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  البلاغهی نهجنهیی و اقسام آن در آیتنها

 *محبوبه جباره ناصرو
 11/16/1011تاریخ پذیرش:    81/14/1011تاریخ دریافت: 

 دهیچک
ن تریایترین و ریشاااهکسااای  عمیقبه معنای جداافتادگی و بی« تنهاایی»

ها وجود دارد و به اشکا  مختلف از احسااسای اساه که در تجربه زیستی انسان

بح  ی حاضااار به تولاد تا مواجهه با مر  با همه آدمیان همراه اساااه. در مقاله

و اقساا  آن که از جمله مهمترین معضااآ بشار امروز اسه  « تنهایی»ی درباره

ایم تا اقساااا  تنهایی مدلوب و نامدلوب را از نظر الباغاه پرداختهی نه در آیناه

مورد واکاوی قراردهیم و جهه استخراج تعریف تنهایی و تقسیماآ  اما  علی

 الباغه را محور قرارتحلیلی  متن نه ای و توصااایفی ی کتاابخانهآن  باه شااایوه

  تنهایی گاهی ساانجیده و از ساار آگاهی گرفته اسااه. از نظر امیرالمنمنین

ی زندگی فرد اسه و گاه فراتر از وجوه ها و شایوهاساه  گاه بر اثر باورها  نگرش

یابد. از ماادی رفته و تا آگاهی از خویشاااتن و عد  غفله از دورن خود ارتقا  می

اند که برپایه گزینش و خواسااته اقسااامی از تنهایی نامدلوب و معلل ما نظر ا

اند که فرد به صااورآ ساانجیده با فرد نیسااه  و قساام دیگری که مدلوب و مدلل

هااای اجتماااعی و فردی خود آن را گرفتن هاادفگیری از مرد  و بااا پیشکناااره

نیز درمان برخی پردازد. در آخر جساتجو کرده و به پرورش رو  و روان خویش می

از جمله انس با خدا  نیایش  کسااا   های اساااساای از نظر اما  علیتنهایی

فضاااائاال اخاقی و دوری از ر ائلی ماااننااد عجاا   کینااه و دشااامنی بررسااای 

 .اسهگردیده

 واژگان کلیدی
 ییمدلوب  تنها یی  تنهاایی  اقساااا  تنهاایی  نه  الباغاه  تنهاایاماا  عل
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 مقدمه.
ی ه گت هل شدا ا ا. بیتبد ی، انسان امروز یعبارت به ر مسمائل جد ا بهیها، از دغدغه یایبه  ییتاها

داند تاها ممما و یگانه موجودی ا ممما هه در  ی یاف ن انسمممان یگانه موجودی ا ممما هه می»اوه اویو  از، 
فراخور ك بهیهر  یان و مااتش انسمممانی(. از گذشممم ه تاهاون، اد7 -8، صمممص 5385) از، « دیگری ا ممما

 ی، معانن متهومیاند. ا،   ن گت هییوی، از جمله تاها یمسمائل جد  ادهاد، دربار یهه به انسمان م ی یاهم
و م ر  و  یتما ییدا گرف ه تا تاهایو  مممازندا و  ممماج مثبا ییاز تاها یمعان هار گوناگون دارد و دامایبسممم

ن  ووهش، صممرف نظر از تعاریف ی. در اشممودیرا شممامل م یشممااخ روان یهاها و اخ اللاز اضممطرا  یای
 ی، اقسممامییراا م ق یاگونهالبالغه  رداخ ه و بهها، به برر می م ون نهجو اخ الف دیدگاا«تاهایی»گوناگون 

 یتوانممد مورد تممأمممل انسمممان  قرار گیرد. روش تحقیق، بممه شمممیوایك میممم هممه هر یارا برشممممردا ییاز تاهمما
ودا هه در آن عالوا بر توصممیف اطالعات مربوط به موضمموع، به تجزیه و ای و توصممیتی و تحلیلی به اب انه

 ها  رداخ ه شدا ا ا. تحلیل آن

 ی تحقیقپیشینه
(، 5397)ا مممونسمممن،  ی تنهاییفلسففف  انجام شمممدا، از جمله ه ا   ییتاها یاهیدر زم ییها ووهش

، ی) مماجد « و مرگ یین غم تاهایتسمماا ممالم و »و مقاالتی ماناد  (5385، ) از، دیالکتیک تنهایی ه اب ه
راق در ف یالوم و رنج عارفانهین یارو شمممهیال در اندیسممم انسمممیاگز  ییمواجهمه با رنج تاها یبرر ممم»(، 5389

در مورد  یهه به صمممورت مورد یگر ید یها( و  ووهش5397، یزمانیو عل ی)مظاهر  «یمولو  یشمممهیانمد
رداخ ه  ه تاهاون به آن  دهد هه آنانجام شممدا، ولی برر ممی آثار  دید آمدا در با  تاهایی نشممان می ییتاها

ا ا،  «البالغهنهج یاهیو اقسام آن در آ ییتاها»آید، نشمدا ا ما و در نوع خود، هاری جدید به حسما  می
 هه در این مقاله بر آنیم آن را مورد تحقیق و واهاوی قرار دهیم. 

 تنهایی اقسام
و ر های گوناگون، معانی م  لف دارد. از ایناهیم مشمم رن لتظی ا مما هه در زمیتاهایی از جمله متاه

توان آنها یم هه می رداز یم یان مواردیاجا به بیتوان  مممطوح و مراتمش م  لتی را برای آن بیان هرد. در امی
ا را هتوان این تاهاییبادی هلی میقلمداد هرد. در یک تقسیم از نگاا حضمرت علی ییق تاهایرا از م ماد

 به دو قسم مطلو  و نامطلو ، تقسیم هرد: 
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 های مطلوب: تنهایی -1 

ماعی هایی را اعم از اج هدف ای ا مما هه شمم ص با  یش گرف ن آنماظور از این نوع تاهایی، تاهایی
سمممم هاد. این قبه  رورش روحی و روانی فرد همک می هامد. معمواًل این گونمه تاهماییو فردی جسممم جو می

اد، های بیرون از ارادا و خوا ممما فرد نیسممم هایی هه معلول علاهای مدلل یعای تاهاییها را تاهاییتاهایی
گاهی و خودشممماا مممی و به صمممورت  ممماجیدا، تاهایی و هاارا  نیز یاد،گز گیری از مردم را برمیبلاه فرد با آ

 اند از: عبارت توان نامید. ههمی

 گزینیسنجیده از دیگران: خلوت یر یگگیری و کناره. گوشه1.1

گاهانه ا مما.  ا از ماجرای  ممقیته، او هه  این گوشممه یایگو از زندگی امام علی یب شمم گیری آ
داد، م أ ف بود   یان خالفا رو یهه در جر  یبود، از انحراف ر ول خدا یایجانش ین فرد برایتر سم هیشما

، با یر ممو گیمسملمان به جاهلیا گذشم ه و از د ل و افراد تازایقبا یبازگشمما برخ ا، با مشماهدی مو كیاما از 
الم و اه و ان قام از ا ممیجاد آشممو  در مدیما شمممردا و در صممدد ایااه ابو متیان نیز فرصمما را غایبه اتوجه 

د و با یز و عزلا را برگ یا الم و مسلمانان خاموش یبقا ی خود بود، ناگزیر برایرف ههسمش ریا ما  از د ما
(. امام در برابر این انحراف بزرگ، 51 -55 ، ص 5379گیرندگان حاوما مدارا هرد )شممهیدی، در د مما

 د:فرمایش به ا الم نو ا و مسئولیا الهی خویش بود. به همین دلیل ا ا هه مییشااك  آ یاند
دامن از خالفا در  یدم، و  هلو از آن  ی یدم، و  رف بیادیشممیدم هه  ه باید، و از این دو هدام » 

 ( 3؟ )خطبه «شاید؟ با د ا تاها بس یزم یا صبر  یش گیرم و از   یز بپرهیزم
ن در آ رانیهه  »داند یم ییآن روزگار را بال یز و  ربالیانگن محذور دشممموار خود و اوضممماع ف اهیامام ا

دن یاجاجا ا هه امام با  یا« ریدار  روردگار در  اگال رنج ا یادار تا دیر، و دیفر مودا شوند و خرد االن  
هه یدرحال دمییدم، و به صمممبر گرایتر درا خردمادانه ییبایدم، شمممایك  ممماجی ون ن»د: یگویجوانش امر، م

 (.  3)خطبه « ن و آن، و من بدان نگرانیا اراثم ربودیدا از خار  غم خس ه بود و آوا در گلو شاس ه. مید
از حاما و  یدا و ناشیخودخوا م ه و  ماج ییم، انزوایدانسم  ییتاها ی، هه آن را نوعیر یگن گوشمهیا

 دا بود. یبود هه امام بدان ر  یم لح 

 ها و شیوه زندگیسبب باورها، نگرش.تنهایی به1.2

 دهاد هه انسمممان،یم لیرا تشممما یمیا و حر یانسمممان، هو یایبجهان یطور هلها و بهباورها و نگرش
 ا  ن دربار  یدا ا هه وق یا دفاع از آن از د ما بدهد.  یش را در حرا ما ی، حاضمر ا ما جان خویگاه

)خطبه « شممماا مممدین میزم یهاآ ممممان را به ر از راا یهاراا»فرمودا خود او ا ممما، هه به یامام عل
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و ا، ا یهاش و درك الیاز ب یشمود. باورها و طرز زندگی امام هه ناشمیم ترار روشمنی(،  م ن باال بسم589
  یو معلول اوضمماع و شممرا ی یهه نه تار  یزی ممازد  تمایز میگران م مایم او مما، هه او را از دیا و حر یهو

ز یا و تماین هویا ا. ا یا الهیو مشم یزال وحیم او از مابع ال یاز شمهود و درك مسم ق ی، بلاه ناشمیرونیب
ی ه شیواتوان گتا هیگر، میر دیدنبال خواهد داشما. به تعبفرد به یز برایرا ن یخاصم یخاص، شمیوا زندگ

 یارهایاو ممما. وق ی بماورهما و مع یل اخالقیماش و بماورهما و فضمممایاز ب یتمابع یاممام عل یبرا یزنمدگ
ز یاو ن یماا مممبات اج ماعی زندگی فرد باشمممد، رواب  و م و لذا شمممیوایا و حر یهو ادهادلی، تشمممایاخالق

ل ید ارتباط هه بر باورها و فضمممایف و تحدیاجا با تعر ین امر و م اما مممش بما آن خواهمد بود.  در ایاز هم یتمابع
اد. در نامه به عثمان ابن یبیخود را تاها م یه ا ا هه امام علین  ایم. بر همیا م وار ا ما مواجه هسم 

د عمل او یمجلل شمممرها هردا بود، ضممممن ناوهش شمممد یك مهمانیف، عماممل او در ب مممرا، هه در یحا
 د:یفرمایم

گاا باش هه هر  »  ا ممما هه  ی  وی را  وید، و از نور دانش او روشمممای جوید.  ییشممموایرا   یرو یآ
نان را  یی فر ودا و دو قرصهبدان هه  یشموای شما بسادا هردا ا ا از دنیای خود به دو جامه

خوردنی خویش نمودا. بمدانیمد هه شمممما  این ن وانید هرد. لیان مرا یاری هاید به  ار مممایی و در 
 (.  51)نامه «  ار ایی هوشیدن و  اهدامای و در  ی ورزیدن.

 یتواناد او را در باورها و احسا ات و مع قدات اخالقیم ی م  گران بهیفرماید هه دمی یروشماامام به
ار یسممب یی درد و رنجهیما یرا مم ، و بهییتاها ین عدم درك، در واقع نوعیهااد. ا یو همراه درك یا ممیو  مم

عد از زندگیاو در ا یعایو اع قادات امام ا ما   یی زندگاز همان شممیوا ی رف، ا ما هه ناشم ها مما. تا ین بر
 د:یفرمایگر مید یل ا ا هه در جاین دلید به همیشا

 (.  555)حاما « در هم فرو ریزداگر هوهی مرا دو ا بدارد، »  
خواهد ماناد من زندگی و عمل هاد و  ون اگر مرا دو ممما بدارد می ید هه هسمممیخواهد بگوی ون م

  اشد.  این زندگی هاد از هم می
هه در  یدهد، این ا مما هه وق هایی هه برای هاارآمدن با این تاهایی  یشمماهاد میحضممرت یای از راا

د، د ار وحشما  ناشمی از احسا  تاهایی یایبین راا میرا در ا یهم یهاهه آدمنید، از ایزنیا گام میراا هدا
د. انسممان از لحاظ روانی دو مما دارد در راهی قدم بردارد هه همراهان زیادی داشمم ه باشممد، حال وق ی ینشمو

 د هه: هامیشود. حضرت با توجه به این ویوگی  انسان، تأهید همراهان او اندن باشاد، د ار وحشا می
 (215)خطبه «. مردم! بیم مااید در راا را ا، هه شمار روندگان آن  این اندن  را ا!»
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 فرماید:می 62ی ای هه در نامهامام خود، نماد این طرز زندگی بود. به گونه 
 دم،هرا ممیهردند، نه بان داشمم م و نه میدیدم، و آنان زمین را  ر میبه خدا اگر تاها آنان را می» 

گاهم و با یقین از جانش  روردگار همراا ه )نام« همه من بر گمراهی آنمان و ر ممم گماری خود نیک آ
62  .) 

جا هه امام فرزندان خویش را،  ه فزندان البالغه نیز آمدا ا ممما. آننهج 35 همین مضممممون در نامه
 در آخر به الهام از قرآنهاد، میجسمممانی و  ه فرزندان روحانی را به رعایا اصممول اخالقی و انسممانی دعوت 

 فرماید: هریم می
گران در تو هارگر بیت د یعای از نیمه راا  مممسممما شممموی و بازگردی و مبمادا همه مالمما مالمما

 ا  واری ن س ین خود را از د ا بدهی: 
ععِف عجَ م َُم عالضم زم ومم

علم ع هم عِفم
أُخاکم َم عالع َم ع هم َِدم عجم

قن َع  (  35ی )نامه«.  هم

اف د هه انسمان از اب دا هار را به در  ی و روشای بر گران به این دلیل در آدمی مؤثر میمالما مالما»
ی  ممم ن و نظر مردم شمممال خود آشممماار ناردا ا ممما. هثیری از اعمال و احوال ما در زندگی با مالحظه

سمممرا تاییر یااش گیرد، یعای حقیق ًا برای مردم ا ممما. اگر دیگران آدمی را به حال خود بگذارند، زندگیمی
 (.  327، ص 5388) روش، « خواهد هرد

 غلفت از خودباخودبودن و عدم یتنهایی به معنا 3.1

هد دداند. از این رو به هرات انسان را هشدار میترین فرد برای انسان میهر انسان  را گرامی« خود  »امام 
هه رهن انسان را از توجه به خود و  ای هس ادهه در زندگی روزمرا هه  ر از مشاله و عوامل  ریشان هاادا

 دارند، از خود غافل نشود:  رنوشا خود باز می
ترین ها در نزدتان هه ترین و محبو ی گرامیبادگان خدا! خدا را خدا را در نظر آورید دربارا»

 ( 517)خطبه «. خودتان هس ید
اعمال  ، مسئولییتاهاهه انسان، بهدنبال دارد. از آنجا رخود را بهیش، اش اال به امور غیغتلا از خو

 ین اش اال و غتل یحق  ا خ دهد،  ا یهایشگاا حق به داور یدر  « ییتاهابه»د یخود ا ا و خود با
گاه یر را در ینا ذم و جبرانیعظ یخسران د بر توجه و یاز م اطرات غتلا از خود و تأه یدارد. امام با آ

 زند هه:یعالمانه مش یبا خود، م اطش را نه یاینشهم
د یخوابا ه ی، و برایدردت درمان یا برایز تو را به هاله ا دلبس ه  اخا؟ آی انسان!  ه» 
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 ه  ؟ ... ازیس یدر حق خودت مهربان ن یورز یگران مهر میگونه هه به دسا؟  را آنین یدار یب
ان ؟  را بر جیاخودت توانماد شدا یهابایو بر تحمل م  یابا گش هیش شایرو بر درد خو

 ( 223 ؟ )خطبه«یزیر ینم یها ا اشان جانیزتر یخود هه نزد تو عز 
شما هم  ر د،هاد هه شما تاهایید و هید ها به داد شما نمییان میب یروشابه 1امام در مواضع م عدد

 ر ید.  ا خودتان خودتان را دریابید. به داد هسی نمی
 د: هاید میتأه یدن به عاقبا زندگیشیش ن و اندیگر، باز بر توجه به خوید ییامام در جا

من از  شمما هردن دنیا به خود، و  ممرهشممی روزگار بر خود، و روی آوردن آخرت به خود، دریاف م »
ی هما خویش را در هار آخرت بادم، و هر همه بمایمد دیگران را رها  مممازم و به خود  ردازم و همه

 (.35 )نامه« یز باشم و غم خود نیز ب ورمی مردم هس م، به فار خویش ن اد در اندیشه
گران نمه معلول عوامل یانسمممان از د یر یگآن ا ممما همه هامارا یمعامابمه یین نوع تاهمای ا در واقع ا

 یشممم ر بر خود و  ممماجش هارها و هردارهایتمرهز ب یبرا یدا و تعمد ی ممماج ی، بلاه امر یرونیو ب یطیمح
ن با ماناد هانا آرنا از آ یل ا مما هه هسممانین دلیبه هم»باخودبودن ا مما.  یتر برار در ممایخود و به تعب

« یردگهاد. وی مع قد ا ممما تتار به طور هلی در این نوع تاهایی صمممورت میعاوان تاهمایی مثبما یماد می
 (.  553، ص 5378)بشریه، 

 های نامطلوب یا منفی: . تنهایی2

ا هاش فرد بودا و معمواًل علل بیرونی دارند. این تاهاییاقسممامی از تاهایی ا مما هه خارج از توان و گزی
ل یعای تاهماییتوان تاهماییرا همه می گزیاش و  یهمایی همه دلیمل نمدارنمد بلامه علا دارند. بر  ایههمای معلم 
شمممدا  هاییی فرد نیسممم اد، بلاه علل و عوامل بیرون از ارادا و خوا ممما فرد موجش  اان تاهاییخوا ممم ه

 اند از: ، عبارتا ا، نیز نامید

 ی معرفتی با دیگرانبه سبب فاصله یی.تنها1.2

جهان و افق دید دیگران -ای ا ممما هه با زیسمممای دید به گونهو زاویه یانسمممان از نظر معرف  یگماه
رن هسی مرا د»گوید: ای فرد میی فراوان دارد. در  این وضمعی ی به اصمطالح محاورا)اطرافیان( فاصمله

بگوید، بلاه  تواندخواهد یا نمیگوید یا نمیخود را برای هسممی نمی یهااین معاا هه دانسمم هنه به « هاد.نمی

                                                                        

، حکمت 959، ص 249، خطبه 944، ص 242ی ، خطبه949، ص 229 ، خطبه944، ص 229به عنوان مثال ر.ک: خطبه  - 1
 و....295، ص 942
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ه هه شمما در ماانی باشید هفهمد. مثل اینید هسمی  م ن و مراد او را نمیماظور این ا ما هه اگر هم بگو
جه تاان دهید و به هید وتوانید آنها را صمممدا بزنید یا د ممم ی هااد  اما شمممما نمیافرادی مدام رفا و آمد می

گاا هاید. این نوع تاهایی هه ناشمی از جهل دیگران نسبا به ش ص ا ا، نمی توانید آنها را از حضمور خود آ
گاا نیسمما هه ب واند او را هامل درن هاد. را نمی شممود رفع هرد   را هه هسممی از اوضمماع و احوال شمم ص آ

. ورزید و با دیگران م جانا نبودمعشممموق ازلی عشمممق میهای دیگر بیگانه بود  او به نیز بما  هرا  علی
سانی هه هاد. معمواًل هشمود احسا  تاهایی  بیش ری میتر میانسمان هر  ه به مرحله انسمان بودن نزدیک

لقی،  یشممرف ه ااد. هتر از دیگران باشمماد،  این  یزی را احسمما  میاز لحاظ رهای یا از لحاظ عاطتی یا خر
رخ دهد، بلاه  گرانیا  دیسما هه صرفًا در غیاطور نی، اصمواًل اییتاها یاین تجربه» ی ا مونسمن:به گت ه

، ص 5397)ا ونسن، « میایبیم یاها فاصلهن خودمان و آنیم هه بیهایم ییحا تاها یدر حضمور هسان
61  .) 

 ه قولهمدام تتماهمی برای او به وجود نیاوردا ا ممما. بهممه یمارانی همه دارد، گویی هیدبما آن علی
او را  ترین افراد بممه علیگویی  یامبری بود برای مردمی دیگر و زمممانی دیگر و ح ی نزدیممک»جبران: 

(. امام رازهایی در  ممیاه داشمما 231، ص 6، ج 5315و 311، ص 5355، 5)جرداق، ج« نشممااخ ه بودند...
هد دردش را بگوید، خواها. میشمممااخا و نه دلی برای فهمیدن آنها میهمه نمه گوشمممی برای شمممایدن آن

ابن زیاد لهاد و به همیهای خاموش، مدیاه را ترن میششحرفش را بزند، گوشمی نیسما، دلی نیسا. نیمه
 فرماید: می

ع» عبم عأشَحم
َم ع) ًَ عّج ًَ لَّ عم

ع َُ  َعلم ٌن عإ یإ م لًزععهم م َم ُزع اُتعلم (ع صم هم عحم
 .(557)حاما «صم

 اف م. ییم یها حامالنآن یهاش برا یمن ا ا، ا یاهیدر   یعلم انبوه 
هاد هه وارثان حقیقی این های الهی بر روی زمین صمممحبا میالب مه در آخر همین حامما از حجما

ُ»برد: علوم هسممم امد و با این عبارت حاما را به  ایان می ِم م
عُحَیم عإ م ًَ وق عشُدُدم عآهم رح این الحدید در شمممابی!« آهم

ا  یونهه به رؤیا آنان مشم اق باشمد، زیرا هم  مزاوارترین مردم ا ما او »گوید: عبارت می د جاسی عل 
شممیخ  جا هه او ا مما، و هر یز مشمم اق  یزی ا مما هه از  مماخ و طبیعا و  ممرشمما او باشممد، و از آن

جاسان خویش مش اق ا ا، اگر  ه هر یک از آن عارفان و آقای آنان ا ما، نتا شریتش به مشاهدا هم
های جا یای از راا(. گویی امام در این361، ص 55، ج 5392الحمدید، )ابن ابی« ترنمدمردم از رتبمه او  مایین

 ی خویش ا ا. رتبه و هم مرتبهاند و آن یاف ن انسانی همرهایی از این تاهایی را به ما یادآور شدا
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 نتواند ح ی یای از هزاراشمممود هه نمیالبالغمه، اممام این نا مه را یادآور میدر موضمممع دیگری از نهج
ها و ایرادهای ضمممد و جوئیرازهمایی همه در دلش ا ممما را بیمان هامد. مثال در امر خالفا، امام گرف ار بهانه

گاهان شممدا و هر موضممعی هه در مقابل آن ان  ا  هاد، این مردم ایرادی مطرح می رو نهااد. از اینقی  ناآ
ید، به حرص و طمع ریا مما م هم اگر  مم ای در حقیقا زمامداری بگوداند  ه  ا مم ی به آنان بدهد! نمی
 گوید هه تاها به دلیلها میتر ممد. ولی امام خود به آنشممود و اگر  مماوت هاد خواهاد گتا از مرگ میمی

شمموند، امام نا ار فهمی میها توان فهم آن را ندارند و ح ی اگر بشمماوند د ار هجا ممراری هه وجود دارد و آن
 به  اوت و عدم قیام ا ا:

وت من از روی علمی ا ا  وشیدا بر دیگران هه اگر ابرازش هام، ماناد لرزش طاا  بلاه  ما» 
 (  1)خطبه «. های عمیق به خود لرزیدا و در اضطرا  فرو خواهید رفاآوی  ه در  اا

 . تنهایی به معنی حمایت نشدن 2.2

 شود: این قسم تاهایی خود به دو ب ش تقسیم می
 خواهد به من همک هاد. هه هسی نمی. من تاها هس م به این معاا الف

ا ممما هه امام بسمممیار با آن مواجه بود. امام، گرف ار گروهی نادان،  ر اخ الف،  یاین قسمممم تاهایی، از موارد
 هردند، شمممدا بود  از این رو گاا بااز جهاد و مبارزا با دشممممن ام ااع می یا راهادا و م شممم ا هه به هر بهانه

ار تالش بهای شمممدید، برای از بین بردن این روحیه رلاختیف و گاا با توبیخ هایتشمممویق، گماا بما مالمما
ار به ه»، «اخ الف و  راهادگی»هاد: ها را در  ه  یز خالصه می، نقاط ضمعف آن535ی هرد. در خطبهمی

لف ق م  ماد ا ا و از طر امام بارها از این وضمعیا گله«. هافرار از واقعیا»، و «نگرف ن فرمان عقل و خرد
 فرماید:هاد و میهای اخالقی تالش میبرای درمان این بیماری

های  راهادا، ای هسممانی هه  یارهای ان حاضممر و خردهای ان از شممما ای مردم گوناگون و دل» 
ش شیر هشم و شما هم ون بزغاله اهان ا ما، من شمما را به  موی حق می ای هه صدای غر 

 (.  535 )خطبه« رمیدرا شایدا، از آن می
 ، نیز آمدا ا ا.97و  29های شبیه این عبارات در خطبه

ن یه به  مممرزمیها و تهاجمات معاویافاادر مقابل اخ الف یهای  ر رنج حاهمیا، وق اممام در  مممال
(. امام هه 538الف، ص  5379هااد، آنان هوتاهی هردند )شهیدی،  یار یعراق، از مردم هوفه خوا ما او را 

خاطر بود، باالی مابر رفا و علا  یروزی معاویه و اصمممحا  وی داییارانش رنج ییجوو بهانه  ییاع امایاز ب
  داری نسبا به رهبرشان دانس ه و علا شاسا اصحارا وحدتشمان بر باطل،  یروی از  یشوایشان و امانا
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 د:یوگیهه مداند خویش را تترقه، نافرمانی از  یشوای به حقشان دانسا. خیانا آنان را به حدی می
« زددارزش آن را بدتر م هه باد  بیای  وبی را به د ما یای از شمما  پارم، میمن اگر ها مه» 

 (.21ی )خطبه
شممود، تاها شممدا و در یروان خود مواجه میا  یو حما یبا عدم هماهاگ ی، امام وق ی ین وضممعیدر  ا

بی مملو از غم و انمدوا، روی به درگاا خدا اران خود، بما قلیمو لجماجما  ییاع امایو ب ی مممر راین خیمقمابمل ا
 هاد: ها را نترین میآورد و آنمی

اند و من نیز از آنان به از من به  ممم وا آمدا خمدایا من ایاان را خسممم ه هردم و ایاان نیز مرا. آنان»
یشممان اهام.  ا به ر از ایاان را به من عطا هن و بدتر از من بر ایشممان بگمار. خدایا دلتاگ آمادا

شمود. به خدا  موگاد دو ا داش م به جای شما را آ  هن و بگداز  اان هه نمک در آ  حل می
درو خواندی ماناد ابرهای تای بای فرا  بن غام داش م. هه اگر آنان را فرا میهزار  موار از قبیله

 (.21 )خطبه« ش اف ادتابس انی به  رعا به یاری تو می
 فرماید:ری میدر همین را  ا در موضع دیگ 

های این قوم، به ایشمممان شممماایا هردم. ها و هویرا دیدم و از عداوت من در خوا   یامبر» 
عر  هردم: خداوندا! به ر از آنان را به من بدا و شمم ص بدی را «! ها نترین هنبه آن»فرمود: 

 (.  71 )خطبه« ها مسل   هنبه جای من بر آن
ا یااش شممیم، از مردمان خوی ه نقل هردماناد آن یایا مما هه با تارار مضممام یااندازاامام به ییتاها

 هاد:یم
 یمااهم. شما را برایتر اد و من از   م مردمم بیحاهمان خود م یها هموارا از  م ماار اما» 

دم د،  اهان و آشماار شما را فراخوانیدیگوشم ان خواندم نشما د، بهیج هردم حرها ناردیجهاد بسم
، هم این ر.ن: خطبه 97ی )خطبه« د...یرف یحا هردم نپذید، و شمممما را ن مممیمارداجمابما ن

521.) 
 د: یفرمایخود ا ا هه باز خطا  به مردم خود م ییبا اشارا به تاها 

بیام هه اگر هار جاگ باال بگیرد، و تاور مرگ گداخ ه شمممود، به خدا قسمممم! شمممما را  اان می»
 (.  35 )خطبه« ابوطالش جدا خواهید شدهم ون جدایی  ر از  یار، از  سر 

 :  دهند. از جملههایی پیشنهاد میامام برای نجات از این قسم تنهایی راه
 یاران باوفایاد یشممماوا از مردم ناهمدل آن روزگار، به خود و بمه ییاممام در تاهما: وجود یـاران همراه* 
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اد هاد و این  این از آنان یین خویش، طلش متر و  ممزاوارتر از مردم زمادش از خداوند یارانی شممایسمم هیشممه
   هاد:می

شمم ر از شممما  ممزوار من یهه ب یهسممان دو مما دارم خداوند مرا از شممما جدا  ممازد و به یرا مم به»
حق و  یاندیش، بسممیار بردبار، گویاداكیبودند ن ید. به خدا  مموگاد آنان مردمیهسمم اد ملحق نما

ی  ممم م، هه در راا حق  یش رف اد، و در طریق هدایا شممم ا  هردند و  یروزمادانه به هااداترن
 (.  556)خطبه« نعما جاودان و همیشگی آخرت، و هراما گوارای آن د ا یاف اد

ه ههای نجات از این تاهایی ا ممما. هما اینگرمی بمه یماران وفادار و همراا، یای از راابامابراین  شممما
ه را به ق د جاگ با معاویه و همراا شدن با ایشان در جاگ صتین، )ر.ن: ما ظری،  ملموق ی عمرابن ابی

ود، شهه اوصماف نیاوی وی را یادآور می( از هارگزاری بحرین، عزل هرد، بعد از این511، ص 53، ج 5397
 فرماید:می

ی. آهاگ حرها به  موی  مم مااران شمام را دارم، دو مما دارم تو در این  متر همراا من باشمم» 
زیرا از هسمانی هسم ی هه در م ماف با دشممن و بر ا نمودن  م ون دین به آنان  شم گرم هس م، 

 (.52ی )نامه« اگر خدا خواهد
هه از مردمان تحا  ییهاشممماوا هامام با وجود هم: شـــه کردن بردبارییاتکـال و اعتمـاد بـه خود با پ* 

در ارادا  شمممااان، تأثیریزیادی از این  یمانهاد هه م التا گروا هامد، قاطعانه تأهید مییحاومما خود م
 فرماید: او ندارد. از این رو می

ردم، مرا هرا مممان ناماید» ت من نیتزاید، و  راهادگی آنان از گ   )نامه «فراوانی  مردم  یرامونم بر عز 
36  .) 

بر  ی با تایههامد همه اولیمای الهی و مردان بزرگ الهجما بر این مسمممألمه تمأهیمد میدر واقع اممام در این
نامه،  ی اینشممدند. در ادامههردند و از هثرت موافقان مارور نمی روردگار هرگز از انبوا م التان وحشمما نمی

 فرماید: خطا  به برادرش عقیل می
مپادار هه  سممر  درت اگر  ه مردم رهایش هااد، در برابر دشمممن زار و فروتن گردد، یا از ناتوانی »

ام امر خویش به د ما هسمی  مپارد، یا به هسمی  واری دهد. بلاه فرزند تن به  م م دهد، یا زم
گویم: یام؟ م درت  اان ا ما هه آن شماعر بای  ملیم گت ه ا ا: اگر از من بپر ی هه  گونه

 (.36)نامه « در برابر حوادث زمانه شایبا و ا  وارم
ق و ناوهش، ی، اعم از تشمممویشمممد رویبیاد هه هامام وق ی می: اران نـامواف  و ناهمراهیـاز  ییجـدا* 
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 هاد از آنان جدا شود:یدر رف ن مردمش به جاگ و جهاد، ندارد، آرزو م یر یتأث
در آن هاگام هه  یک اجل از در درآید، نه تاها به جدایی از شممما تأ ممتی ن واهم خورد، بلاه در » 

)خطبه « حمال نماراح ی درونی از شممممما و با احسممما  تاهایی از مرز این زندگی عبور خواهم هرد
581  .) 

شود ر میو شعله های بسیار، گویی آتشی درون قلش امامها و توبیخی این خطبه بعد از  مرزنشدر ادامه
 هاد هه حاهی از اندوا شدید و قلش مجروح آن حضرت ا ا:و دعایی  وزنان می

 «.  ترین  یزی هه دو ا دارم با آن روبرو شوم مرگ ا امحبو »  
 تواند به من همک هاد.من تاها هس م به این معاا هه هسی نمی ب.

 واهاد، تأهید دارد هه دیگران ح ی اگر ب تر ا ا، بر این نا هاین قسمم تاهایی هه از قسمم قبل عمیق
ی من هر دو بر دوش ی من و هم بارهای آیاداتوانامد بمه من هممک هااد.  را هه هم بارهای گذشممم هنمی

می یارانش گرگاا به  شمماخودم خواهد بود. اگر انسممان به این قسممم از تاهایی توجه داشمم ه باشممد، دیگر هید
د. تک اعمالش را به دوش باشمممداند باید خودش به تاهایی مسممئولیا تکدهد.  را هه میهاری انجام نمی

گرمی دو مم ان و اعوان وان ممارش انجام به  شمما هایی هه انسمانهایی و عدول از حقاز این رو خیلی از ولم
البالغه ما را به این قسمممم از تاهایی توجه در  اد موضمممع از نهج هاد. حضمممرت علیدهد، را رها میمی
توان به  ا مخ حضمرت به تقاضمای برادرش عقیل، اشمارا هرد. عقیل ب اطر فقر شدید د. از جمله میدهامی

فرمایاد او با وضعی  یش من آمدا بود هه من می المال را داشما. امامدرخوا ما  مهمیه بیشم ر از بیا
زدیک بود به وی نن وانم مقاوما هام. حضمممرت در برابر درخوا ممما او تاه فلزی را هه در آتش گداخ ه هردا 

 فرماید: بیاد میگریزد. امام هه این وضع را میهاد و وی ناله هاان از آن میمی
زی، خود گریاند، میگرمی تو هه از حرارت تاه فلزی هه به شمموخی آن را گداخ ه گونه به  شمما

ار به خشم خویش آن را افروخ ه ا ا؟  دن ناله انتو از این درد »را به آتشمی باشانم هه خدای جب 
 (  225 )خطبه« ی دوزخ ناله نزنم؟زنی و من از آتش  وزندامی

شمود. و آن، جایی ا ا هه گویی مردم توقع البالغه همین مضممون تارار میدر موضمع دیگری از نهج
ها شمممود. ولی امام در  ا مممخ آنان به صمممراحا های آندارنمد اممام با تباا  ممماخ ن خویش تابع درخوا ممما

 فرماید: می
نماید، های شممما را در مما میهاد، و هویدانم هه  ه  یز شممما را اصممالح میمن به خوبی می

شمممرم. اگر روزی اصممالح حال شممما ولی هرگز اصممالح شممما را، با تباا  مماخ ن خویش جایز نمی
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مردم، با هاری انجام گیرد هه برای خودم فسممماد دارد، ایاجا هم صمممالح خود را بر صمممالح شمممما 
 :  دهمترجی، می

عنفِس» إعسَدم ُُكعبم َم ّّنعالعأحیعإصال علكم ُُكَع دم َم
م
عُیقمُيعأ َم اُُكُع َعُیلم عمبم ُ عََلم

عإّنعلم  (.69 )خطبه «َم

نا ذیر ا مما. ولی توجه به آن یک ن یجه دارد و آن هم این ا مما هه انسممان هر این قسممم تاهایی عالج
دهد هه من تاهای تاها هسممم م و مسمممئولیا هاد، باید در حین انجام هار هاماًل به خودش اخطار بهماری می

وانم به تگیرد. و من نمیهل این عمل فق  بر دوش من ا مما و هید ها مسممئولیا عمل مرا بر دوش نمی
 ها آن هار رای آندهم، ممان ا ممما به  شممم وانههایی هه وق ی یک هاری انجام میی آنی همه شممم وانه

 انجام دهم، اع ماد هام.

 طلبانه در روابط دیگران با فردنگاه ابزاری و منفعت یمعنابه یی.تنها3.2

 نتسمممه و به خودی خود یعای بدون توجه بهاین قسمممم تاهایی به این معای ا ممما هه هسمممی با من فی
ل من به آن میآن ب  ای هسممی مرا ب اطر نشممین و محشممور نیسمما. و به اصممطالح محاورار مماد، هم ه از ق 

ر ممانم یا ضممرری از خواهد هه نتعی به او میخواهد، به میزانی میهسممی هم مرا میخودم دو مما ندارد  اگر 
ما را توانم شمممهه من میخواهمد این نا ه را به م اطبانش یادآوری هاد هه علا اینهام. اممام میاو دفع می

شود، یبرآوردا نمدریابم، این ا ما هه من از شمما توقعی ندارم، اما شمما از من توقع دارید. و وق ی توقع شما 
در  توان گتا وق ی انسمممان از دیگری توقعی نداردهاید. به تعبیر دیگر می ه هسمم م، گمان میمرا غیر از آن

 د: یفرمایرو ا هه مشااخا خود نسبا به آن موجود ب یرتر ا ا و توفیق بیش ری دارد. از این
)خطبه « خواهم و شممما مرا برای خودتانهار من و شممما یای نیسمما، من شممما را برای خدا می»

536  .) 
ی د ا اهه شمما با من بیعا هاید نه به و یلههاد هه من برای اینامام در آغاز این خطبه یادآوری می

جمایی هه شمممما را برای خدا همه بیعما یمک امر نماگهمانی و حسممما  نشمممدا بود. من از آنانمداخ م و نمه این
ها ن واهم گشمما. در صممورتی هه شممما برای ها و از بین بردن ارزشریگخواهم، هرگز م و ممل به حیلهمی

ی خویش ن، به هر و یله با ها و تمایالت خود مرانهبرداری از زمامداری من در راا اشمباع هوی و هو بهرا
الحدید در شمممرح این عبارت (. ابن ابی536نمادیدا گرف ن هر گونه ارزش اقدام خواهید هرد )ر.ن به: خطبه 

 خواهد واو از اطاعا ایشممان نسممبا به خویش جز ن ممرت دین خدا و اقامه حدود و حقوق او نمی»گوید: می
ا آنان او را برای حظ  نتو  خویش از عطا و تقریش وا بابی برای حظ  نتا خویش خواهان شمان نیسا، و ام 
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نسممبا به جمهور اصممحا   ر مماند، خواهاناد. الب ه این خطا  از  مموی او ها را به ماافع دنیا میهه آن
ا خواص خوا مما از اقامه احاام دین و شممان او را برای امری هه او نیز آنان را برای آن میخویش ا مما  و ام 

ی دیگری هه باید به آن (. نا ه38 -39، صممص 9، ج5391الحدید، ابی)ابن« خوا مم اداحیای معالم آن می
هایی دارند هه مثل خودشمممان زعاما و مدیریا انسمممانتوجه داشممما، این ا ممما هه مردم معمواًل تمایل به 

 ی  ه داناد از  اان ش  یتواناد درن هااد و نمیهای رشدیاف ه را نمیرو عظما شم  میاباشماد. از این
هردند، شممماماخ امد و از او مال دنیا را مطالبه میواقعمًا او را نمی ب واهامد. اهثر مردم دوران امیرالمؤماین

ج  5376خوا ا )ر.ن: جعتری،وا م اد، در صورتی هه آن حضرت تاامل راتی آنان را میخمقام و جاا می
 فرماید: ی همین خطبه امام میرو ا ا هه در ادامه(. از این513، ص 23

 «.ای مردم برای اصالح خود مرا یاری نمایید»
 هایدارید و عقل ها را از  یروی هوی نتا بازهمای خویش را بمه عمدل مؤاخمذا هایمد و آنیعای نتا 

افااد، باز دارید. همانا اگر شمممما  این هاید هایی هه شمممما را به هالن و نابودی میخویش را از رف ن در راا
م، هادهم و امر به معروف و نهی از ماار میاید، زیرا من شمممما را  اد میهمای خویش یاری هردامرا بر نتا

 هاد، مهار هاید، مرا برهام، دعوت مین ه من دعوت میهمای خویش را بمه لجام عقل هه بدا ا اگر نتا
 (.  38، ص 9، ج5391الحدید، ابیاید )ر.ن: ابنها یاری هرداآن

 .تنهایی به معنی فراق2.2

را ان ظار دارد هه غائش ا ا. از این رو ا هه  ین ا ما هه فرد حضمور و بودن  هسمیاز اقسمام تاهایی ا
شممااخ ی نامطبوع ا مما   را هه اشمم یاق برای ابد. این احسمما  به لحاظ روانیفرد در نبود  او خود را تاها می

دارند و  ین احسا ینسبا خود با خدا  ا ابودن  هسمی ا ما هه اهاون نیسما. عرفا و مؤماان را  ین دربار 
البالغه رهر این وضمممعیا را در  اد موضمممع از نهج هااد. حضمممرت علییفراق خود را به تاهایی تعبیر م

و بعد از  ی هوتاهی حضممرت زهرا را داشمما و بعد از آن به فاصممله هاد. ایشممان هه اب دا فراق  یامبرمی
ر آنها را، از د ممما دادا بود،  ممم اانی یآن یماران بماوفمای خویش و از جمله ابورر، عمار، مالک اشممم ر و نظا

سمممی هن و هم در تاهایی و بین رنج و آزردگی ایشمممان هم در غم از د ممما دادن این بزرگواراید هه مبیگویم
 خود ا ا. 

هه هید ها  های ر ول خدابعد از بیان ویوگی ایشمان در هاگام شمس ن  یار  ان ر ول خدا
هاد هه از نهایا غم و اندوا ایشمممان خبر انگیز بیان میدر آن شمممریک نیسممما،  ممم اانی  ممموزنان و حزن

های دیگر در برابر آن، هو ک و قابل داند هه م مممیبارا م مممیب ی می دهمد. وی م مممیبما  یامبرمی
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 تحمل ا ا: 
ود  شممبا مرگ تو  یزی قطع شممد و  ایان یافا هه با مرگ دیگران قطع نمی ای ر ممول خدا»

د و های دیگر را از یاد بر نبوت و خبرهای غیبی و آ ممان. مرگ تو رویداد خاصمی بود، هه م یبا
 ند. اگر ما را به شممایبایی امر ناردا بودی اان عمومیا یافا هه همگان در برابرش یاسممان بود

گریسم یم هه  شممانمان خشک شود و این  اان بر تو میو از زاری هردن ماع نامودا بودی، آن
یافا و این همه هاوز برای م مممیبا تو هم ماند و اندوهمان  ایان نمیدرمان میدرد برای مما بی

 ، هم این ر.ن: نامه231 )خطبه« ا دفع هادتوانمد مرگ را بازگرداند و آن ر بود. امما هسمممی نمی
 (.298و حاما  292

آمدا در جاگ را توصمممیف هه وضمممعیا  یشهه حالا نیایش هم دارد، حضمممرت بعد از این 51 در نامه
ی اخ الفاتی هه در بین برد و علا همهبه درگاا خداوند شمماوا می هاد، به دلیل فقدان حضممور  یامبرمی

 فرماید: داند. از این رو میمی را نبود  یامبراما ا الم واقع شد 
« مانیها هخوا  یدشماانمان و  راهادگ یامبرمان و فراوانیهام از نبود  یبار الها، به تو شاوا م»

 (.  51 )نامه
بیایم هه تاهایی به این معای ا ما هه هسمی هه دو ما داری باشد، نیسا، و هید راهی جا میدر این

 برای برگرداندن او وجود ندارد. 
نشممسمما و ایشممان را تاهاتر هرد. امام  ، غمی دیگر بود هه بر جان علیشممهادت حضممرت زهرا 

دگی امام و در عین حال گر میزان رنج و آزر دارد هه نمایان،  ممم اانی بیان میهاگام دفن حضمممرت زهرا
با  گر عاطته و احسممما  انسمممانی بسمممیار قوی او ممما. این خطبه در واقع درد دلی ا ممما هه موالبیان

، از یک  مو و م یبا خویش به  بش فراق حضرت زهرا  ی م مائش حضمرت زهرا دربارا  یامبر
 از  وی دیگر دارد:

اهاون در هاار تو آمدا و به  رعا به تو !  مالم من و دخ رت هه  مالم بر تو ای  یامبر خدا» 
ام اندن شدا و طاقا و توانم از ی تو شایبایی! بر مرگ دخ ر برگزیدا یو م ه. ای ر مول خدا

بایی ام، جای شایام و رنج م میبا را هشمیداد ما رفا. ولی مرا هه غم بزرگ جدائی تو را دیدا
ه ی من بود هه جان بدم. و  ممرت بر  ممیاها مما  زیرا من با د مما خود تو را در بسمم ر قبر خوابان

گردیم. آن امانا هه نزد من  مممپردا آفرین تسممملیم هردی   ا ما از خداییم و به خدا باز میجان
بودی بازگرداندا شمممد و آن روح گروگان در بدن گرف ه شمممد. اما از این  ا اندوا من همیشمممگی 
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ن جایگاهی را هه تو در آن اقاما گمذرد. تما زممانی همه خداوند هماا ممما و شمممبم بما بیمداری می
 (.212 )خطبه« ای، برای من برگزیادهردا

البالغه یاران وفادار خویش هه قبال بودند و االن نیسممم اد را امام هم این در مواضمممع م  لتی از نهج
اندرز  هه یاران خود را  اد و، بعمد از آن582 هامد و آرزوی دیمدار آنمان را دارد. از جملمه در خطبمهتوصمممیف می

دهد، از شمهیدان بزرگواری هه در صمتین به شمهادت ر میدند و جای آنان در میان اصمحا  خالی ا ا، می
 فرماید:گذارد و  میهاد و  پا بر روی  اد نتر از آنان انگشا مییاد می

ار؟ هجا ا ببن »  هجایاد برادرانم هه قدم در راا نهادند و بر ا ما  حق درگذش اد؟ هجا ا عم 
هجا مما روالشممهادتین؟ هجایاد همانادان ایشممان، برادرانشممان هه با هم  یمان جانبازی  تیهان؟

 «  بس اد، و  رهایشان به  وی تبهااران فر  ادا شد؟!
طور هه نوف، راوی این شممود هه امام به شممدت م أثر شممود و همانجا خاطرا این افراد  ممبش میدر این
 هاد:گونه توصیف میاین افراد را این گوید، مدت طوالنی گریه هاد و  پاخطبه، می

بسممم اد و در فرائ  الهی دقا نمودند و به هار میها هه قرآن را تالوت میآا! برادرانم، هممان» 
راندند، به جهاد ها را میها را زندا هردا  و بدعاداشممم امد.  مممااهما را بمه  ما میهردنمد و آنمی

 (.  582 )خطبه« ان اع ماد هردند و  یرویش هردندفراخواندا شدند و اجابا نمودند و به رهبرش
 ش: یاران باوفایاو در فراق  اهم این ا ا فرمود

ا هی دیدارشممان باشممیم، و بر جدایی از آنآنان برادران من بودند هه رف اد. بر ما مما هه تشمماه»
 (.525 )خطبه« د ا حسرت به دندان بگزیم

 رماید: فداند. هاگام شایدن خبر شهادت او، مییبزرگ من فراق مالك اش ر را م یب ی یامام هم ا
ای ههام هه مرگ او از  وگبارخدایا من م یبا از د ا دادن او را برای رضای تو حسا  می»

بزرگ روزگمار ا ممما. ... خدا مالک را رحما هاد هه به عهد خویش وفا هرد و مرگش در ر مممید و 
ایم هه  ا از م ممیبا خود به فقدان ر ممول واداشمم هخدای خود را دیدار هرد. هر اد ما خود را 

« ها مماترین  مموگاز بزرگ ، بر هر  مموگی صممبر و شممایبایی هایم هه  مموگ  یامبرخدا
 (.575، ص 2، ج 5399الحدید، )ابن ابی

 فرمود:خورد و میبا این وجود، هموارا بر مرگ مالک   ا افسو  می 
اگر هوهی بود، هوهی برافراشممم ه و بزرگ بود، اگر آفرین خمدا بر ممالمک بماد! ممالمک  ه بود؟ » 

نا ذیر بود. به خدا  مموگاد، مرگ تو جهانی را ویران هرد و  مماگ بود، بسممیار  مم ا و شمماسمما
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هاادگان بگریاد و مگر هسمممی  ون مالک جهانی هم شمممادمان هرد. آری بر مثل مالک باید گریه
و حاممما  35 هم این نممامممه ،575 -571، ص 2، ج5399الحممدیممد، ؟ )ابن ابی«وجود دارد

553  .) 
آن را ناشی  طور هه ا ممونسناین قسمم تاهایی را شماید ب وان تاهایی موقعی ی نیز نامگذاری هرد. همان

اند داز تاییرات زندگی دانسمم ه و یای از موارد آن را از د مما دادن دو مم ی نزدیک یا عضمموی از خانوادا می
 (.37، ص 5397)ر.ن: ا ونسن، 

 ِی احتضار، قبر و قیامت. تنهای2.2

ی هه انا ذیرترین اقسمام تاهایی، تاهایی  اح ضمار، قبر و قیاما ا ا  تاهاییترین و عالجیای از عمیق
سمم یم هه به ابلهانی بیش نی»گوید: توان آن را با هید ها دیگری تقسممیم هرد.  ا مماال در این مورد مینمی

تواند ما را هه  این متلون و عاجزیم مدد بر اند  مگر میداریم. هسی خوش می مان دلمعاشمرت اطرافیان
گاهی از 561، ص 5397)ا ممونسممن، « میریمما همه تاها می شممود فرد ، موجش می«مرگ من»(. باابراین آ

تواند برای می میهه آدبا این»گوید: عمیقًا دریابد هه قادر نیسممما با دیگری یا برای دیگری بمیرد. هایدگر می
، هرگز بدان معاا نیسمما هه آن دیگری از مرگ خود ح ی «مردن برای دیگری»ام مرگ رود، این دیگری به ه

 یبه هم رین میزان رهایی یاف ه ا مما. هید ها قادر نیسمما دیگری را از مرگ خویش برهاند،  ه در حلقه
ترین عمیق ترین ودو مم ان باشممیم،  ه افراد برای آرمانی واحد بمیرند، ح ی در یک زمان بمیرند، باز بایادی

 (.598 -597، صص 5391)یالوم، « آیدی بشری به حسا  می ط، مردن، تاهاترین تجربه
 تاهایی در لحظات-5البالغه  یگیری هرد: توان به  مممه شمممال در نهجارتبماط تاهمایی بما مرگ را می 

ها را مورد دقیق آنتاهمایی قیاما. هه امام به هر  مممه توجه داشممم ه و به نحو  -3تاهمایی قبر  -2 اح ضمممار
 برر ی قرار دادا ا ا. 

 تاهایی در لحظات اح ضار-الف
توان به مسممم ی مرگ تعبیر هرد. ی مرگ و حا تاهما بودن انسمممان در این تجربه را میحمالما تجربمه

شممود. رنج د مما شممسمم ن از زندگی در آن خبر میهاگامی هه انسممان مسمما ا مما، واقعًا از اطراف خود بی
شمود و به اطرافیان حاضر و آمد و شدهای ید ا ما هه انسمان وارد یک حالا مسم ی میقدر شمدلحظات آن

ای هه ناشمی از حاالت مسم ی مرگ ا ما  اان عظیم ا ا شمود. فشمار روانی و عاطتیتوجه میمحی  بی
ایی هشمود.  ارات موت یا مس ی مرگ، یای از موقعیاتوجه میهه انسمان خودب ود، نسمبا به اطراف بی

 ه انسان در آن هید دادر ی ندارد و باید به تاهایی با آن مواجه شود.ا ا ه
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انسمانی هه در حال  مپری هردن  ارات موت ا ا، این  ارات مرگ، هر  یز دیگر را از یاد » 
هادنی  م ا و هو ی   ا و دشوار گرف ار گداز و جانای جانبرد و در اندوهی فراوان، نالهمی

....او را برندش ی اد، رام و تسمملیم به  مموی گور میها را بر او میا مما.  ممپا با ناامیدی هتن
ی هه دیگر دیدا ن واهد شد، میبرمی  (.  528 )خطبه« برنددارند و تا  رای غربا و محل 

 ذیر نیسممما. حضمممرت در موضمممع دیگری از شمممود هه توصمممیففرد در این وضمممعیا گرف ار بالیی می
وحشا  -2رود. ای هه از د ا میحسمرت زندگی -5داند: حالا میالبالغه این  مارات را داری  مه نهج

 ترهیبی از حسرت از هف رف ن زندگی و وحشا از فرا ر یدن مرگ.  -3از فرا ر یدن مرگ. 
گیرد... اهاون هاگام ها از  وی دیگر آنان را در بر می مارات مرگ از یک  مو، و اندوا از د ا رف ه»

  ه در طولگزد و از آناار شممود از  شممیمانی و حسممرت د مما به دندان میمرگ وق ی حقیقا امر بر او آشمم
 (.  519 )خطبه« گرددزندگانی خویش شیت ه و خواهانش بودا، بیزار می

ه شممود و مراحلی هی این خطبه امام وضممعیا این انسممان هه آرام آرام ارتباطش با دنیا قطع میدر ادامه
 دهد: هاد را توضی، میطی می
ش ا ا اایسم د. او در میان خانوادااف د. بعد گوشمش نیز ماناد زبانش از هار میزبانش از هار میاب دا »

های اطرافیان را  رخاند و  هراتواند  مم ن بگوید و  مم ای بشمماود.  شمممان خود را میدر حالی هه نمی
ویزد. بیاایی آر به او در میشاود. آنگاا مرگ بیش بیاد ولی صدای آنان را نمینگرد. حرهات زبانشمان را میمی

ر میان ای ا مما هه درود. اهاون او الشممهشممود و روح از  یارش بیرون میاش گرف ه میاو نیز ماناد شمماوایی
اادگان هتواند گریهگیرند. نه میاش اف ادا. آنان از نزدیک شمدن به او وحشمما دارند و از او فاصممله میخانوادا

هاد و نگیرند و در گور میخواند،  ا ممخ گوید.  ممپا او را به دوش میرا می را همراهی هاد و نه هسممی هه او
 (.  565 ، هم این ر.ن: خطبه519)خطبه، «  پارند و دیگر او را نبیاادبه عملش می
 اف د. از شدتای ا ما هه اضطرا  و لرزا بر تن و اندامش میی اح ضمار به گونهفرد در لحظه»

هاد، فرزندان، خویشمممان و تواند فرو ببرد، به اطراف خود نگاا مییدرد و غ مممه، آ  دهانش را نم
همه مرگ را از او دور هاممد نمدارد. هید گریمه و بیامد. ولی هید ها توان اینهمسمممر خویش را می

. و آرام شممودمیرد و به تاهایی و تاگاای گور  مپردا میر ماند. او میاشمای هم به او  مودی نمی
و  روندهاادگان میشمممود... در آن هاگام هه تشمممییعم محو و نابود میهای او هآرام ح ی نشمممانه

د و انگیزی را  ا ممخ گویهای بهانشمماناد تا  ر ممشگردند، او را در قبر میها باز میزدام ممیبا
 (.565)خطبه « هایش در ام حان الهی روشن شودلازش
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 دهد هه آنان تاهاها هشدار میه آنشود، بهه  گونگی مرگ را به زندگان یادآور میحضمرت  ا از آن 
 شوند. به این مازل وحش اان نزدیک می

 تاهایی قبر -ب
 انگیز و دردنان، با رنگی تیرا و مم اان امام در توصممیف وضممعیا تاهایی انسممان در قبر،  اان حزن

توان مینآمیزی را ای، نظیر این رنگشمممدادر هید تابلوی نقاشمممی»جرج جرداق:  مممیاا آمی  ه هه به گت ه
ها  یز آنهامد هه همههما یمادآوری میای را بمه انسمممان(. اممام لحظمه551، ص 5315)، جرداق، « یمافما

اند. خانه و ممیع و نورانی و  ر از اهل و عیال را به گور تاگ دگرگون شممدا، از روی زمین به دورن زمین خزیدا
ل  ممماخ مه موضممموع را در جمالت هوتاا و به هم  انمد. اممام اینو تماریمک و ولممانی و خماموش و تاهما مبمد 

 د: ر هاد هه گویی صدای بیدارباش طبل و شیپور جاگ از آن به گوش میای بیان می یو  ه
ا تاهایاد، همسممایه» ا به دیدار یادیگر گرداگرد هم هسمم اد ام  اند اما از هم دورند، به هم نزدیااد ام 

هااد... در درون زمین به جای روی آن، اقاما یروند، خویشمماوندند ولی با هم رابطه برقرار نمنمی
ی تاگ قبر را جایگزین  ممرای و ممیع  مماخ اد. به جای زندگی در میان بسمم گان در هردند، خانه

 (.  555)خطبه« غربا گرف ار آمدند..
گرف ه و  فاصله زیسا، برای همیشه از آنانانسمانی هه در جمع دو م ان و بسم گان و یاران خویش می

 شود:  رد، تاریک، وحش اان و در تاهایی مطلق گرف ار می در گوری
و  رای  ی تاهاییگویی هر یک از شمما به  رای تاهایی، و گودال گورش ر یدا. شگت ا از خانه»

 (  517)خطبه«! هسی و غرباوحشا و جایگاا بی
شممد. ت ویری هه همی بیایم هه امام، تاهایی مردگان را با تعبیرات بسمیار وریف و آموزندا به ت مویرمی

را م ی شما این ابداع را هه در ت ویر هرا  از مرگ و وحشا قبر و وضع  اهاان »ی جرج جرداق: به گت ه
 (.551 -555، صص 5315؟ )جرداق، «ایدآن، در هالم امام آمدا در جای دیگر دیدا

 تاهایی قیاما -ج
 فرمایاد:امام هم این در توصیف قیاما می

در آن هاگام نه شمتیعی ا ما هه شتاعا هاد و نه دو  ی هه بال بگرداند و نه  وزشی هه  ود » 
 (.  591 )خطبه« ب شد

ها از جمله معاویه را م اطش قرار دادا و وی را از تاهایی حسا  و ، حضمرت، تمام انسمان51ی در نامه
 دهد هه: تر اند و به وی هشدار میه ا  قیاما می
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ای تو را از آن نجات دهاداگذشممما هه هسمممی تو را بر موقتی نگاا دارد هه نجات دیری ن واهد»
ن واهد داد.  ا از این هار د ممما بردار. برای حسممما  مهیا شمممو، و خود را برای بالهایی هه بر 

 (.51 )نامه« آید، آمادا  از رت می
هاگام مرگ توصممیف  ، وضممعیا مردم را در1ی بیدار گر ه گت ه شممد، امام در هشمما خطبهطبق آن

دهاد و آن هم تاهایی ا ا. گویی ها به یک نا ه بیشم ر از هر  یز هشمدار میی این خطبههاد. در همهمی
خواهد به ما یادآوری هاد هه اآلن هم شممما تاها هسمم ید و باید این تاهایی را دریابید. امام با این هشممدارها می

همه باید به عزیزترین دارایی وجودی هه خودمان هسممم یم، توجه دهامد رو مما را بمه این نا مه توجمه میاز این
 هایم.

 های نامطلوب از نگاه حضرت علیعوامل تنهایی  
و زندگی آن  البالغه ناور به شممم ص امام علیشمممماریم هه هر اد در نهجدر ریل عواملی را برمی

داشم ه باشد. در ریل به  هار مورد تواند در مورد هر فرد، جامعه و هر فرمانروایی م مداق حضمرت ا ما، می
 هایم: از این عوامل اشارا می

 ت در برابر حکومت باطلیسکوت و رضا-1

نه مردم زمان خود، بلاه نوع بشمممر را  ییگر  ممم اان خود، گویاز د یار ی، ماناد بسممم518 هامام در خطب
 مما، ن مقاله ایهه موضمموع ا یر یو به تعب یاور ماندن آدمیید یای از عوامل بیگویدهد و میم اطش قرار م

 د هه با ان  ا یفرمایخطا  به مردم ما مما.  امام تاها ماندن انسممان،  ممپردن  ممرنوشمما جامعه به نااهل 
امیه(، تمام مسممملمین را در اندوا و  ممم می فراگیر اشممم باا خویش و واگذار هردن حاوما به غیراهلش )بای

 )بردید؟(: یفرو برد
 یه هسرا[ حاوما را بیزد. ]ز ی ان برخیار یبه  ین هسیرند و نه در زمینه در آ ممان عذرتان را بپذ»

 (.  518ی )خطبه« دیگاهش نشاندیرجاید و آن را در غیهه اهلش نبود،  پرد
 هاد. یان میر آن بیآوردن به غترك ا الم و  ااا اگر دربار ید یین مضمون را امام در جایك به اینزد

هافران با شممما خواهاد جاگید، آنگاا نه جبرئیل در هار یاری  اگر به غیر ا ممالم  ااهادا شمموید،»
شمما خواهد بود، نه میاائیل، نه مهاجر و نه ان مار. تاها و تاها م اف با شمشیرها ا هه برای ان 

 (.592 )خطبه« ماند، تا خداوند میان شما حام هادمی

                                                                        

 .221و  161، 151، 141، 111، 111، 101، 38های . خطبه1
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ک به ا الم بودید، یخواهد بگویامام م  خداوند فرش گان آ مان را به یاری شما د هه آن روز هه م مسم 
فر م اد و امدادهای غیبی شمامل حال مهاجران و ان مار شد. دشماان را به عقش راندید و  یروزی و امایا و 

ت را برای خود فراهم  ماخ ید. ولی اگر به ا مالم  شا هاید همه  ها از شما گرف ه خواهد شد. شمای اینعز 
، یاز ر یقین بدون یاری خداوند راا به جایی ن واهید برد )ر.ن: ماارم شمممممانیمد و دشمممماان شمممما و به یمی

های معاویه بسمم ه، ای دل وعدا(. یاران امام با ایشممان یک دل نبودند.  را هه د مم ه587، ص 7، ج5381
س ه و ای از جاگ خی مال یا دادن مقام فریت ه بود، د  هها را به دعداهه با د میسمه بعضی از  ران خانواا

ای هه در آرزوی  یروزی عراق بر شممام بودند و بدان نر ممیدند، از  مموی دیگر مردمی هه در دو جاگ د مم ه
 جمل و صتین شرها هردا بودند، در جاگ ن یبی نبردا بودند.

 یاران یچند دستگی و ناهمدل-2

ه توان گتا هیتر بیان هردیم، ماز آن را  یش ییهاامام از مردمان خود، هه  ارا یهماشممماوا هامیبمه قر 
ه خود دهد هیقرار م ی یا جامعه را در وضعیا ا هه فرد  یاز عوامل یو تشم ا در امور م  لف، یا یناهمدل

دل  یار یوفادار، با ایشمممان یک دل نبودند و بسممم یاد. یاران امام، جز اندهیبیا تاها میدها و بالیرا در برابر تهد
گر  ون  شم طمع به مال و ید یاو. برخ یدهایهرا مان از وعز ین یه داشم اد و برخیمعاو یهادر گرو وعدا

 ممبش عدالا امام ن ممیش مورد نظر خود را نبردا وا  ا از دو جاگ جمل و صممتین، بهیوداشمم اد و به یمقام
 گتا:یه تاها گذاش اد. حضرت به آنان میاش با معاوبودند، حضرت را در مبارزا

 اند و زنان خود را به آئین دینقانون ا الم به د ا آورداهای خود را به ب مریان یا شامیان مال» 
اند، هافر نیسم اد هه شمما را در مال آنان حقی باشد. طبیعی ا ا هه  این افرادی با به خانه بردا

این دیدگاا از جاگ خسم ه و  میر شموند و در ن یجه امام خود را تاها گذاش ه و از ایشان گسس ه و 
الف،  5379)شممهیدی، « رفاها فرو نمیند و  مم اان امام در گوش آنی ایشممان را نپذیر فرمودا

 (.  553ص 
اند. دشمهیدی، علا این وضمعیا را ناهماهاگی مردم هوفه با یادیار و   ا نگرف ن امام با آنان می

(. 535الف، ص  5379برند هه بر آنان رحم نااد )شهیدی، هوفیان از حاهمی  ون زیاد و حجاج فرمان می
 فرماید:اران ناهمراا و ناهمدل میین یا اربار امام د

گرف ار  ران انی ان م  لف ا ا و امیهاش. خوا م هید و به خرد غایای هسمانی هه به تن حاضمر » 
 ید، و فرمانروایهایم یهاد و شممما او را نافرمانیشممما خدا را اطاعا م یشممما هسمم اد! فرمانروا

هااد. به خدا  مموگاد دو مما یفرمانش را اطاعا مهاد و مردمش یا میان خدا را مع ممیشممام
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اار و درهم. دا تن از شما را از من بس اند یه با من معامل ی هاد  ون صمرافی هه به دیداشم م معاو
 (.97ك تن از مردان خود را به من دهد )خطبه یو 

 های سیاسی رقابت-1

ابن  ته و  ممپا شممورا بود، ههی ممقهردند، ماجرای ار احسمما  تاهایی مییهه امام بسمم ییای از مقاطع
داند هه تا  ایان دنیا ادامه خواهد داشمما.  را هه ماجرای شممورا باعث ای میالحدید آن را ماشممأ هر ف اهابی

ی های زیادی به بار آورد )ابشمد هه هر یک از آن شمش تن خود را برای خالفا شایس ه بداند و همین تباهی
هه موجش آن همه اندوا امام و مردم شد،  یزیوشمن ا ما هه  (. ر 97 -515، صمص 3، ج5399الحدید، 

ن ا مما هه حضممرت از د مما آن می نالد و فریاد می زند و از یهم یبود. برا یا ممیرقابا  مم یصممرفًا نوع
ی!»فرماید: برد و میآورد آن به خدا  ااا مید مما ور  لشممر ه  و  ل 

ل  ا ل  ی  اما امام با وجود عدم رضممایا از شممورا با « ف 
 شود:ها همراا میآن

اما به هر حال در نشمیش و فرازهای  رواز، خود را با آنان هماهاگ  اخ م.  ا یای را حسادت » 
و هیامه انگیزا شمممد و بر تممایلش حماهمیما یافا و دیگری به  یوند  مممببی خویش درآوی ا! و 

 (.3 )خطبه« مسائل دیگری هه ناگت ای ا ا

 دنیا طلبی یاران امام-3

اران امام موجش شمد او را تاها گذاش ه به معاویه بپیوندند. عالمه جعتری در این یدنیاخواهی بسمیاری از 
شمدند، هموارا  شممم دل آنان به  شمما  راهادا می آنان هه از دور امیرالمؤماین»مورد تعبیر جالبی دارد: 

نعما بزرگ الهی را از د ممما  دانسممم اد با دوری از وی  ه مممر خود یعای به طرف آن حضمممرت بود، زیرا می
ی صمممحی، و هامل و غذاهای  مممترا نماز  شممما  مممر علی»ی یای از این افراد: اند. ولی به گت هدادا

 (.  517 -518، صص 23، ج 5376)جعتری، « تر و خوشایادتر ا امعاویه  ربی
رد. آنها م خود گرف ار هز در دایماناد طلحه و زبیر را ن ینواز بود هه هسمممانتابدانجا  شمممم یاخواهین دنیا

او را به والیا ب را بگمارد و  خوا ما علیبا حضمرت بیعا هردند. طلحه می یداشم ك باا به  شممیهر 
 ی هارهایشخوا مما او را به امارت هوفه ما ممو  هاد. اما روشممن بود هه امام با عزم ا مم وار در همهزبیر می

، )جرداق« جز حق  یزی در او تأثیر نداشممما»رداق: ی جگرفا، و به گت هیفق  خدا و  ممماا را در نظر م
 فرمود:ر یامثال طلحه و زب یهاها و شبههیافاا(. حضرت دربرابر اخ الف521 -525، ص 5، ج 5355

یم دانمن در این موضممموع به رأی خود حام ناردم و  یرو میل خود نبودم، بلاه من و شمممما می» 
المال آوردا و حام قطعی ا مما و برای تقسممیم بیا این همان  یزی ا مما هه ر ممول خدا
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، 211ی )خطبه« بمدان نحو هه خداوند به آن فرمان دادا و حامش را گذراندا نیاز به شمممما نبود
 (.  381ص 

ی دیگری همه در این تاهما گمذاشممم ن حضمممرت مؤثر بود این بود هه عثمان  یش از این ام یازات نا مه
، تحولی یش دادا بود. با فرا ر ممیدن دوران زمامداری حضممرت علیزیادی به خویشمماوندان و حامیان خو

ا هفرماید: هر گونه ام یازاتی هه بدون علا به افراد و گرواشمود. ایشمان از همان اول میا ما می شمروع می
ی آشوبگران  ماناد معاویه (. با اعالم این تحول،  رد  ه51هام )ر.ن: خطبه دادا شمدا ا ا، من لاو می

اش حق بود، با اغرا  باطل خود در خیزند و هشممم ه شمممدن عثمان را هه تحقیق درباراو زبیر برمی و طلحه
، بسمممیمماری از یمماران خویش را ب مماطر (. باممابراین علی77، ص 3، ج 5376آمیزنممد )جعتری، هم می

ت  »عدال ش از د ممما داد. از این رو ا ممما هه گت ه شمممدا ا ممما:  باد  حرا   ع  ی م  یٌّ ف  ل  عل    
ر
ه  ق دل  ا  ع 

 «ه  ل شمممد 
 (.  555، ص 23، ج 5376)جعتری، 

المال ا مما. هه داند راا نجات از این تاهایی  سمما. راا آن بذل و ب شممش هردن از بیاامام خود می
 فرماید:رو میشود. از اینامام به هید عاوان تسلیم این شرای  نمی

دا قسم هه خوا  ار اصالح شما به دانم. اما به خمن راا را ما هردن هویهای شمما را نیک می» 
 بهای فا د هردن خویش نیس م. 

 هاد:در آخر امام آنان را نترین می
و  ،گونه هه باطل راشممماا مممید، آنتان را نا یز  مممازد هه حق را نمیخمدا آبروی ان را ببرد و بهرا» 

 «. اان هه حق راهوبید، آنباطل را نمی

 سستی و جهادگریزی یاران امام-7

 خواهد ههخواند و از آنان میهای م  لف یاران خویش را به جهاد با دشمممن فرا میایشممان در موقعیا
اب اار عمل را به د ممما بیگرند و اجازا ندهاد هه در  مممرزمین خودشمممان مورد تهاجم قرار گرف ه و در ن یجه 

د و این باعث هااهمدیگر واگذار میزناد. و هار را به خوار و رلیل شموند. ولی آنان از قبول مسمئولیا  رباز می
هممای آنممان را یای  ا از دیگری بمه ت مممرف خویش درآورد. ابن شمممود تما دشممممن هجوم آورد و  ممایگماامی
، در تأیید این ویوگی یاران امام از شمم  ممی به نام ابومریم، نقل قولی دارند هه 53الحدید در شممرح خطبه ابی

ر ممید و گتا: من با تو عهد هردا  دما حضممرت علیاین شمم ص خ»گوید: جالش توجه ا مما. وی می
ف ام هه گرف ار اخ الدار حاوما شمموی، آن را بسممادا و هافی خواهی بود و ایاک شممایدابودم هه اگر عهدا

خواهم آنان را به ام. میفرمود: ای ابومریم من گرف ار اشمرار خلق خدا شدا ای. علینظر این مردم شمدا
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   (.361، ص 5، ج 5399الحدید، )ابی« هاادرم. ولی از من  یروی نمیهاری هه م لحا ا ا وادا

 درمان تنهای از نگاه امام علی
ها انسممان را به  ممما اند هه درنگ در آنالبالغه رهر هرداجای نهجناات بایادیای را در جای امام

به عاوان نمونه هسی هه دهد. های وجودی  وق میی برخی تاهاییهای ا ما ی درباراگریای درمان ارا
بما خمدا ممأنو  ا ممما، نگاا نیازمادانه به دیگران ندارد،  ه نیازهای مادی و  ه نیازهای عاطتی و روانی. یا 

ای هوگوی او با خدا یا زمزمه هردن نیایشهسمممی همه بما نیمایش بما خدا انا و التا دارد هماشمممیای و گتا
ایم هه فرد ه ممازد. ریاًل به مواردی اشممارا مینیاز میی زیادی بیوگوی با دیگران تا اندازادیای، او را از گتا

  ازد. های وجودی را از خود دور میها بسیاری از اقسام تاهاییبا در  یش گرف ن آن

 مأنوس شدن با خداوند-1

ا هرهاند. انسان در زندگی د   وش انواع تشویشیم ییانا با خدا، هموارا انسمان را از احسا  تاها
م یآموز یم یهعمیق وجودی. از ادیان ال یها مادا گرف ه تا اضطرا  یهاشمود. از دلهرایها ماضمطرا و 

مرتب   خواهیبه  ه هسی می»شموند. اد و نام خدا به آرامش تبدیل مییروحی انسمان در  رتو  یهاهه ناآرامی
از راب   ترید رابطی قویشموی؟ خودت هه در معر  زوالی، دیگری نیز د   وش دگرگونی و زوال ا ا، ه

 (.  521-526، ص 5378)جوادی آملی، « بین تو و خدا نیسا
 ید ربذا،  ممم اانی را با او زمزمه هرد تا مایه آرامش و ا ممم وار یهاگام رف ن ابورر به تبع یاممام عل

 او گردد: یهاگام
 ین شمممد یهه برایش خشمممگ یی،  ا به همان خداین شممد یخدا خشمممگ یای ابورر! تو برا» 

ای بسممم ه شمممود آنگاا او تقوی بورزد، خداوند امیدوار باش.... اگر درهای آ ممممان و زمین بر بادا
ا جز باطل تو ر  یزیو مبادا   یجز حق مأنو  شمممو  یزید. مبادا با  یگشمممایم یبرای او راا نجات

 (.  531 )خطبه« ب ر اند
و آرام جان تو باید حق باشمممد و تا در هاد هه مونا در واقع در هر  مممه جمله، امام به ابورر یادآوری می

زی غم و گریداری از  یزی وحشما نان. وحشا تو باید در باطل باشد و تا از باطل میمسمیر حق گام برمی
انمدوهی نمداری. تو برای خدا قیام هردی و برای خدا امر به معروف و نهی از ماار هردی، باابراین نباید غم به 

بود و هم اع را  شممدید و « ابورر» مم اان هم دلداری و تسمملی خاطر برای  دل خود راا دهی. در واقع این
(. 395، ص 1، ج 5381، یراز یهای قدرت حاهم والم وقا )ر.ن: ماارم شمممای  ممماگین بر  ایهضمممربمه
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 د: یفرمایگر مید ییل ا ا هه در جاین دلیهمبه
 ( 35ی )نامه« باطی خدا مما؟تر از عامل ارتجانا را به یاد حق آباد هن.  ه عامل ارتباطی قوی»

آنان هه با خدا انا دارند، تاهایی  یاز نظر امام، تاهایی برای افراد عادی موجش وحشمما ا مما، اما برا
 ندارد. ییاز آن معاا یو تر  ناش

 نیایش -2

در  یهای انا با خدا و لذا غلبه بر تاهایی اشممارا هرد. انسممان وق توان به نیایش به عاوان یای از راامی
از ینیز بیرخدا نیخود، از غ یان نهادن خود با خدایهامد، ضممممن در میش میایمبما خمدا ن یزنمدگ یتاگاماهما

شممود. در مااجات، غر  عمدا ما یاان قلش و آرامش او میبر حق موجش اطم یهن ا مم ااا و تایگردد و ایم
ر  دش  ها هه میه طرف  آندر واقع این احسما  تاهایی انسان را ب»و « احسما  تاهایی»غالش آمدن بر 

ریع ی، )ش« ی او ما و م اا مش با شم  میا اوهشماند و به جائی هه جای شمایسم هو با او تتاهم دارد، می
 هاد:یاز مین با خدا راز و نی(. از این رو ا ا هه امام  ا51تا، ص بی

 روردگارا! تو برای دو مم انا به رین مونسممی... اگر اندوا تاهایی آنان را به وحشمما اندازد، یاد تو » 
« ورندآگیرد. اگر باران بالها بر  مممرشمممان فرو ریزد به  ااا جسممم ن از تو روی میبما آنان انا می

 (.  227)خطبه 

 فضائل اخالقی -1

 . دوری از عجب1.3

بیای ا ممما. انسمممان م ابر خودش را محاوم به ، عجش و خودبزرگیای از عوامل تاها ماندن انسمممان
، رماند. حضمممرت علیهاد،  را هه رف ار خوشمممایادی ندارد  از این رو دیگران را از خویش میتاهمایی می

سممام تاهایی ترین اقتاهاترین شمم ص را شمم ص خود سمماد دانسمم ه و این قسممم تاهایی را یای از وحشمم اان
 هاد: معرفی می

 (.  553)حاما « ساین یتر از خود ساد تر ااك ییتاهاد یه»
ای نشمماندا هه هید ها با او هماشممین نیسمما.  این عل ش این ا مما هه او خود را در مقام و مرتبه

 الحدید در توصمممیف این جملهابیماند هه در بیابانی تک و تاها رها شمممدا ا ممما. ابنآدمی مثمل هسمممی می
شود هه از لحاظ دیگران ناخوشایاد ا ا، از مراودا با دیگران می خودشمیت گی، موجش دشممای»گوید: می

(. باابراین 283 -285، صمممص 5، ج5399الحدید، )ابن ابی« اف مدممانمد و در تاهمایی وحشممما میبماز می
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 شود هه ما د ار غرور شویم و دیگران از ما رمیدا شوند و ما را تاها بگذارند. ی خودشیت گی باعث میمسئله
ترین نعممما خممدا ا نجمات از این تاهمایی را انا و التما بما دیگران معرفی هردا و آن را بما ارزشاممام را

 فرماید:داند و میمی
دگی ی آن زنی همدلی و الت ی هه میان این اما  دید آورد تا در  ایهخدای  مبحان به وا طه» 

ا نهاد ه هاامد و در حممایما آن  اماا گیرنمد، نعم ی به آنان ارزانی داشممما و بدان ه بر ایشمممان ما 
احمدی از خالیق ارزش آن را نمداند، زیرا قیما و ارزش انا با یادیگر از هر  یز باالتر و عظما 

 (592ی خطبه« آن از هر  یز بیش ر ا ا.
هاد. امام را ایجماد التما و دو ممم ی بین مردم معرفی می همای  یمامبرایشمممان ح ی یای از ویوگی 

 فرماید:ا راا دیگر نجات از این تاهایی دانس ه و میر « خلق خوش»عالوا بر آن 
هر هه نهال وجودش نرم و اخالقش خوش باشمممد، شممماخ و بر او )دو ممم ان و یارانش(، فراوان » 

 (.255)حاما « ا ا
این  مم ن، تعبیر هاایی لطیتی ا مما و اشممارا به این ا مما هه افراد م واضممع و با محبا، دو مم ان 

هااد و به عاا افراد خشممن و غیرقابل انعطاف، دو مم ان را از گرد خود  راهادا فراوانی را گرد خود جمع می
  ازند. می

 فرماید:می این عبارت، یادآور این آیه از قرآن هریم ا ا هه خداوند خطا  به  یامبر
 (.  519)آل عمران، آیه « شدنددل بودی، مردم از اطراف تو م ترق میاگر تادخو و   ا»  

 . نداشتن کینه و دشمنی 2.3

خواهاد هه داند. از این رو از ما میزا را هیاه و دشممممای میهای وحشمممااممام، یای از عواممل تاهمایی
ها را از دل بزداییم و از آن  یزی هه بر ما روشن نیسا، هاارا گیریم و در ت دیق ها و هیاهی دشممایریشمه

را ایجاد  یید همین دیدگاا ا ممما هه یای از ووایف  یامبر(. در تأ13ی  ین شممم ا  نورزیم )نامه ممم ن
 هاد: ها در دل آنان بیان میها و دشمایانا والتا بین مردم و از بین بردن هیاه

هایشمان از دشممای   ا  ر شدا بود، و آتش هیاه در هه  میاهو میان خویشماوندان  ا از آن»
 (.235ی )خطبه« آورد هایشان زبانه هشیدا بود، التا و دو  ی  دیددل

ها خواهی در جامعه تاهاد هه اگر میالبالغمه، امام بر این مسمممئله تأهید میدر موضمممع دیگری از نهج 
و  ها باوشمممی  را هه نظام جامعه بر تألیف قلنبماشمممی، بمایمد به دیگران مهربانی های و در تألیف قلو  آن

 گذارند: هااد و او را تاها میویی ببیااد، طرف را رها میخها از یادیگر تادی و درنداا  وار ا ا. اگر انسان



 

  12 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه،
 

بهار
1401

شماره
 ،

72
 

12 

« آورندها انا گیرد، به او روی میهای مردمان رمادا و وحشمممی ا ممما،  ا هر ها با آندل»
 (.11)حاما 

 . داشتن دوستان صمیمی و همراه3.3

ان را دن دو مم امام در گت اری بسمیار هوتاا و  رمعای به اهمیا دو مم ان صمممیمی اشممارا و از د مما دا
 داند:هسی میتاهایی و بی
 (.61)حاما « ا ا ییاز د ا دادن دو  ان، تاها»  

یار و یاور بودن ا ما. روشن ا ا هه هسمی و بیبه معاای بی« دادن دو م انازد ما»در این عبارت  
رد و احسا  گیها بهرا میهای فراوانی دارد  هه در مسمائل مادی و معاوی از آنانسمان در وطن خود عالقه

هاد. و  ون در وطن خویش ا ما در مشماالت بدون  ااا نیسما، آرامش خاطر دارد و احسا  تاهایی نمی
دهد، خود را تاها و بدون یارو و یاور ها را از د مما میهاد  ولی در غربا و دوری از وطن، همه اینامایا می

اد: انسمممان اگر در وطن خویش باشمممد، ولی فرمای(. از این رو امام می88، ص5398بیاد )ر.ن: نجابا، می
یار و یاوری نداشممم ه باشمممد، گویی در غربا و دور از وطن ا ممما. در تأیید همین نا ه در موضمممع دیگری از 

(.  ا ممان ا ا هسی در 35ی داند هه دو م ی نداشم ه باشمد )نامهالبالغه امام، غریش را هسمی مینهج
ا هه جا این ا ر غربا با یار و یاور باشد. مق ود امام در اینشمهر  خود غریش باشمد و به عاا هسی در شه

 فرماید:ن رو ا ا هه مییای عمل هاد تا دو  ان خود را از د ا ندهد. از اانسان باید به گونه
ا هه ا مم یتر از او هسممفراهم هاد و ناتوان یا مما هه ن واند دو مم ان ین مردم هسممیتر ناتوان» 

 (.  118، ص 52)حاما « از د ا دهدد ا آوردا را هه به یدو  
رعایا ان مماف »رعایا ان مماف، هه  -5ز هرد: ی ره یین نوع تاهایتوان از ایق میاز نظر امام به  ممه طر 

« آورد. روری به همراا می»تحمل رنج و    ی دیگران، هه -2« گرداند. یو م گان و دو  ان را فراوان می
 (.225افزاید )حاما یاوران انسان علیه او را میخرد، هه و بردباری در برابر بی -3

 

 گیرینتیجه
را در  گونمماگون، اممما مرتب  بمما هم، یاز معممان یتیط یالبالغممه و دیممدگمماا امممام علدر نهج ییتاهمما

لو  های مطلو  و نامطهما را در دو طبقه اصممملی تاهاییتوان آنبامدی هلی میرد. در یمک تقسمممیمیگیبرم
عاوان به ییتوان تاهاییک از اقسمام برشممردا شدا را نمن ا ما هه هیدیقابل تأمل ا هنا بادی هرد.  د م ه
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ه ی امام در جها د مم یابی با برخا مم ه از ت مممیم و ارادایآنها  هشمممار آورد، بلاه همبه یاخ الل روان ینوع
ی هه بیر مثبا از تاهایاند. در تعاهدافی ا ممما هه در م ن آمدا ا ممما و یا معلول عوامل بیرونی و ناخوا ممم ه

گاهبا توجه  امام علی  توان موارد زیر را برشمرد: خود داش اد، می یگاا معرف یو جا یبه آ
خویش با  یاز زندگ یدر ب ش مهم ای هه امام علیگیری   ممماجیدا و عالمانه.تاهمایی و گوشمممه5

 ند. های  یا ی ان  ا  هردتوجه به اوضاع و احوال خاصی از جامعه و رقابا
خواهاد در آن یا نمیتواناد یگران نمیا ممما هه د یاگونهبه امام یایب. مجموعمه بماورها و جهان2

 گذارند. ین رو ایشان را در این باورها و اع قادات تاها میك باشاد، از ایشر 
هه گونه ی خود همانبدان معاا مما هه انسممان، در زندگی روزمرا . گاهی تاهایی از نظر امام علی3

عیار او مامی تمعیشما و ارتباطات اج ماعی برایش مهم ا ما، این معیشا و ارتباطات اج ماعی، به مشاله
 ی خود غافل بماند. ای هه انسان از خود و نتا جاودانهتبدیل شود، به گونه

گاه5 گاهیا ا هه فراتر از ح یااندازااز اوضماع زمانه به و شمااخا امام ی.آ ن عالما یطه و ورف آ
درك  یفهمد و نه او را در داشمم ن  اان دانشممید نه هسممی میگون رو هر ه مییو مردم آن زمانه ا مما. از ا

 تواند ح ی یای از هزاران رازهایی هه در دلش ا ا را بیان هاد. نمی هاد. از این رو، امامیم
اران و یه یاز ناحنشممدن ایشممان ایاز مردمان خود و حما امام یهاالبالغه  ممرشممار از شمماوا.نهج1
 آنها ا.  یو ناهمراه یناهمدل

ماافع  له و در خدمایانسممان را تاها و مم یبرد هه هسممانیهار من معاا بهیرا به ا ییتاها امام ی.گاه6
 «.  خواهم و شما مرا برای خودتانمن شما را برای خدا می»فرمایاد: داناد و مییخود م

ا یشمممود همه راتمًا وحشممم ااك و گویان میمب البالغمه از زبمان اممامدر نهج یی. نوع دیگری از تاهما7
ه قابل ای ا ممما هدر هاگام اح ضمممار، قبر و قیاما. این قسمممم از تاهایی، تاهایی ییر ا ممما  تاهاینا ذ ارا

 ییاهاتود و خود بهشممی  ه میرد و تاها برانگیمیتقسممیم با دیگران نیسمما. باابراین، از آنجاهه انسممان تاها م
 خود ا ا،  ا خودش باید خود را دریابد.  یمسئول هردار و باورها

فرماید، از جمله: مأنو  شمممدن با خداوند و .  مممرانجمام اممام مواردی را برای عالج تاهایی بیان می8
 بیای، نداش ن هیاه و دشمای و داش ن دو  ان صمیمی و همراا. نیایش با او، نداش ن عجش و خودبزرگ
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