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  از ديدگاه نهج البالغه عوامل موثر در مقاومت

  فضه امامي نژاد
  از اساتيد آموزش زبان و ادبيات فارسي
  موسسه آموزش عالي شهيده بنت الهدي (رض)
  وابسته به جامعة المصطفي (ص) العالميه

  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربدانشجوي 
  چكيده

امر اذعان نمود كه هميشه توان به اين  با نگاهي گذرا در تاريخ و بررسي زندگي انسانها، مي
اند در مسير پيشرفت قرار گيرند، كه به نوعي از آرامش روحي و  افراد و اقوامي توانسته
آرامشي كه هم در زندگي فردي و در خانواده به آن نياز است و  . رواني برخوردار باشند

نه تنها كشند  هم زندگي جمعي و اجتماع، جوامعي كه پسوند متجاوزان را با خود يدك مي
اما در  . نمايند يابند بلكه آن را از ديگر افراد نيز سلب مي به اين آرامش هرگز دست نمي

اين ميان هستند افراداي كه در برابر تجاوز متجاوزان مقاومت نمودند و توانستند از چنين 
ملت  . ي آن در قرن معاصر اتفاق افتاد نمونه عيني و زنده . آثار سويي در امان بمانند

 - عليهم السالم-مسلمان ايران با الهام و تمسك گرفتن از آيات قرآن و سخنان ائمه اطهار
كتاب گران  . چنين مقاومتي را آفريدند و بدين وسيله، الگويي براي تمام آزادگان شدند

راهكارهايي كه با به  . دهد البالغه، راهكارهاي ارزشمندي در اين زمينه ارائه مي سنگ نهج
  . توان مقاومتي مقدس و ثمربخش را به نمايش گذاشت مي كار بستن آن

حضرت علي(ع) با بررسي جوانب مقامت در بين اقوام و ملل عوامل تاثيرگذار در اين امر 
اي مثبت در مقاومت را ايجاد نموده و يا  تواند نتيجه نمايد عواملي كه مي را نيز بيان مي

  . برعكس اثرات مثبت آن را از بين ببرد
  . نهج البالغه، پايداري و مقاومت، مشورت : واژگانكليد 
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   : مقدمه
جهان كنوني به اتحاد و مقاومت و پايداري امت مسلمان نيازمند است تا بتواند حقانيت دين 

در اين راستا ما نيازمند مقاومت همة اقشار مردم در  . اسالم را به گوش جهانيان برساند
  »اتّئد تصب أو تكد« : فرمايد السالم مي ها هستيم امام جواد عليه همه زمينه

، 1404(مجلسي،  . »ثابت قدم باش تا به هدف خود برسي، يا به آن نزديك شوي«
  )364ص

باشيم و با حفظ وحدت الهي، اسالمي روح  ي مراحل نيازمند پايداري مي ما در همه
رسوله و ال  اطيعوا اهللا و« . پايداري را در قلوب همه مسلمانان جهان حك خواهيم كرد
  . »تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا ان اهللا مع الصابرين

همه با روح وحدت ايماني، پيرو فرمان خدا و رسولش باشيد و هرگز راه اختالف و تنازع «
رود و صبور باشيد كه خداوند با  را نپوئيد كه در اثر تفرقه، عظمت و شوكت شما از بين مي

) با پيروي و اطاعت از اين آيه روح مقاومت را در مسلمين . 46  (انفال،. »صابرين است
آنجا كه امير مومنان علي(ع) در توصيف ياران وفادارش و پايداران در  . جهان نقش بنديم

كجا هستند مردمي كه به اسالم دعوت شده و پذيرفتند، قرآن « : راه حق چنين فرمودند
ه سوي جهاد برانگيخته شده چونان شتري كه به تالوت كردند و معاني آيات را شناختند، ب

آورد شيفته جهاد گرديدند، شمشيرها از نيام برآوردند، و گرداگرد  سوي بچه خود روي مي
هيچ  . زمين را گروه گروه، صف به صف، احاطه كردند، بعضي شهيد، و برخي نجات يافتند

رگ شهيدان نيازي به گاه از زنده ماندن كسي در ميدان جنگ شادمان نبودند، و در م
هايشان ناراحت، و از روزه داري  هاي طوالني از ترس خدا چشم تسليت نداشتند، با گريه

هايشان از فراواني دعا خشك، و  لب . هايشان الغر و به پشت چسبيده بود فراوان، شكم
هايشان غبار خشوع و فروتني  ها زرد، و بر چهره هاي صورت از شب زنده داري رنگ

اند و بر ماست كه تشنه مالقاتشان باشيم و از  آنان برادران من هستند كه رفته . ودنشسته ب
  ). 231، ص1384( دشتي، . »اندوه فراقشان انگشت حسرت به دندان بگيريم

آنچنان مفهوم مقاومت را در ميان  . باشد نهج البالغه كه كتاب پرنور كالم امام علي(ع) مي
ده كه امام با چنان شور و شوقي ياران وفادارش را توصيف ياران واقعي امام به تصوير كشي
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كند و ما با الهام از كالم شيواي اميرمومنان عوامل موثر در مقاومت از ديدگاه امام  مي
هاي مقاومت و آسيبهايي كه در اين مسير وجود  علي(ع) را در دو قسمت به عنوان پشتوانه

   . كنيم دارد بيان مي
ابتدا به هوشياري و آگاهي كه در اين مسير نيازمند هستيم توجه كرده و ها  در زمينه پشتوانه

با بيان اينكه در اين مسير بايد افراد هوشيار از چنان درجه ايماني برخوردار باشند تا 
و  . بتوانند در اين ميدان مقاومت، صبور باشند و هر گونه تلخي و سختي را متحمل شوند

در دعا و نيايش در همه مراحل مقاومت در قلوب خود  روح عبادت و ارتباط با خدا را
آراسته و با شور و مشورت با عاقالن و كارآزمودگان در اين راه، ميسر هدايت را به 

شود،  و با توجه به آسيبهايي كه در اين راه متوجه آنان مي . سالمت و استقامت طي نمايند
كار ساده لوحانه خود افراد ديگر را كه بيشتر از طرف افراد ناآگاه و ساده لوح كه با اف

اميد است كه با  . دهند اراده، و تأثير سوئي كه در اين ميسر از خود نشان مي سست و بي
هوشياري و شجاعت در مسير مقاومت دوستداران پايداري را با كالم امام علي(ع) رهنما 

   . باشيم
   : ها پشتوانه : الف

داند و در مسير  خود را خدا و پيامبر و امام خود مي انساني كه در اين جهان فاني پشتوانه
كند و با سود  بيند و آنچه فاني و نابود شدني است را رها مي مقاومت آنچه باقي است را مي

داند كه آنچه زيباست و خدا  مي . نمايد جستن از كالم ائمه مسير هدايت را روشن مي
كه در رضاي خداست و آن چنان  دوست دارد و فضلش را در آن قرار داده مسيري است

بيند و با توكل بر دعا و  دهد كه جز خدا هيچ نمي شوقي در اين مسير از خود نشان مي
داند كه كسي در ميسر حق  دارد مي هاي حق مستحكم تر قدم بر مي نيايش و اميد بر وعده

   . ايداران استباشد كه خالصاً لوجه اهللا گردد و پيروزي از آن خداست و خدا با پ كامياب مي
   : هوشياري و آگاهي

در مسير مقاومت انسان بايد بداند كه بدون سالح علم و آگاهي، راه به نتيجه نخواد برد بايد 
تعالي مسير را با علم و درايت به  آگاه باشد كه با هوشياري و آگاهي و با تمسك به حق

  : هايش چنين فرمودندآنجا كه امير مومنان علي(ع) در سخنان گرانب . پايان برساند
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اي گروه مسلمانان! لباس زيرين را ترس خدا، و لباس رويين را آرامش و خونسردي «
ها را بر هم بفشاريد تا مقاومت شما برابر ضربات شمشير دشمن بيشتر  دندان . قرار دهيد

زره نبرد را كامل كنيد، پس از آنكه شمشير را از غالف بيرون كشيديد چند بار  . گردد
ان دهيد، با گوشه چشم به دشمن بنگريد و ضربت را از چپ و راست فرود آوريد، و با تك

تيزي شمشير بزنيد و با گام برداشتن به پيش، شمشير را به دشمن برسانيد، و بدانيد كه در 
پي در پي حمله كنيد و از فرار شرم  . پيش روي خدا و پسر عموي پيغمبر قرار داريد

از  . جنگ، لكه ننگي براي نسلهاي آينده و مايه آتش روز قيامت استداريد، زيرا افراد در 
به آن گروه فراوان اطراف خيمه پر  . شهادت خرسند باشيد و به آساني از آن استقبال كنيد

زرق و برق و طناب در هم افكنده (فرماندهي معاويه) به سختي حمله كنيد و به قلب آنها 
هان شده، دستي براي حمله در پيش و پايي براي فرار هجوم بريد كه شيطان در كنار آن پن

شما برتريد، خدا با شماست،  . آماده داريد، مقاومت كنيد تا ستون حق بر شما آشكار گردد
  )115، ص1384دشتي،»(كاهد و از پاداش اعمالتان نمي

د كند و به آنان نوي مي در اين خطبه امام چنان ياران خود را به آگاهي و هوشياري دعوت
دهد كه بدانند پاداش از آن آنهاست و بهترين مرگ شهادت را به  سعادت و خوشبختي مي

 . دهد كه آگاهي و هوشياري از آن آنهاست و بشارت به آنهايي مي . دهد آنها مژده مي
آري، كسي كه متولي و متصرف باطن و ظاهر او حق تعالي باشد، و در مملكت وجودش «

(امام خميني،  . »شود ض ضلماني او مبدل به نور الهي ميجز حق تعالي تصرف نكند، ار
  )270، ص1382

   : فرمايد رسول خدا(ص) مي
  » من عمل علي غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح«
دهد، تباهكاري او بيش از آنچه خواهد  كسي كه بدون دانش و آگاهي كاري را انجام مي«

  )314، ص1413البرقي، »(آورد بود كه به سامان مي
اي با هوشياري و آگاهي قدم بر دارد و  پس بر هر مسلماني واجب است كه در هر عرصه

 . مسير مقاومت را در سايه تعاليم بزرگان دين با شجاعت و هوشياري به سرانجام برساند
كردند و  كه امام خميني با آگاهي و هوشياري مردم به حضور آگاهانه در صحنه دعوت مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

   قم - 1393 ، پاييزهمايش ملي بينامتنيت (التناص)، 1براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  355 
 

ي قدرت ملت كارها را  توانيم به واسطه اگر ملت با ما باشد، ما مي«  :فرمودند هميشه مي
  . )82، ص1378امام خميني، »(انجام دهيم

   : فرمايند نيز در حديث شيوايي مي -عليه السالم-امام حسين  
حقا كه مومن، خدا را حافظ و ناظر خود گرفته و گفتار او را آئينه خود گزيده است؛ «

دوزد و زماني در ويژگيهاي  ان (كه در كالم الهي آمده) چشم ميگاهي در اوصاف مومن
از اين رو، (بهره وري) او از كالم خدا، در لطايف (و حقايق و اسرار  . نگرد سركشان، مي

آن) اندر است و در (ژرفاي) معرفت خود، غوطه ور است؛ از هوشمندي خود، در (بلنداي) 
(گروه حديث . »شت) خود، استوار استيقين، (جايگزين) است و در پاكي (و پاكدا

  ). 82، ص1386پژوهشكده باقر العلوم(ع)، 
ائمه عليهم - اش را از كالم  اين مطلب گواه بر اين است كه يك مومن بايد هوشياري

گيرد زيرا فقط دانستن كالم الهي و بهره گيري از حقايق و بيدار بودن در  برمي - السالم
عمال سركشان و افراد دون همت و فريبكار را بداند و هوشياري مهم نيست  مومن بايد ا

كه در نهج البالغه بيان  -عليه السالم-آگاه باشد تا با آگاهي كامل از سخنان امام علي
  . فرموده تمسك جويد و در جهت اطاعت از فرامين اين امام همام قدم بردارد

  
  برخورداري از روحيه ايمان و دعا 

است كه از جانب خداوند بر قلب هركس از بندگانش ك بخواهد  ايمان نوري از انوار الهي
خدا كار ساز كساني است كه ايمان « : آنجا كه قرآن بيان داشته كه . نمايد افاضه و تابش مي

اند يارانشان طغيانگرانند كه از  برد، كسانيكه كافر شده اند و از ظلمات به نورشان مي آورده
  )257ه، (بقر» برند نور به ظلماتشان مي

انساني ك در مسير مقاومت است با اتكال به قدرت اليزال الهي  با تمسك به دعا كه دعا 
 . درخواست رحمت و خير از وجود اليزال الهي است جهت هدايت بر هر انساني الزم است

اي ميسر دعا « : روايت شد كه به ميسر بن عبد العزيز گفت - عليه السالم-ازحضرت صادق
ار گذشته است و آنچه مقدر شده همان شود، چون نزد خداوند منزلت و كن و مگو كه ك

اي دهان خود  مقامي است كه بدان نتوان رسيد جز به درخواست و سوال كردن، و اگر بنده
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 . »را ببندد و درخواست نكند چيزي به او داده نشود، پس درخواست كن تا به تو داده شود
  . )535، ص1383(مالصدرا، 

ا در هشت سال دفاع از كشور اسالمي با تمسك بر دعا و ايمان و داشتن رزمندگان م
تعالي بر كفر پيروز شده و پرچم ايمان را به احتزاز  ي استقامت توانسته با ياري باري روحيه

  . درآورند
  : نمايد ي روحيه ايمان و دعا چنين گوشزد مي امير مومنان نيز در نهج البالغه درباره

ديم و همانا جنگ و كشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران و خويشاوندان ما با پيامبر بو«
افزوديم و بيشتر  زد، اما از وارد شدن هر مصيبت و شدتي جز بر ايمان خود نمي ما دور مي

هاي  در پيمودن راه حق، و تسليم بودن در برابر اوامر الهي و شكيبايي بر درد جراحت
  ). 233، ص1384، (دشتي. »شديم سوزان، مصمم مي

شود و با ايمان كامل به مقاومت  مومن در هنگام سختي و بال و پايداري هيچ گاه خسته نمي
   : داند كه دهد و مي ادامه مي

  به واردات الهي مطيع و صابر باش  اگر كه بنده حقي هميشه شاكر باش
  ). 123(نصايح و مواعظ، علي قرني، ص 

  » ا لكبيرة اال علي الخاشعينواستعينوا بالصبر و الصلوة و انه«
از نماز و صبر ياري بجوئيد گرچه اين دو عمل سنگين است و لكن بر مومنين متواضع «

  ). 42(زمر، . »آسان خواهد بود
افزايند و  ي قرآن صبور و بر ايمان خود مي مقاومان در راه حق با استعانت از اين آيه

ند كه مالقات حق نزديك است و چه خوب، آگاه . دانند هميشه خدا را ياور و يار خود مي
   . كنند به بهترين وجهبه زيبايي معبودشان را مالقات مي

قل انما انا بشر مثلكم يوحي الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمالً «
  »صالحاً و ال يشرك بعبادة ربه احدا

 : ود كه تنها معبودتان معبود يگانه استش بگو من فقط بشر هستم مثل شما، به من وحي مي«
پس هر كه به لقاي پروردگارش اميد دارد، بايد كاري شايسته انجام دهد، و هيچ كس را در 

  . )110كهف،»(عبادت پروردگارش شريك نكند
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   : در وصيتش به اصحاب خود فرمود -عليه السالم-امام صادق
ر ستم روا دارد زيرا ستمكاري از برحذر باشيد از اينكه برخي از شما بر برخي ديگ«

خصلتهاي شايستگان نيست، همانا كسي كه ستم كند خداوند ستمش را به خود او باز 
گردد و كسي كه خداوند  گرداند و نصرت و ياري خداوند شامل شخص ستمديده مي مي

ي، (عامل. »رسد اش از جانب خداوند فرا مي كند و پيروزي اش كند حتماً غلبه پيدا مي ياري
  )296، ص1384

   : فهمد كه و اينجاست انسان مي
  » يد اهللا فوق ايديهم«
  ). 10، فتح»(دست حق كه كنايه از قدرت اوست، فوق قدرتها است«

چه ايماني باالتر از اينكه انسان جز خدا هيچ نبيند و جز او از كسي ياري نخواهد و غير از 
   . راه او و رضاي او راهي نپويد

ست و خداي او و در راز و نيازش و نيايش سحرگاه هر گاه و بيگاه او را در اين هنگام او
و قبل از هر كاري و هر مقاومتي در راه حق ابتدا با نيايش و  . صدا زند و او را تمنا نمايد
آن چنانكه در كالم امام علي(ع) نيايش چنين به تصوير كشيده  . دعا بر ايمان خود بيافزايد

   : فرمايد شده است كه مي
اي خداي آسمان برافراشته و فضاي نگاه داشته! كه آن را زمينه پيدايش شب و روز و «

اي و جايگاه  جريان گردش ماه و خورشيد و مسير آمد و شد ستارگان سيار قرار داده
پروردگار اين زمين! اي   گردند؛ اي كه از عبادت تو خسته نمي گروهي از فرشتگانت ساخته

هاي  نت انسانها، و مكان رفت و آمد حشرات و چارپايان، و پديدهكه آن را جايگاه سكو
هاي بلند و پا بر جا! كه  پروردگار كوهاي   اي، و ديدني و ناديدني غيرقابل شمارش قرار داده

   . اي هاي محكم، و براي مخلوقات تكيه گاهي مطمئن ساخته آن را براي زمين چونان ميخ
را از تجاوز بركنار دار، و بر راه حق استوار فرما، و اگر بر دشمن پيروزمان ساختي، ما 

ها،  چنانچه آنها را بر ما پيروز گرداندي شهادت نصيب ما فرموده و از شرك و فساد و فتنه
  ). 325، ص1384دشتي، »(ما را نگهدار!
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اي خدايي كه همه چيز « : كشد روح نيايش را به تصوير مي 171ي  امام علي(ع) در خطبه
بعد از پيروزي ايمانمان را «بعد از آن به اين نكته توجه دارد كه » مه كس آفريديرا براي ه

حفظ فرما و در راه حق محكم قرار بده و لغزشي نداشته باشيم و پيروزيمان سبب غرورمان 
  » . نگردد و سبب فتنه نگرديم

 : گويد بينيم كه مي در سخنان امام حسين(ع) كه به نقل از سيد بن طاووس بيان شده مي
اي آنكه شأن او كفايت (امور خاليق) است! و سرا پرده (فراگير لطف) او، نگهداري (و «

تدبير از من، آزار همه عالميان، از جنيان و آدميان را، با اشباح نوراني و أسماء سرياني و 
اقالم يوناني و كلمات عبراني و با آن يقين روشني بخش لوحهاي آسماني، برطرف فرما؛ 

ها! مرا در حرز و پناه خود در حزب و حفاظ خود و در پوشش و در سايه خود، از بار ال
آزار هر شيطان سركش و دشمن كمين كرده و فرومايه ستيز جو و ناساز ناسپاس و 

طلبم؛ بر خدا،  جويم و به نام خدا، كفايت مي (بدخواه) حسود، نگهدار؛ به نام خدا، شفا مي
اهم سياه بختي كه در كوبد و بر هر مالمتگري كه سرزنش خو كنم و از او كمك مي توكل مي

گروه حديث »(. هاست كند؛ پس خدا بهترين نگهبان است و او رحم كننده ترين رحم كننده
  )899، ص1386پژوهشكده باقر العلوم(ع)، 

گشايد و خود را آنچنان  اي بال و پر مي با شنيدن اين دعاها گويي كه انسان چون فرشته«
خواهد كه كار آخرت را با موفقيت به پايان برد  بيند و از خدا بصيرتي مي ديك ميبه خدا نز

و با شوق و ذوق به ديدارش بشتابد در دعايي از امام حسين عليه السالم كه در كالم راشد 
   : بن ابي روح انصاري بود چنين بيان شده

ه صدق آن در دلم پي برم؛ بار الها! شوق آخرت را روزيم فرما، تا از بي رغبتيم به دنيا، ب
بار الها! بصيرت، در كار آخرت را روزيم فرما تا با شوق، از پي خوبيها برآيم و با بيم، از 

، 1386(گروه حديث پژوهشكده باقر العلوم(ع)، . »پروردگار من!اي   بديها گريزان شوم،
  )899ص

دا و فضل خدا، و هنگامي كه انسان در تمامي مراحل به پيروزي دست يافت جز قدرت خ
هيچ چيز را نديد و آن چه بود همان بود كه او در نيايش از او خواسته بود و آن چنان خدا 
را توانا و دانا ديد و شناخت كه وجودش سرا پا غرق الطاف الهي شد و در مسير مقاومت 
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دارد كه جز خشنودي پروردگار و رسيدن به معبود حقيقي به بهترين وجه  آنچنان قدم برمي
انديشد و از او تقاضاي بهترين مرگ در راه او را دارد كه آن همان شهادت  يعني شهادت مي

   : و چه زيبا امام حسين تكامل ايمان را در غالب نيايش اين چنين بيان كرد . است
نياز شدم و با نعمت تو، صبح و شام  بار الها! من با نور تو، هدايت يافتم و با فضل تو، بي«

   . كردم
لها! اين شهادت را نزد خود، در نامه عملم بنويس تا (در روز قيامت)، در حالي كه از بارا

   . من خشنود باشي، آن را به يادم آوري؛ تو بر هر چه كه خواهي، توانايي
   . بار الها! ستايش از آن توست؛ ستايشي كه آغازش باال رود و آخرش پايان نيابد

كه آسمان به تواضع، براي تو بال بيفكند و زمين و بارالها! ستايش از آن توست؛ ستايشي 
  )870، ص1386(گروه حديث پژوهشكده باقر العلوم(ع)، . »زمينيان، تو را تسبيح گويند

  مشورت با افراد كارآزموده در مقاومت  - 3
شور و مشورت در همه كارها نياز است و انسان هر گاه در هر كاري مشورت نمايد البته با 

هاي اجتماعي در ابعاد مختلف  گيري تصميم« . ه آن كار، موفقيت از آن اوستافراد آگاه ب
تر خواهد بود كه افراد صاحب  تر و درست سياسي، نظامي، فرهنگي واقتصادي، وقتي دقيق

، هر چه بيشتر در معرض نظر ها نظر در تنظيم آن بيشتر شركت داشته باشند و تصميم
ها به صورت  برخورد انديشه . ختلف قرار گيرندهاي م خواهي و تبادل افكار و انديشه

گيري و اجرا را در مجامع مختلف  هاي تصميم تواند نقايص و نارسايي پيوسته و صحيح مي
هاي  بنياد پژوهش»(. تر نمايد تر و دقيق از بين ببرد و نتايج به دست آمده را هر چه كامل

  )88، ص1384قرآني، 
   : مايدفر آنجا كه امير مومنان علي(ع) مي

خداوند به پيروان اين دين وعده داد كه اسالم را سربلند و نقاط ضعف مسلمين را جبران «
توانستند از  خدايي كه مسلمانان را به هنگام كمي نفرات ياري كرد، و آنگاه كه نمي . كند

هر گاه خود به جنگ  . ميرد خود دفاع كنند، از آنها دفاع كرد، اكنون زنده است و هرگز نمي
دشمن روي و با آنان رو به رو گردي و آسيب بيني، مسلمانان تا دورترين شهرهاي خود، 

مرد دليري را به سوي  . ديگر پناهگاهي ندارند و پس از تو كسي نيست تا بدان رو آورند
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اگر خدا پيروزي داد  . آنان روانه كن، و جنگ آزمودگان و خيرخواهان را همراه او كوچ ده
تو پناه مردمان و مرجع  . وست داري و اگر كار ديگري مطرح شدچنان است كه تو د
  )253،ص 1384(دشتي، . »مسلمانان خواهي بود

در اين سخن امام علي(ع) توجه به اين نكته را مشخص كرده كه با مشورت با افراد 
و تاثير  . توان قلّت افراد را نيز در مقاومت پر كرد كارآزموده و ماهر تا حدي هم مي

   . ي در پيروزي افراد داردبسزاي
   : فرمودند - عليه السالم-امام حسن 

  » ما تشاور قوم اال هدوا الي رشدهم«
، 1363(حراني، . »هر گروهي كه با هم به مشورت پرداختند، به راه كمالشان هدايت شدند«

  )233ص
براي فضيلت مشورت و اهتمام در آن همين كافي است كه حق تعالي پيغمبر خدا را كه 

و شاورهم في االمر «اعقل مكونات بود، در قرآن مجيد امر به مشورت فرموده است كه 
  »فاذا عزمت فتوكل علي اهللا

. يعني مشورت كن با اصحاب خود در امور، پس چون عزم كردي پس توكل كن بر خدا«
) اگر انسان در هر كاري مشورت نمايد پيروز است و اگر در امري . 159آل عمران، »(

شود  هالك نمي« : را رها نمايد به گفته حضرت اميرالمومنين علي(ع) كه فرمودمشورت 
كسي كه مشورت كند و در حديث ديگر منقول است كه بسيار بود كه حضرت امام رضا(ع) 

فرمود كه بسا باشد كه  فرمود با سياهي از غالمان خود و مي با آن عقل كامل مشورت مي
  )334، ص1380مجلسي، »(. ندخدا خير ما را بر زبان او جاري ك

دادند كه با افراد دين دار و پرهيزگار  تذكر مي -عليهم السالم- و در امر مشورت ائمه اطهار 
چنانكه در احاديث معتبر  . دين هرگز مشورت نكنيد مشورت شود و با افراد ترسو و بي

الف آن با عاقل دين دار و پرهيزگار مشورت كن و چون چيزي بگويد خ«منقول است كه 
  )334، ص1380مجلسي، »(. شود مكن كه مورث فساد دنيا و آخرت تو مي

قابل ذكر است كه مشورت با افراد بايد متناسب با دانش و تخصص آنان انجام شود هر 
علي(ع) در سفارشاتش به مالك اشتر نخعي، او را به « . كسي صالحيت مشاوره را ندارد
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آن حضرت در همين فرمان  . وصيه فروده استمشورت بسيار با دانشمندان و حكيمان ت
بخيالن، ترسويان،  . مالك را از مشورت با برخي افراد و اقشار اجتماعي نهي كرده است

آزمندان، سخن چينان و كساني كه در جست و جوي عيوب مردمند از جمله اقشاري 
، 53امه (دشتي، ن . »هستند كه علي(ع) مالك را از مشورت با آنان برحذر داشته است

1384(  
توان آن را به  هاي امام(ع) به مالك در امر مديريت جامعه است، اما مي هرچند اين توصيه

مشورت هم موجب افزايش كارايي است و  . ديگر فعاليتهاي جوامع انساني هم تعميم داد
البته بايد شرايط و لوازم  . گذارد هم سهل ترين راه وصول به هدف را پيش روي انسان مي

مشورت بايد با فرد يا افراد مناسب، در زمان و مكان مناسب، و  . ورت را رعايت كردمش
در تأمين اهداف مشخصي كه طبعاً در بحث مورد نظر ما ارتقاي كارايي و رشد فرهنگ 

   . پايداري است انجام گيرد
  ها در مسير مقاومت  آسيب - ب

و هميشه ياران  . اشاره داشتند ها امام علي(ع) چنان با دقت و ظرافت خاصي به اين آسيب
خود را متوجه آسيبهايي كه در مراحل جنگ و مبارزه يا مقاومت وجود داشت گوشزد 

خواستند كه بيدار باشند و  دادند و از ياران خود و اصحاب مي كردند و هشدار مي مي
ير ها را شناسايي كرده و در جهت رفع آن كوشش كرده و خود را اسير آسيبها در مس آسيب

   . پيمايند كه اگر بيدار نباشند راهي جز انحراف نمي . راه نكنند
  تأثير سوء افراد شيطان صفت در مقاومت  - 1

دارد بايد از خطر افكار افراد شيطان صفت كه  انساني كه در مسير مقاومت قدم برمي
صالح  اي قوي هماره با تاريكي و ظلمت بر آنان غلبه يافته آگاه بوده و خواستار ارداده

تعالي باشند تا اين هدف مقدس را به سر  كشوش و اجتهاد، با استعانت از خداوند باري
   . منزل مقصود برساند

  : دهد اما علي(ع) براي آگاهي از اثرات سوء اين افراد چنين هشدار مي
هاي محكم دين شما را  دهد، تا گره هاي خود را به شما آسان جلوه مي همانا شيطان، راه«

از وسوسه و زمزمه و فريبكاري شيطان روي گردانيد، و نصيحت آن  . فتنه گردانددچار 
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. 231، 1384دشتي، »(. كس را كه خير خواه شماست گوش كنيد، و به جان و دل بپذيريد
(  

جا، همواره روحيه اعتراض داشت و خود از عوامل  اين شخص اشعث بن قيس بود كه همه
   . پذيرش حكميت بود

ياد كرده كه هرگز منافقين را نبخشد چرا كه آنها با رسول خدا و ائمه اطهار  و خداوند قسم
اند و هميشه در فكر اين هستند كه با دين خدا  عليهم السالم و دين خدا به مبارزه برخواسته

مبارزه كنند و نگذارند كه اسالم پيروز باشد ولي نيروي ايمان پايداران به حق، آن چنان 
كه هرگز در مقابل منافقين شكست نخواهند خورد و حق هميشه قوي و پايدار است 

   . پابرجاست
   . »سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم يغفر اهللا لهم ان اهللا ال يهدي القوم الفاسقين«
يا رسول اهللا اگر شما هم از خداوند براي منافقين طلب آمرزش كنيد خداوند آنان را «

  ). 6ن، (منافقو» نخواهد آمرزيد
  نهالي بكارد كه خار آورد       منافق دوئيت به بار آورد 

  به صورت بود آدمي ني به كيش   منافق چو گرگ است در ذي ميش 
  به دل بذر مرگ همه كشته است    منافق به خون همه تشنه است

  )  . 84، ص 1372( قرني،
زبان چيزي  ي مراحل بايد مواظب مكر و حيله دشمن بود چرا كه منافقين به در همه

چرا كه يك لحظه  . گويند كه به حقيقت نزديك است ولي در دل چيز ديگري دارند مي
و ملتي كه با  . غفلت از اين انسانهاي شيطان صفت، تمامي موفقيتها را از بين خواهد برد

ي كارها رضاي خدا را مد نظر خود قرار دهد خداوند تمام  ايمان و تقوا باشد و در همه
   : گويد كه و آنجا كه خدا به پيامبر اكرم مي . را برمال خواهد كرد مكر دشمنان

اذا جائك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اهللا و اهللا يعلم انك لرسوله و اهللا يشهد ان «
  » المنافقين لكاذبون

داند كه تو پيغمبر اوئي و  گويند تو پيغمبر خدايي و خدا هم مي اي رسول، منافقين به تو مي«
  ). 1(منافقون، . گويند دهد كه منافقين دروغ مي كن او شهادت ميل
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  فريبد مردم آگاه را آب زير كاه مي  گر منافق دشمنت شد احتياط از دست مده 
  ). 284(نصايح و مواعظ، علي قرن، ص 

  كاهلي و سستي در مقاومت و نبرد  - 2
و هر گاه  . اشدب يكي از مشكالت بزرگ انسان، سستي و تبنلي در انجام وظايف مي

نمايد و گاه  خواهد اقدام به امر خيري كند، در خود سنگيني بسيار زيادي را احساس مي مي
نفسانيت او عذرهاي فراواني را در برابر انجام وظايف قرار داده و سرانجام، از انجام وظيفه 

ايش را اين همان سلطه شيطان است كه بر قلب او احاطه دارد و زنجيره . كند خودداري مي
كنند و سبب سستي و كاهلي او در  بر دست و پاي او بسته و او را از انجام وظايف دور مي

   . شود انجام امور مي
شود كه انسان دون همت در مسير مقاومت قرار نگيرد، همين  و يكي از اموري كه سبب مي

   : وابستگي به امور دنياست چنانكه حضرت علي(ع) در سخنراني خود چنين گفتند
اي از سوسمار  ها، در حال فرار، ناله كنان چون گله گويي شما را در برخي از حمله«

اينك اين شما و اين  . داريد گيريد، و نه ستمي را باز مي نگرم كه نه حقي را باز پس مي مي
راه گشوده، نجات براي كسي است كه خود را به ميدان افكنده به مبارزه ادامه دهد، و 

  . )123ي  نهج البالغه، دشتي، خطبه»(. ي است كه سستي ورزدهالكت از آن كس
آري كسي كه همه چيز را دنيا ببيند و به تمايالت نفساني اهميت بدهد و خود را وابسته به 

داند كه در  بيند و نمي شود و آخرت را نمي زرق و برق دنيا كند در انجام وظايف سست مي
ين چند صباح عمر خواهد گذشت و فاني اين راه آنچه مهم است خشنودي خداست و ا

باشد و  است و آنچه ابدي است آن دنياست كه در انتظار مقاومان و پايداران در راه حق مي
اياك و «امام باقر بيان داشتند  . خوشا به سعادتشان كه چه زيبا منزلگاهي را برگزيدند

   . »ر لم يصبر علي حقالكسل و الفجر فانهما مفتاح كل شر، من كسل لم يود حقا و من ضج
كسي كه سستي  . از سستي و كم حوصلگي بپرهيز كه اين دو كليد هر شري است«

. »ماند نمايد، و آدم كم حوصله، بر هيچ حقي ثابت نمي ورزد، هيچ حقي را ادا نمي مي
  )295، ص 1363(الحراني، 
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اميرالمومنين(ع)  كند چنانكه ي مراحل از تنبلي دوري مي پس انسان بيدار و هوشيار در همه
  . )89، ص1404مجلسي، »(. از تنبلي بپرهيز كه تنبل حق خدا را نتواند ادا كند« : فرمود

و  . دارد مندي از دنيا و آخرت باز مي تنبلي يك خوي بسيار ناپسندي كه انسان را از بهره 
هرگز كار خويش را به شخص كاهل و تنبل «از نصيحتهاي امام علي(ع) اين است كه 

» . گذار مكن و در همه امور زندگي از سستي و كاهلي بيزار باش چرا كه از شيطان استوا
  )295، ص 1363(الحراني، 

و آنها هم بايد  . سستي و تنبلي امكان دارد در ميان افراد كارآزموده و با تجربه باشد 
ا به خود هوشيار باشند كه در اثر غرور فريب شيطان را نخورند و كاهلي در انجام وظايف ر

   : راه ندهند امام حسين عليه السالم فرمودند
ها كه چگونه، پس از محكم كاري (و همت گرفتن)، غفلت  در شگفتم، از صاحبان تجربه«

روند؟! و در شگفتم از آنكه در گرو رسواييها و گناهان از  كنند و از پي سرگرميها مي مي
و از آنكه با از سر گرفتن گناهان، در هر آنكه با سستي و ناداني، خود را به هالكت افكنده 

همتي، آهنگ محرمات نمودن، خود را به وادي هالكتهاي  حيايي و) و بي روز و با (بي
بزودي وقتي كه ناگهان مرگ او فرا رسد؛ (از حقايق پس پرده  . مخوف وارد ساخته است

ندگان (در ماتم او) شود؛ در حالي كه ديگر كار از كار گذشته و همه گريه كن غيب) آگاه مي
  . )930، ص1386(گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم، . »اند دور او گرد آمده

با توجه به فرمايشات ائمه عليهم السالم اگر آموزش صحيح براي مردم انجام نپذيرد چه 
راهه مصروف شود و از مسير مقاومت و پايداري منحرف و به كاهلي  بسا همت آنان به بي

   . هاي الهي كشور اسالمي كشيده شوند اع از آرمانو سستي در دف
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   : نتيجه گيري
رسيم كه تمامي انسانهاي مومن و دين  در جمع بندي مطالب نگاشته شده به اين نتيجه مي

دار در مسير مقاومت و پايداري به يك الگو كه بهترين آن قرآن و نهج البالغه و احاديث 
تمسك جسته و با عمل به دستوراتش پيروزي و باشد  مي -عليهم السالم-ائمه اطهار

در راستاي مقاومت آنچه از نظر اينجانب اهميت داشته اين   . سعادت را نصيب خود نمايند
است كه در اين مسير مشورت با افراد آگاه و بيدار در رسيدن به اين هدف تاثير زيادي 

باشد كه انسانها به آن  مي تقادنمايد ايمان و اع مي تر و آنچه كه اين را ه را روشن . دارد
تر  تر، و اعتقاد به مبدا حقيقي  تمسك به آن مستحكم ي مقاومت قوي نيازمندند، تا روحيه

  . داند كه د ر مسير هدايت و استقامت هميشه گزندهايي وجود دارد مي انسان بيدار  . گردد
موضوع ما را بر آن اين  . بايد هوشيار بود كه مكر انسانهاي شيطان صفت در كمين است

بهره جسته و گزندهايي كه موالي متقيان در  - عليه السالم-داشت تا از سخنان امام علي
ي استقامت  ي مهلكي بر پيكره اين مسير گوشزد كرده، از جمله سستي و تنبلي كه ضربه

ع از خواهد زد را در پرتو سخنان امام بيان داشته و انسان را بر بلند همتي در اين راه و دفا
آنچه در پيروزي يك ملت تاثير گذار است؛  . الهي كشور اسالمي سوق دهيمهاي  آرمان

يك آنكه با آگاهي و هشياري قدم بردارند و در اين راه از مشورت و تجربه افراد آگاه 
هاي دشمن بوده و از هر گونه كاهلي و  برخوردار باشند و دوم اينكه مواظب مكر و حيله

شود كه هرگز  مي دور باشند، چرا كه يك لحظه غفلت، سبب پشيمانيسستي در اين راه ب
  . قابل جبران نيست
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   : فهرست منابع و مĤخذ
  قرآن 

   . ، ترجمه نهج البالغه، قم، الهادي، چاپ نهم1384دشتي، محمد، 
، المحاسن، المعاونيه الثقافيه للمجمع العالمي الهل البيت(ع)، 1413البرقي، احمد بن عبداهللا، 

 . اپ اولچ

، تحف العقول، ترجمه احمد جنتي، تهران، انتشارات علميه 1363الحراني، حسين بن شعبه، 
  . اسالمي، چاپ اول

، جنود عقل و جهل، ناشر انتشارات موسسه نشر و آثار امام خميني، 1382امام خميني، 
 . تهران چاپ هفتم

  . نشر آثار امام خميني(ره) ، صحيفه نور، تهران، موسسه تنظيم و1378خميني، روح اهللا، 

 . 1386، جهاد با نفس، نهاوندي، قم، چاپ هفتم، 1384عاملي، شيخ حر، 

  . ، نصايح و مواعظ سودمند، صحفي، چاپ اول1372قرني، حاج شيخ علي، 

   . ، حليه المتقين، ارمغان طوبي، الهادي، چاپ اول1380مجلسي، محمد باقر، 
 . نوار، چاپ اول، بيروت، الوفاء، بحاراال1404مجلسي، محمد باقر، 

، ترجمه شرح اصول كافي، مترجم محمد خواجوي، 1383مالصدرا، محمد بن ابراهيم،
 . تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوم

، قرآن، مديريت و علوم سياسي، بنياد 1384بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه،  
 . و دانشگاه، مشهد، چاپ اولپژوهشهاي قرآني حوزه 

گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم عليه السالم، فرهنگ جامع سخنان امام حسين(ع)، قم، 
  . ، نشر معروف، چاپ ششم1386
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