با تر جلوه داده است، دن
ستى«مسیر گذر ديد و مزرعه كشت و نه بیشـتر، دنیـا  اسـت، بـراى آن و » سـراى فنـا و نی

شه ... اھلش رخت بربستن مقدر گرديده است تاع خـود تو پس كوچ كنید از آن و از بھــترين م
ید برداريد و در آن بیش از حاجت نطلبیـد و از آن زيـادتر از آن به شـما رسـیده نخواھ  71.»چـه 

اى خود را در آن  دسته: اند دنیا سراى گذشتن است نه سراى ماندن و مردم در آن دو دسته«
ند و دسـته پس خـود را برھاننـد بفروشند پس خويش را ھــالك گردان ند،   72.»اى خـود را بخر
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فروختن و خـود را  73.»دنیا براى ديگرى آفريده شده و براى خود آفريده نشده است« خـود را 
گويیم انسـان. تواند داشته باشد خريدن، در اين منطق چه معنايى مى شناسـى  جز آن كـه ب

مه تأكیـد بـر . بینى آن است ژرف نھفته در اين ديدگاه، پايه و اساس جھان در حقیقت، ايـن ھ
گرش  ین ن عبرت گرفتن از گذشتگان و انديشیدن در عوامل انحطاط يا ترقى آنان، به دلیل ھم

یز  اين صفت تاريخ، حتى در عناوين كتاب«. خاص به تاريخ است ھاى تاريخى دوره اسـالمى ن
شراف،  لذھب و معـادن الجوھـر، التنبیـه واال مروج ا منعكس شده است؛ در عنـاوينى، چـون 

داستان شما و «: دنیا محل وابسته شدن نیست 74»...تجارب االمم، تجارب السلف، العبر و 
انـد  روند و گويا راه را به پايان رسانده چون داستان مسافرينى است كه به راھى مى دنیا، ھم
اين راه پايانى مشـخص دارد كـه  75.»اند اى را منظور خويش قرار داده و به آن رسیده و نشانه

كسى كه با جمالت . زد شده، اما مانع آزادى عمل او نشده است از ھمان ابتدا به بشر گوش
یا  گويد، ھنگامى كه نزد او از بى مذكور، در توصیف دنیا سخن مى ارزشى و نكوھیده بـودن دن

به «: كنـد آيد، اشتباه و شبھه را چنین تصحیح مـى سخن به میان مى اى نكوھنـده دنیـا كـه 
دنیـا ســراى ... نھـد؟ نھى يا دنیا بـر تـو جـرم مـى تو بر آن جرم مى...  اى نیرنگ او فريفته شده

كه فھمیـد و  راستى است براى كسى كه آن را باور دارد و سراى ايمنى است براى كسـى 
فت و سـراى توانگــرى اســت بـراى كسـى كـه از آن توشـه بـردارد و  خبر داد، دريا آنچه را كه 
سراى پند است براى كسى كه از آن پند گیرد، جاى عبـادت و بنــدگى دوسـتان خـدا و جـاى 
نماز گزاردن فرشتگان خدا و جاى فرود آمدن وحى خدا و جاى بازرگانى دوسـتداران خداسـت 

 76.»كه در آن رحمت و فضل به دست آورده و سودشان بھشت است
یا مفھـوم مـى ھدف   آن را مـذموم مـى. بخشـد اين انسان است كه بـه دن يا پسـنديده،  ند  ك

. گو باشــد كند يا وسیله و از اين رو، مسئول اعمال خويش است و بايد در مقابل آن پاسخ مى
به حركـت  بھانه اى براى او نیست، چه، بارھا و بارھا رسوالنى آمدند و طبع آسوده طلبش را 

شرى حركـت و  وا داشتند و ذھـن خفتـه بود، تـاريخ ب مل ن اش را بـه انديشـیدن و اگـر ايـن عا
به شما «: كرد، از اين لحاظ دنیا براى انسان چون میدان مسابقه است تكاملى را تجربه نمى

. ديگر سبقت گیريـد در میدان وسیع مسابقه مھلت داده تا براى به دست آوردن چوگان، از يك
مع نمـى... ھا را محكم ببنديد پس بندھاى جامه ايـن  77.»شـود انديشـه كـار بـا میھمـانى ج

بـراى رھـايى از گمراھـى مھلـت داده شـده، ماننـد «: مھلـت بـراى نجـات از گمراھـى اسـت
مى تاريكى فرصتى كه به كسى كه رضا و خشنودى يك ناراضى را جلب نمايد  ھـاى  دھنـد و 

ند  شبھات از آنان برداشته شده است و به حال خود گذاشته شده اند براى آمـاده شـدن، مان
ھاى نیكو براى پیشى گرفتن در میدان مسابقه، فكر و انديشه در بـه  آماده و الغر كردن اسب

مدت زنـدگانى تـا  دست آوردن حق و حقیقت و شتاب كردن در فرا گرفتن نور علم و دانش در 
سان در دنیـا تـاريخ را مــى 78.»رسیدن اجل كه فرصتى در دست است ين تاريـخ  ان سـازد و ا
دنیا و آخـرت در حقیقـت تـاريخ او ھسـتند و او در . دھد دنیوى اوست كه آخرتش را شكل مى

ندى اسـت، مقصـود . كند اين تاريخ نقش اصلى را ايفا مى در اين جا اگر سخن از سـنت خداو
عاملى از عوامــل مؤثـر در آن  آن نیست كه خداوند به دست خويش در تـاريخ دخالـت كـرده و 

ھا فرا  ھا را به مطالعه اين جلوه كند و او خود، انسان اراده او در قالب آفرينش جلوه مى. است
و  79 خودشناسى، محور زرين اين تاريخ است. خواند تا ھم خود را بشناسند و ھم خدا را مى

تـاريخ جھـان بـه صـورتى «. گیرد ھدفى اولیه كه براى نیل به ھدفى واالتر مورد تأكید قرار مى
قرب و  نوان شـده اسـت، تـاريخ  كه در قرآن و نھج البالغه و آثار بعضى از مورخان اسالمى ع

ُعد انسان نسبت به مبــدأ عـالم و آدم اسـت ھور ... ب تـاريخ جھـان بـه نحـوى كـه در اسـالم ظ
شناسـد و  كند، تاريخ حكومت اسماى الھى است و اين آدمى است كه آن اسماء را مـى مى

  طـى فاصـله میـان اسـفل و اعلــى... مظھر آن است و به ھمین جھت موجود تـاريخى اسـت
 80.»ھمان تاريخى بودن است

تم مـى . شـود نگرش به تاريخ در نھج البالغه، نگرشى است كه از خدا آغاز شده و به خدا خ
ّ او و او اصل است و غیر او، ھمه فرع به . ھمه چیز فانى است اال مقام انسان ارجمند اسـت 

حجت بر او تمام و ادلّه بسیار بر او عرضه شده، اما در نھايت، باز . شرط آن كه آن را بشناسد
مى او راه. ھم خود اوست كه بايـد راه خـويش را برگزينــد موده و  يد و  ھـاى بسـیارى را آز آزما

ھاى اوست كه ھويت و چگونـه بـودنش را ھـم  ھا و آزمايش تاريخ به تمامى، مجموعه گزينش
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