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 ھلبیان مسئ -1- 1

در  بشریت همواره با آن همراه و ،که از آغاز زندگی انسانی است صفات ازجمله مقاومت و پایداري

وقت نتوانسته است به  بدون پایداري و مقاومت بشر هیچ .دیآ یمواقع جزئی از زندگی بشر به حساب 

، پایداري يو معنوالی اعم از مادي ه اهداف عبراي رسیدن ب  منبع، نیتر یاصلدر واقع  اهداف خود برسد.

 .باشد یم

استقامت از ماده قیام گرفته شده، از این نظر که انسان در حال قیام بر کار و تالش خود تسلط «

بیشتري دارد و استقامت که به معناي طلب قیام است، یعنی این که در خود آن چنان حالتی ایجاد کن 

  ).31: 1389رجب نژاد،(» یم به سمت هدف رهسپار شويکه سستی در تو راه نیابد و صاف و مستق

شامل  که ادبیاتی موسوم به ادبیات پایداري است ،دیآ یمی که در این حوزه به وجود ادبیات اًمسلم

 است. و نثرنظم 

بر همه عناصر زیر را دارد که پایداري انسان در برا و گستردهبسیار وسیع  يا حوزه ،ادبیات پایداري 

 ،ها خواستهخود ( و باورها، ها شهیاند ،و غاصببیگانه  يها حکومت ،مظاهر آنطبیعت و  :شود یمشامل 

  .)17:1389،سنگري(، )ها و کشمکش ها کشش آرزوها،

امام  البالغه نهج کتاب ،به حال به رشته تحریر درآمده استکه تا  مسجع و شیوا ،یکی از نثرهاي زیبا

سیادت دنیوي  و منبع سعادت اخروي نیتر و مهم نیتر ارزشا ببه عنوان  که باشد یم السالم هیعلعلی 

 کهاسی پی برد به این نکته اس توان یمدر مطالب و مفاهیم آن  ينگر ژرفکه با  باشد یم ها انسان

 السالم علیهعلی  مبارك وجود .پاسخگوي مسائل و مشکالت گوناگون مسلمانان باشد تواند می البالغه نهج

 باشد می البالغه نهجپایداري به عنوان جنبه اساسی واصلی  ،است به همین علت ومتو مقاایداري سراسر پ

 جهاد، پایداري در آن همچون: هاي مؤلفهز ا بیان برخی با مختلفی در آن ذکرشده است. هاي گونهکه به 

داري و مورد پای در السالم علیهامام علی  يبه اندیشه توان می رضا،زهد و  ،صبر عدالت، توکل، تقوا،

  داشته است؟ ها انسانتأثیري در مقاومت  که آیا این اندیشه امام و این مقاومت دست یافت؛

  

  هالبالغ نهجپایداري  هاي مؤلفه

 دجها - 1
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از سر راه  آن موانع را يموجودات به وسیله يو همه جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است

 السالم علیهامام علی . )109:1388،د برسند (حیدري نراقیال مطلوب خوتا بتوانند به کم دارند میخود بر

إنَّ أَفضَلَ ما تَوسلَ بِه المتَوسلونَ إلی اهللاِ سبحانَه « :اند فرمودهارزش جهاد اشاره  به 110 يدر آغاز خطبه

،هولبِرَسو و تعالی اإلیمانُ بِه ،هبیلفی س الجهادو روذ اإلسالم؛ةفَإنَّه ۀومکَل طرَة الخالصهمانا  .»فَإنَّها الف

 امبریپایمان به خدا و ایمان به  ،با آن به خداي سبحان نزدیک شوند ندتوان می ها انسانبهترین چیزي که 

) لَّی اهللاُ علیهبلند اسالم و یکتا دانستن خدا بر  يکه جهاد قلِّه ) و جهاد در راه خداستو سلم لهو آص

  .)148: 1384،دشتی(ی است اساس فطرت انسان

 اتقو - 2

از حفظ نفس  :اخبار، عبارت است و لساندر عرف  ؛ واست »نگاهداري«به معنی  »وقایه«از  »تقوا«

از نظر  .)206 :1371،اهللا علیه حمۀر یخمین(امام متابعت رضاي او  نواهی حق واوامر و  از مخالفت

 ،گردد می و گریزهایی ها کششمتعالی که منشأ  نیروي مقدس و تقوا نیرویی است روحی، ،البالغه نهج

: 1379،مادي (مطهري هاي آلودگیو  ها پستیاز  و گریزنی معنوي و فوق حیوا هاي ارزش سويه ب کشش

219(.  

  :فرمایند می 157 يدر خطبه السالم علیهعلی 

من لَجأَ  والیحرِز الَ یمنَع أَهلَه، نٍ ذَلیلٍ،و الفُجور دار حص أنَّ تََّّقوي دار حصنٍ عزیزٍ، اعلَموا، عباداهللاِ،

،ۀ الخطایا أال إلیهمح الغایۀ القُصوي. ،بالتَّقوي تُقطَع كبالیقینِ تُدر اهللاِ، اهللاَ و بادزِّاألنفسٍ عاهللاَ فی أع ،

  و أَحبها إالَیکُم.علیکُم 

ال در ح يا خانه اما هرزگی و گناه، ،است ریناپذدژي محکم و شکست  اي بندگان خدا! تقوا،

و کسی که بدان پناه برد در امان  از ساکنان خود دفاع نخواهد کرد کهاست  خوارکنندهو  ختنیفرور

به برترین  توان مییقین  و با، برید توان میگناهان را  يهمه يریشه ،اريگبا پرهیز باشید! آگاه نیست.

که از همه چیز  در حق نفس خویش! خدا را، ،خدا را گان خدا!اي بند جایگاه معنوي دسترسی پیدا کرد.

  .)208: 1384، (دشتیست ا تر یداشتن تر و دوستنزد شما گرامی 

 لتوک -3 

عبارت است از اعتماد کردن و مطمئن بودن دل بنده  آن؛ و به خدا، توکل بر اوست ياعتماد یبضد 

خود را به پروردگار و بیزار شدن از هر حول و  يکارها ي همهدر جمیع امور خود به خدا و حواله کردن 

از که  83 يدر خطبه السالم علیهامام علی  ).622: 1391الهی نمودن (نراقی،  ي قوهحول و  بره یتکقوه و 

و دنا  الحمد هللاِ الذي عال بحوله،« ، فرموده:ندیا گوغرّمام است که به آن خطبه ا آور شگفت يها خطبه
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أُمنُ بِه  وسوابِغِ نعمه، ،احمده علی عواطف کَرَمه وکاشف کُلِّ عظیمۀٍ و أزلٍ. ،لِّ غَنیمۀٍ و فَضلٍله مانحِ کبِطو

  : »و أتوکَّلُ علیه کافیاً ناصراً قریباً هادیاَ، أَستَعینُه قاهراً قادراًوأَستَهدیه  أَوالً بادیاً،

نزدیک  ها دهیپدبه  ها نعمتبخشش  با عطا و و درت واال و برترکه به ق ستایش خداوندي را سزاست

در برابر  میستا یم او را .ها يگرفتارتمام بالها و  يکننده دفعو  ها نعمتاوست بخشنده تمام  است.

 خلقت آشکار است. يآغازکننده چون مبدأ هستی و آورم یم. به او ایمان یرشگفرا يها نعمت و ها یمهربان

 او توکل به؛ و است روزیو پکه توانا  طلبم یمو از او یاري  نزدیک است چون راهنماي طلبم یم تاز او هدای

  ).92:1384کننده است (دشتی، تیو کفا اوریچون تنها  کنم یم

  تعدال - 4

ف بعثت همه برقراري عدالت به عنوان هد ،کریم بس که در قرآن قدر نیهمعدالت  و اعتباردر ارزش 

 اند شدهمبران الهی به خاطر آن مبعوث پیا کهقدر ارزشمند است  مقام عدالت آن .است انبیاء معرفی شده

واهللاِ لو وجدتُه قد تُزُوج بِه « :فرمایند می 15 يدر خطبه علیه السالم علیکه  چنان. )24 حدید:(قرآن، 

  .»فَالجور علیه أَضیقُ! ،ومن ضاق علیه العدلُ فَإِنَّ فی العدلی سعۀً. ؛لَرَددتُه النِّساء وملک بِه األماء؛

، گر چه با گردانم یمبه صاحبان اصلی آن باز  ،تاراج شده را هر کجا بیابم المال تیبخدا سوگند! به 

کس که عدالت  و آن زیرا در عدالت گشایش براي عموم است، یا کنیزانی خریده باشند؛ ،آن ازدواج کرده

  .)38: 1384دشتی،است ( تر سختم بر او تحمل ست ،او گران آیدر ب

  رصب - 5

مضطرب نگشتن و آن عبارت است: از ثبات نفس و اطمینان آن، و است  »صبر«، »جزع«ضد صفت  

و مقاومت کردن با حوادث و شداید، به نحوي کـه سـینه او تنـگ نشـود و خـاطر او       آن در بالیا و مصائب

حدوث آن واقعه است زوال نپذیرد. پس زبـان خـود را از   پریشان نگردد و گشادگی و طمأنینه که پیش از 

شداید است که ضد آن ر اعضاي خود را از حرکات ناهنجار محافظت کند و این صبر دو دارد ه شکایت نگا

  :فرمایند می 76 يخطبهدر السالم علیهامام علی ). 650: 1391جزع است (نراقی،

کـابرَ   و رمی غَرَضـاً،  و أَخَذَ بِحجزَة هاد فَنَجا. ،ی إِلی رشاد فَدناو دع اهللا امرأً سمع حکماً فَوعیحم ر«

،اهوه و،ناهم کَذَّب ۀَ نجاتیطبرَ ملَ الصعجهفاتة ودالتَّقوي ع و ه«.  

چـون هـدایت شـود    و  خـوب فـرا گیـرد،    ،کسی را که چون سخن حکیمانه بشنودخدا رحمت کند 

درجـات   و همواره اغراض دنیایی را از سر دور کنـد  نجات یابد. ت به دامن هدایت کننده زند ودس بپذیرد،

استقامت را مرکب نجات و آرزوهاي دروغین را طرد  دل مبارزه کند، يها خواستهبا  آخرت به دست آورد.

  .)88: 1384دشتی،روز مردن گرداند ( يخود قرار دهد و تقوا را زاد و توشه

  دزه - 6
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»طبیعی و روحی. بی میلی طبیعـی آن  :یعنی اعراض وبی میلی است. بی میلی دو گونه است »هدز 

عقلی یا قلبی آن است و وبی میلی روحی  که طبع انسان نسبت به شیئی معین تمایلی نداشته باشد، ستا

و عادت که در جستجوي س -  آرزوي انسانو از نظر اندیشه  رغبت طبع است،و که اشیائی که مورد تمایل 

، مافوق مشتهیات نفسـانی دنیـوي، از   قصود نباشد؛ بلکه هدف اموري باشدمو هدف  -  کمال مطلوب است

یـا از نـوع معـارف معنـوي الهـی باشـد       و آزادگـی  و کرامـت  و  شرافت، عزت، لیقبنوع فضایل اخالقی از 

  :فرمایند می 81 يدر خطبه السالم هیعل امام علی  .)225:1379 ،(مطهري

فَـال   والتَّورع عند المحارِمِ، فَإِن عزَب ذلـک عـنکُم   عند النِّعمِ،والشُکرُ ، الزَّهادةُ قصرُ األَملُ،ا الناسأَیه«

زةِ فَقَد أَعذَر اهللاُ إِلیکُم بِحججٍ مسـفرَةٍ ظـاهرَةٍ، وکُتُـبٍ بـارِ     والتَنسوا عند النِّعمِ شُرَکُم، ،یغلب الحرام صبرَکُم

حذرِواضۀٍالع.«  

پرهیـز از محرّمـات. پـس اگـر     و  ،هـا  نعمتشکرگزاري برابر و  زهد یعنی کوتاه کردن آرزو، ،اي مردم

در برابـر  و  نتوانستید همه این صفات را فراهم سازید، تالش کنید کـه حـرام بـر صـبر شـما غلبـه نکنـد،       

ـ  و را قطـع،  عـذرها  ،آشکارو ن که خداوند با دالئل روش چه این شکر یادتان نرود. ،ها نعمت  يهـا  ا کتـاب ب

  .)90:1384،بین برده است (دشتیز را ا ها بهانه، آسمانی روشنگر

  ارض - 7

دل بنده هـر دو یکـی    نزدپیش آورد  اش بندهشادي را براي و سختی  یعنی اگر قضاي الهی،» رضا«

الهـی رضـاً   « گان به صـورت روز بر زبان همه بند يها لحظهبه زبان ساده همان است که در آغازین  باشد.

گونـه ترسـیم    اران را ایـن سیماي پرهیزگ 193 يدر خطبه السالم علیهامام علی  .شود یمجاري  »برضاك

  کرده است:

هم اإلِ  منطقُهم الصـواب،  فَالمتَّقونَ فیها هم أَهل الفضائلِ:« سـلبمو ،صـادقت   .م التَّواضُـعهشـیمغَضُّـوا   و

مم عاهللاُ علیهِم،أَبصاره رَّمم. ا حعِ لهم علی العلمِ النَّافهقَفُوا أَسماعو کـالَّتی    وم فـی البالءم منههنُزِّلت أَنفُس

نُزِّلت فی الرَّخاء«.  

راه و  میانـه روي،  هـا  آنپوشش  سخنانشان راست، برترند، يها لتیفضدر دنیا داراي  اران!اما پرهیزگ

خـود   يها و گوش ،پوشانند یمچشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده  تنی است.فروو  رفتنشان با تواضع

: 1384دشـتی، (گشایش حالشان یکسان اسـت  و در روزگار سختی و  ،اند کردهسودمند  يها دانشرا وقف 

286(.  

  

  سؤاالت اصلی پژوھش: -2- 1

  ته است؟داش ها انساندر مقاومت  يریتأث البالغه نهجمقاومت در  يها جلوهآیا  – 1
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  باز تابی دارد؟ البالغه نهجمقاومت در  يها جلوهآیا  – 2

  دستاوردي داشته است؟ البالغه نهجمقاومت در  يها جلوهآیا  – 3

  :فرضیات پژوھش -3- 1

تـأثیر   هـم در زمـان پیشـین    )السـالم  علیه(پایداري و مقاومت کالم امام علی  :کهفرضیه اول این - 1

بـارز   يکـربال نمونـه  رخ داده در يها صحنهو  )السالم علیه(امام حسین  نهضت عاشوراي که  ،داشته است

خصوصـاً   ،مردم تأثیر آن بر  کهدر دوران معاصر  هم وباشد. می و مقاومت در مقابل ظلم و ستم پایداري 

  .باشدقابل توجه می سال دفاع مقدس8در 

انقالب اسـالمی   ها بازتاباز این  یکی .پایداري و مقاومت بازتاب داشته استفرضیه دوم این که:  - 2

 البالغـه  نهجآن بزرگوار و بهره گیري از  يسی از کالم و سیرهأبا ت )امام خمینی (رحمۀ اهللا علیه که. است

  توانسته چنین انقالب عظیمی را ایجاد نماید.

که  ودهب حفظ نظام اسالم ناب ،ورد این مقاومت و پایداريآدست نیتر مهماز  فرضیه سوم این که: - 3

ي خود را حفظ وحدت و کیـان اسـالم و   ساله25ي صبر در موارد متعددي فلسفه) السالم علیهامام علی (

  اند.دوري از تفرقه و پراکندگی امت اسالمی مطرح کرده

  شھدف (اھداف) پژوھ -4- 1

دسـتور   نیتـر  بزرگبعد از قرآن  البالغه نهجکتاب «:  )اهللا علیه هحمبا توجه به سخن امام خمینی (ر

ومتی آن بـاالترین راه  حک دستورات معنوي و معنوي و باالترین کتاب رهایی بخش است وو زندگی مادي 

به بشري که  نیاز جهان اسالم و جهان بشري است.و یاز جامعه امروز ن« ؛البالغه نهجچرا که  ،»نجات است

همچنـین  و  .باشد میست عدالت معیار در البالغه نهجعدالت موجود در دنبال عدالت و صلح جهانی است. 

 گیري از این کتاب ارزشمند موانعبا بهره توان می ارزشمند زندگی بشري است.و بعد پایداري از ابعاد مهم 

ست. جوانی پر ) یک الگوي کامل براي همه االسالم علیه. امام علی (رسیدن به اهداف را پشت سر گذاشت

. حکومت سراسر عدل و انصـاف او، الگـوي دولـت مـردان اسـت     ست. الگوي جوانان ا ،شور و پر حماسی او

، آزادگی او، الگوي همـه آزادگـان جهـان    است مؤمنانزندگی سراسر مجاهدت و مسئولیت او الگوي همه 

ـ ( »ماندگار او الگوي عالمان و دانشمندان و روشـنفکران اسـت   يها درس. سخنان حکمت آمیز و است ا باب

بعـد   الخصـوص  یعلـ آشنایی مردم نسبت بـه ایـن کتـاب    و آگاه سازي  هدف نیتر یواصل. )5: 1379پور،

 .باشد میو اسوه پایداري است،  که به عنوان الگو السالم علیهامام علی  پایداري موجود در آن و
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  شضرورت و اھّمیت پژوھ -5- 1

ز اآن اعـم   يهـا  جنبـه بـراي زنـدگی در همـه     ها انسانمنبع اصلی هدایت  که قرآن، توجه به اینا ب

پایـداري و اسـتقامت دعـوت     را به ها انساندر آیات متعددي  ؛ واست اقتصادي، اخالقی، دینی، ،اجتماعی

  :بر صبر و مقاومت با ذکر یاد خدا، تاکید از آیه يا نمونهنموده است. 

و البته شما را در اقتداي به رسول خدا چه در صبر و مقاومت با دشمن و چه دیگر اوصاف و افعـال  «

 کس که به ثواب خدا و روز قیامت امیدوار باشد و یاد خدان براي آ ،یر و سعادت بسیار نزد خداستنیکو خ

قـرآن کـریم بـه     ازپیامبر و و الگو گرفتنبا تأسی  السالم علیهامام علی  )؛ و21 قرآن، احزاب:( »بسیار کند

پس اگر مـا  « ،باشند یم مقاومتو اسوه پایداري  و که به عنوان الگو پرداخته است ها انسانتعلیم و تربیت 

، دنبـال  رگـواران را چـه گـوارا و چـه نـاگوار     ، شیعیان امامانمان هستیم و سیرت آن بزدر واجبات و سنن

 .)74: 1388، (دلشاد تهرانی »شان را پی گیریم، راهو اندوهمان ها محنتدر مقاومت بر  بجاست میکن یم

ی الزم اسـت تـا   چه شـرایط و  چیست؟ البالغه نهجي در پایدارو مسئله مهم این است که بدانیم استقامت 

بررسـی   بـا  این پایداري چه نتایجی براي شخص مقاومت کننده به همـراه دارد؟  و ؟پایداري صورت گیرد

بـا   و ؟پایداري دارنـد ا چه ارتباطی ب ها مؤلفهاساسی برسیم که این  يیم به این نکتهتوان میآن  هاي مؤلفه

کمال مطلوب و یم مسیر تکامل توان می ،ها آناستفاده از و  ،البالغه نهجستقامت در او پایداري شناخت بعد 

دنیوي را به خوبی نشان داده  سیادتو راه روشن براي سعادت اخروي  البالغه نهجچرا که  الهی رابپیمائیم.

ایـن موضـوع،   در و  وجـود دارد.  هـا  انسـان این دو مقوله در زندگی براي ز ا تر تیاهمچه چیزي با و  است؛

  تحقیق چندانی صورت نگرفته است.و ش پژوه

  

  شی پژوھپیشینھ -6- 1

پایـداري در  و پژوهشی مستقل که با تکیه بر مقاومـت   ،البالغه نهجر پایداري دو مقاومت  يدر حوزه

اما ؛ به خوبی مشهود است در این زمینهبه همین دلیل خأل پژوهشی  ،صورت نگرفته است.باشد البالغه نهج

اشـاره   هـا  آندر این جا بـه برخـی از    ؛ کهصورت گرفته است ییها پژوهشیداري پاو مقاومت  ير زمینهد

  :شود یم

پاهیان در سیاسـت نظـامی امـام علـی     پایـداري سـ  و مبـانی تهیـیج    ،1390 ،طیبی، سـید محمـد  

  .378- 347: صصل دوم، شمارة سوم، سا پژوهشی،–علمی  ،السالم علیه

بـه   السـالم  علیهامام علی  عملی يیکی از مسائل و موضوعاتی که در کارنامه محقق بهاین مقاله ر د 

نظامی و جنگی ایشان در شرایط حادث شده  يها اقدامو چگونگی  آن عنایت شده است را سیره، سیاست

ه و ، برناماصول، چه مبانی ،به عنوان یک فرمانده نظامی السالم علیهی که امام عل و این، داند یمبا مخالفان 
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روزي بـر دشـمن بـه کـار     را براي ایجاد پایداري و مقاومت در سپاهیان در راستاي غلبـه و پیـ   ییها اقدام

هـر چـه    و مقاومتپایداري و در تهییج و بسیج سپاهیان و ایجاد انگیزه  السالم علیهامام علی  .اند بسته یم

، ، بیـان ماهیـت دشـمن   نبـرد اتمام حجـت و عـدم پیشـگامی در    ، متعددي همانند يها روش ها آنیشتر ب

از این قبیل،  ییها و روشبیان شجاعت خویش،   ش جهاد و تأسی بر آیات قرآن کریم،، ارزحقانیت خویش

باطل مبتنی بر اعتقـاد  و تهییج و ایجاد پایداري در رویارویی جبهه حق  يها وهیشکه این  اند گرفتهبه کار 

تأسی بـه  و جه که بیان ارزش جهاد و تو ها روشاز این یکی  بوده است. )دینی و الهی (قرآن و سنت نبوي

از جایگاه ارزشمند  ، سنت نبوي هموارهبا تکیه بر آیات قرآنی السالم علیهم علی اما کهد باش میقرآن کریم 

وناگون جهاد استفاده در تهییج سپاهیان از تعابیر گو  .اند آوردهراه خدا سخن به میان  مجاهده در جهاد و

امـام   .باشد می السالم علیهامام علی  البالغه نهج. این روش یکی از عوامل بسیار مهم پایداري در دانکرده یم

یکی از که آن به عنوان  داند یم به خداي سبحان ها انسان نزدیکی يآن را بهترین وسیله السالم علیهعلی 

   .باشد میان نامه قیم با موضوع پایکه در ارتباط مست پایداري در این تحقیق است هاي مؤلفه

 يالبالغه، فصلنامه نهج منظر از اسالم سیاسی نظام در پایدار ، امنیت1391خان احمدي،اسماعیل،

  .187- 149، صص:15يشماره ، پنجم سال امنیت، آفاق

بشر از ابتداي خلقت و شروع زندگی اجتماعی خود همواره به موضوع امنیت توجه ویژه داشته است. 

هاي انسان کاملی همچون علی علیـه السـالم و کتـاب نهـج البالغـه انسـان را در       دیدگاهگیري از لذا بهره

رساند. هدف از تدوین ایـن مقالـه کمـک بـه     رسیدن به این امر مهم یاري می مسیر پیمودن هر چه بهتر

سیاستمداران براي تحقق امنیت در جامعه بر اساس مبانی اسالم بیان شده است. کـه در آن بـه مبـانی و    

هاي بنیـادین امنیتـی از   ها و آرمانچارچوب و اصول امنیت در نظام سیاسی از منظر نهج البالغه و ارزش

و  نهج البالغه که در این قسمت به ذکر عدالت، مبارزه با ظلم و حمایت از مظلومـان و مستضـعفان   منظر

   جنگ و جهاد و نقش آن در نظام سیاسی اسالم پرداخته شده است.

  

ي سیاست دفاعی، سـال  ،سیاست دفاعی امیر المومنین علیه السالم،فصلنامه1386باقر، بابایی،محمد

  .83- 115: 58ي پانزدهم، شماره

. و سیاسـت دفـاعی ، اهـداف    روددفاع معنا ومفهوم روشنی دارد و براي دفع خطر و ضرر به کار مـی 

یم دفاع و سیاست دفاعی بـه ذکـر   کند. نویسنده در این مقاله بعد از بیان مفاهنظامی کشور را ترسیم می

زیر ساخت قدرت نظامی در فرهنگ علوي پرداخته است که از نظر علی علیه السالم به میزان فهم و شعور 

هـا مـؤثر اسـت و    و ایمان سربازان که بر کیفیت جنگ واستقامت و پایداري و پیـروزي و یـا شکسـت آن   

در کنار ایمان و پایداري، سربازان باید از تجهیزات  هاي نظامی که در فرهنگ علويتجهیزات نظامی و ابزار
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ي سیاست دفاعی در منطق امیر المـومنین  ها به مقولهبعد از ذکر زیر ساختنظامی الزم برخوردار باشند. 

ها بیانگر نقاط علیه السالم پرداخته که سیاستها یا معطوف به عوامل درون سازمانی است که این سیاست

هـاي یـک   باشـد. بـا ذکـر ویژگـی    ی هاي کارکنان، فرماندهان و مدیران سازمانی میضعف و قوت و ویژگ

ها درصـد  ذکر شده است که فرماندهان با رعایت آنهایی نیز ها و سیاستفرمانده قابل اعتماد، خط مشی

از جمله: براي خدا جنگیدن،پرهیز از کشتن تا حد ممکـن، هـدایت    رسانند.را به حداقل می پذیريآسیب

ي دف اصلی جنگ و دفاع، پرهیز از جنگ به خاطر قدرت،ثبات قدم در راه حق. در فرهنگ علوي بر پایهه

توان به نصـرت  مبانی توحیدي و ارزشی، استقامت و پایداري رمز پیروزي است. و با این شیوه و منطق می

  الهی دست یافت.

هـا و  ، نظـامی، تجهیـزات، بایـد   بخش دیگر از سیاستها اشاره به چگونگی به کارگیري هنرهاي رزمی

 ها معطوف به شرایط بیرونی است که در این قسمتها دارد. این سیاستراجراي برنامههاي رفتاري دنباید

توجـه بـه مسـؤلیت،     ها، تقدم سواره نظام بر پیاده نظـام، به حضور آزاد و اختیاري در جبهه، کاهش تنش

در  اشاره شده است. دیدن، صبر و پایداري در راه حق و . . .براي خدا جنگیدن، توکل، دنیا را محضر خدا 

هاي مسـلح  ي نیروها روند رشد و توسعهپایان نویسنده اظهار امیدواري کرده که با استفاده از این سیاست

هاي استخراجی از متن قرآن و سنت در افق چشم انداز نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران     با لحاظ سیاست

     تحقق یابد.  

  

  

  شمواد و روش شناسی پژوھ -7- 1

 يها حکمتو  ها نامهو  ها خطبهبوده و جامعه آماري آن  يا کتابخانهاین پژوهش به صورت 

تحقیق به شناسایی منابع  ي محدوده. پس از مشخص کردن باشد می السالم علیهامام علی  يالبالغه نهج

پرداخته  حاضر، به پژوهش اند بودهرد نظر مطالبی که در ارتباط با موضوع موز مربوط و فیش برداري ا

  شده است.

        



 

  

  فصل دوم:

  یعملو بررسی شخصیت علمی 

  مالسال علیهامام علی 
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  مالسال علیھ طالبیابشخصیت علی بن  -1- 2

مختلفـی  مطالـب  ، السـالم  علیـه مؤمنان ر فضایل، سخنان و مباحث مربوط به امی ،شخصیت ي درباره

، امام نخست شیعه السالم علیهعلی بن ابیطالب  در این جا مروري بر زندگی آن حضرت داریم: .آمده است

پیش از بعثت) در مکه و درون کعبـه بـه    سال 10( الفیل عام 30رجب  13و وصی پیامبر اسالم، در روز 

بـود. دوران   با نفوذ و محبوب بنی هاشم و مادرش فاطمه بنت اسـد  يها چهرهطالب از . پدرش ابودنیا آمد

کودکی را در کنار حضرت محمد (صلّی اهللا علیه واله وسلّم) گذراند. وقتی پیامبر خـدا بـه نبـوت مبعـوث     

شد، نخستین مردي بود که به او ایمان آورد و در روزي که پیامبر مأمور شد تا دعوت خـود را نسـبت بـه    

را وصی و جانشین خـود خوانـد.    بر هم اوپیام یمان خود را به پیامبر اظهار کرد،خویشاوندان علنی کند، ا

خواست به مدینه هجرت کنـد،  می سال نخست دوران مکه را در کنار رسول خدا بود و هنگامی که پیامبر

هم چند روز پس  السالم علیهقریش براي کشتن پیامبر در بستر آن حضرت خوابید، علی  يدر شب توطئه

                                                                             ).18: 1389ی،(محدث از پیامبر اسالم، به مدینه هجرت کرد

در سال دوم هجرت، با دختر پیامبر، فاطمه علیها السالم ازدواج کرد،  در نبرد بدر، شرکت داشت.

کفار آغاز شد و  يها توطئهم. و ام کلثوم علیها السال زینبثمره این ازدواج چهار فرزند بود: حسن، حسین، 

در غزواتی و در کنار پیامبر، به دفاع از اسالم و مبارزه با مشرکان و منافقان پرداخت  السالم علیهعلی 

و کفار  شکافت یمذوالفقار او صف دشمنان را  آفرید. ها حماسه...  ، احد، خیبر، خندق، حنین وبدر چون:

، وقتی که حضرت رسول از واپسین حج رین سال عمر پیامبر. در آخرساند یمت را به هالک توز نیک

 حضور درطوالنی  يا خطبهغدیر خم، پس از  يـ برمی گشت، در خطبه الوداع نام داردۀ خودش ـ که حج

فهذا  موالمن کُنت (و جمله تاریخی  دررا به جانشینی تعیین ک السالم علیه، علی نفر هزار 150نزدیک به 

.                                                                                                   )18(همان: بیعت کردند السالم علیهرمود، همه با علی ف ) راعلی مواله

نود و پنج روز) پس از این واقعه رسول خدا (صلّی اهللا علیه وآله وسلّم) وفات (یا  روز  هفتاد و پنج

 السالم علیهی عل در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت کردند و يا توطئهوهی از مردم به دنبال نمود، اما گر

و این حق  دانست یمبراي خالفت  سزاوارتر، خود را از همه ن که امیر مؤمنانخالفت کنار زدند. با آرا از 

سال دوران  25و ست شرعی او بود، به خاطر مصلحت اسالم و حفظ وحدت، با حاکمان به منازعه بر نخا

آن حضرت جمع ر سه خلیفه را با تلخ کامی و مظلومیت تحمل کرد. پس از کشته شدن عثمان، مردم دو

  .ه دارشدند و با اصرار از او خواستند که خالفت را به عهده بگیرد. با او بیعت کردند و وي خالفت را عهد
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