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چكیده

امروزه مباحث نوین زبانشیناسیی جدید ،مورد توجه و اهتمام اندیشیمندان معاصیر
اسالمی در حوزههای متعددی قرار گرفته است ،از جمله بحث مربوط به حوزه زبان
دین و زبان متون دینی که خاسیتگاه اصیلی آن دنیای غرب به شمار میرودر فطری
بودن زبان ،از جمله نظریا مهمی اسییت که در بین مفسییران و متکلمان در حوزه
قیرآن مطرو گردییده و تییاکنون واکییاوی آن در حوزه متون دینی دیگری هماون
نهجالبالغه صور نگرفته استر بر این اسا

در این مقاله به دنبال آن هستیم تا با

بررسیییی اصیییطالحی زبیان فطر و بییان ویژگیهیای آن اثبیا نمیاییم که زبان
نهجالبالغه هم در حوزه محتوا و هم در حوزه روش ،زبان فطری بوده و ویژگیهای
آن اعم از عمومیت و جهانی بودن ،فراگیری ،ثبا و ررر را داردر در همین راسییتا،
تعرین لغوی و اصییطالحی «فطر » و کاربرد آن در نهجالبالغه و بیان ویژگیهای
امور فطری ،ابعاد گوناگون این نظریه در خصوص نهجالبالغه انجام گرفته استر
واژگان کلیدی

زبان فطری ،زبان نهجالبالغه ،فطر  ،توحید ،فطر انسانیر

* استادیار گروه علو قرآن و حدی  ،دانشگاه بین المللی اما خمینی(ره) قزو ین

179

m.pircheragh@isr.ikiu.ac.ir

طرح مسئله

امروز مباح نوین زبانوتتناستتی در حوز های گوناگون دانشهای استتالمی مورد جوجه اندیشتتمندان
قرار گرفتته استتت  .یکی از مهمترین آنهتا مبتاحت مربوض بته حوز زبتان دین و زبتان متون دینی استتت .
خاستتتتگا مورتتتو زبان دین در ستتتاختار کنونی آن ،دنیای غرب بود که بر ا ر عوامد متعددی از جمله
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جعارضهای میان علم و دین (بهویژ کتب مقدو جورات و انجید) ،معناوتتناستتی مداهیم و جمالت متون
دینی در حوز الهیتات و استتتمتاء و تتتدات الهی ،ملالعهی زبان و نمودهای آن به عنوان یه پدید و...
بوجود آمد و اندیشتتمندان مستتیری را به ملالعه جدی کتب مقدو واداو ت جا جردیدهای بوجود آمد در
این کتب را پاس دهند(.ر.ک :باستانی111-111 :1713 ،؛ اعرابی ،جعدری32-۰1 :1713 :؛ جرکمانی
و دیگران )11-31 :1712 ،این اندیشتتته آرام آرام به کشتتتورهای استتتالمی را یاف و مقوله «زبان دین و
زبان قرآن» به حوز ملالعات جدی این اندیشتتتمندان وارد وتتتد ولی این جالکها به حوز های دیگر دین
متاننتد روایتات استتتالمی و یتا متون مقدو دیگری همچون نهجالبالغه را نیاف  .ماحصتتتد جالکهای
مدستتران و دانشتتمندان استتالمی ،دادن پاستت به ستتواالجی مانند «خداوند با چه وتتیو ای با بندگان خود
ستتتنن گدته استتت ؟ و آیا متون دینی که منبعی وحیانی دارد ،منلو گدتمان و زبان خا تتتی مانند زبان
عتالمتان روتتتتتههای گوناگون از قبید فالستتتده ،عارفان و هنرمندان و مانند آن دارد یا همچون گدتمان
عموم عقال و زبانی عرفی است ؟ یا آنکه ویو دیگری برای آن متصور اس ؟ بود .از جمله نظریات مهمی
که در حوز ی زبان دین از آن ستنن گدته وتد  ،دیدگا زبان فلرت اس  .منظور از زبان در اینجا« ،لغ
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و خا و نگارک» نیست ؛ بلکه مراد ،دستتیابی به مقصتد و منظور ا تلی و نیز جبیین ویو گدتار گویند ی
ستتنن استت  .این مقاله در پی ا بات دیدگا زبان فلری برای متنی دینی مانند نهجالبالغه استت و بیان
میدارد که زبان و ستاختار نهجالبالغه ،باید ستازگار و ملابو با فلرت انستان باوتد؛ چراکه هدب ا لی و
استتاستتی دین ،هدای همه انستتانها ،در همه اعصتتار و زمینهها بود و این هدب ،زمانی عملی و ممکن
استتت که زبان آن دین نیز دارای ویژگیهای فوق باوتتتد و جنها زبانی که قادر استتت این ویژگی ها را دارا
باوتد ،زبان فلرت است که مشتتر همه انستانها در همهی زمانها و مکانهاست و هر انسانی با آن
آونا و از آن بهر مند اس .
بررستتتی مورتتتو زبتان نهجالبالغه به طور عام و فلری بودن زبان نهجالبالغه بهطور خای ،کمتر
مورد عنتایت مرققتان قرار گرفتته استتت ؛ بهطوری که میجوان کد آ ار این حوز را منرصتتتر در پژوهش
«هماهنگی زبان نهجالبالغه با زبان قرآن»(فارتتلیان )121-113/1712 ،دانستت که در آن به مقولهی
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فلری بودن زبتان نهجالبالغته در حتد چندستتتلر و خیلی کلی پرداخته وتتتد استتت ؛ ولی آ ار و مقاالت
متعددی به مورتتو زبان قرآن از منظرهای متعدد پرداخته است ؛ همچون مرمدباقر ستتعیدی رووتتن در
کتابهای جرلید زبان قرآن و روکوتتتناستتتی فهم آن(ستتتعیدی رووتتتن )1713 ،و زبان قرآن و مستتتائد
آن(همو ،)1711،مقصتود فراستتنوا در زبان قرآن(فراستنوا  ،)1731 ،ابوالدضد ساجدی در کتب زبان
دین و قرآن(ستتتاجدی )1717 ،و زبان قرآن با نگاهی به چالشهای کالمی جدستتتیر(همو )1712 ،که در
همگی آنها به مقولهی فلری بودن زبان قرآن به عنوان مورتو مستتقد پرداخته نشد و در رمن کتاب
عبتتاراجی کتته نشتتتتان از این مهم داوتتتتتته بتتاوتتتتد یتتاف ت میوتتتود .مقتتالتتهی «فلری بودن زبتتان
دارد .در مقالهی حارتر رتمن ملالعه کامد این آ ار به بررسی این مورو یعنی بررسی زبان فلرت برای
نهجالبالغه پرداخته و این ا ر از این جه که بهطور مستتقد به این مقوله پرداخته ،ننستین کار پژوهشی
اس .
مقاله پیشرو در چهار بنش ا لی جنظیم یافته اس :
 )1چیستی فلرت و کاربرد آن در نهجالبالغه؛

فطری بودن زبان نهجالبالغه

قرآن»(خوکمنش )1۴۴-13/1712،ا ر قابد جوجهی استت که به مدهوم فلری بودن زبان قرآن اوتتار

 )2چیستی زبان و زبان نهجالبالغه؛
 )7جبیین ویژگیهای امور فلری و زبان فلری؛  )۰ادله فلری بودن زبان نهجالبالغه.
 .1چیستی فطرت و کاربرد آن در نهجالبالغه

برای دانستتتتن معنای یکی از واژ های قرآن یا نهجالبالغه و یا روایات معصتتتومان ،ستتتاد جرین،
معنای آن را به زبان فارسی ذکر کنیم؛ به عنوان
متداولترین و غیر قابد اعتمادجرین روک این است که هم ِ

مًتال واژ کافر را بی ایمان و ظالم را ستتتتمگر و ذنب را گنا معنی کنیم؛ در حالیکه هرک با زبان عربی
ِّ
آوتتنا باوتتد با اندکی جیمد جصتتتدیو می کند که این واژ های هم معنا و به ظاهر نزدیه جرین معادل  ،حو
معنایی واژ
واژ هتای ا تتتلی را ادا نمی کننتد(.لستتتانی فشتتتارکی .)22 :1281،در این بنش بته جرلید
ِ

«فلرت» در لغت و ا تتتلاله در بتافت زبتانی نهجالبالغته پرداختته و در ادامه کاربردهای منتل واژ
«فلرت» و ماد «بضر» و نیز مؤلدههای معنایی این واژ در کالم امام علی ذکر میوود.

 .1-1معنای لغوی «فطرت»

د
آن و بر وزن « ِفعلة» اس

فلرت از ریشتهی «بضر» به معنای وتکافتن چیزی و ظاهر وتدن از پ
د
کتته بتر چتگتونتگتی وقتع یتته فتعتتد دالل ت دارد کتته بتعتتدا متعتنتتای آفرینش را هم بتته خود گرفتتته
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اس (.فراهیدی 1)۰71/7 :1۰1۴،طبرسی ا د این واژ را به معنای وکافتن میداند(طبرسی:1732 ،
 )733-73۰/1و راغب در مدردات میگوید« :فلر» به معنای وتتتکافتن در طول استتت (.راغب:1۰12 ،
 )1۰۴همچنین دربار ی آفرینشهایی همچون گیاهان اول بهار که نوعی وتتتکافتن در آن استتت واژ ی
فلر بتهکتاررفتته استتت (.ابنمنظور )31-33 /3 ،12/۰ :1۰1۰،همچنین معنتای ابتدا و ایجاد نمودن
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خداوند ،خلو را بهگونهای که برای انجام فعد خا تتتی مناستتتب داوتتتته باوتتتد را ذکر کرد اند(.راغب،
 )1۰۴ :1۰12منظور از ایجاد اولیه و اختراعی ازنظر عالمه خلو از عدم و بدون ماد ی پیشتتین استت  .در
این تتورت معنای آن با خلق متداوت استت زیرا خلق دربردارند ی نوعی جرکیب و تتورت پردازی در
ماد های موجود است (.طباطبایی )211/1۴ :171۴،ازنظر وتتهید ملهری و مکارم وتتیرازی مقصتتود از
خلق ابتدایی که به آن ابدا هم میگویند خلق غیر جقلیدی است  .کار خدا فلر اس و اخترا  ،ولی کار
د
د
بشتر معموال جقلید اس یعنی قبال طبیعتی وجود دارد و بشر آن را الگو قرار میدهد .خداوند کار خودک را
از یتته تتتنع دیگری جقلیتتد نکرد و هر چتته هستتتت

تتتنع اوستتتت و مقتتدم بر تتتنع او چیزی

نیس (.ملهری2۴-11 :1731،؛ مکارم ویرازی)31/1 :1713 ،
ابن عباو میگوید :من معنای فلرت را نمیفهمیدم جا اینکه روزی دو اعرابی که بر ستتر چاهی نزا
داوتتتتند برای حکمی نزد من آمدند و یکی از آن دو گد «أنا فلرجها» یعنی ننستتتتین بار من آن حدر و
احداث کردم و آنجا فهمیدم فلر به معنای وتتکافتن یا آغاز کردن و پدید آوردن استت (.طبرستتی:1732،
)۰33/1
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 .2-1معنای اصطالحی «فطرت»

فلرت در ا تلاله به معنای ستاختار وجودی انستان است ؛ ساختاری که خداوند انسان را بر مبنای
 .1در مورد ریشههی لغوی فهرت در بین متمخرین ،راغب اههفهانی و بثد از او عالمه وباوبایی به این نرته توجه کردهاند که ریشه
اولیه این کلمه به مثنای شهرافته شهدن از درون اسه  ،ولی در استثمال بثدی به مثنای «آفرین » به کار گرفتهشده اس و اینره
ز
یرا کلمه «فهرت» را به مثنای آفرین بهکاربردهاند بهدرسهتی روشهن نیسه  .شاید مزصود این بوده اس که متال تزمه آفرین
این اس که پرده عد دریده و شرافته میشود و شاید عنای دیگری در کار بوده اس که بر ما روشن نیس  .بههرحال ،پی بردن
ََ
به ریشهه لغ در اینجا مثانی فهرت را یندان روشهن نمیکند .کلمه «فه َر» که در موارد زیادی ازجمله در مورد خلز آسمانها
ََ
ز
و زمین بهکاررفته ،از همین ریشههه و تزریبا مترادف با «خل َق» اسهه  .وقتیکه گفته میشههود «فاور السههماوات»؛ یثنی «خالق
السههماوات» مورد اسههتثمال آن بدون شهها همان مثنای آفرین اسهه همانگونه که در مورد آفرین  ،کلمه «ابداع» ه ،به کار
میرود(.بدیع السههماوات و اتر ) یثنی نو آفرین ،به این مثنا که زمین و آسههمان را بر اسهها یا ورح و نمونه قبلی نیافریده
اسه  .یثنی اینوور نیسه که آسمان و زمینی از قبی آفریدهشده بود و خداوند بر اسا ورح آن ،آسمان و زمین را آفریده باشد.
اینگونه تثابیر ،نشانه ظراف ادبی قرآن اس ( .مصباح یزدی)37-31 :1831 ،
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آن آفرید استت و این مقوله با گذر زمان و جرول ستتن ها و آدابورستتوم اجتماعی از آف های اختالب و
جبدید مردوظ ماند اس (.جوادی آملی21-23 :1713 ،؛ خوکمنش)11 :1712 ،
بهبیاندیگر فلرت مانند طبیع و غریز امری جکوینی ،غیر اکتسابی و جزو سرو انسان و از غریز
آگاهانهجر اس ت و انستتان بهخوبی میداند که چنین فلریاجی دارد .جداوت فلرت و غریز در این اس ت که
اولی ویژگی خای انستان است ولی غریز میان انستان و حیوان مشتترک است ؛ ازاینرو امور فلری امور
جکوینی خای انستان و فلرت به معنای گرایشها به معنای وتناخ ها و گرایشهای غیر اکتسابی اس
کته در نهتاد آدمی قرار نهتاد وتتتد و او را از حیوانتات ممتاز کرد استتت  .فلرت و امور فلری دو کارکرد
ارزکهای نیکوی اخالقی انستتانی همچون احترام به والدین و ندی ارزکهای ناپستتند مانند ظلم و خیان
از امور فلری ومرد میوود(.ساجدی)11۰-117 :1712 ،
 .5-1کاربرد واژه «فطرت» در نهجالبالغه

ماد «بضر» در نهجالبالغه  1۰مورد( 3مورد در ستتاختار فعلی و  1مورد به وتتکد استتمی) به کاررفته
استتت  .از این جعداد  ۰مورد کاربرد فعلی «فلر» به تتتورت مارتتتی با واژ «فلر» ،یه مورد به تتتورت
ُ
دل ُر» است  3 .مورد از ستتاختار استتمی با کلمه «فلرة» 7 ،مورد با واژ «فاطر» و یه
مضتتار به وتتکد «ی ِ

فطری بودن زبان نهجالبالغه

وتتناختی و احستتاستتی – عاطدی دارد برای نمونه مید به حقیق جویی و کش ت مجهوالت ،درک و پذیرک

مورد با کلمه «افلار» ذکر وتد است  .از نظر معنایی باید گد  12مورد در حوز معنایی «آفرینش» بود و
در دو مورد باقیماند به معنای بازکردن روز یا همان «افلار نمودن» ا لالحی ذکر ود اس  .در جمامی
دف
فاعد فلر ،خداوند متعال اس .
موارد فوق ِ
ردیف

1

آدرس

متن عربی

ترجمه

آن

د د د ف د د د ُ ف د د د د د ِّ د منلوقتات را با قدرت خود آفرید و با د د
فل در = فعتتد
خلبتته فلر النال ِئو ِبقدرِج ِه و نشتتر الریاه
رحمت خود بتتادهتتا را بتته حرکت در
ماری
ِب در فح دم ِت ِه
1
آورد.
پ

2

واژه و سااااختار

خداوند رسوالنش را برانگین ،

د
د د
د د
خلبتته ف دب دع ت ِفی ِه فم ُر ُستتتل ت ُه دو دواج در ِإلی ِه فم و پیامبرانش را به دنبال هم به سوی
د د ف
دأ فنبی داء ُ لی فس دت فی ُد ُ
آنتان گستتتید داوتتت  ،جا ادای عهد
وه فم ِمیًاق ِفل درِج ِه
1
ِ ِ
فلرت الهی را از مردم بنواهند.
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ف
ِفل درِج ِه = اسم
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از متن بیزاری نجویی تد ،زیرا من بر
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7

ف ُ د
د ِّ
دد دد
فال جت دب َّر ُءوا ِم ِّنی ف ت ِإنی ُو ِلتدت دعلی
ف ُ د ف
د فلرت الهی بتته دنی تا آمتتد ام ،و در ف ف
خلبتته ف ف
ال ِدل در ِة = اسم
ال ِدل در ِة دو دستتت دبق ت ِإلی ِاإلی دم ت ِان و
ایمتتان و هجرت بر همتته ستتتبق ت
33
ف
ال ِه فج درة
جستهام.

۰

د
د فُُ
َّ
و ای آفرینند دل ها بر فلرت های ف
ِفل درِج دها = اسم
وب دعلی
خلبتته التلت ُهت َّم  ...دو دج ت ِاب تد القل
ِ
خویش :دلهای رستتتگار و دلهای
ف
د
ِفل درِج دها و ِقی دها دو دس ِعی ِد دها
32
وقاوت زد .

3

منلوقاجی هستند که آفرینش آنها را د د
دد
د دد د د د
فل در دهتا = فعد
خلبتته دبدایا خال ِئو أ فحک دم ُ ت فن دع دها دو فل در دها
د
استتوار کرد  ،و آنها را بر اساو اراد
د
دد
ماری
دعلی دما أ در داد دو فابتد دع دها
11
متین خود به وجود آورد اس .

1

د َّ
ُ ُ ف و فرمتان ختدا در آفرینش دوبتار در د د
فل در دهتا = فعد
خلبتته دو دج ت داء ِم فن أ فم ِر الل ت ِه دم تا ی ِری تد ِمن
رسد .آنگا آسمان را به حرک آورد و
دد
دج فجدید دخ فلقه دأ دم داد َّ
ماری
الس دم داء دو فل در دها
1۴1
ِ ِ ِِ
از هم بشکافد.

3

خلبتته
11۴

د ُ ف فد
د َّ ف ف ُ
دو ک ِل دمة ِاإلخال ِی ف ِإن دها ال ِدل درة

و کلمته اخالی که فلرت جوحیدی ف ف ُ
ال ِدل درة= اسم
اس .
دف
د
کسی با او در این برنامه وریك نبودِ ،فتلرِجه تا = =

د
د
ف
د ف ف
خلبتته ل فم یشتتت درکت ُه ِفی ِفل درِج دهتا ف ِاط ٌر دو ل فم
و قتتدرجتمنتتدی در آفرینش آن او را اسم
1- 1
د دف د
ی ِع فن ُه دعلی خل ِق دها ق ِادر
113
د
ف ِاط ٌر = اسم
کمك نداد
د
آفرینند مورچه همان آفرینند ننله ف ِاط در = اسم
فد
د
د
خلبتته د َّ د
أن ف ِاط در َّالن فمل ِة ُه دو ف ِاط ُر َّالننل ِة
11-1۴
د
ف ِاط ُر = اسم
خرماس
113
12

17

1۰

ُ َّ د د د ف ُ د ف د د د د د د د د ف د س از آن (آب) طبقاجی آفرید ،آن د د
فتلت در = فعتتد
خلبتته م فلر ِمنته أطبتاقتا فدتقها ستتتبع
گا هد آسمان را بعد از آنکه به هم
د د
ماری
دس دم داوات دب فعد فارِجت ِاق دها
211
پیوسته بود از آن باز کرد
ُّ
ف
ف
ف
نتتتامتتته دو د تتتلتوا ِب ِه ُم ال دم فغ ِر دب ِحی دن ید ِل ُر و نمتتاز مغرب را هنگتتامی بتتا آنتتان یتد ِل ُر = فعتتد
َّ
مضار
بنوانید که روز دار افلار کند
الصا ِئ ُم
32
حکم
1۰3

و بستتتا وتتتب زند داری که از وتتتب
َّ
د د د
د
دو ک فم ِم فن قا ِئم لی د ل ُه ِم فن ِقی ِام ِه ِإال
ف
د
ُ
د زند داری چیزی جز رنج و بی خوابی ِإف تل ت ُاره تم =
َّ د ُ د ف د د ُ د َّ د د ف ُ ف د ف
او و
السهر و العناء حبذا نوم األ کی ِ
به دس نیاوردی خووا خواب زیرکان ،اسم
فد
ِإفل ُار ُهم
و افلاروانی
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 .2چیستی زبان و زبان نهجالبالغه

برای بیان مدهوم «زبان» جعاری متعددی تورت گرفته که به طور خال ه میجوان گد  ،گا منظور
از «زبتان» اندام ماهیچهای داخد دهان استتت  ،گا به معنای ابزار ارجباض میان انستتتانها ،گا به معنای
لغ و لهجه اقوام و قباید منتل و گا به معنای وتتیو جدهیم و جداهم با دیگران استت (.نکونام:171۴ ،
 )7۰یکی از بهترین جعری هتایی کته از «زبان » تتتورت گرفته عبارت استتت از« :مدهوم زبان به جوانایی
خای انسان برای ایجاد ارجباض و انتقال مداهیم به دیگران گدته میوود(».همان)7۰ ،
در ادیان متن مرور مانند یهودی  ،مستیری و اسالم ،مقصود از زبان دین «نو رویکردهای معنایی
و چگونگی انتقال مداهیم» از طرب خداوند برای مناطبان آن استتت (.مؤدب )117 :1717 ،این مدهوم
علمتاء در حوز زبتان متون دینی میجوان گدت  :مراد از «زبتان نهجالبالغته» ،خلتابات متن نهجالبالغه
اس ت  ،یعنی این متن به چه نروی ارجباض را با انستتانها ایجاد کرد و در خلابات خود چگونه ملالب را به
منتاطبتان خود جدهیم میکند و به بیان دیگر ایجاد ارجباض و انتقال مداهیم نهجالبالغه به انستتتانها به چه
تتتورجی انجام میوتتتود .در یه الیهی کالنجر میجوان گد در بررستتتی زبان نهجالبالغه ،به این موارد

فطری بودن زبان نهجالبالغه

برای متنی مانند نهجالبالغه از ستتوی اندیشتتمندان استتالمی جعری خا تتی نشتتد و از مجمو نظریات

پتاستتت میدهیم که امام علی در نرو مواجهه و مناطبه با مناطبان خود (منظور دو نو مناطب:
اولیه در زمان تدور کالم و انویه :کد بشری بعد از زمان دور) از چه ویو ای بهر گرفته اس ؟ ما در
بررستتتی این زبان کاری به عربی و غیر عربی بودن آن نداریم ،زیرا بستتتیاری از انستتتانها علیرغم آنکه به
یه زبان و یه لهجه هستند ولی جوانایی ارجباض با یکدیگر را ندارند.
 .3ویژگیهای فطرت ،امور فطری و زبان فطری

د
به منظور جبیین نظریه «فلری بودن زبان نهجالبالغه» میبایس  ،مقدمتا از ویژگیهای فلرت ،امور

فلری و زبان فلری ستتتنن گد جا ببینیم جا چه انداز زبان نهجالبالغه با آن ویژگیها همستتتو و منلبو
اس .
«فلرت» نوعی ستروت و آفرینش خا تی است که ویژ ی انسان بود و به طور مشترک در همهی
انستتتانها وجود دارد .فلرت غیر از «طبیع » استتت که در همهی موجودات مادی و بدون روه حیوانی
وجود دارد و همچنین غیر از «غریز » است که جنها در حیوانات و در ُبعد حیوانی انسان وجود دارد .بر این
استتاو امور فلری به اموری اطالق میوتتود که منتص به نو خلق و آفرینش انستتان بود که همان
بینش وتتهودی انستتان نستتب به هستتتی مرا و کمال مللو اس ت (جوادی آملی .)2۰ :1713 ،و به
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همین خاطر است که بینش و گرایش فلری انستان براستاو اندیشیدن در کمال مللو و هستی مرا
وکد گرفته و این امر دارای ارزک حقیقی و مالک رود و کمال انسان جلقی ود اس  .جداوت بین انسان
و دیگر موجودات نیز از همین طریو وتتناخته میوتتود(همان .)23 -21 :فلریات انستتان دو نو است :
یکی در ناحیهی وتناخ ها ،درکها و دریاف ها و دوم در ناحیهی خواس ها و میدهای انسان .منظور از
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وتناخ های فلری یه سلسله معلومات فلری و غیر اکتسابی در انسانها و نیز ا ول مشترک جدکرات
در همهی انستانها است ؛ به این معنا که انستان در این دنیا متوجه آن معلومات میوتود ولی در دانستن
آنها نیازمند به معلم و نیازمند به تتتغری و کبری چیدن و جرجیب قیاو دادن یا ججربه کردن و امًال اینها
نیستت  ،مانند این قضتتایا که «کد از جزء بزرگتر استت » .خواستت ها و امیال فلری در انستتانها دو نو
اس  :جسمی و روحی .خواس های جسمی ،جقاراهایی اس که د در د وابسته به جسم باود ،مًد
د
مید به گرستتتنگی یا خوردن .این خواستتت ها غالبا با عنوان امیال غریزی عنوان میوتتتود که اکتستتتابی
نیستتند .در عینحال یه ستلستله خواست هایی در درون انستان اس که روحی بود و در ادبیات دینی با
امیال فلری عنوان میوتتتود ،مانند مید به حقیق جویی و عشتتتو و پرستتتتش و(...ستتتبرانی جبریزی،
)111-113/1 :1712
مقصتود از «امور فلری» اموری اس که ریشه در فلرت انسان داوته باود یعنی آنچه که نو خلق
و آفرینش انستتان اقتضتتای آن را داوتتته و مشتتتر بین همهی انستتانها باوتتد .به بیان دیگر امور فلری
عبارت اس از ابعاد منتل فلرت انسانی(.جوادی آملی)2۰ :1713 ،
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امور فلری دارای چندین ویژگی اس که عبارتاند از:
ّ
عمومیت  :منظور از عمومیت یعنی امور فلری فراگیر و همگتتانی بود زیرا حقیقت همتتهی
أ)
انسانها با آن سروته ود اس .
ب) بات :اب و پایدار و جغییر ناپذیر اس ت  .با فشتتار و جرمید نمیجوان امور فلری را زاید کرد ،لذا
جغییرپذیر ننواهد بود و اب و پایدار اس گرچه ممکن اس جضعی وود.
) مراجب داوتتن :امور فلری علیرغم آنکه ا تد فلرت اب اس  ،دارای مراجب هستند ،و ذو
مراجب بودن امور فلری و ودت و رع داوتن آن با بات فلرت منافاجی ندارد.
د) ججرد :فلرت انستتان نرو ی خای وجود ند

انستتانی استت و از آنجا که ند

مادی اس  ،فلرت انسان و امور فلری او نیز غیر مادی خواهد بود.
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انستتان غیر

) درونی بودن :معرف و آگاهیهای علمی و امور فلری به طور عام ،در نهاد او جعبیهود اس
نه مانند علم حصولی که از بیرون آمد باود.
و) غیر اکتستابی :امور فلری مرصتول علم حضتوری اس و لذا به جعلیم و جعلم نیاز ندارد؛ گرچه
هدای و روتد و وکوفایی آن به راهنمایی و هادی نیازمند اس ؛ چنانکه بیجوجهی و غدل یا
جغافد ازامور فلری باع خمود فلرت میوود.
ّ
ز) جعلو بته قلتب :فلرت و امور فلری ،بته «قلتب» انستتتان مربوض میوتتتود نته ذهن او .مرد
ادراکات و گرایشهای انستتتان قلب او بود و ذهن مرد تتتورتهای ادراکی او استتت  .قلب
ه) فراحیوانی و ارزوتتی بودن :چون فلرت به انستتان اختصتتای دارد و دارای جنبهی فراحیوانی
است ؛ ازاینرو ،جمام امور فلری همگی خیر و از فضتاید انستان ومرد میووند و هیچیه از
وتترور ریشتتهی فلری ندارد و اعمال زوت و ناپستتند انستتانها را نمیجوان به حستتاب فلرت و
سرو انسانی گذاو .
ض) مالک جعتالی و ارزوتتتمنتدی حقیقی :امور فلری –خوا در نتاحیتهی بینش و خوا در نتاحیهی

فطری بودن زبان نهجالبالغه

منزن حقایو و اسرار الهی اس که با ریار  ،زنگارها و حجابهایش کنار میرود.

گرایش -بر استتتاو جدکر و جوجه به کمال مللو و هستتتتی مرا استتت  ،لذا از ارزک حقیقی
برخوردار بود و مالک جعالی و رود و کمال انسان اس (.جوادی آملی-11 ،21-21 :1713 ،
737 ،723 ،12؛ سبرانی جبریزی111-113/1 :1712 ،؛ خسروپنا 127-1۴1/2 :1717 ،؛
ملهری711-717/7 :1713 ،؛ حاجی ادقی)3۰-37 :171۰ ،
با جوجه به ویژگیهای بروتمرد  ،مشتنص است که فلرت و امور فلری نه منرصر به اقلیم و مکان
است که با جغییر آن دگرگون وتود ،نه در زمان خا تی مرصور اس جا با گذو آن ،س ری گردد و نه در
معرض حوادث واقع میوتتود که با جرول رخدادها فرستتود گردید و جغییر یابد .امور فلری و فلرت بر هر
مریا ،هر زمان و هر مکان مشتترب بود و بر هر ستتن و رستتم و رستتوم قومی و نژادی حاکم اس ت  .جنها
زبانی که این ویژگیها را دارد و عامد هماهنگی جهان بشتتری است « ،شبان فطرت» اس ت  ،زیرا فرهنم
عمومی و مشتترک همهی انستانها بود و هر انستانی با آن آوتنا و از آن بهر مند اس  .این زبان از ا د
هوی انستتتان برخاستتتته و این هوی انستتتانی حتی در تتتورت دگرگونیهای اعتقادی ،نژادی و ...جغییر
نمیکنتد(.ر.ک :جوادی آملی )21 :1713 ،از جملته نمونته هتای زبانی که به طور همگانی و عمومی در
وجود انستانها نهدته است و منتص به یه زمان یا افراد خا ی نیس  ،زبان خواب و زبان علم اس به
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این معنا که هرک

در عمر خود از کودکی جا پیری خوابهای فراوانی میبیند که از برخی از آنها خوورال

و وتادمان ود و از برخی دیگر غمگین یا وحش زد میوود .رنههای متداوت این رؤیاها که با چشم
درونی انستان مشاهد می وود ،از زبان و ادبیات مشترکی برخوردار اس که هیچ ارجباض منلقی با اقلیم و
د
زمان ویژ ای نداوتتتته و در وتتترق و غرب عالم ،اگر فرهبنش استتت برای همگان نشتتتاض میآورد و اگر
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رعبآور است همه را متی ر میستازد و انسانها برای فهم این زبان مشتر هیچ آموزک ویژ ای ندید اند.
زبان علم نیز اینگونه استت و حقیق مداهیم علمی همچون علم ریارتتی ،نه عربی استت  ،نه عبری ،نه
فارستتتی ونه الجین ،نیازی به زبان گدتاری برای و تتتول به حقایو مدهومی در علم ریارتتتی ندارد(همان:
)117
ّ
 .4ادله فطری بودن زبان نهجالبالغه

در خصتتوی نظریه فلری بودن زبان روایات بهطور عام و زبان نهجالبالغه بهطور خای جاکنون هیچ
مقاله ،کتاب یا نظریهای اظهارنشتتد اس ت ؛ ولی با جوجه به خصتتو تتیات امور فلری و زبان فلری که در
بنش قبتتد ذکر وتتتد ،میجوان نظریتته فلری بودن زبتتان نهجالبالغتته را در دو ُبعتتد «فلری بودن زبتتان
نهجالبالغه از حی روک» و «فلری بودن زبان نهجالبالغه از حی مرتوا» جبیین نمود.
 .1-4فطری بودن زبان نهجالبالغه از حیث محتوا

نهجالبالغه از حی مرتوا ویژگیهای زبان فلری و امور فلری را دارا استتت  ،از اینرو میجوان آن را
از حی مرتوا ،دارای زبان فلری دانس  .برخی از ادله و براهین این ادعا عبارت اس از:
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أ

عمومیت و جهانی بودن شبان نهجالبالغه؛

عمومیت و جهتانی بودن آن استتت  .این بتدان معناستتت که یگانه زبانی که عامد هماهنگی جهان
بشتری اس و فرهنم عمومی و مشتر همه انسانها در همه زمانها و مکانها بود و هر انسانی از آن
بهر مند اس ت و هیچ فردی نمیجواند بهانه بیگانگی با آن را ملره کند و بر طبو آیه  24ستتور مبارکه روم
خداوند متعال آن را از هر گزندی مصتتون داوتتته است زبان فلرت اس ت  .امام علی این منلو و این
نو زبان را بهخوبی میوناسد جا جایی که در آخرین روزهای عمر وریدشان نو فلرت جوحیدی خویش را
در عبارجی میفرماید:

ََ
ْ ُ
ْ
ََ
َ
َ َ ٌ َ َ َّ ْ َ َ ُ َ َ
ََ ٌ َ ُ
َ َّ ُ
م ب َس ِب َو ال َ َ
ُ َاءة مّن فّ َّما َّ
«مال َو َّع ُه َس یّ ُم ُر ْ
ُ َاءة فَّل
الس ُّ ف ُس ُّبوّن فإعه یب زَكة َو لك ْ نجاة و مما ال
ِ
ِ
ِ
ِْ ِ
ِ
َ
َ َ
ُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ََْ ُ َ ْ َ َ ل ْ
َ
ج
ج
َت َ َُّ ُءوا ِمّن ف ِإّن و ِلد یلع ال ِفطر ِة و سبق ِ ِاْلی ِات و ا ِ ر ِة؛

آگا باوتتتیدی بهزودی معاویه وتتتما را به بیزاری و بدگویی من وادار می کند ،بدگویی را به هنگام اجبار

161

دوتمن اجاز میدهم که مایه بلندی درجات من و نجات وتماست ّ ،اما هرگز در دل از من بیزاری نجویید
ّ
کته من بر فلرت جوحید جولد یافته ام و در ایمان و هجرت از همه پیشقدمجر بود ام(».وتتتری الررتتتی،
 :1010خ  1 )93 ،11در این عبارت امام در مقام نهی از جبری جستن از ایشان با جکیهبر عبارت «فانی
ولدت علی الدلرة» نو خای فلرت جوحیدیوتتان را بیان میکنند .درحالیکه طبو آیه قرآن(الروم)7۴/
و روایات استالمی ،همهی انسانها بر فلرت جوحید متولد میووند این فلرت جوحیدی خای امام به
این معناس ت که بستتیاری از انستتانها جر جی یر پدر و مادر غیر موحد یا جوامع وتترک آلود از را جوحید و
فلرت وجودیوتتان منررب میگردند؛ درحالیکه امام  در آغوک پیامبر پرورک یاف و از دس ت
عرب بر دامان او ننشتست و از پدری موحد و مادری باایمان متولد وتد(مکارم وتیرازی-201/3 :1281،
)202آنهم درزمانی که پیامبر دوران آمادگی برای رستال را میگذراند و دای فروتگان را ونید و
نور عالم باال را مشاهد میکرد.
ب

3

فطری بودن دین الشمهی فطری بودن معارف دینی اش جمله نهجالبالغه؛

قرآن کریم ا د و اساو دین را امری فلری میداند و میگوید:

«پ
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ِ
ِ
«ف ّ ِق ومه ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ ْ َ َّ
لك َّ مك ََث النا ال ی ْمم ُموت»(الروم)7۴/؛
ِ
ِ

فطری بودن زبان نهجالبالغه

او غذا میخورد و در ستتایهی وجودی ایشتتان جربی میوتتد؛ بهگونهای که کمترین غبار وتترک و جاهلی

ّ
روی خود را با گرایش جمام به حو ،بهسوی این دین کن ،با همان سروتی که خدا مردم را بر آن

ستروته اس  .آفرینش خدای جغییرپذیر نیس  .این اس همان دین پایدار ،ولی بیشتر مردم نمیدانند ».از
د
آیه وتریده رووتن می وتود که :اوال فلرت منتص به انسان اس و فقا انسان دارای فلرت اس ؛ زیرا
د
فلرت از ابتکارات قرآن استت و فقا یه بار و آن هم در همین آیه آمد استت  .انیا دین الهی بر استتاو
د
د
فلرت و ستروت آدمی است و الًا فلرت و سترو آدمی جغییرناپذیر اس و رابعا دین الهی دینی استوار
 .1اشهاره دارد به موضهوع دسهتورالثمیهای مثاویه برای لثن علی؛ پسازآن که مثاویه به عراق تسلط یاف  ،به تما شهرهای
اسهالمی آن روز دسهتورالثملی را فرستاد که در خهبه ها و نماز به اما علی ناسزا بگویند و بهتدریج برای بنیامیه عادت شد تا
آنکه عمرو بن عبدالثزیز در دوران خالف خود این عادت ناپسند را ریشهکن کرد.
 .8وبق نزی ابن ابیالحدید آن سهالی که علی در آن تولد یاف همان سهالی اس که مزدمات رسال پیامبر در آن سال
شهروع شهد؛ بهگونهای که ههدای زمزمهی توحید را از تبهتی سنمها و درختان میشنید و پردهها از مزابی یش ،او کنار رف و
نورهای تازه و افراد تازهای(فرشهتگان) را مشاهده میکرد ولی هنوز دستور خاهی به آن حضرت داده نشده بود .ازاینرو پیامبر
آن سال را «سنة الخیر و البرکة» نامید(.ابن ابی الحدید)111-111 /1 :1111 ،
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استتت که جغییر و جبدید در آن را ندارد(.جوادی آملی2۴1-1۰3 :1713 ،؛ ملهری :1731 ،کد کتاب)
بر استتاو این آیه وتتریده در دینی که متناستتب و ستتازگار با فلرت انستتانی باوتتد ،دگرگونی ننواهد بود و
هماهنگی با فلرت ،دلید رووتتن استتتواری و استتترکام این دین است همچنین طبو نظر مدستتران ذید
این آیه و روایات متعدد ،استالم دین فلرت خواند وتد است  ،زیرا فلرت انستان اقتضای آن را دارد و به
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ستوی آن راهنمایی میکند و خداوند متعال این دین را برای بندگانش خواسته اس جا بندگان عمد خود را
چته فعتد و چته جرک ،بتا آن جلبیو دهند(.طباطبایی )211 :1۰11 ،برای نمونه احکام استتتالم به عنوان
یکی از معتارب دینی طبو نظر انتدیشتتتمندان ،منلبو بر فلرت انستتتانی بود و بر استتتاو مصتتتلر و
مدستتد ای میباوتتد که در وتترایا زمانی و مکانی منتل  ،اب و الیتغیر اس ت  (.تتبوحی)7۰ :1731 ،
حال که دین اسالم به عنوان دین فلرت مورد جیکید قرار گرفته ،از عالئم حقانیتش آن اس که مداهیم و
معارب آن به فلرت و ستروت بشتری منلبو باوتد .نهجالبالغه به عنوان یکی از معارب ا تتید اسالمی
دربردارند ی مداهیم حقیقی استالم بود و چون دین استالم منلبو بر فلرت است  ،میبایس ملالب و
مرتوای این کتاب نیز با فلرت و ستتتروتتت انستتتانی منلبو باوتتتد .الزم به ذکر استتت همهی معارب و
مداهیمی که در کتب ذکر وتتتد این ویژگی را ندارد ،چه بستتتا که بستتتیاری از آنها منشتتتی دینی نداوتتتته و
برداو های ونصی افراد اس که به اسم معارب دینی در کتابها جلو گر ود اس .
ج

شبان نهجالبالغه ،شبان فرهنگ مشترل انسانها؛

زبان نهجالبالغه و مردمی بودن آن به معنای ستنن گدتن به فرهنم مشتتر مردم است  .انسانها
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گرچه در لغ و ادبیات از یکدیگر بیگانهاند و در فرهنمهای قومی و اقلیمی نیز باهم اوتراکی ندارند ،اما
در فرهنتم انستتتانی کته همتان فرهنم فلرت پایدار و جغییرناپذیر استتت  ،باهم مشتتتترکاند و امام 
همچون قرآن کریم با همین فرهنم با انستتتانها ستتتنن میگوید ،مناطب آن فلرت انستتتانهاستتت و
رستتال آن وتتکوفا کردن فلرتهاست و ازاینرو زبانش برای همگان آوتتنا و فهمش میستتور عموم بشتتر
است  .فلری بودن زبان دین استتالم مشتتتمد بر قرآن و ستتن نبوی که بر استتاو فرهنم مشتتترک
انستانها اس  ،در چهر افراد واخصی همچون سلمان فارسی ،بالل حبشی ،اوی

قرنی و عمار و ابوذر

حجازی متجلی استت ؛ زیرا در پیشتتگا وحی و رستتال که ظهور جام وحدت خدای ستتبران استت  ،جعدد
زبان ،نژاد ،اقلیم ،عادات و آداب و دیگر عوامد گوناگون بیرونی مقهور اجراد فلرت درونی است (.جوادی
آملی )۰3۰-737 :1713 ،برهمین استتاو میجوان گد یکی از نشتتانهی فلری بودن زبان نهجالبالغه
این است که همین اوتنای که در کنار رستول گرامی اسالم  گرد هم جمع ود بودند بعد از ایشان
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در کنتار امتام علی متانتدنتد و اگر کالم و منلو امام برخالب آموز های جوحیدی و جهانی قرآن و
د
سن که ملابو با فلرت اس میبود؛ قلعا چنین افرادی در کنار امام نمیماندند.
علوم موجود در جهان اعم از عقلی و نقلی هر یه در روتتتهای خای جدوینوتتد استت و به گروهی
ویژ اختصتتای دارد .اهد همهی زبانها و قومی ها این علوم را نمیفهمند و از آن بهر مند نمیوتتوند،
ولی زبان نهجالبالغه همگانی استتت چون بر استتتاو فرهنم مشتتتترک آدمیان و دلوجانشتتتان ستتتنن
میگوید(.همان )010-212 :ازاینرو اوتتتنا تتتی از غیر عرب و حتی غیرمستتتلمان وتتتیدتهی این کالم
میوتتتود؛ جتاجتاییکه دانشتتتمندان مستتتیری دراینبار اظهاراجی دارند .استتتتاد امین ننله ،دانشتتتمند و
نهجالبالغه روی آورد و را و روک زندگی را از پرجو این کتاب ارزوتتتمند بیاموزد(.حستتتینی خلیب:1221 ،
)111-11۴/1
د

شبان هدایتی نهجالبالغه؛

زبان نهجالبالغه در جه هدای همه انستتتانها در همه اعصتتتار استتت  .خداوند در قرآن و در جبیین
قلمرو رسال پیامبر میفرماید:
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ِ
ِ
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ِ
ِ

فطری بودن زبان نهجالبالغه

روزنامهنگار مستیری ،می گوید :هرگا کسی بنواهد بیماری ند

خود را درمان کند ،باید به گدتار امام در

َ
ال ی ْمم ُموت»(سبی)21/

و ما جو را جزابه ِستت دم ِ بشتتارجگر و هشتتداردهند برای جمام مردم ،ندرستتتادیم؛ لیکن بیشتتتر مردم
نمی دانند .در این آیه رستال پیامبر جهانومول و ابدی و کتاب او جهانی و جاودانه و قوم او نیز همه
افراد بشترند ،نه گروهی از مردم حجاز .ازاینرو قلمرو انذار پیامبر اکرم نیز ،همه افراد بشتر معرفیود
است و اختصا ی به عصری یا اقلیمی منصوی و یا نژادی ویژ ندارد .امام علی هم که در حقیق
ادامهدهند ی مستتتیر نبوت پیامبر خاجم بود و کالم او جدستتتیر قرآن و ستتتن استتت به جه هدای
همگان از زبانی منلبو با فلرت آدمیان بهر گرفته استت ؛ زیرا این زبان فقا میجواند برای همگان مدید
و سودمند بود و احدی از آن بینیاز نیس و همگان نیازمند بهر مندی از معارب آن هستند.
ه

ذو مراتب بودن شبان نهجالبالغه؛

معارب نهجالبالغه ،مراجب فراوانی دارد و علیرغم آنکه امام  در دوران حضتتتور پر برک خویش با
زبان عرب عام زمان خویش ،با مردم ستتنن میگدتند ولی در عین حال ستتنن ایشتتان جنها به یه مرجبه و
آنهم متناستب با مردم عصر خویش نیس و امام  سنن خود را برای جمامی حوجویان جا روز قیمات
ابراز داوتتتتهاند .الزم به ذکر استتت  ،خلابهای امام مانند «ایها الناو»« ،ایها المنلوق الستتتوی»،
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«ایها المستتتمع» و مانند آنها که بیش از  3۴مرجبه در نهجالبالغه جکرار وتتد است  ،حاکی از آن است که
این ستننان جنها ناظر به مناطب زمان حضتور امام نداوتته و برای همهی بشتری ایراد وتتد اس .
بنابراین ستتنن گدتن امام علی به زبان فلرت انستتانها و عمومی بودن فهم آن بدان معنا نیس ت که
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بهر ی همگان از بیانات ایشان یکسان اس  .معارب حدیًی امامان نیز مراجب فراوانی دارد و هر مرجبه
آن ،بهر ی گروهی خای است ؛ چنانکه وقتی امام علی جمالجی را در و ت حاالت متقین به ّ
همام
بن وتریح که از وتیعیان امام علی بود عرض میکند او از وتدت فهم عمو کالم امام  قالب جهی
کرد و جان میدهد ،ولی دیگر افرادی که در آنجا حارتر بودند و ستنن امام  را ونیدند چنین فهمی
پیدا نکرد و حتی یه ندر از آنها در مقام جمسنر به امام  عرض میکند :چرا(این معارب) با جو چنین
نکرد؟ که امام  در پاس به وی میفرماید« :وای بر جو ،هر اجلی وق معینی دارد که از آن پیش نیدتد
و ستتبب مشتتنصتتی دارد که از آن ججاوز نکند؛ آرام باک و دیگر چنین ستتننانی مگو ،که و تیلان آن را بر
زبان راند اس (».وری الرری :1۰1۰ ،خ )7۴1 ،117
و

مشکل بودن فهم برخی اش عبارات نهجالبالغه؛

یکی از ویژگیهتای کالم امتام علی ،آن استتت کته علیرغم آنکه فهم ظاهری عبارات امام 
برای همگان قابد درک استت  ،در عین حال فهم برخی از روایات و کلمات امام علی  بستتیار مشتتکد
است  .روایات بستیاری از امامان راجع به « تعب و مستتصتعب» بودن برخی از احادی ایشان ،ادر
ود که از جملهی آنها کالم امام علی اس که میفرماید:
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َ
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َ َ َ َّ
َ
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اهلل قم َب ه لْلیات َو ال ی ِمی ح ِدیفنا ال
« ت ممرع ا ص م مس تص م ال ِمم ه ال هب د مؤ ِم ا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ُ ٌَ َ
صدور م ِمین »(نهجالبالغه :خ)111؛

همانا وتتناخ امر ما کاری استت ستتن و دوتتوار ،آن را جز عبدی که خداوند قلبش را برای ایمان
امتران کرد جرمد نمیکند ،و حدی ما را فرا نگیرد جز ستتینه های امین ،و عقدهای متین .مشتتابه این
د
د
د
د
دّ
َّ
روای در بیان دیگری به وتکد « ِإن دح ِدیً دنا د ت فع ٌب ُم فستت فصت دع ٌب» و « ِإن دح ِدی ِآل ُم در دّمد د فع ٌب ُم فست فص دع ٌب
د
د
ِقید ٌ ُمق دّن ٌع» آمد اس ت  (.تتدار قمی22/1 :1۰۴۰ ،؛ )« .امرنا» در بیان امام علی برخی وتتارحان به
احادی و کالم امامان جدستتیر وتتد استت (ابنابیالردید )1۴3-1۴1/17 :1۰۴۰ ،و بر این استتاو
برخی از کالم امام علی برای همگان تعب است  .سر این دوواری به دو مسیله برمیگردد :ننس
ستتتنن مشتتتکتدفهم و قیتتد ،برمیگردد بتته جریتتان والیت جکوینی و علم غیبی
آنکته ،این مقولتته یعنی
ِ
د
امامان که امری کامال متداوت از علم حصتولی دانشتمندان و علم حضتوری عارفان اس و همین که
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از منشتی علم غیبی امام  سترچشمه گرفته باود سبب میوود جا کالم برای انسانهای عادی سن و
دیرفهم باوتد(.ملالعه بیشتتر ر.ک :سبرانی :1717 ،بنش دوم و سوم؛ جوادی آملی)11-11 :1284،
عل دیگر به وزین ستتننگویی و بالغ واالی امام  برمیگردد که ستتبب میوتتود برخی از عبارات
ستتتنت و قید و دیرفهم باوتتتند .از همینرو مؤل نهجالبالغه در پایان بستتتیاری از خلبهها و نامهها و
د
کلمتات قصتتتار ،جورتتتیرتاجی پیرامون برخی از کلمات و عبارات ارائه میکنند که این جورتتتیرات غالبا با

ندارد ،برای مناطبان ستتتن استتت که با علوم ادبی و قوانین معانی ،بیان و بدیع پی به مقصتتتود ا تتتلی
فراطبیعی آن بروند و به مقصود نهایی او به طور عمیو واق ووند.
متکلم
ِ
ِ
ش

اختصاصی بودن شبان فطری نهجالبالغه ،به لحاظ بهرهبرداری؛

نهجالبالغه اگرچه کتابی جهانی استتت و اختصتتتا تتتی به عصتتتر یا منلقه یا گروهی خای ندارد؛ اما

فطری بودن زبان نهجالبالغه

عبارت «قال الستتید الشتتری ررتتی ،قال وتتری الررتتی» و مانند آنها آمد استت (.برای نمونه ر.ک:
ف
ف
نهجالبالغه :ن ،27ه )273عل ستتوم هم آن اس ت که از آنجا که طبو ستتنن امام « ال دم فر ُء دمن ُب ٌوء
د د
ج فر ِل دس ِانه »(همان :ه )1۰1انسان زیر زبان خود پنهان اس ؛ ججلی متکلم یعنی امام علی  در کالم
خای ایشتان ملره است و از آنجا که دستگا فهم وادراک و ادبیات بشر ،قادر به جرمد ججلی متکلم را

همتهی انستتتانهتا جوفیو بهر گیری از آن را نتدارنتد؛ چراکته به جعبیر قرآن گنا و جبهکاری ،الراد و جقلید
باطد از گذوتتتتگان قدد قلب آدمی بود و انستتتان را از فهم دقیو معارب اهدبی  که از معارب قرآن
سترچشتمه گرفته است بازمیدارد؛ اما کستانی که فلرت خویش را حدظ کرد باوتند ،چه مانند سلمان از
ایران و یا مانند بالل از حبشتته و یا همانند عمار و ابوذر از ستترزمین حجاز و یا مانند ماله اوتتتر از یمن و یا
مانند جور جرداق مستیری معا تر از لبنان برخاستته باوند ،همه از کالم او بهر مند میووند؛ زیرا بیان
امام  اختصتتا تتی به اقلیم یا نژاد خا تتی ندارد ،بلکه عامد هدای و رحم برای همه انستتانها در
همهی زمانهاستت  .یکی از دستتتمایههای الزم برای استتتداد از معارب علوی ،آن استت که فرد دارای
فلرت پتاک از گنا و آلودگیها باوتتتد .اگر فردی فلرت جوحیدی خود را با عناد بر گنا  ،جبهکاری و الراد
جیر کرد باوتد ،نمیجواند از کالم امام معصتوم که ججلی جدسیر قرآن اس  ،بهر ببرد ،درس به مانند
کافری که از استتتاو خدا را قبول ندارد ،به قرآن به عنوان یه حقیق مبین و رووتتتنگر نگا نمیکند .از
اینرو اگرچه کالم امام  در راستتتتای امام برای بشتتتری بودنش ،هدای عمومی را در پی دارد ،ولی
جقوا و طهارت روه در فهم کالم امام علی و زبان نهجالبالغه وتترض اس ت  .در همین نهجالبالغه ،چه
بستا کسانی همچون معاویه ،بارها و بارها مورد خلاب اختصا ی امام قرار میگیرد ولی بدلید خبا

153

153

درونی و فلرت آلود وتتتد بته گنتا ِ او ،ذر ای ندع نبرد و جتا آخر در مقابد امام  ایستتتتاد و نافرمانی
میکند(.ر.ک :نهجالبالغه :ن )13 ،1۴ ،1 ،3 ،1
ح

شبان نهجالبالغه ،شبان احیاء و تقویتکننده فطرت؛

کالم امام علی در راستتای احیاء یا جقوی فلرت انستانها است و این امر از اهداب عمد به دین
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ومرد میوود؛ چنانکه امام در خلبهی  1و در بیان اهداب بعً انبیاء میفرماید:
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َ َ َ َ َ ْ
َ َُ َ َ
َ َ َْْ
َ َْ
ْ ُ َ ُ
ْ َ َ ُ ْ ََ ُ
ُ
ْ
« َو اص ط س ححاعه ِم ْ َولُد م ی َاء مخذ یلع ال َوحی ِمیفاقه ْ  ...ف َب َمث ِفهی ُرس مه َو َوات َر لهی م ی َاءه
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ
ْ َْ ُ ُْ َ َ ْ َ َ َ ُ ُْ
ُكوْم َمن ِس ِع ْم َم ِت ِه»؛
لیستّدوْم ِمیفال ِفطر ِت ِه و یذ
ِ

«ذات وارستتتتتهی الهی از فرزنتدان آدم  پیتامبرانی را برگزید ...جا میًاق فلرت جوحیدی را از آنان
ملالبه کنند و نعم های ازیادرفتهی خداوند را به یادوتتتان آورند(».وتتتری الررتتتی :1۰1۰ ،خ )۰7 ،1
اینکته در زبتان امتام علی و دیگر امتامان وتتتکوفایی فلرت تتتورت میگیرد از اهداب کالم آن
معصتومان اس  ،ولی به این نکته باید جوجه داو که بیان هدب سنن جمامی ابعاد زبان آن را روون
نمیکند و لذا باید مشتنص وتود که امام علی برای رسیدن به این هدب از چه ساختارها و روکهایی
بهر گرفتته استتت  .نظریتاجی کته در حوز ی زبان دین ملره گردید مانند زبان نمادین ،زبان عرفی یا فرا
عرفی ،زبان قوم ،زبان استتلور ای و جمًیلی بیشتتتر ناظر به ستتاختار ستتنن هستتتند که در جای خود باید
بر وود ولی جوجه به فلرت بهعنوان نگا انرصاری برای جبیین زبان نهجالبالغه کافی نیس .
 .2-4فطری بودن زبان نهجالبالغه از حیث روش

نهجالبالغه از حی روک نیز برخی خصتو یات و ویژگیهایی دارد که منلبو با ویژگیهای فلرت و
زبان فلری اس  .برخی از مهمترین آنها عبارت اس :
أ

شبان نهجالبالغه ،شبان حکمت و موعظه؛

َ
ْ ُ َّ
َْ َ ْ َ َ
َ ْ ْ
ْ ُ
َّ
َ
َ ْ
ی مح َس ُ ت
مادهل ْ بالت ِه
بر طبو آیه وتریده « ادع س بیل َربك بالحك َم ِ َو اْل ْو ِها ِ الح َس ن ِ َو
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ
َ
َ َ َْ َ
َر َّبك ُه َو م ْه َُل َِمن ا َّل َه ْ َس ِبیم ِه َو ُه َو م ْه َُل باْل ُ ْه َتدی »؛
ِ

با حکم و اندرز نیکو ،به را پروردگارت دعوت نمای و با آنها به رووتتی که نیکوجر استت  ،استتتدالل و
مناظر کنی پروردگارت ،از هر کسی بهتر میداند چه کسی از را او گمرا ود اس و او به هدای یافتگان
داناجر است (.النرد«)123 /حکم »« ،موعظه» و «مجادله» ،ستته روک منتل مربوض به نرو ستتنن
گدتن اس ت « .حکم » از ماد «حکم» -در معنای بازداوتتتن و منع -به معنای رستتیدن به حو و واقع به
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واستتتلتته علم و عقتتد استتتت  .از ویژگیهتتای حکمت آن استتتت کتته جهتتد و نتتادانی را از انستتتتان بتتاز
میدارد(.ابنفارو )93-91/3 :1040 ،و موعظه از ریشتتته «وعظ» به معنای نصتتتیر و اندرز دادن به
عاقب یه کار است (.ابنمنظور )022/3 :1010،در «حکم » انستتان بهوستتیلهی علم و عقد به حو و
حقیقت چیزی پی میبرد(،راغتب ا تتتدهتانی )309 :1013 ،اما در «موعظه» ،کارهای نیه به گونهای
یتتادآوری متیوتتتود کتته بتتا وتتتنتیتتدن آن بتیتتان ،قتلتتب وتتتنتونتتد نرم وتتتتد و در نتیجتته جستتتلیم
میگردد(.فراهیدی )338/3 :1014،در این آیات ننستتین گام در دعوت به ستوی حو استداد از منلو
تریح و استدالالت حساب ود اس  ،زیرا فعالی در درون فکر و اندیشه مردم و به حرک در آوردن آن
استت ؛ یعنی استتتداد کردن از عواط انستتانها؛ چرا که موعظه ،و اندرز بیشتتتر جنبه عاطدی دارد که با
جرریته آن میجوان جود هتای عظیم مردم را بته طرب حو متوجته ستتتاخت  .در حقیقت حکم از « ُبعد
عقلی» وجود انسان استداد میکند و موعظه حسنه و نیکو از « ُبعد عاطدی»(.مکارم ویرازی/11 :1281،
د
 )۰31-۰33انستتتانهتا غتالبتا فوایتد و آ تار خوبی و بدی اعمال را به حکم الهام الهی و فلرت حوگرایی

درونی و نیز جعلیم و آموزک میداننتد ،ولی بته دلیتد گرایشهتای ندستتتانی از آنها غافد وتتتد و فراموک

فطری بودن زبان نهجالبالغه

و بیدار ساختن عقدهای خدته در این مرحله وجود دارد .دومین گام در طریو دعوت به را خدا «موعظه»

میکننتد؛ ازاین رو ،روک ستتتننگویی بر استتتاو موعظته ،ستتتبتتب بیتدار کردن فلرت آدمی و یتادآوری
نعمت هتتای فراموک وتتتد و برانگینتن عقول بشتتتری میگردد(طبتتاطبتتائی)12۴/1۰ :171۴ ،؛ امتتام
د دد
علی این روک ستتتننگویی ،را روک پیتامبران بتاالخص پیتامبر استتتالم بیتان کرد («ف دبتال ِفی
ف د ف
د َّ د
د ف ف
د
َّالن ِصتتتی درت ِة دو دمضتتتی دعلی الل ِریقت ِة دو دد دعتا ِإلی ال ِرک دمت ِة دو ال دم فو ِعظ ِة ال در دستتت دنة»(نهجالبالغه :خ)11؛ پ
پیامبر در نصتیر و خیرخواهی نهای جالک را کرد ،و آنان را به را راست راهنمایی ،و از را حکم

و موعظه نیکو ،مردم را به خدا دعوت فرمود ).و خودوتتتان نیز از همین روک برای بیان معارب الهی بهر
میگیرنتد جا جاییکه امام جی یر وعظ و موعظه را بستتتیار زیاد دانستتتته و در ماجرای همام بن وتتتریح،
حضترت پ

از بیان جدصتیلی تدات متقین و از دنیا رفتن همام در ا ر ونیدن آن دات ،در پایان خلبه

متقین میفرماید:

ُ ْ َ ُ َ
َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ
َ ُ َ ََ َ َ َ َ ْ
اهلل لق ْد كن ُ مخاف َها َهمی ِه َّمث قال م َهكذا َْتن ُع اْل َ َو ِاهظ ال َب ِالغ بّ ْه ِم َها»(همان/خ)117؛
« م ما و ِ
ِ

فرمود :آیا موعظه بلی و بال اینگونه بر افراد

من از ابتدا نستتب به ورتتع این مرد نگران بودم .ست
ا ر میگذارد؟ی
بتدون جردیتد مرتوای کالم امتام علی در نهجالبالغته با فلرت پیوند عمیقی دارد؛ به این معنا که
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غای آن پرورک فلرت جوحیدی و مرتوای آن ناظر به نیازهای فلری اس ت ؛ روک ستتننگویی امام
نیز بر حکم و موعظهای استتتتوار استتت که موافو فلرت بود و یکی ستتتیراب کنند ی عقد و دیگری
آرامشبنش دل استتت ؛ ازاینرو هرگا این معارب درستتت عررتتته وتتتود دلها آن را میپذیرد؛ از ازاینرو
میجوان گد زبان نهجالبالغه در برخی حوز ها ،از حی روک بر روک موعظه و حکم استتوار اس که
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از مظاهر زبان فلری اس .
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ب شبان نهجالبالغه ،شبان استدالل ،تعقل و منطق؛

یکی از روکهتایی کته برای بیتان ستتتنن و اقنتا منتاطب استتتتداد میوتتتود ،بهر گیری از روک
استتدالل عقلی ،فکری و منلقی است  .با بررستیهای دقیو لغوی و ا لالحی واژگان «عقد» و «فکر»
مشتتتنص میوتتتود این مداهیم ،با ند و فلرت انستتتان ،ارجباض قویای دارد .مدهوم «عقد» به معنای
خودنگهداری و بازدارندگی ند از قبائح و ورود در مداستتتد استتت و «فکر» به معنای حرک ند براری
جداستتازی تتریح از ستتقیم است  .با این و ت میجوان گد هم «عقد» و هم «فکر» در حقیق برای
بازیابی معلومات فلری در انسانهاس  ،چراکه ریح و سقیم و خیر و ور در فلرت انسان نهادینه ود
استتت و خود فلرت استتتتداد از این روکها را برای بازیابی خیر و وتتتر در انستتتان جییید میکند .به بیان
خال ته میجوان گد عقد عبارت است از« :جلبیو و جقیید ند با معرف حا د از جدکر فلری» .اگر
انستان بنواهد عملکرد تریری در حوز جدکر و جعقد داوتته باوتد ،نباید از خود رویگردان باود ،بلکه
بالعک میبایست به فلرت خود جوجه داوتتته باوتتد و آفرینش خود را به یاد آورد و بعد از وتتناخ فلری
دقیو از خود ،به مبارز و جهاد با ند پرداخته جا بتواند با فکر و جعقد تتتریح ند را به فلرجش هدای
کند(.ر.ک :باباپور گدافشتانی ،استدندیار؛  )98-11 :1293با این و ت میجوان گد استداد ریح از
روک جعقد ،جدکر و منلو در ستننگویی زمانی اس که منتج به رجو انسان به فلرت گردد و انلباق با
ّ
فلرت داوتتته باوتتد .عقد و مشتتتقات آن در بیش از  1۴مورتتع در البالی جمالت منتل نهجالبالغه
پراکند است و امام  رتمن بهر گیری از این روک برای اقنا مناطب ،به جییید عقد و خرد و اندیشه
پرداخته و از مرات آن ،روونگری و هدای انسانها برمیومرد:
ْ
َ َ
ْ َ َ َ َ َ
َ َ َ
اك ِم ْ َهق ِمك َما م ْوضَح لك ُس ُب َل یك ِم ْ ُرش ِدك»(نهجالبالغه :ه)031؛
«كف
از فاید خردت جو را همین ب  ،که را و بیرا را بر جو روون سازد.
در نهای باید گد اگر منظور از فلریبودن روک ستتتنن امام  در نهجالبالغه ،ستتتنن گدتن با
د
قلب و دل استت ؛ حقیق آن استت که اوال در نهجالبالغه از روکهای عقلی برای ایراد ستتنن نیز بهر
د
گرفتهوتد است ؛ انیا طبو آنچه گدته وتد ،آن عقد و فکری در ادبیات دینی تریح و ممدوه اس که
د
د
در راستتتای فلرت باوتتد؛ الًا استتاستتا جیکید امام  بر بهر گیری از عقد خود مؤیدی بر آن استت که

156

مردود کردن زبان نهجالبالغه فقا به فلرت آن هم معنای ستتنن موافو با دل ،ستتننی ناجمام استت و
زبان این کتاب ،جکمید گردد.
باید با ذکر دیگر ویژگیهای ِ
ج شبان نهجالبالغه ،شبان طبیعت انسانی و غریزه؛

فرق فلرت با غریز کلمه غریز در در نهجالبالغه موارد متعددی به کار رفته اس از جمله:
َ
َ ْ
شیاء بَّل َر ِو َّیه فكر آت الیها و ال قریحه ریزه مامر همیها»
«اْلنیش اصنا اال ِ
ِ

(نهجالبالغته :خ )91موجودات را بتدون احتیا به جدکر و اندیشتتته و بدون غریز ای که در درون
پنهان داوته باود ایجاد کرد.

در اینجا با جوجه به مرتوای خلبه ،غریز با فلرت یکستان وتد و از آن جعبیر به ستترو ود اس .
میوتوند درعین حال وجه اختالفشتان در  2چیز اس  :اول آنکه غریز هم از اختصا ات حیوان اس و
د
هم انستتان ،مًال غرایز و نیازهای اولیه چون مید به خوراک و پووتتاک و نیاز جنستتی هم در حیوان یاف
میوتوند و هم در انستان ،در حالی که امور فلری منتص به انستان اس و دوم آنکه غریز پایه و مبنای
بیووتتتیمیکی و فیزیولوژیکی دارد در حالی که امور فلری از چنین ویژگی برخوردار نیستتتتند بهعنوان مًال

فطری بودن زبان نهجالبالغه

اوتتتراک بین فلر و غریز این است که هر دو جنبهی عمومی و همگانی دارند ،یعنی در همه افراد دید

برای غریز جنستتی میجوان پایهای فیزیولوژیکی چون هورمونها را ستتراد گرف  ،در حالی که برای مید به
زیبائی و مید به راستی و درستی نمیجوان پایه فیزیولوژیکی جستجو کرد(.نصری)111 :171۰ ،
الزم به ذکر اس ت با جوجه به اینکه زبان غریز نیز در همهی انستتانها در طول جاری مشتتترک اس ت ،
نباید بین زبان غریز و زبان فلرت هممعنایی تتورت گیرد .زبان فلرت به معنای زبان غریز نیس ت و با
آن همسو بود و در عرض آن قرار میگیرد .زبان غریز و فلرت در همگانی و جاودانه بودن وجه اوتراک
دارنتد اما فلرت در عرض طبیع و غریز استتت  .اگر ویژگیهای موجودات زند را بر استتتاو نو آنها
دستتتهبندی کنیم میجوان گد طبیع به ُبعد نباجی ،غریز به ُبعد حیوانی و فلرت به ُبعد انستتانی اطالق
میوتود بر این اساو زبان فلرت در عرض زبان غریز و طبیع قرار میگیرد .با جوجه به اینکه فلرت را
تتوی انستتتانها ذکر میکنند ،لذا آنجاهایی که
به معنای گرایشها و وتتتناخ های غیراکتستتتابی منصت ِ
امام  بهمنظور حرک دادن گروهی از مردم ،لذتهای مادی بهشتت یا عذابهای مادی جهنمیان را
ذکر میکند ،از زبان غریز استتتداد کرد است که در بستتیاری از خصتتو تتیات همچون مشتتترک بودن و
جغییر ناپذیری با زبان فلرت یکسان اس .
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155

د

شبان نهجالبالغه ،شبان سخن بر اساس قوهی ذوق و خیال و عاطفه انسانها؛

انستتانها دارای غرایز ،عواط  ،اندعاالت ،احستتاستتات ،امیال و انگیز ها و کیدیات ندستتانی و روانی
زیتادی هستتتتنتد کته همگی آنها جزو امیال فلری بشتتتر جلقی میوتتتود(.مصتتتباه یزدی)31 :171۰ ،
«عاطده»؛ نوعی مید فلری در انستان است که جه آن بهستوی غیر میباوتتد؛ یعنی مید دیگر خواهی
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است و فرق عاطده با غریز در روانوتتناستتی همین است  .غریز میلی است که جه آن بهستتوی خود
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انستان است (خودخواهی)؛ مانند غریز جنستی یا غریز غذاطلبی که انسان بهوسیله آنها ،لذت و سودی
د
را به ستم خود جلب میکند ،اما جه عاطده بهستوی غیر اس ؛ مًال ،عاطده مادری میلی اس که در
مادر نسب به فرزند وجود دارد و مادر براساو این مید ،دوس دارد سودی به فرزند خود برساند یا ررری
د
را از او دفع کنتد .عواط دیگر مًتد عتاطدته وتتتنص نستتتبت بته برادر و خواهر خود نیز متاهیتتا همین
گونهاند(.غرویان )131–133 :1731 ،البته درستت استت که عاطده ،میلی استت که جه آن به ستتوی
از ابراز عاطده نستب به غیر ،در خود احستتاو وادی و

دیگری است  ،اما در نهای  ،خود انستان نیز پ
ّ
ُ
لذت میکند و از اوتبا و اعمال عاطده خود ،خرسند میوود .نکته مهم این اس که خود مید عاطدی و
ذات و ماهی آن ،در جه غیردوستتتی استت  ،نه خود دوستتتی .در عین حال ،نتیجه نهایی آن مانند هر
ّ
مید دیگری ،حصول لذت در ند اس  .عاطده از ویژگیهای فلری و مًب انسانی اس که مؤمنان به
داوتتتن آن جرغیب وتتد اند(.همان )131-131 :خداوند متعال در ستتور مبارکه ماعون ،جکذیب دین را به
کستتی نستتب داد که از انستتانی خار وتتد و یتیم را به وتتدت از خود می راند .این یعنی فلرت انستتانی
حکم میکند که انستان نستب به یتیم عاطده داوتته باوتد و این امر ،ورض انسانی اس (.الماعون-1 :
2؛ سجادی)31 :1731 ،
یکی از مظاهر بروز عواط  ،متون ادبی هستند که همین ویژگی سبب ود جا متون جاودانهای گردند
کته اقشتتتار منتل ملت هتا در طول جتاری  ،آنهتا را ملتالعه و حدظ نمایند .هر متن ادبی از چهار عنصتتتر
عاطده ،خیال ،اندیشته و استلوب جشتکید میوود که از این میان دو عنصر خیال و عاطده باع انگیزک
احساسات مناطب میوود و متن او را جذاب میکند(.پروینی )128 :1284،عنصر عاطده یا احساو در
متن ادبی ،زمینه درونی و معنوی وتتتعر و عنصتتتر بنیادین در وتتتکدگیری هر ا ر ادبی استتت و ازهمینرو
بررسی آن بیش از عنا ر دیگر متن ادبی رروری اس (.همان)110-112 :
عنصتر خیال یعنی آفرینش هنری که انستان در اندیشته خود از ارجباض دادن اویاء با یکدیگر ورت و
کار ذهن ،قدرت جنیید گدته
وتتتکد جدید ارائه میکند که نشتتتاندهند ی حال خا تتتی باوتتتد ،به این ِ
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میوتتود(.همان )184 ،وجود این دو عنصتتتر و ستتننگدتن بر روک عاطده و احستتتاو و خیال ،ستتتبب
میگردد جا انستان به سم آن کشش پیدا کند .قرآن کریم بارها در جبیین آموز های اخالقی از این روک،
به مًابهی رووتی همسو با زبان فلرت بهر جسته اس ؛ برای نمونه آنجا که قرآن میخواهد زوتی غیب
را با روک جنیید به جصویر بکشد زبان فلرت زیباطلب و زو گریز او مناطب قرار داد و میفرماید:
َ
َ
« َوال ی ْغ َت ْ َب ْم ُض ُك ْ َب ْمضا میح ُه
ِ

َ

ُ َ

ْ ُ

َ

َ

َ َ

َ ْ
َ ُ ْ ْ
َ
ُُْ ُ
وه»(الرجرات)12/
م مت یّكل لح َ م ِخی ِه میتا فكرهتم
محد
ِ

و بعضتتی از وتتما غیب بعا نکند؛ آیا کستتی از وتتما دوستت دارد که گووتت برادر مرد اک را
بنورد؟ از آن کراه دارید.
امام علی در نهجالبالغه در موارد متعددی از روک جنیید و برانگینتن احستتتاو و عواط بهر
در ستتالهای آخر عمر او ،همچون مستتافرانی به جصتتویر میکشتتد که را را گم کرد و در بیابانی جدتید  ،از
ستویی به سوی دیگر سرگرداناند .در همین حال آنان به سبب اینکه جگروان از ودت جشنگی میسوزد،
د
در طلب آب ،جایجای زمین را حدر میکنند اما هرچه بیشتتتتر زمین را میکنند ،کمتر به مقصتتتودوتتتان
میرستتند؛ جا آنکه امام  از را میرستتد و آن جشتتنگان را از چشتتمهستتار گوارای خود ستتیراب نمود و به

فطری بودن زبان نهجالبالغه

میگیرد جتا میتد فلری مناطب را برانگیزاند .برای نمونه در یه مورد ،امام  مردمان دوران عًمان را

منزل مقصتتود میرستتاند(.نهجالبالغه :خ۰؛ مرمدقاستتمی )11 :1711 ،همین ویژگی زبان نهجالبالغه
است که جور جرداق مستیری در و

نهجالبالغه میگوید« :آیا دربار نهجالبالغه جرقیو کرد ای؟

نهجالبالغه ،از فکر و خیال و عاطده آیاجی به دستتت داد استتت که جا انستتتان هستتت و جا فکر و خیال و
عاطده انستانی وجود دارد ،با ذوق بدیع ادبی و هنری انسان پیوند خواهد داو  ...فکر و خیال و عاطده از
ویژگیهای فلری زبان مشترک بین انسانهاس (».جرداق)211-213 :2۴1۴ ،
ه

1

شبان نهجالبالغه ،شبان بلیغ و فصین؛

 .1همچنین سههیدعبدالزهراو حسههینی خهیب در کتاب مصههادر نهج البالغة و اسههانیده ،نمونههایی از گفتههای متفرران را درباره
نهجالبالغه از ن ر ظاهر و مثنا آورده اس ه (حسههینی خهیب)111-111 /1 :1631 ،؛ سههید عبدالثزیز وباوبایی ،یک شههماره از
سههلسههلهه مزاتت «فی رحاب نهج البالغة» را تح عنوان «ما قیی فی نهج البالغة من ن  ،و نتر» به ن ر علماو و دانشههمندان
مسههلمان و غیرمسههلمان پیرامون نهجالبالغه اختصههاص داده و در آن  21من ومه و  22کال منتور در تجلیی از نهجالبالغه آورده
اس ه (ر.ک :وباوبایی)111- 31 :1111 ،؛ محمود هههلواتی در شههناخ نهجالبالغه ،نیز قهثاتی از کلمات هههاحبن ران را
دراینباره ارائه نموده اسه (ههلواتی)136 - 111 :1871 ،؛ محمدمهدی علیزلی در سیمای نهجالبالغه ،دیدگاه دانشمندان شیثه
و سههنی و مسههیحی را درباره نهجالبالغه بیان نموده اسهه (.علیزلی ،بیتا)111 - 11 :؛ همچنین در هفتهنامه گلسههتان قرآن،
نهجالبالغه از نگاه متفرران جهان مثرفی شده اس (.نویسندگان)11 :1611،

159

159

فلرت انستتان زیبایی طلب است و هنر الزمهی انتقال این زیبایی اس ت  .پیامبر خدا ،قرآن را زیبا
میخواندند جا حتی قشتتر ستتیا جامعه هم به آن جذب میشتتد .وتتعر نیز به دلید برجستتتگی فصتتاح و
بالغتش ،زبان فلرت است  .بستیاری از ملالب و حقایو زیبا و دلنشیناند ،اما در عین حال زمانی زیبایی
آنها کامد میگردد که در قالب و وتتتکلی زیبا و دلکش (فصتتتاح و بالغ ) ارائه وتتتوند ،یعنی افزون بر
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مضتتمون و مرتوا ستتاختار گدتار نیز میبایستت نغز و زیبا باوتتد .این ویژگی فلری درون انستتانها ستتبب
میوود جا حتی کسانی که منال مرتوا و مضمون سنن باوند ،جذب زیبایی ظاهری کالم ود و آن را
د
بشنوند .اساسا یکی از دالید برجسته و مهم در کشش افراد به سم نهجالبالغه ،همین جنبههای زیبای
بالغتی و فصتتاحتی آن استت جا جاییکه بستتیاری از اهدستتن و حتی غیر وتتیعیان مجذوب این زیبایی
ظاهری گردید و به جمجید و مده آن ب ردازند .چنانکه ابنابیالردید معتزلی ،دانشتتتمندّ ،
مورخ و وتتتاره

ستترور ستتننوران و ُبلغاستت  ،کالم او را به حو از ستتنن
نهج البالغه میگوید« :امام علی  پیشتتوا و
ِ
خداوند فروجر و از کالم منلوق فراجر دانستتتته اند .ارزک ستتتننان او را همین نشتتتانه بستتتند استتت که

فنون ستتتننوری و نویستتتندگی را همگی مردم از او آموخته اند(».ابنابیالردید )3-1/1 :1۰۴۰،زیبایی
َ َ َّ ُ

ْ
َ ُ

کالم امام علی به حدی استتت که ستتتید ررتتتی وقتی به عبارت« :واففوا تل َحقوا»(نهجالبالغه :خ)31

ستبکسار ووید جا به مقصد برسید» میرسد این چنین از آن جمجید میکند« :اگر این گدتار با رب نظر از
ستنن خداوند و ستنن پیامبر  با جمام گدتارها ستنجید وتود بر آنها برجری داوتته و گوی سبق را از
همه آنها ربود است  .هیچ ستننی به کوجاهی و پرمغزی و ژرفایی و زاللی ستیراب آفرین این جمله ونید
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نشتتد استت  ».بدون جردید بنشتتی از این عظم و جایگا نهجالبالغه ،آن استت که زبان فصتتیح و بلی ِ
نهجالبالغه همستتتو با زبان فلرت بود و در کنار بلندای مدهوم و مضتتتمون ستتتنن ،از وتتتکد زیبا ،نغز،
دلنشتتین و آهنگین بهر گرفته و همین ویژگی زیباییطلب فلری در انستتانها ستتبب کشتتش و جذب آنها
برای ونیدن و قبول مرتوا و مضامین این کتاب گردید اس .
در مقتامجمعبندی و درمجمو میجوان گد نهجالبالغه هم در مرتوا و هم در روک ناظر به فلرت
سنن گدته اس و زبان نهجالبالغه به دلید جهانی بودن ،مردمی بودن ،سنن گدتن به فرهنم مشتر
مردم و ستتنن گدتن در جه هدای همه انستتانها در همه اعصتتار و ...زبان فلری استت که غای آن
پرورک فلرت جوحیتدی استتت و مرتوای آن منلبو بتا فلرت و نتتاظر بتته نیتتازهتای فلری استتت ؛ ولی
د
درعینحتال نبتایتد ابعتاد دیگر این زبان را ندی کرد و زبان نهجالبالغه را منرصتتترا زبان فلری بروتتتمرد؛
چراکه زمینهی اوکاالجی همچون جدایی دین و علم و مسائلی از این قبید میوود.
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نتایج:

مهمترین نتایج این مقاله به اختصار عبارت اس از:
أ)

فلرت در لغ به معنای وتتتکافتن چیزی و ظاهر وتتتدن استتت که بر چگونگی وقع یه فعد دالل
د
دارد که بعدا معنای آفرینش را هم به خود گرفته اس .

ب) فلرت در ا تلاله به معنای ستاختار وجودی انستان است ؛ ساختاری که خداوند انسان را بر مبنای
آن آفرید است و این مقوله با گذر زمان و جرول سن ها و آدابورسوم اجتماعی از آف های اختالب
) ویژگیهایی همچون جرمیلی نبودن معرف و آگاهی و بینش فلری و نیز گرایشهای عملی انستتان،
فراگیر و همگتانی بودن و متوجته هستتتتی مرا و کمتال مللو بودن از ویژگیهتای امور فلری به
ومار میرود.
د) دیدگا «زبان فلرت» ،از جمله نظریات مهم که در حوز ی زبان دین استتت که جاکنون درخصتتتوی
زبتان قرآن جوستتتا آیت اللته جوادی آملی ملره گردیتد و انلبتاق و ا بتات آن در خصتتتوی «زبان

فطری بودن زبان نهجالبالغه

و جبدید مردوظ ماند اس .

نهجالبالغه» ننستینبار در این مقاله انجام گردید اس .
) منظور از زبتان در ا تتتلاله «زبتان نهجالبالغه» ،لغ و خا و نگارک» نبود و مراد ،دستتتتیابی به
مقصد و منظور ا لی و نیز جبیین ویو گدتار گویند ی سنن اس .
و) بر «زبان نهجالبالغه» ،به عنوان یکی از مباح مربوض به حوز زبان دین و زبان متون دینی اس
که مراد از آن ،خلابات متن نهجالبالغه است  ،یعنی این متن به چه نروی ارجباض را با انسانها ایجاد
کرد و در خلابات خود چگونه ملالب را به مناطبان خود جدهیم میکند.
ز) زبان نهجالبالغه ،هم از حی مرتوا و هم از حی روک ،زبان فلری اس .
ه) برای ا بتات فلری بودن زبتان نهجالبالغته از حیت مرتوا 8 ،دلید وتتتامد عمومی و جهانی بودن
زبتان نهجالبالغته؛ فلری بودن دین الزمتهی فلری بودن معتارب دینی از جملته نهجالبالغته؛ زبتتان
نهجالبالغته ،زبتان فرهنتم مشتتتترک انستتتانهتا؛ زبتان هتدایتی نهجالبالغته؛ ذومراجتب بودن زبان
نهجالبالغتته؛ مشتتتکتتد بودن فهم برخی از عبتتارات نهجالبالغتته؛ اختصتتتتا تتتی بودن زبتتان فلری
نهجالبالغه به لراظ بهر برداری؛ زبان نهجالبالغه ،زبان احیاء و جقوی کنند فلرت قابد ذکر اس .
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ض) زبتان نهجالبالغته بته دلید بهر گیری از روک حکم و موعظه؛ استتتتدالل ،جعقد و منلو؛ غریز و
طبیع انستانی؛ ستنن بر اساو قو ی ذوق و خیال و عاطده انسانها و فصاح و بالغ  ،از حی

پژوهشهای نهج البلاغه،زمستان  ،1398شماره63

روک نیز دارای زبان فلری میباود.
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ابراهیم ،قم :مکتبة آیة الله المرعشی النجدی.
 .3ابنمنظور ،مرمد بن مکرم1۰1۰ ،ق ،لسااان العرب ،جصتتریح :جمالالدین میردامادی ،بیروت :دار
الدکر  -دار ادر.
 .5جوادی آملی ،عبدالله 1713 ،ک ،فطرت در قرآن ،قم :نشر اسراء.
 .6حسینی خلیب ،سید عبدالزهراء1۰۴3 ،ق ،مصادر نهجالبالغة و اسانیده ،بیروت :دارالزهراء .
 .7خستروپنا  ،عبدالرستین1717،ک ،مسافل جدید کالمی و فلسفه دین ،قم :مرکز بین المللی جرجمه و
نشر المصلدی.
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1712 ، ------------ .11ک ،شبان قرآن با نگاهی به چال های کالمی تفسیر ،جهران :سم .
 .11سبرانی جبریزی ،جعدر1712 ،ک ،مدخل مسافل جدید در علم کالم ،قم :مؤسسه امام ادق.
 .12سبرانی ،سید مرمد جعدر1717 ،ک ،منابع علم امامان شیعه ،جهران :مشعر.
 .13ستعیدی رووتن ،مرمد باقر1713 ،ک ،تحلیل شبان قرآن و رو شناسی فهم آن ،قم :پژوهشگا
حوز و دانشگا .
1711 ،------------------ .14ک ،شبان قرآن و مساافل آن ،جهران-قم :ستم -پژوهشگا
حوز و دانشگا .
 .15تدار قمی ،مرمد بن حستن1۰۴۰ ،ق ،بصاافر الدرجات فی فضاافل آل محمد ،مصرح :کوچه
باغی ،قم :مکتب آیةالله مرعشی نجدی.
 .16لواجی ،مرمود1731 ،ک ،شناخت نهجالبالغه ،قم :نشر خرم.
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 .17طباطبایی ،ستتید مرمدحستین171۴ ،ک ،المیزان فی تفسایر القرآن ،بیروت :مؤستتستتة األعلمی
للملبوعات.
1۰11 ،---------------- .18ق ،نهایة الحکمة ،قم :مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة
المدرسین.
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 .19طبرستی ،فضتتد بن حستتن1732 ،ک ،مجمع البیان فی تفسایر القرآن ،مصتترح :فضتتداللهیزدی
طباطبایی ،هاوم رسولی مرالجی .جهران :نا ر خسرو.
 .21علیقلی ،مرمدمهدی ،بی جا ،ساایمای نهجالبالغه ،ا تتدهان :مؤستتستته جرقیقات و نشتتر معارب
اهدالبی .
 .21فراستنوا  ،مقصود1731 ،ک ،شبان قرآن ،جهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .22فراهیدی ،خلید بن احمد1۰1۴ ،ق ،کتاب العین ،قم :نشر هجرت.
 .23مصتباه یزدی ،مرمدجقی1711 ،ک ،پی نیاشهای مدیریت اسالمی ،جرقیو :غالمررا متقی فر.
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171۰ ،---------------- .24ک ،بهساوی خودسااشی ،قم :مؤستسه آموزوی و پژوهشی امام
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 .25ملهری ،مرجضی1731 ،ک ،فطرت ،جهران :انتشارات درا.
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مقاالت
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علوم

انسانی ،ومار  ،7۰پاییز و زمستان.
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