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راهنمای نویسندگان مقالات

 .1مقاله ارسالی باید پژوهشی ،گویای نوآوری در مسائل نهجالبلاغه و دارای ساختار ذیل باشد:
 1ـ  .1عنوان ،کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

 1ـ  .3واژگان کلیدی ،شامل حداکثر  6واژه از کلمات دارای نقش نمایه و فهرست باشد.
 1ــــ  .4طرح مسـلل ،،مسئلله تحقی بهصئورت روشن طرح و تبیین گردد و به پیشینه تحقی و
نوآوری آن اشاره شود.
 1ـ  .5بدن ،اصلی مقال ،،با جهتگیری انتقادی ،تحلیلی ،مستند و مستدل
 1ـ  .6نتیج ،،شامل یافتههای تحقی متناسب با طرح مسلله باشد.

راهنمای نو یسندگان مقاالت

 1ـ  .2چکیده ،آیینه تمام نمای مقاله شامل معرفی موضوع ،ضرورت و اهمیت پژوهش و یافتههای
پژوهش باشد.

 1ـ  .7منابع و مآخذ ،با ترتیب الفبایی بر اساس الگوی ذیل:
ـ کتاب

نام خانوادگی (شهرت) ،نام ،سال انتشار ،عنوان کامل اثر ،مترجم یا محق  ،شماره جلد ،محل نشر ،ناشر.
کیذری بییقی ،بقطذ بلدذ ین،ب3157ش،بحدائق الحقایق فی شرررنه

البالغه،بتصئئئحیح  :عزیز الله

عطاردی  ،ج  ،2قم ،بنیاد نهج البلاغه.
ـ مقاله

نام خانوادگی (شهرت) ،نام ،سال انتشار« ،عنوان مقاله» ،عنوان مجله ،شماره ،صفحات ،محل نشر ،ناشر.
حسذذنبدل آبلی، ،بحسذذن،ب،3131ب«لنس ذ کبک یابلدب بی گ آبنقجلدبالغه»،بیاد امه کنگنه هزاره البالغه،ب
ص 75بذب،75بتقرلک،بینی بنقجلدبالغه .ب

* اگر دو اثر از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.
* منابع لاتین نیز به همین ترتیب از چپ به راست معرفی شوند.
 .2ارجاعها بر اساس الگوی ذیل درونمتن باشد:
ئ کتاب و مقاله( :نام خانوادگی ،سال انتشار :جلد  /صفحه) مانند( :کیذری)141 / 2 :1357 ،
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ئ آیات قرآن ،مانند( :بقره )73 /
ئ متن نهجالبلاغه ،مانند( :خطبه ( ،)73نامه ( ،)73حکمت )73

 .3عبارت لاتین بهصورت پاورقی بیاید.
 .4به منابع دست اول ارجاع داده شود.
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 تذکر جهت ارسال مقاله

ئئئ نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،میزان تحصیلات ،رتبه علمی ،پست الکترونیکی و شماره
نویسنده ضروری است.
ئ ئ مقاله در محی  word 2010به بالا و از طری سامانه نشریه به نشانی  www.nahjmagz.irارسال شود.
ئ حجم مقاله حداکثر  5777کلمه باشد.
ئئئئ مقاله ارسئالی نباید در هیر نشئریه داخلی و خارجی چا شئده باشد یا همزمان به مجله دیگری
ارسال شود.
ئئئئ مقاله پز از بررسئی اولیه در صورت تناسب با موضوع مجله و رعایت اصول نگارا مقاله جهت
داوری دو یا سه داور ارسال میشود.
ئ مقاله پز از تأیید داوران و سردبیر پذیرا و در نوبت چا قرار خواهد گرفت.
ئ مقاله ارسالی در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمیشود.
ئ مسلولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.
ئ ح چا پز از پذیرا برای مجله محفوظ است.
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بسمهتعالی
گسترش جهانی فرهنگ علوی

درباره فضائل و مناقب امام امیرالمؤمنین علی  کتابها نوشته شده و صاحب این قلم در مقالهای
اساامی نویناندناو و کتابهایی که بیشتر آنها هم از اهل سنت میباشند یادآور شده است از جمله حدیث
معروفی که پیامبر اکرم  هزار باب علم را برای علی  نشود که از هر بابی هزار باب نشوده میشد.
به اندازهای است که مطر کردو آو ناپنند است و بعد اضافه میکند:
چه بگویم درباره مردی که دشامناو او به عظمت و فضیلت او اقرار کرده و نتواننتند مناقب او
ّ
را انکار کنند و شاما میدانید که بنیامیه که قدرت و حکومت را به دسات نرفته و بر آو منلط

سخن مدیر مسؤول

ابن ابیالحدید شاار معتزلی نه البالغه مینوید :فضاایل امام از نظر عظمت ،جالل و شهرت

شااادناد با مام واو در مکری کردو نور امام الش کرده و ا وانناااتند به درو  ،عیب و
نقص به آو حضااارت ننااابت دادند و در منابر به او ناسااازا مینرتند و هرکس او را میساااتود
هادیادش کرده و مورد حبس ،زجر و قتال قرار میدادند ا آنجا که اجازه نمیدادند کنااای نام
فرزندش را به نام او بگذارد.
ولی با مام اینها روزاروز عظمت و فضااائل او منتشاار میشااد و ابن ابیالحدید  02صاارحه در این باره
مطالب مهم و جالبی را بیاو میکند.

1

بیان فضائل و علوم علوی درعصر حاضر

ولی نکتهای که در این مقال الزم به ذکر اسات رسالت ما در ننترش فرهنگ علوی در جهاو معاصر
اسات.البته آنهه در وول اری بیاو شاده نرچه بنیار است ولی در عین حال «نمی از یمی» و قطرهای از
دریاساات و بناایاری از علوم و معارو علوی نانرته و ُد ّرهای ناساارته مانده اساات که در هر زماو ضاارورت
دارد اساتکرا شاده و مورد وجه و استراده قرار نیرد و ابعاد ننتردۀ آو شناخته و وضیح داده شود ا دنیا
از برکات آو بهرهور نردد.

 . 1شرح نهج البالغه ،ابن ابیالحدید 11/1

5

5

مطلب مهم آو اسات که آنهه اکنوو مطر شده و ننل به ننل و از مناب معتبر و متعدد به دست ما
رسیده محصول بیاو و ارائه عالماو ،شاعراو و شکصیتهایی است که جاو خود را بر سر این کار نهاده و
ماانناد می م ماارهاا کاه حتی باالی دار ،آو فضاااائل و معارو را بیاو کرده و مردم در پای چوبه دار آنها را
فرانرفته و به دیگراو منتقل میکردند و راویاو متعدد ،آو مطالب را روایت میکردند.
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بنابراین الزم اسات در هر عصار و زماو به ننترش این فرهنگ واال وجه شده و به ناسب و اقتضای

1

زمااو و نیااز ،درباارۀ در و دریافت آنها الش کرده و به زباو روز وارد فضاااای علمی ،فرهنگی و اجرایی
جامعه اسالمی نمود.
امروزه که دنیا از نظر رسااانه و انتقال افکار و آراء به وسااایل و ابزار مهمی دساات پیدا کرده و متفساارانه
افراد و نروههایی از آو ساوء استراده میکنند ،ما باید فرصت را از دست نداده و این فرهنگ متعالی ،علوم
و دانشهای ارزشمند و منحصر به فرد را بگوش جهانیاو برسانیم.
مرحوم حا ساالطاو الواعظین شاایرازی 1که از دانشاامنداو و خطباء برجنااته و اهل مطالعه و حقیق
بود نقل میکردند:
در سارر ووالنی به هندوستاو ،همنرری از دانشمنداو منیحی همراه ایشاو در کشتی بود
که روزها درباره مناایل مکتل نرتگو میکردند .یک روز صاحبت از کرات آسمانی وعظمت
آنها به میاو آمد و این مطلب مطر شااد که آیا در آنجا موجودات زنده هم هناات یا نه؟ من
نرتم :آری و او باا کماال عجب پرساااید از کجا مینویید؟ نرتم :امام علی فرمودهاند :
َ
َ
َ
ّ
«او َه ِذ ِه ا ُّلن ُج ُوم َمدا ِئ ُن ک َمدا ِئ ِنکم» 2این ساتارهها شهرهایی چوو شهرهای شما هنتند ،3و
معلوم اسات که در شاهرها موجودات زنده زندنی میکنند و او که سکت شگرتزده شده بود
نرت:این سااکن در کدام کتاب نوشااته شااده؟ من نرتم :عالمه مجلناای این حدیث را در
کتاب بحاراالنوار نقل کردهاند و ایشااااو ا ساااال  1111میزیناااته و این مجموعه عظیم را
فلی کرده است .او نرت :پس من به این کتاب مراجعه کرده و منلماو میشوم.
ُْ ُ ْ
واعظین شیرازی (1۱1۱ق1۱۳1-ق) از عالمان شیعه و نو یسنده کتاب شبهای
 .1سید محمد موسوی شیرازی معروف به سلطان ال ِ

پیشاور است .وی در وعظ و خطابه مشهور بود .او به کشورهای مختلف ،سفرهای تبلیغی داشت و در مناظرات با گروههای مسلمان
و غیرمسلمان شرکت میکرد .کتابهای «صد مقاله سلطانی» و «گروه رستگاران یا فرقه ناجیه» از دیگر آثار او است.
 . 2بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار علیهم السالم  ,ج , ۵۵ص۳1
 .3جالب توجه آنکه این سخنان در سالهایی مطرح شده بود که خبری ازسفینههای فضایی ،ماهوارهها و سفر به ماه نبود.

1

لذا الزم است امروزه از رسانههای بین المللی استراده بهینه کرد و به رسانههای داخلی بننده نکرد.
ً
بر این اساااا بنیاد نه البالغه که ساااالهاسااات در این رابطه الش میکند و اخیرا موفق شاااده که
عهدنامه مالک اشاتر را به زباوهای زنده دنیا از جمله انگلینی ،فراننه و ایتالیایی رجمه کرده و در سایت
«آماازوو» بارنزاری نموده ا همه مردم جهاو ،فرهیکتگاو و عالقمنداو به صااالح و امنیت بتوانند از این
منشور ارزشمند و منحصر به فرد استراده کنند.
امید است که بتوانیم این رجمهها را ننترش داده و روزاروز دنیا را از آو بهرهور سازیم ،او شاءالله.
نشانی رجمهها در سایت آمازوو:
https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278744
https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278116
سیدجمالالدین دینپرور

سخن مدیر مسؤول

https://www.amazon.com/Letter-to-Malik-Al-Ashtar/dp/8897278760
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اخلاق پرسشگری دركلام امام علی

محمدکفاشان*  /مرضیه اخلاقی** /مصطفی دلشاد تهرانی
تاریخ دریافت99/7/02 :

***

تاریخ پذیرش1022/0/10 :

چکیده
ل
"اخالق" جمع کلمۀ خلق بۀه وگی یهۀۀای نفنۀۀۀانی اننۀۀۀان فتۀه می شۀۀۀود و
"پرسۀشۀیری" به می ی پرسۀیدن که رگشه در تفکر اننان دارد و در مقول اخالق تفکر
ذگۀل اخالق کۀۀاربردی مطرح میشۀۀۀودز ان م ظر امۀای علی پرسۀۀۀشۀۀۀیری گکی ان
شۀۀاخ های نشۀۀان ده دم میزان در صۀۀح هبودن مردی و احنۀۀام منۀۀتولیه نها
ننۀبه به منۀاگل جامیه اسهز علیر م اهمیه تیریر شاخ پرسشیری در پیشرفه
جامیه چیونیی رعاگه ضۀۀوابا اخالقی در فر گ د پرسۀۀشۀۀیری تییین ک دم نقش
سۀۀۀاننۀده گۀا مررش پرسۀۀۀشۀۀۀیری در ن جۀامیه اسۀۀۀهز درکالی امای علی اخالق
پرسۀشۀیری به می ی رعاگه ضوابا اخالقی در فر گ د پرسشیری بی وان شرال النی
برای سۀۀیادتم دی رشۀۀد و پیشۀۀرفه جامیه اسۀۀهی پرسۀۀشۀۀیری اخالق محور دارای
پیشۀۀی طوالنی در متون و م ابع دگ ی و اسۀۀالمی اسۀۀهی هدژ ان پیوهش حاضۀۀر
بررسۀۀۀی جاگیاه پرسۀۀۀشۀۀۀیری اخالق محور و روق تحقیق ن ان نوع تحلیل محتوای
کیفی و نمون مورد پیوهش فتار امای علی  شۀامل سر رانیها خطبه ها نامهها
و سۀر ان قصۀار ن حترا اسه که ان نها البال ه و دگیر م ابع مرتبا با ن حترا
اسۀتررا شده اسهی نتاگا حاصل ان تحلیل محتوای کیفی متون بررسی شده نشان
داد که مدل پرسۀۀشۀۀیری اخالق محور ان دگد اه امای علی مبت ی بر سۀۀه موضۀۀوع
اصۀلی  )1وگی ی های پرسش شامل پرسشهای اکتشافی و پرسشهای هدفم د
و همچ ین توجه به کمیه و کیفیه پرسش)ز  )2وگی یهای پرسشیر و پاسخده ده
وگی یهای پرسۀۀۀشۀۀۀیر شۀۀۀامل اهل فهم دانا فرصۀۀۀهشۀۀۀ ام و شۀۀۀ اعز و وگی ی
*.دانشجوی دوره دکتری رشته علوم و معارف نهج البالغه ،دانشگاه پیام نور ،واحد جنوب تهرانmkaffashan@yahoo.com.
**.دانشیارگروه آموزشی فلسفه ،دانشکده الهیات ،دانشگاه پیام نور،واحد جنوب تهرانakhlaghimarziye37@gmail.com
*** .مدیرگروه سابق نهج البالغه ،دانشگاه پیام نور ،واحد جنوب تهران.
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پاسۀۀۀخده ده شۀۀۀامل اهل ذکر مشۀۀۀتاق پاسۀۀۀریوگی و پرسۀۀۀشۀۀۀیری)ز  )3نتاگا و
پیامدهای پرسۀۀشۀۀیری شۀۀامل دانشورنی کنۀۀب میرفه روشۀۀ یری اهی و
پیشرفه) اسهی
واژگان کلیدی

پرسۀۀشۀۀیری اخالق تفکر الیوهای پرسۀۀشۀۀیری فتار امای علی نها البال هی
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اخالق ،لغتی شاااای در زبااو همه مردم دنیاسااات و در هر زبانی ،لغتی معادل آو دارد .اخالق یك
ساابك رفتاری جام و فرانیر ار باوی اساات که مبتنی بر رعایت حقوق همه جانبه ورفین ار باط اساات .دو
دساته افعال از اننااوها صاادر میشاود :یک دساته افعال که از ناحیه اعضای بدو انناو صادر میشود
(افعال جوارحی یا بیرونی) و یک دساته افعال که صادورشااو نیاز به هیض عضو بدنی ندارد (افعال جوانحی
یا درونی) .اخالق با هر دو فعل جوارحی و جوانحی انناااو مر بط میشااود یعنی اخالق عالوه براعضااای
بدو اننااااو ،بر رو و نرناااانیات او هم سااایطره دارد .رعایت اخالق در ُبعد جوارحی نظیر پرهیز از درو ،
غیبت ،همت ،چشاامچرانی و غیره ،و رعایت اخالق در ُبعد جوانحی نظیر پرسااشااگری ،نیک اندیشاایدو،
نیت خیر داشتن و غیره در مواجهه با امور است.
کردو از چیزی است که برای انناو مبهم است و در معارو دینی موسوم
پرساشگری به معنای سؤال ِ
به َ"سا ُُوولبودو" اساتَ ،ساُوول صایغه مبالغه ازساؤال به معنی بنیار پرسشگر است .یکی از وی نیهای
امام علی َ س ُُوولبودو است و خودش میفرماید:

َ
َ
َ
َ
ٌ َه َ ْ َ
َ ََ ْ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ ََ ْ
ُ َ َ ََ ْ
َ َ َه َ َ َ َ ْ
َ ْ
َلل ما نزلت آیة إل َو قد ع ِل ْمت ِفمی نزلت َو ی َن نزلت بلیل نزلت م ِبهار نزلت ِ س َهل ْو َب َلل
«و ا ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
ٍ
ِ ٍ
ً
َْ ً ُ ً
ه
َ ُ ً 1
ِإ َهن َرب َو َه َب ِل قللا َعقول َو ِل َسانا سؤل»
ِ

ّ
به خدا سونند آیهای نازل نگشته است ،مگر اینکه من میدانم برای چه ،در کجا و در حق چه
کنی نازل شدهاست ،همانا پروردنارم برای من دل عاقل و زباو پرسشگر عطا فرموده است.

پرساشاگری از ضاروریات جامعه بشری است که می واند در عرصههای چهارنانه ار باط با خود ،خدا،
اننااوهای دیگر و خلقت صاورت پذیرد .پرساشاگری در صاور ی که مبتنی بر شاخصهای اخالقی باشد
می واند باعث حرکتهای ساازنده شاود .پرسشکردو و پرسشگری یکی از رای رین مهارتهای شناختی
و ار باوی اسات و یکی از مهم رین مبناهای عاملی انناانی -ار باوی اسات که بر مبنای پرسااش و پاس
.1مناقب آل ابی طالب ،ابن شهر آشوب ،ج ،1ص ۱33
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پیریزی میشاود (وینار .)2212 ،بنابراین پرسشگری به عنواو یک مهارت ،در مامی سطو عامل بین
آحاد افراد جامعه مورد نیاز اسات .پرسشگری عنصری کلیدی در فرآیند یادنیری است و به جویندناو علوم
کماک می کند ا از وریق رکیب دانش قبلی و اوالعات جدید خود ،هدایت یادنیری خویش را به دسااات
بگیرند.
پرساشاگری مبتنی بر شااخصهای اخالقی یا اخالق محور در شارایطی ا راق میافتد که پرسشگر با
نگاه و نیت رف ابهام برای حل یک مشااکل و یا رساایدو به هدفی معقول و اخالقی صااورت نرفته باشااد.
این نوع پرسااشااگری زیر مجموعه اخالق جوانحی و یا اخالق رکر و از مقوله اخالق کاربردی اساات ،هر
ساایطره آو بر جنبه باونی و درونی انناااو نظیر عالم رکر ،عالم ذهن ،عالم عقیده و عالم معرفت انناااو
اسااات .البته قابل ذکر اسااات که نحوه ساااوال کردو امری جوارحی اسااات .مداخله اخالق در قلمرو رکر
ً
معموال وقتی اثر خود را هاهر میکند که در عالم رکر عامل و نزاع پیش آید یعنی وقتی انناو در مواجهه
با مناائل پیرامونی در عالم ذهن و رکر خود با ابهام و سؤال مواجه میشود و یا قصد میکند در میاو آراء
و نظرات فراوانی کاه باا آنها در ار باط اسااات ،ا کاذ موضااا کند .رکر نیز مانند رفتارهای هاهری دارای
ً
معیارهای ارزشاای و اخالقی اساات و کنااانی که به کار رکر مبادرت میورزند باید آنها را رعایت کنند م ال

اخالق پرسشگری در كالم امام علی

چند که نتای پرساش ها فی نرناه در مقوله اخالق نینت .اخالق جوانحی جنبه هاهری و بیرونی ندارد و

یکی از این معیار صاااداقت به هنگام اندیشاااهورزی اسااات ،پس یك مترکر اصااایل و صاااادق ،در فرآیند
پرساشاگری و رکر نباید به چیزی جز رسایدو به حقیقت (از وریق ساؤال نیکو و اساتدالل متقن و شیوه
صاحیح فکرکردو) بیندیشاد .امام علی  در خطبه  32میفرماید" :مردم! ما در روزناری به سر میبریم
سااتیزنده و سااتمکار و زمانهای ناسااسا  ،نیکوکار در آو بدکار به شاامار میآید و سااتمکار در آو ساارکش ای
میافزاید .از آنهه دانناتیم سود نمیبریم و آنهه را نمیدانیم ،نمیپرسیم" .بنابراین از دیدناه امام علی

ً
پرسااشااگری یکی از شاااخصهای جامعه پویاساات و جامعهای که فعال و ساارزنده باشااد ،مردمش معموال
پرساااشاااگر و شااااداباناد و برعکس عادم پرساااشاااگری در جاامعه را افتادو در وروه هالکت میداند.
جامعه پرساشاگر شارط الزم برای ساعاد مندی ،رشاد ،وساعه و پیشرفت را دارد و چنانهه این پرسشگری
همراه با ضاوابط اخالقی باشد بنتر مناسب ری برای رسیدو به هدو دارد ،پس ضرورت دارد در جامعه به
امر پرسااشااگری اخالقمحور (مبتنی بر اخالق رکر) وجه وی ه شااود .چنانهه در جامعهای پرسااشااگری
بادوو رعاایات موازین اخالقی سااااری و جااری شاااود ،امکااو باه حاشااایهرفتن مردم به وی ه مترکراو و
ً
خیرخواهاو و نهایتا نرفتارشدو جامعه در دام رکود و پسرفت بنیار زیاد است.
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منُله پ وهشی این مقاله نحوه مواجهه امام علی  با مقوله پرسشگری و اخالق و هدو آو بررسی
و بیین نگاه حضاارت پیراموو چگونگی مواجهه آحاد جامعه با ابهامات و نحوه و میزاو پرساایدو و چگونه
ً
پرسایدو اسات .یعنی آیا اصاوال مردم از ابهاما ی که در ذهن دارند الزم است سؤال کنند و انر الزم است،
نحوه ساؤال کردو چگونه باید باشاد؟ ساؤالکننده ،پاسا دهنده و اصال سؤال چه وی نیهایی باید داشته
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باشند؟
روش پ وهش این مقاالاه از نوع پ وهشهاای کیری اسااات که با اساااتراده از راهبرد حلیل محتوای
کیری انجام میشااود .پ وهش حاضاار منطبق با الگوی حلیل محتواساات که در هرت مرحله انجام نرفته
است.
 .1واژه شناسی
 .1 .1اخالق

َ
ُ
ُ
اخالق بر وزو "افعال" کلمهای عربی و جم واژۀ خلق اسات .خلق به وی نیهای نرنانی انناو نرته
َ
میشااود (هماونونه که خلق به صاارات بدو نرته میشااود) 1و در اصااطال به معنای ملکهای اساات که
مقتضی سهولت صدور فعل ،بدوو رکر و فمل است .2در یک قنیمبندی ،اخالق به عام و خاص عری
شاده است که اخالق به معنای عام عبارت است از هنجارها و ارزشهایی که راهنمای اندیشه و عملاند و
شاامل اخالق باور ،اخالق رکر و اخالق پ وهش نیز میشاود .اما اخالق به معنای خاص عبارت است از
هنجاارهاا و ارزشهاایی که راهنمای عمل و رفتارند (ابوالقاسااام فنایی .)1331 ،بر این اساااا
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اخالق را

می واو به اخالق جوانحی و جوارحی قنیم کرد.
 اخالق جوانحی و جوارحی
دو دسااته افعال از اننااانها صااادر میشااود ،یک دسااته افعال که از ناحیه اعضااای بدو انناااو صااادر
می شاود (افعال جوارحی یا بیرونی) و دسته دیگر افعالی که صدورشاو نیاز به هیض عضو بدنی ندارد (افعال
جوانحی یا درونی) .پس اخالق فقط بر اعضاای بدو اننااو سایطره ندارد ،بلکه بر رو و نرنانیات انناو
هم ساایطره دارد .به عبارت دیگر ،افعال ارادی انناااو که اخالق در باره ارزش آنها داوری میکند و آنها را
قبیح یا حنااین میکند ،در دروو خودشاااو به دو دسااته قناایم میشااوند که از ورو عالماو اخالق،

 .1راغب اصفهانی ،معجم مفردات الفاظ القرآن ،دارالکاتب العربی ،ماده خلق ،ص 151
 .2اخالق ناصری ،طوسی ،ص1۶
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فیلناوفاو اخالق ،فیلناوفاو کنش و ناهی روانشاناسااو ،اصطالحات مکتلری برای اشاره کردو به آنها
باه کاار میرود .کاه افعال بیرونی و درونی ،افعال هاهری و باونی ،افعال بدنی روحی ،افعال جنااامانی و
افعاال نرناااانی ،افعال آلتی و افعال قلبی و افعال جوارحی و جوانحی از جمله آنهاسااات .در هر صاااورت
منظور از فعل هاهری (یا بیرونی یا بدنی یا جناامانی یا آلتی یا جوارحی) فعلی اساات که عالوه بر کننده آو
فعل ،شاااکص دیگری هم به عنواو ناهر بتواند از وقوع آو فعل با خبر شاااود ،اما فعل باونی (یا درونی یا
افکار روحی یا قلبی یا جوانحی) فعلی اسات که وقتی صادر میشود ،فقط فاعل می واند از صدور آو مطل
باشااد و غیر فاعل ،یعنی ناهر نمی واند از صاادور آو با خبر شااود (مصااطری ملکیاو .)1331 ،چوو مبدأ
زیر مجموعه اخالق جوانحی است ،مورد بحث و بررسی قرار مینیرد.

 اخالق رکر
به بکشای از افعال جوانحی اننااو که مربوط به افعال نرنانی ،روحانی و درونی انناو است ،اخالق
رکر نرته میشاود .اخالق رکر سار و کارش با افعال مربوط به عالم رکر ،عقیده و معرفت میباشد ،این
عوالم بکشای از عوالم باونی اننااو است که در سیطره اخالق قرار مینیرند و اخالق هم در آنها سکنی
برای نرتن دارد ( مصااطری ملکیاو .)1331 ،پس اخالق رکر به آو بکش از اخالق اوالق میشااود که
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اخالق پرسشگری در این رنیمبندی ،جزء اخالق رکر که
پرساشاگری عالم رکر و ذهن اننااو اسات،
ِ

مربوط به عالم رکر انناو است.
 .6 .1پرسش و پرسشگری

پرسااش اساام مصاادر از پرساایدو اساات و معنای آو در لغتنامه دهکدا به عمل پرساایدو ،سااؤال،
منافلت ،منافله ،اقترا  ،اساترناار ،پ وهش ،اساتعالم ،اساتکبار ،اساتطالع و حقیق آمدهاست .معنای
اصاطالحی پرساش در این مقاله پرسشکردو و پرسشگر به معنی کنی است که از امری سؤال میکند و
منظور از پرساشاگری به فرآیند پرسایدو و پرسشکردو از ابهامات و منائل مر بط با عرصههای چهارنانه
عامل انناااو اساات .وبق پ وهشهای انجام نرفته وسااط انجمن روانشااناساااو آمریکا ،پرسااشااگری به
معنای پرسایدو ساؤاالت مناساب از خود و دیگراو به منظور فهمیدو دقیق ر و مناسب ر مطلب یا منفله
باه عنواو اولین و یکی از مهم رین مراحاال رکر انتقاادی و یکی از مهم رین مهااارتهاای زناادنی مطر
شده است.
زمانی که پرساشاگری در ار باط با هر موضاوعی و به وی ه موضاوعا ی که فرد پرسشگر بحر بیشتری
پیراموو آنها دارد ،با دقت و هرافت اندیشای پرسشگر همراه باشد و از ابهامات ،خهها ،کمبودها ،چرایی و
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باعث حرکت ،جنب و جوش ،سرزندنی و فعالبودو آحاد جامعه و به وی ه متولیاو
چینتیها پرسیده شودِ ،
و مدیراو امور اجتماعی میشااود ا نناابت به چگونگی برنامهریزی ،اجرا و نظارت بر منااائل اجتماعی با
دقت هر چه بیشتری عمل کنند.
 .3 .1اخالق پرسشگری

منظور از اخالق پرساشگری ،پرسشکردو مبتنی بر شاخصهای اخالقی است .انگیزه پرسشکننده
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و پاسا دهنده همراه با اصال پرسش مطلوب که با رعایت شاخصهای اخالقی صورت نرفته باشد ،نقش
عیین کنندهای در به نتیجه رسیدو پرسش در مناف فردی و اجتماعی جامعه دارد.
 .2اهمیت ،ضرورت ،کاربرد و جایگاه پرسش ،پرسشگری و اخالق پرسشگری

پرساشکردو و پرسشگری یکی از رای رین مهارتهای شناختی و ار باوی است .پرسشگری یکی از
مهم رین مبنااهاای عاملی انناااانی -ار باوی اسااات که بر مبنای پرساااش و پاسااا پیریزی میشاااود
( .)Visser, 2010بنابراین ،پرسااشااگری به عنواو یک مهارت ،در مامی سااطو عامل اجتماع مورد نیاز
اسات .پرساشاگری عنصری کلیدی در فرآیند یادنیری است و به جویندناو علم کمک میکند ا از وریق
رکیاب دانش قبلی و اوالعاات جادیاد خود ،مدیریت یادنیری خویش را به دسااات بگیرند .عالوه بر این،
جویندناو علم نقش مهمی در یادنیری معنیدار آنها ایرا میکند و فثیر زیادی بر آشاااکار کردو
ساااؤاالت
ِ
کیریت رکرشااو و چارچوب مرهومی آو مینذارد .پرساش نقطه شروع و مبدأ جهش فکری است و بدین

لحاظ ،یک امتیاز در منیر رکر است و کنی که واو ور سؤال را ندارد و پرسیدو را نیاموخته ،هنوز در
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نقطه شروع قرار نگرفته است (حنن زاده قشالقی .)1۸۳۱ ،با وجه به اهمیت و ارزش پرسشگری و نقش
کلیدی آو در جریاو آموزش ،نظامهای آموزشای باید بتوانند جویندناو علم را به مهارت پرسشگری مجهز
کنند و به آو ها بیاموزند که ور پرسااش ،کلید دسااتیابی به پاساا های بزرگ اساات (.)Wood, 2007
جویندناو علم باید به پرساایدو به عنواو عاملی اصاالی و ریشااهای در یادنیری بنگرند و به سااادنی از کنار
آو نگاذرناد .نها از این وریق اسااات که می واو راه پر پیض و خم آموختن را برای او هموار کرد (جعرری و
لیاقتدار.)1۸۳0 ،
پرسااشااگری زمانی مؤثر و نتیجهبکش اساات که همراه با اخالق ،ضااوابط اخالقی و قاعدهمند باشااد.
کما اینکه امام علیدر مواجهه با شکصی که منُلهای را پیهیده میکند و میپرسد ،میفرماید

َ َ
ًً ً
ًَ
َ َُ م َ
َ َ
َه
َ
العاِ املُت َع م
یب بالج
« َس َل فق اقها َو ل سَ َ َت َع انتا فا َّنالج
اهل
ل
َ
ش
َ
َ
س
ن
ا
و
العاِ
ب
لیب
َ
ش
ِّل
ع
ت
امل
ل
اه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
م
امل ُ ِت َعن ِت" (نه البالغه ،حکمت )۸02

16

همواره برای کناااب آنااهی پرساااش کن ،نه برای بهانهجویی و ایجاد دردسااار ،چوو
نادانی که آماده یادنیری باشاد ،شابیه عالم اسات و عالم و دانشمند خالونو هم چوو
نادانی است که بهانهجو و ناراحت کننده است».

ِّ
خواری کناای اساات آو چیزی که در این زمینه ممنوع اساات
متعنت به معنی عیب نیرنده و ولبکار
ِ

فقط خودنمایی و مراء و جدال اسااات ونرنه پرسااایدو برای اهداو عقالیی مجاز شااامرده شاااده اسااات.
همهنین در جای دیگری میفرماید:

البالغه ،حکمت )۸۶۳

از آنهه حقق نیافته پرسااش نکن ،چه درآنهه واق شاااده اسااات به اندازه کافی جای
بحث و سؤال و جواب وجود دارد.
پرساشاگری در مام ابعاد باید منطبق بر ضاوابط اخالقی باشاد ،از منظر پرساشکننده ،از منظر اصل
پرسااش و از منظر پاس ا دهنده و چوو مبدأ پرسااشااگری ،عالم درونی ،ذهنی و رکر انناااو اساات و قابل
نظارت از ورو فاعل بیرونی به وی ه در رابطه با پرسااشکننده و پاساا دهنده نیناات ،حناااساایت امر دو
ً
چنداو اسات و الزم اسات فرد پرساشکننده و پاسا دهنده با دقت بیشاتر به این امر وجه کنند .اصوال در
بحث اخالق رکر مداخله اخالق در قلمرو رکر ،وقتی اثر خود را هاهر میکند که اننااااو قصاااد وراحی
ً
امری برای ورود به حیطهای را داشاته باشاد ،م ال قصاد ساؤال و پرساشی را کند و یا نزاعی در عالم رکر

اخالق پرسشگری در كالم امام علی
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َ َ َ َ ُ
َ َ َ ُ ُ
اکن لک شغل (نه
«ل سَ ع هما ِ َیکن فیف الذی قد
ٍ

پیش میآید و مترکری به وور یگانه و نها قصااد میکند که در میاو آراء و نظرات فراوانی که با آنها مواجه
میشاود ،ا کاذ موضا بکند بعضای را بسذیرد و بعضی دیگر را کنار بگذارد (مصطری ملکیاو .)1331 ،در
فرآیند رکر چه به عنواو یک حرفه مناااتقل نزد مترکر و چه به عنواو یک مرحله اسااااسااای از انجام یک
فعالیت نزد هر انناانی ،باید اصاول و ضاوابط اخالقی رعایت شاود .به عبارت دیگر همه کنااانی که به کار
َ
رکر در اشاااکال مکتل مبادرت میورزند باید ارزشها و کدهای اخالقی را رعایت کنند ،یعنی هماووور
کاه یاك پزشاااك و کارمند باید کدهای اخالقی حرفه خود را مورد وجه قرار دهند ،یك مترکر هم ضااامن
اندیشااهورزی ،نانزیر از رعایت ارزشهای اخالقی مر بط با حرفه اندیشااهورزی اساات .به عنواو نمونه یکی
ً
از این کدها که فرد باید هنگام اندیشااهورزی در مام مراحل کامال رعایت کند" ،صااداقت" اساات .انناااو
مترکر (باه عنواو یاک حرفه) نباید به خاور هیض امری به جز رکر ،به رکر مشاااغول شاااود .برخی افراد،
رکر را برای وجیاه فکری خااص میخواهناد و باا همین انگیزه باه کاار فکری میپردازناد اما یك مترکر
اصایل به چیزی جز اساتدالل و شیوه صحیح فکر کردو ،نمیاندیشد پس فردی که کارش ریشه در رکر
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دارد نظیر پرسااشااگری ،چنانهه در فرآیند فعالیتی وارد شااود نیز باید مقید به رعایت شاااخصها و کدهای
اخالقی باشاااد .هماو وور که یک مترکر حرفهای حقیقتولب که به کمک ابزار اساااتدالل میخواهد به
حقیقت نزدیك ر شاود و در این راستا حتی در بنیاری از استداللهای خود شك میکند و به هر چیز حتی
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سااده و سهل هم شك دارد و یا حتی به مایز میاو استدالل و شبه استدالل نیز حنا

و نگراو است که

مبادا خودش یا دیگراو شابه استداللی را به جای استدالل معرفی کنند ،یک فرد هم که کار حرفهای اش
ً
صرفا رکر نینت ،نظیر یک پرسشگر ،نیز باید در مرحلۀ رکر و وراحی یک پرسش و یا پاس  ،این ضوابط
ً
اشگر
اخالقی را کامال رعایت کند .با وجه به اینکه کدهای اخالقی حاالت آرماو نونه دارند ،مترکر و پرسا ِ
اخالقمحور ساااعی میکند ا آنجا که ممکن اسااات ،به آنها نزدیک شاااود .صاااداقت فکری از مهمترین
مؤلرههایی اسات که یك مترکر و پرسشگر اخالقمحور ،اصیل و جدی مورد وجه قرار میدهد .این چنین
مترکری میداناد کاه ا وجود ما غییر نکند ،اندیشاااه ما غییر نکواهد کرد و رسااایدو به هر چیزی در این
عالم در نتیجه غییر در وجود ماساات .یك مترکر و پرسااشااگر اص ایل همهنین به اندیشااهها و پاس ا های
مکال اندیشه خود نیز احترام مینذارد.
پرسش و پرسشگری در ابعاد و شُونات مکتل زندنی فثیرنذار و دارای کاربردهای فراوانی است که
از جمله آنها می واو به موارد زیر اشاره کرد -1 :کنب اوالعات ( -2 ،)Wood, 2007کنترل عامل
( -3 ،)Stobie, 2005ایجاد عالقه و کنجکاوی ( -1 ،)Reynolds-Keefer, 2010شکیص
مشکالت ورو مقابل -5 ،عیین نگرشها ،احناسات و عالقههای ورو مقابل -6 ،به حداک ر رساندو
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فعالیت ورو مقابل -6 ،سنجش میزاو دانش پاس دهندناو -7 ،پرورش و شویق رکر انتقادی و ارزیابی
( -3 ،)Mok et al., 2007شویق اعضای نروه و یم به ابراز نظر در مورد پاس های سایرین ( & Liu
 -3 ،)Dunne, 2009جلب وجه اعضای نروه از وریق پرسشهای غیر مترقبه (هارجی.)1۸۳0 ،
 .3پویایی آموزش مبتنی بر پرسشگری اخالقمحور

منظور از پویایی آموزش مبتنی بر پرساشاگری اخالقمحور ،آموزشاای اسات فعال و یادنیرندهمحور که
رویکردش پرسااشااگری با رعایت ضااوابط اخالقی اساات .این روش آموزشاای به شاایوههای مکتلری ارائه
میشود که روش پرسش و پاس و روش سقراوی از جمله آنهاست و به اجمال اشاره میشود:
 .1 .3روش پرسش و پاسخ

یکی از روشهاای آموزشااای فعاال و یاادنیرنادهمحور اسااات که ابهامات را از بین میبرد و به عنواو
رویکردی پویاا در نظر نرفته میشاااود ( .)Bunell, 2011در این روش معلم به وور مناااتقیم به دریس
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مطالب نمیپردازد ،بلکه با ور چند سااؤال و بهرهنیری از معلومات فرانیراو ذهن آناو را به مطلب مورد
نظر رهنموو میکند و آناو را برای رساایدو به مجهول ،به الش و رکر وا میدارد (.)Gillespie, 2005
در این روش معلم باا ور ساااؤالهایی برنامهریزیشاااده ،فعالیت ذهنی فرانیراو را در منااایر مطالب و
مرااهیم جدید قرار داده و آنها را هدایت میکند ا خودشااااو به کشااا مراهیم جدید بسردازند (شاااعبانی،
 .)1۸۳0این روش منجر به واداشاااتن فرانیراو به یک ساااری فعالیتها و رکرا ی میشاااود که آنها را به
اساتراده از نظرات و رکرات خود شاویق میکند ( .)Michael, 2006اما نکته اساسی چگونه پرسیدو و

 .1 .1 .3پرسشهای تمركزدهنده

ً
این نونه پرسااشها وجه فرانیراو را به موضااوع فعالیت جلب میکنند ،م ال ،وقتی معلم از فرانیراو

میخواهد که مشااهده کنند و پاس دهند که چه میبینند ،چه میشنوند و چه لمس میکنند یا این که دو
چیز را مقایناه کنند ،ور این پرساشها سابب میشود که فرانیراو فعالیتها را دقیق ر و هدفدار انجام

اخالق پرسشگری در كالم امام علی

چگونه پاسا دادو اسات .پرساشهای ما در واق باز اب میل درونی ما ننبت به فهمیدو و داننتن است.
ً
اصاوال منشاف ولید علم و دانش بشر را می واو همین کنجکاوی و میل درونی داننت (.)Bunell, 2011
ً
ماهیت پرسااش فثیر منااتقیمی بر پویایی ذهن فرانیراو دارد اصااوال ماهیت پرسااشها را می واو به چند
ِ
دسته قنیم کرد:

دهند (.)Hanegan et al., 2009
 .2 .1 .3پرسشهای مر بوط به شمارش و اندازهگیری

پرساشهایی هناتند که باعث دقیق ر شادو انجام فعالیت میشوند ،پرسشهایی مانند :چه مدت؟،
چند ا؟ ،چه مقدار؟ ،چه اندازه؟ و غیره .چنین پرساشهایی باعث ّ
کمی ر شدو فعالیتها میشوند .یکی از

هدوهای آموزشای این اسات که فرانیراو بتوانند مشااهدات کیری خود را به مشاهدات ّ
کمی بدیل کنند
(.)Stobie, 2005
 .3 .1 .3پرسشهای مقایسهای

این پرساشها فرانیراو را به ساامت مقاینااه دو ّ
کمیت ،دو چیز یا دو پدیده سااوق میدهند و آناو را به
مشاهدهنرایی دقیق بدیل میکنند.
 .4 .1 .3پرسشهای فعالیتپذیر

این پرساااشهاا فرانیراو را باه انجاامدادو فعاالیات دعوت میکنناد و آناو برای پاسااا دادو به این
ً
پرسااشها مجبور به انجامدادو فعالیتی هنااتند ،م ال ،وقتی میپرساایم« :انر ی را حرارت دهیم ،حجم
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آو چه غییری میکند؟» ،فرانیراو برای پاسااا دادو به این پرساااش باید فعالیت مورد نظر را انجام دهند.
بهترین نوع پرسااشها ،پرسااشهای «فعالیتولب» هنااتند (شااعبانی .)1۸۳0 ،یعنی پرسااشهایی که
فرانیر را باه انجاامدادو فعالیتی برای پاسااا نویی و در نتیجه ،یادنیری فعال وا میدارند .با وجود این که
پرساااشهای عمومی به وور کلی می وانند سااابب ایجاد و قویت یک یا چند مهارت در فرانیر بشاااود .اما
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برای نیل به هر یک از مهارتها نیز می واو پرسشهای اختصاصی مطر کرد که پاس نویی به هر کدام
از آنها فرانیراو را به وور وی ه به یکی از مهارتها میرسانند (.)Hanegan et al., 2009
 .5 .1 .3پرسشهای همگرا

پرساشهایی هناتند که پاس مشکص و ثابتی دارند و پاس آنها به شرایط مکتل و نظر پاس دهنده
بنتگی ندارد زیرا این پرسشها جنبه اکتشافی و انتقادی ندارند (.)Johonson & Mighten, 2005
 .6 .1 .3پرسش های واگرا

پرساشهایی هناتند که از منظرهای متراوت می وانند پاسا های مکتلری داشاته باشند و پاس آنها
هنرخوب پاس دادو نیز وجود
هنر خوب پرسیدوِ ،
ناهی وابناته به زاویه دید پاسا دهنده است .در مقابل ِ
ساااؤال فرانیر از معلم در واق آمااادنی فرانیر را برای
دارد ( .)Johonson & Mighten, 2005هر
ِ

یادنیری نشااو میدهد .این محر یادنیری نقطه عط کار معلم است و معلم باید این فرصت را غنیمت
بشاامرد .معلم هنگام مواجهشاادو با پرسااش فرانیر  ،راههای متراو ی برای پاساا دادو دارند ،بعضاای از
معلماو پاس سؤال را منتقیم و به وور کامل در اختیار فرانیر مینذارند و بعضی دیگر ،پرسش را به خود
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فرانیر بر مینردانناد و بعضااای نیز برای یاافتن ،کتاابهاا ،مجلهها و مناب دیگری را به فرانیراو معرفی
میکنناد .نااهی هم می واو پرساااش فرانیر را باه سااامات یاک فعاالیات منااساااب هادایت کرد .ناهی
ً
عکسالعمل معلم نناابت به سااؤاالت مطر شااده ،در فرانیراو بناایار مؤثر اساات ،م ال ،اههار عجب،
شاااگرتی و یا عالقه معلم باعث جلب وجه بقیه فرانیراو به ساااؤال میشاااود .پس هنگام پاسااا دادو به
ساؤاالت فرانیراو ،اصال این اسات که معلم از دادو پاس صریح بسرهیزد ،یعنی آنها را در منیر یادنیری
معلم هنرمند ،معلمی اسااات که پرساااشهای فرانیراو را به یک سااالناااله فعالیتهای
فعال قرار دهندِ .

یادنیری بدیل کند ا فرانیراو با انجامدادو این فعالیتها به پاسا پرساش خود برساند ( & Johonson
.)Mighten, 2005
 .6 .3روش پرسشگری سقراطی

پرساشاگری در جوام بشاری از پیشاینه و سابقهای بنیار ووالنی برخوردار است .در مناب مکتوب از
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زماو ساقراط مطالبی در دست است که بیانگر این شیوه آموزش و عامل است و به احتمال قریب به یقین
پیشااتر از آو نیز این شاایوه عامل در جوام بشااری وجود داشااته اساات در هر صااورت می واو نرت اولین
اندیشااامندی که در باب اهمیت پرساااشاااگری و چگونه ساااؤال پرسااایدو صاااحبت کرده ساااقراط اسااات
( .)Barrows, 1996ساااقراط بیاو میکند که انر منظور از آموزش ،انتقال دانش از فردی به افراد دیگر
باه شااایوهای مکاانیکی باشاااد ،هیهکس نمی واند دریس کند .حداک ر کاری که می واو انجام داد این
اساات که فرد مطل ر از وریق پرساایدو مجموعهای از سااؤالها ،دیگراو را به فکرکردو رغیب کرده و از
این رهگذر باعث یادنیری آناو به وسایله خودشااو شاود ( .)Frank, et al., 2007پرساشگری سقراوی
بر این باورند که برنزاری بحث سااقراوی مانند به راه انداختن یک هیاهوی پر هر و مر اساات در حالی
که پرساشگری سقراوی راهی برای کمک به جویندناو علم است ا خود اصال نرشدو را ،به جای کیه
کردو به اصااال نری معلم قرار دهند ( .)Marx et al., 2004این روش دارای وی نیها ،مبنا ،داللتها
ً
و اقنامی است که اجماال اشاره میشود:
 .1 .2 .3ویژگیهای روش پرسشگری سقراطی

بعضای ازوی نیهایی این روش عبارت اند از -1 :به فرانیراو امکاو میدهد ا با آشاکار ساختن رکر
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معلماو را ملزم میکند به جدی نرفتن آنهه جویندناو علم مینویند و میاندیشاند .بعضی افراد به اشتباه

خود ،آو را بسرورانند و ارزیابی کنند (ننجی و همکاراو -0 )1۸۳1 ،بحث سااقراوی با رغیب فرانیراو به
کاستن از سرعت فکرکردنشاو و دقیقشدو روی آو ،به آناو فرصت میدهد ا ایدههای خود را ،باورهایی
که به وور خودجوش پیدا کردهاند و آنهایی که در مدرسااه آموختهاند ،بسرورانند و محک بزنند .بدین ر یب،
فرانیراو می وانند باورهای خود را به صااورت دیدناهی یکدساات ر و پرورده ر در بیاورند ( Anderson et
 -۸ )al., 2001بحث ساااقراوی حس کنجکاوی درباره معنا و درساااتی افکار ،شااانیدهها ،و خواندههای
خود را باه فرانیراو منتقال میکناد و این پیام روشااان را به فرانیراو میدهد که از آنها انتظار میرود فکر
کنند و باورهای همه کس را جدی بگیرند ( -۳ )Bakkenes et al., 2010پرسااشهای سااقراوی را هم
معلم می واند مطر کند هم فرانیر ( -5 )Barrows, 1996از پرسااشهای سااقراوی می واو در یک
نروه بزرگ ،در نروههای کوچک ،دو نرره و حتی به نهایی اساااتراده کرد  -6پرساااشهای ساااقراوی را
می واو با قصاادهای مکتل مطر کرد  -7نقطه اشااترا همه این پرسااشها ،این اساات که رکر یک
انناو در نتیجه پرسیدو سؤالهای استنطاقی و برانگیزاننده پرورش مییابد (.)Ross & Zhou, 2011
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 .2 .2 .3مبنای تفکر سقراطی

مبنای پرساشااگری سااقراوی این ایده اساات که هر رکری یک منطق یا ساااختار دارد و هر ک نزاره
فقط احدودی رکر نهرته در خود را آشاااکار میکند و فقط قطعهای بنااایار کوچک ،نه بیشاااتر ،از نظام
درهم نیده باورهایی که خود بکش ای از آو اساات را بیاو میکند و قصا ِاد آو ،نمودارکردو منطق رکر فرد
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است (.)Barab et al., 2007
 .3 .2 .3داللتهای پرسشگری سقراطی

اسااتراده از پرسااشااگری سااقراوی بر این نکتهها داللت میکند -1 :هر رکر مرروضااا ی دارد -2
ادعاهایی مطر میکند یا معنایی میآفریند  -3داللتهای ضااامنی و پیامدهایی دارد  -1روی بعضااای
چیزهاا متمرکز میشاااود و چیزهاای دیگر را باه پسزمینه میراند  -5بعضااای مراهیم یا ایدهها را به کار
مینیرد و بعض ای دیگر را به کار نمینیرد  -6با قصاادها ،منااُلهها یا مشااکلها مشااکص میشااود -7
بعضای مال ها را به کار مینیرد و بعضی دیگر را به کار نمینیرد  -3میزاو روشن یا مبهمبودو ،عمیق
یا ساطحیبودو ،انتقادی (سنجیده) یا غیرانتقادی (ناسنجیده) بودو ،پرورده یا ناپروردهبودو ،ک منطقی
یا چندمنطقیبودو و غیره پرسش را به وور ننبی مشکص میکند.
 .4 .2 .3انواع و اقسام پرسشگری سقراطی

در یک قناایمبندی ،پرسااشااگری سااقراوی به سااه صااورت کلی دسااتهبندی میشااود و نیز س اه نوع
زمینهچینی اولیه برای آو در نظر نرفته شدهاست (.)Barrows, 1996
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پرسشگری خودجوش

منظور از پرساشاگری خودجوش ساقراوی ،یک نوع پرساشاگری است که همراه با برنامهریزی
قبلی نیناات و در عامل با دانشآموزاو ،دانشااجویاو و به وور کلی جویندناو علم ا راق میافتد و با
ساااؤالهاای فیالباداهاه پیراموو موضاااوعات مکتل شاااروع میشاااود .این امر باعث میشاااود
موقعیاتهاای بنااایاار بادیعی برای یادنیری پیش آید .در این شااایوه از جویندناو علم ،پیراموو هر
موضااوعی می واو پرساید که منظورشاااو چیناات و با آنها بررسای کرد که از کجا می واو فهمید که
چه چیزی درست یا نادرست است؟ ( .)Barrows, 1996انر نرتهای سؤالبرانگیز ،نمراهکننده ،یا
نادرسات به نظر برساد ،پرساشاگری سقراوی راهی برای کمک به جویندناو علم در خود اصالحگر
شاادو به جای کیهکردو به اصااالحگری معلم پیش پا مینذارد ( .)Berry, 2011بحث سااقراوی
خودجوش زمانی بنایار مؤثر اسات که فرانیراو به یک قضایه عالقهمند میشاوند ،منُله مهمی را
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مطر میکنند ،در آساتانه در یا لریق ،بینشای نو قرار مینیرند ،بحث به بنبنت میرسد ،آشرته
یا خصاومتآمیز می شاود ( .)Barrows, 1996پرسشگری سقراوی محملی است برای اقدامهای
خاص که به واسااطه آنها می واو نتای زیر را به دساات آورد -1 :از عالقه جویندناو علم بیشااترین
بهره را برد  -2به وور مؤثر با مناااُله برخورد کرد  -3به لریق و نناااترش بینش کمک کرد -1
بحث مناُلهساازی را پیش برد  -5آنهه را که نی کننده به نظر میرساد روشان کرد یا سر و ساماو
داد و دلنردی یا خشم را برورو نمود (.)Anderson, 2010


پرسشگر ی اكتشافی

احصاااای واناییهای درونی و نهرته متربیاو اسااات .این روش پرساااشاااگری ساااقراوی برای زمانی
مناساااب اسااات که معلماو بکواهند برهمند فرانیراو چه میدانند یا چه فکر میکنند و میخواهند
رکر فرانیراو دربااره موضاااوعهاای متنوع را واکااوی کنند (وباوبایی و موساااوی .)1۸۳2 ،برای
م ال ،می واو از این روش برای سانجش رکر فرانیراو درباب یک در در آغاز نیمنال حصیلی
یاا واحد درسااای اساااتراده کرد .یا می واو با اساااتراده از آو دریافت فرانیراو به چه چیزهایی ارزش
میدهند ،یا از حوزههای منااُلهساااز یا سااونیریهای بالقوه پرده برداشاات ،یا پی برد که فرانیراو در
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منظور از پرساشاگری اکتشاافی ،شایوهای از پرساشاگری است که به دنبال کش  ،استکرا و

کجاها روشن رین و ابهامدار رین رکر را دارند .با استراده از آو می واو حوزهها یا موضوعهای مورد
عالقه یا مناقشاه را کش کرد ،یا پی برد که فرانیراو کجا و چطور مطالب درسی را در باورهای خود
لریق کردهاناد .بحثهای اینهنین را می واو به عنواو روش کلی زمینهچینی برای مطالعه ،حلیل،
پیش درآمد و مرور مباحث آینده برای در میزاو فهم فرانیراو و لزوم وجه بیشاتر به بعضی مطالب
ً
در نظر نرفت.می واو نرت الگوی پرساشاگری اکتشاافی صرفا نه یک موضوع یا مرهوم ،که دامنه
وسااایعی از موضاااوعهاا و مراهی ِم به هم مر بط را مطر و کندوکاو میکند .این امر نیازمند کمترین
ً
برنامهریزی یا رکر قبلی اسااات .نظم یا سااااختاری ننااابتا آزاد دارد و برای زمینهچینی معلم می واند
چناد پرساااش کلی از پیش آماده داشاااته باشاااد ا در وقت مناساااب با در نظر نرفتن مبحث در ،
موضوعهای مر بط و مراهیم کلیدی را مطر کند .همهنین در این روش معلم می واند با پیشبینی
محتمل رین پاس فرانیراو و آمادهکردو چند پرسش پیگیرانه مقدمات کار را فراهم کند.


پرسشگری متمركز و هدفمند

منظور از پرسااشااگری متمرکز که به آو هدفمند هم نرته میشااود ،آو پرسااشااگری اساات که با
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ً
کندوکاو واقعا
برنامه ریزی قبلی و در راسااتای هدو مشااکص و عیین شاادهای انجام میشااود .برای
ِ

عمیق یک موضاااوع یا مرهوم ،برای واداشاااتن فرانیراو به روشااانساااازی ،دساااته بندی ،حلیل و
ارزشااایاابی افکاار و دیادنااههاا ،میزدادو معلومها از مجهولها و رکیب عوامل و اوالعات مربوط
می واو فرانیراو را درنیر یاک بحاث مبناااوط و هادفمند کرد .این نوع بحث به فرانیراو فرصااات
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میدهد ا بنیادی رین مرروضات خود را از زوایای مکتل و با وجه به دور رین داللتهای ضمنی و
پیامدهای آنها وارساای کنند .این بحثها جربه درنیرشاادو در یک بحث مبنااوط ،ساااماویافته و
منناجم را به فرانیراو میچشاند بح ی که کش  ،پروراندو و به اشترا نذاشتن ایدهها و بینشها
را در وی آو جربه میکنند (.)Lan et al., 2009
هنر پرسشگری است و معلم را با انواع و اقنام اقدامهای
همه الگوهای پرسشگری منتلزم فرانیری ِ

زماو مناسااب برای پرس ایدو سااؤالهای مناسااب ملزم به آشااناشاادو میکند،
فکری و حنااا شاادو به ِ
هرچند که به سکتی می واو نرت برای هر موقعیت خاص چه سؤالی بهترین است (.)Charls, 2005

 .4نقش معلمان در آموزش مبتنی بر پرسشگری اخالق محور

یکی از مناسااب رین روشهای اشاااعه فرهنگ و اخالق پرسااشااگری فرآیند آموزش ،دریس معلم و
نظاام علیم و ربیت در جامعه اسااات .چوو فرآیند آموزش از بدو ولد اننااااو شاااروع و کود

حت فثیر

معلمین غیررسامی نظیر مادر ،پدر ،ساایر اعضاای خانواده و افراد دیگر وسسس معلمین رسمی جامعه قرار
مینیرد .کاه هر کادام در نقش یک هدایتنر و آموزشدهنده لقی میشاااوند ،به همین خاور این فرآیند
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می واند بنتر بنیار مناسبی برای آموزش و ربیت کود در راستای وصول به اخالق پرسشگری باشد.
آموزش مبتنی بر پرساااشاااگری پیش از هر چیزی وابناااته به نگرش معلم اسااات ،به ووری که معلم
می واناد باا فراهمآوردو مکانی که در آو درساااتی ،بی عصااابی ،همدلی ،خودپیروی ،عقالنیت و انتقاد از
خود در آو مورد شااویق و پاداش قرار مینیرد ،بنااتری برای جویندناو عالم فراهم کنند ا آناو در چنین
کارآمدی رکر شکصی
محیطی ،یاد بگیرند به قدرت ذهن خود در شاکیص و حل مناائل اعتماد کنند و
ِ
خود را باور کنند و مطمُن باشاند که داشاتن رکر شاکصای چیزی نینت که از آو بترسند .بر این اسا
در واق َمراج کناانی نیناتند که پاس ِ «درست» را به فرانیراو بگویند ،بلکه کنانی هنتند که فرانیراو
را شااویق میکنند ا خودشاااو پاسا را بیابند و شااویقشاااو میکنند ا منب قدر مند ذهن خود را کشا
کنند ( .)Johonson & Mighten, 2005معلم در این شااایوه بیشاااتر پرساااشاااگر اسااات ا واع  .معلم
پرسااشهایی را مطر میکند که معانی را میکاوند ،دلیل و شاااهد میولبند ،شاار و بنااط را نااهیل
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میکنناد ،معلم اجاازه نمیدهد بحثها نی کننده شاااوند ،برای نوشدادو به حرو دیگراو انگیزه ایجاد
میکناد ،برای یاافتن شااابااهاتها و ضاااادهای مرید وجه کنند ،ناقضها و ناهمکوانیها را برجناااته
معلماو پایبند به الگوی
میسااازد ،داللتهای ضاامنی و پیامدها را اسااتنتا میکند (شااعبانی.)1۸۳0 ،
ِ
آموزش مبتنی بر پرساشاگری شکیص میدهند که قصد اولیه علیم و ربیت آموزشدادو نحوه یادنیری

به دانشآموزاو اساات .از آنجایی که جزئیات ،بیشااتر از آو اساات که بتواو همه را آموزش داد و راهی نیز
وجود نادارد کاه بتواو پیشبینی کرد ،دانشآموز از کدام یک اساااتراده خواهد کرد .معلماو بر رکر درباره
موضاااوعهاا و مناااائل اسااااسااای فکید میکنند .بدین ر یب ،جزئیات به عنواو بکش ضاااروری فرآیند
 .)2005معلمی که چگونه یادنرفتن و چگونه فکرکردو درباره بنااایاری از موضاااوعهای اسااااسااای را به
فرانیراو یاد میدهد ،دانشاای را در اختیار آناو می نذارد که بقیه عمرشاااو می وانند از آو بهره ببرند .این
معلم شااکیص میدهد که قن ایمبندیهای موضااوع درس ای ،موردی و فقط به خاور راحتی کار در نظر
مهم زندنی روزمره نیازمند رکیب دانش و بی ِنش
نرفتهشااادهاند ،شاااکیص میدهد که بیشاااتر مناااائل ِ
برنرفته از چندین در اسات .فهم عمق یک در مناتلزم فهم ساایر در هاسات( .برای م ال ،کنی
نمی واند پرساااشهای راج به اری را بدوو پاسااا دهی به پرساااشهای مر بط در زمینه روانشاااناسااای،
ً
جامعهشاااناسااای و غیره پاسااا دهد .م ال فرانیراو باید ارزش دانش ،شاااواهد و اساااتدالل را از وریق به
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پاسااا نویی به این نونه پرساااشها آموخته میشاااوند و به همین دلیل کارکردی مؤثر دارند ( Gillespie,

دسااتآوردو بازدههای معنادار در مواجهه با منااائل زندنی روزمره بیروو از مدرسااه کش ا کنند .معلم ،با
وقوو به منااائل همگانی که مبتال به همه ماساات ،باید یکایک فرانیراو را به یافتن راه حل مشااکص از
وریق جرباههاای خود افملی و فرآینادهای فکری رغیب کند ( .)Johonson & Mighten, 2005ا
ً
فرانیراو بتوانناد ریشاااه بااورهای خود را بیابند .از جمله اینکه :من کیناااتم؟ ،جهاو واقعا چه جور جایی
اسات؟ ،پدر و مادرم ،دوساتانم و مردماو دیگر چهجور آدمهایی هناتند؟ ،چگونه این ووری شدهام؟ ،باید
چه چیزی را باور کنم؟ ،چرا باید آو را باور کنم؟ ،نزینههای واقعی من چه چیزهایی هناااتند؟ ،دوساااتاو
واقعی من چه کنااانیاند؟ ،به چه کنااانی باید اعتماد کنم؟ ،دشاامناو من چه کنااانیاند؟ ،آیا لزومی دارد
آدم
دشامن من باشاند؟ ،جهاو چگونه به این صاورت درآمده اسات؟ ،مردم چگونه این وور شده اند؟ ،آیا ِ
ً
ً
آدم واقعا خوبی در این جهاو هنات؟ ،خوب و بد چینات؟ ،درست و
واقعا بدی در این جهاو هنات؟ ،آیا ِ
غلط چینات؟ ،چطور باید شکیص بدهم چه چیز منصرانه و چه چیز غیرمنصرانه است؟ ،چطور می وانم

با دیگراو منصا باشم؟ ،آیا الزم است با دشمنانم منص باشم؟ ،چطور باید زندنیام را سسری کنم؟ ،چه
حقوقی و چه منُولیتهایی دارم؟ (.)Tan, 2007
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معلمی که به آزادی فردی و رکر شاکصای معتقد اسات ،پاسا پرسشهای بنیادی را همهوو لقمه
جویاده شاااده در دهااو فرانیراو نمیناذارد و از ورفی کااری نمیکند که فرانیراو فکر کنند پاسااا این
ً
ساااؤالها دلبکواهی اسااات و صااارفا به عقیده آنها مربوط میشاااود .معلم با مطر کردو پرساااشهای
اساااتنطااقی وکااونده فرانیراو را در شااارایط فعال برای رسااایدو به پاسااا و نتیجه مطلوب و منطقی از
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پرسشهای خود در قالب موضوعهای درسی مربووه قرار میدهد.
معلمااو نقشهااای فراواو دیگری در این روش می وانناد داشاااتاه باااشاااناد از جملاه اینکاه -1 :بااه
جادینرفتن آنهاه فرانیراو مینویناد و میانادیشاااند :معنای آو ،اهمیتش برای آنها ،رابطهاش با دیگر
بااورهاا ،چگونگی محکزدو آنها و اینکه ا چه حد و از چه منظری درسااات یا معقولاند؟  -2معلمانی که
دربااره معنا و درساااتی نرتههای فرانیراو فکر میکنند می وانند این کنجکاوی را در قالب پرساااشهای
اسااتنطاقی بیاو کنند ( .)Armstrong, 2009معلماو ،به وسایله کنجکاوی با صاادای بلند ،هم عالقه و
احترام به فکر فرانیراو را نشاااو میدهند و هم اقدامهای حلیلی را برای فرانیراو مدلسااازی میکنند.
باید وجه داشااات که نمیشاااود بحث یا فرانیراو را با زور به نتیجهنیریهایی کشااااند که از نظر فرانیراو
معقول نینتند (.)Anderson, 2010
بدین ر یب ،این نونه معلماو قبل از پذیرفتن منااُولیت دریس در هایی که قرار اس ات ارائه دهند،
به فمل میپردازند و از خود میپرساااند :چه ایدهها و مهارتهایی در این در  ،اسااااسااای ر و مهم رند؟،
متکصااصاااو این رشااته چه کار میکنند؟ ،آنها چگونه فکر میکنند؟ ،چرا فرانیراو باید با این در آشاانا
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شاوند؟ ،این کاربردها را چطور می وانم برای فرانیراو آشکار و حقق ببکشم؟ ،حوزههای درسی مکتل
در چه جاهایی همسوشااای دارند؟ ،ابزارها و بینشهای مربوط به هر در چگونه باید روی فهم دانشآموز
از سایر درو

یا روی فهم او از جایگاه خودش در جهاو فثیر بگذارد ؟

فنوو پرساااشاااگری مطلوب از نذشاااته به عنواو ابزار اصااالی معلماو کارآمد در نظر نرفته شاااده و
پ وهشهاا نشااااو دادهاناد کاه رااوتهای موجود در رکر و اساااتدالل جویندناو علم را می واو به نوع
سااؤالهایی که معلماو مطر میسااازند نناابت داد ( وی  .)022۳،وی در پ وهشاای که انجام دادهاساات
بیاو میکند که برخی از سااؤالهای معلماو ،سااطح پایین و از نوع دانش محور بوده اساات که بیشااتر بر
یادآوری حقایق فکید دارند و نیز بررساایها مشااکص میکند که معلماو به وور معمول سااؤالهای اندکی
مطر میساااازناد کاه جوینادنااو علم را به اساااتراده از مهارتهای رکر ساااطح باال رغیب کنند (وی،
 .)022۳وبق نظر سازندهنراها ،ور سؤاالت برانگیزنده و شویق شانرداو به ادامه پرسش و کنجکاوی
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یکی از وی نیهای معلم اسااات و معلم ساااازندهنرا در کال

باید با ور پرساااشهای متنوع و جهتدار،

شانرداو را به رکر و یادنیری معنیدار رغیب کند.
معلماو می وانند از فنوو پرساشاگری برای موارد زیر اساتراده کنند -1 :ارزشیابی یادنیری فرانیراو
 -2وارسای کارها و کلی های کالسای  -3مرور و خالصاهسازی در ها  -1جلب وجه فرانیراو -5
افزایش مهارتهای رکر و پ وهش منااتقل (بلک .)0221 ،بناایاری از صاااحبنظراو حیطه آموزش و
پرورش و مشااااوره پرساااشاااگری را نه نها یکی از عناصااار ،بلکه عامل حیا ی فرآیند یادنیری میدانند .به
عنواو نمونه ،آزوبل ( )1۳۱۳این اصاال را مورد فکید قرار دادهاساات .که مهم رین عامل مؤثر در یادنیری
او آموزش داد .بانل ( )0211معتقد اسات پرساشگری یک فرآیند آموزشی است که محور عامل در کال
در باه حنااااب میآیاد .پرساااشهاایی کاه معلم از فرانیراو میپرساااد ،به عنواو پل ار باوی بین او و
فرانیراو عمل میکند (ساای  .)1۸۳۶ ،چیزی که از نظر پ وهشااگراو مکتل حائز اهمیت اساات ،والی
سااؤالهای معلم اساات .بدیننونه که بعد از مطر ساااختن اولین پرسااشها برای برانگیکتن فرانیراو،
هدایت پاس های آناو و دستیابی به اهداو باال ر از اهمیت بنیاری برخوردار است.

اخالق پرسشگری در كالم امام علی

این اسات که فرانیر از قبل چه چیزهایی میداند .پس از مشاکصشدو میزاو یادنیری قبلی ،می واو به

 .5روش امام علی  در پرسش و اخالق پرسشگری

در نگاه امام علی  پرساش و پرساشگری همانند سایر ابعاد و شُوو زندنی ،در صور ی نتیجهبکش
و مولد اساات که همراه با رعایت ضااوابط اخالقی باشااد و لذا فکید فراوانی بر فرآیند کلی این امر در مراحل
مکتل آو دارد .امام به وی نیهای پرسااش ،پرسااشااگر ،پاسا دهنده ،شاارایط و مقتضاایات زماو و مکاو
پرساش و پاسا و ساایر موارد مر بط وجه داشاتهاست .آنهه از حلیل محتوای کالم امام علی  مبتنی
بر خطبهها ،نامهها و کلمات قصااار ایشاااو در نه البالغه و غررالحکم و دررالکلم به دساات میآید ،مب ِّین
این امر اسات که امام به این موضوع حداقل حت عناوین وی نیها و دستهبندیهای پرسش ،وی نیهای
پرسااشااگر و پاس ا دهنده ،نتای و پیامدهای پرسااش به رصاایل پرداخته اساات که در ادامه به نمونههایی
اشاااره میشااود .قابل ذکر اساات چوو بعضاای مصااادیق نرتار امام علی  در حوزههای مکتلری قابل
نری بودهاست ،در بعضی موارد این مصادیق کرار شده است.
 .1 .5ویژگیهای پرسش

از دیدناه امام علی  پرساااش خوب ،پرساااشااای اسااات که هدفمند ،اکتشاااافی ،مبتنی بر کیریت و
ُ
متناساب با مقتضایات باشاد .یکی از وی نیهای حضارت بنا به نص روایات ما َسؤول بودو است" .سؤول"
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صایغه مبالغه از ساؤال است ،به معنی بنیار پرسشگر ،امام علی  بنیار میپرسید .خود حضرت در این
مورد میفرمایند:

ه َْ
ْ
َ َ ْ
ْ
َ َُ
ذلک َش ٌء ِال َسال ُت ُب َعن ُب َو َح ِفظ ُت ُب (نه
« َو اکن لَی ُهر ب ِم ْن
ِ

البالغه ،آخر خطبه )212

و هر وقت سااؤالی از ذهنم مینذشاات بالفاصااله از پیامبر میپرساایدم و به خاور میسااسردم».
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مضااااو بر اینکاه ناه فقط اماام علی  زیاد میپرساااید ،بلکه دقیق نیز میپرسااایدند .لذا نقلهای امام
علی از پیامبراکرم  هم به لحاظ کمیت و هم از حیث کیریت چشمگیر ر است .کنی که میخواهد
باب علم نبی باشد ،این باب وی نیاش سؤول بودو است .چرا که به فرموده پیامبراکرم :
ََ

َ

َ

«انا َمدین ُب ِالعِّل َو َع ُباُبا».

همهنین امام علی  در مورد هدفمند بودو پرساااشها و همهنین پرساااشهای اکتشاااافی و نیز
ً
ضاارورت رف جهل دراثر پرساایدو فکید وی های دارد .همانگونه که قبال اشاااره شااد ،الزم اساات پرسااش
ا

هدفمند و برای فهمیدو ساؤال شود نه برای آزار و اذیت یا خودنمایی امام علی  فکید دارند :بسر
بدانی یا باعث بیداری و ُّنبه خودت و دیگراو شااوی و برای اذیت ،آزار و خودنمایی سااؤال نکن .همهنین
در زمینه پرسشهای اکتشافی میفرمایند:
َ َ

« َسل ما ُ
لب َّد لک ِمن ِع ِلم ِب»

ً
از چیزهایی که ناچاری بدانی حتما بسر ( .غررالحکم ص  ،136شماره )3335
چیزهایی که الزم اسات ما بدانیم مناائل اصول دین ،منائل حالل و حرام ،منائل زندنی و مراودات
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اجتماعی ،منائل اقتصادی ،منائل اخالقی و غیره است.
 پرهیز از پرسش عقیم و حیای احمقانه
امام علی در حکمت  ۸۶۳می فرمایند:

َ
ُ َ َّ
َ ُ
َ َ َ َ ُ ْ
َ َْ ْ َ
ون ،ف ِیف ال ِذی ق ْد اک َن لک شغ ٌل»
«ل سَ ع َّما ل یک

دربااره آنهاه حقق یافتنی نینااات ساااؤال مکن چراکه در آنهه حقق یافته به اندازه
کافی اسباب دل مشغولی و وجود دارد.
همااو وور کاه در آیاات و روایات اکید فراوانی بر ساااؤال کردو به عنواو کلید ننجینه علم و دانش
شااده اساات و حیا کردو در قبال بعضاای از سااواالت به عنواو حیای احمقانه (حیاء حمق) وصاای شااده
اسااات .ولی ساااؤال باید درباره اموری مربوط به حیات مادی یا معنوی اننااااو و یا امور ممکن التحقق و
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اثیرنذار باشااد ،لذا انر کناای خود را به سااؤاال ی درباره امور غیر ممکن یا بناایار نادر و یا غیر اثربکش
ً
مشاغول کند ،از مناائل مهم زندنی بازمی ماند .م ال بعضای ساؤال می کنند که انر انناو با جن ازدوا
کناد فرزنادانی که از آو ها متولد می شاااوند چگونه اند و چه احکامی دارند؟ و یا انر از آمیزش اننااااو با
حیواو بهه ای متولد شاود آو بهه مشامول چه احکامی اسات؟ و یا سؤال می کنند ابعاد کشتی نو 

از نظر وول و عرض چقدر بود؟ حیوانا ی که آو حضارت در کشاتی با خود سوار کرد کدام یك از حیوانات
بودند؟ یا ساؤالی که معروو است اشعث بن قیس از امام امیرمؤمناو علی  کرد و نرت :عداد موهای
سر من چقدر است؟ که حضرت جواب کوبنده ای به او داد (بحاراالنوار ،11 ،ص .)313
میفرماید:

ْ
َ َْ ُ ُ َ َْ
َْ ُ َْ
ُ َ
ْ ُ َ ُ َ ُ َ َّ َ
َْ
َ
صالخی.
ت الی َلة بالخی َل ِةَ ،والحی ُاء با ِلح ْرمان؛ َو الف ْرصة َت ار م َّر السحاب ،فانتهزوا ف َر
قرن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ر قرین نومیدی اساات و شاارم ،موجب محرومی اساات و فرصاات می نذرد ،چوناو

که ابرها مینذرند .فرصتهای نیکو را غنیمت شمرید.
هم چنین در حدی ی از رسول خدا  می خوانیم:

ُ ْ ََ ْ ْ ُ ْ
َ ْ
ُ َْ ْ ُ
ُْ
َْ
ْ َ
َ
َ
َ
«الح َی ُاء ح َی َاءان ح َی ُاء عقل َوح َی ُاء ُحق فح َی ُاء ال َعقل ه َو ال ِع ُِّل َوح َی ُاءالح ْمق ه َوالجهل
ِ
ِ
ِ

اخالق پرسشگری در كالم امام علی

اماام علی  در حکمات هجدهم نه البالغه شااارم و حیای بیجا را موجب محرومیت میدانند و

شااارم و حیاا دو نونه اسااات حیای عاقالنه و حیای احمقانه حیای عاقالنه از علم و

حیای احمقانه از جهل سرچشمه می نیرد ( کافی ,0 ،ص .)12۶
 .6 .5ویژگیهای پرسشگر و پاسخ دهنده

از دیدناه امام علی  نه نها بر وی نی و نوع پرساااشها فکید شاااده اسااات ،بلکه فکید وی های بر
وی نیهای پرسشگر و پاس دهنده دارند .بدین نونه که از نظر ایشاو افرادی میپرسند که اهل فهم ،دانا،
فرصت شنا

و شجاع باشند ،در حالی که بنیاری از مردم اهل سؤالکردو نینتند .ایشاو میفرمایند:

َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َه
َ َ ُ ُه ْ َ
َ َه
ُ
َلل  اکن یَ َ لب عن ال
« َو لیس كل ص َحاب َرس َو ا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
ََ
َ َ
َیج َ
ج
ی
لی
َت َفهم َحیت لقد اکونا یئون ن ئ العراب ( ...ح

َ َ
ْ َْ َُ َ ُْ ْ َ
َ ِء َو یَ َتفه ُمب اکن ِمم م ْن یَ َ َو
ِ

العقول ،2 ،ص .)133

هماه یااراو پیاامبر  اینگوناه نبودناد که از پیامبر ساااؤال کنند یا انر ساااؤال
میکردند به دنبال فهم دقیق منااُله باشااند .در میاو صااحابه پیامبر ، اصااحابی
بودنادکاه انر ساااؤالی داشاااتناد منتظر می ماندند ا کنااای (اعرابی و یا  )..بیاید و از
پیامبر بسرسد.
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یعنی افراد محدودی بودند که ساؤال میکردند و از میاو اقل پرساشگرها اقلی بودند که به دنبال فهم
بودند .یا به بیاو دقیق ر اندکی بودند که میپرسااایدند و میفهمیدند .اک ریتشااااو جرأت و واو ساااؤال و
در آو را نداشتند .در جایی دیگر میفرمایند:

َ
ََ َ
َ َ َ
ََ
َ
السالم َحیت ی َ
َئل ُب َعلیب َ
« َحیت لقد اکونا یجیئون ن یجئ العراب َوالطاری ی
َمعوا"
ِ
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ا آنجا که دوسات داشاتند عربی بیابانی از راه برساد و از پیامبر چیزی بسرسد و آناو
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بشنوند.
امام علی در نه البالغه وقتی میخواهد زماو نامطلوب و عصار بدی و پلشاتی را صااور کند آو را
به زمانه خالی از سؤال و عصر فاقد پرسش صور میکند .میفرمایند:
َ ُُ َُ م ٌ ُ ُ َ َ م ٌ
«س ِائله ْم مت َعنت َو مج ُیله ْم ُمتکلَ
ِ

پرسااندهشاااو مردم آزار و پاساا دهندهشاااو نرفتار در رن و سااکتی» (نه البالغه،

حکمت .)313
بعضی مواق سائل و پرسشگر سؤالش را از روی اذیت و آزار میپرسد نه برای فهمیدو (استرهامهای
ّ
حقیقی) و نه برای بیدار کردو ،بلکه برای ایذاء جامعه میپرسند و در اینجا کنی که پاس میدهد با کل
پاس میدهد .یعنی جواب درست نمیدهد و انر به سؤاالت جامعه از ورو علما جواب درست داده نشود،
کمکم مردم از علما روینرداو و به سرا دیگراو میروند .لذا امام علی در جای دیگر میفرمایند:
ْ
ً َ َ ْ َ ُ َّ
َ ا َ َّ ُ َّ َ ْ َ ْص َ َن ْح َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َُ ا
ل ُس ْح ُ ُ
ُ
یب
ف
اِ
الظ
ار
ر
ز
ی
و
یئا
َ
س
م
ن
َ
س
ا
یب
ف
د
ع
ی
ور
ن
ك
ن
م
ن
و
ور
ن
ع
ر
ه
ر
ِ
ا
ن
« ُّیَا النَاُ إنَا قد
ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُ ُ ه ً َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ
عتوا ل َنت ِفع ِِبا ع ِلمنا و ل نَ عما ب ِهلنا» (خطبه  ،33نه البالغه).

مردم ما در روزناری به ساار میبریم سااتیزنده و سااتمکار در آو ساارکش ای میافزاید .از

آنهه داننتیم سود نمیبریم و آنهه را نمیدانیم ،نمیپرسیم».
این شااهد م ال بحث ماسات .در این عصار ِع ِلمماو بیبرکت است م ل کاسب که مالش را به جر یاو
میاندازد ولی برکت از دامنش رفتهاساات و چه بنااا حوزه ،دانشااگاه و مراکز علمی جامعهای نیز با همین
نگاه بیبرکت شود زمانه ،زماو بیبرکت است .لذا حضرت علی میفرمایند:
َ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
«ل َنت ِفع ِبا ع ِلمنا و ل نَ
ِ

َْ

َع َّما َب ِهلنا»

از آنهه میدانیم سود نمیبریم و از آنهه نمیدانیم ،نمیپرسیم.
جامعهای که در آو دانشااجویی بترسااد از اینکه انر سااؤال کرد در نزینش مردود شااود .جامعهای که
جواو بترساد از اینکه انر پرساید در استکدامش اشکالی ایجاد خواهد شد .مترکری که بترسد انر پرسش
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کند از حقوق و امتیازات اجتماعی محروم میشااود .این جامعه امنیت سااؤال نکواهد داشاات و مصااداق
فرمایش امام علی  قرار مینیرد .باید کوشاش کرد که برای پرساشگراو امنیت برقرار کرد .سؤال از هر
چه میخواهد باشاد ،حتی قرآو کریم به سااؤاالت عنتی بنیاسارائیل پاسا داد و آنها را ساارکوب نکرد .در
مام موارد قرآو پاساا نرته و هیض کجا نگرته سااؤالکردو ممنوع اساات .برخی قشااریوو در قروو اولیه
ُ ُ
ؤال ب َ
دعه» سؤالکردو بدعت است .بعضی از نحلههای دینی اعم از سلری یا
اساالم مدعی شدند که «الن ِ
اخباری در وریقین این مشااکل را پیدا کردند و پرسااشااگری را برنتابیدند و بزرگ رین ضااربه را به اندیشااه
دینی وارد کردند.
جملاه کاه ایشااااو یکی از وی نیهای مهم پاسااا دهنده را پرساااشاااگربودو خودش میداند به اضاااافه
امامعلی برای پاس ا دهنده وی نیهای اهل ذکر (دانا و متکصااصبودو) و مشااتاق پاسااکگو بودو را
ً
قائل هنااتند .مصااادیق آو در مبحث وی نیهای پرسااشااگر اشاااره شااد .امام علی  مکررا میفرمایند
َ

َ َ ُ

َ
َ
لَل ان فققَدوین (نه البالغاه خطباه  )133از من بسرسااایاد قبل از اینکه مرا از دسااات بدهید.
«س َلوین ق

امامعلی  عالوه بر سااؤول بودنش چوو از منب نبوت کنااب علم کرده وقتی در میاو مردم قرار نرفته
مردم را به سااؤال کردو فرا میخواند و آنها را به پرسااشااگری و فرانیری دعوت میکرد .حتی در صااحنه

اخالق پرسشگری در كالم امام علی

عالوه بر وی نیهای پرساااشاااگر ،امامعلی  برای پاسااا دهنده نیز وی نیهایی در نظر مینیرد ،از

جنگ صارین از امام علی  در مورد وحید ساؤال میکنند و اصاحاب میخواهند پرسشگر را کنار بزنند
حضرت میفرماید من شمشیر میزنم ا کلمه الله را در جامعه برپا کنم حاال که از من میپرسند چه چیزی
بهتر از این است .هم چنین قرآو اشاره میفرمایند:
َ

َ

ُ ُ

َ

َ
َ
َ
َ
مون (نکل )13 /
الذرك ِان كنُت ل تعل
«فاسئلوا اهل ِ
ِ

از اهل ذکر سؤال کنید انر نمیدانید».
قرآو وحی و کتاابهاای ناازل شاااده بر انبیااء را ذکر خوانده اسااات (االعراو ۶۸ ،و  ۶۳االنبیاء0 ،
الشااعراء )5 ،هماونونه که خود قرآو ذکر اساات (یس ۶۳ ،الحجر )۶ ،و کتابهای انبیاء پیشااین را نیز
ذکر نامیده اساات (االنبیاء ۳۳ ،و  .)125وبق نظر بناایاری از مرنااراو ذکر یعنی قرآو ،و اهل ذکر یعنی
پیامبر  ،خانداو و اهل بیت آو حضارت  ،اصحاب و مؤمناو خاص (وبرسی 10۱/۶ ،وباوبایی،
 05۳/0اباوالاراتاح 12۱/۱ ،ووسااای .)۸۳۳/۶ ،بنااابراین اهاال ذکر در درجااه اول نبی مکرم و
ائمهاوهار هنتند و در درجه بعدی علما و متکصصین در هر رشتهای محنوب میشوند.
 .3. 5نتایج و پیامدهای اخالق پرسشگری
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از دیدناه امامعلی  نتای و پیامدهای پرساشاگری و پرسایدو مبتنی بر اخالق شامل اخالق رکر،
دانشورزی ،کناب معرفت ،روشانگری و آناهی و پیشارفت است .در غررالحکم و دررالکلم چند حدیث از
امام علی  ،روشنگر ابعاد دیگری از پرسشگری است .از جمله:
ُ
للق ُ
لوب قفا ٌ َمفات ُحها ُه
السَؤا
«
ِ

ُ

»
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بر دلها قرل زده شااده اساات که کلیدش پرسااش اساات( .غررالحکم و دررالکلم ، 1
ص  371شماره )1126

َ
سئل َتعِّل» بسر
و نیز میفرمایندِ « :ا

ا بدانی( .غررالحکم  ،2ص  263شماره )221

و همهنین روایاات دیگری کاه در مطاالاب قبلی نذشااات امام علی فکید بر هدو پرسااایدو که
دانناتن و فهمیدو برای هشیاری و پرهیز از مجادله و بهانهنیری در راستای رسیدو به رشد و کمال دارد.
آو چیزی که در زمینه پرسااایدو مورد نکوهش اسااات خودنمایی ،مراء ،جدال ،اذیت کردو ،بهانهجویی و
مان راشی است ونرنه پرسیدو برای اهداو عقالیی مجاز شمرده شدهاست و حتی امام علی پرسیدو
همین سؤاالت را هم به صورت قطعی ممنوع نکردهاند و باز میفرمایند:
َ َ

« َسل ما ُ
لب َّد لک ِمن ِع ِلم ِب»

ً
از چیزهایی که ناچاری بدانی حتما بسر ( .غررالحکم ص  ،136شماره )3335
امروز این ابهامات و ساااؤالها در متن جامعه مطر اسااات .میزاو ساااؤاال ی که در جامعه ما مطر
اسات با بلیغات رسامی ما راوت بنایار دارد .یعنی بین این ساؤالها و بین آو جو و فضا یك فاصله بنیار
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زیاادی ایجاد شاااده و این فاصاااله ،فاصاااله مطلوبی نینااات و باید آو را با پاسااا های قان کننده پرکرد.
امامعلی میفرمایند:

َ َ َ َ ُ َ َ
السؤا ع َِّل
«من احسن
ِ

کنی که خوب بسرسد،میداند»( .غررالحکم  ،5ص  131شماره )7331
َ
حس َن ُ
« َمن َع َِّل ا َ
السؤا
ِ

َ

کنی هم که بداند خوب سؤال میکند»(.غررالحکم ،5 ،ص  ،111شماره )1671

 .4 .5نمودار و یافتههای پژوهش روش امام علی  در ارتباط با اخالق پرسشگری

در شاااکال  1چگونگی مراحال حلیال محتوا و جم آوری نتاای و درجادول  2نگاه ،روش و فکیدات
خود پرسااش به اجمال آمدهاساات ،که حلیل
امامعلی  پیراموو چگونگی پرسااشکردو ،پاسا دادو و ِ
آو در مطالب قبلی نذشت.
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در جدول زیر به مصاااادیق کالم امام علی  بر اساااا

حلیل محتوای کیری عبارات و مقولههای

اساتکرا شااده از سااکناو ایشااو در مورد پرسااشااگری ،انواع آو ،وی نیهای پرساشااگر و پاسا دهنده و

اخالق پرسشگری در كالم امام علی

شکل  .1مدل بررسی و تحلیل محتوا

پیامدها و نتای حاصال از پرسشگری پرداخته شدهاست .برای جم بندی نظرات امام علی  ،در جدول
زیر موضاااوعات ،مقولهها ،ابعاد ،عبارات معنایی فارسااای و عربی و مناب آمده اسااات .قابل ذکر اسااات در
مواردی به جهت مشتر بودو مصداق در دو یا چند عنواو ،کرار صورت نرفته است.
جدول  .1تحلیل محتوای کیفی سخنان حضرت علی  در حوزه پرسشگری
موضوعات

مقولهههها و
ابعاد

کمیت
پرسش
دساااتهبندی
نوع پرسش
کیریت
پرسش

عبارات معنایی فارسی

عبارات معنایی عربی

خداوند به من قلبی بناایار
عاااقاال و زبااانی بنااایااار
پرساااشاااگر عناایت کرده
است.
-1وقااتاای ماایپاارسااای
مترقهانه بسر نه متعنتانه
برای فهمی ادو بسر نااه
برای آزار و ایذاء.

َ ً (منااقب آل ابی والب -
ِ ...إو َر ِّبی َو َها َب ِلی قلبااا
ابن شهر آشوب  1ص
ً ُ ً
ُ ً
َعقوال َو ِل َنانا َسؤال.
)322
ً ً ً ً ً ً ً ُّ ً
اسُل رقها (-1غررالحکم ،۸ص
-1اذا سفلت ف
َ َ َ َ َ ُّ ً
 ،1۳2شماره )۳1۳۱
و الننُل عنتا
َ َ
َ َ ُّ
( َسااال رق ًها وال نااافل (-0غاررالااحااکم ، 5
َ ً
ص  1۳1ش )۱۳۸۳
َع ُّنتا)
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منبع
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موضوعات

34

مقولهههها و
ابعاد

عبارات معنایی فارسی

عبارات معنایی عربی

َ َ َ َ ُ
ؤال َع ِل َم
-0کنای که خوب بسرسد -0من احنن الن ِ
میداند.
-1از چیزهایی که ناچاری
َُ َ َ
َ
-1سااال ماا ال بد لك ِمن
بدانی حتما بسر .
پااارساااااش -0وقاات ای م ای پاارسااای ِع ِلم ِه.
َ َ َ َ َ َ َ ُّ ً
مترقهانه بسر نه متعنتانه -0اذا سفلت فاسُل رقها
هدفمند
َ َ َ َ َ ُّ ً
برای فهمی ادو بسر نااه و الننُل عنتا.
برای آزار و ایذاء.
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ال ننت ِر ِبم اا ع ِلمن اا و ال
َ
از آنهااه دانناااتیم ساااود َ َ ُ
نناااافل َعم اا َج ِهل َن اا َو ال
پااارساااااش
نااماایبااریاام و آنااهااه را َ َ َ ُ َ َ ً َ َ
ُ
نتکوو قا ِارعا حتی حل
اکتشافی
نمیدانیمنمیپرسیم.
َ
ب نا .
ِ َ َ ُ ُّ َ
َ
اب
 ..و لیس کال أصاااحا ِ
َر ُساول َا َّللهَ ک َاو ین َف ُلهُ
ِ ِ
همه یاراو پیامبر چناو
عَََََ الشََََََیء و
ناباودنااد کااه از او چیزی
َ
َ َ
ی َس َفهمه کاو م َنم َم َمن
اهل فهم
َ
بسرسااند و داننااتن معنی
َ َ َ
َ
َ
َ
یناافل و ال ینااترهم حتی
آو را بکواهند.
ََ
َ
لقد کانوا َیجیُوو أو َیجئ
َ َ
االعرابی...
و از این نونه چیزی بر من
َ
َ
کاو َ
الی ُم ُّر بی ِمن ِذلک
و
ّ
فاارصااااات نگاذشااات جز آنکه معنی َ
َ ُ
ویااااا نااااای
شااااای ّء ِاال َساااااالااتاا ُه
شنا
آنرا از او پرسااایاادم و بااه َعن ُه و َحرظ ُتهُ.
پرسشگر
ِ
خاورسسردم.

منبع

(-1غااررالااحااکاام ص
 ،1۸۶شماره )۸۸۳5
(-0غررالحکم ،۸ص
 ،1۳2شماره )۳1۳۱

(خااطاابااه  ،۸0نااهاا
البالغه)

ح العقول2 ،
،ص 133

(ناها الاباالغااه  /آخر
خطبه )012

شجاع

َ َ (غاررالحکم  ، 5ص
حن َن ُ
-1کنای که خوب بسرسد َ -1من َا َ
النؤال ع ِلم
 1۳1ش )۱۳۸۳
می داند.
َ َ َ
َ -0سااال ما ال ُبد لك ِمن
(غاررالااحکم ص ،1۸۶
-0از چیزهایی که ناچاری
ِع ِلم ِه.
شماره )۸۸۳5
بدانی حتما بسر .

دانا

حن َن ُ
کنااای هم که بداند خوب َمن َا َ
النؤال َع ِل َم.
سؤال می کند.
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(غررالحکم  ،5 ،ص
 ،1۳1شماره )1۶۱۳

موضوعات

مقولهههها و
ابعاد

اهل ذکر

عبارات معنایی فارسی

عبارات معنایی عربی

منبع

َ
َ
کاو َ
الی ُم ُّر بی ِمن ِذلک
و از این نونه چیزی بر من و
َ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
نگاذشااات جز آنکه معنی شااااایء ِاال ساااااالااتااه (نه البالغه ،آخر خطبه
ُ
)012
آنرا از او پرسااایاادم و بااه َعن ُه و َح ِرظت ُه.
خاورسسردم.
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اخالق پرسشگری در كالم امام علی

وی نی پاس
َ َ َ
َ
دهاااانااااده مشاااااتاااق از من بسرسید قبل از اینکه «سااااالااو اای قااباال او (ناه البالغااه ،خطبااه
َ ُ
)۳۸
رقدونی».
(اساااااتااااد ،پاس دادو مرا از دست بدهید.
معلم)
خداوند به من قلبی بناایار
َ ً (منااقب آل ابی والب -
َّ
عاااقاال و زبااانی بنااایااار ِإو َر ِّبای َو َه ا َب ِلای قلبااا
ابن شهر آشوب  1ص
پرسشگر
ً ُ ً
ُ ً
پرساااشاااگر عناایت کرده َعقوال َو ِل َنانا َسؤال.
)322
است.
(غاررالاحاکم  ،0ص
َ َ َ
سُل علم".
" ِا
دانشورزی بسر ا بدانی.
 0۶۳شماره )001
وقتی می پرس ای مترقهانه
َ َ َ َ َ َ َ ُّ ً
َ
کنااااااااب بسر نااه متعنتااانااه برای اذا س افلت فاسااُل رقها و (غاررالاحاکم  ،۸ص
َ َ َ ً
 ،1۳2شماره )۳1۳۱
نُل َع ُّنتا.
فهمی ادو بسر نااه برای الن
معرفت
آزار و ایذاء.
ُ غررالحکم و دررالکلم
بر دلهااا قراال زده شااااده
ُ
الاااااااااقااااااااالاااااااااوب
روشنگری و
 ،1ص  ۸۱۳شااااماااره
اسااات .کلیدش پرساااش
ُّ ُ
ّ
ُ
َ
أقرال مرا ِ حها الناؤال.
ناااتاااایااا و آناهی
1۳0۶
است.
پیاااماادهااای
مردم ! ماا در روزناااری بااه
پرسشگری
سااار میبریم ساااتیزنده و َأ ُّی َها النا ُ إنا َقد َأصااا َبحناَ
ِ
سااااتاامااکااار و زمااانااهای فی َدهر َع ُن َ َ َ َ ُ
ود
ِ
ود و زم ٍن کن ٍ
ٍ ٍ
ُ ُ ً
ناساااسا  ،نیکوکار در آو ُ َ ُّ
ُ
یُا وَ
یعد ِف ِیه المح ِنان من
پیشرفت
ُ ِ ُ ّ ً َ (خطبه ۸۸نه البالغه)
بادکاار به شااامار میآید و
ُ
َ
َ
ُ
یزداد الظ ا ِالم ِفیا ِاه عتوا ال
َ َ َُ
سااتمکار در آو ساارکشاای َ َ
ننت ِر ُ ِب َما َع ِلم َنا َو ال ننافل
میافزاید از آنهه داننتیم
َعما َج ِهل َنا.
ساااود نمیبریم و آنهااه را
نمیدانیم نمیپرسیم.
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جمعبندی و نتیجهگیری

موضاوع پرسشگری در وول حیات بشریت مورد فکید مصلحاو اجتماعی بودهاست و هر یک از آناو
َ
بر اساا شارایط محیطیشاو ،به اشکال نونانوو به بیین ابعاد این منُله پرداختهاند .در مناب مکتوب
از ساااقراط به عنواو اولین فیلناااوفی نام برده میشاااود که در این زمینه به رصااایل بحث کرده اسااات،
همهنین پیاامبراو و مناادیااو ادیااو الهی نیز ننااابات باه این موضاااوع ااکیاد و آحاد مردم را رغیب به
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

پرساشگری کردهاند .پرسشگری از جمله عوامل فثیرنذار در حول و ار قای جوام است ،که بیانگر فعال و
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بودو نقش پرسشگری در جامعه،
در صاحنهبودو مردم و منُولیتپذیری آنهاست .شرط الزم برای سازنده ِ

ابتنای آو بر قواعد ،ضاااوابط و اهداو اصااالی نظام خلقت و به ب آو ارزشهای اخالقی اسااات و در غیر
اینصااورت ،پرسااشااگری امری ناقص ،ابتر ،خن ی و چه بنااا ِّ
مکرب جامعه خواهد بود .بر همین اسااا ،
بیین فرهنگ پرساااشاااگری به صاااورت نظاممند و در قالب برنامههای بنیادین نظام علیم و ربیت برای
اقشااار مکتل جامعه امری ضااروری اساات ا آحاد مردم بتوانند از یک ورو بدوو هیض واهمهای و در هر
جایگاهی ،ننااابت به ایرای حقوق خود و دیگراو در عرصاااههای مکتل زندنی پرساااشاااگر و مطالبهنر
باشاند .و از ورو دیگر ،خودشااو نیز پاساکگو و ّ
مؤدی اخالق شوند .در این مقاله به نرتار امام علی
در زمینه پرسااشااگری و اخالق پرسااشااگری پرداخته شااد .که مجموع حلیل محتوای کیری نرتار امام
علی در این رابطه نشااو داد ،چوو پرساشگری ناشی از نوع نگاه انناو به یک منُله خاص است در
عامل منااتقیم با چگونه فکرکردو و عالم رکر انناااو و در ساایطره اخالق رکر اساات .لذا پرسااشااگری
ِّ
مترقهانه که مبتنی بر علم ،آناهی و فضااائل اخالقی اساات ،مشااکلنشااای عامل انناااو در عرصااههای
چهارنانه ار باط با خود ،خدا ،انناااوهای دیگر و خلقت اساات و پرسااشااگری ِّ
متعنتانه که ناشاای از جهل و
بیخردی اسات ،باعث اذیت و آزار و عقبماندنی جامعه خواهد شاد .الگوی اخالق پرسشگری از دیدناه و
ً
اصلی وی نیهای پرسش ،پرسشگر ،پاس دهنده و نهایتا نتای و
کالم امام علی شاامل چهارموضاوع ِ
پیامدهای پرسش است .که الزم است در مام مراحل آو ،اصول و ضوابط اخالقی رعایت شود.
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چکیده

نمی ه و هدژ نظارا بر عملکرد منۀۀتوالن حکومتی ان ابزارهای مهم سۀۀالمه و پیشۀۀرفه
جۀامیۀه اسۀۀۀهی اگن موضۀۀۀوع در قۀالۀبهای مرتلفی همچون نامهها خطبهها و سۀۀۀر ان
حکیمانه امیرمؤم ان علی در نهاالبال ه و برخی کتاشهای دگیر رد وری شۀۀده اسهی
در اگن تحقیق نظارا بر منتوالن حکومه اسالمی را در نهاالبال ه بررسی میک یمی
روق مقاله حاضۀر با روگکرد کیفی و به روق ساختاری -تفنیری تدوگن شدی در اگن راستا
اطالعاا اولیه با بهره یری ان اسۀۀۀ اد میتبری چون نهاالبال ه اسۀۀۀتررا

ردگد و سۀۀۀ س

مفاهیم مرتبا با نظارا بر امور منتوالن حکومتی در قالب روق تحلیل محتوا استررا و
است باال شده اسهی
گۀافتۀههۀا گۀافتههای تحقیق نشۀۀۀان می دهد که در سۀۀۀیره مدگرگتی امیرمؤم ان علی
انتصۀاش مدگران اصۀل در پنۀههای کلیدی و نظارا شۀکار بر فیالیه منۀتوالن ان اصول
مهم نظارا بر فیالیه منۀۀۀتوالن حکومتی اسۀۀۀهی تحقق اگن مهم م وال به انتراش ناظران
متیهد و امانهداری اسۀۀه که مصۀۀال جامیه اسۀۀالمی را در نظر بییرندی نظارا منۀۀتقیم
حاکم و برخورد قاطع با منۀتوالن مترلف نقشۀی مهم در حرکه صۀۀحی سینتم حکومتی
داردی
نتاگا نتاگا حاصۀۀل ان اگن تحقیق نشۀۀان داد که نظارا بر عملکرد منۀۀتوالن حکومتی در
صۀۀۀیۀانۀه فردی و اجتمۀاعی نۀان نقش مهمی داردی توجه به مواردی ان قبیل خودنظارتی
شۀ اخه درسۀه منتولیهها و ارائه بانخورد نظارا به منتوالن در بهبود عملکرد نان مؤرر
*.استادیار دانشکده عقیدتی سیاسی ،گروه معارف اسالمی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
heydarsohrabi@alumni.ut.ac.ir
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اسۀۀهی بر اسۀۀام نتاگا تحقیق اقدایهای پیشۀۀییرانه در انتصۀۀاش منۀۀتوالن و انتراش افراد
صال مهمترگن مؤلفه اسهی
واژگان کلیدی

نظارت ،عملکرد ،منُوالو حکومتی ،نه البالغه ،امیرمؤمناو علی.
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مقدمه

نظارت بر عملکرد مناااُوالو از ابزارهای مهم و فثیرنذار حکومتها برای حر حاکمیت و جلونیری
از هر ومر اساات و فقداو آو می واند به زلزل ساااختارهای حاکمیتی منجر شااود و مان نیل جامعه به
پیشاارفت و سااعادت شااود .نظارت بر امور حکومتی از ضاارورتهای مدیریتی حاکماو اساات ،و وجه به آو
منااُوالو حکومت را از خطا و انحراو حر نموده ،در مناایر اعتدال و اصااول دین اسااالم نگه میدارد.
رسااایدنی به امور کارکناو و مدیراو در ردههای مکتل و کنترل دقیق و مناااتمر عملکرد آناو وهیرهای
اسااات که انر در حوزهها و ساااطو مکتل صاااورت نسذیرد ،زیاوهای جبراوناپذیری به بار خواهد آورد و
نتیجه آو بیعدالتی ،رشاوهخواری ،حی ومیل بیتالمال و ایجاد مراساد اقتصاادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی خواهاد بود .موضاااوع نظاارت بر عملکرد مناااُوالو وساااط امیرمؤمناو علی در قالبهای
مکتلری همهوو نامهها ،خطبهها و ساااکناو حکیمانه آوحضااارت در مجموعه ارزشااامند نه البالغه و
پیشروی شاایعیاو و
برخی کتابهای دیگر نردآوری شااده اساات ،که بهعنواو مترقی رین دسااتورالعمل ِ
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پیرواو ایشااااو قرار دارد .امیرمؤمنااو علی نظاارت همزماو و متقابل مردم بر حاکماو و بالعکس را از
اصول بنیادین سالمت جامعه بهحناب آورده و حکومت پویا و ملت آناه را به این امر مهم فراخوانده است.
بررساای ساایره نظری آوحضاارت مؤید اهتمام ایشاااو به نظارت دقیق و منااتمر بر امور منااُوالو اساات و

ایشاااو در مدت زمامداری در موقعیتهای زیادی به وور عملی این نظریه را اجرا نموده اساات .نتیجه این
امر اصاااال امور ،نبیه متکلراو ،دلگرمی و امیدواری مردم ،همبناااتگی و پیوند بین ملت و امام و حر
نظام اساات .بر اسااا

نظر امیرمؤمناو علی انر نظارت و کنترل بهوور اصااولی و دقیق انجام شااود

اثرات م بت آو در سااطح جامعه به ههور خواهد رسااید و فرصااتولباو مجال نکواهند یافت که برخالو
قانوو و مصالح عمومی عمل نمایند و موجودیت نظام اسالمی را به مکاوره بیندازند.
بر اساااا

آنهه نذشااات ،پرداختن به این حقیق از آو جهت اهمیت دارد که :ضااارورت و اهمیت به

کاارنیری نظاارت حاکمیتی برای فمین مناف عمومی مورد بحث قرار نرفت جنبههای مکتل نظارت بر
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عملکرد منُوالو حکومت اسالمی در کالم امیرمؤمناو علی بررسای و احصاا شاد مؤلرههای احصا
شاااده در کالم آوحضااارت به شااایوۀ علمی و با اساااتراده از نظر خبرناو اولویتبندی و ارائه نردید و نحوۀ
عنایت به ماهیت موضاوع آو بکش از ساکناو امیرمؤمناو علی در نه البالغه که به موضوع ار باط
داشاات ،ذکر نردید .همهنین در احصااای متغیرهای پ وهش عالوه بر نه البالغه ،اسااناد مهمی از قبیل
غررالحکم و دررالکلم و بحاراألنوار مورد بررسی قرار نرفت.
پرسشهای مطر شده در این حقیق عبار ند از:
 .1سیره امیرمؤمناو علی در خصوص نظارت بر عملکرد منُوالو حکومتی چگونه است؟
 .2عناصاار اسااتکرا شااده از نه البالغه درباره نظارت بر عملکرد منااُوالو حکومتی با وجه به
اهمیت آوها در ما ریس مربوط چگونه وبقهبندی میشوند؟
مبانی نظری

نظارت در لغت به معنای «نظرکردو و نگرینتن به چیزی و مراقبت و در حت نظر و دیدهبانی داشتن
کاری» اساات (دهکدا .)22561 :11 ،1377 ،نظارت «مراقبت در اجرای امور» اساات (معین،1331 ،
 .)1317 :2مرهوم نظاارت در کتااب شاااری نه البالغاه باه دفعاات زیااد و در قالب واژههایی از قبیل
ََ
َ
َ
« َع َاهدَ ،ح ِاف  ،رقد ،اب َع ِث ال ُعیوو » و مواردی مانند آو به کار رفته اساات .نظارت ،عنصااری اساااساای در
سااااختارهای مدیریتی جوام امروزی اسااات و با وجه به اینکه اجرای صاااحیح و کامل قوانین ،مطلوب و
مورد عالقه همه افراد جامعه نینااات ،از وریق نظارت این مهم حاصااال مینردد .نظارت ناه درونی و ناه
بیرونی اساات .نظارت درونی که بیشااتر در جوام دینی مورد انتظار اساات از اعتقاد به خدا و روز جزا نشاافت
مینیرد بهووریکه افراد در پر و اعتقاد دینی خدا را ناهر بر اعمال خود دانناته و باور دارند که پیوسته در
محضار خدا هنتند ،و باید در سرای دیگر پاسکگوی اعمال خود باشند .بدیهی است که نظارت درونی در
هر شارایط و برای همه انناوها مؤثر نینت و الزم است از نظارت بیرونی در کنار نظارت درونی بهرهنرفته
شاااود .از اینرو در دین اساااالم عالوه بر قوه نظارت درونی ،نظارت بیرونی هم از اهمیت وی های برخوردار
اساات .به عنواو نمونه در دین اسااالم یک سااازماو نظار ی ننااترده حت عنواو «امر به معروو و نهی از
منکر» در نظر نرفتهشااده اساات که یک شاابکه ننااترده فرهنگی و اجتماعی را به وجود میآورد که در آو
هر کس در مقابل آنهه در محیط اورافش مینذرد ،بی راوت نمیماند یعنی از یکسو ،کارهای نادرست
را مورد نهی و قبیح قرار داده و انجام دهنده فعل منکر را از آو بر حذر میدارد و از سااوی دیگر بر کارهای
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ار بااط هر یاک از معیاارهاا اعم از نروذی ،پیونادی ،وابناااتاه و خودمکتاار عیین نردید .در این حقیق با
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خوب و نیکو فکید کرده و افراد را به انجام آوها دعوت میکند .موضاااوع امر به معروو و نهی از منکر در
قرآو کریم  3مر به به صورت منتقیم ذکر شده است .خداوند در این باره میفرماید:

ْ
َ
ْ
ْ َ
َ ُْْ ُ َ َ ُْْ َ ُ
ُ ُ َ
ات َب ْع ُض ُه ْم ْولیاء َب ْ
ون ب ْامل َ ْع ُ
وف َوین َه ْو َن َعن املُنک ِر ( ...وبه.)71 :
ر
ر
م
ی
ض
ع
واملؤ ِمنون واملؤ ِمن
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
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مرداو و زناو باایماوّ ،
ولی و یار و یاور یکدیگرند امر به معروو ،و نهی از منکر میکنند...
و یا در آیه دیگری در اکید بر ضرورت وجه به امر به معروو و نهی از منکر میفرماید:
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ْ
ُ
ُْ َ
َْ ُ
ُ َ َ ُُ
َْ َ َ
م ُ ْ َّ ٌ ْ ُ َ َ ا ْ َلخ َ ُ ُ َ
ون بَ ْامل َ ْع ُ
وف َوینه ْون عن املنکر َو ْول ِئَک م
ر
ر
م
ی
و
ی
ل
إ
ون
ع
د
ی
ة
مَ
َولَتَکَن منکم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْْ
ملُفل ُح َ
ون (آلعمراو.)121 :
ا ِ

باایاد از میااو شاااماا ،جمعی دعوت باه نیکی ،و امر به معروو و نهی از منکر کنند! و آوها

هماو رستگارانند.
همهنین موضاااوع امر به معروو و نهی از منکر در آیههای دیگری از قرآو کریم به صاااورت لویحی
مورد اکید قرار نرفته است.
نظارت در سایره نظری و عملی امیرمؤمناو علی از جایگاه وی های برخوردار است .نظارت در نگاه
ایشااااو شاااامال نظارت مردم بر حکومت ،نظارت حکومت بر مردم و نظارت ارکاو حکومت بر بکشهای
َ
مکتل حکومت است .آوحضرت در کالم خود خطاب به خوار هنگامی که ندای «ال ُحک َم ِإال ِلله» سر
دادند ،ضرورت وجود نظارت در امور حکومتی را شریح فرموده است:
َ
َ َ
َ َّ َّ
ْ َ ُ َ ْ َ
ُْْ
ُ
ُ َ َمُ ُ َ
ْ
اَلل ِفیها
«ل ُبَد للنَاُ ِم ْن ِمی َب هر ْو فَابر ،ی ْع َمَل ِ إم َر ِتَ ِب املؤ ِم ُنَ ،ویَ َت ْم ِتع ِفیهَا الکَ ِافر ،ویل
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ا ُ ُ َ ْ َ ُ
َ َْ
َّ
َْ ُ َ َ َ ُ
ْ َ َ َ َ ْیج َ ُ
َ ُ ا ََ َ
ُ
َ ِمن القوی،
اْلبَل ،و مع ِبَ ِب الیفء ،ویقَاتَل ِبَ ِب العَدو ،وتَ من ِبَ ِب الس َلل ،ویؤخذ ِب ِب ِللض َ ِعی ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َحیت ی َْتیَح َب ٌّرَ ،وی َْ َت َاح ِم ْن ف ِابر» (نه البالغه.)327 :2 ،1121 ،
ِ

مردم به زمامداری نیک یا بد ،نیازمندند ،ا مؤمناو در سااایه دبیر او ،بکار مشااغول شااوند ،و

کافراو هم بهرهمند نردند و خداوند در ساااایه آو ،افراد را به اجلشااااو برسااااند .به وسااایله
حکومت بیتالمال جم آوری نردد و به کمک آو با دشااامناو مبارزه شاااود .جادهها امن ،و
حق ضعیراو از نیرومنداو نرفته شود .نیکوکاراو در رفاه ،و جامعه از بدکاراو ،در اماو باشد.
امام علی در عهدنامه خود خطاب به مالک اشتر میفرماید:

َْ
َ
َ ُ َّ ْ
ْ
َْ
ُ
َ م
َ َ ْ ُْ َ
َ َ َُ
ْ ْ
َّ ال َقَ ْق ب َذوی امل ُ ُر َ
ات
ات َو اْلح َسَ
وء
ورك نصَحه ْم ِ نق ِس َک...
«ف َو ِم ْن ُبن
ِ
اب و ه ِل اللیوت ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ
َّ
القال َحة َو َّ
الس َوابقال َح َسن ِة» (نه البالغه.)51 :17 ،1121 ،
ِ ِ
ِِ

در امور کارنزاراو حکومتت دقت کن و آناو را پس از آزمایش به کار نیر ...از ّ
عمال حکومت کناااانی
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را انتکاب کن که اهل جربه و حیاء و از خانوادههای شاینته هنتند.
آوحضرت در نه البالغه درباره ضرورت نظارت همگانی و آثار ر آو میفرماید:

ّ
امر به معروو و نهی از منکر را وا نگذارید ،که بدکاراو او بر شااما مناالط شااوند ،آو ناه دعا

کنید و به اجابت نرسد.
پیامبر اعظم درباره اهمیت نظارت عمومی میفرماید:

ُ َ
ُ َ َ
َ ْ َ َ م َ َّ َّ ُ َ َ ُ
ْ ُْ َ
َ ََ َ ُ ه َ
ََ ُ ه َْ
ار ْ فیَ ْد ُعو خیَ ُ
ک ْم ش َ َر َ
ار ْ فال
وف و لتن
«لتَ م ُرن بَامل ْع ُر
هون عن املنکر و لیس َلطن اَلل علی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ی َْ َجج ُ
ْ
اب ُلم» (پاینده.)621 :1332 ،

به نیکی امر کنید و از بدی نهی کنید ،ونرنه خدا َبداو او را بر شااما مناالط کند و نیکاو او

دعا کنند و استجابتشاو نکنند.
بنابراین «امر به معروو و نهی از منکر که رو آو همانا مناؤولیت نظارت همگانی اسات در کنار سایر
ضااامااناتهاای اجرای قوانین و مقررات ،جاامعه را بهساااوی عالی و پیشااارفت و رقی ساااوق میدهد»
(جمشاایدی .)151 :1333 ،در مقابل عدم وجه به نظارت بر منااُوالو حکومتی به عنواو امینکنندناو
نظم و امنیت در داخل و خار ساارزمین اسااالمی ضاامن خار کردو جامعه از مناایر عادل و پیشاارفت،
بدبینی عمومی را در بین مردم وساعه میدهد .از این رو ضمن لزوم آناهی منُوالو از وهای خویش در
برابر ملت و کشاااور نظارت صاااحیح ،دقیق و همهجانبه بر عملکرد مناااُوالو حکومتی از ساااوی مراج
ذیصاال امری ضاروری و اجتنابناپذیر اسات .امیرمؤمناو علی در نظارت بر اعمال منااُوالو بنیار
دقیق و پای بند بود .آو حضااارت افراد مورد اعتمادی را مشاااکص کرده بود ا از کردار و رفتار مناااُوالو
نزارش دهند و پس از اوالع از اشااتباهات آنها ،بر اسااا

نوع اشااتباهی که مر کب شااده بودند ،واکنش

مناسااب از خود نشاااو می داد .ایشاااو در اشااتباهات جزیی و قابل اغماض به ذکر ،نصاایحت و مالمت و
سارزنش بننده میکرد ،و در مواردی که به نتیجه میرسید کنی شاینتگی صدی منُولیتی را ندارد او را
برکنار و شااکص مناسااب ری را به جای او به کار می نمارد .از ایشاااو روایت شااده اساات که« :منصااب
قضااوت را به ابواألساود دئلی وانذار کرد ،سسس او را عزل کرد .ابواألسود به حضرت نرت :چرا مرا برکنار
کردی با این که جنایت و خیانتی نکرده ام؟ حضاارت فرمود :دیدم که صاادای و بلند ر از صاادای ورفین
دعوا اساات» (بروجردی .)137 :32 ،1333 ،آوحضاارت در موردی که یکی ازمنااُوالو مر کب جرم و
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َ
ُ ُ
َْ ُ
َّ ْ َ ْ ُ ْ َ
َْ َْ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ ُ َ
ون َفال ی َْ َ َجج ُ
«ل ت ُ
اب
وف والنهی عن املنکر فیول علیکم ِشَرار  َّ ،تدع
تكوا اْلم َر بامل ْع ُر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
لکم» (نه البالغه.)6 :17 ،1121 ،
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ّ
خیانتی شاااده بود که سااازاوار مجازات و اجرای حد بود او را از مقامش عزل می کرد و به مجازات عملش
میرساااند .به عنواو نمونه درباره خیانت مناُول بازار اهواز که مناف عمومی را پایمال کرده بود ،برخوردی
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سکت و منُوالنه نشاو میدهد.

َ
َ َ َ ً َ َ َ
َ َ َ
ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
َ َ
َّ ُ ْ َ ْ
َ
ُ
َ
ب إل رفاعة فإذا
«عن ع ِلی ع :نب اسَتد َرك َع ْابن ه ْرمة ِخیانة َو اکن َع سوق اْلهوان فکت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ََ
َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ
َ ْ
َ َ َ َ َ ُْ
ََ َ
ت ك َتَاب َهَ َذا فَ مح ْاب َن َه ْر َم َة َعن ا
الس َوق َو ْوقف ُب ل َّلناُ و اج َج
ار علی ِب ...فإذا اکن ْیمالج ُم َع ِة
ن
و
ب
ن
قر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ََ
ْ َ
م
ً
َ
ُ
ً
َ
ْ
َ
َ لمْ
ْ
ْ
ْ
ْ
سج َ ً
ُ
ُ
ْ
َ َ
ُ
ف خر ْبب ِم َن السَجن َو اَْر ْبب ْ َسَة َو اال ِای سَ ْو ا َو َ ب ِب ِ اْلس َواقَ ...و م ْر ب ِب إل ا ن ِمانا
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َْ
ً
َ
َْ
ْ
َمق ُلوْاَ ...و اقط ْع َعنالخ ِائن ِر ْنق ُب» (نوری.)123 :17 ،1123 ،
ِ
ِ

امیرمؤمنااو علی خیاانت ابن هرمه را دریافت .او مناااؤول بازار اهواز بود .حضااارت به

رفاعه نوشت« :چوو نامه ام را خواندی ،ابن هرمه را از بازار برکنار کن و در برابر دیدناو مردم
او را بازداشاات و زندانی اش کن و جارچی ،ماجرای او را باز نوید ...و چوو روز جمعه شااود ،او
را از زنداو بیروو کش و ساای و پن ازیانه به او بزو و او را در بازارها بگرداو ...و دسااتور بده
ّ
کاه او را باا خواری و ذلات باه زناداو برناد ...و حقوق این خیاانتکاار را قط کن» (بروجردی،
.)173 :32 ،1333
این نظارت دقیق از ساوی آوحضرت موجب می شد ا حاکماو و منُوالو نهایت دقت و احتیاط را در
امور باه کاارنیرناد و ا حد ممکن از اشاااتباهات و کارهای خالو عمدی آوها کاساااته نردد .امیرمؤمناو
علی اشااکاص خدمت نزار و دل سااوز را مورد لط و مرحمت خویش قرارمی داد و خدمتشاااو را در
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حد الزم می ساااتود .این روش ،دلناااوزاو و خدمت نزاراو را به خدمت بیشاااتر شاااویق می کرد و مجال
کارشااکنی و خیانت را از فرصااتولباو و خائناو ساالب مینمود .از نمونههای شااویق منااُوالو به ساابب
خدمت شاااینااته می واو به نامه آو حضاارت خطاب به عمر بن ابی ساالمه اشاااره کرد که فرمود :اکنوو
زمامداری را به نیکی انجام دادی ،و امانت را پرداختی ،پس به ساااوی ما حرکت کن ،که صااامیم دارم به
ساوی ساتمگراو شام حرکت کنم ،دوست دارم در این جنگ با من باشی ،زیرا و از دالورانی هنتی که در
جنگ با دشاامن و برپا داشااتن سااتوو دین از آناو یاری می ولبم (نه البالغه ،نامه  .)12آو حضاارت در
خصوص اهمیت نظارت بر منُوالو حکومتی خطاب به مالک اشتر میفرماید:

َ
ُ
ْ
ْ
َ ْ
م ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ
َ
َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ
ُ
ال ْمَ ،و ْاب َ
کِ م
الس َ مر ِْلمورم
ا ال ُعیون ِم ْن هَل الق َدق والوفَ ِاء علهی ،فَإن تعَاهد
عَ
مَ
ع
فققَد
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َ
َ
َ ْ َ ٌ ُْْ َ َ َُ َ
ْ َْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
الرفق ب َّ
است ْع َما اْل َم َانةَ ،و م
َ ْ َ ُْ
الر ِعی ِةَ .وتحفظ ِم َن اْلع َوان ،فإن حد ِمم بَط یَد إل
ِ
حدوة لم َع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
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نامه .)53
رفتار کارنزاراو را بررسی کن ،و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آناو بگمار ،که مراقبت
و باازرسااای پنهاانی و از کاار آنااو ،ساااباب اماانتاداری ،و مهربانی با رعیت خواهد بود .و از
همکااراو نزدیکات ساااکات مراقبت کن ،و انر یکی از آناو دسااات به خیانت زد ،و نزارش
جاساااوسااااو و هم آو خیانت را ایید کرد ،به همین مقدار نواهی قناعت کرده او را با ازیانه
کیرر کن ،و آنهه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس نیر ،سسس او را خوار دار ،و خیانتکار
بشاااماار ،و ووق بدنامی به نردنش بیرکن .مالیات و بیت المال را بگونه ای وارسااای کن که
صااال مالیات دهندناو باشااد ،زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندناو ،عامل اصااال امور
دیگر اقشار جامعه میباشد.
امیرمؤمناو علی در وصایههای باال بر اهمیت اصل نظارت ،وی نیهای ناهراو یعنی استراده از
افراد صاادق و وفادار ،انجام نظارت پنهانی ،سوق دادو منُوالو به سوی عمل صالح و شاینته و اهتمام
به فرهنگ لط و امانتداری در برخورد با مردم ،اهتمام وی ه به سالمت نرس منُوالو نزدیک و برخورد
قااو و ساااکت با خیانتکاراو اکید میکند .ایشااااو در خصاااوص نظارت بر امور اقتصاااادی حکومت
حناسیت بنیار زیادی نشاو داده و سالمت اقتصادی را عامل اصال جامعه و مردم میداند .امیرمؤمناو
علی در راساتای نظارت بر عملکرد منُوالو حکومت اسالمی در نامهای به ع ماو بنحنی انصاری
عامل بصره وی را مورد مؤاخذه قرار میدهد و میفرماید:

َ َ ََ َ
ْ َ ْ ْ
َ َ َ َ َُْ ََ ْ ْ َ َ ُ
ً
َُ
ْ
َّ
ت إلی َها س َْ َ َت َط ُ
اب
َ فقَد َبلغ ن َر ُبال ِم ْن ِفتی ِة هل ال َل ْق َ َر ِة رعاك إل م ر َب ٍة ف س َ َرع
«یَا ْاب َن حنی
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْلج َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُتج ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ
مج ُ ٌّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
ٌّ
ا
لَک اْللوان و تنقَل ِإلیَک فان و ما ظننت نک یب ِإل عام قوم ع ِائلهم فو و غ ِنهی مدعو»
ِ ٍ
ِ
ِ

(نه البالغه.)225 :16 ،1121 ،
ای پنر حنی ! به من خبر رسیده که مردی از جواناو اهل بصره و را به مهمانی خوانده

و و هم به آو مهمانی شاتافتهای ،با غذاهای رنگارنگ ،و هروهایی پر از وعام که به سویت
آورده میشااده پذیراییت کردهاند خیال نمیکردم مهماو شاادو به ساارره قومی را قبول کنی
که محتا شاو را به جرا میرانند ،و وانگرشاو را به مهمانی میخوانند.
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َ َََْ ْ َ َ َ
ً َ َ َ ْ َ َ َ ُْ ُ َ َ
َ َ
ْ َ َ َ َْ ُ ُ
َ ََْ َ
وبة ِ
اهدا ،فلس َطت علی ِب العق
َ
ش
ک
ذل
ب
ت
ی
ف
ت
اك
،
ک
ون
ی
ع
ِ
ِخیَانَ ٍة ابتمعَت ُِبَا علی ِب ِعندک خلار ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ لخ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ا َ
َبَ َدنَبَ ،و َخَ ْذ َتَ ُب َِبَا َص َ َ
ار الته َم ِة.
اب ِم ْن ع َم ِلَ ِبُ َّ ،لتَب ِبقَام املَذل ِة ،و ولتب با ِ یان ِة ،وقلدتب ع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َّ ْ َ ْ ْ َ
َ
َ ُْ
َ ْ َ َ ً َْ
َ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ
َ
َوفققَد م َرالخ َراِ ِِبَا ی ِل هلَب ،فَ ِإن ِِ صََال ِح ِب وصََال ِح ِهم ص َالحا ِملَ ِس َوام (نه البالغه:
ِ
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نامه  15نه البالغه نشااودهنده آو است که حضرت امام علی عملکرد منُوالو حکومتی را با
دقت و حناااساایت بناایار رصااد میکند و بالفاصااله پس از بروز خطا از سااوی منااُوالو ،موارد را به آناو
نوشزد میکند .آوحضرت ننبت به شریح قاضی که در زماو حکومت آو حضرت خانه ای به مبلغ هشتاد

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

دینار خرید ،و خبر آو به امیرمؤمناو علی رسید ،وی را خواست و به او فرمود:
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َ

ْ

َ
ََ َ
ُ ُ ً
ُ
َ
َّ َ َ َ َ ً َ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ ْ َ
َ َّ ُ َ
« َبلغ نک ْابت ْعت رارا بمَث ِنی ِرینارا َو كتبت لا ِكتابا َو شهدت ِفی ِب شهورا ...یا ش َری ُح ما إنب سی تک
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ ْ َ ُْ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ
ً َ ْ َ َ َ َْ َ َ
ُ
خ
ی
اخقَا و یََ ِلمک إل قْك خالقا
من ل ینظر ِِ ِكت ِابک و ل یََ لک عن ن ِتک حیت ِربک ِمنها شَ ِ
ِ
ِ
َ َ ِ َ َ َْ
َ
َ
َ ُْ
ُ
َ َ ُ
َّ
َ
ُ َ َ َ
َ َ َ ََ ْ َ
َّ
َ
َ
الد َ
ار ِم ْن غی مالک ْو نقدت الَ َمَ ِم ْن غی حاللک فإذا نت
فانظ ْر یا شَ َری ُح ل تکون ْابت ْعت ه ِذ ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ اْ
الدنیا َو َر َار اآل ِخ َر ِة» (نه البالغه.)27 :11 ،1121 ،
قد خ ِسرت رار

به من خبر رساایده خانه ای به هشااتاد دینار خریده ،و برایش سااند نوشااته ،و بر آو نواهانی

نرفتهای ...به زودی کنای (ملک الموت) به نزدت میآید که به سند خانه نظر نمیکند ،و از
نواه آو نمی پرساااد ،ا آنکه و را از خانه بیروو می کند ،و نها نااالیم خانه قبر می نماید .ای
شریح ،مواهب باش که این خانه را از غیر مال خود نکریده ،یا قیمت آو را از غیر مال حالل
نداده باشی ،که در این صورت دچار خنارت دنیا و آخرت شدهای.
خودنظار ی یکی از امور مورد اکید امیرمؤمناو علی اسااات .در نه البالغه درباره این موضاااوع
میخوانیم که:

َّ ً َ
ًَ ُ
َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ ْ ََْ
َ
ْ
َ َّ
َّ َ ُ َّ
ْ ْ َ ُ
َ
دا َح ا
ب إل ِم ْن ن لَ
الس َ ْعدان م َس َهدا ْو َب َّر ِ اْلغال م َق َف
ک
اَلل ْلن ت َع ح َس َ
ِ
«و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ً
ُْ َ
ْ َ َ َ
َ َ َْ َ َ ً َْ
ً َ
ْ ُ
َّ َ
اَلل َو َر ُسَول ُب ْی َم القی َامة َظاملا ل َل ْ
اصَلا ل َ ٍء ِم َنالحطام َو كیَ ظ ُِّل حدا لنفس یَرع
غ
و
ار
ل
ع
ال
ض
ع
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ُ ُ َُ
َ ْ َ ُُ َُ
ولا َو ی ُطو ُ ِ َّ َ
ولا» (نه البالغه.)215 :11 ،1121 ،
الَّثی حل
إل الللی قف
ِ
ِ
ِ

«به خدا قناام انر شااب را به بیداری به روی خار سااعداو به روز آرم ،و با قرار داشااتن غلها و

بندها به بدنم روی زمین کشایده شوم ،پیش من محبوب ر است از اینکه خدا و رسولش را در
قیامت دیدار کنم در حالی که به بعضااای از مردم ساااتم نموده ،و چیزی از مال بی ارزش دنیا
غصاب کرده باشم! چگونه به کنی ستم کنم برای وجودی که به سرعت به سوی کهنگی و
پوساایدنی پیش میرود ،و اقامتش در زیر وده خا ووالنی میشااود (نه البالغه:1333 ،
)232؟
عملکرد آوحضارت در برابر درخواست وی هخواری نزدیکاو قابل وجه و آموزنده است .در نه البالغه
در اینباره آمده است که:

41

باه خادا قنااام عقیال را در او فقر دیادم که یک من نندم از بیت المال شاااما را از من

درخواساات داشاات ،و کودکانش را از پریشااانی فقر ،با موهای غبار آلود و رنگهای یره دیدم،
که نویی صااور شاااو را با نیل ساایاه کرده بودند ،عقیل به درخواسااتش اصاارار ،و سااکنش را
کرار می کرد .من به نرتارش ّ
وجه می کردم ،و او خیال می کرد که دینم را به او فروخته ،و از
راه و روشام دسات برداشاته و به خواستهاش ن میدهم ،در این اثنا آهن پارهای را نداخته و
باه بدو او نزدیک کردم ا مایه عبر ش شاااود ،نانهاو چوو ناله بیمار ،از حرارت آو آهن پاره
ناله زد ،و نزدیک بود از آو آهن نداخته بناااوزد ،به او نرتم :مادراو داغدار بر و بگریند ای
عقیل ،آیا و در برابر آهن پاره ای که انناااانی آو را به شاااوخی و بازی برافروخته ناله می زنی،
ولی مرا به جانب آ شی که خداوند ّ
قهار به جهت خشم خود افروخته می کشانی؟! آیا و از این
درد اند ناله بزنی ،و من از آ ش سوزنده ّ
جهنم ناله نزنم (نه البالغه)232 :1333 ،؟

برخورد آوحضاارت در مواجهه با پیشاانهاد رشااوه از سااوی افراد بانروذ بناایار دقیق و آموزنده اساات.
ایشاو درباره این موضوع میفرماید:

َ
َ
َ َ َ ُْ َ
َ ُ
ٌ َ ََ َ ُْ َ
َ
ُ
َ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ
َ ٌ ْ ََ ٌ ْ
َ
َ
« ارق َرقنا ِبلفوف ٍة ِ وع ِاِئا َو معجون ٍة شَ ِنْتها ك َّنا ُجنت بریق حی ٍة ْو قی ِئها فقلت ِصلة م ناکة م
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ
َ َ َ ٌَ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ َ َ َ َ َ َ َِ َ
َّ َ َ ٌ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ال ُلو ُ َعنْ
َ
َ
َ
َّ
ح
م
کنها ه ِدیة فقلت هللتک
ت فقا ل ذا و ل ذاك و ل ِ
ص َدقة فذ ِلک رم علینا هل اللی ِ
ِ
َ َ
َ ُ
َْ َ َ ُ ْ َ ٌ َْ َ
َ
َّ ٌ َ َ ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ َ
ُ
ْ تجج ُ َ َّ
َّ
َ ْ
ی َّ
ت اْلقَال َ
اَلل َت َت ِلجخَ َدع مخ
الس َ ْل َعَة ِبَا تحَت
اَلل ل ْو ع ِطیَ
و
ر
م
ة
نَ
ب
و
ذ
م
ت
نَ
ط
ل
ت
ِ
ِری ِن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َْ َ
َّ ُ ْ ُ
ْ
َ َ َ َ ْ َ ْ
َّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ
َ َْ ُ
ی ٍة ما ف َعلتب َو إن رنیاك ْم ِعن ِدی ْله َون
كها َع ن ع ِق َی اَلل ِ َّنل ٍة س َللها بلب ش َ ِع
فال
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ
َْ ْ َ ُْ
َ َ
ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ
ْ ُ
َ َ َ َ َْ َ ُ َ َ
َ
َ
َ
ن
ق
ات العقل و ح
ِمن ورقَ ٍة ِِ ف ِم برار ٍة فقض َمهَا مَا ِلع ِلی و ِلن ِعی یق و لَذ ٍة ل تلَ نعوذ ِبَ ِ
اَلل ِمن س َل ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ َ َ َ ْ َ ُ
ی» (نه البالغه.)216 – 215 :11 ،1121 ،
الزلل و ب ِب نَت ِع
ِ ِ

شاکصی در اریکی شب با ارمغانی در هرو بنته ،و حلوایی که آو را خوش نداشتم و به
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َ
ََ َ
ْ ُم ُْ َ ً َ ََ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ا
ْ
َ َّ
ُ َ ً َ ْ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ
الُّ ُعور ُغ ْ َ
ْ
اَلل لقد َر یت ع ِقیال َو قد ملق حیت اسََح ِمن ُب صاعا و ر یت ِصلیانب شعا
«و ِ
ِ
ِ
َ
َ
َم ً َ َ َ
ْ
ْ َْ
ْ َ ْ ْ َ َّ َ ُ م َ ْ ُ ُ ُ
َْ َ ُ م ًَ ْ َ ُ
وه ُه ْم بالع ْظِّل َو َع َ
او َرین ُمؤكدا َو َّ
رك َر َع الق ْو م َرررا ف صغیت
ب
و
ت
ر
و
س
ا
َّن
اْلل َوان ِمن فقرم ك
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
َ
ُ َ
َ
ِ َ َ َ م َ
ُ
َّ ُ
َ َْ
َ ُ ُ َ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ً َّ ْ َ ُ َ
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آو بدبین بودم به ووری که انگار می کردی آو را با آب دهاو یا اسااتررا مار ساااخته اند نزد
من آمد ،به او نرتم :این صااله اساات یا زکات یا صاادقه؟ اینها که بر ما اهل بیت حرام اساات.
نرت :نه این اسات و نه آو ،بلکه هدیه است .نرتم :مادرت به عزایت بنشیند ،آمده ای از راه
دین خاادا فریبم دهی؟! یااا دساااتگاااه فکر و اناادیشاااه ات بااه هم خورده ،یااا دیوانااه ای و یااا
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بیهودهنویی؟ به خدا قنام انر هرت اقلیم را با آنهه زیر آسماوهای آنهاست به من بدهند ا
خاداوند را با ربودو پوسااات جوی از دهاو مورچه ای معصااایت کنم به چنین کاری دسااات
نمی زنم .و بی شاااک دنیای شاااما نزد من از برنی که در دهاو ملکی اسااات و آو را می َج َود
ّ
خوار ر اساات! علی را با نعمتی که از دساات میرود و لذ ی که باقی نمیماند چکار؟! از خواب
عقال ،و زشاااتی لغزش باه خادا پنااه می بریم ،و از او یااری می ولبیم (نه البالغه:1333 ،
.)233
بر اساااا

آنهه نذشااات ،با وجه به اهمیت نظارت بر عملکرد مناااُوالو و اهتمام وی ه امیرمؤمناو

علی باه این امر در کالم و عمال ،باه منظور احصاااای مؤلراههای نظارت صاااحیح و کارآمد در نرتار
آوحضرت به شیوۀ علمی و با استراده از نظر خبرناو این پ وهش انجام شد.
پیشینه تحقیق

بررسایهای به عمل آمده حاکی از آو اسات که کتابها و پ وهشهایی در خصاوص شیوه نظارت بر
مناُوالو حکومت از دیدناه امیرمؤمناو علی نگاشاته شاده اسات که در این بکش بر اسا
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میزاو

اهمیت به برخی از آوها اشاره میکنیم.
 اخواوکاهمی ( )1333در مقالهای با عنواو «اهداو و کارکردهای نظارت در نظام ساایاساای اسالم»
نظارت حکومتی را در نظام اساالمی بررسی کرده است .در این حقیق مواردی از قبیل حقق وحید
و اجرای شااریعت ،احیای حق و عدالتخواهی ،امر به معروو و نهی از منکر ،اصااالحات اساااساای و
مبارزه با فنااد و کنترل قدرت سایاسای مورد بحث و بررسی قرار نرفته است .یافتههای این پ وهش
بر وابناااتگی کاامال نظاارت بر حکومت با آموزههای اساااالمی اذعاو نموده ،و آو را باعث افزایش
کارآمدی نظام داننته است.
 فال سااالوکالیی ( )1333در مقاالهای با نام «نظارت بر حکومت و سااااز وکارهای آو در اساااالم »
روشهای نظارت بر حکومت را در دین اساااالم بررسااای نموده و خاورنشااااو میکند که :نظارت در
اصاالی بیرونی و درونی اساات .ایشاااو ساااز وکارهای نظار ی را در حکومت
اسااالم شااامل دو بکش
ِ
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اساالمی یکی از راهکارهای رسااندو فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی برشمرده است .در این
حقیق نظارت بر کارنزاراو حکومتی در نظام اسالمی کارآمد ر از دیگر نظامها معرفی شده است.
بیین ضااارورت و مرهوم کنترل و نظاارت پرداخته و موان  ،مراحل و آثار کنترل و نظارت را با اکید بر
سااایره و دیدناه امام علی مورد بررسااای قرار داده اسااات .در این مقاله از نظارت به عنواو عاملی
برای جلونیری از خودمحوری و جزمیت یاد شده است.
 واهری ( )1331در مقالهای با عنواو «نظارت اصااالی از اصاااول مدیریت از دیدناه قرآو و سااانت»
اهمیت نظارت در مدیریت جامعه اساالمی را حلیل کرده اسات .در این حقیق مصادیق متعددی از
نظارت در قرآو کریم ذکر شااده اساات ،و شاایوه نظار ی امیرمؤمناو علی بر حکومت اسااالمی به
عنواو نمونهای عملی از نظارت وبق آموزههای اساالمی مورد بررسی قرار نرفته است .این پ وهش
انضاباط اقتصاادی ،انضاباط نظامی ،انضاباط اجتماعی و وجداو اخالقی را از مهمترین موضوعات
مورد اکید در نظارت بر کارنزاراو حکومتی داننته است.
 پ وهنده ( )1331در مقالهای حت عنواو «اوالعات و نظارت در حکومت علوی« به اهمیت منفله
نظارت و ارزشااایابی مناااتمر امور مناااُوالو و نظام شاااویق و نبیه از دیدناه امام علی پرداخته
اسااات .محقق باا ااکید بر سااایره امیرمؤمناو علی معتقد اسااات که بازرسااای و نظارت یکی از
مهم رین مؤلرههای ساااالم ماندو نظام حکومتی اسااات و دولتها برای بقای خود نانزیر از اجرای
دقیق و منتمر نظارت هنتند.
 آیتاللهزاده ( )1332در مقالهای حت عنواو «بازرساااو حکومت علوی« به وصاای شاایوه نظار ی
امیرمؤمنااو علی بر امور مناااُوالو حکومتی در دوراو خالفاات آوحضااارت پرداختاه اسااات.
نماشااتن کارنزاراو مکتبی ،کارداو ،دقیق ،راسااتگو و وفادار از وی نیهای بازرساااو حکومت علوی
است ،که مورد بررسی و حلیل قرار نرفته است.
اک ر پ وهشهای انجام شاااده با موضاااوع نظارت بر مناااُوالو حکومتی از دیدناه امیرمؤمناو
علی به صااورت وصاایری دوین شاادهاند .وجه مایز این حقیق با حقیقهای یادشااده در این
است که در استکرا اندیشه امیرمؤمناو علی از نه البالغه و کتابهای مر بط ،و اولویتبندی
و حلیال مواضااا امام درباره نظارت بر مناااُوالو حکومتی ،با خبرناو دانشاااگاهی و حوزوی
مشاورت کردیم و از نظر علمی و کصاصای ایشاو در ارائه نتای استراده نمودیم .همهنین در فرایند
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الگوی ساختاری تفسیری نظارت بر مسئوالن حکومت اسالمی در نهجالبالغه

 ننااااجیزواره ( )1337در مقاالاهای حت عنواو «بایناااتههای مدیریت از منظر امام علی »به
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بررسای و حلیل سایره نظری و عملی امام از روش حلیل ساختاری رنیری که روشی علمی و
نظاممند است بهره نرفتیم.
روش تحقیق
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نوع متغیرهای حقیق ،روش ساختاری -رنیری را که دارای رویکردی
با عنایت به ماهیت موضوع و ِ
کیری اسااات ،باه عنواو روش پ وهش انتکااب کردیم .در این مقاالاه اوالعاات اولیه را با مراجعه به متن
عربی و رجمه فارسااای نه البالغه و کتابهای مر بط نردآوری کردیم .ساااسس مراهیم مربوط به راهبرد
نظارت بر امور مناااُوالو حکومتی را از دیدناه امیرمؤمناو علی به روش حلیل محتوا ،اساااتکرا و
اساااتنباط نمودیم .با عنایت به ماهیت و اهداو حقیق ،محتوای احصاااا شاااده را به شااایوه کیری حلیل
کردیم .برای رنااایر محتوای مورد نظر دادههاای متنی را از وریق فراینادهاای وبقاهبنادی نظااممند در
شااااخاههاای مکتل ساااازماندهی نمودیم .پس از اساااتکرا مراهیم مر بط با راهبرد نظارت بر عملکرد
منااُوالو ،برای آناهی از کیریت ار باط مراهیم و به منظور کمیل معیارهایی که از وریق مطالعه ادبیات
موضاااوع احصاااا کرده بودیم ،و همهنین عیین ار باط میاو محورهای احصاااا شاااده با اساااتراده از روش
نمونهنیری هدفمند ،با  31نرر از اعضاای هیات علمی دانشاگاهها و متکصاصاو علوم حوزوی که با متن
نه البالغه و سایره امیرمؤمناو علی آشنایی داشتند ،مصاحبه کردیم .مصاحبههای انجامشده از نوع
مصااااحباۀ نیماهسااااختااریافته بودند که در آوها ضااامن عیین ساااوالهای حقیق به صاااورت دقیق،
پاسا دهندناو در عیین ار باط میاو مؤلرههای احصا شده به اههارنظر پرداختند .نوع منُولیت ،مدر و
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رشته حصیلی خبرناو شرکتکننده در مصاحبه به شر جدول زیر است:
جدول ( :)1لینت خبرناو شرکتکننده در بکش مصاحبۀ حقیق
سمت

مدر حصیلی رشته حصیلی

عضاااو هیات ساااطاح  1عالوم
علمی

حوزوی

عضاااو هیات ساااطاح  1عالوم
علمی
عضاااو هیات
علمی

حوزوی

مر به

محل خدمت
دانشاااگاااه شاااهاایااد

علوم حوزوی

دانشیار

علوم حوزوی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

دکتری کصصی الهیات و معارو اسالمی

دانشیار

چمراو

دانشااااگاااه عاالااوم و
معارو قرآو کریم

عضاااو هیات دکتری کصصی الهیات ،زباو و ادبیات عرب ،علوم استادیار دانشگاه فردوسی
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عداد
1
1
2
3

سیاسی ،حقوق

علمی

عضاااو هیات دانشاااااااجااااوی اری اساااالم ،شااایعهشاااناسااای،
عضاااو هیات
علمی

دکتری کصصی

علوم و معاارو نه البالغه ،زباو و
ادبیات عرب

معارو قرآو کریم

استادیار دیگر دانشگاهها

جم

13
31

ساوالهای مطر شاده در فرم مصاحبه را از معیارهای نردآوری شده در جدول ( )2استکرا کردیم.
پس از آناهی از نحوه ار باط مراهیم نردآوری شاده ،دادهها را با استراده از روش ساختاری– رنیری مورد
جزیه و حلیل قرار دادیم.
الف) الگوی ساختاری -تفسیری ()ISM

الگوی ساختاری -رنیری ( 1)ISMکه وسط وارفیلد 2در سال  1371مطر شد ،روشی برای کش
و فهم رابطه منطقی میاو عناصاار یک نظام اساات .به عبارت دیگر الگوی ساااختاری -رناایری ()ISM
یک جام اسات (آذر
روشاای برای ساااختاربندی عاملی عناصاار نونانوو و مر بط در یک فرایند سااینااتما ِ
.)217 :1332
ب) مراحل اجرای الگوی ساختاری -تفسیری()ISM

برای بهدساات آوردو روابط و سااطو عناصاار در یک سااینااتم به روش  ISMفرایند زیر به صااورت
مرحلهای اجرا میشود.

الگوی ساختاری تفسیری نظارت بر مسئوالن حکومت اسالمی در نهجالبالغه

علمی

دکتری

سیاستگذاری عمومی

مربی

دانشااااگاااه عاالااوم و

3
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تعیین متغیرها

روش  ISMبا شناسایی و دوین متغیرهای مر بط با منفله آغاز میشود .این متغیرها از وریق مطالعه
اسااناد و ادبیات موضااوع ،مصاااحبه با خبرناو و یا پرسااشاانامه بهدساات میآیند (آذر  .)133 :1332در این
حقیق  6متغیر بر ر از نظر اثرنذاری با مطالعه ادبیات موضااوع و پرسااش از خبرناو شااناسااایی و به شاار

جدول ( )2دوین نردید .الزم به ذکر اسااات که برای هر مرهوم جمالت متعددی از امیرمؤمناو علی
احصا نردید ،که به جهت رعایت اختصار به ذکر یک نمونه برای هر مرهوم بننده کردیم.
Interpretive structural modeling 1Warfield 2-
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جدول ( :)2متغیرهای احصا شده از طریق مطالعه ادبیات موضوع
مفهو

کال

امیرمؤمنان علی

منبع

در پی نزارش ابواالساااود در خصاااوص عملکرد ابن عبااا

مااایااااناااجااای،

فرماندار بصااره در نامهای به وی صااریح کرد :من و را در امانت 33 :1371
 .1ااااعااااهااااد و خود شریک نمودم ...نه با پنرعمویت مواسات نمودی و نه امانت نااها البالغااه،
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امااااااناااااتداری را ادا کردی.
ناهراو

نام 11

مبادا شارافت و بزرنی کنی موجب شود که خدمات کوچکش اباانشاااااعاابااه
ّ
حااااااراناااااای،
را بزرگ کنی ،و نمنامی شاااکصااای و را بر آو دارد که کارهای
112 :1373

بزرنش را کوچک شماری.

کنانی را که به سکناو و اعتقادی نداشته و عقیده و را درباره ابااااناثاااایاااار،
ما قبول ندارند ،به کار مگیر.
 .2اقاااادامهااااای

1122ق323 :

در امور کاارنزارانات بینادیش ،و پس از آزماایش باه کارشااااو

پیشاااگیرانااه در بگمار ،و با میل شاااکصااای ،و بدوو مشاااورت آناو را به کارهای
اناااااتصاااااااااب مکتل وادار نکن.
منُوالو

نامه های محرمانه ،که دربردارنده سیاستها و اسرار و است ،از
میاو نوینااندناو به کناای اختصاااص ده که صااالح ر از دیگراو
باشد.
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نااها البالغااه،
نامه53
نااها البالغااه،
نامه53

خطااب باه شاااریح قااضااای :به من خبر دادند که خانه ای به
هشاتاد دینار خریده ای ...ای شریح! اندیشه کن که آو خانه را با نااها البالغااه،
ماال دیگراو یا با پول حرام نکریده باشااای ،که آنگاه خانه دنیا و نامه3
 .3برخورد قاو با
مناااااااُااااوالو
متکل

آخرت را از دست دادهای.
و از همکاراو نزدیکت ساااکت مراقبت کن ،و انر یکی از آناو
دست به خیانت زد ،و نزارش جاسوساو و هم آو خیانت را ایید نااها البالغااه،
کرد ،به همین مقدار نواهی قناعت کرده او را با ازیانه کیرر کن ،نامه53
و آنهه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس نیر
سارزنش منذر بن الجارود به سبب خیانت اقتصادی... :به من نااها البالغااه،
خبر دادند ،که در هواپرستی چیزی را فرو نذار نکرده ،و وشه ای نامه71
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مفهو

کال

امیرمؤمنان علی

منبع

برای آخرت خود بااقی نگذاشاااته ای ،دنیای خود را با باه کردو
درسات باشاد ،شتر خانه ات ،و بند کرشت از و باارزش ر است ،و
کنای که همانند و باشد ،نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را
دارد ،و نه می واند کاری را به انجام رساند ،پس چوو این نامه به
دست و رسد ،نزد من بیا.
آوحضااارت در نکوهش یااک کااارنزار فرمود... :از و خبری
رسایده اسات که در امانت خود خیانت کردی .به من خبر رسیده
که کشات زمینها را برداشته ،و آو چه را که می واننتی نرفته ،و نااها البالغااه،
آنهاه در اختیاار داشاااتی به خیانت خورده ای ،پس هر چه زود ر نامه12
حناب اموال را برای من بررست و بداو که حنابرسی خداوند از
حنابرسی مردم سکت ر است.
باه نقل از امام باقر :از برنامههای حکومتی امیرالمؤمنین
علی این بود که هر روز صبح در بازارهای کوفه مینشت ،بر
سااار هر بازاری میایناااتاد و با صااادای بلند میفرمود :ای نروه

الگوی ساختاری تفسیری نظارت بر مسئوالن حکومت اسالمی در نهجالبالغه

آخرت آباداو می کنی ،و از دین خدا بریدی ،انر نزارش رسااایده

اجراو! قبل از هر کار از خدا ولب خیر کنید و با آساو نرفتن در
 .1نظارت منتقیم
حاکم

معاامالت ،برکات بجویید دل خریداراو را به دسااات بیاورید و با مااجاالنااااای،
حلم و بردباری ،خود را زینت بکشاااید از درو و ساااونند و هلم 1123ق،
بسرهیزید ،با مظلوماو به انصاو رفتار کنید و به ربا نزدیک نشوید121 :11 .
ایشاااو بازاریاو را به رعایت عدالت در معامالت وصاایه میکرد و
آناو را ننبت به عاقبت نانوار نناه و حرامخواری آ ناه میفرمود.
بازاریاو نیز سااکنانش را نوش میکردند و سااسس مینرتند :ای
امیرالمؤمنین  ، آنهه نرتی شنیدیم و فرماو میبریم.

 .5خااودنااظااار اای

مرا به ساابب فرمانبرداریم از خدا و نیز رفتار نیکویی که با شااما نااها البالغااه،

(پیشگامی در قرار داشتهام ،به نیکی منتایید.
دادو خااااود در

خطبه227

آوساو که با جباراو سکن مینویند ،با من سکن مگویید.

77

نااها البالغااه،
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مفهو

کال

امیرمؤمنان علی

منبع

مااعاارض نااظااارت
مردم)

خطبه227
از من پنهااو مااداریاد آنهاه را از مردم خشااامگین باه هنگااام نااها البالغااه،
خطبه227

خشمشاو پنهاو میدارید.
باه چااپلوسااای و ملق باا من رفتار مکنید و مسندارید که نرتن
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

حق بر من نراو میآید .نکواهم که مرا بزرگ انگارید ،زیرا هر که نااها البالغااه،
شانیدو حق بر او نراو آید ،یا نتواند اندرز کنی را در باب عدالت خطبه227
بشنود ،عمل کردو بهحق و عدالت بر او دشوار ر است.
با من از نرتن حق ،یا مشورت در عدالت خودداری نکنید.

نااها البالغااه،
خطبه227

رفتار کارنزاراو را بررسی کن ،و جاسوسانی راستگو ،و وفاپیشه
بر آناو بگمار ،که مراقبت و بازرساای پنهانی و از کار آناو ،ساابب
امانتداری ،و مهربانی با رعیت خواهد بود.

نااها البالغااه،
نامه53

امیرمؤمناو علی وساااط مفموراو مکری باخبر شاااده که:
 .6نظارت پنهانی

مصاااقلا بن هبیره حقوق منااالماانااو را از بیات المال پرداخت
نمیکند و خویشاو و افراد قبیله خود را بر دیگراو رجیح میدهد .ماااغااانااایاااه،

76

لذا نامهای به او نوشت و فرمود :پروردنارت را به خشم آوردهای و 6 :1 ،1127
پیشاوایت را عصایاو نموده ای .حق پروردنارت را سبک مشمار و
دنیایت را با نابودی دینت اصال مکن.
ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها ()SSIM

ما ریس سااختاری روابط درونی متغیرها ،بر اساا

1

متغیرهای احصا شده وراحی مینردد .در سطر و

ساتوو ما ریس ،متغیرها به ر یب در شاده و سسس روابط آوها به صورت دوبهدو با استراده از نمادهای
استاندارد مشکص میشود.

Structural self-interaction matrix 1-

76

(جیتش اکار 1و دیگراو)2227 ،
روابط مفهومی در ماتریس خودتعاملی ساختاری ِ
 :Vیعنی  iمنجر به  jمیشود( .سطر بر ستوو اثرنذار باشد).
 :Xفثیر دوورفه  jبر  iو  iبر  jرا نشاو میدهد( .سطر و ستوو برهم اثرنذار باشند).
 :Oعدم وجود رابطه بین  jو  iرا نشاو میدهد( .سطر وستوو برهم اثر نداشته باشند).
ماتریس دستیابی

2

ما ریس دسااتیابی با بدیل نمادهای روابط ما ریس  SSIMبه اعداد صاارر و یک بر حنااب قاعده زیر
حاصال مینردد .برای استکرا ما ریس دستیابی ،در هر سطر عدد صرر را جایگزین  Aو  Oمیکنیم ،و
عدد یک را جایگزین  Xو  Vمیکنیم.
نماد مفهومی

 iبه ( jسطر منجر به ستون)

 jبه ( iستون منجر به سطر)

V

1

2

A

2

1

X

1

1

O

2

2
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 :Aیعنی  jمنجر به  iمیشود( .ستوو بر سطر اثرنذار باشد).

سازگار کردن ماتریس دستیابی

پس از بدیل مام ساااطرها به عددهای صااارر و یک ،نتیجه حاصااال از این عددنذاری ما ریس اولیه
دساتیابی را به وجود میآورد .در ما ریس اولیه دستیابی باینتی سازناری درونی بین متغیرها یا هماو روابط
ثانویه بین ابعاد و شااخصها برقرار شود .لذا در رابطه ثانویه انر ُبعد  Jمنجر به ُبعد  Iنردد ،و ُبعد  Iمنجر به

ُبعد  Kشااود ،در نتیجه باینااتی ُبعد  jمنجر به ُبعد  Kشااود .انر در ما ریس دسااتیابی این روابط برقرار نبود
باید ما ریس اصااال شااده و روابط مورد نظر جایگزین شااوند (هوانگ 3و دیگراو .)2225 ،در این حقیق
متغیرهای درونی را با استراده از معادله خطی زیر سازنار کردیم.

1- Jitesh Thakkar
Reachability matrix 2Huang 3-

75

75
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سطح بندی عناصر ماتریس دستیابی

در این مرحله مجموعه ورودی متشاااکل از «مجموعه پیش نیاز به اضاااافه مجموعه مقدما ی» 1و نیز
مجموعه خروجی متشاکل از «مجموعه دستیابی به اضافه مجموعه دریافتی» 2برای هر یک از متغیرها از
روی ما ریس دسااتیابی سااازنار شااده اسااتکرا میشااود .مجموعه ورودی برای هر متغیر شااامل خود آو
متغیر و ساایر متغیرهایی است که در بهوجود آمدو آو متغیر نقش دارند .مجموعه خروجی برای هر متغیر
شاااامل خود متغیر مورد نظر و ساااایر متغیرهایی اسااات که در بوجود آمدو آوها نقش دارد و یا به عبارت
دیگر متغیرهاایی کاه از وریق این متغیر می واو باه آوهاا دسااات یافت .پس از عیین مجموعه ورودی و
خروجی برای هر متغیر ،عناصار مشتر در مجموعه ورودی و خروجی برای هر متغیر شناسایی میشوند
(جیتش اکار و دیگراو.)27 :2227 ،
ِ
رسم الگو

در این مرحله بر اساا

71

میکنیم و آنگاه بر اساااا

ساطح متغیرها ،آوها را بر اساا

اولویت بهدست آمده از باال به پائین رسیم

ما ریس دساااتیابی ساااازنار شاااده ،روابط بین متغیرها را با خطوط جهت دار

(جیتش اکار و دیگراو.)27 :2227 ،
مشکص مینماییم ِ
تجزیه و تحلیل MICMAC3

هدو جزیه و حلیل  ،MICMACشاکیص و حلیل قدرت نروذ 1و وابنتگی 5متغیرهاست َ(روی
و دیگراو.)216 :2225 ،
Antecedent set 1Reachability set 2Matrix Impact Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification 3Driving power 45- Dependence
Ravi 6-

71

6

یافتههای پژوهش

همانگونه که اشااره شد ،به منظور استکرا الگو در نام اول باید متغیرهای مورد نظر شناسایی شوند.
در الگو بر اساااا

مراهیم احادیث و روایات و وساااط خبرناو اساااتکرا نردید .فهرسااات این متغیرها در

جدول ( )3قابل مالحظه اسااات .پس از شاااکیل ما ریس روابط درونی ،این ما ریس در قالب مصااااحبه با
خبرنااو امر کمیال نردیاد و اوالعاات جم آوری شاااد ،که نتای نهایی در جدول ( )3در قالب ما ریس
ِ
دستیابی یکسارچه قابل مالحظه است.
جدول ( :)3ماتریس دستیابی یکپارچه خبرگان
ُبعد

1

2

3

4

5

6

قدرت نفور

 .1عهد و امانتداری ناهراو

1

1

2

1

1

1

5

 .2اقدامهای پیشگیرانه در انتصابها

1

1

1

1

1

1

6

 .3برخورد قاو با منُوالو متکل

1

1

1

1

2

1

5

 .1نظارت منتقیم حاکم

2

2

2

1

1

2

2

 .5خودنظار ی

2

2

2

2

1

1

2

 .6نظارت پنهانی

2

2

2

2

2

1

1

3

3

2

1

1

5

میزاو وابنتگی

پس از ادوین مجموعه ورودی و خروجی که در روششاااناسااای پ وهش بیاو شاااد ،و نیز احصاااای
مجموعه مشاتر  ،آوها را سطحبندی میکنیم .در این مرحله متغیرهایی که مجموعه خروجی و مشتر
آوها کامال مشاابه باشاند ،در باال رین ساطح از سالناله مرا ب الگوی سااختاری رنیری قرار مینیرند.
پس از آنکه باال رین سااطح مشااکص شااد ،از دیگر معیارها رکیک میشااود .سااسس دیگر سااطو در
فرایندی مشابه مشکص میشوند .سطحبندی معیارهای این حقیق در جدول ( )1ارائه شده است.

79
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به این منظور بر اساا

حلیل محتوای صاورت نرفته در خصاوص نه البالغه ،متغیرهای مورد استراده

79

جدول ( :)4سطحبندی مجموعه معیارها
معیار

1

عهد و امانتداری ناهراو

1،2،3

1،2،1،5،6

1،2

3

2

اقدامهای پیشگیرانه در انتصابها

1،2،3

1،2،3،1،5،6

1،2،3

1

3

برخورد قاو با منُوالو متکل

2،3

1،2،3،1،6

2،3

3

1

نظارت منتقیم حاکم

1،2،3،1

1،5

1

2

5

خودنظار ی

1،2،1،5

5،6

5

2

6

نظارت پنهانی

1،2،3،5،6

6

6

1
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ردیف

مجموعه ورودی

مجموعه خروجی

مجموعه مشترک

سطح

در این مرحلاه باا وجاه به مجموعههای ورودی ،خروجی و مشاااتر و ساااطح هر یک از متغیرها در
جادول ساااطحبنادی ،الگوی اولیه رسااام و از وریق حذو انتقالپذیریها در آو ،الگوی نهایی بهدسااات
میآید .روابط بین متغیرها و جهت پیکاو ،از روی ما ریس دریافتی جمی شده بهدست میآید.

67

نمودار فوق به عنواو نمودار رابطه بین معیارهای احصا شده ،نشانگر رابطه موجود بین  Iو  Jمیباشد.
این نمودار رابطه درونی میاو هر یک از معیارهای احصااا شااده را به وساایله خطوط رساامشااده بین آوها
نشاو میدهد .این نمودار در الگوی ساختاری رنیری ،الگوی ساختاری یا دیانراو نامیده میشود.

67

در آخرین مرحله از الگوی ساااختاری – رناایری باینااتی ما ریس قدرت نروذ و وابنااتگی را اسااتکرا

دارند .دومین دسااته شااامل "متغیرهای وابنااته" هنااتند که از قدرت هدایت کم و وابنااتگی زیاد برخوردار
میباشاند .ساومین دساته "متغیرهای پیوندی" هناتند که دارای قدرت هدایت و وابناتگی زیاد میباشند.
این متغیرها غیرایناتا هناتند و هر نوع غییر در آوها می واند ساینتم را حت فثیر قرار دهد .الزم به ذکر
اساات که پاساا های صااادرشااده از سااوی سااینااتم می واند این متغیرها را غییر دهد .چهارمین دسااته
متغیرهای "مناتقل یا نروذی" هنتند که از قدرت هدایت قوی و وابنتگی ضعی برخوردارند .این متغیرها
که معموال در سااطو آخر الگو قرار دارند ،از بیشااترین قدرت نروذ و اثرنذاری بر دیگر متغیرها برخوردارند.
در این مقاله ما ریس حلیل قدرت نروذ و وابنتگی در نمودار ( )2نشاو داده شده است.
نفوذی

پیوندی
تعهد
ناظران

برخورد با
متخلفان

31

اقدا های
پیشگیرانه

31
33
31
9
8

نظارت
مستقیم

5

قدرت نفوذ

خود
نظارتی

7
6
4
نظارت
پنهانی

1
1
3

وابسته

34

31

31

33

خود مختار

31

7
8
9
میزان وابستگی

6

5

4

1

1

1

نمودار ( :)3ماتریس تحلیل قدرت نفور و وابستگی

معیارهای احصااا شااده در حوزه نظارت بر منااُوالو حکومتی در اندیشااه امیرمؤمناو امام علی از
رویکرد انطباق معیارهای یادشاده با شرایط جامعه امروزی
وریق مطالعه ادبیات موضاوع احصاا نردید و با
ِ
از دیادنااه خبرنااو اولویاتبندی شاااد .معیارهای ذکرشاااده در یک فرایند مرحلهای از وریق جدول (،)2
- Autonomous variables 1

61
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کنیم .در این حلیل متغیرها به چهار دساته قنیم میشوند .دسته اول "متغیرهای خودمکتار "1هنتند که
ً
از قدرت هدایت و وابنااتگی ضااعیری برخوردارند .این متغیرها غالبا ار باوی سااناات و کمرنگ با سااین اتم

61

نمودار ( ،)1جادول ( ،)3جدول ( ،)1نمودار ( )2و نمودار ( )3به دسااات آمدند .هماونونه که در ما ریس
معیار اقدامهای پیشگیرانه در انتصاب منُوالو دارای
فوق (نمودار  )3مشاکص اسات ،در این پ وهشِ ،
بیشاترین ضاریب اثرنذاری است .به همین دلیل این معیار ،در قنمت معیارهای نروذی قرار نرفته است

که حاکی از اثرنذاری باالی این معیار در الگو اسات .اقدامهای پیشگیرانه در انتصاب منُوالو به معنای
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انتکاب و انتصااب مدیراو اصالح در پناتهای کلیدی اسات ،که یک اصال مهم و حیا ی در سوق دادو
جامعه به ساوی رشاد و وساعه بهشمار میرود .رعایت این معیار ا حدود زیادی هزینههای مادی و معنوی
نظارت بر مناُوالو را کاهش داده و آسایبهای ناشای از انتکاب افراد ناصاالح را در ساینتم حکومتی از
بین میبرد .در ما ریس حلیل قدرت نروذ و وابنتگی معیارهای عهد و امانتداری ناهراو و برخورد قاو
با مناُوالو متکل در ناحیه پیوندی قرار نرفتند .قرار نرفتن معیارهای یادشده در ناحیه پیوندی حاکی از
اخبار منااُوالو و برخورد قاو با افراد متکل ،
آو اساات که امانتداری ناهراو در انتقال درساات و دقیق ِ

نقشااای ساااازنده در جلونیری از خیانت مناااُوالو به مردم و بیتالمال دارد .به عبیر دیگر از نظر خبرناو

شارکتکننده در مصااحبه این معیار با عملکرد صاحیح مناُوالو رابطهای دوسویه دارد ،و هر قدر نظارت
دقیق ر و برخورد قاو ر باشد ،هلم و خیانت در بین کارنزاراو کمتر خواهد بود.
معیارهای نظارت مناتقیم حاکم و خودنظار ی نیز بر اساا

نظر خبرناو در زمره وابنته رین متغیرها

قرار نرفتند .این امر به معنای آو اسااات که مؤلرههای فوق به امور مکتلری وابناااته هناااتند .به عنواو
نمونه نظارت منااتقیم حاکم به شاارایطی از قبیل مهیا بودو شاارایط نظارت بنااتگی دارد .مؤلرهای مانند
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فراهم بودو فرصاات در نظارت منااتقیم حاکم نقش بناازایی دارد .همهنین خودنظار ی به مؤلرههایی از
قبیل صااالح و صااادق بودو کارنزار دسااتگاه حکومتی بنااتگی دارد .لذا یکی از عوامل حقق خودنظار ی
خودمکتار
انجام اقدامهای پیشاااگیرانه در انتصااااب مناااُوالو اسااات .معیار نظارت پنهانی هم در ناحیه
ِ
ما ریس حلیل قدرت نروذ و وابناتگی قرار نرفت .این امر به معنای آو است که از نظر خبرناو در شرایط
کنونی جامعه ،نظارت پنهانی در مقاینااه با دیگر معیارها در اولویت بعد قرار دارد .در این خصااوص الزم به
ذکر اسات که شارکتکنندناو در مصاحبه بر این باورند که اقدام پیشگیرانه و نظارت آشکار ننبت به دیگر
معیارها از کارکرد مناسااب ری در جامعه برخوردار هنااتند .چرا که با انتکاب منااُوالو شاااینااته و دارای
صااالحیت و آناهسااازی آناو نناابت به ضااوابط و شاارایط صاادی منااُولیت در جامعه اسااالمی می واو ا
حادود زیااادی از خیااانات و کااارشاااکنی جلونیری کرد .در صاااورت رعااایات موارد فوق ،برای جلونیری از
کل های موردی می واو از نظارت پنهانی به عنواو یکی از راهکارهای اصاااال امور اساااتراده کرد .در
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همین راساتا در فرایند انجام مصااحبه خبرناو ضامن ایید ساه معیار نظارت منتقیم حاکم ،خودنظار ی و
نظارت پنهانی به عنواو معیارهایی اثرنذار در حوزه نظارت حکومتی ،بر این باور بودند که در زندنی امروزی
ِاعمال نظارتهای یادشاده در سطح کشور به حداقل رسیده است .لذا در حوزه نظارت حکومتی معیارهای
سطح چهار و سه به ر یب از کارایی بیشتری ننبت به دیگر معیارها برخوردارند.
نتیجهگیری

در این مقاله به منظور انجام یک حلیل علمی در خصااوص نظارت بر منااُوالو حکومتی در اندیشااه
مادیریتی امیرمؤمنااو علی ،سااایره نظری و عملی ایشااااو در نه البالغه و برخی دیگر از کتابهای
اریکی مورد بررسای قرار نرفت .بر این اساا

فرآیند مطالعۀ مناب یادشده
نزارههای مر بط با موضوع در
ِ

احصا شد .سسس مرهوم نهرته در هر نزاره استکرا نردید که در جدول ( )2قابل مالحظه است .در نام
بعدی رابطه مراهیم احصاااا شاااده با یکدیگر عیین نردید ،و ساااطحبندی هر یک از نزارههای مرهومی با
اساتراده از روش سااختاری -رنیری صورت پذیرفت .فرایند یادشده منجر به رسیم الگوی نهایی حقیق
در قالب شااش معیار و چهار سااطح ،مطابق نمودار ( )1نردید .سااسس در آخرین مرحله از فرایند حقیق،
شااااخص اقدامهای
ماا ریس حلیال قادرت نروذ و وابناااتگی اساااتکرا نردیاد .باا وجه به قرار نرفتن
ِ

نروذی ماا ریس یادشاااده و دبر در فهرسااات
پیشاااگیراناه در انتصااااب مناااُوالو حکومتی در جاایگااه
ِ

زیرمعیاارهاای این شااااخص کاه عباار ناد از :بهکارنیری مناااُوالو معتقد به مبانی اساااالم و پایبند به

آرماوهای ولیامر و رهبر منالماناو ،آزمایش افراد قبل از بهکارنیری آنها ،مشورت در انتکاب منُوالو و
انتکاب افراد صااالح برای انجام ماموریتهای حنااا

و مهم می واو نرت که این شاااخص به وور کلی

دربرنیرناده بکش عمادهای از معیاارهاای نظاار ی در حکومات اساااالمی اسااات .همااو معیاارهاایی که
ضاامینکننده سااالمت فردی و عملکرد مطلوب منااُوالو اساات .لذا می واو نتیجه نرفت که در نظیم
راهکارهای مناساب برای دساتیابی به جامعه ایدهآل بر اسا

سیرۀ نظری و عملی امیرمؤمناو علی،

باید قبل از هر چیز در انتکاب منُوالو حکومتی حناسیت الزم را ِاعمال نمود و از صالحیتهای درونی
و بیرونی مناااُوالو حکومتی مطمُن نردیاد .همهنین عهد و امانتداری ناهراو دساااتگاههای نظار ی
نقش بنازایی در سالمت عملکرد منُوالو دارد .سینتم نظار ی حکومت با استراده از نزارشهای دقیق
و بموق ناهراو می واند ریشاههای فنااد را شناسایی و ضمن از بین بردو آوها در اصال نظام حکومتی
بکوشااد .برخورد قاو با منااُوالو متکل هم رویه همیشااگی امیرمؤمناو علی بود .این رویه ضاامن
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با عنایت به نناااتردنی دساااتگاههای حاکمیتی و محدودیتهای ساااکتافزاری و نیروی انناااانی امکاو

63

بازدارندنی منااُوالو از کل  ،باعث ایجاد امید به حکومت اسااالمی در بین مردم میشااود و در لحظات
حناااا

حمایت ودههای مردم را با نظام حاکم همراه مینماید .نظارت مناااتقیم حاکم بر اعمال و رفتار

منااُوالو ،خودنظار ی منااُوالو صااالح و صااادق بر عملکرد خود و نظارت پنهانی بر امور منااُوالو در
شاارایط خاص از راهکارهایی هنااتند که سااالمت دسااتگاه حکومتی را ضاامانت میکنند .وجه و عمل به
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سیره امیرمؤمناو علی در نظارت بر منُوالو می واند به سیاستگذاراو و مدیراو ارشد کشور در بهبود
عملکرد حکومت و کاهش فنااااد اداری کمک شاااایانی بنماید .این پ وهش به عنواو نمونهای برنرفته از
انادیشاااه عمیق و مترقی امیرمؤمنااو علی می واناد زمیناه انجام پ وهشهای دیگر را برای محققاو
فراهم آورد .پ وهشااگراو حوزه علوم اننااانی می وانند با بهرهنیری از یافتههای این حقیق و در اسااتمرار
بررسااای سااایره امیرمؤمناو علی ،دیگر مؤلرههای مر بط با حکومتداری را مورد نقد و بررسااای علمی
قرار دهند.
پیشنهادها

با وجه نتای حاصال از ساطحبندی معیارهای استکرا شده از اندیشه امیرمؤمناو علی و حلیل
ارائه شده ذیل ما ریس قدرت نروذ و وابنتگی ،پیشنهادهای زیر ارائه نردید:
 .1در انتصاااب منااُوالو حکومتی دقت و وجه الزم صااورت پذیرد ،شاااینااتگیها و صااالحیتهای
کصصی و اخالقی افراد مال قرار نیرد.
 .2عالوه بر اعمال نظارت از ساوی دساتگاههای متولی ،مناُوالو ارشاد نظام نیز به صورت منتمر بر
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عملکرد منُوالو حکومتی حت امر خود نظارت نمایند.
 .3برای نظارت بر منُوالو حکومتی از ناهراو متعهد و امانتدار استراده شود.
 .1با منااُوالو حکومتی متکل که موجب وارد شاادو زیاو به جامعه اسااالمی میشااوند ،به صااورت
قاو برخورد شود و حقوق ضای شده جامعه اسالمی از افراد متکل بازستانده شود.
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چکیده

نهاالبال ۀۀه دومین میرام مکتوش و م بع میرفتی در م ظومۀۀهی مونههۀۀای
اسۀۀۀالمی اسۀۀۀهی اگن ارر فاخر افزون بر کارکرد اگدئولو گه که به درونماگههای
حکمی ن مربوال میشۀۀود به دلیل شۀۀکوهم دی تیبیر کارکرد ادبی نیز داردی
ّ
وگی ی اخیر نتی ۀهی مؤلفۀههاگی چ د ان جمله کاربرد افیال مزگد برای افادهی
میانی م اسۀۀب با مقتتۀۀای حال میباشۀۀد که به لحاظ فراوانی و بنۀۀامدبیش ان
چهار هزاربار در ابواش مشهور و میانی مت وع به کاررفته اسهینگرا فیل به ع وان
رکن اصۀۀلی و ب یادگن در سۀۀاختار نبان عربی با انتقال ان شۀۀکل م رد به ابواش
مزگد که فراگ د ن به تفصۀۀیل در دانش صۀۀرژ تبیین شۀۀده اسۀۀه واجد میانی
جدگد و موجب توسیه قلمرو می ی می ردد.
مقۀالۀه پیشۀۀۀارو بۀا ع وان «بررسۀۀۀی میۀانی کۀاربردی افیال مزگد باشهای
تفاعل تفیل افتیال و اسۀتفیال) در نهاالبال ه» پیوهشۀی نظری اسۀه که به
روق تحلیلی -توصۀۀیفی نمونههاگی ان افیال مزگد به کاررفته در اگن کتاش را با
بهره یری انم ابع لغوی و شروح نهاالبال ه ان نظر میانی کاربردی مورد بررسی
قرارداده اسۀه .پیوهشۀیر ان رهیذر پردانق دادهها به اگن نتی ه رسۀیده اسه
م
کۀه افیۀال مزگۀد بۀه کۀار رفتۀه در نهاالبال ۀه کۀامال مطابق با مقتتۀۀۀای حال و
تیمینک ده اهداژ خطبهها نامهها وکلماا قصۀۀار بوده به روشۀ ی بر ظرفیه
نبان عربی در تولید میانی جدگد و مت وع ان مصۀۀدر واحد و توسۀۀیه قلمرو می ی
دالله داردی

* .استادیار ،عضو هیأت علمی دانشگاه آراد اسالمی واحد چالوس.
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مقدمه
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 .1-1بیان مسأله:
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نه البالغه نزیدهای از جلیات بیانی و بنانی انناااو کامل ،امام علیبن ابیطالب  اساات که در
ولیعهی قرو پنجم هجری به کوشااش عالم حریر و ادیب اریبَ ،
ذوالح َنابین« سااید رضاای» با رویکردی
ِ
ادبی در قالب خطبه ،نامه و ساکناو کو اه نردآوری شده و بهعنواو میراثی جاویداو ،فرو ر از قرآو و فرا ر
از دیگر سااکناو ،بهساااو خورشاایدی درخشاااو بر پهنهی اندیشااهها ابیدو نرفته ،راه سااالکاو ِالیالله را
روشااانی میبکشاااد .این کالم جااوداناه کاه از آو باه فیض ملروظ و نور مکتوب یااد نمودهاند (حکیمی،
نبوت خا م پیامبراو ،نور
 )161 :1372راویده از رو قدساای اننااانی آساامانی اساات که در مطل الرجر ِ
َ

ُ

ْ

َ ُ

َ

ا

وحی و رسالت را به مصداق « َری ون َر ال َو ْحی َو مالر َسَال ِةَ ،و ش ام ِریَح الن ُل َّو ِة » (خطبه  )132در ملکوت ادرا
ِ

به ماشا نشنت و رائحهی نبوت پیامبر اکرم  را با مشام جاو استشمام نمود.

این کتااب شاااکوهمند که آو را پس از قرآو در مر بهی اعجاز قولی دانناااتهاند (حنااانزاده آملی

َ
َ ُ
َ َ ْ
 )25 :1373،برووداد رو ساترنی اسات که در روزنار قحطی انناانیت ،دردمندانه فریاد « سلوین ق ْلل ن
ِ
ْ
ُ َ َ
َْ
َ َّ
ََْ
یَ َح ُ َ م
مج ُ
َّ
الط ُ
ی » (خطبه )3و بانگ «اند ت
الس َیل َو ل ی ْرقی إل
ِدر ع
فق ِق ُد ِوین( » ...خطبه  )133و غریو «
ِ
َ ْ
َّ
ْ َ َُُْ ْ
ُب ْح ُ
اَْط َ
َد » (خطبه  )5سر داد و سونمندانه
اْلرشَی ِة ِ الطوی اللعی
راب
ُت
ب
ر
ط
لَْ
بب
ت
َع مكنون ِعِّل لو
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ

با صاحابی صاادق و صاحبدلش ،کمیل بن زیاد نکعی ،غم فقداو مکاوباو آشنا را نجوی کرد و دست بر
َ َ ْ ً ًَ َ

َ

َ ً

سینهی سینائیاش نهاد و غریبانه فرمودَ « :ه ُاهنا ل ِعلما َ هَجا ل ْو َص ْل ُت ل ُب َ َُحلة » (حکمت .)117

این اثر بیباادیاال ،نماااد جاااوداو حکماات و بالغاات اسااااتَ .وجااه ِحکمی آو حاااصاااال محتوی و

دروومایههای این راث عظیم اسااات که با وجه به مبدأ فاعلی ،شااافو صااادور و مبدأ قابلی در زمینههای
نونانوو اعتقادی ،اخالقی ،ساایاساای و  ...به جامهی عبیر و هیفت الراظ درآمده اساات .وجه بالغی آو
نتیجهی به کارنیری واژناو مناساب اعم از اسام ،فعل و حرو ،سااختار و رکیب و اسالوب مناسااب ،صور
خیال و آرایهها اسات که به عنواو کنیکهای ادبی موجب انطباق ساکن با مقتضای حال نردیده است.
شااایاو نرتن اساات فعل بهعنواو یکی از اقنااام کلمه در این میراث ماندنار شاایعی همانند دیگر متوو و
نصاوص عربی از بناامد قابل وجهی برخوردار میباشد زیرا عالوه بر اینکه در قالب مجرد و در زماوها و
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صایغههای نونانوو اساتعمال شاده اسات ،به صورت فرانیر بیش از چهار هزار بار در ابواب مشهور مزید
 -1فلنره وجود ی افعال مزید در نه البالغه چینت؟
-2کارکرد و رسالت معنایی افعال مزید در نه البالغه چینت ؟
 -6-1پیشینه پژوهش:

نه البالغه در وول بیش از هزار ساااال که از انتشاااار آو مینذرد بارها و بارها به صاااورت مجمل و

ّ
مرصل با رویکردها و روشهای نونانوو شر و رنیر نشته است .عالوه بر این بهوی ه در چند دهه اخیر
بنااایاری از پ وهشاااگراو با ور موضاااوعات نونانوو اعتقادی ،اجتماعی ،سااایاسااای و ادبی کتابها و
مقااالت فراوانی را درباارهی نه البالغه به رشاااته نوشاااته درآوردند .لیکن مطالعات موجود که بیانگر یک
اساتقراء ام اسات نشااو میدهد که موضاوع مورد بحث در این مقاله اکنوو به کاوش نهاده نشد .شایاو
ذکر اساات موضااوع این مقاله به قلم نگارنده در قرآو کریم مورد بررسااای قرار نرفته و در قالب مقالهای با
عنواو «بررسااای معاانی کااربردی افعاال مزیاد در قرآو مجیاد» در مجلاه زباو و ادبیات عربی دانشاااگاه
فردوسااای (شاااماره  13وی ه بهار و ابناااتاو  )1337به چاپ رساااید .عالوه بر این پایاونامهای با عنواو
«بررسااای معانی کاربردی افعال مزید در صاااحیره ساااجادیه» به راهنمایی نگارندهی این مقاله ،وساااط
( اسرند  )1333مورد دفاع قرار نرفت .همهنین

دانشاجو فائقه الیاسای در دانشاگاه آزاد اسالمی چالو

می واو مقاالت زیر را در راستای موضوع این مقاله قلمداد نمود:

بررسی معانی كاربردی افعال مز ید (بابهای تفاعل ،تفعل ،افتعال و استفعال)

نیز به کار نرفته شد .بنامد یاد شده زمینهساز پرسشهای زیر است:

 -1بررسی ادب لر در نه البالغه :قاسم رحیمیاو ،نشریه حننا ،سال دهم.1337،
 -2باررسااای ارکایااب اضااااافای در ناه البالغااه :زهرا معصاااومزاده -کوروش زارعزاده – لیال
جمشیدی،کنررانس ملی چارسوی علوم اننانی ،سال .1335
 -3بررسااای اسااالوب ندا در نه البالغه و اغراض فرعی آو :پایاونامهی کارشاااناسااای ارشاااد مریم
ناهیدیفر ،دانشگاه سمناو.1333،
 -1ساابکشااناساای ادبی نکوهشهای امام علی  در نه البالغه :حنااین کیانی -منی ه زارع،
پ وهشنامه علوی ،سال ششم بهار و ابنتاو .1331
 -5االیقاع فی خطب نه البالغه :نصاارالله شاااملی – جمال والبی قره قشااالقی ،نشااریه دراس اات
فیالعلوم االننانیه ،زمنتاو .1333
 -6زیباییشاااناسااای نونههای جنا

در نه البالغه :شااایرین ساااالم – مهین حاجیزاده ،نشاااریه

پ وهشنامه علوی ،بهار و ابنتاو .1331
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 .3-1ضرورت پژوهش:

بدیهی اسات فصاحت و بالغت یک متن حاصل مؤلرههایی چوو واژه (اسم و فعل و حرو) ،ساختار
و اسلوب مناسب و مطابقت با مقتضای حال است .یکی از موضوعا ی که پیوندی بنیادین با بالغت داشته
و باه منزلاهی پیشدرآمدی برای فهم ارزش بالغی نه البالغه محناااوب مینردد و اکنوو به هر دلیل
مغرول مااناده اسااات صااارو پ وهشااای در نه البالغه از جمله «بررسااای معانی کاربردی افعال مزید در
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

نه البالغه» میباشاااد .زیرا داللت ِإفرادی واژناو بهوی ه فعل ،متناساااب با مقتضاااای حال زمینه را برای
داللت رکیبی فراهم نموده ،به کالم ارزش بالغی میبکشد .نگارنده به دالئل زیر بر ضرورت این پ وهش
فکید دارد.
 -1وجود بیش از چهار هزار فعل مزید در نه البالغه.
 -2متوق بودو فهم لطائ نه البالغه بر در معانی کاربردی افعال مزید.
 -3ناآشنائی بیشتر مکاوباو نه البالغه با این موضوع به صورت کصصی.
 -1نسرداختن مرناراو نه البالغه به معانی کاربردی افعال مزید به صاورت صریح و مرصل ضمن
رنیر.
 .2بحث:
 .1-6كاركرد افعال مزید در تحول و توسعه قلمرو معنایی افعال:

فعل رکن اصاالی و بنیادین هر زباو بهشاامار میآید .این عنصاار زبانی در پیکرهی زباو عربی کارکرد
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فراوانی دارد با قرار نرفتن آو در صدر کالم نوعی جمله یعنی «جمله فعلیه» شکل مینیرد .این نوع جمله
(جمله فعلیه) همهنین می واند بهعنواو خبر در جمله اسااامیه نقشآفرینی نماید .صاااری در زماوهای
ماضای ،مضاارع و امر اعم از حاضار و غائب ،معلوم و مجهول ،الزم و متعدی و نیز کنب معانی جدید در
اثر مجااورت باا حروو معاانی از مزایاای فعل اسااات .یکی از وی نیها و قابلیتهای فعل ،وساااعه قلمرو
معنایی آو از وریق انتقال از مجرد به ابواب مزید اسااات .البته بحث رصااایلی در این باره فرا ر از ننجایی
مقاله بوده و در جای خود (در کتب صارو) به وور منتوفی مورد بررسی قرار نرفته است از جمله می واو
به کتاب «شاار شااافیه ابنحاجب» اثر رضاایالدینمحمدبنحناان اسااترابادی« ،علوم العربیه» اثر سااید
هاشام حنینی هرانی و کتاب جام المقدمات به صحیح مدر افغانی اشاره نمود .مصطری غالیینی در
«جام الدرو

العربیه» و محمد محییالدین عبدالحمید با عنواو « کلمۀ فی صااری االفعال» در پایاو

شاار ابن عقیل و نیز رشااید الشاار ونی در جلد چهارم مبادی العربیه به وور مکتصاار به معانی افعال مزید
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پرداختهاند .اکنوو به اقتضااای مقام نها فلناارهی زبانی یعنی چرایی وجود این ابواب بطور مکتصاار مورد

الجرم از فعال ثالثی یا رباعی مجرد نشااافت مینیرد و هر فعل مجرد به عنواو یک واژه مناااتعمل دارای
یاک یا دو یا ساااه معنی اسااات که برخی از زباوشاااناسااااو مانند ابن فار در مقاییساللغه حت عنواو
«اصاال» از آو یاد نمودهاند بنابراین انتقال فعل از ّ
مجرد به مزید به صااورت اشااتقاقی مرید معنی یا معانی
جدید خواهد بود بهووری که در برخی از بابها متناساااب با مقتضاااای حال ،ا نزدیک به بینااات معنای
جدید وسعه مییابد.
ناه این حول بهصااورت ضاااد نیز ا راق میافتد بدین معنی که فعلی در اثر انتقال از مجرد به مزید
َ َ
در ضاد معنای مجرد خود بکار میرود .زرکشی در مورد اینکه «ق َنط» که در ثالثی مجرد به دو معنای «به
عادل رفتاار کرد» و «هلم نمود» بکاار میرود و هنگاامی که به باب افعال میرود نها به معنای «به عدل
َ َ َّ
ُ ُ
حول المعنی بالتصااری ِمن
رفتار کرد ».اسااتعمال میشااود ،چنین اههارنظر کرده اساات« :انظر کی
الجور ِالی العدل» (زرکشی.)122/1 :1112،
َ
َ ُّ
قرآوپ وه معاصاار محمدهادی معرفت در اینباره مینوینااد ...«:و علیه فکل صااری فی الکلم او
ُ َ
َ
ّ
َ َ
َ
فاانماا هو للادالل علی َم ً
البد او
عنی جدید لم یکن فیما قبل ف ِم ل «ضااا َّر» و «اضااار»
غییر فی حرکتهاا
َ
َ َ
کتل َ معناهما کما هو کذلک ّ
فاالول للدالل علی ایقاع الضرر ِبه سواء قصده ام لم َیقصده و ال انی ایقاعه
ی ِ
عن عمد و قصاااد»( .معرفت )16/5 :1336 ،یعنی« :بنابراین هر غییر در سااااختار واژه و هر دنرنونی در
َ َ
حرکت آو موجب ایجاد معنایی جدید غیر از معنای پیشااین مینردد مانند« :ضاار» و «اضاار» که اختالو

معنا در آنها امری اجتنابناپذیر اسات «ضار» بر ایقاع ضرر داللت دارد اعم از اینکه از روی قصد باشد یا از
روی قصاد نباشاد ولی « َا َضار» بیانگر ایقاع ضارر با قصاد قبلی اسات» .زمکشری نیز به عنواو یک م ّ
رنر
صااااحابنظر در مقولاهی ادب عرب در رنااایر کالمی ادبی «الکشااااو عن حقائق غوامض التنزیل» با
ّ
اساااتشاااهاد به عبارت مبنائی « ِاو الزیادة فی البناء لزیادة المعانی» بر درساااتی این مطلب پای میفشااارد
(زمکشری.)6/1 :1363 ،
 .6-6معانی كاربردی افعال مزید (بابهای تفعل ،تفاعل ،افتعال و استفعال) در نهجالبالغه :

پیشاااتر اشااااره شاااد که بیش از چهار هزار فعل در نه البالغه وجود دارد که در ابواب ،زماوها و
صاایغههای نونانوو بهکار رفته اساات این رقم به لحاظ بنااامد ،رقمی معتنی به اساات .قریب به ا راق این
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بررسی معانی كاربردی افعال مز ید (بابهای تفاعل ،تفعل ،افتعال و استفعال)

بازکاوی قرار مینیرد ا زمینهای مناساااب برای ورود به بکش کصاااصااای مقاله فراهم نردد .در این باره
ّ
َ ُ ُّ
می واو باه اصااال کلی و مبناایی «ک رة المباانی دل علی ک رة المعانی» اساااتناد نمود زیرا هر فعل مزید
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افعال نیز از ابواب ثالثی مزید بوده و نها سای و اندی از افعال احصااء شاده از ابواب رباعی مزید میباشد.
سااهم هر یک از ابواب ثالثی مزید به شاار زیر اساات :باب افعال  1732صاایغه ،باب رعیل  323صاایغه،

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

باب مراعله  351صاایغه ،باب رعل  312صاایغه ،باب راعل  152صاایغه ،باب افتعال  713صاایغه ،باب
ّ
انرعال  121صایغه ،باب استرعال  123صیغه ،باب افعالل  12صیغه ،باب افعیعال  6صیغه و باب افعالل
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 5صیغه .شایاو نرتن است به دلیل محدودیت ننجائی مقاله:
ً
اوال) از آنجاا کاه مکااوبااو چنین مقااال ی واجد اهلیت الزم علمی هناااتند از ذکر م ال پیراموو
معنای اولی ،ذا ی و مشاهور هر باب احتراز شااده اسات و م الها به معانی غیر مشااهور اختصاااص یافته ا
مقاله هرچه بیشتر مرید فائده باشد.
ً
ثاانیاا) حاداک ر پن فعال از هر بااب باه بحاث نهاده شاااد .زیرا بررسااای همه افعال مزید موجود در
نه البالغه مقتضی کتابی منتقل است.
ً
ثال ا) در حلیل شااواهد ،نکناات فعل مورد نظر از لحاظ ساااختار صاارفی و معنای کاربردی از منظر
زباوشاناسااو به بحث نذاشته میشود .سسس دیدناه شارحاو نه البالغه در زمینه معنای کاربردی فعل
مورد بحث ،جنتجو مینردد.
الف) معانی كاربردی باب تفعل در نهجالبالغه

معناای فرانیر این باب «مطاوعه باب رعیل» اسااات لیکن متناساااب با مقتضاااای حال در معانی دیگر
مانند « دری  ،کل ّ ،
جنب ،ولب ،ا کاذ ،لبس ،انتناااب ،شااکایت ،ضااد معانی ثالثی مجرد و به معنای ثالثی
مجرد» باه کاارمیرود .اکنوو چهاار نموناه از افعاال به کار رفته از این باب در نه البالغه از نظر معنای کاربردی
مورد حلیل قرار مینیرد.

َ َ َّ
َ ُ
 )1تکلفِ :انِ َتکنحل ًمی فج َحِّل (حکمت )227

« انر بردبار نینتی خود را به بردباری وادار»
َ ّ
شااهد در عبارت فوقالذکر فعل « َحلم» صایغهی یکم امر حاضار از باب ّرعل و از ریشهی «  ،ل ،م»
َ
َ
اسااات .ابن منظور « ِحلم» باه کنااار حااء را باه معناای عقال و جم آو را احالم و ُحلوم نرفته و به کریمهی «ام
ََ َ
َ ُ َ ُ
َََّ
الح َلم» برشمرده و از
فم ُرهم احال مهم بهذا ( 32وور)» اساتناد نموده اسات ساسس « حلم» را به معنای « کل ِ
ّ
نظر معناای کااربردی این فعال را در بااب رعل مرید معنای « کل » دانناااته اسااات( .ابن منظور/3 :1123 ،
 )321این معنی از ماده «  ،ل ،م» در باب ّرعل را می واو در بیت زیر از حا م وائی مالحظه نمود:
َ
َ
َ
َ
األ َدن َ
الح َلم حتی َحلما(وائی)126 :1121 ،
بق ُودهم
است
و
ین
حلم عن
ولن نتطی ِ
ِ
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دیگر زبااوشااانااسااااو از جمله ازهری در هذیباللغه (ازهری )63/5 :1121 ،ابنسااایده در المحکم و
المحیط (ابنساایده  )363/3 :1121زمکشااری در اسااا البالغه (زمکشااری )31 :1122 ،خلیل بن
احماد در کتاب العین (فراهیدی )216/3 :1375 ،جوهری در الصاااحا ا اللغه (جوهری/5 :1376 ،
 )1772فیروزآبادی در القامو المحیط (فیروزآبادی )11/1 :1115 ،ابراهیم انیس در المعجم الوسااایط
ّ
(انیس )135/1 :1332 ،فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای « کل » قلمداد نمودهاند.
شاااارحاو نه البالغه از جمله خویی در منها البراع (خویی )322/21:1123 ،یحیی بن حمزه در
ّ
ّ
الوصاای (ابنحمزه )335/1 :1121 ،مغنیه در فی هالل
الوضاای فی الکشاا عن اساارار کالم
الدیبا
نه البالغه (مغنیه )265 /6 :1112 ،ابن می م در شر نه البالغه (بحرانی )313 /5 :1331 ،حنینی
نه البالغه (الشرقی:1363 ،

شیرازی در وضیح نه البالغه (حنینی ،بی ا )233/7 :شرقی در قامو
َ
 )235 /1بهصورت غیرصریح فعل « حلم» را از نظر کاربردی مرید معنای « کل » داننتهاند.
ََ

ُ

ُ

 ) 2تدریج  :وتج َّر َعفیبك هل غ َّق ٍة (خطبه )131

«و جام اندوه را جرعه جرعه نوشید»
َ
شااهد در عبارت یاد شاده فعل « َجر َع» صاایغه اول ماضای از باب ّرعل و از ریشااهی «  ،ر ،ع»
ً
اسااات .ابن منظور با عبارت «هو الشااارب قلیال» فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای « دری »
َ َ
َ
ُ
دانناته اسات (ابنمنظور )253/2 :1123 ،وریحی نیز با استناد به کریمهی « یت َج َّر ُع ُه َوال یک ُاد ی ِنیغ ُه (
ً َ
َ
 17ابراهیم)» و حلیل فعل « َیت َج ّر ع» به « ِاذا جرعه جرع بعد ُج َرع ٍ » آو را از نظر کاربردی مرید « دری »
قلمداد نموده اسااات (وریحی )312/1 :1123،دیگر زباوشاااناسااااو از جمله صااااحب عباد در المحیط
فیاللغ ّ
(عباد )252/1 :1111 ،زمکشری در اسا البالغه (زمکشری )56 :1122 ،خلیل بن احمد در
کتاب العین (فراهیدی )225/1 :1375 ،ازهری در هذیباللغ (ازهری )232/1 :1121 ،ابن سااایده در
المکصااص (ابنساایده ،بی ا )31/11 :زمکشااری در مقدم االدب (زمکشااری )251 :1113 ،زبیدی در
ا العرو

(زبیدی )131/6 :1111 ،فعل مورد بحث را مرید معنای « دری » داننتهاند.

شااارحاو نه البالغه از جمله خویی در منها البراعه (خویی )163/12 ،سااید عبا موسااوی در شاار
نه البالغاه (موساااوی )373/3 :1333 ،نقوی در مرتاا الناااعاده (النقوی )233/12 :1331 ،انصااااریاو در
المقتط (انصاااریاو )135/1 :1123 ،سااید جعرر الحنااینی در شاار نه البالغه (الحنااینی)233 :1333 ،
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محبت و ّ
حا م وائی در مصااارع نکنااات به بردباری در قبال خویشااااونداو و داوم ّ
مودت وصااایه
َ ّ
میکند و در مصرع دوم دست یافتن به قدرت بردباری را متوق بر َحلم که منتلزم زحمت است میداند.

57

َ
منتظری در در هایی از نه البالغه (منتظری )351/12 :1335 ،فعل « َج ّر َع» را بهصااورت غیرصااریح مرید
معنای « دری » قلمداد نمودهاند .

َ
ه َ َت َجج ه
َ َ َ َّ َ ه ُ ُ
 ) 3نسبت ناروا َ :ولت ْعل َمَ اینكنت ِ عزلۀٍ عنب ِال ان

(نامه )6

و بی نمااو و می دانی که من از آو ماجرا (کشاااتن ع ماو) مبرا بودهام مگر آنکه بکواهی
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همت بزنی.
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شاااهد در عبارت فوقالذکر فعل « َ َت ّ
جنی» صاایغه هرتم مضااارع از باب ّرعل و از ریشااۀ «  ،و ،ی»
اسااات .زبااوشااانااسااااو از جملاه خلیال بن احماد در کتاب العین (فراهیدی )131 /6 :1375 ،ازهری در
عبااد در المحیط فیاللغاه ّ
هاذیاباللغاه (ازهری )133/11 :1121 ،صااااحاب بن ّ
(عباد)136/7 :1111 ،
زمکشااری در اسااا البالغه (زمکشااری )123 :1122 ،جوهری در الصااحا ا اللغۀ (جوهری:1376 ،
 )2325/6ابنمنظور در لنااااوالعرب (ابنمنظور ،)333/2 :1123 ،حمیری در شااامسالعلوم ( حمیری،
ّ َ
ََّ
فالو» را مترادو « ِا ّدعی علیااه جنااایااۀ لم َیر َعلهااا» دانناااتااه از نظر
 « )1132/5 :1122جنی فالو علی ٍ
کاربردی آو را مرید معنای «اسائه» یعنی «ننبت ناروا» قلمداد نمودهاند.
شااارحاو نه البالغه از جمله شااوشااتری در به الصااباغه (التنااتری )333/3 :1376 ،ابنمی م در نبیه
الغافلین )235/2 :1373 ،حناینی شایرازی در وضایح نه البالغه (حنینی ،بی ا )135/3 :موسوی در شر
نه البالغاه (موساااوی )137/1 :1333 ،خوئی در منهااا البراعااۀ (الکویی )133/17 :1123 ،مغنیااه در فی
هالل نه البالغه (مغنیه )332/3 :1112 ،الهیجی در شااار نه البالغه (الهیجی ،بی ا )237 :بهصاااورت
ََ
غیرصریح فعل « ت َج ّنی» را به معنای « ّادعای جنایت علیه شکص» داننتهاند.
َ

َ َّ

 )4اتخاذ ... :و ََت هس َد ْتكفها (نامه )15
و دستش را بالشت خود قرار داد.
َ َ
شاااهد در نزاره یاد شااده فعل « َوس ادت» صاایغه چهارم ماضاای از باب ّرعل و از ریشااه «و ، ،د»
اسات« .و َ
ساادۀ» به معنای بالشات از همین ریشاه میباشاد .زباوشناساو از جمله ازهری در هذیب اللغه
ِ
َ
(ازهری )23/13 ،1121 ،وریحی در مجم البحرین (وریحی )161/3 ،1123 ،صااااحااب بن عباااد در
المحیط فی اللغه (عباد )353/3 ،1111 ،زمکشاری در اساا البالغه (زمکشری )671 ،1122 ،زبیدی
در ااا العرو

(زبیاادی )311/5 ،1111 ،ابن منظور در لناااااوالعرب (ابن منظور)233/15 ،1123 ،

فایاومای در المصااابااا المنیر (فیومی )653/2 ،1111 ،حمیری در شااامسالعلوم (حمیری،1122 ،

56

معنای «ا کاذ» است.
شااارحاو نه البالغه از جمله کاشااانی در نبیهالغافلین (کاشااانی )112/2 :1373 ،شااوشااتری در به
الصااباغه (التنااتری )337/6 :1376 ،حنااینی شاایرازی در وضاایح نه البالغه (حنااینی ،بی ا)122/1 :
قرشااای بنابی در مرردات نه البالغه (قرشااای )1131/2 :1377 ،ابن می م در شااار نه البالغه (بحرانی،
 )165/5 :1333وباوبائی در مصاابا البالغه (وباوبایی )167/2 :1333 ،الهیجی در شاار نه البالغه
(الهیجی ،بی ا )267 :محمودی در نه الناعاده (محمودی )13/1 :1335 ،موساوی در شر نه البالغه
(موساااوی )163/1 :1333 ،باه صاااورت لویحی فعال مورد بحاث را از نظر کااربردی مرید معنای «ا کاذ»
قلمداد نمودهاند.
ب) معانی كاربردی باب تفاعل در نهجالبالغه

معنای ذا ی و فرانیر این باب «مشااارکت» اساات لیکن متناسااب با مقتضااای حال در معانی دیگر
مانند « ظاهر ،مطاوعه ،به معنای باب افعال و دری » نیز به کار میرود .اینک سااه نمونه از مصااادیق باب
راعل در نه البالغه از نظر معنای کاربردی به کاوش نهاده میشود.
َ

ُ
َ
َ َّ
قامعنب (خطبه )221
لعب فت
 )1تظاهر :فکم ِمن ...رعاء
مؤِ بقللب ِ
ِ

و چه بنا نالههای دلندازی که شنید و نشنیده نرفت.
َ
شااهد در نزارهی فوق فعل « صاام» صایغه یکم ماضی از باب راعل و از ریشهی «ص ،م ،م» است .ابن
َ
َ َّ
منظور با بیاو عبارت « ّ
یتصاام ّعما َی ُنا ُوء ه و ِاو َسا ِم َعه فکاو کفنه لم ینم فهو سمی ّ ذو سم » از نظر کاربردی
معنای « ظاهر» را برای فعل مورد بحث اساتنباط نموده اسات .دیگر زباوشاناساو از جمله جوهری در الصحا
(جوهری )1363/5 :1376 ،زبیدی در ا العرو (زبیدی )115/17: 1111 ،فیروزآبادی در قامو المحیط
(فیروزآبادی )33/1 :1115 ،زمکشااری در مقدم االدب (زمکشااری )267 :1113 ،ابراهیم انیس در المعجم
الوسااایط (انیس )521/1 :1332 ،همگی فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای « ظاهر» دانناااتهاند.
شاارحاو نه البالغه از جمله حناینیشایرازی در وضایح نه البالغه (حنینی ،بی ا )365/3 :دنبلی خویی در
الاادرةالنجریااه فی شااار نه البالغااه (الاادنبلی الکویی )251 :1112 ،اویس کریم در المعجم الموضاااوعی
لنه البالغه (محمد )121 :1123 ،قرشااای در مرردات نه البالغه (قرشااای بنایی )617/2 :1377 ،یحیی بن
ابراهیم در ارشااااد المؤمنین ّ
(الجحااو )322/1 :1122 ،شااارقی در قاامو نه البالغااه (الشااارقی:1363 ،
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َ َ ّ
فالو ذ َ
راعه» را به
 ،)7162/11صااعیدی در االفصااا فی فقۀ اللغۀ (صااعیدی « )573/1 ،1112 ،وس اد
ِ
َ
« َج َعلاه کالوساااادۀ له» رجمه نمودهاند و این بداو معنی اسااات که فعل مورد بحث از نظر کاربردی مرید

55

 )236/3منتظری در در هایی از نه البالغه (منتظری )131/11 :1335 ،به صااورت غیر صااریح فعل مورد
بحث را از نظر کاربردی مرید معنای « ظاهر» قلمداد نمودهاند.
ُ
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َ
تلاع ُدوا ِمنقربب (خطبه )123
 ) 2معادل ثالثی مجرد ... :و
ِ

«از مقام قرب او دور شدند».
َُ
باعدوا» صااایغهی ساااوم ماضااای از باب راعل و از ریشاااهی «ب ،ع ،د»
شااااهد در نزارهی فوق فعل «
َ َ ََ َ َ
ّ
میباشاد .زمکشاری در اسا البالغه به صورت غیرمنتقیم با عبارت «با عدنی و باعد ِمنی» فعل مورد بحث را
از نظر کااربردی «مطاوعه» باب مراعله قلمداد نموده اسااات (زمکشاااری )26 :1122 ،ابن منظور به صاااورت
َ
َ ََ
باعد» و « َب ُعد» را به یک
غیرمنااتقیم فعل مورد بحث را از نظر معنای کاربردی «معادل ثالثی مجرد» داننااته «
معنی نرفته اسااات( .ابنمنظور )111/1 :1123 ،دیگر زباوشاااناسااااو از جمله جوهری در الصاااحا ا اللغه
(جوهریّ )113/2 :1376 ،
فیومی در المصاااباا المنیر (فیومی )53/2 :1111 ،ابنمعصاااوم مدنی در الطراز
ّ
االول (ابنمعصاااوم )236/5 :1126 ،صااااحب بن ّعباد در المحیط فیاللغه ّ
(عباد )235/1 :1111 ،فعل مورد
بحاث را از نظر کااربردی «معاادل ثالثی مجرد» دانناااتاهاند .شاااارحاو نه البالغه از جمله یحییبنابراهیم در
ارشاااد المؤمنین ّ
(الجحاو )231/2 :1122 ،شاارقی در قامو نه البالغه (الشاارقی )325/1 :1363 ،نقوی
در مرتااا الناااعااادة (النقوی )312/2 :1331 ،خویی در منهااا البراعااه (خویی )133/1 :1123 ،منتظری در
در هایی از نه البالغه (منتظری )255/5 :1335 ،بهصاااورت غیرصاااریح فعل مورد بحث را از نظر کاربردی
«معادل ثالثی مجرد» قلمداد نمودهاند.

51

َ َ
 ) 3تدریج :لو اح َّل

َ

َ

َب َل ٌل ل َتهاف َت (حکمت )111

« انر کوه دوستدار من میبود فرومیریکت»
َ َ َ
شاهد در عبارت فوق فعل « هافت» صیغه اول ماضی از باب راعل و از ریشه «ه ،و ،ت» میباشد.
زباوشااناساااو از جمله خلیل بن احمد در کتابالعین (فراهیدی )35/1 :1375 ،ابن درید در جمهرۀاللغه
(ابندرید )126/1 :1333 ،ازهری در هذیباللغه (ازهری )131/6 :1121 ،صاحب بن عباد در المحیط
فیاللغه (عباد )153/3 :1111 ،جوهری در الصاااحا ا اللغه (جوهری )271/1 :1376 ،ابنفار در
مقاییس اللغه (ابنفار  )57/6 :2223 ،ابنسااایده در المحکم و المحیط االعظم (ابنسااایده:1121 ،
 )232/1زمکشااری در اسااا البالغه (زمکشااری )723 :1122 ،حمیری در شاامسالعلوم (حمیری،
 )6356/12 :1122ابنمنظور در لناااوالعرب (ابنمنظور )121/15 :1123 ،فیومی در المصاابا المنیر
(فیومی )633/2 :1111 ،مطرزی در المغرب فی ر یاب المعرب (مطرزی )336/2 :1373 ،وریحی در
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متضاامن معنای ثالثی مجرد همراه با دری قلمداد نمودهاند .شااارحاو نه البالغه از جمله ساارخناای در
اعالم نه البالغه (سااارخنااای )233 :1373 ،مغنیه در فیهالل نه البالغه (مغنیه)235/1 :1112 ،
بحرانی در اختیار مصاابا النااالکین (بحرانی .)125 :1366 ،بهصااورت غیرصااریح فعل مورد بحث را نظر
کاربردی مرید معنای «ثالثی مجرد» قلمداد نمودهاند.
ج) معانی كاربردی باب افتعال در نهجالبالغه

معنای فرانیر و ذا ی این باب «مطاوعه» یعنی اثرپذیری اساات .عالوه بر این متناسااب با مقتضااای حال در
معاانی «مشاااارکات ،ولب ،کوشاااش و مبالغه در معنای فعل ،ا کاذ ،عدیه و مرید معنای ثالثی ّ
مجرد» نیز بهکار
میرود .اکنوو چهار نمونه از افعال این باب در نه البالغه مورد بررسی قرار مینیرد.
َ

ا

 )1معادل معنای ثالثی مجردِ :ا َبت َعَب بالنور امل ُ ِض هی (خطبه )161
ِ

«او را با فرو اباو برانگیکت».
َ
شاااهد در نزاره یاد شااده فعل « ِابت َع ه» صاایغهی اول ماضاای از باب افتعال و از ریشااه «ب ،ع ،ث»
َ
َ
اساات .ابنمنظور «ابت َعث» را معادل « َب َعث» نرفته اساات و این بداو معنی اساات که وی فعل مورد بحث را
از نظر کاربردی «معادل ثالثی مجرد» دانناته اسات( .ابنمنظور )133/1 :1123 ،دیگر زباوشناساو از
جملاه ابن دریاد در جمهرةاللغاه (ابندریاد )362/2 :1333 ،ازهری در هذیباللغ (ازهری/2 :1121 ،

بررسی معانی كاربردی افعال مز ید (بابهای تفاعل ،تفعل ،افتعال و استفعال)

مجم البحرین (وریحی )223/2 :1123 ،ماادنی در الطراز االول (مادنی )332/3 :1331 ،زبیاادی در
ً
َ ََ
اا العرو (زبیادی )153/3 :1111 ،فعال مورد بحاث را مترادو « نااااقط متتابعا» و از نظر کاربردی

 )222جوهری در الصاحا ا اللغه (جوهری )273/1 :1376 ،زمکشااری در مقدم االدب (زمکشااری،
 )331 :1336وریحی در مجم البحرین (وریحی )236/2 :1123،ابنمعصاااوم مدنی در الطراز االول
(ابن معصااوم )315/3 :1126 ،موساای حنااین یوس ا و صااعیدی عبدالرتا در االفصااا فی فقه اللغه
(صاعیدی ،موسای )277/1 :1112 ،خوری الشار ونی در اقربالموارد (خوری الشر ونی)13/1 :1116 ،
نیز فعل مورد بحث را از نظر کاربردی «معادل ثالثی مجرد» قلمداد نمودهاند.
شاااارحااو نه البالغه از جمله خویی در منها البراعه (خویی )315/3 :1123 ،نقوی در مرتا الناااعاده
(النقوی )33/11 :1331 ،دنبلی خویی در الاادرةالنجریااه (الاادنبلی الکویی )311 :1112 ،قرشااای در مرردات
نه البالغه (قرشای بنابی )313/1 :1377 ،شارقی در قامو نه البالغه (الشرقی ) 33 /2 :1363 ،منتظری
در در هایی از نه البالغه (منتظری )323/7 :1335 ،بهصاورت غیرصریح فعل مورد بحث را از نظر کاربردی
َ
«معاادل ثالثی مجرد» دانناااتاهاناد .الزم به ذکر اسااات این فعل در برخی از ننااا به صاااورت « َب َعث» نیز نقل
شدهاست

59

59

َ َ

َ

َ َ

َ َ

 ) 2اتخاذ ... :اذاغل َ
ب الکری علیها َ
افتشت ارْها ( نامه )15
ِ

هرناه خواب بر او چیره نشت زمین را زیرانداز خود قرار می دهد
َ َ
شاااهد در نزارهی پیش نرته فعل «افت َرشات» صاایغهی چهارم ماضاای از باب افتعال و از ریشااهی «و ،ر،
ش» اسات .زباوشاناساو از جمله صاحببنعباد در المحیط فیاللغه ّ
(عباد )213/7 :1111 ،خلیلبناحمد در
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کتاب العین (فراهیدی )255/6 :1375 ،ابنفار در مقاییساللغه (ابنفارساای )137/1 :2223 ،ابنساایده در
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المحکم و المحیط االعظم (ابنسااایااده )13/3 :1121،ابنمنظور در لنااااو العرب (ابنمنظور/12 :2223 ،
 )225زمکشاااری در مقادما االدب (زمکشاااری )236 :1336 ،ازهری در هاذیب اللغ (ازهری/3 :1121 ،
 )115ابندرید در جمهرةاللغ (ابن دریدّ )233/1 :1333 ،فیومی در المصااابا المنیر (فیومی)73/5 :1111 ،
ً
َ َ
با حلیل « ِافت َرش» به «ا کذه فراشا» آو را در باب افتعال از نظر کاربردی مرید معنای «ا کاذ» داننتهاند.
شاااارحااو نه البالغه نیز از جمله نقوی در مرتا الناااعاده (النقوی )235/11 :1331 ،شاااوشاااتری در
به الصااباغه (التنااتری )233/13 :1376 ،حنااینی شاایرازی در وضاایحالبالغه (حنااینی ،بی ا)153 /7 :
یحییبنابراهیم در ارشاااد المؤمنین ّ
(الجحاو )323/1 :1122 ،میالنی در شاار نه البالغه (میالنی:1337 ،
 )633شاارقی در قامو نه البالغه (الشاارقی )225/5 :1363 ،بهصااورت غیرصااریح فعل مورد بحث را از نظر
کاربردی مرید معنای «ا کاذ» قلمداد نمودهاند.
َ ْ ُ

ً

 )3مشاركت :فاق َت َتلوا شیئاكال ول ( نامه )36
دو سساه اندکی با هم جنگیدند
ََُ
شااهد در نزاره فوق فعل «إقتتلوا» صایغه ساوم ماضای از باب افتعال و از ریشه «ق ،ت ،ل» است.
زباوشناساو از جمله وریحی در مجم البحرین (وریحی )152/5 :1123 ،زمکشری در اسا البالغه
(زمکشاااری )132/1 :1122 ،ابن سااایده در المحکم و المحیط االعظم (ابنسااایده)333/6 :1121 ،
حمیری در شااامسالعلوم (حمیری )1/3 :1122 ،زبیاادی در ااا العرو
فیروزآباادی در القاامو

(زبیاادی)623/15 :1111 ،

المحیط (فیروزآباادی )537/3 :1115 ،ابنمنظور در لنااااوالعرب (ابنمنظور،

 )513/11 :1123جوهری در الصاحا ا اللغه (جوهری )1733/5 :1376 ،و خوری الشر ونی (خوری
الشر ونی )661/2 :1116 ،فعل مورد بحث را از نظر معنای کاربردی مرید معنای «مشارکت» داننتهاند.
شاااارحااو نه البالغاه از جملاه ابن ابیالحادیااد معتزلی در شااار نه البالغاه (معتزلی:1367 ،
 )113/11مغنیااه در فی هالل نه البالغااه (مغنیااه )511/3 :1112 ،شاااوشاااتری در به الصاااباااغااه
(التناتری )612/12 :1376 ،حناینی شایرازی در وضیح نه البالغه (حنینی ،بی ا )13/3 :ابنمی م
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در شاار نه البالغه (بحرانی )77/5 :1373 ،خوئی در منها البراعۀ (خوئی )57/22 :1372 ،قرشاای
 )131/1به صورت لویحی فعل مورد بحث را مرید معنای «مشارکت» قلمداد نمودهاند.
َْ

وار َحیخ َت ِد ُِما (خطبه یکم)
 ) 4طلب ... :و َب
ِ

و اعضایی که آنها را به خدمت نرفت.
َ
شاهد در نزاره باال فعل « َیکت ِد ُم» صیغه یکم مضارع از باب افتعال و از ریشه «خ ،د ،م» است.
زباوشاااناسااااو از جمله ازهری در هذیباللغۀ (ازهری )123/7 :1121 ،زبیدی در ا العرو

(زبیاادی )135/16 :1111 ،ابن سااایااده در المحکم و المحیط االعظم (ابنسااایااده)116/5 :1121 ،
صاااعیدی در االفصاااا فی فقهاللغه (صاااعیدی ،عبدالرتا  )313/1 :1112 ،ابنمنظور در لنااااوالعرب
(ابنمنظور )11/1 :1123 ،ابراهیم انیس در المعجمالوسیط (انیس )221/1 ،1332 ،فعل مورد بحث را
َ
معادل نزاره « َسفله او َیک ِد َمه» و از نظر کاربردی مرید معنای «ولب» قلمداد نمودهاند.
شاارحاو نه البالغه از جمله شاوشاتری در به الصباغۀ (التنتری )575/1 :1376 ،ابن ابیالحدید در
شاار نه البالغه (معتزلی )35/1 :1367 ،مغنیه در فی هالل نه البالغه (مغنیه )1/1 :1112 ،ابن می م
در شااار نه البالغاه (بحرانی )353/1 :1373 ،قرشااای بناابی در مرردات نه البالغه (قرشااای:1377 ،
 )31/1موساوی در شار نه البالغه (موساوی )35/1 :1333 ،مدر وحید در شر نه البالغه (مدر

بررسی معانی كاربردی افعال مز ید (بابهای تفاعل ،تفعل ،افتعال و استفعال)

بنابی در مرردات نه البالغه (قرشای )526/1 :1377 ،موساوی در شار نه البالغه (موسوی:1333 ،

وحید ،بی ا )31/2 :به صورت لویحی فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای «ولب» داننتهاند.
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د) معانی كاربردی باب استفعال در نهجالبالغه

معنای ذا ی و فرانیر این باب «ولب» اساات معانی دیگر این باب براسااا اسااتقراء اندیشاامنداو دانش
صااارو «مطااوعهی باب افعال ،عدیه ،انتقال و حول ،وجداو الصاااره ،قرار دادو مادهی فعل برای مرعول و به
معناای ثالثی مجرد» اسااات .ایناک پن نموناه از مصاااادیق این بااب در نه البالغاه از نظر معنای کاربردی به
کاوش نهاده میشود.

َ
َ
َ َ
َتعظ ُ
 )1وجدان الصفه ِ :ی
موا مامضی ِمناعمالم (خطبه )31
ِ

کارهای نذشته ی خویش را بزرگ نشمردند.
َ َ
عظ ُموا» صایغه ساوم فعل مضارع مجزوم ،از باب استرعال و از ریشهی
شااهد در نزارهی فوق فعل «لم ینات ِ
َ
ً
«ع ،ظ ،م» اسااات .ابنمنظور باا عباارت «اساااتعظماهایَ :یراه عظیما» فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید
معناای «وجاداو الصااارا » که از آو در باب اساااترعال به «اعتقاد و پندار» نیز عبیر میشاااود ،دانناااته اسااات
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(ابنمنظور )273 /3 :1123 ،دیگر زباوشااناساااو از جمله صاااحببن ّعباد در المحیط فیاللغه (عباد:1111 ،
 )157/1وریحی در مجم البحرین (وریحی )113 /6 :1123 ،زمکشااری در اسااا البالغه (زمکشاااری،
ّ )327: 1122فیومی در المصاااباا المنیر (فیومی )113/3 :1111 ،ازهری در هاذیاباللغه (ازهری:1121 ،
 ) 131/5اباراهایام انیس در المعجم الوسااایط (انیس )612/2 :1332 ،فیروز آبااادی در قااامو
َ َ
ً
(فیروزآبادی« )117/5 :1115 ،اساااتعظ َمه» را معادل « َرأه عظیما» دانناااته ،فعل مورد بحث را از نظر کاربردی
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

المحیط
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مریاد معناای «وجداو الصاااره» قلمداد نمودهاند .شاااارحاو نه البالغه از جمله خویی در منها البراع (خویی،
 )217/7 :1123ابنابیالحدید در شاار نه البالغه (ابنابیالحدید )211/3 :1367 ،نقوی در مرتا النااعاده
(النقوی )116/11 :1331 ،میالنی در شااار نه البالغااه (میالنی ) 253 :1337 ،منتظری در در هاایی از
نه البالغه (منتظری )532/3 :1335 ،حناااینی شااایرازی در وضااایح نه البالغه (حناااینی ،بی ا)62/2 :
الهیجی در شااار نه البالغاه (نواب الهیجی ،بی اا )33 :مدر وحید در شااار نه البالغه (مدر وحید،
بی ا )222 /6 :بهصورت غیرصریح فعل مورد بحث را از نظر کاربردی مرید معنای «وجداو الصره» داننتهاند.
ً ه

ً

 ) 2تعدیه:ما استورع اَللامر عقال ِالاستنقذه ببیما (حکمت )127

«خداوند عقل را در هیض کس به ودیعت ننهاد مگر آنکه روزی ،وی را بداو نجات داد».
َ ََ
شاااهد در نزاره پیش نرته فعل «اسااتنقذ» صاایغه یکم ماضاای از باب اسااترعال و از ریشااهی «و ،ق ،ذ»
َََ
َ ََ
میباشااد ابنمنظور « ِاسااتنقذ» را معادل «انقذ» یعنی از نظر کاربردی آو را «به معنای باب افعال» قلمداد نموده
اساات .دیگر زباوشااناساااو نیز از جمله صاااحببنعباد در المحیط فیاللغه ّ
(عبادّ ) 375 /5 :1111 ،فیومی در
المصابا المنیر (فیومی )211/3 :1111 ،زمکشاری در اسا البالغه (زمکشری )233 :1122 ،ابنسیده در
المحکم و المحیط (ابن سااایاده )313/6 :1121 ،زبیدی در ا العرو (زبیدی )121/5 :1111،حمیری در
شااامسالعلوم (حمیری )6/12 :1122 ،جوهری در الصاااحا ا اللغ (جوهری ) 33/7 :1376 ،ابندرید در
جمهرة اللغ (ابندرید )152/1 :1333 ،ابراهیم انیس در المعجم الوساایط (انیس )315 /2 :1332 ،فعل مورد
بحث را معادل باب افعال داننتهاند.
شااارحاو نه البالغه از جمله نقوی در مرتا النااعاده (النقوی )173/12 :1331 ،یحییبنابراهیم در
ّ
(الجحااو )76/5 :1122 ،کیادری بیهقی در حادائق الحقائق (کیدری)211/1 :1116 ،
ارشااااد المؤمنین
خویی در منها البراع (خویی ) 36/13 :1123 ،حنااینی شاایرازی در وضاایح نه البالغه (حنااینی ،بی ا:
 )212/3میالنی در شااار نه البالغه (میالنی ) 133 :1337 ،بهصاااورت لویحی فعل مورد بحث را از نظر
کاربردی مرید معنای ذا ی باب افعال یعنی « عدیه» برشمردهاند.
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َ

ْ
اس َت َ
دار ْت َرحام (خطبه )121
 ) 3معادل ثالثی مجرد... :ف

وریحی در مجم البحرین (وریحی )321/1123 :3 ،ابن اثیر در النهاایاه فی غریاب الحدیث (ابن اثیر،
(زبیدی )113/6 :1111 ،حمیری در شااامسالعلوم (حمیری،

 )133/2 :1367زبیادی در اا العرو

 )2225/1 :1122ابنمنظور در لناااااوالعرب (ابنمنظور ،)235/1 :1123 ،فیروزآبااادی در القااامو
المحیط (فیروزآباادی )33/2 :1115 ،فیومی در المصاااباا المنیر (فیومی )222/1 :1111 ،فعل مورد
بحاث را مترادو فعال «دار» باه معناای «چرخیاد و دور زد» قلمداد نمودهاند .به بیاو دیگر آناو فعل مورد
بحث را از نظر کابردی هم معنای ساختار ثالثی مجرد آو داننتهاند.
شاااارحاااو نه البالغااه از جملااه ابن ابیالحاادیااد معتزلی (معتزلی )111/7 :1367 ،ابنمی م بحرانی
(بحرانی )21/3 :1373 ،شاااوشاااتری در به الصاااباغه (التناااتری )213/2 :1376 ،دنبلی خویی در الدرۀ
النجریه (الدنبلی الکوئی )155 :1112 ،ساااید عبا موساااوی در شااار نه البالغه (موساااوی:1333 ،
 )131/2مادر وحید در شااار نه البالغه (مدر وحید ،بی ا )75/7 :حناااینی شااایرازی در وضااایح
نه البالغه) (حناینی ،بی ا )111/2 :شارقی در قامو نه البالغه (شرقی )213 :1363 ،کیدری بیهقی

بررسی معانی كاربردی افعال مز ید (بابهای تفاعل ،تفعل ،افتعال و استفعال)

« سسس آسیاب زندنیشاو نردید».
َ
سات َ
دارت» صایغهی چهارم از باب اساترعال و از ریشهی «د ،و ،ر»
شااهد در عبارت یاد شاده فعل « ِا
اساات .زباوشااناساااو از جمله زمکشااری در الرائق فی غریب الحدیث (زمکشااری،)333/1 :1117 ،

در حدائقالحقائق (کیدری )527/1 :1116 ،بهصاااورت غیرصاااریح فعل «اساااتدارت» را در نزاره مذکور به
معناای «چرخید و دور زد» یعنی هم معنی با شاااکل ثالثی مجرد آو لقی نمودهاند .بدیهی اسااات براساااا
َ ُ ُّ
قااعادۀ «زیاادۀ المبنی دل علی زیادۀ المعنی» فعل «اساااتدار» در عین حال که در معنای ثالثی مجرد خود
بکار رفته است ،مرید مبالغه نیز میباشد.
َ

َْ

 )1مطاوعهی باب افعال ... :ول ْاست َاحقل ُب َمنقاساكم (خطبه )23
و دل یمار خوار او آسوده نگردد.
شااهد در نزاره یاد شاده فعل «اساترا » صایغهء نکنات از باب اساترعال و از ریشاۀ «ر ،و » ،می
باشاد .ازهری «اساترا » را از ریشۀ «راحۀ» نرفته و با ارائۀ نزارۀ « َارحنی اراحۀً َف َاس َت َ
ریح» و نیز با استناد به
ِ
ِ
ِ
َ
َ ِّ
ساااکنی از پیامبر اکرم  خطاب به بالل که فرمود «ا ِرحنا یا ِبالل» و حلیل آو با نزارۀ «اذو للصاااالۀ
ََ َ َ َ
ریح بادائها ِمن اشااتغال قلوبنا بها» «اسااترا » را از نظر کابردی «مطاوعه باب ِافعال» قلمداد نموده
فنن ات
اساات .دیگر زباوشااناساااو از جمله حمیری در شاامسالعلوم (حمیری )2671/1 :1122 ،زمکشااری در
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مقادمۀ االدب (زمکشاااری )276 :1336 ،ابناثیر در النهایه فی غریب الحدیث واالثر (ابن اثیر:1367 ،
 )271/2ابن منظور در لنااااوالعرب (ابن منظور )157/2 :1123 ،وریحی در مجم البحرین (وریحی،
 )361/2 :1123صااعیدی در االفصااا (صااعیدی )272/1 :1112 ،فعل مورد بحث را همانند ازهری از
نظر کاربردی مرید معنای (مطاوعه باب افعال) داننتهاند.
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با دقت در دیدناه شاااارحاو نه البالغه از جمله ابنابیالحدید معتزلی در شااار نه البالغه (معتزلی،
 )111/2 :1367ابنمی م بحرانی در شااار نه البالغااه (بحرانی )123/2 :1373 ،مغنیااه در فی هالل
نه البالغاه (مغنیاه )222/1 :1112 ،نقوی در مرتا الناااعاده (النقوی )111/5 :1331 ،مدر وحید در
شاار نه البالغه (مدر وحید ،بی ا )225/3 :حنااینی شاایرازی در وضاایح نه البالغه (حنااینی ،بی ا:
 )161/1شااوشااتری در به الصااباغه (التنااتری )535/12 :1376 ،قرشاای بنابی در مرردات نه البالغه
(قرشای )363/2 :1377 ،ساید عبا موسوی در شر نه البالغه (موسوی )211/1 :1333 ،این مطلب
استنباط میشود که آناو فعل مورد بحث را در مقام رجمه و رنیر «مطاوعه باب افعال» قلمداد نمودهاند.
َ ْ َ

َ
ُ
الُّیطان فاسجج ُاُبا (خطبه )111
 )5به معنای باب افعال... :رعام

شیطاو آناو را فراخواند پس بدو پاس م بت دادند.
شااهد در عبارت فوق فعل «اسا َت ُ
جابوا» صایغه ساوم ماضای از باب اساترعال و از ریشۀ «  ،و ،ب»
ِ
اسات .زباوشاناساو از جمله وریحی در مجم البحرین (وریحی )23/2 :1123 ،زبیدی در ا العرو
(زبیدی )333/1 :1111 ،زمکشاری در اساا البالغه (زمشکری )123 :1122 ،مدنی در الطراز االول
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(مدنی )372/1 :1126 ،زمکشاری در مقدمۀاالدب (زمکشاری )276 :1336 ،ابن سایده در المحکم و
المحیط االعظم (ابن ساایده )563/7 :1121 ،ابن منظور در لناااوالعرب (ابنمنظور)125/2 :1123 ،
جوهری در الصاااحاا ا اللغۀ (جوهری )121/1 :1376 ،حمیری در شااامسالعلوم (حمیری:1122 ،
 )1226/2فیومی در المصااابا المنیر (فیومی )113/1 :1111 ،ذیل مادۀ «  ،و ،ب» با عبارت «االجابۀ
َ
ً
بمعنی» فعل «استجاب» از باب استرعال را معادل فعل «اجاب» از باب افعال داننته و از نظر
واالسا ِتجابۀ
کاربردی باب استرعال را در این ماده «به معنای باب افعال» قلمداد نمودهاند.

شااایاو نرتن اساات این دیدناه مؤید قرانی نیز دارد زیرا در قرآو کریم ّ
مادۀ «  ،و ،ب» در بابهای
اساترعال و افعال به یک معنی بکار رفته است .به عنواو م ال فعل « َا ُ
جیبوا» امر حاضر از باب افعال در آیه
َ
بیلوا راع َی هاَلل ».....و فعل «اسا َات ُ
قومنا َا ُ
جیبوا» امر حاضاار از باب اسااترعال در آیۀ  21انرال
 31احقاو «یا
ِ
ِ
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ُ

َ

یح ه
ابون ِ اَلل من َبعد ما اسجج َ
یب لب ».....به یک معنی میباشند.
ِ ِ
ِ
ِ

نرتنی اسات شاارحاو نه البالغه به صورت صریح و منتقیم به هم معنایی بابهای استرعال و افعال در

مورد فعل «استجاب» وارد بحث نشدهاند لیکن از محتوای حلیلشاو این مطلب قابل استنباط است.
نتایج پژوهش

همااونونه که در متن پ وهش نذشااات افعال مزید ساااهم عیینکنندهای در القاء معانی مطابق با
ّ
مقتضاااای حاال داشاااتاه ،یکی از مؤلرههای بالغت اسااات .افعال یاد شاااده از بناااامد قابل وجهی در
نه البالغاه برخوردار میباشاااد از این رو رساااالت این مقاله بیین معانی کاربردی افعال مزید ( بابهای
ّرعل ،راعل ،افتعال و اساااترعال) در نه البالغه بوده ،پ وهشاااگر از رهگذر پردازش دادهها به نتای زیر
دست یافته است:
 -1افعال مزید موجود در نه البالغه نها در بابهای مشهور بکار رفته است.
 -2با وجه به غلبه ایجاز بر نرتماو ادبی صاادر اسااالم افعال مزید از نظر معانی کاربردی مرید ایجاز

بررسی معانی كاربردی افعال مز ید (بابهای تفاعل ،تفعل ،افتعال و استفعال)

«یا اُّیا الذین آمنوا اسَجج ُ
یلواَلل و للرسََو  ».....به یک معنی میباشااند این کارکرد از ماده یاد شااده در شااکل
ُ
ماضااای نیز وجود دارد به عنواو نمونه فعل «اجیبت» ماضااای مجهول از باب افعال در آیۀ  33یونس «قا
ُ
ُ َ َ ُ
َ
قد ابیبت رعوتکما» و فعل «اسااتجیب» ماضاای مجهول از باب اسااترعال در آیۀ  16شااوری «والذین

میباشند.
 -3معانی کاربردی افعال مزید به روشنی بر هرفیت زباو عربی در ولید واژناو جدید از مصدر واحد
و وسعه معنی داللت دارد.
 -1معاانی کااربردی افعاال مزیاد در نه البالغاه منطبق باا مقتضاااای حاال و اهاداو خطبهها ،نامهها و
کلمات قصار بوده است.
 -5افعال مزید موجود در نه البالغه عالوه بر معانی ذا ی و مشاهور متناسب با مقام در دیگر معانی
ابواب مزید نیز بکار رفته است.

17

17

منابع
 .قرآن کریم
 .نهجالبالغه

 .1ابن بن ابیالحدید ،عبدالحمید1367 ،م ،شرن نهجالبالغه ،داراحیاء التراث العربی.
 .2ابن حجر ،او 1362 ،م ،دیوان ،حقیق و شر ّ :
محمد یوس نجم ،بیروت :دار بیروت.
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

 .3ابناثیر ،مجادالادین محمادبن محماد1373 ،م ،النههایهه فی غریهب الحهدیث و ا ثر ،بیروت :المکتبه

16

العلمیه.
 .1ابندرید ،محمدبن حنن1333 ،م ،جمهرة اللغة ،بیروت :دارالعلم للمالیین.
 .5ابنسیده ،علیبناسماعیل1121 ،ق ،المحکم و المحیا ،بیروت :دارالکتب العلمی .
 .6ابنسیده ،علیبناسماعیل ،بی ا ،المخصص ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .7ابنفار  ،احمدبن زکریا2223 ،م ،معجم مقاییس اللغة ،بیروت :دارالرکر.
 .3ابنمنظور ،محمدبنمکرم1123 ،ق ،لسان العرب ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .3ازهری ،محمدبناحمد1121 ،ق ،تهذیب اللغه ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .12امامی ،محمدجعرر و آشااتیانی ،محمدرضااا1377 ،ش ،ترجمه گویا و شههرن فشههرده نهجالبالغه ،قم:
مدرسه االمام علی بن ابیطالب.
 .11انصاریاو ،علی1123 ،ق ،المقتطف من بحار ا نوار ،وهراو ،وزارة ال قاف و االرشاد االسالمی.
َ
 .12انیس ،ابراهیم1332 ،ش ،المعجم الوسیا ،بیجا ،مکتب الشروق الد ِول ّیه.
 .13بحرانی ،کمااال الاادین می م بن علی بن می م 1366 ،ش ،اختیهار مصههبهان السهههالکین ،مشاااهااد :بنیاااد
پ وهشهای اسالمی آستاو قد رضوی.
 .11بحرانی ،کمال الدین می م بن علی بن می م 1373 ،ش ،شهرن نهجالبالغه «مصهبان السالکین» ،هراو:دفتر
نشر الکتاب.

 .17تسئئتری ،محمد تقی 1356 ،ا ،بهج الصههباغه فی شههرن نهج البالغه ،تحقی و تصئئحیح :بنیاد
نهجالبلاغه ،چا اول ،طهران :مؤسسه انتشارات امیر کبیر.
 .16جحاو ،یحییبنابراهیم1122 ،ق ،ارشاد المؤمنین الِی معرفة نهجالبالغة المبین ،قم :انتشارات دلیل ما.
 .17جوهری ،اسماعیلبن ّ
حماد1376 ،ش ،الصحان تاج اللغة و صحان العربیة ،بیروت :دارالعلم للمالیین.
 .13حننزاده آملی ،حنن1332 ،ش ،انسان کامل در نهجالبالغه ،قم :انتشارات قیام.

16

 .13حنینی شیرازی ،سیدمحمد ،بی ا ،توضیح نهجالبالغه ،وهراو :دار راث الشیعه.
 .21حناااینی ،یحیی بن حمزه1121 ،ق ،الدیباج الوضههی فی الکشههف عن اسههرار کال الوصههی ،بیروت:
مؤسن االمام زید بن علی.
 .22حکیمی ،محمدرضا1372 ،ش ،کال جاودانه ،هراو :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .23حمیری ،نشواو بن سعید1122 ،ق ،شمس العلو و دواء کال العرب من الکلو  ،لبناو :دارالرکر.
 .21خوری شروونی ،سعید1116 ،ق ،اقرب الموارد فی فصیح العربیه و الشوارد ،قم :داراالسوة.
 .25دنبلی خویی ،میرزا ابراهیم بن حنن1112 ،ق ،الدرة النجفیه فی شرن نهجالبالغه ،بیجا.
 .26زبیدی ،سیدمر ضی1111 ،ق ،تاج العروس ،بیروت :دارالرکر.
 .27زمکشری ،محمودبن عمر1127 ،ق ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 .23زمکشری ،محمودبنعمر1336 ،ش ،مقدمة ا دب ،هراو :مؤسن مطالعات اسالمی ،دانشگاه هراو.
 .23زمکشری ،محمودبنعمر1122 ،ق ،اساسالبالغه ،بیروت :دار المعرف .
 .32سااارخنااای نیشاااابوری ،علی بن ناصااار1373 ،ش ،اعال نهجالبالغه ،حقیق:عزیزالله عطاردی،
وهراو :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .31شرقی ،محمد علی 1363 ،ش ،قاموس نهجالبالغه ،هراو :دارالکتب االسالمی .

بررسی معانی كاربردی افعال مز ید (بابهای تفاعل ،تفعل ،افتعال و استفعال)

 .22حنینی ،سیدجعرر1333 ،ش ،نهجالبالغه ،قم :دارال قلین.

 .32صاااعیادی ،عبدالرتا و موسااای ،حناااینیوسااا 1112 ،ق ،ا فصههان فی فقه اللغة ،قم :مکتب االعالم
االسالمی.
 .33وائی ،حا مابنعبدالله1121 ،ق ،دیوان ،بیروت :دار صادر.
 .31وباوبائی میرجهانی ،سااایدمحمدحنااان1333 ،ق ،مصههبانالبالغه فی مشههکاا الصههیاغ  .قم :انتشاااارات
میرجهانی.
 .35وریحی ،فکرالدین1123 ،ق ،مجمعالبحرین ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ّ .36عباد ،اسماعیل1111 ،ق ،المحیا فی اللغه ،بیروت :عالم الکتب.
 .37فراهیدی ،خلیلبناحمد1375 ،م ،کتاب العین ،قم:دارالهجرة.
 .33فیروزآبادی ،محمدبنیعقوب1115 ،ق ،القاموس المحیا ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .33فیومی ،احمد بن محمد1111 ،ق ،المصبان المنیر فی غریب الشرن الکبیر للرافعی ،قم :دارالهجره.
 .12قرشی بنابی ،علی اکبر1377 ،ش ،مفردات نهجالبالغه ،هراو :مرکز فرهنگی نشر قبله.

15

15

 .11کاشااانی ،فتح الله بن شااکرالله1373 ،ش ،تنبیه الغافلین و تذکرا العارفین،مترجم محمد جواد ذهنی هرانی،
قم :موسنه بیاو.
 .12کیادری بیهقی ،قطابالادین1116 ،ق ،حهدائق الحقهائق فی شهههرن نهج البالغهه ،حقیق :عزیز الله

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

عطاردی ،قم :بنیاد نه البالغه
 .13محمد ،اویس کریم1123 ،ق ،المعجم الموضوعی لنهجالبالغه ،مشهد :مجم البحوث االسالمیه.
 .11محمودی ،محمدباقر1335 ،ش ،نهجالسهعاده فی مسهتدرک نهجالبالغه ،قمّ :
مؤسانه الطباع و النشر وزراة
ال قاف و االرشاد االسالمی.
 .15مدر وحید ،احمد ،بی ا ،شرن نهجالبالغه ،بیجا.
 .16مادنی ،ابنمعصاااومعلیبناحماد1126 ،ق ،الطراز ا ول و الکنهاز لمها علیهه من لغهة العرب المعول ،مشاااهد:
مؤسنه ال البیت الحیاء التراث.
 .17مطرزی ،ابوالرتح ناصرالدین ،بی اُ ،المغرب فی ترتیبالمعرب ،بیروت :دارالکتاب العربی.
 .13معرفت ،محمدهادی1336 ،ش ،التمهید فی علو القرآن ،قم :موسنه التمهید.
 .13مغنیه ،محمدجواد1112 ،ق ،فی ظالل نهجالبالغه ،بیروت :دارالعلم للمالیین.
 .52منتظری ،حنینعلی1335 ،ش ،درسهایی از نهجالبالغه ،قم :انتشارات سرایی.
 .51موسوی ،سید عبا 1333 ،م ،شرن نهجالبالغه ،بیروت :دارالرسول االکرم.
 .52میالنی ،سید هاشم1337 ،ش ،شرن نهجالبالغه ،قم :انتشارات دلیل ما.

11

 .53نقوی ،سیدمحمد قی1331 ،ش ،مفتان السعاده فی شرن نهجالبالغه ،هراو :انتشارات قائن.
 .51نواب الهیجی ،میرزا محمدباقر ،بی ا ،شرن نهجالبالغه ،هراو :انتشارات اخواو کتابهی.
 .55هاشمی خویی ،میرزا حبیب1123 ،ق ،منهاجالبراعة فی شرن نهجالبالغه ،بیروت :مؤسن الوفاء.

11

فصلنامه علمی

Quarterly Journal of

پژوهشهای نهجالبلاغه

صفحات

Nahjolbalagheh Research

سال بیستم  /پاییز /1477شماره 57

89-112

Vol. 20, Autumn 2021, No. 70

تبیین عدالت به عنوان مفهومی چرخشی و بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان
(مبتنی بر خطبه 612نهجالبلاغه)

وحیدرضا حلوائیها

تاریخ دریافت99/9/02 :

*

تاریخ پذیرش1022/9/7 :

چکیده

عداله مفهومی اسۀۀه تیاملیی اما نیاه راگا در ادبیاا عداله سۀۀانمانی
نیرشۀۀۀی تۀهبیۀدی اسۀۀۀه که نگردسۀۀۀتان همواره در جاگیاه ادرا ک ده و
فرادسۀۀۀتۀان در جۀاگیۀاه عامل بودهاندی طبق بیان امای علی در نهاالبال ه
امکان نقض حق فرادسۀتان توسۀا نگردستان و در نتی ه ادرا بیعدالتی در
نهۀا نیز وجود داردی تالق دارگم در پیوهشۀۀۀی کیفی بۀۀا اسۀۀۀتفۀاده ان تحلیۀۀل
م طقی متکی بر مبانی هرم وتیه ننۀبی را به تبیین اگن ادرا و خاصیه
چرخشۀۀۀی نهفتۀه در مفهوی عۀدالۀه کۀه در خطبۀه  612بدان اشۀۀۀاره شۀۀۀده
ب ردانگمی بۀا انترۀاش خطبه به ع وان متن و امتزا ن با تتوریهای مدگرگتی
به ع وان افق مفنر به تفنیر متن همه ماشته شدی با بان شه دائم به متن
اصۀلی و تطبیق برداشۀهها با دو شرح ابن میثم و ابن ابیالحدگد تالق شد ان
تفنیر به رای جلو یری و رواگی افزاگش گابدی
گافتهها نشۀان میدهد ادرا عداله فرادسۀتان سۀانهای اسۀۀه که تاک ون در
ادبیۀاا عداله سۀۀۀانمانی مغفول مانده عالوه بر ن ادرا عداله مفهومی
اسۀه چرخشۀی ان ادرا و رفتار بین نگردسۀتان و فرادستان که با تاریری که
بر نۀاظرگن دارد جو سۀۀۀانمۀان را نیز متۀارر میسۀۀۀاند و ۀان ر اگن جو در درون
سۀۀانمانها فرادسۀۀتان و ادراکاا نهاسۀۀه ب ابراگن بهترگن نقطه مداخله برای
مۀدگرگه اگن چرخه بر خالژ راگش جاری که بر مدگرگه رفتار فرادسۀۀۀتان و
ادرا نگردستان متمرکز بوده) ادراکاا فرادستان در اگن خصوص اسه که با
لحۀۀاظ کردن مییۀۀارهۀۀاگی در مرحلۀۀه زگ ش مونق ارتقۀۀا مۀۀدگران و نیز
* .دکترای دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده مدیریت و حسابداری (نو یسنده مسئول)
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ک ترلهۀای سۀۀۀانمۀانی میتوان اگن چرخۀه را در جهۀه مثبۀه و ارتقا مفهوی
عداله در سانمان مدگرگه کردی
واژگان کلیدی
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نهاالبال ه عداله سۀۀانمانی ادرا عداله در فرادسۀۀتان خاصۀۀیه
چرخشی جو عداله هرم وتیه ننبی رای
 .1مقدمه

یکی از مهمترین عوامل موثر در اداره سااازماو که نقش بناازایی در انگیزش افراد دارد ،عدالت اساات .از
نقطاه نظر ماذهب به موضاااوع عدالت ،عدالت همنااانگ با معاد ،نبوت و امامت و در ذیل وحید یکی از
اصااول مذهب اساات و انر آو را در مرهوم وازو و ناسااب در نظر آوریم (مطهری )5۳ :1۸۱5 ،در واق
موجودیت و قوام عالم بر آو اساتوار اسات .از منظر اجتماعی عدالت نکنتین فضیلت نهادهای اجتماعی
ّ
اسات (رالز ،)۳۸ :1۸۳۸ ،در رابطه با ساازماو انر مؤلرههای موثر بر خروجیهای سازمانی و رفتاری را به
چند مرهوم فرو بکاهیم قطعا یکی از مهمترین آنها عدالت خواهد بود (رابینز 1و جا .)022 :022۳ ،2
هر چناد عادالت مرهومی اسااات که پ وهشهای زیادی در مورد آو صاااورت پذیرفته و از بدو مطر
شادو آو در حوزه مباحث ساازمانی ابعاد مکتلری از آو مکشاوو شده است ،اما با وجه به اذعاو خبرناو
در ازنی و موضاوعیت داشتن آو (کروپانزانو 3و نرینبرگ )۸1۱ :1۳۳۱ ،به نظر میرسد هنوز هم نکات و
هرائ بکر و دسااات نکوردهای وجود دارد کاه شااانااخت آنها می واند در مدیریت بهتر این مرهوم کمک
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نماید و بر این باوریم که کالم امام(ع) ،به عنواو ساامبل و جناام عدالت ،منبعی زاینده برای جنااتجوی
این نکاات خواهد بود .حلوائیها ( )1۸۳۳در ز دکترای خود مبتنی بر آموزههای نه البالغه با شااایوه داده
بنیاد ،نگرشاای جدید به عدالت سااازمانی را با معرفی مرهومی حت عنواو ادرا عدالت فرادساات ،برای
نکناتین بار بناط داد .یکی از مهمترین وی نیهای مطر شاده در این نگرش ،خاصیت چرخشی نهرته
در ادرا عدالت اسااات که در این پ وهش در پی بیین آو بر پایه آموزههای دینی بهوی ه بیانات امام 
در نه البالغه هنتیم.

Robbins 1.
judge 2.
Greenberg 3.
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 .1بیان مسئله

انر عدالت را به معنی دادو حق به صااحب حق عری نماییم (رضاائیاو ،)۸۱ :1۸۳۳ ،و آو را بوی ه
آیا نادیده نرفتن ادرا عدالت در فرادساتاو و نگاه یکجانبه به حقوق زیردستاو به معنی زیر سوال بردو
عدالت در معنای ننااترده آو نیناات؟ آیا چنین نگاهی که به یک سااوی رابطه بی وجه اساات ،یک عادل
شااکننده و زودنذر را باعث نمیشااود ،و در نهایت همین عادل شااکننده موجب از بین رفتن کلیت عدالت
در ساااازماو نکواهد شاااد؟ از این منظر نادیده نرفتن ادرا عدالت در فرادساااتاو به معنی برهم خوردو
عاادل و نااقض عادالت اسااات (مطهری .)5۳ :1۸۱،بر هم خوردو و از بین رفتن عدالت بعا ی دارد که
ذکر آو به کرات در سااایر پ وهشها صااورت نرفته و بیاو آنها نها کرار مکررات اساات .بنابراین ،انر در
خصاوص ادرا عدالت در زیردساتاو (کروپانزانو و نرینبرگ )۸1۳ :1۳۳۱ ،و همکاراو همسطح (لی 1و
کروپانزانو )5۶۱ ،022۳ ،به رکیک ،سااکن به میاو میآید (کروپانزانو و مولینا- ،)۸۳۸-۸۱۳ :0215 ،2
که به دلیل راوت در دالیل ،زمینهها ،شیوههای اعمال قدرت ،راوت در مدیریت این ادراکات و ابزارهای
کنترلی آو نااچاار باه این رکیاک هناااتیم -نادیده نرفتن ادرا عدالت در فرادساااتاو به عنواو یکی از
اصااالی رین بازیگراو ساااازماو ،صاااویری از عدالت ارائه میدهد که ناقص ،نمراهکننده و دارای اعوجا
اساات و با عری کالو عدالت به معنی وازو در عارض خواهد بود .منااُله اصاالی این پ وهش و یکی از
قطعات نمشاادهای که باعث نردیده به زعم اندیشاامنداو این حوزه ،موضااوع عدالت کماکاو جزء منااائل
جاری سازماوها باشد ،همین نادیده نرفتن ادرا عدالت در فرادستاو است.
بناابراین ،انر وبق بیاو امام عدالت را در یک چرخه دائمی در کنش و واکنش میاو فرادسااات و
فرودست بدانیم (خطبه )01۶/آنگاه:
مرهوم عدالت در سازماو که ا کنوو به صورت خطی لحاظ نردیده ،چگونه خواهد بود؟
جو ساااازمااو چاه ااثیری از رعاایت یا عدم رعایت این حقوق متقابل خواهد پذیرفت و این اثیر به چه
شکل رخ خواهد داد؟
بهترین نقطه مداخله به منظور مدیریت ادرا عدالت در سازماو در کجای این چرخه خواهد بود؟

Li 1.
Molina 2.
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تبیین عدالت به عنوان مفهومی چرخشی و بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان

از منظر عملی عیین مال برای داوری درباره اعمال متقابل آدمیاو بدانیم (بشاایریه ،)10 :1۸۳0،آنگاه،
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به منظور بیین شاراو ر منُله پ وهش باید نرت منفله این نینت که فرادستاو در ایجاد جو عدالت
یا بیعدالتی در سازماو اثیرنذار هنتند ،که این امری بدیهی است اما به عنواو پیش درآمد بحث ،همین
نکته بدیهی ،بناایار حائز اهمیت اساات ،که چرا ا کنوو با وجود اشااراو به این نقش پر اهمیت ،موضااوع
ادرا عدالت در خود این افراد  -که اهمیت و ننتردنی اثیر آنها پذیرفته است – نادیده انگاشته شده.
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 .2ضرورت و اهمیت پژوهش

از آنجاا کاه فرادساااتااو جزء ااثیر نذار رین افراد در ساااازماو هناااتند ،و به بیاو امام  به مانند
ّ
ریناامانی محکم اساات که مهرهها را متحد ساااخته به هم پیوند میدهد (خطبه  )1۳۶و با وجه بر اثیر هر
نونه ادرا در آنها ،که مقدمه رفتارشااااو خواهد بود (رابینز و جا  )1۸۳ :022۳ ،اثیرشااااو بر مجموعه
بناایار بیشااتر از هر کنشااگر دیگری خواهد بود ،لذا ،آناهی ،حناااساایت و کنااب شااناخت نناابت به این
ادرا و چگونگی شاکلنیری آو ،و میزاو اثیر آو بر فرآیند ادرا عدالت در سااازماو از اهمیت وی های
برخوردار خواهاد بود .از ساااویی ناادیاده نرفتن اثیر عوامل اجتماعی در شاااناخت مرهوم عدالت و نگرش
ساااطحی باه ادرا عادالت ،به عنواو برووداد یک رفتار و یا واقعه مجزا ،سااابب درکی ناصاااحیح از این
مرهوم خواهد شد که اثیر منری بر مدیریت این مرهوم خواهد داشت.
 .3روش پژوهش

شایوه به کار رفته در این پ وهش ،کیری کروشای اسات .جم آوری دادهها اسنادی و حلیل دادهها
بر اسا
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هرمنو یک متن و استدالل استرهامی است.

هرمنو یک دانشااای اسااات که نظریههای مربوط به فهم ]هر چیز به وی ه متن[ را مورد بررسااای قرار
میدهد (واعظی )۸2 :1۸۳۸،و در یک دسااتهبندی هرمنو یک را به دو نوع هرمنو یک عینینرا (متقدم)
و نناابینرا (معاصاار) قناایم کردهاند (حاجی اسااماعیلی و بنائیاو اصاارهانی .)۸۸-۸2 :1۸۳۳ ،در این
پ وهش اکید ما بر شیوه ننبینرا و مشکصا هرمنو یک نادامر است.
از نظر ناادامر انتظاار ماا از روش ناه اثباات واقعیت یا حقیقت ،که رسااااندو متعاویاو حقیقت به یک
نقطه قابل وافق و اشترا است (منعودی.)5۳ :1۸۳۶ ،

1

 .1تاکنون بیشتتر پووه های تفسیری در کشور مبتنی بر فلسفه هرمنوتیک شالیرماخر و دیلتای بوده است (اکبری ،طالب و
همکاران )581 :1311 ،که تشتتابه زیادی نیب با شتتیوه تفستتیر دانشتتمندان استتالمی دارد (واعظی )121 :1388،هرچند که در
پووه های صتورت گرفته در علوم اجتماعی این رو هنوز مغفول مانده استت (اکبری ،طالب حسینی ایمانی.)516 :1311 ،
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روش اصلی اعتبار سنجی هرت کانوو کوال برای داوری پ وهشهای هرمنو یک میباشد.
ذیال به هرت کانوو کوال برای داوری پ وهشهای هرمنو یک به وی ه هرمنو یک معاصر و ننبینرا
 .1رفت و برنشااات میاو کل و جزء .0 .رسااایدو به انناااجام درونی فار از ناقض منطقی .۸ .آزموو
رنایر با کلیت متن و سایر راسیر .۳ .خود مکتاری متن یعنی رنیر متن بر اسا
حناا

قالب مرج .5 .

بودو ننبت به بنتر اجتماعی متراو ی که ممکن است معانی در آو وارد شوند .۶ .شناخت

پیشفرضهاا در حاد امکااو و اساااترااده از آنهاا برای فهم بهتر متن .۱ .وجود نوآوری و خالقیاات
(محمدپور.)0۳5 :1۸۳۳ ،

چنانچه هدف ،پیبردن به مقصتود مولف باشد ،آنگاه هرمنوتیک عینیگرا مرجح است (دانائیفرد ،امرالهی بیوکی )51 :1311 ،و
چنانچه هدف ارائه مفهومی نو باشد که مسئلهای در زمان و مکان حال را مبتنی بر متن گره گشایی کند ،آنگاه ،هرمنوتیک نسبیگرا
که بیشتر مفسر محور است و شرایط زمانی و مکانی مفسر را لحاظ میکند و نو به نو شدن را در ذات خود دارد (حاجیاسماعیلی
و بنائیان اصفهانی )33 :1314 ،برتری خواهد داشت.
یکی از ویوگیهای علوم اجتماعی که چند ستالی استت مستئله تولید علم بومی را نیب برجستته نموده وابستگی آن به شرایط
زمان و مکان است (محمدپور )28 :1311 ،از منظر هرمنوتیک معاصر دلیل رجوع به متن و تاویل آن ،حل معضل و مسئلهای با
نوآوری در تفستتیر استتت (اکبری ،طالب و همکاران .)515 :1311 ،بنابراین ،استتتفاده از این شتتیوه در پووه های حوزههای
کاربردی نظیر مدیریت موجهتر مینماید (دانائیفرد و همکاران .)45 :1311 ،پافشتاری در استفاده از شیوه تفسیر مرسوم ،انفعال
را به همراه خواهد داشتت که هرگب منتهی به نوآوری نخواهد شد (پورعبت )23 :1313،و باعث شده پس از نشر نظریههای نوین
در غرب ،ستیل پووه های تطبیقیای راه بیفتد که در پی کشتف تشابهات این نظریه با متونی مانند نهجالبالغه باشد .بنابراین در
این پووه ایتده اولیته و جتانمتایته پووه  ،کته یک پووه را برجستتته میستتازد (پورعبت ،)21-1 :1313،از خطبه216
ْ
نهجالبالغه اخذ گردیده ولی تاویل ،بیشتتتر مفستتر محور و مبتنی بر افق دید مفستتر بوده استتت .مفس تران استتالمی نیب بر این نوع
استفاده از براهین قطعی علمی که صحت آنها در عالم واقع به اثبات رسیده صحه گذاشتهاند (جوادی آملی.)58 :1381 ،
هرمنوتیک گادامر ،یکی از انواع معاصر و نسبیگرای هرمنوتیک است (دانائیفرد و همکاران )35 :1311 ،در هرمنوتیک گادامر
اگر متن ،پاسخگوی افق انتظارات مخاطب شد ،آنگاه مورد توجه قرار میگیرد .از این منظر اثر یا متن یک پاسخ به پرس مخاطب
است (محققیان .)41 :1311 ،بر اساس این فلسفه مفروضات ما ضرورتا مانع فهم نیستند؛ بلکه پی شرطها و راهنمای آن هستند
(حاجی اسماعیلی و بنائیان اصفهانی .)38 :1314 ،البته رو شناسی وسیلهای است برای قضاوت درست و تضمین کننده این
امر که قضاوتها یا نتایج پووه

تنها ذهنیت فردی محقق نیستند (اکبری ،طالب حسینی ایمانی )583 :1311 ،بنابراین ،باید

برخی توافقات و اصول و قواعد کلی در مورد کدگذاری و رمبگشایی متون وجود داشته باشد تا از آن طریق افراد بتوانند نمادها را
ایجاد و تفسیر کنند .این قواعد برای ایجاد تفسیرهای یکسان از متن ایجاد نشدهاند ،بلکه به عنوان راهکاری برای جلوگیری از سوء
تفسیر در نظر گرفته میشوند (دانائیفرد و همکاران.)46 :1311 ،
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تبیین عدالت به عنوان مفهومی چرخشی و بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان

(اکبری ،والب حنینی ایمانی )5۳0 :1۸۳۱ ،اشاره مینردد که هدایتنر ما در رنیر بودهاند:

93

یک اصاال را نیز باید به عنواو زیربنای اصااول فوق بداوها افزود .اسااتدالل اسااترهامی (محمدپور،
 )۱۳ :1۸۳۱یا بداهت عقلی (مناعودی )51 :1۸۳۶ ،که یکی از پایدار رین و قدیمی رین شیوهها در کلیه
مکا ب علمی اسات (سالیمی،1۸۳۸،ص .)۱۳.از منظر اسالم نیز یکی از مناب عقل است و دیگری وحی
و ابزار کش و استکرا  ،استنباط (لطری ،نقیزاده ،و رحیمنیا.)1۸ :1۸۳۶ ،
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در این پ وهش بدوا افق دید مرنار به عنواو دانشآموخته رشاته مدیریت مشااکص نردید .سسس با
ور پرساااشهای مشاااکص بوجود آمده برای مرنااار در محیط واقعی و نیز مطالعه پیشاااینه پ وهش و
آناهی از متن نه البالغه ،متوو مر بط شااناسااایی و به رناایر آنها همت نمارده شااد .پس از اسااتکرا
معانی ،فحوای مورد نظر برای رنایر ،با دو رنیر معروو از نه البالغه یعنی شر ابن ابیالحدید و شر
ابن می م طبیق داده شاااد و برای ایید برداشااات صاااورت نرفته به بکشهای دیگر نه البالغه از جمله
ساااایر بکشهاای همین خطباه ،خطباه ۸۳و ناامه 5۸رجوع نردید .در نهایت این بکش شاااکیلدهنده
رناایر ،یعنی ،افق متن ،با مباحث مطر در پ وهشهای مدیریت به عنواو افق مرناار به منظور شااریح
متن لریق شااد .البته هدو از بیاو و کاربناات ُوریهای نوین به عنواو افق دید مرناار ،اول اشاااره به
کاساتیهای موجود اساات و به ب آو چگونگی رف این نقایص و دوم ایضااا در شااریح و نه اثبات بیانات
امام.
 .4مبانی نظری و پیشینه پژوهش

به مرهوم عدالت در کل از دو منظر وصایری و ادراکی نگریناته شده است (سلیمی .)۸5 : 1۸۳۸،از
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منظر ادراکی (که وجه خاص اندیشامنداو حوزه ساازماو نیز بر همین جنبه متمرکز است) .پ وهشها در
زمینه عدالت سازمانی در دو سطح فردی و نروهی وسعه یافته است (کروپانزانو و مولینا.)۸۱۳ :0215 ،
در ساطح فردی می واو به ابعاد عدالت اشااره کرد ،که عبار ند از :عدالت وزیعی ،به معنی انصاو در
کصاایصها (ناش ،1سااکیناچی 2و همکاراو ،)1۸2 :021۱ ،عدالت رویهای ،بدین مضااموو که روال
قنایم این کصایصها چگونه اسات (جک ،3ویلدسکات 1و همکاراو ،)15 :0215 ،عدالت مراودهای،

1. Ghosh
Sekiguchi 2.
Dijke 3.
Wildschut 4.
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کاه باه میزاو احترام در مراودات اشااااره دارد (جاانگ 1و اساااکات ،)0۳ :021۱ ،2عدالت اوالعا ی ،که
مر بط اسااات باا میزاو در جریااو قرار نرفتن از چگونگی فراینادهاا و کصااایصها (رادل ،3کلکوئیت 1و
عادالات (امبروز 5و شااامیاک )۳۳1 :022۳ ،6و عادالت معطوو به نهاد ،که منظور برداشااات کارکناو از
انصااو در نهادهایی مانند ،سارپرسات ،ساازماو و نظایر آو ،جدای از کصیصها و فرآیندها است (راپ،
شاو و همکاراو.)1۶1 :021۳ ،
در سااطح نروهی نیز ساارفصاالهایی مبتنی بر ُوری پردازش اجتماعی (( )SIPسااالزنیک 7و فرر،3
 )05۸-00۳ :1۳۳۱و مادل جاذب ،نزینش و پااالیش (( )ASAاشااانایدر 3و همکاراو-۱۳۱ :1۳۳5 ،
 )۱۱۸مطر نردیده اسات .از جمله جو عدالت ،که منظور از آو همگرائی ادراکات افراد ننبت به نهادی
خار از نروه ،مانند ساارپرساات اساات (لی و کروپانزانو )5۶۱ :022۳ ،و عدالت همکار ،به مرهوم ادرا
عدالت ننابت به نهادی در دروو نروه و همنطح با فرد ادرا کننده (کروپانزانو و مولینا.)۸۳۸ :0215 ،
مبح ی نیز با این مرهوم که چه چیز عدالت فرادساات را بر میانگیزد؟ وسااط کروسااگارد و همکارانش در
سال  1۳۳۳پیریزی نردید ،که اشاره دارد به وی نیهای شکصی زیردست که باعث میشود رفتار مدیر را
از منظر عادالنه بودو حت اثیر قرار دهد (کروسگارد ،12ریم  11و همکاراو.)۱۸0 :1۳۳۳ ،
بر اساا

پیشاینه ذکر شاده ،مدل مرساوم در عدالت سازمانی اکنوو بدین شکل بوده که زیردستاو

رفتاار فرادساااتاو را از منظر ابعاد چهارنانه عدالت چگونه ارزیابی میکنند و این ارزیابی چه اثیری بر رفتار

تبیین عدالت به عنوان مفهومی چرخشی و بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان

همکاراو ،)1۶ :021۱ ،عدالت کلی ،دال بر برداشت کلی کارکناو از عدالت ،ورای ابعاد سه و یا چهارنانه
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آنهاا دارد .اساااکاات و همکااراو بر اساااا

نرتاههاای کورساااگاارد و همکاراو بکشااای را حت عنواو

«وی نیهای زیردست که بر رفتار عادالنه مدیر اثیر مینذارد» به ابتدای این مدل افزودند (شکل.)1
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عدالت توزیعی

عدالت رویهای

عکسالعملهای نگرشی و

ادراکات کارکنان از

رفتاری زیردستان

انصاف

ویژگیهای زیردستان
عدالت بینشخصی

؟

عدالت اطلاعاتی
قسمت پیشنهادی
اسکات و همکاران

مدل مرسوم عدالت سازمانی

شکل  1چارچوب کلی ادرا عدالت سازمانی (اسکات ،کلکوئیت و زاپا ا فلین)022۱ ،1
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نگاهی اجمالی به نقاط عط پ وهشهای صاورت نرفته و از منظر جایگاه ادرا کننده و ادرا شونده،
یاا عاامال و هادو عمال ،همواره فرادساااتاو در جایگاه عامل و زیردساااتاو به عنواو هدو عمل بودهاند
(کروپانزانو ،لی و بنناوو )5۶۳ :0211 ،و اثیر رفتار زیردسات بر چگونگی رفتار مدیر نادیده انگاشته شده
(کروساگارد ،ریم و همکاراو ،)۱۸0 :1۳۳۳ ،نها در بحث عدالت همکار این سااختار شاکناته شده و
عدالت در میاو همکاراو همناااطح مورد بررسااای قرار نرفته اسااات (کروپانزانو ،لی و همکاراو:0211 ،
 ،)5۶۳شاید به دلیل لزوم قدرت در نقض حق (بشیریه )1۸ :1۸۳0 ،و دور از ذهن بودو قدرت زیردستاو
نناابت به فرادسااتاو (دانائیفرد و مکینیری )۶۱ :1۸۳1 ،ا کنوو هیضناه آنها در جایگاه عامل و مکل
ننبت به فرادستاو در نظر نرفته نشدهاند.
1. Zapata-Phelan
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 .5بحث

برخالو این نگرش یک ساااویه مطالعا ی به صاااورت پراکنده در خصاااوص الگوهای چرخشااای برای
نگاهی عاملی به بادالت اننااانی دروو سااازماو دارند .-الگوی چرخشاای بدین شااکل عری میشااود:
جریاو چرخشای متناوب کاهشای و یا افزایشای در ساازماوها که وسط انناو ایجاد شده و دلیل آو عدم
در کافی از موقعیت خود و یا نا وانی یا بیمیلی ننبت به اصال خود میباشد.
اشااره شاد که عدالت مرهومی اسات عاملی(بشیریه .)10 :1۸۳0،یک رویداد عاملی دستکم دو نرر
ّ
را شاااامال میشاااود ،و چنادین مؤلراه دارد.1 :یک یا چند عامل.0 ،یک یا چند فرد به عنواو هدو عمل،
.۸مشاهدهنر و .۳زمینه عمل (اندرسوو 1و پیرسوو.)۳5۱ :1۳۳۳ ،2
ا کنوو کانوو وجه در موضااوع عدالت سااازمانی و مشااکصااا عدالت مراودهای ناهر بر اعمالی بوده
اسات که از ساوی سارپرست یا مافوق ننبت به زیردست صورت نرفته (اسکات ،3کلکوئیت 1و همکاراو،
".)15۳۱ :022۱حال آنکه زیردساتاو نیز با ابزار قدر ی که در اختیار دارند می وانند دست به اعمالی بزنند
که باعث نقض حقوق فرادستاو شود".در خصوص ابزار قدرت زیردست برای نقض حق فرادست به دلیل
غیر رساامی بودو این ابزار و نیز با وجه به اینکه رفتارهای بین شااکصاای نیز بواسااطه ماهیت آو بیشااتر
شااکصاای اساات (رابینز و جا  )1۳۶ :022۳ ،ابزار زیردسااتاو برای نقض حق فرادسااتاو ابزار قدرت غیر
رساامی اساات و ذیل مرهوم عدالت مراودهای قرار مینیرد ،اما زمانی که به هر دلیل ادرا بیعدالتی در
قدرت رساامی و غیر رساامی وسااط مدیر ،آنگاه عدالت
مافوق شااکل نرفت ،با وجه به در اختیار
داشااتن ِ
ِ

وزیعی و رویهای که نیازمند کصاایصدهنده و صاامیمنیرنده هنااتند (کروپانزانو و امبروز)00 :0215 ،5

نیز مادخلیات پیادا خواهناد کرد .مادیر می واناد در ازاء بیعدالتیای که ننااابت به وی صاااورت نرفته یا
احناا

میکند صورت نرفته ،از ابزاری مانند ارزیابی عملکرد و به ب آو وزی مناب و دریافتیها جهت

پاساا به بیعدالتی ادرا شااده نناابت به خود اسااتراده نماید .از آنجا که وجود برخی آیتمهای کیری در

Anderson 1.
Pearson 2.
Scott 3.
Colquitt 4.
Ambrose 5.
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شااریح چندین پدیده مهم سااازمانی از جمله رابطه اثربکشاای و عملکرد مورد اسااتراده قرار نرفتهاند -که
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ارزیابی افراد اجتناب ناپذیر اسات ،سانجش این خصایص نیز ،بیشتر جنبه ارزشی و قضاو ی خواهد داشت
ا علمی و عینی .لذا ارزیابی عملکرد می واند به مناتمنکی برای نویه حنابهای شکصی بدیل نردد
(ساعادت .)01۱ :1۸۳۳ ،این پاس می واند حس انتقام و مقابله به م ل را در زیردست قویت و وض را در
خصاوص رفتاری که زیردسات ننابت به مدیر داشته مانند بدنویی (رابینز و جا  )1۳۶ ،022۳ :و  ...بد ر
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کرده و این عمال و عکسالعمل به عنواو یک چرخه زایدی منری در سااایناااتم ادامه یابد .اندرساااوو و
پیرساااوو در خصاااوص این اثر (البته نه در خصاااوص رابطه فرادسااات-فرودسااات) بیاو میدارند ،وقتی
هنجارهای مر بط با رفتار ،مالحظه و ادب محقق نشاود ،ادراکات بیانصاافی مر بط با رفتار بین شاکصی
رخ خواهد داد .ادراکات بیعدالتی مراودهای در نقطه مقابل باعث ایجاد احنااسات منری شده و مایل به
مقابله به م ل با رفتار غیر منصارانه صاورت نرفته را حریک میکند (اندرسوو و پیرسوو.)۳۶1 :1۳۳۳ ،
اما نتای این بادالت می واند در یک فرآیند اجتماعی چند الیه به دیگراو نیز نااری یافته و کال جو جامعه
را متاثر سازد.
جو عدالت ،که می واو آو را ادراکات نااهیم شااده در سااطح یم ،دپار ماو و یا کل سااازماو عری
کرد ،حت اثیر معانی مشااتر منت شااده از بادالت اجتماعی ،یا به عبار ی انباشاات جربیات و در میاو
نذاشااتن آنها در نروه اساات (کلکوئیت ،نوئه 1و همکاراو )۳۶ :0220 ،و چنانهه اشاااره شااد این اعمال
رویدادهایی اجتماعی هنااتند که عالوه بر افرادی به عنواو عامل و افرادی به عنواو هدو عمل ،افرادی
که در حال مشااهده عمل هناتند را نیز درنیر مینماید (اندرسوو و پیرسوو )۳۶5 :1۳۳۳ ،و بر شاهدانی
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که مناااتقیما درنیر این بده بناااتاو نیناااتند نیز اثیر مینذارد (هرولد 2و هولتز .)۳۶5 :1۳۳۳ ،3بالو و
انادرساااوو هم اشااااره میدارناد که در اینجا می واند اثیر ثانویهای ،عالوه بر کنش و واکنش بین ورفین
مکاصامه وجود داشاته باشاد ،به عنواو م ال ،انر یک عمل ناپنند بین شکص  Aو  Bصورت پذیرد این
امر می واند موجب رفتار ناپنند بین شکص  Cو  Dنردد (بالو 1و اندرسوو .)5۳۶ :0225 ،

Noe 1.
Harold 2.
Holtz 3.
Blau 4.
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ّ
در این فرآیناد ادراکی ،مؤلراههاای ادرا از جملاه ادرا کننده (شاااکصااایت) و زمینههای ادرا
(فرهنگ و مانند) ،در کنار ادرا شاااونده (رفتار و وی نیهای عامل) شاااکل دهنده ادراکات افراد خواهد
.1.1

خاصیت چرخشی عدالت بین فرادست و فرودست

«پس حال رعیت نیکو نگردد جز آنگاه که والیاو نیکو رفتار باشااند ،و والیاو نیکو رفتار نگردند ،جز
آنگاه که رعیت درساتکار باشند .پس چوو رعیت حق والی را بگزارد ،و والی حق رعیت را به جای آرد ،حق
میاو آناو بزرگ مقدار شااود» (خطبه .)01۶/ابن می م در رناایر خود درباره این فراز از خطبه 01۶چنین
بیاو میدارد « :خیر و صااال رعیت وابنااته به خیر و صااال فرمانرواساات ،صااال حال فرمانروایاو هم
وابناته به صاال حال مردم و پیروی آنها از زمامدارشااو است» (بحرانی .)۳۳ :۳ ،1۸۱5 ،نیکورفتاری
فرادساات و در مقابل درسااتکاری رعیت و پیروی از زمامدار یک مرهوم دو سااویه و چرخشاای بین ورفین
اسااات ،که وبق مطل خطبه و مطالبی که در ادامه همین فراز آمده و نیز سااارفصااالهای حقوق متقابل
فرادسات و فرودسات که در خطبه ۸۳و بنایاری از خطبهها ،نامهها و حکمتهای نه البالغه بداو اشاره
شاده ،ادای حق ورفین اسات که بر ذمه ورو مقابل اسات .بنابراین چنین نینات که ورفی نها صااحب
حق باشااد و ورو دیگر صاااحب کلی هر یک از وروها حقوقی دارد ،که ورو دیگر مکل به ادای آو
اسات و در صورت عدم ادیه این حق ننبت به صاحب حق هلم روا داشته شده است .ادرا شونده که در
اینجا رفتار ورو مقابل اساات متاثر از زمینهها و شااکصاایت ادار کننده ،ادراکات ادرا کننده را شااکل
میدهد .بنابراین با وجه به بیاو امام بر خالو مدل رای (شاکل )1که چگونگی شکلنیری ادراکات
عدالت در ساازماو را به صاورت خطی نشاو میدهد ،شکلنیری این ادراکات به صورت چرخهای رفت و
برنشتی از ادرا و رفتار بین دو سوی رابطه خواهد بود.
.1.1

ویژگی بازتابنده و تاثیر ثانویه خاصیت چرخشی عدالت در ساختار اجتماعی سازمان

َ َ َ َ َ ُ
ابن می م در رنایر جمله «ف َصال َح ِبذ ِلک ا َّلز َماو» بیاو میدارد« :ننبت دادو صال به زماو ،از باب

مجاز اسااات زیرا صااال در حقیقت به مردم زماو و نظم و هماهنگی کارهای دنیوی و اخروی آناو بر
مینردد»(بحرانی .)۳0 :۳ ،1۸۱5،در واق امام نه نها روابط دو جانبه فرادساات و فرودسااات را مد
نظر قرار دادهاناد بلکه اشااااره میدارند که کال جو جامعه نیز در قالب سااانتها از این اعمال متقابل متاثر
خواهد شاد (خطبه .)01۶چگونگی این اثیر را می واو بر اسا
در مبانی نظری شریح شد مشاهده کرد.
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مراهیم مطر در مدیریت نوین ،چنانهه
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بود (رابینز و جا .)1۸۳ ،022۳ :
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امام به روا بهکاری ،فرونهاده شادو حق و انجام باول و ...بهواسطه عدم رعایت حقوق متقابل
از سااوی زیردساات و فرادساات در جامعه اشاااره کردهاند (خطبه ،)01۶/که جلی و اثیر ثانویه این روابط
دوسویه بین فرادست و فرودست در جامعه است.
.1.4

بهترین نقطه مداخله در چرخه عدالت

در شااناخت و باز آفرینی هر مرهوم در ساااحت مدیریت سااازماو ،هدو اصاالی ،ایجاد در جام ر به
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

منظور مدیریت بهتر آو مرهوم اساات ا در نهایت اهداو سااازمانی به شاایوهای اقتصااادی ر و اننااانی ر
محقق نردد .این امر مناتلزم مداخله اداره کنندناو ساازماو در مواق صاحیح است ا با صرو کمترین
واو بیشترین عایدی حاصل شود.
ابن ابیالحدید در رناایر خود از خطبه و در بکش آثاری که درباره اصااال حکومت وارد آمده اس ات
چنین بیاو میدارد « ،جایگاه پادشاااه نناابت به رعیت مانند جایگاه رو اساات به جناام ،و جایگاه رعیت
ننابت به او ،جایگاه جنام است به رو  ،پس رو با درد هریک از اعضاء بدو متالم میشود ،در حالی که
هر یک از اعضاااء به درد دیگری به درد نمیآید ،و باهی رو  ،باهی جمله بدو اساات ،در حالی که ناهی
بکشی از بدو باه میشود ولی سایر اعضاء بدو جز آو سالمتند( ».ابنابی الحدید.)۳2 :11. ،1۸۳0 ،
وبق برداشات ما از کالم امام مرکز ما بیشتر بر ادرا عدالت در این عامل یعنی فرادست است.
چراکه کنترل ادرا و رفتار زیردسااتاو ،چه واقعا غیر منصاارانه باشااد و چه نباشااد ،بناایار دشااوار اساات.
چنانهه حضااارت در نامه به مالک میفرماید :خواه نا خواه از آنها خطاهایی به عمد و یا غیر عمد سااار
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خواهاد زد و دچاار لغزشهاایی میشاااوناد .امام با این جمله احتمال خطا برای مردم را اجتناب ناپذیر
داننااته و با وجه به مدل ارائه شااده از ادرا عدالت ،راه شااکنااتن این چرخه را در بکشااش و نذشاات از
سااوی فرمانروا میبیند ،و به همین ساابب مالک را به نادیده نرفتن این خطاها وصاایه میکند (نامه.)5۸
چراکه این خطاهای سار زده به عنواو نقض حق فرادسات  -ابن می م در شر نامه 5۸منظور امام از
علتهایی که بر آناو (رعایا) عارض میشااود را ساارپیهی از اوامری میداند (بحرانی-0۸۳ :5 ،1۸۱5 ،
 )0۸۳کاه در خطباه ۸۳باه عنواو یکی از حقوق رهبر و در خطباه 01۶به قابل و الزام عقلی بر رعایت آنها
وساط زیردست اشاره شده است -چنانهه با پاس متقابل فرادست همراه شود به چرخه اشاره شده عدالت
خواهد انجامید.
با وجه به عداد بنیار بیشتر زیردستاو ،کنترل رفتار و ادرا زیردستاو به منظور غلبه بر چرخه منری
عدالت و هدایت این چرخه در جهت م بت ،نیازمند صااارو زماو و انرژی بنااایار زیادی اسااات .حتی در
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صاااورت کنترل رفتار زیردساااتاو بر اساااا

معیارهای عدالت باز هم مبتنی بر فرآیند ادرا  ،مدیر ممکن

اسات رفتاری که کامال اخالقی و منصارانه اسات ،حت شرایطی خاص ،و یا به واسطه برخی خصوصیات
پیشانهاد شاده است ،به وضو نمایاو است .در واق این چرخه به عداد کارکناو حت کنترل یک مدیر در
ساازماو کرار میشاود و عنصاری که در مام این چرخهها مشاتر اسات و انر او اصال شود به یکباره
کلیه چرخهها در جهت م بت اصاال خواهند شد مدیر است .به بیاو دیگر اثیر بر رو ِ مجموعه (بکوانید
مدیر) به منزله اثیر بر کلیه قنمتهای بدو (بکوانید کارکناو) است در حالی که در خصوص جنم لزوما
اصال بکشی از بدو (یک کارمند) در سایر قنمتها (کارمنداو) موثر نکواهد بود.
از آنجاکه جو سااازماو جلیناه فرهنگ سااازمانی اساات (باباییزکیلکی و مومنی )۸5 :1۸۳5 ،و نیز
بنیاونذاراو فرهنگ و حکیم کنندناو آو رهبراو سااازماو هنااتند (شاااین ،)10۸ :1۸۳۳ ،چه میشااود
انر یک رهبر و یا دساتکم مقام باالدساتی به درستی و بر اسا
غلط و بر اسا
احناااا

برداشتها و ادراکات شکصی احنا

رفتاری ناصواب از سوی زیردست و یا به

بیعدالتی نماید؟ چراکه فرادستی که به هر دلیل

بیعدالتی میکند به عنواو روحی که جو حاکم بر ساااازماو ،باز ابشااای از وی نیهای این رو

است ،بر اسا

قاعده فلنریای که فاقد شیء نمی واند معطی شیء باشد (جوادی آملی،)011 :1۸۳۸،

نمی واند منشاااء عدالت در سااازماو قرار نیرد .امام علی میفرماید :شااباهت مردم به رهبرانشاااو ،از
فثیر پذیری آنها از پدراو و مادرانشااو بیشاتر اسات (حرانی1۳0۸،هق )02۳ :و نیز دین مردم بر وبق دین

تبیین عدالت به عنوان مفهومی چرخشی و بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان

اخالقی ،نااعادالنه شاااکیص دهد .1این مرهوم در مدل فرآیندی عدالت(شاااکل  )0که در این پ وهش

رهبراو و حاکماو آناو اساات (اربلی1۸۳1 ،ه.ق .)01 :0 ،به بیاو پیامبر  :هر ناه دانشاامنداو و
حاکماو فاسااد شااوند همه ملت فاسااد و انر صااالح شااوند در همه اثر نذاشااته و همه صااالح میشااوند
(مجلنای1۳2۸ ،ه.ق .)۳۳ :0 ،فلذا نه نها منشاف جو بیعدالتی در ساازماو فرادساتانند بلکه سهم آنها
در ایجاااد و دامن زدو بااه این جو و یااا جلونیری از ایجاااد و بهبود آو نیز بیشاااتر خواهااد بود و احناااا
بیعادالتی در آنهاا و عادم آناهی و به ب آو عدم مدیریت آو می واند منااابب این امر باشاااد .این نقش

 .1موضوع مهم در اینجا تفاوت های فردی در ادراک عدالت است .در واقع شخصیت فرد در ادراک رفتار طرف مقابل ،مقدم بر
عکسالعمل وی در خصوص آن رفتار است .به دالیل مختلف ،حساسیت افراد در خصوص ادراک عدالت بویوه عدالت مراودهای
یکسان نیست (کروپانبانو و امبروز .)13 :2115 ،مواجهه با رفتار ناشایست و ادراک آن میتواند عواقب مختلفی داشته باشد.
ممکن است باعث انتقام توسط شخص مقابل و یا ]بر اساس شخصیت طرف مقابل و یا میبان اهمیت موضوع برای وی[ منتج به
ترک مخاصمه گردد (بالو و اندرسون.)516 :2115 ،
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ّ
(آغازنر بودو) برای فرادسااتاو در سااایر مؤلرههای اجتماعی مانند اعتماد نیز صااادق اساات (نیلنااسی 1و
ماو.)5۳۳ :022۳ ،2
 .6یافتهها
.9.1

مفهوم عدالت در سازمان كه تا كنون به صورت خطی لحاظ گردیده ،چگونه خواهد بود؟

با وجه به پرساااش اول پ وهش مدل پیشااانهادی ما برای عدالت به شاااکل زیر خواهد بود .البته این
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

مدل نافی مدل کالساایک ادرا عدالت نیناات و مدل ارائه شااده در شااکل ( )1را باید دروو دایره ادرا
عدالت در زیردساات قرار داد و وجه داشاات که این چرخه به عداد کارکناو زیر نظر مدیر در سااازماو ایجاد
خواهد شد که فصل مشتر همه این چرخهها مدیر است.

ادراک عدالت در فرادست
شخصیت
رفتار با زیردست

رفتار با فرادست

زمینههای ادراک

ادراک عدالت در زیردست
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شکل  2خاصیت چرخشی ادراک عدالت بین فرادست و فرودست
.9.1

جو سازمان چه تاثیری از رعایت یا عدم رعایت این حقوق متقابل خواهد پذیرفت و این تاثیر
به چه شکل رخ خواهد داد؟

در پاساا به پرسااش دوم باید نرت ،این شاایوه نگرش به عدالت با نگاه فرآیندی و پیوسااته ،در مقابل
نگااه خطی و منرصااال مرساااوم و باا لحااظ الیههای اجتماعی و عامالت موجود در سااااختار اجتماعی
سازماو ،اثیر پذیری جو سازماو از عامالت فیمابین مدیر و زیردست را یکی از نتای رفتار و ادرا متقابل
آنهاا میداناد .این نگاه با پر و افکنی بر برخی از جنبههای مغرول عدالت ساااازمانی ما را به در بهتری از

Gillespie 1.
2. Mann
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پویائیهای نهرته در مرهوم عدالت رساانده و دلیل برخی از ساوء برداشتها و راوتها در ادراکات افراد را
به ما نشاو میدهد.
خواهد بود؟

استداللهای صورت نرفته نشاو میدهد که بر خالو شیوه رای به دلیل کمتر بودو عداد فرادستاو
و نیز نناااتردنی روابط آنهاا و در مرکز قرار نرفتن آنهاا در چرخاههای عدالت و اثیرنذاری بیشاااتر آنها بر
فرآیندهای سااازمانی ،کنترل ادرا و رفتار آنها ،در مقام مقاینااه با مدیریت رفتار و ادرا زیردسااتاو ،به
نتای عمیق ر ،ساااریعتر و نناااترده ری خواهد انجامید .یا دساااتکم می واو نرت که مدیریت این ادرا
مقدم بر مدیریت ادرا و رفتار کارکناو است.
 .7نتیجهگیری

با وجه به یافتههای پ وهش ،فرادسااتاو نیز به مانند همه کنشااگراو عرصااه سااازماو دارای حقوقی
هنتند که در صورت عدم ادیه ،ننبت به آنها بیعدالتی رخ داده و به مانند همه انناوها دارای احنا
بوده و می وانند ننابت به رفتار زیردسااتاو موضا نیری کرده و رفتار آنها را عادالنه و یا غیر عادالنه بیابند،
که البته این ادرا عالوه بر رفتار زیردساتاو از زمینه ادرا و شکصیت آنها نیز اثیر میپذیرد .به ب این
ادرا  ،عکسالعمل آنها ،موضااوع ادرا زیردسااتاو قرار نرفته و یک چرخه از عمل و عکسالعمل بین
فرادساات و زیردساات شااکل خواهد نرفت و از آنجا که این عامالت بر شاااهداو آو نیز اثیرنذار اساات ،به
سرعت در سازماو نری یافته و جو سازمانی را متاثر سازد.
با وجه به آنهه بیاو شااد در نگرش مطر شااده در این پ وهش عدالت برداشااتی از یک رفتار یا واقعه
در لحظهای مشکص نینت ،بلکه عدالت چرخهای است از رفتار و ادرا بین فرادست و فرودست که در
عامالت اجتماعی ساازمانی شاکل مینیرد ،عالی مییابد و عری و باز عری میشاود .به واق احنا
م بت ننابت به یک فرد که می واند ناشای از برداشات جمعی ناشای از رفتارهای پیشین باشد و نیز حت
اثیر جو کلی حاکم بر ساااازماو عدیل میشاااود ،بر ادرا هر یک از ورفین ننااابت به ورو مقابل موثر
اسات .بنابراین ،عدالت عطیهای نینات که وساط فرادستاو به کارکناو اعطا نردد و ایشاو هدایتنرانی
مبرا و خار از سایناتم نینتند که از باال بر فرآیندها اشراو داشته و آنرا هدایت مینمایند ،بلکه بازیگرانی
خواهناد بود که خود جزئی از مجموعه و فرآیندها هناااتند و در فعل و انرعاالت آو شاااریکند و از آو اثیر
پذیرفته و بر آو اثیر مینذارند اما با نقشااای پر رنگ ر .صاااویر ارائه شاااده از عدالت در این نگرش نه یک
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تبیین عدالت به عنوان مفهومی چرخشی و بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان

.9.4

بهترین نقطهه مهداخلهه بهه منظور مهدیریهت ادرات عدالت در سهههازمان در كرای این چرخه
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صاویر ناقص و نه یک قاب سااکن از یک برداشت در خصوص رفتاری خاص است ،بلکه ،صویری است
جام و پیوسته ،که همه وروهای درنیر را در نظر مینیرد و به عدالت به عنواو یک فرآیند در کنشهای
اجتماعی که در نذر زماو شکلنرفته و متجلی میشود نگاه میکند.
باا وجاه به آغازنر بودو فرادساااتاو در پیریزی و داوم فرهنگ ،میزاو ار باوات آنها در ساااازماو و

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

ناالط آنها بر مناب و نیز الگو بودو و اثیر آنها به عنواو م ال در فرآیند اجتماعیسااازی ،به جرات می واو
ننتردنی
نرت سلنله جنباو جو عدالت در سازماو فرادستاو و ادراکات آناو است و نیز به واسطه همین
ِ
ااثیر و البتاه اناد بودو عاداد آنها ،بهترین نقطه مداخله برای مدیریت چرخههای عدالت در ساااازماو،
فرادستاو و ادراکات آناو میباشد.
این نگرش با پذیرش کلی مندی زیردساتاو ،ننابت به آنها عز مندانه است چراکه پذیرش کلی ،
اقرار به بلو فرد اسات (جوادی آملی،1۸۳۳،ص )۳0.و با لحاظ حقوق فرادساتاو ننابت به آنها منصرانه
اسااات .و ساااهم و مناااُولیت رفتاری و ادراکی هر دوی آنها را در شاااکلنیری جو عدالت در ساااازماو به
رسمیت میشناسد.
به وور خالصاااه مهمترین نتیجه این پ وهش برای ساااازماوها ،زیردساااتاو و فرادساااتاو آناهی و
حنااسایت ننبت موضوع است .چنانهه بیاو شد ،دلیل اصلی ایجاد خاصیت چرخشی و اشاعه رفتارهای
ناپناند و نیز مرهوم ارائه شده در این پ وهش یعنی «خاصیت چرخشی ادرا عدالت» عدم آناهی است،
امام هم در جای جای نه البالغه ،عدم در صاحیح شرایط را در کنار مواردی مانند ،نابکردی و بی
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راو ی ،دلیل رفتار و نافرمانی کوفیاو میداند (خطبه.)۸۳
در نتیجاه ساااازمااوهاا باید با عری معیارهای مشاااکص از این حیث در مرحله انتکاب ،نزینش،
آموزش و ار قاء ،افرادی را برای پناتهای مدیریتی انتکاب نمایند که از نظر حناسیت در ادرا عدالت،
دارای وی نیهای م بت باشااند و ثانیا با وی نیهای م بت رفتاری در صااورت ادرا بیعدالتی دساات به
افراوی الفی جویانه نزنند .زیردساتاو نیز باید بدانند فرادستاو اننانند و دارای عواو  ،بنابراین
اقدامات
ِ
رفتار آنها در فرآیند ادرا می واند با اثیر بر ادرا فرادسااتاو مناابب رفتارهای ایشاااو نردد که در ادامه
خود زیردسات را حت اثیر قرار دهد که به فرموده امام سجاد نقض حق فرادست مشارکت با
می واند ِ
وی در هلم به خویش اساات (صااحیره سااجادیه .)۸۳1 :1۸۳5 ،فرادسااتاو نیز با آناهی از این اثیرات به
ناخودآناه خود پی خواهند برد و می وانند با هذیب نرس کنترل بیشاااتری بر ادرا
دالیل برخی رفتارهای
ِ
و رفتار خود داشته باشند (رضاییاو.)۸۳ :1۸۳۳ ،
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نیری مرهوم ،عملیا یساااازی،
وبق مادل عمومی لینهاام ،نظریاهپردازی دارای پن مرحلاه شاااکال ِ

کاربرد ،ایید یا رد و وساعه مناتمر است (محمدیاستانی و شعبانی .)1۳ :1۸۳۶ ،اما لزومی ندارد که هر
نظریاه خود را منتشااار نماید و آزموو آو در دنیای واقعی را به پ وهشهای دیگر موکول نماید (دانائیفرد،
 .)1۳۸ :1۸۳0بناابراین پس از معرفی مرهوم خااصااایات چرخشااای عادالت ،انجام پ وهشااای که در آو
ّ
مؤلرههایی برای ساانجش میزاو عدالت ادرا شااده وسااط فرادسااتاو نناابت به رفتار زیردسااتاو عری
نردد به منظور کمیل سااازه مورد نظر و عملیا یسااازی آو ضااروری به نظر میرسااد .در ضاامن شااناخت
عوامل علی ،زمینهای و نیز شاااناخت راهکارهایی برای مدیریت این ادرا در ساااازماوها مناااتلزم انجام
یاک پ وهش زمیناهیاابی خواهاد بود .نتاای حاصااال از این پ وهش و نیز پ وهشهای پیشااانهادی فوق
می واناد در پ وهشهاای مربوط باه رهبری بیینکنناده بکشااای از دالیال رفتاار رهبراو ،چرایی انتکاب
ساابک خاص رهبری و یا غییرات رفتار آنها باشااد که باب جدیدی بر روی عداد بیشااماری از پ وهشها در
این حوزه را به عنواو متغیر منتقل ،وابنته و یا عدیلنر مینشاید.
یکی از دشواریهای این پ وهش چنانهه در بکش شیوه پ وهش هم به آو اشاره شد کمبود نمونه مشابه
اسات که با این شایوه به انجام رسایده باشاد .منُله دیگر دشواری رعایت قالب پذیرفته در ارائه مقاالت در
رکیک بکش مبانی نظری از مباحث و اساتدالالت اصالی است .چراکه آمیکتگی مبانی نظری به عنواو
افق مرنر با متن ،جزء ذا ی این شیوه پ وهش است.

تبیین عدالت به عنوان مفهومی چرخشی و بازتابنده در پیکره اجتماعی سازمان

پن مرحله در یک پ وهش صااورت پذیرد .ممکن اساات نظریهپرداز وقتی نزارههای حکمی را احصاااء کند
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چکیده

گکی ان اصۀۀطالحاا مهم در فهم میارژ قر نی «تیوگل» اسۀۀهی در رواگاا نبوی
پیامبراکری خود را بهع وان «صۀۀاحب ت زگل» و امای علی  را بهع وان «صۀۀاحب
تۀیوگۀل» میرفی کردهانۀدی با توجه به اختالفاتی که در مورد می ای اگن وا ه و دام ن
در بین صۀاحبنظران وجود دارد تحلیل سۀر ان امای علی  در اگن راستا ضروری
به نظر میرسۀدی ب ابر اگن ضرورا در پیوهش حاضر به واکاوی وا م تیوگل اهان به
تیوگل و مبانی تیوگل به روق توصۀۀیفی ۀۀۀۀۀ تحلیلی در نهاالبال ه پرداختهشۀۀده و اگن
نتی ه حاصۀۀل شۀۀد که تیوگل همواره بهع وان گه مشۀۀتر می وی و دربردارندم میانی
مرتلف بوده و هنۀۀۀهی مصۀۀۀداق کۀامۀل ۀاهان به تیوگل پیامبراکری  و اهلبیه
شۀرگف اگشۀان هنۀت د ولی سۀاگر مؤم ین نیز بنۀته به شۀراگطی میتوان د مصداق
راسۀۀۀران در علم و بهتبع ن اه به تیوگل باشۀۀۀ دی در تحلیل مبانی تیوگلپذگری قر ن
کرگم در نهاالبال ۀه مشۀۀۀر شۀۀۀد برخالژ نظر عۀدهای کۀه مرۀالف تۀیوگۀۀل قر ن
هنۀۀت د قر ن کرگم دارای تیوگل اسۀۀه و رگزی ان ن نینۀۀهز نگرا قر ن کرگم صۀۀامه
اسۀۀه بطن دارد دارای متشۀۀابهاا و وجوه ونا ون اسۀۀه ب ابراگن به مؤوالنی نیان
دارد تا به تیوگل قر ن کرگم دسه گاب د.
واژگان کلیدی

تیوگل نهاالبال ه

اهان به تیوگل تیوگلپذگری قر نی
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مقدمه

مورد فویل ،در روایات قابلمشاهده است .پیامبر اکرم  در موقعیتهای
خاص امام علی  در ِ
جایگاه ِ
ً
مکتل به ذکر جایگاه علمی امام علی  ،خصوصا در امر « فویل» پرداختهاند .انس بن مالك نقل کرده
کاه پیاامبر خادا خطااب باه علی  فرمود« :ای علی ،و باه مردم افویل قرآو را می آموزی آنهه را
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نمیدانند .علی  از پیامبر پرساید :آیا بر اسا

112

رسالت و آو را ابال خواهم کرد؟ پیامبر جواب

داد :و مردم را آناه میسااازی ،آنهه از فویل قرآو که برای آوها مشااکل اساات» (حر عاملی1123 ،ق:
 .)136 ،27در روایات دیگری فرمودهاناد« :از شاااما کناااانی هناااتند که برای فویل قرآو میجنگند
هماونونه که من برای نزول آو جنگیدم و او وصااله کنندۀ کرش یعنی امیرالمؤمنین اساات» (کلینی،
1127ق .)12 ،5 :شاابیه همین روایت در منااند احمد بن حنبل نیز آمده اساات« :در میاو شااما کناای
اساات که برای فویل این قرآو میجنگد ،هماووور که من برای فویلش جنگیدم و اشاااره به وصااله کنندۀ
کرش نمود( »...ابن حنبال1121 ،ق .)236 ،13 :پیاامبر اکرم در روایتی دیگر فرمود« :پس از من،
علی  باه مردم افویال می آموزد ،آنهاه را کاه نمی دانناد( ».حناااکانی1111 ،ق .)33 ،1 :در کالم
دیگری از آو حضاارت نقل اساات که« :یا علی ،انا صاااحب التنزیل و انت صاااحب التفویل ای علی ،من
صاحب نزیل هنتم و و صاحب فویل( ».ثقری1335 ،ق.)717 ،2 :
اهمیت موضااوع فویل در عرصااههای مکتل دینی را متذکر شاادهاند.
از ورفی پیامبر جایگاه و
ِ
ّ
بهعنواو نمونه ،در روایتی فرمودهاند« :همانا بر امت خودم پس از خودم از ساااه چیز می رسااام ... :اینکه
قرآو را بهوور درسات فویل نکنند( »...صدوق1362 ،ش .)161 ،1 :امام علی  نیز به جایگاه فویل
در کنار ساااایر دانشهای قرآنی اشااااره فرمودهاند« :هیض آیه ای بر رساااول خدا نازل نشاااد ،مگر اینکه آو
حضرت آو را برای من خواند و من با خط خود نوشتم و فویل و رنیر و ناس و مننوخ و محکم و متشابه
و خااص و عاام آو را باه من آموخات و دعاا کرد خداوند فهم آو را به من عطا کند( »...کلینی1127 ،ق:
.)61 ،1

1

خاص امام علی  دربارۀ فویل از یکساااو و اهمیت موضاااوع فویل از ساااوی
با وجه به جایگاه ِ
فویل مشااکص مینردد ا از آو در

حلیل کالم آو حضاارت دربارۀ ابعاد مکتل
ارورت حقیق و
دیگر ،ضا ِ
ِ
فهم و کاربرد فویل اساااتراده شاااود .در راساااتای انجام حقیق و بهمنظور حدید و دقیق آو ،و با وجه به
 .1برای فهرست مفصلی از روایات امام علی  دربارۀ تأویل نک :نوری.41-21 : 1318 ،
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اینکه نه البالغه مجموعهای از ساااکناو امام علی  اسااات که نزد عموم منااالماناو دارای ارزش و
احترام اسات و پس از قرآو کریم ،بیشترین حقیقات از سوی محققین در ابعاد مکتل آو ،صورت نرفته
اسات (برای فهرساتی از این حقیقات ،نک :بروجردی1332 ،ش ،سراسر اثر) ،این کتاب بهعنواو محور
اصالی حقیق قرار داده شاد .ساؤالی که در این خصاوص مطر میشود این است که ابعاد مکتل

فویل

در نه البالغاه چگوناه بیاوشاااده اسااات؟ ازآنجاکه این حقیق ننجایش پرداختن به مامی ابعاد فویل را
نداشات ،نها ساه بعد آو در این حقیق ارائه شاده اسات :کاربرد واژۀ فویل در نه البالغه چینت؟ بحث

ارائۀ نمونههای عینی فویل نیز از حوزۀ این حقیق خار شده است.
به ب وجود ضااارورت مذکور ،حقیقا ی صاااورت نرفته اسااات مر بط رین حقیقا ی را که می واو
باهعنواو پیشااایناۀ حقیق حااضااار ناام برد ،عباارتاناد از .1 :مقاالۀ محمد مرادی با عنواو «معنا کاوی
روایتهای جنگ فویل» که نوینانده در آو با اساتراده از حدی ی دربارۀ امام علی  که در مناب شیعه و
سااانی آماده باه بیین یکی از ابعااد افویل پرداخته اسااات و بیاو میکند فویل در روایت موردنظر ،عینیت
حقیقت آوها وسااط امام
معرفی
بکشاایدو به آموزههای دینی و عملی کردو آوها و به ههور رساااندو و
ِ
ِ

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه

مبانی فویلپذیری قرآو کریم در
در مورد آنااهااو باه افویل در نه البالغه چگونه بیاو شاااده اسااات؟ و ِ
نه البالغه .کدامند؟ وجه شاااباهت این ابعاد ،مرکز اصااالی آوها بر مباحث نظری فویل اسااات بنابراین

علی  اسااات .2 .مقاالۀ واهره نوری با عنواو «پیجویی دو رویکرد فویلی معنانرا و عینینرا در روایات
دربردارندۀ واژۀ فویل امام علی  »که نویناانده با نردآوری روایا ی از امام علی  که در آو واژۀ فویل

بهکاررفته است به حلیل و پیجویی دیدناههای مطر دربارۀ فویل پرداخته است .3 .پایاونامۀ کارشناسی
ارشاااد وااهره نوری باا عنواو « افویال از دیادنااه امام علی  با فکید بر نه البالغه» که در آو پس از
ِ
حلیل روایا ی از امام علی  که در آوها واژۀ فویل بهکاررفته اسات ،مباحث نظری مطر شده و سسس
نمونههایی عینی از فویل قرآو کریم در نه البالغه ارائه شاده است .1 .مقالۀ سید محمدمهدی جعرری و
همکاراو با عنواو «شااناخت رویکردهای فویل قرآو در نه البالغه با فکید بر شاار ابن ابی الحدید» که
عینی فویل آیات قراو کریم در نه البالغه ارائه شاده اسات .وجه اشترا
در آو برخی نمونههای ِ
حاضار با حقیقات ذکرشاده ،الش و حقیق در واکاوی سکناو امام علی  دربارۀ ابعاد مکتل

حقیق
فویل

اسات .وجه مایز حقیق حاضر از حقیقات قبلی مرکز وی ه بر ابعادی از فویل در نه البالغه است که در
سایر حقیقات دیده نمیشود.
حقیق حاضر با روش وصیری اااا حلیلی صورت نرفته است .بهاین ر یب که در ابتدا به جنتوجو
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و بازخوانی واژناو و ابعادی از فویل در نه البالغه پرداخته شاااده و ساااسس هر کدام جدانانه مورد حلیل
واق شااادند .الزم به ذکر اسااات که ابعاد مذکور ار باط پیوساااته و مناااتقیمی با هم ندارند و نها به جهت
اهمیت آوها از بین مباحث فویل انتکاب شاادهاند هرچند در قناامت نتیجهنیری ار باط بین این مباحث
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ا حدی مشاکص میشود .در واق حقیق حاضر بیشتر بر مباحث نظری فکید دارد و پیجویی نمونههای
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عینی اافویاال در نه البالغااه در حوزۀ انجااام این حقیق نیناااات .در ادامااه پس از بیاااو معااانی لغوی و
ِ
اصطالحی فویل ،هرکدام از ابعاد مذکور در بکشی جدانانه ارائه میشوند.
 -1معانی لغوی و اصطالحی تأویل
 1-1معنای لغوی

دربارۀ معنای لغوی و اصاااطالحی فویل اختالفات فراوانی وجود دارد دربارۀ معنای لغوی فویل در معاجم
متقادم ،افویال باه معناای رنااایر ،مرج و سااارانجاام آماده اسااات .باهعنواو نموناه ،در کتاب العین از
احمدبنخلیل فراهیدی (175ق) از قدیمی رین معجمهای لغوی ،ایننونه آمده استّ « :
التفول و التفویل،
رناایر الکالم الذی کتل معانیه و ال یصااح إال ببیاو غیر لرظه ُّفول و فویل ،رناایر کالمی اساات که

معانی ناااااونانونی را بااااارمی ابد و بیاو آو جز با کالم دیگر ممکن نیناات( ».فراهیدی1123 ،ق،3 :
 .)363ابن فار (332ق) در مقاییس اللغ آورده است« :أول» ،دارای دو اصل است .1 :ابتدای امر ،که
ُ
واژه «أول» ،بهمعنای ابتدا ،از این اصاال اساات .2 ،انتهای امر که فویل کالم بهمعنای عاقبت و ساارانجام
کالم( ...ابن فار 1121 ،ق .)153 ،1 :جوهری (333ق) در صااحا آورده اساات« :التفویل رن ایر ما
ّ
یؤول الیه الش ایء فویل رن ایر ساارانجام و عاقبت شاائ اساات» (جوهری1127،ق .)1627 ،1 :راغب
ُ
ُ
(522ق) در مرردات آورده اسات« :التف ِویل من األول ،أی الرجوع إلی األصل و منه ال َمو ِئل للموض الذی
یرج إلیه و ذلك هو ّرد الش ای ء إلی الغای المرادة منه ،علما کاو أو فعال فویل از «أول» اساات یعنی رجوع
به اصاال و موئل جایگاهی اساات که فویل به آو برمینردد و آو ( فویل) ،برنرداندو شاایء به غایتی اساات
که از آو اراده شده است ،چه قول باشد و چه فعل( ».راغب1112 ،ق.)33 :
در معاجم قروو هرتم به بعد عالوه بر معانی قبلی ( رناایر ،مرج و ساارانجام) ،یک معنای دیگر نیز
ههور کرده اسااات بهعنواو نمونه ،ابن اثیر (626ق) در النهایه آورده اسااات« :و المراد بالتفویل نقل هاهر
اللر عن وضاعه األصلی إلی ما یحتا إلی دلیل لواله ما ر هاهر اللر مراد از فویل ،برنرداندو هاهر
لر از معنای اصاالی اساات ،به معنایی که دلیلی بر آو قائم اساات که انر آو دلیل نباشااد ،نباید از معنای
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هاهری لر دسااات کشاااید( ».ابن اثیر1367 ،ش .)32 ،1 :در واق در معاجم قرو هرتم به بعد عری
« فویل به معنای انتقال از معنای هاهری لر به معنای غیر هاهر» ،بر عاری قبلی اضاااافهشاااده اسااات
(برای اوالع از سیر حول معنای فویل ،نک :شاکر.)23-23 :1376 ،
 6-1معنای اصطالحی

رویکرد خاص مرناارین اعم از
در ار باط با اصااطال فویل ،دیدناههای نونانونی وجود دارد که با وجه به
ِ
محادثین ،اصاااولیوو ،فیلناااوفاو ،عرفا و...شاااکلنرفته اسااات .ازآنجاکه پرداختن به همۀ دیدناهها در
بحث میشااود ،اشاااره مینردد .بر اسااا

مبانی اصاالی که در وضاا دیدناههای مکتل

فویلی اثرنذار

بودهاناد ،دو رویکرد مطر وجود دارد یکی رویکرد معناانرا که مبنای اصااالی آو ،ایناساااتکه « فویل از
مقولۀ معناساات» و دیگری رویکرد عینینرا که بر این مبنا که « فویل امری عینی و خارجی اساات» ،فکید
دارد.
مبنای اصالی رویکرد معنانرا این اسات که فویل از جنس لر و از مقولۀ معنا و مرهوم اساات .در سیر
اریکی فویل دو دیدناه ذیل این رویکرد مشاهور شاده است یکی دیدناهی که ادعا دارد «مقصود از فویل
هماو رنااایر اسااات» و دیگری دیدناهی که مراد از فویل را «معنای خالو هاهر لر » میداند .در مورد

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه

چارچوب حقیق حاضار نینات ،در این بکش به برخی از مشاهور رین آوها که باعث روشاان شدو زمینۀ

دیدناهی که ادعا دارد «مقصااود از فویل هماو رناایر اساات» ،نزارشهایی در دساات اساات که نشاااو
میدهد ا نیمه نکنات سادۀ 3ق فویل و رنایر مترادو انگاشته میشدند (برای فهرست رصیلی از این
خالو هاهر» ،ازجملۀ مشاهور رین
آثار ،نک :پاکتهی1367 ،ش :ذیل « فویل» « .)376 ،فویل به معنای
ِ
دیدناهها دربارۀ فویل اسات .در بکش قبل ( فویل در لغت) به سیر ورود این معنا به معانی فویل اشاره شد.
این دیدناه بهنونهای بین میاو محافل علمی در دهههای اخیر مطر شاااده اسااات که بهمحض شااانیدو
واژۀ افویل اولین ذهنیتی که شاااکل مینیرد همین معناسااات (نک :پاکتهی1367 ،ش :ذیل « فویل»،
.)371
مبناای اصااالی رویکرد عینینرا این اسااات کاه افویال را امری عینی و واقعیتی خارجی میداند .ذیل
رویکرد عینینرا دو دیدناه مشااهور به وجود آمده اساات که به نام صاااحباو آو معروو شااده اساات یکی
دیدناه ابن یمیه (727ق) و دیگری دیدناه عالمه وباوبایی (1362ش) (برای رصاایل بحث ،نک :دایره
المعاارو قرآو کریم ،شااااکر1332 ،ش 123-37 :حیادری1333 ،ش .)135 :ابن یمیه در بیاو نظریۀ
خویش نرته اسات که کالم خخدا در قرآو بر دو قنام اسات :انشااء و إخبار .مراد از انشاء ،اوامر و نواهی
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خداوند اساات ،او عمل به اوامر و نواهی خداوند در قرآو را فویل آوها داننااته و در مورد فویل إخبار ،آو را
حقیقت خارجی ّ
مکبر به میداند .وی میافزاید که برخی از فویل اخبار قرآو واق شااده اساات ،مانند آنهه
ِ
ً
قرآو از امتهای پیشاین خبر میدهد و برخی از آو بعدا به وقوع خواهد پیوست ،مانند آنهه قرآو از احوال
قیامت و بعث و حناب و بهشت و آ ش خبر میدهد .ابن یمیه ،فویل به معنای خالو هاهر را قبول ندارد
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و معتقد اسات این معنا نزد سال امت متداول نبوده ،از ابداعات متفخراو است (برای رصیل بحث ،نک:
ابن یمیه ،بی ا .)23-12 :عالمه عقیده دارد که فویل قرآو ،نه از سان الراظ اسات و نه از سن معانی و
مدلوالت الراظ ،بلکه از امور خارجی و عینی اسااات .درواق نظر ایشااااو این اسااات که فویل قرآو ،مدلول
الراظ قرآو نیناات ،بلکه باال ر از آو اساات که شاابکه الراظ بتواند بداو دساات پیدا کند .انر خداوند ،آو
حقیقت را بهصااورت مجموعهای از الراظ نازل کرد ،به جهت آو اساات که آو را ا حدودی به اذهاو بشاار
نزدیک سازد (برای رصیل بحث ،نک :وباوبایی1371 ،ش.)75-35 ،3 :
با وجه به اختالفات موجود در معانی لغوی و اصاااطالحی فویل به نظر میرساااد با حلیل برخی ابعاد
فویل در نه البالغه می واو به فهم و کاربرد آو در عصاار نزول پی برد و از این رهگذر راهی بهسااوی حل
این اختالفات نشود.
 -2کاربرد واژۀ تأویل در نهجالبالغه

واژۀ فویل از ریشااۀ «أول» اساات و با هم خانواده هایش در  3قنااامت از نه البالغه ،در خطبههای،31

116

 ،135 ،152 ،151 ،122در نااماههای  55 ،13 ،31و در حکمت  31آمده اسااات .در این بکش با حلیل
ُ
مشاااتقاات «أول» ،مشاااکص میشاااود کاه چاه ار بااوی بین معاانی لغوی و اصاااطالحی واژۀ افویال و
همخاانوادههاایش وجود دارد و هر کادام چاه کاربرد معنایی داشاااتهاند .در این بکش موارد ذکرشاااده ،بر
اسا

ننکۀ نه البالغه صبحی صالح 1ارائه شدهاند.
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َ
این خطباه که یکی از خطبههای مرصااال نه البالغه اسااات ،به خطبه اشااابا معروو اسااات .خطبه با
خداشاناسای آغاز شده و با دعای ولب رضای خدا به پایاو میرسد وصی خداوند ،بیزمانی و بیمکانی
او ،وقیری بودو اسااما و صاارات او ،هدوداری خلقت موجودات ،وصاای آسااماو ،فرشااتگاو ،خلقت
زمین ،از جمله مطالب مطر شده در این خطبه است .در بکشی از آو یکی از مشتقات «أول» آمدهاست:
 .1فقط در نامۀ  48از یک نسخۀ دیگر استفاده شده است که دلیل آن در همان قسمت آمده است.
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ُ
َ
َ ْ ُْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ
َ َ
ْ ُ ُ َ َ
َ َ َّ َ َ َ َ
ور ع ْن م ُِّ َیْ ِتَ ِب املن ُِّ َئ ص َنَاف اْلش َیَ ِاء بال َرویَ ِة ِفکر آ
ت اْلم
«...فکیَ و ِإَّنَا ص َدر ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ِإلی َها( »...سید رضی ،خطبۀ )31

َ

و چگونه چنین باشاد در حالی که همه امور از مشیت او نشفت نرفته است .اوست به وجود

آورنااده انواع موجودات بی آنکااه اناادیشاااه ای بااه کااار برد(...سااایااد رضااای ،انصااااریاااو،
1333ش.)72:

(برای معانی لغوی نک :بکش اول حقیق حاضر).
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این خطبه بکشای از ساکناو امام پیش از جنگ نهرواو است که برای ا مام ّ
حجت با خوار ایراد فرموده
و در آو واژۀ فویل آمده اساات .امام آناو را به دو نروه حاضااراو و غایباو در صاارین قناایم نموده ا با هر
یک به ناساب حالش ساکن نوید .ساسس با ذکر وقای صارین بر آناو احتجا نمود و اشاتباهات ایشاو را
روشان سااخت .پسازآو به وقای صادر اساالم و شرایط متراوت زماو پیامبر پرداخته ،نوشزد نمود که

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه

معانی
آنهاه از هااهر کالم باه نظر میرساااد ،این اسااات کاه واژۀ بهکاررفته در خطبۀ فوق ار باوی با ِ
معانی اصاااطالحی فویل ندارد
اصاااطالحی فویل ندارد و ناهر به معنای لغوی «أول» اسااات و ار باوی با ِ

در آو زماو بااینکه جنگ با نزدیکاو و خویشااو بود ولی اصاحاب در ساکتیها و مصایبتها صبر نموده،
ایمانشاااو هرلحظه افزوو ر میشااد اما شاارایط فعلی متراوت اساات و برخی برادراو مناالماو ما به خطا
رفتهاند و دچار انحراو ،دنرنونی ،شابهه و فویل نادرست شدهاند .در خطبه آمده است که پس از پافشاری
خوار در شورشگری ،امام  به قرارناهشاو رفته و خطاب به جم خوار فرمود:
َ
َّ َّ َ َ ْص َن ْح َ ُ َ ُ ْ َ َ َ
ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َّ
اْلسالم َع ما رخل ِفی ِب ِم َن الزی
ِ
ا
ن
ان
و
خ
إ
ل
ات
ا
ن
ا
َّن
إ
ا
ن
«َ ...و
ق
ن
ک
ل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َّ
َْ فَ َ
التَ ویَل َفَإ َذا َ م ْع َنَا ِ خ ْق َلَة ی اِّل ُ
اَلل ُبا ش َ َعَنا َو نتداین ُبا إل الل ِقی ِة ِ می
و
ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َع َّما ِس َو َاها( ».سید رضی ،صالح 1111 ،ق)173 :

َ ْ
ا َ
العو َباِ َو الُّ ْله ِة
و ِ
ِ
ِ
َ َ َْ َْ
ََ
ننا َر ِغ ْلنا ِفیها َو م َس َكنا

«...اماا امروز باا پیادایش زنگاارهاا ،ک ی هاا و نروذ شااابهاه ها و فویلها در دین ،با برادراو
منااالماو خویش به پیکاری خونین کشااایده شاااده ایم .چنین اسااات که در آرزوی پر شااادو
شاااکاوها و فراهم آمدو بازماندۀ نیروهای اساااالم ا بهانه ای بیابیم ،بداو روی می آوریم و
دیگر راهحلها را رها میکنیم( ».سید رضی ،معادیکواه1371 ،ش.)112 :
جریاو قرآو بر نیزه کردو،
خوردو منااالماناو ،در
یادآوری فریب
در این خطبه امیرالمؤمنین  با
ِ
ِ
ِ

115

115

هاهر این برنامه را ایماو ولی باونش را دشاامنی با خدا معرفی کردند .ایشاااو بر این نکته فکید نمودند که
بنانده کردو بههاهر امور ،چهبناا موجب نمراهی میشاود از ورفی فویل را همننگ انحراو ،ک روی
و شابهه در دین قراردادند و نشااو دادند که انر فویل به شکل صحیح صورت نگرفته باشد ،می واند یکی
از عوامال ضااارباه زننده به دین باشاااد بنابراین می واو نرت که در برخی موارد چارهای جز نذر کردو از
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هاهر امور نینات  ،ولی این نذر کردو از هاهر و رسیدو به فویل صحیح اب شرایط خاصی است و به هر

111

عنواو نمی واو از هاهر دساات کشااید .با وجه به موارد مذکور می واو نرت این کاربرد معنایی بهنوعی با
خالو هاهر»
رویکرد اصاااطالحی معناانرایی در افویال همخوانی دارد و ناهر به دیدناه « فویل به معنای
ِ
است.
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این خطبه بکشااای از حوادث خطرنا آینده را بازنو میکند و به مردم هشااادار میدهد که مراقب خویش
باشاند و آلوده فتنهها و هلم و فناادها نشوند .امام  خطبه را با حمد و ثنای الهی آغاز میکند و پس از
شاهادت به نبوت پیامبر اکرم و بیاو وضا نابنااماو عصر جاهلیت و هشدار به وقوع فتنهها ،به مردم
سرارش میکند که فریب فتنه نراو را نکورند .در بکشی از آو یکی از مشتقات «أول» آمده است:

ْ َْ ْ َ ُ ُ
ََ ْ ْ
َ َ ُ ُ َ َ ْ
ْ
َ َ َّ ُ
ُْ َ
«َ ...و تَبتوا ِ قتام ال ِعُّ َ َو ِة َو اعو َباِ ال ِفتن ِة ِعند لوع ب ِنی ِنها َو ظهور ك ِمی ِنها َو ان ِت َق َاب قطلها َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َْ َُ َ َ َ َ
َ َُ ُ َ َ َ َ
َ
مد ِار رحاها ،تلد ِِ مد ِارِ خ ِفی ٍة و تئو ِإل فظاع ٍة ب ِلی ٍة( »...سید رضی ،خطبۀ )151

و در نرد و غبار هلمت شابهه و ناهمواری راه فتنه ،به وقت پدید آمدو ولیعه اش ،و آشکار

شااادو نهاانش ،و برقراری محورش ،و نردش آسااایاایش بر جاای خویش ثابت بمانید .آو
فتنههایی که از مدار پنهاو شاروع ،و به سکتی و زشتی آشکاری منتهی می شود( ...سید
رضی ،انصاریاو1333 ،ش.)131 :
معانی
آنهاه از هااهر کالم باه نظر میرساااد ،این اسااات کاه واژۀ بهکاررفته در خطبۀ فوق ار باوی با ِ
معانی اصاااطالحی فویل ندارد
اصاااطالحی فویل ندارد و ناهر به معنای لغوی «أول» اسااات و ار باوی با ِ
(برای معانی لغوی نک :بکش اول حقیق حاضر).
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امیرالمؤمنین  در ابتدای سااکنرانی که اولین روزهای خالفت در سااال 35ق در مدینه ایراد فرمود ،به
حمید و مجید خداوند متعال پرداخت (سااید رضااای ،دشاااتی1373 ،ش .)273 :در قنااامتی از آو واژۀ
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فویل را بهکاربرده و فرمودهاند:

َ
ْ
َ
َ
َْ
َ
َ َ
ب َو ْامل َ ْر ُُبب ْاْل َحَد ب َال َتَ ویَل َعَ َدر َوالخالق ل َِب ْع َ َح َركة َو َ َ
الر م
«َ ...و َّ
ُب َو َّ
الس َ ِمیع ل ب ر ٍاة َو
ٍ
ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ ْ
َّ
َ َ
ْ
َ ُ
ال َل ِق َی ل ب َتف ِریق آلَ ٍة َو الُّ َ ِاه ِد ل ِِب َم َّاس َ ٍة َو ال َل ِائن ل ب َت ِاخی َم َس َاف ٍة َو الظ ِاه ِر ل ب ُرؤی ٍة( »...ساااید
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ

رضی ،صالح1111 ،ق)212 :

« ...و پروردنار و پرورده را مرزی روشااان باشاااد .او یگانه اسااات ،نه آو یگانه ای که در ردی
عددها جای نیرد .آفریدنار اسااات ،بیآنکه در مرهوم آفریدناریاش حرکت و رنجی راه یابد.
بی دوری مناااافتی جدا اسااات .آشاااکار اسااات ،نه به چشااام( »...ساااید رضااای ،معادیکواه،
1371ش.)171 :
خالقیت
خطبه  152یکی از سااکناو امام علی  دربارۀ صاارات الهی اساات امام در آو از صاارت
ِ
خداوند بدوو اینکه حرکتی و رنجی به او راه یابد ،ساامی بودنش بدوو اینکه نوشاای داشااته باشااد ،شاااهد
بودنش بیآنکه ما

داشاته باشاد ،منرک بودنش از مکلوقات بیآنکه فاصله مکانی داشته باشد و برخی

صارات دیگر یاد نموده اسات .این وضایحا ی که در هر یک از صارات بازنو شاده ،نشاو میدهد که امام

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه

بیهیض ابزاری شاانوا اساات و بی چشاام نشااودنی بینا اساات ،بیهیض ماساای شاااهد اساات و

درصااادد اسااات که شااانونده را به یک حقیقتی نزدیک کند ،اما عین آو حقیقت را معرفی نمیکند .در این
سااکناو ،ایشاااو بر آو اساات که صاارات را بیاو کند و درعینحال ،متذکر شااود که خداوند دارندۀ صاارات
یادشده ،هنت ولی صرا ی همانند انناو ندارد .نویی فقط یک اشترا اسمی میاو صرات خدا و صرات

119

انناوها وجود دارد.
یکی از نکاا ی کاه اماام علی  در این خطباه بر آو فکید فرموده ،این اسااات که صااارات الهی،
عینیت خارجی ندارند .بهعبارتدیگر صارات الهی بهنونهای هنتند که نمی واو برای آوها در عالم عین،
ِ
معادلی متصاور شاد .به نظر میرساد ،اشارۀ امام علی  به « فویل عدد» نیز به همین دلیل است فویل
عدد یعنی چیزی بهم ابۀ عدد در عالم عین ،وجود داشااته باشااد .وقتی امام  فرموده «االحد بال فویل
عدد» یعنی خداوند احدی اساات که از جنس اعداد نیناات ،چوو اعداد بعد از یک ادامه پیدا میکنند ولی
احادیات خاداوناد دومی ندارد ا بتواو آو را در ردی اعداد قرارداد و شااامارش کرد .بنابر آنهه نرته شاااد
می واو نرت ،واژۀ فویل در این ساکن امام  به معنای «عینیت خارجی پیدا کردو» است که به نوعی
با رویکرد اصطالحی عینینرایی در فویل همخوانی دارد و ناهر به دیدناه ابن یمیه است.

119
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در این خطبه نکنااات حمد و ثنای پروردنار ،ساااسس شاااهادت به نبوت پیامبر اکرم ،در ادامه به هدو
ً
آفرینش انناااو و نهایتا پندهایی درباره قوا و آماده شاادو برای ساارر آخرت و حضااور در دادناه عدل الهی
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آمده است .در بکشی از آو یکی از مشتقات «أول» آمده است:

ُ
ُ ْ َ َ َّ َ ْ
َْ
َّ َ َّ َ م َ ُ ْ ُ َ َ
ََ َ
ُ ََ َ
اَلل ،فإَا الزمام َو ال ِق َوام ،فت َم َّس َكوا ُباائ ِقها َو اعت ِق َ ُموا بحقائ ِقها،
اَلل بتق َوی
وص َیکم ِعلار
«...
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ ُ ْ ْ
َ
ْ َ
َّ
الد َعة َو ْو َ ان َّ
السَ َعة َو َم َع ِاقلا ِلح ْر ِن َو َمن ِان ِ ال ِع مز ِِ( »...سید رضی ،خطبه
تؤ بُك إل كنان
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

)135

ای بندناو خدا ،شااما را به قوای الهی ساارارش می کنم ،زیرا قوا زمام اساات و قوام حیات،
به ریشاااه های محکم آو مناااك جویید ،و به حقایق آو چنگ زنید ا شاااما را به مکانهای
راحت ،و محل های وساای  ،و حصااارهای محروظ ،و منازل ّ
عزت برساااند( ...سااید رضاای،
انصاریاو1333 ،ش.)226 :
معانی
آنهاه از هااهر کالم باه نظر میرساااد ،این اسااات کاه واژۀ بهکاررفته در خطبۀ فوق ار باوی با ِ
معانی اصاااطالحی فویل ندارد
اصاااطالحی فویل ندارد و ناهر به معنای لغوی «أول» اسااات و ار باوی با ِ
(برای معانی لغوی نک :بکش اول حقیق حاضر).
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این نامه که بعد از نامه به مالک اشاتر ،ووالنی رین نامه امام  در نه البالغه است ،از وصیتهای آو
حضرت است که در سال 33ق ،پس از مراجعت از صرین در «حاضرین»(موضعی در نواحی صرین) برای
امام حنان  نوشاته اسات (ساید رضی ،دشتی1373 ،ش .)513 :در قنمتی از نامه ،واژۀ فویل آمده
است:
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َ
اُ فیب م ْن ه َواِئ ْم وَ
الن ُ
ح َر ِام ِب ل باون ذلک بک إل غی ِه َّ شَفقت ن یلتلس علیک ما اختلَ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ َ َّ
َْ َ َ َ َ ْ
َ
هی ( »...سید رضی ،صالح1111 ،ق 331 :و )335
آر ِاِئ ْم ِمَل ال ِذی التلس عل
ِ
ِ

« ...با فکید بر این نکته که با آموزش کتاب خدا و اویلش و با شاااناسااااندو آبشاااکورهای

اسااالم و روشاانگری احکام و مرزهای حالل و حرام ،کار را بیاغازم و از آو درنگذرم .از دیگر
سااو ،نگرانم که مبادا اختالوهای مردم در نرایشها و اندیشااه ها ،حقیقت را از و بسوشاااند،
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چوناو که آناو را حجاب حق شااده اساات( »...سااید رضاای ،معادیکواه1371 ،ش 321 :و
.)325
امام علی  در قنمتی از نامه که فرمودهاند:

َْ
َ
َ َ ْ َ َ َ َ َ
َّ
اَلل َع َّز َو َب َّل َو ت ِوی ِل ِب،»...
.و ن ْبت ِدئک بت ْع ِلی ِكت
«..
اب ِ
ِ
ِ ِ

قرآو را دارای افویل معرفی نمودهاند .از ورفی فویل قرآو را بهعنواو امری قابل علیم ذکر کردهاند.
در ادامۀ نامه فرمودهاند ،عالوه بر علیم کتاب خدا و فویلش ،شارای اسالم و احکامش و حالل و حرامش
دام شااابهاات و آرای مکتل در امااو بااشاااد .بهعبارتدیگر می واو نرت ،امام علی  فویل را امری
ً
قابل علیم داننااتهاند که یکی از وسااایل محقق کردو احکام الهی اساات .نهایتا از واژۀ فویل در این خطبه
می واو فهمیاد کاه ایشااااو قاائل به این مطلب بودهاند که قرآو فویلپذیر اسااات ولی معنای شااارافی از
چینتی و چگونگی فویل به دست نمیآید.
 7-6نامۀ 44

امام علی  این نامه را در ماه صرر سال 33ق در صرین به معاویه نوشتهاند:

َ َ ْ َ َ َ ْ َ ٌ َ ْ ً َ ْ َ م َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ً ْ َ ُ
َْ َ َ َ
َ
« ...و قد رام قوام مرا بغ الح
یب م ْن ُحد ع ِاق َلة
ف
ط
ی ق فت ولوا َع ِ
اَلل ف كذَب فاحذر یما یغت ِل ِ ِ
ِ ِ
َْ
َ
َ َ ْ َیج ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ُ
َ َ ْ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ
ْ
ْ
ْ
یار ِه فِّل ِاذبب و قد رعوتنا إل حُك القرآن و لست ِمن ه ِل ِب
ق
ن
م
ان
یط
الَُّ
ن
ك
م
عم ِل ِب و یندم من
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ ْ َ
ُ ْ
َ
َّ َ َ ُ َ
یَاك َب ْل َنَا َ
کمَب َو َّ
الس َالم ( ».ساااید رضااای ،عطاردی،
و
إ
ا
نَ
و لس َ
کنَا ب ْلنَا الق ْرآن ِ ح
ل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ

1372ش)363 :
« ...پیش از و نیز نروههایی بهناحق جریانی را هدو نرفتند و اویل بر خدا را وسیله ی نیل

باداو کردناد ،اما خدا دروغشااااو را افشاااا کرد زنهار از روزی که در آو هر که فرجام کارش
سااتوده باشااد ،مورد رشااك قرار می نیرد اما آوکه زمام خویش را به شاایطانی سااسرده ،با او
درنیاویکته باشااد ،پشاایماو می شااود .و ما را به داوری قرآو فرامیخوانی ،هرچند که خود
اهال آو نبااشااای و ما نه و را که داوری قرآو را پاسااا م بت می دهیم( ».ساااید رضااای،
معادیکواه1371 ،ش.)313 :
دو نکتاه در مورد واژۀ « ّ
فتافولوا» در این نااماه وجود دارد اول اینکاه در برخی نناااکاه هاا باهجای
ّ
« ّ
فتفولوا»« ،فتفلوا» آمده اسات بهعنواو نمونه در شار نه البالغه ابن ابی الحدید و نه البالغه صاابحی
ّ
صالح« ،فتفلوا» آمده است ،یعنی سونند خوردند (ابن أبیالحدید1121 ،ق 12 ،17 :سید رضی ،صالح،

121

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه

را هم به فرزندش آموزش دادهاند ا بهوسایلۀ آوها و با رکر در منائلی که ا راق خواهد افتاد ،از افتادو در

121

1111ق .)132 :به ب آو در رجمههای فارسای و شرو نه البالغه « ّ
فتفولوا» را به معنای فویل کردو و
ّ
«فتفلوا» را به معنای سونند خوردو ،رجمه شدهاند.
نکتۀ دیگر اینکه «أول» در « ّ
فتفولوا» به باب ّرعل رفته اساات ،درصااور یکه در موارد قبلی «أول» به
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معنایی « ّفول» ،این واژه در نرمافزارهای جام االحادیث ،جام
باب رعیل رفته اساات .برای دقیق کاربرد
ِ

122

التراسایر ،مشاکوة االنوار و مکتب الشاامل جنتجو شده و مشکص شد که این واژه و همخانوادههای آو
ً
نظیرّ « ،
فتفولوا»ّ « ،فولت»ّ « ،فولنا» و ...بهکرات در متوو متقدم و متفخر ذکرشاااده اسااات و معموال کاربرد
یکنااانی با واژۀ فویل دارد .الزم به ذکر اساات که واژۀ فویل در این متوو بهعنواو یک مشااتر لرظی و با
معانی مکتلری بهکاررفته اساات که به ب آو واژۀ ّفول نیز یک مشااتر لرظی بهحناااب میآید .ازآنجاکه
ذکر مامی این متوو در چارچوب حقیق حاضار نینات ،به برخی از آو اشاره میشود .خلیل بن فراهیدی
(175ق) ذیل «أول» ،فویل و ّفول را هممعنا معرفی کرده اسااات (ر  :فراهیدی1123 ،ق.)363 ،3 :

ابنمنظور (711ق) برای نشااو دادو معنای یکناو فویل و ّفول شواهد روایی ذکر کرده است ...« :و فی
ََ َ
ُ
ََ َ
َ
َُ
ُ
حدیث الزهری قال :قلت ُلعروة ما بال عائش ا ِت ُّم فی الن ارر یعنی الصااالة؟ قال :فولت کما فول ع ماو.
َ ََ
َ َ
أراد بتف ِویل ع ماو ما روی عنه أنه أ م الصاااالة بمک فی الح ( »...ابن منظور1111 ،ق .)33 ،11 :ابن
فار (335ق) نیز عالوه بر معانی که ذیل «أول» آورده اساات ،با اسااتناد به شااعری « ّفول» را هممعنای
ُ ُ
ُ
فویل شامرده است ...« :و من هذا الباب فویل الکالم و هو عاقبت ُه و ما یؤول إلیه و ذلك قوله عالیَ « :هل
ُ َ َ َ
َ َ ُ
ُ
ینظ ُروو ِإال ف ِویل ُه» یقول :ما یؤول إلیه فی وقت بع هم و نشاورهم و قال األعشای« :علی آوها کانت ف ُّول
ُ ُ
َ
الناقاب ففصحبا» یرید َ
ُح ِّبها َف ُّو ُل ربع ِّی ِّ
مرجعه و عاقبته .و ذلك ِمن آل یؤول» (ابن فار 1121 ،ق،1 :
ِ ِ
ِ
 .)162وبری (312ق) در رناایرش بهدفعات فویل 1و ّفول را بهجای هم بهکاربرده اساات (نک :وبری،
1112ق :ساااراسااار اثر) ،علمالهدی (136ق) نیز در چند قنااامت از االمالی ،فویل و ّفول را در یک معنا
ُ َ َ
َُ َ َ َ َ َُ
ُُ ُ
َ
ُ
مام و المال ِئک
باهکااربرده اسااات ،باهعنواو نموناه...« :هال ینظروو ِإال أو یاف ِ یهم اللاه ِفی هل ٍل ِمن الغ ِ
ّ
ّ
ّ
(البقرة )212،و البد م وضااو األدل علی أو الله عالی لیس بجناام و اسااتحال االنتقال علیه ،الذی ال
یجوز إال علی األجناام من ّفول هذه الظواهر و العدول عما یقتضایه صریح ألراهها قرب التفویل أو بعد .و
لو جهلنا العلم بالتفویل جمل لم ی ّ
ضر ذلك م التمنك باألدل ( »...علم الهدی1333 ،م.)333 ،2 :
ً
با وجه به شاااواهد ذکرشاااده ،می واو نرت که احتماال مقصاااود امام علی  در به کار بردو واژۀ

 .1الزم به ذکر است که منظور طبری از تأویل ،تفسیر (به معنای امروزی) است.

122

« ّ
فتفولوا» هماو معنای فویل اساات و منظور از ّفول بر خدا در این نامه ،نوعی مجاز اساات یعنی نمی واو
خدا را فویل کرد ،بلکه منظور فویل کردو آیات و دساتورات الهی برای رسایدو به مقاصد شکصی است و
امام  به معاویه دربارۀ ساارانجام چنین کاری هشاادار داده اساات .بنابر آنهه ذکر شااد می واو نرت این
کاربرد معنایی به نوعی با رویکرد اصااطالحی معنانرایی در فویل همخوانی دارد و ناهر به دیدناه « فویل به
خالو هاهر» است.
معنای
ِ
 -6نامۀ 55

نامهای که امام علی  به معاویه در سال 37ق پیش از نبرد صرین نوشتهاند:

َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ً َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ
َّ ُ َ
اْ
َ َ َ
اَلل بَک َو ْابتالك ب فج َعَل حَدنَا جَة َع اآلخر ف َعَد ْوت َع َ لب ] الدنیا
«َ ...و قَ ِد ْابتالین
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ِ َ َ
َ
َ
ْ
َ
َ ُ َ
َ
ْ ُ
َ ُ ْ َ
بتَ ویَل ال ُق ْرآن َ
َو َ َل ْل َن ] فطل ْلن َِبَا ْ
ِ ْتج
یَدی َو ل ل َس َاین َو َع َق َ ْلتَب ] ع َق َیتَب نت َو هل
ن
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ُ َ َ ُ
َّ
َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
الُّام ب و لب ع ِاملكم ب ِاهلکم و ق ِائمكم ق ِاعد ( »...سیدرضی ،صالح 1111 ،ق)116 :
ِ ِ

...اینك خداوند مرا با و و و را با من به بو ه ی آزموو نهاده است پس یکی ماو را بر دیگری

حجت ساااخته اساات .آنگاه و با انگیزهی دنیا دوسااتی به اویل قرآو پرداختی و با همکاری
اهال شاااام ،باه آنهاه دسااات و زباانم به آو آلوده نبود ،مرا متهم کردی و در این ک راهه،
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مورد دیگری کاه امیرالمؤمنین  باه افویل قرآو کریم صاااریح نمودهاند ،نامۀ  55نه البالغه اسااات

عالمانتاو ،ناآناهاو را و به پا خاساااتگانتاو ،نشاااناااتگاو را برانگیکتند( ...ساااید رضااای،
معادیکواه1371 ،ش.)363:
در این نامه ،امام علی  بیاو کردهاند که معاویه برای رسااایدو به دنیا با ایشااااو دشااامنی کرده و
قرآو کریم را به سود خود فویل کرده است یعنی از هاهر آیات نذشته است و معنایی غیر هاهر که به نر
خودش بوده ،برای آیه ارائه داده اساات .در یکی از شاارو نه البالغه آمده اساات« :معاویه به اهل شااام
ّ
مینرت :من متصدی امر ع ماو هنتم و خداوند در قرآو کریم سورۀ  17آیۀ  33فرموده:
ُ

ْ ُ

ًَ َ

ْ

ْ

ً

« َو َم ْن ق ِت َل َمظلوما فق ْد َب َعلنا ِل َو ِل ِیب ُسلطانا»

کناای که به سااتم و ناحق کشااته شااود ما ولی و وارث او را مناالط نردانیدیم ا کشاانده را به
قصاص رسانده از او انتقام کشد( ».فیضاالسالم1373 ،ش.)1233 ،5 :
بهاین ر یب معاویه به بهانۀ خونکواهی ع ماو ،به فویل باول اقدام کرده و آیه را بر وبق خواساات و
اهداو خویش فویل کرده ا به مقاصاااد خویش دسااات یابد .بنابر آنهه ذکر شاااد می واو نرت این کاربرد
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123

معنایی به نوعی با رویکرد اصااطالحی معنانرایی در فویل همخوانی دارد و ناهر به دیدناه « فویل به معنای
خالو هاهر» است.
ِ
 1-6حکمت 31
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امام علی  دریکی از ساکناو خویش به وصی ایماو پرداخته و برای آو چهار ستوو معرفی کردهاند

124

ساااسس هرکدام از این چهار ساااتوو را به چهار نونۀ دیگر منشاااعب نموده و وضااایحا ی برای آوها ارائه
فرمودهاند .در یک قنمت از سکنانشاو در وضیح «یقین» ،واژۀ « ّفول» را بهکاربردهاند که مدنظر حقیق
حاضر است .قنمتی از حکمت  31به این قرار است:

ْ َ َ َ
ْ
ُ
ُ َّ
َ َ َْ َ ْ ْ َ َ ََا ْ ْ
َ ْ ُ
ک َمَة َو َم ْوع َظة الع ْ َ
ی من َهَا َع ْر َبع ش َ َعَب َع تلق َرة الفطنَة و تَ و الح
ْة َو س َن ِة
« ...و الی ِق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ْ َ َّ َ
ی( »...سید رضی ،صالح1111 ،ق)173 :
اْلول
ِ

« ...و یقین از آوها بر چهار نونه اسااات :بینا شااادو در زیرکی ،رسااایدو به حقائق ،عبرت

نرفتن از دیگراو ،روش پیشاااینیاو( »...ساااید رضااای ،فیض االساااالم1373 ،ش،6 :
.)1121
َ
در حکمت فوق« ،أول» به باب ُّرعل رفته اسات و در حلیل نامۀ  13مشااکص شااد که این کاربرد در زباو
ً
عرب مرسااوم اساات و کاربرد آو و باب رعیل راو ی ندارد اما برآیند نهایی این اساات که هاهرا فکید امام
ُ
معانی اصاااطالحی فویل ندارد
 در این حکمت ،فول ناهر به معنای لغوی «أول» اسااات و ار باوی با ِ
(برای معانی لغوی نک :بکش اول حقیق حاضر).
در جم بنادی کاربرد واژۀ فویل در نه البالغه ،می واو نرت که مشاااتقات «أول» در معنای لغوی و
اصاااطالحی باه کار رفتهاند .آنهه مشاااکص اسااات در حکمت  ،31خطبۀ  ،31خطبۀ 151و خطبۀ 135
معناای لغوی «أول» باهکاااررفتاه اسااات و در ساااایر موارد ماذکور می واو ار بااوی بااا برخی کااربردهااای
اصاااطالحی افویال برقرار کرد .واژنااو فویل و ّفول در نه البالغه متذکر چند مطلب اسااات اول اینکه
افویل می واند حق یا باول ا راق بیرتد که این موضاااوع می واند به نوعی ناهر به دیدناه « فویل به معنای
خالو هاهر» باشااد .دوم اینکه صاارات الهی دارای فویل به معنای عینیت خارجی نینااتند و مشااکص
ِ
شااد ،یکی از معانی اصااطالحی فویل «عینیت خارجی پیدا کردو» اساات .سااوم اینکه قرآو کریم دارای
فویل و فویل آو نیز قابل علیم اسااات .چهارم فویل یکی از وسااایلههای در اماو بودو از شااابهات معرفی
یادنیری سااائر احکام اسااالم ،می واو با کمک نرفتن از فویل صااحیح ،مقام عمل به
شااده ،یعنی در کنار
ِ
ً
احکام الهی را شااکیص داد .نهایتا باید اذعاو داشاات که از کالم امام علی  در نه البالغه نمی واو

124

به رجیح یا فیید دیدناه خاصاای رسااید و فویل در کالم ایشاااو بهعنواو مشااتر معنوی اساات که می واند
محتمل بر هر یک از دیدناهها باشد.
 -3آگاهان به تأویل در نهجالبالغه

از دیگر ابعااد فویل مباحث مر بط به آناهاو به فویل اسااات .بحث دراینباره پیشاااینهای دیرینه دارد و از
عصااار نزول اختالونظرهایی دربارۀ آو وجود دارد (برای رصااایل بحث نک :سااایووی1121 ،ق،1 :
 .)533-531منشف این اختالفات فهم های مکتل از آیه هرتم سورۀ آلعمراو است:

اوسات کنی که این کتاب خقرآو را بر و فرو فرستاد .پارهای از آو ،آیات محکم خصریح و

روشان اسات .آوها اسا

کتاباند و خپاره ای دیگر متشابهاتاند خکه فویل پذیرند اما

کناانی که در دلهایشااو انحراو است برای فتنهجویی و ولب فویل آو خبهدلکواه خود ،
از متشااااباه آو پیروی می کنناد ،باآنکه فویلش را جز خدا و ریشاااه داراو در دانش کنااای

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه
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نمی داند .خآناو که می نویند« :ما بداو ایماو آوردیم ،همه خچه محکم و چه متشاااابه از
جانب پروردنار ماست» و جز خردمنداو کنی متذکر نمیشود (فوالدوند 1113 ،ق.)52 :
ُ َ
َ َ َُ َ َُ
ُ َ
فی ال ِعل ِم» اساات.
یکی از اختالفات در آیۀ فوق ،نوع «واو» در «و ما یعلم ف ِویله ِإال الله و الر ِاسااکوو ِ
برخی «واو» را عااوراه میدانناد و باه ب آو معتقادند که عالوه بر خداوند ،راساااکاو در علم نیز از فویل
متشااابهات آناه هنااتند .نروهی دیگر «واو» را اسااتُنافیه میدانند و اک ریت آوها معتقدند راسااکاو در
علم باه فویل متشاااابهات آناه نیناااتند و این علم مکتص به خداوند اسااات .با وجه به این دو نگاه کلی
نظریاات مکتلری در این زمیناه شاااکالنرفتاه اسااات و هرکدام دالیل خود را برای اثبات نظر خود مطر
میکنند (برای رصیل بحث نک :ناصحیاو1333 ،ش.)372-362 :
ورفداراو عاوره بودو «واو» در آیۀ هرتم سااوره آلعمراو بیاو میکنند ،اسااتناد
ازجمله دالیلی که
ِ

به روایا ی از معصااومین در این زمینه اساات در این روایات به علم فویل نزد آو بزرنواراو صااریحشااده
است .چند نمونه از این روایات عبارتاند از:
ال ) قال امیرالمؤمنین :
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ب) قال امیرالمؤمنین :
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در نه البالغه دو مورد از سااکناو امام علی  وجود دارد که یکی از آوها با مضااموو روایت فوق
ً
همخوانی دارد و دیگری هااهرا در عاارض باا آوها اسااات .مورد اول که با روایات فوق همخوانی دارد ،در
خطبۀ  ،111نه البالغه اسااات که امام علی  بیاو کردهاند که راساااکاو در علم ایشااااو و ائمهای از
قریش هنتند:
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(سید رضی ،صالح1111 ،ق)221 :
ّ
...کجا هناتند کناانی که پنداشااتند دانایاو علم قرآو آناو میباشااند نه ما؟ که این ادعا را
ّ
بر أسااا درو و سااتمکاری بر ضااد ما روا داشااتند ،خدا ما اهلبیت پیامبر را باال آورد و
آنااو را پنااات و خوار کرد ،باه ماا عطااا فرمود و آوهاا را محروم سااااخاات ،مااا را در حریم
نعمات هاای خویش داخال و آنااو را خاار کرد ،که راه هدایت را با راهنمایی ما می پویند و
روشااانی دل های کور را از ما می جویند .همانا اماماو (دوازدهنانه) همه از قریش بوده که
درخت آو را در خانداو بنی هاشام کاشاتهاند ،مقام والیت و امامت در خور دیگراو نینت و
به دلیل اینکه ساکن فوق با ساایر روایات مطر شده در این زمینه مکالرتی ندارد ،محل بح ی هم
در آو باه وجود نیامده اسااات .در اینجا هیض نکتهای دربارۀ فویل دانی راساااکاو در علم وجود ندارد .نها
نرتهشاده اسات که کناانی راس در علماند و کنانی هم بهدرو مدعی آو هنتند .با وجه به این خطبه،
می واو نرت که امام علی  ،خود و ائمه بعد از خود را از مصااادیق راسااکاو در علم معرفی کردهاند و با
وجه به آیۀ هرتم سااورۀ آلعمراو و فرض عاوره بودو «واو» در آو ،ایشاااو نیز آناه به فویل قرآو کریم
هنتند.

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه

دیگر مدعیاو زمامداری ،شاینتگی آو را ندارند( ...سید رضی ،دشتی1373 ،ش.)265 :

مورد دوم ،کالمی از امام علی  در ابتدای خطبۀ ( 31معروو به خطبۀ اشابا ) نه البالغه است
ً
کاه هااهرا فییدی بر اساااتینافی بودو «واو» در آیۀ هرتم ساااورۀ آلعمراو اسااات و محل به وجود آمدو
اختالونظرها و دیدناههای مکتل در این زمینه اساات (برای رصاایل بحث ر  :ناصااحیاو1333 ،ش:
 .)333-372در ابتدای خطبۀ اشابا آمده اسات که منعدة بن صدقه از امام صادق  نقل کرد ،روزی
در منااجد کوفه شااکصاای به امام علی  نرت ،خدا را آونونه وص ای کن که نویا با چشاام ساار او را
دیده ایم ،امام به خطابه برخاسات ،منجد پر از مردم شد ،درحالیکه خشمناك بود و رنگ صورت امام 
غییر کرده بود ،فرمود:
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س
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ب
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ن
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ن
ع
ا
ِ یکلفهم ا
قَ
ف
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ ْ َ ََ ُ
َ
َ َ َ
ی ( »...سید رضی ،صالح1111 ،ق)126 :
ک
عق ِلک فتکون ِمن ال ِال ِ

...ای پرساااشکننده ،درسااات بنگر ،آنهه را که قرآو از صااارات خدا بیاو می دارد ،به آو
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اعتماد کن و از نور هدایتش بهره نیر و آنهه را که شاایطاو و را به داننااتن آو وامی دارد و
کتاب خدا آو را بر و واجب نکرده و در ّ
سااانت پیامبر  و اماماو هدایتگر نیامده ،رها

121

ّ
کن و علم آو را باه خادا وانذار ،که این نهایت حق پروردنار بر و اسااات .بداو ،آوها که در

علم دین اسااتوارند ،خدا آوها را از فرورفتن در آنهه بر آوها پوشاایده اساات و رناایر آو را
نمی دانند و از فرورفتن در اسااارار نهاو بینیاز سااااخته اسااات و آناو را ازاینرو که به عجز و
نا وانی خود در برابر غیب و آنهه رناایر آو را نمی دانند اعتراو می کنند ،سااتایش فرمود و
رك ژرونگری آناو در آنهه خدا بر آناو واجب نناااخته را راساا بودو در علم شااناسااانده
اسااات .پس باه همین مقادار بناااناده کن! و خادا را باا میزاو عقال خودارزیابی مکن ا از
باهشدناو نباشی( ...سید رضی ،دشتی1373 ،ش.)157 :
این روایت ،اقرار به جهل و اعتراو به عجز از رن ایر غی ِب محجوب و پوش ایده را «نشااانۀ راسااکاو»

میداناد و رساااوخ در علم را مرهومی سااالبی باه معناای خودداری از زیاادهروی در ژرفاای ایننوناه آیاات
بودو «واو» را مرروض نرفتهاند و راسکاو در دانش
میخواند .این در حالی است که برخی روایات ،عاوره ِ
ّ
را متعدد داننتهاند.

درباارۀ حال عاارض و جم دو روایات منقول از اماام علی  در رنااایر حرو «واو» و عااوراه یااا
مناااتافنراه بودو آو ،راههاایی وجود دارد کاه به دو مورد آو اشااااره میشاااود (برای رصااایل بحث ر :
روایات مبنی بر عاوره
نااصاااحیااو1333 ،ش .)373-373 :یکراه این اسااات که به دلیل فراواو بودو
ِ
یت نه البالغه را کنار نذاشااته شااود .درنتیجه،
بودو واو و منااند بودو و معتبر بودو این روایات ،این روا ِ
بدوو هیض اختالو و ردیدی ،نرته شاااود که اهلبیت پیامبر به همۀ فویل و نزیل محکم و متشاااابه
قرآو آناهاند .اشاکال این راهحل ،آو اسات که بهراحتی نمی واو از این ساکن امام علی  چشمپوشی
کرد .بعالوه می واو از متن روایت فوق دفاع کرد که در راه حل دوم به آو پرداخته میشود.
شناخت ذات
راهحل دوم ،آو است که این روایت از امام علی  در خطبۀ اشبا را به حوزۀ ممنوع
ِ
خدای متعال منحصاار و محدود کرد ،همهناو که در خود روایت به این مطلب صااریحشااده اساات .هم از
پرساش سؤالکننده (که از امام وصی ذات خدا را ولب کرده بود) به دست میآید و هم اینکه امام 
ِ
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ً
جهل راسااکاو در علم را به غیب محجوب ،یعنی حریم ذات خدا و احیانا بعضاای علومی که خدای متعال
برای خود برنزیده است ،م ل زماو وقوع قیامت ،مقید کرده است .بهعبارتدیگر موضوع سکن امام علی
 در خطبۀ اشاابا با موضااوع آیۀ فویل ( ،7آلعمراو) ،راوت دارد موضااوع سااکن در خطبۀ اشاابا
دربارۀ ذات و صارات باری عالی اسات و آنهه راسکاو در علم به ناآناهی از آو اعتراو میکنند ،کنه ذات
خداوند (غیب محجوب) اسات اما آیۀ فویل بیاو میکند که راسکاو در علم به فویل آیات متشابه آناهاند
و آیات متشابه از مصادیق غیب محجوب و اموری که انناو از فهم آوها من شده باشد ،نینت.
ً
از مطالبی که در این بکش آمد ،می واو نرت که در نه البالغه صاااراحتا از اینکه آناهاو به فویل
در علم ،اهلبیت پیامبر اکرم معرفیشااادهاند و بنابر آیۀ هرتم ساااورۀ آلعمراو و فرض عاوره نرفتن
«واو» در آو ،می واو نرت اهلبیت پیامبر اکرم  هم آناه به فویل هنااتند .در خطبۀ اشاابا هم یکی
از وی نیهای راساکاو در علم ،اعتراو آوها به عدم آناهی از غیب محجوب ،بیاوشده است که خداوند
نی راسکاو در علم را ستوده است.
این وی ِ

اما همۀ این موارد دلیل بر این نیناات که مصااداق راسااکاو در علم ،منحصاار در پیامبر اکرم و

اهلبیت  باشااد و امام علی  درصاادد انحصااار مصااداق برای راسااکاو در علم نبودهاند .ایشاااو در

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه

چه کناانی هناتند ،سکنی به میاو نیامده است اما در خطبۀ 111نه البالغه یکی از مصادیق راسکاو

نااماهای که خطاب به معاویه نوشاااتهاند ،به این مورداشااااره کردهاند که «خداوند بندنانی دارد که به آنهه
نازلشده ایماو آورده و فویل آو را شناختند» و برای شناخت فویل ،مصداقی معرفی نکردهاند:

َ ُ
َّ ْ
ً َ ُ
ُْ
م
َ َّ َّ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ
َ ُ
اَلل فض َله ْم ِ الق ْرآن
َلل ِع َلارا آمنوا بالتنزیلَ ،و ع َرفوا الت ویلَ ،و ف ِقهوا ِ الدین ،و بی
ِ
«...ف ِإن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ال َح
کی( »...ووسی1111 ،ق)131 :
ِ

«...پس همانا خداوند بندنانی دارد که به آنهه نازلشااده ایماو آورده و فویل آو را شااناختند
و درباره دین بینش یافتند .خداوند بر ریشااااو را در قرآو حکیم بیاو نمود( »...ووسااای،
حننزاده1333 ،ش.)333 ،1 :
از روایت فوق این مطلب قابلبرداشاات اساات که هرکناای که ایماو به خدا بیاورد ،این امکاو را دارد
که به شناخت فویل همدست پیدا کند و مصداق خاصی برای راسکین در علم معرفی نکردهاند .بر اسا
این روایات و ساااایر روایات معصاااومین  می واو نرت که پیامبر اکرم و اهلبیت ایشااااو بهعنواو
مصااداق ا م و کامل راسااکین در علم معرفیشاادهاند (برای روایت بیشااتر در این زمینه ،نک :ناصااحیاو،
1333ش )333-336 :و ساایر مؤمنین نیز می وانند با داشاتن شرایطی ،جزو مصادیق راسکین در علم و
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129

به ب آو جزو آناهاو به فویل باشند (برای وضیحات دربارۀ این شرایط ،نک :هماو).
بر اسااا

مجموع مطالب این بکش ،دربارۀ آناهاو به فویل ،می واو نرت که راسااکین فی العلم

بر الله عط شاده اسات ولی علم به مام و کمال فویل نها مکتص خداوند است و راسکاو در علم ،نها
به فویل برخی آیات قرآو کریم آناهاند .دیگر اینکه مصاداق ا م و کامل راسکاو در علم پیامبر اکرم و
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اهلبیت ایشااو هناتند ،لیکن ساایر مؤمنین هم ،بنته به شرایطی می وانند ،مصداق راسکین در علم و
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به ب آو آناه به فویل باشند.
 -4مبانی تأویلپذیری قرآن کریم در نهجالبالغه
ِ

در وول اری اساااالم در مورد اینکه آیا قرآو کریم فویلپذیر هنااات و نوع فویلپذیری آو چگونه اسااات،
اختالفا ی وجود داشاااته و دارد .برخی به دلیل اساااترادههای نادرسااات از فویل با آو مکال اند و فویل را
ابزاری میدانند که نروههای مکتل برای رسایدو به اهدافشااو و اثبات نظرا شاو ،از آو استراده کردند
و چهبناا باعث به وجود آمدو وقای نانوار شاده است .بهعنواو نمونه ،خوار اولین نروهی معرفیشدهاند
ْ ْ

َّ

َّ
ُ
ال ُح
َلل»
کاه باا افویال قرآو کریم ،موجودیات رسااامی خود را اعالم کردناد آوها با فویل آیه « ِإ ِن کم ِإل ِ ِ

(یوسا 12 ،و  ،)67بر امام علی  شاوریدند که چرا ن به قبول حکمیت داده است و امام علی  را
ً
به خاور حکمیت ،نناهکار خواندند و بعدا نرتند که هر کس مر کب نناه کبیره شود ،کافر و عذابش خلود
در آ ش جهنم اساات (برای رصاایل بحث نک :شاااکر1376 ،ش .)63-62 :امام علی  درباره فویل
َ َ ُ َ ٍّ َ ُ َ َ ّ
اول(»...ساااید رضااای،
خوار از آیاه قرآنی ،در خطباۀ  ،12نه البالغاه فرمودند...« :ک ِلم حق یراد ِبها ب ِ
صالح1111 ،ق.)33 :
در این بکش باه برخی از مبانی فویلپذیری قرآو کریم در نه البالغه ،پرداخته میشاااود .منظور از
مبانی در حقیق حاضاار ،یک سااری نزارههای کلی هنااتند که فویل بر اسااا

آوها شااکل مینیرد و

باوجود آوها می واو نرت که قرآو کریم فویلپذیر است.
 1-4قرآن كریم دارای تأویل است.

امام علی  در چند قنااامت از نه البالغه صاااریح یا غیرصاااریح به فویل داشاااتن قرآو کریم ،اشااااره
نمودهاناد .در دو مورد باه فویل داشاااتن قرآو کریم صاااریح نمودهاند مورد اول ،در قنااامتی از نامۀ 31
نه البالغه که امام علی  خطاب به فرزندش نوشتهاند ،فرمودهاند که:

ْ
َ َ
ْ ْ َ
َ َ
َ َ ْ ََْ َ َ
َ
َّ َ َّ َ َ َّ
ک ب َت ْ
ل َو َت ویلب َو َش َ َ
اْلس َالم َو ْحک ِام ِب َو حالل ِب َو
ع
ائ
ر
ب
و
ز
ع
اَلل
اب
تَ
ك
ی
ل
ع
«...و ن بتَ ِدئَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
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َ ُ

َ

َ

َ

َ َ

َح َر ِام ِب ل َب ِاو ُن ذ ِلک بک ِإل غی ِه( »...سیدرضی ،صالح1111 ،ق)331 :
ِ

ِ

با اکید بر این نکته که با آموزش کتاب خدا و اویلش و با شاناسااندو آبشکورهای اسالم و
روشاان نری احکام و مرزهای حالل و حرام ،کار را بیاغازم و از آو درنگذرم(...سااید رضاای،
معادیکواه1371 ،ش.)321 :
ایشااااو در این نااماه ،باه اینکه کتاب خدا دارای فویل اسااات ،صاااریح نمودهاند .مورد دوم ،در نامۀ 55
ً
نه البالغاه نیز صاااراحتاا قرآو کریم را دارای افویال دانناااتاهاناد ایشااااو در این نامه خطاب به معاویه
ِ

ِ

در یک مورد هم می واو بهوور ضمنی فویل داشتن قرآو کریم را از سکناو امام علی برداشت
کرد در نااماۀ  13نه البالغاه امام خطاب به معاویه فرمودهاند که نروهی برای رسااایدو به مقاصاااد
خویش باه ّ
افول علی اللاه اقادام کردهاند (نک :ساااید رضااای ،عطاردی1372 ،ش )363 :از هاهر امر

مشاکص اساات که ّفول بر خدا ،نوعی مجاز اسات ،می واو نرت که منظور از فویل در این سااکن ،فویل
آیاات قرآو کریم و دساااتورات الهی اسااات و باهاین ر یب می واو احتمال داد که قرآو کریم دارای فویل
است.

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه

َ َ
َ َ َ
فرمودهاند ...« :ف َعد ْوت َع َ

َ َ

ْ

ُْ

ا
آن( »...سید رضی ،صالح1111 ،ق.)116 :
لب] الدنیا بت ویل الق ْر
ِ

 6-4قرآن كریم دارای متشابهات است.

باا وجاه به آیۀ هرتم ساااورۀ آلعمراو ،دیدناههای مکتلری دربارۀ آیات محکم و متشاااابه و مبحث فویل
شااکلنرفته اساات .به ب آو دیدناههایی هم در مورد رابطۀ بین متشااابهات و فویل به وجود آمده اساات.
عالمه وباوبایی در جلد ساااوم کتاب المیزاو فی رنااایر القرآو ،حدود شاااانزده مورد از این دیدناههای
مکتل را ذکر کرده است (نک :وباوبایی1371 ،ش .)65-52 ،3 :بر اسا

برخی نظرات فویل ناهر

به آیات متشااابه اساات و وساایلهای برای وجیه متشااابه به وجه صااحیح اساات (نک :ماوردی ،بی ا،1 :
 363ووسی ،بی ا .)3 ،1 :یکی از دیدناههای مشهور که قائل است بین فویل و متشابه رابطۀ منتقیم
برقرار اسااات ،دیادنااه آیاتاللاه معرفت اسااات که مینوید « :فویل در دو جا به کار می رود ،اول در وجیه
متشااابه ،اعم از کالم و سااکن متشااابه ،یا عملی که پدیدآورنده شااك و ردید باشااد .فویل به این معنی نها
خاص آیات متشاابه اسات .دوم در معنی ثانوی کالم و سکن ،که از آو به «بطن» عبیر می شود و «بطن»
در برابر نکنااتین معنی اولیه کالم و سااکن اساات که به آو «ههر» نرته می شااود و فویل به این معنی،
دربرنیرنده آیات قرآو اسات که برای قرآو هاهری است و باونی و شاید ا هرتاد بطن( ».معرفت ،وکیلی،
1371ش .)11 :آیتالله معرفت بیاو کرده است که فویل در دو مورد به کار میرود که یکی از کاربردهای

131

131

فویل ،وجیه متشااابه اساات ،خواه کالمی متشااابه باشااد یا عملی متشااابه بنابراین فویل در کاربرد اول،
خاص آیات متشابه است.
ِ
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امام علی در خطبۀ اول نه البالغه به وجود محکم و متشابه در قرآو کریم اشاره نمودهاند:
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ُ ً َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ
َ َ ُْ ُ
َ
ُ
َ ُ
اب َر مبُك ِفیک ْم م َلینا حاللب َو ح َرامب َو ف َر ِائض َب َو فض َ ِائلب َو نا ِج َخب َو من ُس َوخب َو ُرخ َق َب َو
«ِ ...كت
َ
َ
َ
ُ
ً ُ َ َُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َُ
َّ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ
َ َ ُ
ْ
َ ُ ُ
ُْ َ ُ
ْه َو مَالب َو م ْرس َلب َو محدوره َو محک َمب َو متُّ َاُبب مف مس َرا ََجلب ]
عز ِائ َمب َو خاص َب و عامب و ِع
ِ
ُْ َ
ًَ
َ
مج َمل ُب َو ُم َلینا غ َو ِامض ُب( »...سید رضی ،صالح1111 ،ق)15 :

«...کتاب پروردنار میاو شاماسات ،که بیاوکننده حالل و حرام ،واجب و منتحب ،ناس و
منناااوخ ،مباا و ممنوعّ ،
خاص و عام ،پندها و م ل ها ،مطلق و مقید ،محکم و متشاااابه
می باشااد ،عبارات مجمل خود را رناایر و نکات پیهیده خود را روشاان می کند( »...سااید
رضی ،دشتی1373 ،ش.)11 :
در این ساکن ،منظور از محکم و متشاابه و رابطۀ آو با فویل مشکص نینت .نها می واو در یافت
کاه در قرآو محکم و متشااااباه وجود دارد اماا باا وجاه باه فرمایش امام  در نامۀ  31نه البالغه که
فرمودهاند:
ْ
َ
َ
َ ْ ََْ َ َ َ
َّ َ َّ َ َ َّ
ل َو َتَ ویلَب َو َش َ َرائع ْاْل ْس َ َالم َو ْ َ امَب َو َح َاللَب وَ
ْ
اَلل عز و بَ
« ...ن بتَ ِدئَک بتعلی كتَ
اب ِ
ِ ِ
حکَ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ َ ُ َ َِ َ َ َ
ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ
الن ُ
اُ فیب م ْن ْه َواِئمْ
ح َر ِام ِب ل باون ذلک بک إل غی ِه َّ ش َفقت ن یلتلس علیک ما اختلَ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ َ َّ
َْ َ َ َ َ ْ
َو َ
هی( »...سید رضی ،صالح1111 ،ق،)331 :
آر ِاِئ ْم ِمَل ال ِذی التلس عل
ِ
ِ

می واو نرات ایشااااو علیم کتاب خدا و فویلش را در کنار موارد دیگر ،یکی از مواردی ذکر کردهاند
که بهوسایلۀ آو می واو از دچار شدو به آرای مکتل و اموری که ملتبس و متشبه شدهاند ،در اماو ماند.
با وجه به این مطالب و دیدناههایی که قائل هناتند فویل وسایلۀ وجیه متشاابهات است ،می واو نرت،
ازآنجاکه امام علی  در نه البالغه به وجود محکم و متشاابه در قرآو کریم صریح نمودهاند ،به ب آو
افویلپذیری قرآو کریم نیز الزم مینردد ا بهوسااایلۀ فویل ،متشاااابهات وجیه نردند بنابراین چوو امام
علی وجود متشابه را فیید نموده است ،به ب آو نیاز به فویل ،فیید مینردد.
 3-4قرآن كریم باطن دارد.

اعتقااد باه وجود هااهر و بااون در برخی امور باهوی ه آیات قرآو کریم ،سااابب به وجود آمدو دیدناههای
مکتلری دراینباره شاده اسات .حتی سابب به وجود آمدو مذهب باونیه شاده اسات (برای رصیل بحث،
نک :شااااکر1376 ،ش .)261-223 :صااااحباو دیدناههای مکتل در این زمینه ،با ادلۀ قرآنی ،روایی و
عقلی بر نظرات خویش صااحه مینذارند .آیتالله معرفت ازجمله کنااانی اساات که به باون داشااتن آیات
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قرآو کریم و وجود رابطۀ منااتقیم بین باون و فویل قرآو کریم معتقد اساات ،ایشاااو در بیاو نظر خویش
دربارۀ فویل مینوید « :فویل در دو جا به کار می رود ،اول در وجیه متشاابه ،اعم از کالم و سکن متشابه،
یا عملی که پدیدآورنده شاك و ردید باشاد .فویل به این معنی نها خاص آیات متشاابه است .دوم در معنی
ثانوی کالم و ساااکن ،که از آو به «بطن» عبیر می شاااود و «بطن» در برابر نکناااتین معنی اولیه کالم و
سااکن اساات که به آو «ههر» نرته میشااود و فویل به این معنی ،در برنیرنده آیات قرآو اساات که برای
قرآو هاهری اسااات و باونی و شااااید ا هرتاد بطن( ».معرفت ،وکیلی1371 ،ش .)11 :آیتالله معرفت
بیاو کرده اسات که یکی از معانی فویل ،رسیدو به بطن است و همۀ قرآو کریم را دارای بطن میداند که
امام علی در نه البالغه به هاهر و باون داشاااتن قرآو کریم صاااریح کردهاند .در قنااامتی از
خطبۀ  13فرمودهاند:

َ
َ َّ ْ ُ ْ َ َ
ُ َ ُ ْ َ ُ
ُ ُ َ ٌ َ َ ْ َ ََ ُ َ َْ َ
َُ ٌ
اه ُره ِنیق َو َبَا ِ نَب ع ِمیق ل فق ُجَ ِائ ُلَب َو ل تنق ِض َی غ َر ِائ ُلَب َو ل تکُّ ََ
ظَ
«...و ِإن القرآن ِ
ا ُ

َّ

َ ُ
ات ِإل بب( »...سیدرضی ،صالح1111 ،ق)61:
الظلم
ِ

همااناا قرآو دارای هااهری زیباا و باونی ژرو و ناپیداسااات ،مطالب شاااگرتآور آو مام

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه

به ب آو همۀ آیات را دارای فویل میداند.

نمی شاااود و اسااارار نهرته آو پایاو نمی پذیرد و اریکی ها بدوو قرآو برورو نکواهد شاااد.
(سیدرضی ،دشتی1373 ،ش.)65 :
باه نظر میرساااد چنین روایاا ی ازجملاۀ مناااتندات آیتالله معرفت دربارۀ ار باط میاو فویل و بطن
است.

ً
از دیگر روایا ی که اشاااارۀ صاااریح به دیدناه آیتالله معرفت دارد ،روایا ی اسااات که صاااراحتا به این

موضوع اشارهکرده است .م ل روایتی که امام علی فرمودند:

َّ َ
ٌ َ َ ٌّ َ َ ْ َ ٌ َ َّ
ُ َّ
َ ْ
َ
الت َ
ل َو َلَا َا ْر َب َعَ ُب َم َعَانَ ،ظَ ٌ َ َ
الو ُة َو َ
اللَا ِ ُن الفه ُم
اهر
« مَا ِم ْن آیَ ٍة ِا
اهر وبَا ِ ن وحَد ومطلع ،فَالظَ ِ
ِ
ٍ
َْ ا ُ َ َ
َْ َ ُ ُ ُ ُ
َ
ُ َ
اَلل ِم َن َالع ْلَ ِد َُبَا( » .فیض کاااشااااانی،
َوالحَد ه َو ا ْحکَام الحال و الح َرام َو املطلع ه َو م َرار
ِ
ِ
ِ
ِ

)31 ،1 :1115

و هنگامی که یکی از یاراو امام صاااادق دربارۀ این حدیث پرسااایدند ،امام صاااادق پاسااا
دادند:

ْ ُ
َ
َ
ْ
ْ ُ ْ ُ ْ
َ ُ
َ
«ظ ْه ُر ُه َتن ِزیل ُب َو َبطن ُب َت ِویل ُب ِمن ُب َما ق ْد َمضی َو ِمن ُب َما ِْ یک ْن...
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منظور از هاهر ،نزیل و منظور از باون ،فویل اساات ،برخی از خمصااادیق آو نذشااته اساات و پاره
ای از خمصادیق آو خواهد آمد( »...صرار1121 ،ق.)36 ،1 :
ً
در این روایت امام صادق ،صراحتا به این که بطن هماو فویل است ،اشاره نمودهاند.
ً
نهایتا بر اساااا روایا ی که قرآو کریم را دارای باون میداند و دیدناههایی که قائلاند فویل راهی
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برای رسایدو به بطن قرآو کریم اسات ،می واو نرت انر قرآو کریم دارای بطن اسات پس برای رسیدو
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به بطن آو ،نیاز به فویل هم وجود دارد.
 4-4قرآن كریم وجوه گوناگونی دارد.

درباارۀ وجوه قرآو کریم آثاار مکتلری افلی شاااده اسااات .باهعنواو نمونه ،کتابهایی با همین عنواو یا
عناوین مشاابه وساط حنان بن عبدالله عناکری (335ق) ،محمد بن حنن ابوالعزم (173ق) و حبیش
بن ابراهیم رلیناای (623ق) فلی شااده اساات (برای رصاایل بحث نک :رلیناای ،محقق1371 ،ش:
 .)25-15 ،1سااایووی در کتاب اال قاو فی علوم القرآو ،بح ی دربارۀ وجوه و نظایر ارائه کرده اسااات و
ضااامن بیااو برخی آراء و افلیراات در این زمینه ،وجوه را ایننونه معرفی کرده اسااات« :وجوه ،برای لر
مانند لر ّأم و دراینباره کتابی فلی کرده ام به نام
مشااترك اساات که در چند معنی اسااتعمال می شااود ِ
معترك االقراو فی مشاااترك القرآو( ».سااایووی ،حاائری1332 ،ش .)137 ،1 :وی در اداماه باا بیااو
سکنی از امام علی ذوجوه بودو قرآو کریم را متذکر شده است:
«ابن ساااعاد از وریق عکرماه از ابن ّ
عبا آورده که ّ
علی بن ابیوالب  او را به نزد خوار فرساااتاد و
فرمود« :بهساوی آوها برو به مکاصامه پرداز و با قرآو برای آوها اساتدالل مکن که وجوه مکتلری دارد،
ولی با سا ّانت با آناو مکاصاامه کن ».و به وجه دیگری آورده که ابن عبا نرت :یا امیرالمؤمنین ،من
باه کتااب خدا از آناو آناه رم ،قرآو در خانه های ما نازل شاااد ،فرمود :راسااات نرتی ولی قرآو ذو وجوه
اسات ،و می نویی آوها هم می نویند ،ولی بهوسیله ّ
سنت با آوها مکاصمه کن که از آو نزیری نکواهند
یاافت .پس ابن عبا

بهساااوی آوها رفت و با سااانت با آوها به مکاصااامه پرداخت و دیگر هیض دلیل و

برهانی در دستشاو نماند( ».هماو.)844 ،1 ،
سااکن فوق از امام علی  را که ساایووی در بیاو ذو وجوه بودو قرآو کریم مطر کرده اساات،

ً
قبال سید رضی در نامۀ  ،77نه البالغه ثبت کرده است:

ُ
ُ َُ ُ ُ ُ َ َ
جج ُ ْ ا َّ َ َّ ُ ْ
َ ْ
َ َتخَ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َّ
ُحا ٌ ُذو ُوبوه و َو ولون َ
الس َن ِة فإهَّن
ک ْن حا هم ب
و
آن
ر
ق
ال
ن
إ
ف
آن
ر
ق
ال
بَ
م
ه
م
َ
اص
ل
ق
ی
ق
ف
ٍ
«ل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
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َ

بر اساااا

ْ َ

ل ْن یج ُدوا َعن َها ِمحیقا» (سید رضی ،صالح1111 ،ق.)165 :
ِ

این ساااکن اماام علی  قرآو کریم دارای وجوه اسااات کاه باه ب آو متحمل معانی

نونانوو مینردد .آو حضارت در خطبۀ  ،37نه البالغه این موضوع را مطر نمودهاند که برخی از عالم
نمااهاا ،قرآو کریم را بر وبق نظرات و هوای نرس خویش حمال کردهاناد (نک :ساااید رضااای ،صاااالح،
1111ق )113 :بنابراین می واو نرت چوو قرآو کریم ذو وجوه اسااات پس قابلیت فویلپذیری نیز دارد

 5-4قرآن كریم صامت است.

ورفاداراو افویالپاذیری قرآو کریم ،اساااتنااد به ساااکنانی از امام علی  در
یکی از اساااتاداللهاای
ِ
نه البالغه اسااات که ایشااااو قرآو کریم را صاااامت خواندهاند .آو حضااارت در قنااامتی از خطبۀ ،133
نه البالغه فرمودهاند:

ٌ َ ٌ ُ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
ٌ َ ٌ َ َ
َ ْ ُ ُ
َ َُ ْ َ ََْ َ َ ْ
جَ
اره َن علهی
اَلل َع خل ِقَ ِب خَذ عل ی ِب ِمیََاقهم و
آمر ن
« ...فالَق ْرآن
ِ
ابر و صَََ ِامَت نَا ِ ق ة ِ
ِ
ِ
َُْ
نق َس ُه ْم( »...سید رضی ،صالح1111 ،ق)265 :

قرآو فرماندهی باز دارنده و سااااکتی نویا و ّ
حجت خدا بر مکلوقات اسااات .خداوند پیماو

تحلیل برخی ابعاد تأویل در نهجالبالغه

معانی فویل ،آمده اسااات که بیاو معنی آیات متشاااابه و دیگر وجوه و احتماالت او را فویل
زیرا در یکی از ِ
نویند (نک :ابوالرتو رازی1123 ،ق.)173 ،1 :

عمل کردو به قرآو را از بندناو نرفته و آناو را در نرو دساااتورا ش قرار داده اسااات (ساااید
رضی ،دشتی1373 ،ش.)353 :

137
ارت صااامت بودو قرآو کریم ،در کنار صاارت ناوق بودو ،در خطبۀ  125مشااکص
معنای قرار نرفتن صا ِ
مینردد که آو حضرت فرمودند:

َّ َ ْ ُ َ م
م َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ َ َ ٌّ َ ْ ُ ٌ َ َّ َّ َ َ ْ ُ
ور َبی الدفتی ل ین ِطق
ِ نحکم الربا و إَّنا حکمنا القرآن هذا القرآن إَّنا هو خط مسط
«إنا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ م َ ُ
ب ِل َس ٍان و ل بد لب ِمن ترَج ٍان و ِإَّنا ین ِطق عنب الربا ( »...سید رضی ،صالح1۳1۳ ،ق)1۳0 :
ِ

ما افراد را داور قرار ندادیم ،نها قرآو را به حکمیت «داروی» انتکاب کردیم! (که آوها بر سااار نیزه
ّ
کرده و داوری آو را می خواساتند) این قرآو ،خطی اسات نوشاته شاده که میاو دو جلد پنهاو است ،زباو
ندارد ا سااکن نوید و نیازمند به کناای اساات که آو را رجمه کند و همانا انناااوها می وانند از آو سااکن
نویند( ...سید رضی ،دشتی1۸۱۳ ،ش.)0۸۳ :
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ایشااااو در خطبۀ  ،15۳نه البالغه بار دیگر همین مطلب را متذکر شااادهاند که قرآو کریم ساااکن
نمینوید و باید وسط مکاوبش به سکن درآید:
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َ
َ
َ َ َ
ُ
ُ
ْ َ
َْ
َ ْ ُْ َ َ ُ ْ َ
َ ُ
ََْ َ ا ُ
ْ َ
ْم فجَ َاءم بت ْق َ ِدیق
الرسَََل َو و َج َعَ ٍة ِم َن اْلمم َو ان ِتقَاٍ ِمن امل
« ْرس َلَب َع ِحی فت ٍة ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َِ
َ ٍْ َ َ ِ ُ
ْ
َّ
َ َ َ َ ا
ْ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ُْْ َ َ
َ َ ُْ ُ َ ْ َْ ُ ُ
وه َو ل ْن ینطق َ
ْ ْ عنب ل
کن خ
و
ق
ط
ن
ت
َ
اس
ف
آن
ر
ق
ال
ک
ل
ذ
ب
ب
ی
د
ت
ق
امل
ور
الن
و
ب
یَ
د
یَ
ی
ب
ی
ذ
الَ
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ْ
َ َ َ َ َ ُ ْ ََْ ََ َ َ ُ
َ ا ْل َح َ َ ْ َ
ََ
ِإ َّن ِفی ِب ِعِّل ما ی ِت و ِدیا عن امل ِاْ َی و رواء ر ِائکم و نظم ما نکم ( »...ساااید رضااای،
ِ

صالح1۳1۳ ،ق)00۸ :
ّ
خداوند پیامبر  را هنگامی فرستاد که پیامبراو حضور نداشتند و امت ها در خواب غرلت
بودند و رشااتههای دوسااتی و اننااانیت ازهمنناانااته بود .پس پیامبر به میاو خلق آمد
درحالیکه کتاب های پیامبراو پیشاین را صدیق کرد و با «نوری» هدایتگر انناوها شد که
همه باید از آو اواعت نمایند و آو ،نور قرآو کریم اساات .از قرآو بکواهید ا سااکن نوید،
که هرنز سااکن نمینویدّ ،اما من شاامارا از معارو آو خبر می دهم ،بدانید که در قرآو علم
آینده و حدیث روزناراو نذشته است ،شرادهنده دردهای شما و ساماو دهنده امور فردی و
اجتماعی شما است(...سید رضی ،دشتی1۸۱۳ ،ش.)0۳5 :
سااکنانی از امام علی  که در این قناامت ذکر شااد ،ناهر به این مطلب اساات که هرچند قرآو
کریم کتاب هدایت است اما هرنز به سکن درنکواهد آمد ،زیرا قرآو کریم بهخودیخود صامت و خاموش
ً
اسااات و هاهر آو خطووی اسااات که بر ساااطرها نقش بناااته و نانزیر باید برای آو رجمانی یافت .نهایتا
می واو نرت به دلیل اینکه قرآو کریم ،صاااامت اسااات ،بنابراین نیاز به فویلنراو یا مرناااراو نیز وجود
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دارد.
از مجموع مطاالبی کاه دربارۀ مبانی فویلپذیری قرآو کریم در نه البالغه آمد ،می واو نرت که از
نظر اماام علی  قرآو کریم دارای افویل اسااات .فویلپذیری قرآو کریم به این دلیل اسااات که دارای
هاهر و باون اساات ،دربردارندۀ متشااابهات اساات ،ذو وجوه اساات و در ضاامن صااامت اساات و در کنار
مرنراو به مؤوالنی هم نیاز دارد ا مقصود آو به دست آید.
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در این حقیق بهمنظور رف پارهای از اختالفات موجود دربارۀ فویل برخی ابعاد آو در نه البالغه پیجویی
شااد .ازجمله ،ابعاد فویل ،کاربرد واژۀ فویل اساات که وی حقیق دراینباره مشااکص شااد ،واژۀ فویل از
ریشاااۀ «أول» اسااات و با همخانوادههایش در  3قنااامت از نه البالغه ،در خطبههای ،151 ،122 ،31
 ،135 ،152در نااماههاای  55 ،13 ،31و در حکمات  31آمده اسااات کاربرد واژۀ فویل در خطبۀ  122و
نامههای  13و  55به رویکرد معنانرا در فویل اشااااره دارد و ناهر به دیدناه « فویل به معنای خالو هاهر»
نراسات .در نامۀ  31فویل ،امری قابل علیم معرفیشده است که بهوسیلۀ آو می واو از افتادو در شبهات
و اختالو آراء در اماو ماند .در خطبههای  135 ،151 ،31و در حکمت  31مشاااکص شاااد که در برخی
موارد معنای لغوی «أول» مد نظر بوده و ار باوی با دیدناههای اصطالحی ندارد.
در بکش دیگر مقاله به بحث «آناهاو به فویل» در نه البالغه پرداخته شااد .ازجمله مطالبی که به
دساات آمد این بود که در نه البالغه دو مطلب دربارۀ راسااکاو در علم (که به صااریح قرآو کریم آناه به
افویال هناااتناد) ،موجود اسااات در خطباۀ  ،111اهالبیات پیامبر اکرم بهعنواو راساااکاو در علم
معرفیشااادهاند و در خطبۀ  31یکی از وی نیهای راساااکاو در علم ،اعتراو آوها به عدم آناهی از غیب
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اسااات .در خطباۀ  152باه معنای «عینیت خارجی پیدا کردو» بهکاررفته اسااات که ناهر به رویکرد عینی

محجوب ،بیاوشاااده اسااات .این مطالب نشاااانگر آو اسااات که هرچند اهلبیت پیامبر اکرم  بهعنواو
مصداقی برای راسکاو در علم (و به ب آو جزو آناهاو به فویل) ،معرفیشدهاند ،اما علم به مام و کمال
فویل فقط نزد خداساات و آناهاو به فویل فقط به پارهای از آو دسااترساای دارند .ازجمله نتای جانبی این
مبحاث این بود که مصاااداق ا م و کامل راساااکاو در علم پیامبر اکرم  و اهلبیت ایشااااو هناااتند،
م الوصا ساایر مؤمنین همبنته به شرایطی می وانند ،مصداق راسکین در علم و به ب آو آناه به فویل
باشند ،چراکه در غیر این صورت ،دسترسی به فویل صحیح ،سکت و در مواردی غیرممکن مینردد.
از دیگر ابعاد فویل که در این مقاله به آو پرداخته شااد ،مبانی فویلپذیری قرآو کریم در نه البالغه
بود .نتیجاهای کاه باه دسااات آمد این بود که برخالو نظر عدهای که مکال

فویل قرآو کریم هناااتند،

امامعلی  بر این عقیدهاند که قرآو کریم دارای فویل است و نریزی از آو نینت ،هرچند ممکن است
این فویل بهصااورت درساات یا باول ا راق بیرتد .دیگر اینکه مشااکص شااد در نه البالغه به این موارد
اشاارهشاده اسات که قرآو کریم صاامت است و از ورفی دارای متشابهات است ،بطن دارد و دارای وجوه
نونانونی است ،بنابراین به مؤوالنی نیاز دارد ا به فویل قرآو کریم دست یابند.
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بر اساااا

این ساااکناو امام علی  می واو نرت که نریزی از فویل قرآو کریم نینااات هرچند

ممکن اسااات ،صاااحیح یا ناصاااحیح ا راق بیرتد ،اما صااااحباو قدرت و نروهها و افراد مکتل نباید از آو
ساوءاساتراده کنند .دیگر اینکه فویل صاحیح می واند وسیلهای برای در اماو بودو از شبهات و اختالو
آراء باشاد و می واو راه ارائۀ فویل صاحیح را از پیامبر اکرم و اهلبیت شاری ایشاو که مصداق کامل
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آناهاو به فویل هناتند ،الگو نرفت .مطالب نه البالغه دربارۀ فویل ،متذکر این مطلب است که از صدر
اساالم ا کنوو فویل بهعنواو یک مشتر معنوی و دربردارنده معانی مکتل بوده و هنت و شکیص یا
ائید یک دیدناه برنزیده بهصورت یکی از منائل الینحل باقیمانده است.
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چکیده

بنااایااری امیرالمؤمنین علی را در عزل مام کارنزاراو ع ماو بوی ه معاویه قاو
دانناته و از شایوه عزل آناو سکن نگرتهاند .مقاله این نکته را ثابت می کند که حضرت به
جها ی حداقل چهار ن از کارنزاراو ع ماو را ابقا کردند و بر این نظراسااات اعزام عمارة بن
شاهاب به کوفه از نزارشهای سای

میمی و بیاعتباراسات .امام دو شیوه کلی عزل ،در

باره بقیه کارنزاراو اعمال کرد .مقاله با روش وصاایری حلیلی و با شاایوه اساانادی به بیین
شاایوه عزل کارنزاراو ع ماو پرداخته و با حلیل نامه  ۱5نه البالغه بر این نظر اساات که
حضارت بهترین شاایوه را برای عزل معاویه در ساه مرحله پینرفت ا مشااکل حاکم شااام را
بدوو خوو ریزی حل کند .این معاویه بود که به نامه حضارت و سریر ایشاو پاس نداده و با
حریاک ولحاه و زبیر و بعاد اعالم جناگ باه ساااریر امام ،به مکالرت با رهبر منااالمین
پرداخت و هر نونه همکاری را با خلیره منلمین رد کرد.
واژگان کلیدی
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طرح مسئله

خلیره منلمین وبق روش خلرای نذشته حق عزل کارنزاراو قبلی را داشت .اکنوو که امیرالمؤمنین
علی به خالفت رسااایده و یکی از منتقداو کارنزاراو ع ماو(  )35-23بهوی ه معاویه( 62-11ق)
بوده اسااات (ابن جوزی 15/5 :1112 ،ذاکری )67/1 :1336 ،چنین حقی دارد .خلیره منااالمین حق
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دارد نظرات اصاالحی خود را در پا ساازی و اصاال دستگاه اداری اعمال و افرادی که روش و عملکرد
آناو را نمیپنااندد ،عزل و اشااکاص مورد اومیناو خود را با شاارایطی خاص ،در مناصااب مکتل اداری
بوی ه منااوق حناااا  ،بگماارد .عزل کاارنزاراو ناذشاااتاه یکی از موضاااوعاا ی اسااات کاه بر قاوعیت
امیرالمؤمنین12-35 ( ق) استناد میشود.
آنهه به آو استناد میشود ،نرت و نوی امام با مغیرة بن شعبه(م52ق ) .در آغازین روزهای خالفت
امیرالمؤمنین اسااات .او در اولین دیدار خود پیشااانهاد ابقای کارنزاراو ع ماو بوی ه معاویه را داد .روز
بعد پیشاانهاد خود را پس نرفت و نظر حضاارت را مبنی بر عزل کارنزاراو ع ماو صااائب دانناات(وبری،
 112/1 :1337منااعودی .)355/2 :1123 ،عبد الله بن عبا (م 65ق ).نظر اولیه مغیره را درساات و
دیاادناااه جاادیاادش را مکر آمیز خوانااد .عبااداللااه معتقااد بود بااایااد معاااویااه را ابقااا و بعااد از اساااتحکااام
پایههای حکومت ،او را عزل کرد .اما امام نظر عبدالله را اشااتباه دانناات(ابناثیر .)137/3 :1335 ،اری
نگاراو این صاامیم را در عزل معاویه از جهت ساایاساای اشااتباه لقی کرده و بر حضاارت خرده نرفتهاند و
برخی از آو پاسااا دادهاند(ابنابیالحدید .)232/12 :1121 ،اما آناو به الشهای منطقی حضااارت در
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باارۀ چگونگی و شااایوه عزل معااویاه و دیگر کارنزاراو ع ماو نسرداختهاند .به همین جهت جمعی حلیل
مناساابی از نامه  75نه البالغه که اولین نامه امام به معاویه اساات ،ارائه نداده و فقط سااکن از قاوعیت
امام در عزل معاویه دارند .ولی شاایوه برخورد و چگونه عزل معاویه را که در این نامه آمده حلیل نکردهاند.
مقاالاه باه شااایوه عزل کاارنزاراو ع مااو و ابقای اندکی از آنها ،پرداخته و مراحلی را که امام در برخورد با
معااویاه دنباال کرده ،پینرفتاه اسااات و ایناک امام روش بنااایار پناااندیدهای را در عزل معاویه و برخی
کارنزاراو ع ماو به کار نرفته که در رجمهها و شار های نه البالغه به آو وجه نشاده است .این مقاله
در صادد پاسا نویی به این دو پرساش است که امام چه شکص یا اشکاصی از کارنزاراو زماو ع ماو را
ابقا کرده و دوم این که چه شااایوهای را در عزل کارنزاراو و یا ابقای آناو بوی ه معاویه به کار نرفته اسااات.
قبل از هر چیز باید وجه داشات که در سایره حضارت عزل از منطقهای به معنای اخرا از دستگاه اداری
نبوده ،بلکاه برخی کاارنزاراو معزول در ساااماتهاای دیگر در حکومت علوی به فعالیت پرداختهاند مانند
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جریر ،باه عبیر دیگر عزل کاارنزاری از منطقه ای به معنای کنار نزاردو از مناصاااب حکومتی نبوده بلکه
ناهی این عزل جنبه جا به جا دارد و برای اسااتراده از وی در مناوق مهم دیگر و یا مناصااب دیگر بوده که
ممکن اسات مهم ر باشاد و یا جهت دیگری داشاته باشاد .مانند عزل کارنزار بحرین برای حضور وی در
صارین که حضارت صریح می کند این عزل به جهت کو اهی وی در کارها نینت(نه البالغه ،نامه .12
نرفته است.
پیشینه تحقیق

در باره شااایوه عزل کارنزاراو ع ماو به پیشاااینه خاص و مناااتقلی دسااات نیافتم آنهه در مجالت و
سااایتها ذکر شااده در مواردی برنرفته از کتاب ساایمای کارنزاراو علی بن ابی والب نگارنده اساات.
محققانی که درباره دوراو حکومت امیرالمؤمنین حقیق کردهاند محور عزل کارنزاراو ع ماو را عزل
معاویه قرار داده و بر قاوعیت امام در این باره ساکن نرتهاند .عبدالرتا عبدالمقصود(م 1333م) موضوع
دیدار مغیره و امیرالمؤمنین و دیدناه عبدالله بن عبا

و عدم رضاااایت به ابقای معاویه را مطر کرده

اساات(.عبد الرتا  .)373 - 333/1 :1352،اما از شاایوه عزل معاویه سااکن نگرته اساات .باقر شااری
قرشااای(م 1133ق ).نیز بیاو کرده امیرالمؤمنین بالفاصاااله معاویه را که از بزرنترین کارنزاراو عمر و
ع مااو بود عزل کرد«و قاد عزل باالرور معااویا بن أبی ساااریااو الذی هو من أعظم والة عمر و ع ماو»
(قرشای .)23 / 11 : 1123،برخی نیز به حلیل اصال عزل معاویه پرداختهاند .استاد جعرر سبحانی بعد از
نقل جریاو مغیره و اشااکال مطر شااده بر ساایاساات امیرالمؤمنین ،قوای امام و ساایاساات منطقی را
دلیل عزل معاویه میشامارد و از قول محققانی مانند عقاد و حنن صدر نقل میکند که امام راهی جز این
کار نداشت و اال با مشکالت بیشتری رو برو میشد و حمایت اک ریت انقالبیوو را از دست میداد و معاویه
نیز درخواسات وی را در امور مکتل نمیپذیرفت (سبحانی .)373 :1371 ،اما ایشاو نیز به موضوع نامه
و حلیل آو نسرداخته اساات .مقاال ی در عزل معاویه منتشاار شااده که به اصاال عزل پرداخته اساات .در
مقاالاهای باا عنواو «بررسااای اریکی ابقاء یا عزل معاویه از ساااوی امام علی  با اساااتناد به نامههای
اریکی رد و بدل شااده» نوشااته محمد رسااتمی نج آبادی  ،در صاادد اثبات عزل معاویه بر آمده و قول
بالذری(م 273ق ).و ابن قتیباه (م276ق ).را مبنی بر ابقاای معاویه رد و به نامه  75نه البالغه نیز برای
عزل معاویه استناد کرده بدوو این که در باره شیوه عزل وی سکن بگوید .در کتاب پیام امام نیز در رجمه
و شاار این نامه هیض نونه وجهی به شاایوه عزل نشااده اساات( .مکارم )113 /11 :1332 ،ما در ابتدا به
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فعزله) که در ادامه بیاو خواهد شااد .البته این شاایوه در باره کارنزاراو ع ماو در موارد محدودی صااورت
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شااایوه عزل کارنزاراو ع ماو ،ساااسس شااایوهای که امام در باره عزل معاویه مورد وجه قرار داده خواهیم
پرداخت .ا اوال روشااان شاااود حضااارت روش مناسااابی در باره عزل معاویه پیش نرفته ا مان خونریزی و
جنگ شااود و ثانیا عدم وجه به این روش باعث برداشاات نادرساات از نامه حضاارت نردیده و این برداشاات
اصاال نردد و ثال ا مشاکص خواهد شاود که معاویه اول پیشنهاد جنگ را به جریر بن عبد الله(م 51ق).
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داده و نقل امکاو جنگ قبل از اعزام جریر که برخی نرتهاند نادرست است.
شیوه برخورد با کارگزاران عثمان

عیین افراد در مناصااب حکومتی حق هر حاکمی اساات حق عزل و یا ابقای کارنزاراو قبلی و نصااب
افراد جدید مورد اعتماد خود را که با سایاساتهایش همراه و موافق باشند ،دارد .امیرالمؤمنین هم که
در ذیحجه ساال  35هجری به خالفت رساید از این قاعده منت نی نبود و حق منلم ایشاو عیین کارنزار
جادیاد وبق نظرشااااو بود .وقتی عمر به خالفت رساااید ،خالدبن ولید را که از فرماندهاو فثیر نذار زماو
اباوباکار( 13-11ق ).بود ،عزل و ابوعبیااده جرا (م 13ق ).را جااایگزین وی کرد(وبری:1337 ،
 .)135/3ع ماو بنایاری از کارنزاراو قبلی خوش ساابقه را عزل و به مرور اقوام خویش را که ا راقا سابقه
خوبی نداشااتند در مناصااب حکومتی قرار داد .آناو دارای عملکرد مناساابی هم نبودند (مجلناای:1123 ،
 )261/31و همین یکی از علل اعتراضات مردم علیه وی بود.
با وجه به فاصاله بینت و پن ساله از زماو رحلت رسول خدا که انتکاب افراد بر اسا

شرایطی

خاااص باود ااا بااه خاالفاات رسااایاادو امیرالمؤمنین ،میبااایااد حضااارت افراد مطمُن مؤمن بااه
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ساایاسااتهای خود را انتکاب و بعد به عزل کارنزاراو ع ماو بسردازد .انتکاب افرادی با وی نیهای خاص
مورد نظر حضارت که واو انجام سایاستهای اعالمی ایشاو را داشته باشند زیاد نبودند .امام شرایط این
نونه افراد را در نامه به مالک اشتر (م 33ق ).بیاو کرده:
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(نه البالغه،

ص)135

آناو را از صااحباو جربه و دارای حیاء از خانداوهای صالح و با سابقه در اسالم برنزین» .و
از اننااااوهای شاااروری که در نذشاااته با چنین افرادی همکاری داشاااتهاند اساااتراده مکن
(هماو...)132 :
حضااارت جم انادکی از کاارنزاراو زماو ع ماو را ابقا و اک ریت آناو را عزل کرد .در عزل کارنزاراو
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ع ماو از ساه شیوه بهره برد .که دو شیوه عام و یکی مکصوص معاویه بود .اول روش حضرت را در ابقای
جمعی از کارنزاراو ع ماو بیاو نموده سااسس به ساایره حضاارت در عزل کارنزاراو ع ماو ،آو ناه معاویه
میپردازیم.
ابقای جمعی از کارگزاران زمان عثمان

بی ا .)173 /2 :اما برابر حقیق حضاارت حداقل چهار ن از کارنزاراو ع ماو را ابقا کرد .ولی علت ابقای
آناو یکناو نبود و هر یک علتی خاص داشت که بیاو خواهد شد.
 .1حذیفة بن یمان کارگزار مدائن

حذیره(م 36ق ).کارنزار مدائن بود .او همزماو با انتصااااب ابوموسااای اشاااعری به کارنزاری کوفه از
سااوی ع ماو به کارنزاری مدائن منصااوب شااد(بالذری .)153/6 :1117 ،و ا زماو قتل ع ماو در این
ساامت باقی بود .حذیره با شاانیدو خبر بیعت مردم با علی به منااجد مدائن رفت و از مردم خواساات
علی را یاری و حمایت کنند .این را به فرزندانش هم وصیه کرد(منعودی.)333/2 :1123 ،
شااایوه حضااارت در ابقااای حااذیرااه بر ماادائن ماااننااد روش حضااارت در اعزام کااارنزار جاادیااد بود.
امیرالمؤمنین در هنگام انتصاااب کارنزاراو ،دو نونه وصاایه و یا نامه داشاات .وصاایههای الزم را به
کاارنزار اعزامی داشااات و وصااایه دوم وی نامهای به مردم منطقه نوشاااته و کارنزار جدید و وهایرش را
برایشاو بیاو میکرد .مانند اعزام قیس بن سعد (م 62ق ).به مصر(ثقری 127 :1127 ،ذاکری:1336 ،
 .)13-11/2روش دیگر این بود که دو نامه به آنها میداد در یکی ُحکم انتصااااب و وهائرش مشاااکص
شاااده بود و نااماه دیگر به مردم منطقه محل مفموریت کارنزار نگاشاااته میشاااد که او را به مردم معرفی،
برجناااتگیهاای وی را بیااو و وهائرش را شاااریح میکرد و ناهی بیاو میکردند انر از وهائرش کل
کند ،عزل خواهد شااد .در هنگام اعزام مالک به مصاار این نونه عمل کردند در نامهای ایشاااو را به مردم
ُ
مصاار معرفی کرد و از مردم خواساات از وی پیروی کنند «اما بعد فقد بع ت الیکم َعبدا ِمن ِعباد الله ال َینام
َ َ
أیام الکوو ...بعد از حمد و ثنای الهی به حقیق که به سااوی شااما بندهای از بندناو خداوند را فرسااتادم
که در ایام ر نمیخوابد»( ثقری 172 :1127 ،ابن ابی الحدید )75/6 : ،و نامه دوم عهدنامه مشاااهور
نااماه  53نه البالغه را برای عیین وهایرش نگاشااات (ذاکری .)325-322 /2 :1336 ،امیرالمؤمنین
 در باره حذیره از همین روش اسااتراده کرد .به حذیره اعتماد داشاات ،در نامهای او را ابقا و وهائرش را
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وبق نقاال یعقوبی(م 236یااا 232ق ).امیرالمؤمنین فقط ابوموسااای را بر کوفااه ابقااا کرد(یعقوبی،
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به او این نونه اعالم فرمود:

ْ ُ َ َ ْ َ َْ
َ
َ ْ
َْ َ
َ م َ ْ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ
ت َتلیَب مل ََْ اک َن َق ْللی م ْن َح ْ
ف املَد ِائن َو قد َب َعلت إلیک إع َما الخ َراِ َو
ر
ِ ِ
ِ
« فَ ِإین قَد ولیتَک مَا كنَ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ْ َ َّ ْ َ َ
ْ
ََ ْ
َ ُ َ ََ ُ ْ َ
ا ْ َ
م َّ َ ْ َ ْ
َ َ
الرسَتاق َو ب َلایة هل الذم ِة فاَجع إلیک ثق ِاتک َو م ْن ح َلبت ََِّ ت ْرَْی ِرینب َو مانتب َو است ِع ْن َب
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َع ْع َم ِالک» (دیلمی. )321 / 2:1112 ،

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

و در نامهای دیگر وی را به مردم مدائن معرفی کرد که روشش را میپنندد و در آو وهائرش

را بیاو کرد که به او دساتور داده به نیکاو نیکی و با افراد مشاکو برخورد شادید داشاته و با
مردم با رفق و مدارا رفتار نماید.
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َ
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ور ْ حَذیَقَة ْبَ َن الَمین َو هَ َو ََِّ ْرت ِض َی ُبَداه َو ْر ُبو ص َالحَب َو قَد م ْرتَب
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ُ
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َد َع ُم ِریک ْم و مالرفق ِبج ِمی ِلک ْم» (هماو. )321 / 2 :
اْلح َسان إل مح ِس ِنک ْم َو الُّ
ِب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ

حاذیراه بعاد از دریافت حکم انتصااااب ،در مدائن به کار خود ادامه داد ولی چهل روز بعد از خبر بیعت
مردم با حضاارت ،درنذشاات(منااعودی .)333/2 :1123 ،این ابقا بدوو شاابهه و وبق نظر حضاارت بود.
شاید حکم حذیره ،اولین حکم کارنزاری صادر شده از جانب حضرت باشد.
 .2ابوموسی اشعری امیر کوفه

ابوموسااای اشاااعری(م 52ق ).از دیگر کاارنزاراو ع ماو بود .در این که وی مد ی ابقا شاااده ردیدی
نینت اما در باره شیوه و علت ابقای وی دو نظر وجود دارد که نیاز به بررسی و فمل دارد.
ال  :وبری(م 312ق ).از ساای بن عمر ضاابی میمی(م 222ق ).نقل میکند امیرالمؤمنین در
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صارر ساال  36نروهی از کارنزاراو خود را به مناوقی مانند مصاار ،بصاره  ،یمن ،کوفه و شااام اعزام کرد.
کارنزار اعزامی به کوفه عمارة بن شااهاب و دارای سااابقه هجرت بود .وی از نیمه راه کوفه ،برنشاات .زیرا
ُ
وقتی به ُزباله رساید ولیح بن خویلد(م 21ق ).که برای خونکواهی ع ماو رفته بود او را بر نرداند .سسس
وبق نامهای که امام به ابوموسااای نوشااات او را ابقا کرد .ابو موسااای نیز بیعت مردم کوفه را با حضااارت به
اوالع ایشااااو رسااااند .ساااهل بن حنی (م 33ق ).فرساااتاده حضااارت به شاااام نیز از بو بر نردانده
شد(وبری .:113-112 /1 :1337 ،این نزارشی است که وبری از سی نقل کرده که امیرالمؤمنین
بعد از بازنرداندو عماره ،ابوموسااای را با نگارش نامهای ابقا کرد .ولی این نزارش که متفسااارانه مشاااهور و
علت شاهرت آو هم نقل وبری اسات ،دارای اشکاالت اساسی است .اوال :راوی اصلی آو سی بن عمر
ضابی میمی ،اخبارش به ا راق اهل فن و جر و عدیل قابل اعتماد نینات و او را ساازنده خبر ،ضاعی ،
مترو و دارای احادیث منکر داننااتهاند(ابن ابی حا م 136 / 7 : 1372 ،ابن حجر.)235/1 :1325 ،
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بنا بر این ،نزارش وی در اینجا ساااختگی و غیر قابل اعتماد اساات .علت آو هم این اساات که بگوید این
نها ورفداراو معاویه در شااام نبودند که فرسااتاده امام علی را بر نرداندند بلکه در کوفه نیز فرسااتاده
ایشااو را به شااهر راه ندادند .ثانیا :نکته بناایار مهم دیگر این که ساای در جعل خودش دقت کافی نکرده
ُ
اساات .زیرا ولیح بن خویلد که ساای مدعی اساات مان ورود عماره به کوفه شااده در سااال  21در نهاوند
این ،نزارش سی در این باره از اسا

نادرست است.

ثال ا :واقعیت این اساات که در کتابهای اریکی و رجالی فقط در این مورد نامی از عمارة بن شااهاب
ذکر شده و می واو وی را جزو صحابههای ساختگی سی داننت .برای این که کنی دنبال فعالیتهای
بعدی عماره نگردد در همین خبر آورده بعد از مد ی عماره به جهت ضاربه روحی این ممانعت ،از دنیا رفت.
ابن حجر هم که نام عمارة بن شاهاب ثوری را جزو صاحابه مهاجر دانناته منتندش همین خبر وبری از
سی است(ابن حجر .)327 /7 :1123 ،بنا بر این شیوه ابقای ابو موسی وبق این خبر ،درست نینت.
ب :ابوموساای وبق پیشاانهاد انقالبیوو و مکالراو سااعید بن عاص(م53ق ).در کوفه -که از ورودش
بااه شاااهار جلونیری کردنااد -بااه ع ماااو معرفی و کااارنزار کوفااه شااااد(بالذری.)153/6 :1117 ،
امیرالمؤمنین نیز در نظر داشاته شکصی دیگر را به کوفه اعزام کند ولی چوو وی انتکابی مردم بود و
مالک اشاتر خود از پیشانهاد دهندناو انتصاب وی به ع ماو بود(هماو) ،مالک پیشنهاد ابقای ابوموسی
را به امیرالمؤمنین علی داد(یعقوبی ،بی ا 173 /2:وبری .)123 /1: 1337 ،و با این که حضاارت به
او اومیناو نداشاات و او را خیرخواه نمیدانناات به خواساات اشااتر او را ابقا کرد ا بعد در بارهاش صاامیم
بگیرد .حضارت این نکته را به عبدالله بن خلیره بیاو کرد که به خدا سااونند اونزد من مورد اومیناو و خیر
نبود و به خواساات مالک او را ابقا کردم با این که دوساات نداشااتم ا بعد عزل کنم( .مرید،)235 :1113 ،
بنابر این امام وبق نظر مالک ،ابوموسی را در کوفه ابقا کرد و نامهای به وی نوشت که از مردم کوفه بیعت
بگیرد (وبری 113 /1: ،ابن اثیر .)222 /3 :1335 ،این نکته نشااااو میدهدحضااارت به نظرات یاراو
خود احترام مینذاشاته و ّ
مصار بر نظرش نبوده اسات .ابقای ابوموسای در هماو ابتدا به درخواست مالک
بوده نه این که بعد از اعزام کارنزار و راه ندادند او به کوفه ،ابوموسااای را ابقا کرده باشاااد .مالک اشاااتر به
ابوموسی اعتماد داشت .اما حوادث بعدی درستی نظر حضرت را به اثبات رساند.
امیرالمؤمنین قبل از جنگ جمل وی نامهای از ابوموسای خواست مردم را برای نبرد بنی کند و
افزود :انر چنین کردی به سااوی ما بیا و انر نه دور شااود(نه البالغه :نامه .)63ابو موساای مردم کوفه را
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کشاته شاده اسات(ابن ک یر 113 /7 :1127 ،ذهبی :232/3 :1113 ،اساتشهد ولیح بنهاوند) .بنا بر
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از پیوساتن به امیرالمؤمنین باز میداشاات و مدعی بود جنگ فتنه اساات و از فتنه باید کنارهنیری کرد
(ابناثیر .)223 /3 :1335،چوو نوش شااانوائی نداشااات ،قبل از جنگ جمل ،قره بن کعب(م 51ق).
جایگزینی وی نردید (بالذری.)23/3 :1117،
 .3حبیب بن منتجب در منطقه یمن
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حبیب بن منتجب بر امارت منطقهای از یمن ابقا شااد .این شااکص از نظر اریکی ناشااناخته اساات.
حضااارت در نااامااهای وی را ابقااا و از او خواسااات از مردم منطقااهاش بیعاات بگیرد و ده نرر از افراد مورد
اعتمادش را برای اعالم وفاداری نزد حضااارت بررساااتد .بکشهایی از نامه حضااارت را نقل میکنیم .این
نامه مشاابهتهایی با نامه حضارت به معاویه دارد .حضارت به وی نوشت« :اما بعد من و را والیت دادم بر
آنهاه از قبال والیات داشاااتی پس در کاار خود بماو .من و را به عدل در میاو رعیت و احنااااو به اهل
مملکتات وصااایاه میکنم ...پس هر زماو این نامه من به و رساااید برای مردم آنجا بکواو و برای من از
کنااانی که در حضااور و هنااتند از مناالماناو بیعت بگیر .پس هر زماو مردم همهوو «بیعت رضااواو»
بیعت کردند ،در کار خود بماو و ده نرر از عاقالو ،فصاایحاو و معتمداو آناو را بررساات آناو که بیشااتر
یاری می کنند ،از صاااحباو فهم و شااجاعت ،خدا را می شااناسااند و به دین خود و به آنهه به نر و ضاارر
آنهاسات ،آناه هناتند و بهترین رأی و نظر را در مناائل (اجتماعی و سیاسی) دارند .بر و و آنها درود باد.
(مجلنی.)253 /12: 1123،
در این نامه چند نکته مهم وجود دارد.
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ال ) این کاارنزار در منطقه یمن از زماو ع ماو امارت داشاااته و در سااامتش ابقا شاااد .مکاو دقیق
مفموریتش روشن نینت اما در آو زماو یمن دارای سه منطقه مهم صنعاَ ،ج َند و حضرموت بود (یاقوت،
 .)163/2 :1335و چوو کاارنزاراو ع مااو در دو منطقاه اول عزل و افرادی باه جاای آنااو رفتند که در
ادامه می آید ،باید محل مفموریت این شکص ،حضرموت باشد.
ب) او را به عدالت و احناااو نناابت به مردم منطقهاش وصاایه میکند .بدیهی اساات نباید به مردم
ساتم کرد و یا با قضااوت هالمانه از منایر عدالت خار شد .اما احناو و نیکی و دوری از خشونت و رفتار
پنندیده وأم با کمک به مردم است.
) از وی خواسااته میشااود از مردم بیعت نرفته و ده نرر معتمد را به کوفه اعزام کند .نرفتن بیعت به
معنی پذیرش خلیره جدید و اعزام ده نرر برای اعالم وفاداری مردم آو منطقه به خلیره اساات .او وبق این
دستور ،عمل و رسما ابقا شد.
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 .4ابقای شریح بر قضاوت کوفه

شاااریح بن حاارث کنادی از زمااو عمر ا آو زماو قاضااای کوفه بود(ابن عبدالبر.)721/2 :1112،
امیرالمؤمنین وی را که از کارنزاراو ع ماو بود ،اول عزل و بعد بر قضااااوت کوفه مجددا نمارده و در
قضاااوت ابقا شااد .با این که در همه منااائل فقهی با حضاارت موافق نبود (ابن ابی الحدید/11 :1121،
1127ق 127 /7 :ووسای1127 ،ق  .)217 /6 :به نظر میرسد مقبولیت عمومی و جربه چندین سالۀ
شریح ،باعث شده حضرت او را در سمتش ابقا کند.
این چهار مورد نمونههای ابقا و اساااتراده از کارنزاراو ع ماو در حکومت علوی اسااات که هر یک به
جها ی ابقا و از آناو در امور اداری استراده شد .اکنوو به شیوه عزل کارنزاراو ع ماو میپردازیم.
شیوههای عزل کارگزاران عثمان

امیرالمؤمنین در عزل کااارنزاراو ع ماااو از ساااه روش اساااتراااده کرد .دو روش آو بااه وور کلی
متراوت از دیگری اسات و روش ساوم با یکی از این دو روش اصالی ،اشاتراکا ی دارد و آمیکتهای از شیوه
ابقا و عزل در مورد معاویه است که به شر آنها میپردازیم.
اول  .عزل با اعزا کارگزار جدید

از روشهای متداول عزل کارنزاراو ،اعزام کارنزار جدید بود .برخی کارنزاراو ع ماو که روش اداری
خود را باا حااکم جادیاد مترااوت دانناااتاه ،محال مافموریات خویش را باا غارت بیت المال ،ر کردند و
کارنزاراو حضارت بدوو مشاکل وارد این مناوق شادند .لینتی را وبری نقل کرده که برخی اسامی آو را
دیگراو فیید کردهاند.
عادادی از کاارنزاراو ع مااو این نوناه عزل و کاارنزاراو اعزامی امیرالمؤمنین بدوو مشاااکل،
جایگزین آناو شدند.
برابر نزارشهاای اریکی حضااارت در دو مرحله ،اول در مدینه و بار دیگر در کوفه ،کارنزاراو خود را
وبق لینتی مشکص ،اعزام کرد.
الف) اعزا از مدینه

امیرالمؤمنین اولین نروه کارنزاراو خود را از مدینه به شاهرهای مهم و حنا

اعزام و در نتیجه

کارنزاراو ع ماو در این شاهرها عزل شادند .برابر نقل مورخاو امام علی در صاارر سااال ساای و شش
اولین دسته از استانداراو خود را به شهرهای مهم به شر ذیل اعزام کرد.
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 .)23در هنگام انتصاااب شااریح ،با او شاارط کرد قبل از اجرای حکم آو را به حضاارت عرضااه کند(کلینی،
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 .1ع ماو بن حنی انصاری(محدود 57ق ).به بصره .کارنزار قبلی عبد الله بن عامر(م53ق ).بود که
به مکه رفت و به ناک ین پیشنهاد کرد به بصره بروند و از آنها حمایت مالی کرد(ابن واوو .)253 :1357 ،
 .2عبید الله بن عبا (م 53ق ).به یمن (صنعا) اعزام شد(وبری 112 /1 :1337،دینوری.)111 : ،
یمن دارای سه منطقه بود که کارنزار یک منطقه حضرموت را ابقا کرد که بیاو شد و کارنزاراو دو منطقه
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آو با اموال بیت المال یمن به مکه نریکتند .عبدالله بن ابیربیعه(م36ق ).حاکم صنعا به مکه رفت و به
ناک ین کمک مالی نموده و جنگجویاو آناو را جهیز کرد(مرید .)231: 1113 ،یعلی بن امیه(م 33ق).
دیگر کارنزار ع ماو بر َج َن ِد یمن ،ناک ین را حمایت مالی و شتر عایشه را او خرید(ابنابیالحدید: 1121 ،
 221 /6مرید .)232: 1113 ،سعیدبننمراو(م حدود 72ق ).جایگزین وی شد (ابنابیالحدید:1121 ،
 .)3/2که در این لینت نامش نیامده است.
 .3قیس بن سعد به مصر (وبری 112 /1 :1337،ثقری .)137 :1327 ،کارنزار زماو ع ماو عبدالله
بن سعد بن ابی سر (م 37ق ).بود(وبری آملی.)113 :1115 ،
 .1سهل بن حنی به شام اعزام شدند .وی را وبق نقل وبری از بو برنرداندند(وبری/1 :1337،
 .)112استاندار شام هم از قبل ،معاویه بود(دینوری.)111 :1363 ،
. .5وبق نقل وبری(م312ق ).از سی  ،عمارة بن شهاب ثوری به کوفه اعزام شد که او را ولیح بن
خویلد بر نرداند (وبری .)112 /1 :1337،در قبل بیاو کردیم ولیحه در سال  21کشته شده و اعزام
عماره و بر نرداندو وی با حقایق اریکی سازنار نینت .زیرا فقط سی بن عمر نقل کرده است .به نظر
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میرسد دینوری (م 232ق ).نیز خبر را از سی نرفته و در کتاب وی عمارة بن حناو آمده(دینوری:1363 ،
 .)111ولی وی از بازنشت او مطلبی نیاورده است.
با اعزام این نروه جمعی از کارنزاراو ع ماو بر کنار شدند .استاندارکوفه ابوموسی اشعری به پیشنهاد
مالک ابقا شد که بیاو نردید.
این نزارش نشاو می دهد عزل و جایگزینی در ماه سوم خالفت حضرت ،رخ داده و افراد جدیدی را
به مناوق حنا

و مهم از دیار اسالمی اعزام کرده که حکایت از صبر حداقل  12روزه امام دارد .با وجه

به این اری می واو نرت اعزام کارنزار به شام بعد از آو بوده که از پاس نامه خود به معاویه ناامید شده
است.
ب) اعزا از کوفه

دومین نروه اعزام دساااتاه جمعی کاارنزاراو ،بعد از جنگ جمل از کوفه بود .به نظر میرساااد در این
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مدت عزل و نصبهای دیگری هم در میاو بوده است.
حضاارت در ماه رجب در کوفه منااتقر شااد و کارنزاراو خود را برای شااهرهای مکتل اعزام کرد .این
شاهرها از جهت اهمیت مانند شهرهای پیشنین نینت .منقری نام هشت ن و مناوق اعزامی آناو را نقل
کرده اسات (منقری .)11 : 1121 ،بنا بر این یکی از شیوههای عزل کارنزاراو ع ماو اعزام کارنزار جدید
دو  .نگارش نامه و فراخوانی به مرکز

امیرالمؤمنین در عزل کارنزاراو ع ماو شاایوه دیگری هم داشاات که بناایار مهم و با روش قبلی
مترااوت بود .ایشااااو نمایندهای همراه با نامهای برای کارنزار به شاااهرهای مورد نظر میفرساااتادند و از
کارنزار زماو ع ماو میخواسااتند از مردم منطقهاش بیعت نرفته و به مرکز خالفت بیاید .حضاارت از افراد
عزل شاده به این شیوه ،در مفموریتهای دیگر استراده میکردند .این نونه عزل ،حداقل در بارۀ دو نرر از
کارنزاراو ع ماو که جزو بزرناو قومشاو بودند نزارش شده است.
 .1جریربن عبدالله بجلی کارگزار َ
همدان

جریربن عبااداللااه بجلی ،کااارنزار ع ماااو بر َ
هم اداو بود .امیرالمؤمنین بعااد از جنااگ جماال
زحربنقیس جعری(م 71ق ).را با نامهای به همداو فرساتاد و از او خواستند از مردم بیعت نرفته و به مرکز
بیاید (ابنابیالحدید 72 /3 :1121 ،منقری .)15 :1121 ،جریر بعد از قرائت نامه ،ساااکنرانی و اعالم
وفاداری کرد و مردم هم وفاداری خود را به حکومت مرکزی اعالم کردند .بعد زحر سااکنرانی کرد .جریر از
همداو به کوفه رفت و با امام علی بیعت و متعهد به اواعت حضاارت شااد(منقری.)22-15 :1121 ،
ساااسس امام از کوفه وی را به عنواو ساااریر خود پیش معاویه اعزام کرد که در خطبه  13نه البالغه این
مفموریت جریر بیاو شده است.
 .2اشعثبنقیس کارگزارآرربایجان

اشااعث کارنزار آذربایجاو بود .ع ماو هر سااال صاادهزار درهم از خرا آذربایجاو را به او میبکشااید
(ابنابیالحادیاد .)115 /3 :1121،نااماۀ پنجم نه البالغه را حضااارت زمانی که وی در آذربایجاو بوده
نوشاات .در این نامه حکومت امانت شاامرده شااده که باید در حر آو کوشااید و پاسااکگوی رهبر خود بود.
این نامه بکشاای از نامه امام به اشااعث اساات که زیاد بن مرحب همراه خود به آذربایجاو برد .در آو بیاو
شاااده ،انتظار میرفت و از دیگراو زود ر اقدام (به بیعت) کنی .بکش پایانی آو ،هماو نامه پنجم اسااات.
زیادبنمرحب بعد از قرائت نامه و اشااعث بعد از او ،سااکنرانی کردند .اشااعث از لحن نامه نگراو شااد .جریر

173

سیره امیرالمؤمنین در ابقا و عزل كارگزاران عثمان به ویژه معاویه

به آو منطقه بوده که معنای منعزل شدو کارنزار قبلی است.

173

در نامهای وی را به پیوساااتن به علی شاااویق و اشاااعث به کوفه آمد (منقری .)22 : 1121 ،امام از
اشعث در سمت فرماندهی در جنگ صرین ،بهره برد(هماو.)166 :
این دو کارنزار بعد از پیوساتن به امام علی در کوفه ،در سامتهایی به کار نرفته شدند .حضرت از
واو آنااو در ساااماتهاای دیگر اساااترااده کرد .در نتیجاه ،عزل یک کارنزار منااااوی با محرومیتش از
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ساامتهای اداری و حکومتی نبود .اکنوو باید دید امام برای عزل معاویه که بناایار مورد بحث قرار نرفته
از چه شیوهای بهره برده است.
سو  .سیاست حضرت در عزل معاویه

سااایاسااات حضااارت در بارۀ عزل معاویه ،با عزل دیگر کارنزاراو ع ماو متراوت بود .معاویه از زماو
خالایارااه دوم بااه سااااال 13هجری ،ااا کنوو حاااکم شااااام بود(ابن عباادالبر1112،ق.)1116/3 :
امیرالمؤمنین هر دو روش عزل را که بیاو شاااد در باره معاویه اعمال کرد ا جنگی رخ ندهد .می واو
نرت حضاارت سااه مرحله را در باره معاویه حاکم شااام پینرفت که در هیض موردی معاویه ،پاساا منطقی
نداد و بعد از آمادنی که وی پیدا کرد اعالم جنگ نمود که منجر به جنگ صارین شد .قبل از بیاو این سه
مرحله ،مناساااب اسااات جریاو دیدار مغیرة بن شاااعبه را که خواهاو ابقای معاویه بود مرور و به حلیل آو
بسردازیم.
دیدگاه مغیره در ابقای معاویه

مغیرةبنشاااعبه در آغازین روزهای خالفت امیرالمؤمنین  پیشااانهاد ابقای کارنزاراو ع ماو بوی ه
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معااویاه را داد کاه بعاد از اساااتحکاام حکومتش وی را عزل کناد .چناد روز بعاد نظر اماام را مبنی بر عزل
کارنزاراو ع ماو از جمله معاویه ،فیید کرد .پاس ا حضاارت در بارۀ پیشاانهاد مغیره متراوت نقل شااده ولی
بیشتر این نکته را بیاو کردهاند که امام آو را نسذیرفت .یا فرمود :در این موضوع مینگرم (دینوری:1363،
 .)112وبری نوشاااته فرمود :به خدا انر فقط اندکی از روز باشااام به رأی خویش عمل می کنم و این جم
(معاویه و عبدالله بن عامر) و ام ال آنها را به کار نمی نمارم(وبری .)133/1 :1337 ،در نقلی در پاس به
مغیره فرمود :آیاا ضاااماانات میکنی در فاصاااله نصاااب و عزل او زنده باشااام؟ نرت :نه! فرمود :از من
ِّ
َ
ُ ُ
درخواساات مکن که در شااب اریک بر دو مرد از مناالماناو او را امارت دهم « َو ما کنت ُمت ِکذ ال ُم ِضاالی َن
ُ ً
َعضدا (که  )51 /و من هرنز نمراهاو را یاور خود قرار نمیدهم» ولی به او پیام میدهم و او را به آنهه
از حق در اختیار دارم دعوت میکنم .انر پذیرفت مانند یکی از منااالماناو خواهد بود .برای اوسااات آنهه
برای آناو اسااات و به ضااارر اوسااات آنهه به ضااارر منااالمین اسااات .انر نسذیرفت او را به خدا وامینذارم
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(ووسی 37: 1111 ،ابو الرر  323 /16 :1115 ،ابن عبد البر.)1117/ 1 :1112 ،
بدیهی اسات ابقای معاویه نوعی فریبکاری لقی میشاد که از ساحت علی بدور است .انر اول او
را نصاب و بعد عزل میکرد ،معاویه مدعی میشاد :انر لیاقت نداشتم چرا مرا نصب و بعد از انتصاب ،من
کاار خالفی انجام ندادم ،چرا عزلم کرد و این عزل بیفایده بود .معاویه از این انتصااااب به نر خود و علیه
میداننااات معااویاه بیعات نکواهاد کرد .از این رو معااویاه به حریک ولحه(م 36ق ).و زبیر(م 36ق ).و
دیگراو پرداخت و برای هر یک نامهای جدانانه نوشااات که من برای خالفت شاااما ،از مردم شاااام بیعت
نرفتهام(ابنابیالحدید.)235 -233 /12 :1121 ،
مراحل برخورد حضرت با معاویه

امیرالمؤمنین الش کرد معاااویاه را بااه حق دعوت کنااد و برای جلونیری از درنیری و جنااگ بین
مناالمین و برای ا مام حجت ،مراحل سااه نانهای را در بارۀ وی اعمال کرد ،شاایوهای که در عزل دیگراو
نسیمود.
 .1نگارش نامه به معاویه و دعوت وی به بیعت

مورخااو نامه امام به معاویه را با راوتهایی نقل کردهاند .در بیشاااتر نقلها از معاویه میخواهد بعد از
نرفتن بیعت از مردم شام به مرکز خالفت(مدینه) بیاید .نمونههای آو را نقل میکنیم.
ال ) در نه البالغه قبل از نقل نامه آمده :نامهای اساات به معاویه در اول زمانی که با حضاارت بیعت
شاد .آو را واقدی(م227ق ).در کتاب جمل آورده اسات .نامه به نذشاته اشاره میکند و وهیره فعلیش را
بیاو مینماید:

َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ ْ َ
ُ
ُ َ َ ْ َ
ُْْ
ْ َ ْ َّ
ُ ْ َ َّ
ُ
اَلل َع ِمی املؤ ِم ِنی إل م َعَاویَة ْبن ب س َفیَان مَا َب ْعد فقد ع ِل ْمت إعذاری ِفیک ْم َو
« ِمن علَ ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َّ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ ْ ُ
ٌ َ ْ َ َ ُ َ ٌ َ ْ ْ َ
ْ َ
ی َو قد ر َب َر ما
اْ َی عنک ْم حیت اکن مَا ل ُبَد ِمنَب َو ل رفع لَب َوالح ِدیا ویل و الکالم ك َِ
ِإعر ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َْ ْ َ
ْ
َ
ْ َ ْص َ َح َ
ْ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ک َو َّ
الس َال ُم»( .نه البالغه،
اب
ر َب َر َو ق َلَل مَا ق َلَل ف َلَایع م ْن ِق َللَک َو قلَل إل ِ َوفَ ٍد ِمن
ِ ِ ِ
ِ

نامه )75
وبق نقلی این نامه را در اول خالفت خود(سید رضی )161 :1111 ،و از مدینه«م َن ال َمدینَ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ َ
ِفی أو ِل َماا ُبوی َ لا ُه ِباال ِکالفا ِ » (ابن أبی الحادیاد .)63 / 13 :1121بعاد از بیعت مردم ،به
معاویه نوشاات .بنا بر این نامه را قبل از اعزام سااهل بن حنی به شااام ارسااال کرده و به نظر
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حضاارت ،سااوء اسااتراده میکرد .به نرته ابن ابیالحدید(م656ق ) .معاویه به دنبال مقام بود و علی
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میرسد چوو معاویه پاس نداده بناچار کارنزار به شام فرستاده.
منب نه البالغه کتاب جمل محمدبن عمر واقدی(م 227ق) اسات که متفسرانه کتابش در دستر
نیناات و جزو چند مورد معدودی اساات که ساایدرضاای(م126ق ).منب خود را در متن کتاب آورده اساات.
خطبه  231را هم از کتاب جمل واقدی آورده اساات (سااید رضاای .)353 :1111 ،شاای مرید از این کتاب
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واقدی ،مواردی نقل کرده است(مرید355 ،323 :1311 ،و.)357
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در پاایااو نااماه از معااویاه میخواهد بعد از نرفتن بیعت از مردم شاااام ،همراه جمعی به مرکز خالفت
بیاید« :و نزد من همراه نروهی از یارانت بیا».
ب) وبق نقلی دیگری که بالذری از ابومکن نقل کرده در پایاو نامه چنین آمده:

َ َ َّ ُ ُ ه ً
َ
َّ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ م
اَلل م َوفقاَ ،و ِفد إل
َور ٍة ِم َ ،و َبَای ُعوا ل ،ف َلایع َر ُِحک
اُ قَد قتلوا عمَثن عن غی مَُّ
«إن النَ
ِ
ِ
َ
َّ
شراف هل الُّام» (بالذری 211/2 :1331 ،همو)12/3 :1117،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

با موفقیت بیعت بگیر خدا و را رحمت و موفق کند و همراه جمعی از اشراو شام بیا.

در اینجا عبیر اشااراو و بزرناو شااام آمده اساات .بعد بالذری در اینجا میافزاید :او را به امارت نگمارد
و معاویه بیعت نگرفت و عصاایاو کرد .به نظر می رسااد جمله رحمک الله در اسااتنناااخ بعدا افزوده شااده
اساات .ابن ابی الحدید این نامه را نقل کرده اساات ولی به جای عبارت «و فد فی اشااراو اهل الشااام» آمده
َ
أهل الشاام ِق َبلك» همین که نامهام به و رسید ،از مردم برای
«فإذا أ اك کتابی فبای ِلی و ِ
أوفد إلی أشاراو ِ
من بیعت نرفته و بزرناو شاااام را نزد من بررسااات (ابنابیالحدید 231 /1 :1121،مجلنااای:1123،
 .)5/32وبق این نقال اماام از معااویاه میخواهاد بعاد از نرفتن بیعات ،جمعی از بزرناو شاااام را به مرکز
خالفات بررساااتد .این نقل را برخی ممکن اسااات به معنای ابقای معاویه بگیرند .این عبیر مانند ساااکن
ایشااااو در بااره کارنزار یمن بود که قبال بیاو شاااد .با این راوت که در این نامه نکتهای روشااان از ابقای
معاویه نیناات .ولی برابر نقل نه البالغه و نقل بالذری ،از او خواسااته میشااود بعد از نرفتن بیعت همراه
جمعی به مرکز خالفت که در آو زماو مدینه بوده ،بیاید .مشااابه آنهه نناابت به اشااعث و جریر بن عبدالله
عمل کرد ممکن بود مانند آناو از شاام عزل شود و امکاو بازنشت وی با جم شامی است .در هر صورت
برخورد محترمانه است.
) نقل ابن صابا مرصال ر اسات .منب نقلش روشان نینت اما در آو نیز بیاو شده که بیعت بگیرد.
وی مینویناد :علی کارنزارانش را به شاهرها فرساتاد و به بعضای از عمال ع ماو نوشت و آناو را به مرکز
فرا خواند از جمله نامهای به معاویه نوشاات که دسااتور عجله در کار داد و در پایاو آو مینوینااد« :ففقدم
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ّ
إلی م أشااراو أصااحابك عند وقوفك علی کتابی هذا إو شاااء الله عالی» (ابن صاابا -351 .1 :1122 ،
 .)355در این نامه نیز دستور آمدو به مرکز را با اشراو شامیاو صادر میکند.
َ
د) وبق نزارش دیگر بالذری او را بر سااامتش«و قاد ّأمر اک الی ماا کنات علیه» (بالذری:1331 ،
 212/2همو )13/3 : 1117،و باه نرتاه ابن قتیبه او را بر بیتالمال هم ابقا کرد و از او خواسااات بعد از

این دو نقل درسات نینات زیرا با پاسا حضرت به مغیره و ابن عبا

در عدم ابقای معاویه نمیسازد.

متن ابن قتیبه نیز ابقا را نمی رساااند بلکه نوعی عزل محترمانه از نوع دومی اساات که بیاو شااد .رفتن به
مرکز خالفت به معنای عزل محترمانه از شااام اساات .نکته دوم این که رفتن هزار نرر از شااام بناایار بعید
اسااات .البته نقل بالذری در اینجا صاااراحت در ابقا دارد ولی باید وجه داشااات که با نزارش دیگر وی که
صااریح میکند راج به والیت وی چیزی ننوشاات مکال اساات (بالذری :13/3 :1117 ،و لم یذکر له
والی ) هم چنین با نقل بیشتر مورخاو مکالرت دارد.
افزوو بر این که هر دو مورخ نقل کردهاند که معاویه ووماری به عنواو پاسا برای حضاارت فرستاد و
حاضار به بیعت نشد .انر ابقا شده بود نیازی به مکالرت نداشت .معاویه ا آخرین مراحل مذاکره در صرین
خواستار حکومت بود .این نزارش با دیگر نزارشها ناسازنار است.
نرفتن بیعت از مردم شاام و آمدو به مرکز خالفت به منزله وفاداری بود و با وی مانند دیگر منلماناو
عمل میشاد .پاسا مرصل حضرت به مغیره ،مضموو این نامه را فیید میکند که اول نامه را نوشته و بعد
از عدم دریافت پاس از جانب معاویه ،سهل را به عنواو کارنزار شام فرستاد.
امیرالمؤمنین از بهترین روش در برخورد و عزل معاویه اسااتراده کرد .با درخواساات نرفتن بیعت از
مردم شااام به او نمایندنی میدهد و رفتن به مرکز خالفت یعنی خلیره را به رساامیت میشااناسااد و ممکن
بود از وی در موارد دیگر اساااتراده شاااود .انر این را قابل قبول ندانیم حضااارت بنااایار محترمانه با معاویه
برخورد کرد .هماو نونه که با بزرنانی مانند اشاعث و جریر برخورد نمود .اما بنیاری به بکش پایانی سکن
حضاارت وجه نکرده و در بارهاش وضاایحی ارائه ندادهاند زیرا بر قاوعیت حضاارت کیه نمودهاند در حالی
که این قاوعیت همراه با مصاالحت اندیشاای بوده اساات .مرنااراو و شااارحاو نه البالغه راج به سااکن
پایانی نامه« :
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نرفتن بیعت ،همراه هزار نرر از مردم شام ،به مرکز خالفت بیاید.
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هل الُّام»( .ابن قتیبه.)63 /1 :1112 ،
ِ
ِ

175

از یارانت بیا» ساه دساتهاند .برخی مانند عالمه مجلنای(م 1112ق ).اصاال به وضیح و معنای این جمله
ناسارداخاتااهانااد(مجلنااای 366 /32 :1123 ،همو .)316 /3 :1123 ،افرادی ماااننااد مال فتحاللااه
کاشاانی(م333ق ).صاور کردهاند منظور بیعت با جریر بن عبدالله بجلی ،نماینده اعزامی حضارت به شام
اسات .وی مینویناد« :پس مبایعه کن با کنای که نزد واسات و آو جریر بن عبدالله بجلی بود که رسول
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آو حضرت بود و پیش آی به سوی من» ( کاشانی )565 /2 :1373 ،و جمعی مانند بالذری و دیگراو که
نقل شاااد و ابن ابی الحدید بیاو کرده معاویه از زمانی که عمر او را بر امارت شاااام نمارد در آرزوی خالفت
بوده و با حضارت بیعت نکرد و نزد حضارت نرفت .وی مینویند« :فلم یبای و ال قدم و کی یبای و عینه
وامح إلی الملك و الرئاس منذ ّأمره عمر علی الشام» (ابن أبی الحدید .)63 / 13 :1121 ،ابن می م وفد
را به نروهی که بر سالطاو و حاکم وارد میشوند معنی کرده و دستور نرفتن بیعت از مردم و آمدو به مرکز
را بیااو کرده « ّثم أمره أو یباای لاه من قبله من الجماع و قبل إلیه» (ابن می م .)232/5 :1362 ،اما از
چرائی آو سکن نگرته است .بدیهی عمل به این دستور به معنای پذیرش خالفت است .در منها البراعه
آمده که حضارت از وی خواسات از مردم شاام بیعت بگیرد و عبارت نامه این نونه رجمه شاده است «.و با
هر کس در پیش خود و بررمااو خود داری بناام من بیعت کن و با جمعی از یاراو و همکارانت به پیشاااگاه
من بیا و شارط واعت بجای آور» (خوئی .)126 / 22:1333 ،مغنیه(م1122ق ).بر این نظر است که انر
معااویاه در زمااو پیاامبر دارای چنین موقعیتی در شاااام بود که مردم مطی او بودند وبق قل ابن ابی
الحادید همین نونه عمل می کرد زیرا او و پدرش در بدر ،احد و احزاب این نونه عمل کردند(مغنیه1373،

171

 .)33/1 :بنا بر این معاویه در برابر برخورد منطقی امیرالمؤمنین پاس منطقی نداد.
پاسخ معاویه به نامه حضرت
معاویه نامه رسااو حضارت را بدوو پاسا بر نرداند و صابر کرد در ماه ساوم از درنذشت ع ماو (ربی
االول) دو نرر همراه با ووماری به مدینه فرسااتاد .فرسااتاده معاویه که از قبیله بنیعبس بود وبق دسااتور
وی وومااری را در کوچاههاای مادیناه مینرداناد و مردم از منازل خود خار میشااادند و ساااکناو او را
میشانیدند و بعد وومار را به علی دادُ .مهر آو را شاکنات .چیزی در آو نوشاته نشاده بود و فرستاده
معاویه نرت :مردم شاام جز به قصااص خونکواهی ع ماو ،راضای نمیشوند (وبری.)111 /1 :1337 ،
به نقلی در آو شاااعری بود که بین ما و شاااما جنگ و درنیری اسااات(ابن قتیبه .)63 /1 :1112 ،معاویه
وقتی این نامه را نوشت که نگارش با نامههایی که به ولحه و زبیر نوشته و آو دو را به مکالرت با علی
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حریک کرد(ابنابیالحدید .)233 /12 :1121 ،معاویه وقتی مطمُن شااد حرکات وی اثر خود را کرده و
افزوو بر ولحه و زبیر ،عایشااه(م53ق ).هم به مکالرت با حضاارت خواهد پرداخت ،این پاس ا را به مدینه
فرستاد.
 .2ارسال سهل بن حنیف به شا

بوده که پاسا نامه خود را که به معاویه نوشاته بود دریافت کند و بعد صامیم بگیرد .ولی معاویه پاس را به
فخیر انداخت .امیرالمؤمین نیز سااهل بن حنی را به عنواو کارنزار جدید به شااام اعزام کرد .وقتی به
بو نزدیک شاااام رساااید ،نیروهای معاویه مان ورود وی به شاااام شااادند و او به مدینه بازنشااات(وبری،
 112/1 :1337دینوری .)111 :1363 ،این جریااو نشااااناۀ مکالرت معاویه و شاااامیاو با خلیره جدید
اسات .منطقه شاام نها جایی بود که با حضارت بیعت نکرد و وبق نقلی که دقیق به نظر نمیرسد شامیاو
با معاویه بیعت کردند(دینوری .)111 :363 ،شاااام بدور از مرکز بود و نظارت بر عملکرد کارنزار آنجا بدوو
پاذیرش بیعات وی ممکن نبود .لاذا حضااارت در مرحلاه ساااوم برای حال مشاااکل و جلونیری از جنگ،
نمایندهای به شاام فرستاد .البته این نکته جای فمل دارد که انر اعزام سهل و بازنشت وی را از شام ،نها
نزارش سااای بادانیم کاه دینوری ،وبری و دیگراو از وی نقال کردهاناد .جاای ردید وجود دارد و نیاز به
مناب بیشتری برای ارزیابی این مطلب هنتیم.
وبق نقل وبری نگارش نامه بعد از بازنشاات س اهل بن حنی از شااام بوده اساات(وبری/1 :1337،
 .)113اماا همااو نوناه کاه بیاو شاااد و در آغاز نامه  75نه البالغه آمده نگارش نامه به معاویه در اولین
روزهای خالفت حضرت بوده است و بعد سهل اعزام شده است.
 .3ارسال جریر به شا

امیرالمؤمنین برای حل مشااکل معاویه در شااام ،صاامیم نرفت نمایندهای به شااام بررسااتد .ا با
مذاکره با وی ،او را قان کند که اب اک ریت مردم و ناالیم خلیره مناالمین شااود .جریربنعبدالله بجلی.
پیشنهاد کرد مرا بررست ،زیرا من دوست معاویه هنتم .من نزد او میروم و او را فرا میخوانم ا نلیم این
امر و حکومت شاااود و با و در حق ،همراه نردد ا او یکی از امرای و و کارنزاری از کارنزاراو و باشاااد ا
زمانی که وبق دساتور خدا عمل کند و اب دستورات کتاب خدا باشد و مردم شام را به واعت و و والیتت
بکواند .بیشااتر آناو از اقوام من و از مردم شااهرهای من هنااتند و امیدوارم با من مکالرت نکنند(منقری،
.)27 :1121
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فخیر در ارسااال کارنزاراو و اعزام اولین نروه در ماه صاارر سااومین ماه خالفت حضاارت ،بداو جهت
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حضرت جریر را به شام فرستاد و همراه وی نامهای برای معاویه نوشت:
« باا من بیعات کردناد همااو مردمی کاه باا ابوبکر ،عمر و ع مااو بیعت کرده بودند وبق آنهه با آناو
بیعت کرده بودند .پس برای شاااهد ،انتکاب دیگری نیناات و برای غایب حق رد آو نمیباشااد ،زیرا شااورا
برای مهااجراو و انصاااار اسااات .انر اجتماع کردند و بر مردی ا راق نمودند و او را امام نامیدند ،این مورد
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رضااایت خداسااات .پس انر کناای از فرماو آنها با وعنه یا بدعت خار شاااد او را به آنهه خار شاااده بر
مینردانند و انر نسذیرفت با او میجنگند به جهت انتکاب راهی جز راه مؤمناو و خداوند او را بر مینرداند
بر آنهه پشت کرده است.
باه جانم ساااونند ای معاویه انر به عقلت بنگری نه هوایت ،مرا پا رین فرد ننااابت به خوو ع ماو
خواهی یافت و خواهی داننات که من از آو در کنار بودم مگر این که ا هام بیاساا

بزنی در این صورت

هر نونه که خواهی متهم ساز .والنالم» (نه البالغه ،نامه .)6
این نامه در وقع صاارین بناایار مرصاال ر آمده و از او میخواهد بیعت کند .در پایاو آو بیاو میکند:
«پس بیعت کن و قدرت و نیرویی نینت جز از ِآو خداوند»(منقری.)23 :1121 ،

امام علی  در اینجا ابتدا مناافله بیعت را مطر کرده ،میفرماید :بعد از وافق مهاجرین و انصااار،

دیگراو حق مکاالرت ندارند و مکالرین باید سااارکوب شاااوند ،مانند :ولحه و زبیر و در ضااامن به معاویه
می فهماند که انر با او مکالرت کند ،سارنوشتی همهوو ولحه و زبیر خواهد داشت .حضرت بهانه معاویه
را در ا هام قتل ع ماو ،مردود میشمارد.
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جریر به شاام نزد معاویه رفت و مذاکرات وی نتیجه ملموسای نداشاات و چوو پاساکی دریافت نشااد و
وول کشاید ،وقتی حضور جریر در شام وول کشید .امیرالمؤمنین نامهای به جریر نوشت که معاویه را
وادار به صامیم کن و بین جنگ آشکار و یا نلیم خوار کننده ،مکیر نما .انر جنگ را پذیرفت به او اعالو
جنگ کن و انر صاالح را پذیرفت از او بیعت بگیر(نه البالغه ،نامه  .)3معاویه در مدت مذاکرات وانناات
همکاااری عمروعاااص(م13ق ).را در قبااال امااارت مصااار ،بااه دساااات آورد (منقری31 :1121 ،و.)12
امیرالمؤمنین امارت مصاار را دریافتی اند (نه البالغه ،خطبه  )31و رشااوهای (ابن قتیبه:1112 ،
 )173/1شااامرد کاه عمرو عاص دین خود را اب دنیای فردی نمراه قرار داده اسااات (نه البالغه ،نامه
 .)33به حضاارت پیشاانهاد شااد با معاویه اعالم جنگ کند اما ایشاااو نسذیرفتند و اعالو جنگ را در حالی
که جریر پیش آناو اساات نوعی فریب و نیرنگ داننااات که مان صاامیم درسااات آناو خواهد شاااد (نه
البالغاه ،خطباه .)13باه همین جهت می واو نقل وبری از سااای مبنی بر رفتن به جنگ معاویه قبل از
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نبرد با ناک ین را (وبری )173 /1 :1337،نادرسااات داننااات .معاویه بعد از دریافت قول همکاری عمرو
عاص و دیگراو (بالذری ، )233/2 :1331 ،پیشنهاد جنگ داد(منقری.)56 :1121 ،
ارساااال جریر نشااااو میدهاد امیرالمؤمنین بهترین روش را در برخورد باا معااویه برنزید و نظری
بنایار مدبرانه و منطقی پینرفت و مام الش خود را نموده که مان درنیری و جنگ شود و معاویه از حق
به رسامیت بشناسد و باعث جنگ صرین نردید .حتی حضرت بعد از آو سه مرحله باز فرستادناو متعددی
پیش معاویه اعزام کرد ا بدوو جنگ مشکل شام حل شود که معاویه جز جنگ را نسذیرفت.
نتیجه گیری
از آنجه بیاو شاد اساتراده میشود امیرالمؤمنین چند نرر از کارنزاراو ع ماو را ابقا کرد .در نتیجه
عزل دیگر کارنزاراو به جهت عدم شاااینااتگی آناو و نداشااتن شاارائط الزمی بود که حضاارت برای یک
کاارنزار الزم میداننااات .در هنگاام ابقاای کاارنزار و یاا اعزام کاارنزار جدید حضااارت دو نامه برای آناو
میفرساااتاد یکی حکم و وهائ کارنزار و دیگری معرفی به مردم منطقه و وهائرش را مشاااکص کرد که
انر از آو کل کند ،بر کنار خواهد شد.
عزل کارنزاراو ع ماو به دو صاورت بود یکی با اعزام کارنزار جدید که نشانۀ عزل کارنزار نذشته بود
و دوم در مواردی نمایندهای همراه نامه برای کارنزار میفرسااتاد و از او میخواساات از مردم بیعت بگیرد و
بعاد به مرکز خالفت بیاید و در موارد دیگر از او اساااتراده میشاااد .آو نونه که جریر بن عبدالله از همداو
فراخوانده شد و بعد به عنواو سریر حضرت ،پیش معاویه رفت.
امیرالمؤمنین در باره معاویه از هر دو روش اساااتراده کرد .اول به او نامه نوشااات که از مردم شاااام
بیعت نرفته و همراه جمعی به مرکز خالفت بیاید ولی معاویه پاسااا نامه حضااارت را با فخیر و به روشااای
خاص داد .محققاو به این نامه امیرالمؤمنین و دساتور خاص ایشاو کمتر وجه و آو را حلیل درستی
نکردهاند و فقط از قاوعیت در عزل معاویه ساکن نرتهاند و از مصالحت اندیشای ایشاو در باره شیوه عزل
سااکن نگرتهاند .در مرحله دوم که پاسااکی دریافت نشااد کارنزاری به شااام اعزام کرد که به شااام نرساایده
بازنردانده شااد .در مرحله سااوم برای جلونیری از جنگ بعد از پایاو جنگ جمل ،جریر را به عنواو نماینده
خااص خود فرساااتاد ولی معاویه پس از مد ی که او را معطل کرد اعالم جنگ کرد .این موضاااوع نشااااو
میدهد حضارت با این که با ابقای معاویه موافق نبوده از روشای محترمانه مانند دیگراو با او استراده کرد.
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پیروی نماید و مراحل سااهنانه را برای پیروی از حق انجام داد .ولی معاویه حاضاار نشااد حکومت مرکزی را
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این معاویه بود که حاضار به همکاری با خلیره رسمی منلمین نشد و همه راهها را رد و جنگ را پیشه خود
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داریم و به دبیر ایشاو بی وجه هنتیم .البته دبیری که همراه با صداقت باشد.
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چکیده

گکی ان منۀائل مهم در حونه توحید نظری منیلهی رابطهی صفاا ربوتی حقیقی
با ذاا الهی اسهی امیرالمؤم ین  در خطبه نرنه نهاالبال ه کمال اخالص
را نفی صۀۀۀفۀاا ان ذاا الهی میدانۀدی در تبیین اگن رواگۀه تفنۀۀۀیرهای متیددی
صۀورا رفته اسۀهی مقاله حاضۀر با روق توصیفی -تحلیلی در صدد پاسخ به اگن
سؤاالا اسه که در تبیین رابطهی ذاا و صفاا الهی چه نظراتی وجود دارد؟ کدای
نظر با خطبه نرنۀه نها البال ه انطباق بیشتری دارد؟ دگد اه عارفان منلمان در
اگن نمی ه چینۀه؟ و بر اسام خطبهی مزبور شاخ های عرفانی توحید صفاتی
کدای اسه؟
گافتههای پیوهش نشۀۀان داد که در اگن خصۀۀوص سۀۀه دگد اه عمده مطرح اسۀۀه
نگادا صفاا بر ذاا دگد اه اشاعره) نیابه ذاا الهی ان صفاا دگد اه میتزله)
و عی یه صۀۀفاا با ذاا الهی دگد اه امامیه و فیلنۀۀوفان)ی همچ ین به دسۀۀه مد
که عارفان در حونه هنۀۀۀتیشۀۀۀ اسۀۀۀی قائل به مراتب وجود هنۀۀۀت دی در مرتبهی
نرنۀۀۀه گی ی ذاا یۀب الغیوش هیت صۀۀۀفۀه و تیی ی وجود ندارد و اگن همان
مرتبه نفی صۀۀۀفاا اسۀۀۀهی ولی در مرتبهی بید که مرتبهی ظهور ت لیاا و تیی اا
اسۀۀه ذاا الهی با اسۀۀما و صۀۀفاا الهی عی یه داردی عارفان اسۀۀما الهی را ان
س خ امور وجودی و دارای حقیقه میدان د ب ابراگن ان نظر اگشان دگد اه کنانی
که قائل به اعتباراا عقلی گا میانی سلبی برای اسما هنت د مردود اسهی
* .استادیار گروه الهیات .دانشکده علوم انسانی .دانشگاه بو علی سینا .همدان .ایران (.نو یسنده مسئول)
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واژگان کلیدی

توحید صفاتی نها البال ه نفی صفاا عی یه صفاا عارفانی
 .1مقدمه

باه منظور بررسااای مؤلراه هاای وحید می واو آو را به دو بکش وحید نظری و عملی قنااایم کرد.
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وحیاد نظری زیر بنای وحید عملی اسااات و نقش ممتازی در سااایر علمی و بعد اعتقادی زندنی فردی و
اجتماعی اننااو دارد .این اهمیت باعث شاده اسات که قرآو کریم بر این منفله فکید داشته باشد ( .بقره
 ،1۶۸/آل عمراو ،0/نناااء  )۳۱/در روایات نیز این مناافله مطر شااده اساات ( .صاادوق1۸۳ :1۸۳۱
کلینی)12۳ /1 :1۳2۱ ،
مناافله صاارات خداوند و کیریت ا صاااو ذات پروردنار به این اوصاااو از مباحث مهم و کهن در اری
عقاید اندیشاهی اساالمی اسات .جایگاه بحث از اسماء و صرات الهی به اندازه ای مهم است که بعضی از
متکلماو موضاااوع علم کالم را اساااماء و صااارات الهی دانناااته اند ( رازی )۸۱ /1 :1۳2۶،عارفاو نیز
موضاوع عرفاو نظری را خداوند و اسماء و صرات او میدانند .اهمیت شناخت اسماء و صرات الهی وقتی
بیشاااتر میشاااود که بدانیم کنه ذات حق عالی نامحدود بوده و اننااااو با شاااناخت محدود خویش به آو
دساترسای پیدا نمیکند .بنابراین نها راه شاناخت خداوند از وریق اساماء و صرات الهی و افعال او امکاو
پذیر است .در واق می واو نرت اسماء و صرات الهی وسیله ار باط ذات خداوند و مکلوقات اوست.
امیرالمؤمنین در نه البالغه در موارد مکتلری به حلیل مرا ب وحید پرداخته اساات ( .خطبه ،1
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 )۸۶5 ،0۳۱در خطبهی اول وجه وی ه ای به رابطه ذات الهی و صااارات او داشاااته اسااات .در این خطبه
اساا

دین را معرفت الهی ،کمال معرفت را صاادیق به وجود خدا ،کمال صاادیق را وحید و کمال وحید

را اخالص و کمال اخالص را نری صرات از ذات الهی میداند.
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.1-1بیان مسأله

به وور کلی سه دیدناه در این باره مطر است:
ال ) زیادت صرات بر ذات ( دیدناه اشاعره)
ب) نیابت ذات الهی از صرات ( دیدناه معتزله)
) عینیت صرات با ذات الهی ( دیدناه امامیه)
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امیرالمؤمنین در خطبه نکناات نه البالغه کمال اخالص را نری صاارات از ذات الهی میداند.
رنایرهای متعددی در بیین این روایت عرضاه شاده اسات .نوشاتار حاضار با روش وصیری -حلیلی به
بیین رابطهی ذات الهی با صرات او پرداخته و به پرسش های زیر پاس میدهد:
نکنت نه البالغه انطباق بیشتری دارد؟
 .0بیین عارفاو از رابطهی ذات الهی با صرات الهی چگونه است؟
 .۸مال

رجیح دیدناه عارفاو چینت؟

 .۳چرا دیدناه کنااانی مانند قاضاای سااعید قمی و ابن می م بحرانی که قائل به نری صاارات هنااتند
،مردود است؟
 .1-1پیشینه پژوهش

اولین کناای که صاارات ذا ی خداوند را نری کرد ،جعد بن درهم بود ( .ابن عبدالکریم العقل:1۳1۳ ،
 )0۳جهم ابن صارواو نیز چنین رأیی داشاات( .عطواو )۳5 :1۸۱1،پیشااوای قدریه ،غیالو دمشااقی ،نیز
صرات ذات را از مر بهی ذات نری کرد ( .شهرستانی) ۳۶/1 :1۳01 ،
ابوالحنان اشاعری اوصااو کمال خداوند را زائد بر ذات میداننت و به قدم صرات معتقد شده بود( .
اشااعری 0۳1-0۳2 :1۳22 ،شااهرسااتانی )۳5 /1 :1۳01 ،ابوعلی جبائی که از بزرناو معتزله اساات
خداوند را عالم به ذات خودش میداند اما نه به این صااورت که صاارت علم داشااته باشااد ( .شااهرسااتانی،
)52/1 :1۳01
این منااافله نزد محدثاو ،متکلماو اهل سااانت  ،متکلماو امامیه ،فیلناااوفاو و عارفاو مطر بوده
اسااات ( .ابن ابی الحاادیااد ،۱۳ /1 ،1۸۱۱ ،ابن می م بحرانی ،101 /1 ،1۳0۱ ،صااادوق ۸ :1۳10 ،
فارابی ۳۳-۳۱ :1۳۳۶،همو 12۶ :1۳25 ،ابن ساااینا 01۳ :1۳01 ،ساااهروردی-10۸ / 0 :1۸۱5 ،
 10۳و  1۸۶ / 0و  ۳۳۳ / 1میرداماااد 05۶-05۳ :1۸۱۶ ،صااادرالمتاافلهین 1۸/۳ ،1۸۳۸ ،همو،
 1۳2/ ۶ ،1۳۳1سبزواری 1۸2 :1۸۳۳ ،ابن عربی ۳۶۳ /0 ،1۳00 ،آملی)۶۸۳ :1۸۶۳ ،
در این زمینه مقاال ی هم نوشته شده است که عبار ند از :
« ارزیابی آموزه نری صرات در نه البالغه در اندیشه ابن می م بحرانی» ( عشریه)1 :1۸۳۳ ،
« باز پ وهی رنیر وحید صرا ی در خطبه اول نه البالغه » ( رضائی هرتادر)5۱ :1۸۳۱ ،
« بیین رابطه صرات ذا ی و ذات واجب از دیدناه صدرالدین شیرازی» ( خادمی)۳۳ :1۸۳۳ ،
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 .1از بین نظرات مکتل که رابطهی ذات الهی با صرات الهی را مطر ساختهاند ،کدام یک با خطبه
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« بررساای و نقد نظریه ا حاد مرهومی و مصااداقی ذات و صاارات الهی» ( احمدوند ،فصاالنامه علمی و
پ وهشی دانشگاه قم ،سال شانزدهم )1۱5 :
« بررساای و نقد دیدناه قاضاای سااعید قمی در نری ا صاااو ذات خداوند به اسااماء و صاارات ( عابدی،
فصلنامهی علمی و پ وهشی دانشگاه قم ،سال یازدهم)1۳۸ :
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« منُله نری صرات در روایات اهل بیت  ( »اعتصامی )0۳ :1۸۳0 ،
در مقاله نکنات عشاریه بین دو حوزه هناتی شاناسای و معرفت شاناسای در نظام اندیشهی بحرانی
رکیک قائل میشاااود و به این نتیجه میرساااد که ابن می م نظریه نری صااارات حقیقی الهی را در حوزه
هناتی شاناسی میپذیرد و آو را با نظام اندیشه حاکم بر نه البالغه هماهنگ میداند و در حوزه معرفت
شناسی صرات الهی را اعتبارات عقلی میداند .
در مقاله دوم نویناانده رناایرهای متعدد از عبارت نه البالغه را بررساای کرده اساات و در نهایت این
نتیجه حاصال شاده است که در وحید صرا ی غایر مرهومی صرات با ذات الهی و ا حاد مصداقی صرات
با ذات الهی مورد ا راق نظر اندیشمنداو است.
در مقاله سوم نویننده به ور دیدناه فالسره اسالمی قبل از مالصدرا و متکلماو امامیه میپردازد و
ساسس بیین خاص مالصادرا از منافله عینیت صارات را ارائه میدهد .از نظر خادمی مالصادرا با وساعه
دادو بحث مذکور در دو مقام صااور و صاادیق ،به ار قای مدعای خویش پرداخته اساات .در مقام صااور،
رابطهی صااارات و ذات را به رابطهی معقوالت ثانی فلناااری و وجود ،شااابیه میکند و با کمک نرفتن از
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حی یت قییدیه ،چگونگی عینیت صارات با ذات را بیاو کرده اسات و در مقام صدیق ،برهانهای متعددی
با استراده از قواعد فلنری خاص خود نظیر اصالت و شکیک وجود اقامه کرده است.
در مقاله چهارم نویناانده این مناافله را مطر میکند که بر خالو دیدناه متعادل فالسااره و متکلماو
امامیه برخی از عبارات ابن سااینا ههور در ا حاد مرهومی و مصااداقی صاارات با ذات خداوند دارد .وی این
دیدناه را مورد نقد و بررسی قرار میدهد و دالیل امتناع حکمای منلماو از پذیرش آو را بیین میکند.
در مقاله پنجم نوینانده دیدناه قاضای ساعید قمی در نری صرات را مورد بررسی قرار میدهد و به این
نتیجه میرسااد که قاضاای سااعید با فکید بر باین بین خداوند و سااایر موجودات و نری هر نونه ساانکیت
ً
میاو آنها به ساامت نزیه محض نام برداشااته اساات و از معنای اساام و صاارت نیز برداشاات کامال عرفی
داشته است و بیاو انبیاء و اماماو از صرات الهی را به جهت رعایت حال عوام داننته است.
در مقاله شاشام نوینانده به این نتیجه رسایده است که انتناب هر نونه صرتی به ذات الهی منتلزم
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حدید و شابیه است و حق عالی هیض نونه صرتی در مقام ذات ندارد بنابراین هر نونه اسماء و صرا ی که
بر ذات الهی به نحو ایجابی اوالق میشود وص فعلی یا سلبی اند.
مقاله حاضار از این جهت که سعی دارد دیدناه عارفاو منلماو در منفله رابطه ذات و صرات الهی بر
اساا

نظام اندیشاه عارفاو ناقض بین روایا ی که به بیاو رابطه اساماء و صرات با ذات الهی میپردازند،

قابل رف است.
 .1-4ضرورت و اهمیت پژوهش

نوشتار حاضر به سه دلیل دارای اهمیت در حوزه پ وهش است.
 .1وحید فثیرنذار رین منافله در مباحث اعتقادی و عملی منالماناو اسات و رابطه صرات خداوند با
ذات نر چه در حوزه وحید نظری است اما فثیرات آو در حیات عملی قابل انکار نینت.
 .0نه البالغه پس از قرآو کریم دارای عمیق رین آموزه های اعتقادی و عملی اسااات که بازخوانی
این مراهیم می واند بنایاری از ابهامات نظام اندیشاه منلماناو را رف کند و موجب رونق مباحث علمی و
پ وهشی نردد.
 .۸اندیشاه عارفاو منالماو در دو حوزهی عرفاو نظری و عملی دارای نقاط روشن و عمیقی است که
حاصاال ساالو عملی و مشاااهدات آناو اساات .انر این اندیشااهها همراه با اسااتدالالت عقلی و نقلی ،به
سااحت پ وهشاهای علوم اساالمی وارد نردد ،می واند به قوت و غنای پ وهشهای مزبور کمک عمدهای
نماید.
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اسااا

عبارت خطبه نکناات بیین کند ،متمایز از مقاالت مذکور اساات .هم چنین ادعا میشااود که بر
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 .2بحث

در بیین منفله الزم است به نکات زیر وجه شود.
 .1-1تعریف اسم و صفت

عری اسام و صارت در فرهنگ کالمی ،فلناری و عرفانی متمایز است .عارفاو از آنجا که به مباحث
وجود به صااورت دقیق و عمیق پرداختهاند ،اساام را از ساان وجود خارجی و عینی میدانند در حالی که در
اصاطال فلناری اسم از سن مرهوم است و در اصطال کالمی از سن لر است .در علم کالم «اسم»
لرظی اساات که بر ذات مناامی داللت میکند مانند زید و عمرو و صاارت لرظی اساات که بر ذات مناامی
همراه با وصری از اوصاو او داللت میکند ( .رازی)0۱ :1۳2۶ ،
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از نظر فیلناوفاو اساماء مراهیم مشاتقی هناتند که قابلیت صادق بر ذات را داشاته باشاند و صرات
مبادی آنها نامیده میشااوند .منظور از مراهیم مشااتق چیزی اساات که مبدأ اشااتقاق به وور مطلق یا به
نحویی از انحاء بر آو ثابت شده است و به آو متص است ( .صدرالمتفلهین)۱0-۱2 :1۸۳۸ ،
از نظر عارفاو اساام لر نیناات بلکه ذات خداوند وقتی به اعتبار یک صاارت وجودی لحاظ مینردد
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«اسام» نامیده میشاود مانند علیم و قدیر و صارت هماو علم و قدرت است که قائم به ذا ند .مرهوم دال
بر اسام « اسام االسام» نامیده میشاود و لر دال بر آو اسام هم « اسام اسم االسم» است  ( .کاشانی،
 )10 :1۳0۶بنابراین اسام در فرهنگ فلناری از نظر عارفاو « اسام االسام» و اسم در فرهنگ کالمی از
نظر ایشاو « اسم اسم االسم » است.
 .1-1محل بحث چه صفاتی است؟

صاارات خداوند به دو نوع ثبو ی و ساالبی قنایم می شااوند .صاارات ثبو ی هم به دو نوع حقیقی مانند
حی و علم و اضااافی مانند عالمیت و خالقیت قناایم میشااوند .صاارات اضااافی در حقیقت به این دلیل
اضااافی نرته میشااوند که اضااافه و نناابتی میاو ذات الهی و مکلوقات و معلوالت ایجاد میکنند مانند
ننبت رزاقیت .صرات اضافی از آو جهت که بیاو نر اضافه و ننبتی میاو ذات و غیر ذات هنتند ،خار
از محل بحث هناتند .زیرا اضاافه و ننبت خار از ذات الهی است و می واو نرت این دسته صرات زاید
بر ذات الهی هناااتناد .بنابراین زیادت آنها در وحدانیت خداوند اختاللی ایجاد نمیکند .مالصااادرا بر این
رأی اسات که کمال الهی در این سلنله اضافات نینت بلکه کمال الهی در مبدأییت خداوند ننبت به این
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اضافات است( .صدرالمتفلهین 102 /۶ :1۳۳1 ،همو ۸۳ :1۸۱۳ ،همو)1۱5 :1۸۳۱ ،
به لحاظ دیگری صارات خداوند به دو نوع قنایم میشوند .صرات ذات یعنی صرا ی که فرض ذات
خداوند برای انتزاع آو کرایت میکند و صارات فعل یعنی صرا ی که انتزاع آنها منوط به فرض غیر است.
زیرا غیر خداوند هر چه وجود دارد ،فعل اوست .صرات فعلی صرا ی هنتند که از مقام فعل خداوند انتزاع
میشااوند ( .وباوبائی ) ۸20 :1۸۳5 ،صاارات فعلی چوو از مقام فعل انتزاع میشااوند ،زاید بر ذات الهی
هنتند .بنابراین این صرات هم خار از محل بحث اند.
صاااراات سااالبی نیز مجموعاهای از سااالوب هناااتناد کاه باه عادم و سااالاب امکااو باز مینردند.
(صادرالمتفلهین ۸۳ :1۸۱۳ ،همو )1۱5 :1۸۳۱ ،بنابراین صارات ثبو ی اضافی خداوند  ،صرات فعلی و
سالبی چوو زاید بر ذات الهی هنتند ،خار از محل بحث هنتند .نها صرات حقیقی چه حقیقی محض
یا ذات اضافه محل بحث اند( .وباوبائی )022 /0 :1۳0۸ ،
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بنابراین ساؤال این نونه خواهد بود :صارات حقیقی الهی با ذات الهی چه رابطهای دارند؟ در پاس به
این سؤال چند دیدناه مطر شده است.
ال ) دیدناه اشاعره که قائل به زیادت صرات بر ذات هنتند.
ذات  .اشااعری بر این باور اساات که نمی واو ذا ی را بدوو حیات حی ،بدوو علم عالم و بدوو قدرت قادر
صاور کرد .در واق خداوند به سابب دارا بودو این صرات به آنها متص میشود و هر کس بگوید خداوند
عالم اسات ولی علمی در کار نینات دچار ناقض شاده اسات .به عقیده ابوالحنان اشعری اسماء خداوند
مشااتق از صاارات او هنااتند و نانزیر باید این صاارات را برای او ثابت دانناات( .جرجانی۳۳/۳ :1۸05 ،
رتازانی)۱0 /۳ :1۳2۳ ،
ب) دیدناه معتزله که نیابت ذات الهی از صرات است.
از نظر معتزله انر بگوییم خدا داناسات ،ذات و صارتی را برای او قائل شدهایم  .انر این صرت زاید بر
ذات و قدیم پنداشاته شاود از وحید دور شاده ایم و دچار ک رت در ذات شده ایم و همین شر است .انر
ّ
این صرات را حادث بدانیم  ،ذات خداوند را محل حوادث داننته ایم و در این صورت منتلزم امکاو است
در صااور ی که خداوند واجب الوجود اساات .به عقیدهی ابوالهذیل عالو و پیروانش ذات خداوند از صاارات
او نیابت میکند ( .اشاعری )0۳1-0۳2 :1۳22 ،اساتدالل معتزله این است که اعتقاد به صرات متعدد از
قبیال علم ،قدرت ،حیات و اراده و دیگر صااارات ثبو یه حق عالی الزمهاش آو اسااات که در ذات خدای
متعال ک رت ،وجود داشته باشد و الزمهی ک رت در ذات حق عالی وجود رکیب است .از این رو برای این
ذات بحت و بنیط مواجه نشویم ناچاریم همهی آو صرات را به یک صرت برنشت
که با مشاکل ک رت در ِ
دهیم و آو یک صرت ،علم یا قدرت و یا حیات می واند باشد.
) دیدناه متکلماو امامیه که عینیت صرات با ذات الهی است.
متکلماو امامیه بر اساااا

آموزههای دینی وارد شاااده از اهل بیت قائل به نری شااابیه و عطیل

شااده اند و دیدناه عینیت ذات با صاارات حقیقی الهی را پذیرفتهاند .متکلمین شاایعه هر دو رأی معتزله و
اشاااعره را دور از صااواب و در حد افراط و رریط میدانند و قولی را که در حد اعتدال و وسااط اساات ،این
می دانند که ما نه مانند معتزله از ر لزوم رکیب منکر صااارات الهی شاااویم و نه مانند اشااااعره در دام
ک رت بیرتیم و بگوئیم خاداوناد دارای صاااراات زائاد بر ذات اسااات ،بلکه بگوئیم که خدای عالی همهی
صرات کمال و جمال را دارد ولی صرا ش عین ذات او است ( .صدوق 1۸۳ :1۸۳۱ ،کلینی/1 :1۳2۱ ،
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اشااعره صرات را قائم به ذات و ازلی میدانند .از منظر ایشاو صرات نه عین ذات هنتند و نه غیر از
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 12۳مرید 50 :1۳1۸ ،حلی)۳5 :1۸۳0 ،
فیلنااوفاو هم این دیدناه را پذیرفتهاند .فارابی معتقد اساات همه کماالت بر وجود واحد غیر منقناام
داللت دارد و این صرات کمالی عین ذات واحد هنتند ( .فارابی ۳۳-۳۱ :1۳۳۶ ،همو)12۶ :1۳25 ،
ابن ساینا رابطه صارات ذا ی و ذات را در دو مقام مصاداق و مرهوم مطر میکند .در مر به مصداق
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در مرحلهی اول زیادت صارات بر ذات را رد میکند (.ابن ساینا )01۳ :1۳01 ،در مرحلهی دوم صرات را
از لوازم ذات واجب میداند (.هماو )00۶ :ابن سااینا عالوه بر این که صاارات ذا ی هم چوو علم ،قدرت،
اراده ،حیات را در عالم واق عین ذات میداند .قائل به ا حاد مرهومی این صارات با ذات واجب نیز هنت
که این موضوع از سوی برخی صاحب نظراو نقد شده است ( .همو 01 :1۸۶۸ ،احمدوند)1۱5 :
سااهروردی نیز صاارات مطر در مقام ذات را همهوو علم ،حیات ،عشااق و  ...عین ذات میداند.
(سهروردی )۳۳۳/1 1۸۶/0 10۳-10۸/0 :1۸۱5 ،میرداماد همه حی یات کمالی خداوند را به حی یت
ذا ی ارجااع داده و وجوب و قرر ذا ی را نیز عین ذات حق عالی میداند( .میرداماد)05۶-05۳ :1۸۱۶ ،
مالصاادرا بر این باور اساات که هر یک از الراظ علم ،قدرت و  ...معنایی غیر از معنای سااایر الراظ دارند و
چنانهه این الراظ مترادو باشاااند ،در اوالق آنها بر ذات حق عالی فایدهای وجود نکواهد داشااات و این
موجب عطیل می شاود .بنابراین درسات این اسات که صرات ذا ی خداوند را موجود به وجود ذات خداوند
بدانیم که وجودی جدا از وجود خداوند ندارند .همچنین هر صاارتی نیز وجودی جدا از صاارت دیگر ندارد.
مالصااادرا با اساااتراده از حی یت قییدیه اندماجی 1به وضااایح ادعای خویش میپردازد و براهین متعددی
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برای اثبات عینیت صاارات از جمله برهاو بناااوت ذات ،اصااالت وجود و شااکیک وجود اقامه میکند.
(صدرالمتفلهین ۶0 :1۸۳۸،همو)1۳5 /۶ :1۳۳1 ،
د) دیدناه نری صرات :

وجود اصیل است؛ اعم از این که وجود واجب باشد یا
 - 1حیثیات تقییدیه اندماجی :واسطه در این قسم از حیثیت تقییدی،
ِ
ممکن؛ این حیثیات ،حیثیات انباشته و جهات نهفته در متن وجود هستند و به صورت تساوق وجودی با متن وجود گره خورده اند

وجود اصیل نشئت می گیرند ،ولی فی حد نفسه معدوم هستند و اگر تحصلی دارا باشند به
و گرچه در خارج موجودند و از متن
ِ
ا
وجود اصیل اوال و بالذات و حیثیت
برکت وجود متحصل است و لذا به عنوان وجود بالعرض محسوب می شوند.از این رو
ِ
ا
اندماجی ثانیا و بالعرض به وصف وجود متصف هستند  .الزم به ذکر است تحصل خارجی این حیثیات به هیچ وجه افبوده بر
متن متحصل نیست بنابراین اندماج در وجود مستلبم تعدد و تکثر نیست و به همین جهت اندماجی نامیده می شوند .نحوهی وجود
آنها به نحویی است که در سراسر متن وجود و در حاق ذات وجود نهفته و مندمج است .به عنوان مثال می توان از وحدت ،فعلیت
و علیت به عنوان حیثیات تقییدی اندماجی نام برد ( .یبدان پناه)137-173 :1۱3۳ ،
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امیرالمؤمنین در خطباه نکنااات نه البالغاه کماال اخالص را نری صااارااات معرفی میکنااد.
اندیشاامنداو برای رناایر این عبارت نه البالغه بیینهایی ارائه کردهاند .شاااید بتواو ادعا کرد رناایر
عارفاو از رابطه صرات الهی و ذات خداوند دقیق رین بیین به بیاو ایشاو است.
عارفاو منالماو هناتی را دارای مرا ب مکتلری می بینند که همه از وجود ناشی میشود .در واق از
منظر ایشاااو مام هنااتی چیزی جز وجود و مظاهر و عینا ش نیناات  .هر چند که ممکن اساات در هر
مر بهای حکمی داشاته باشد که در مظهر دیگر نینت .بنابراین در هنتی چیزی جز او و اسماء و صرا ش
و ههورات هماو اسماء و صرات وجود ندارد ( .آملی)۶۶۱ :1۸۶۳ ،
نکناتین مر به هناتی مر به ذات است در این مر به هیض اسم و صرتی به خداوند اوالق نمیشود و
هیض حکمی اعم از سالبی یا ایجابی بر آو مر به جاری نمیشااود .زیرا هر اسام و صاارتی عینی اساات حال
آو که این مر به از هر عینی مبرا اسات و مام اوصااو و احکام و عینات و اعتبارات از کنه ذات باید سلب
شاود ( .قونوی ۸2 :1۸۱1 ،قیصاری 11۳0 :1۸۱5 ،کاشاانی )۳ :1۸۱2 ،این مر به از وجود که وجود
محض نامیده میشاااود وحدت حقیقی اسااات که هیض ک ر ی نه در آو راه دارد و نه هیض ک ر ی مقابل آو
اسات  (.قونوی )۶۳ :1۸۱1 ،این مر به در لناو شرع و ادعیه با وحد ی که وحدت عددی نینت یاد شده
است .عارفاو از این مر به با عنواو وجود بحت هم یاد کرده اند ( .هماو)۱۳ :
قونوی به این مر به غیب هویت مینوید ،زیرا این مقام مقام اوالق صااارو اسااات و از هر نونه قیدی
حتی قید اوالق عاری اساات .اعتبار و مقامی که ساااقط کننده دیگر اعتبارها و مقام ها اساات به این معنا
که همه اعتبارات را در خود هضاام میکند به ووری که هیض یک از آنها برای ذات مطلق عینی به شاامار
نمیآیند ( .قونوی)۱۱ :1۸۳1 ،
قیصری این مر به را « هویت» یا « حقیقه الحقائق» مینامد  ( .قیصری)۶1 :1۸۳1 ،
عاارفااو افکیاد کردهاند که به این مقام ،مر به نرته میشاااود نها از این باب که بتوانند مر به را برای
مکاوب رهیم کنند و نرنه هر نونه نام و اساامی که وحدت صاارو و بحت آو مقام را زائل کند نارواساات.
(یزداو پناه)۸2۸ :1۸۳۳،
آقا محمدرضااا قمشااه ای روایت نبوی « فکاو الله و لم یکن معه شااایء و االو کما کاو » را ناهر به
همین مر به میداند ( .قمشه ای)۸۱ :1۸۱۳ ،
جنادی در مورد این مر باه حتی منکر علم حق باه ذا ش اسااات  .البتاه این مطلب به معنای جهل به
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ذات نینااات بلکه به معنای عین علم و معلوم اسااات که در این مر به راه ندارد ،یعنی هویت ذات الهی به
اوالق حقیقی مطلق اسات و چنین حقیقتی اقتضا میکند که معلوم واق نشود و منحصر نشود و شناخته
نگردد و محدود و متناهی هم نشاود .در صور ی که حقیقت علم احاوه به معلوم و کش و میز آو از غیر
آو اسااات بناابراین حقیقت علم به ذات مطلق الهی علق نمینیرد و حقیقت این مقام اقتضاااا میکند که
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شناخته نشود ( .جندی)۳۳-۳۸ :1۳0۸ ،
سااید حیدر آملی ،عارو شاایعی ،نیز در رابطه با ذات خداوند چنین باوری دارد .او بر این رأی اساات که
حق عالی از حیث اوالق و ذات از جمی اعتبارات و اضاافات عقلی و وهمی ،ذهنی و یا خارجی ،سلبی یا
ثبو ی ،مانند اوالق ،قیید ،عری  ،عیین ،اسام ،صارت ،حد ،رسام ،جنس ،فصل ،نوع ،خاص و غیر آو
از اعتبارات است و ذات حق عالی از جمی آو منزه است ( .سید حیدر آملی)۶۳5 :1۸۶۳،
شااایاو ذکر اساات منظور عارفاو عاری بودو ذات الهی از کماالت نیناات بلکه منظور ایشاااو کیریت
وجود اساماء و صارات در مر به ذات اسات  .به عبارت دقیق ر صرات الهی در مقام ذات رابطه اندماجی با
ذات دارناد و این حقاایق اندماجی به نرس ذات موجودند و به نحو حی یت قییدی اندماجی در ذات محقق
خواهند بود ( .یزداو پناه)01۱ :1۸۳۳ ،
امیرالمؤمنین در خطبه نکنات میفرماید  :کمال اخالص این است که اسماء و صرات را از او
نری کنی زیرا هر صارتی نواهی میدهد که غیر ذات اسات .بر اساا

مبانی هناتی شناسی عرفانی این

سکن نها با مر به ذات قابل طبیق است مر به ای که هیض اسم و صرتی را به نحو عینی بر نمی ابد.
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اشااکال این فرض که « اسااماء و صاارات عین ذات هنااتند» در این اساات که بین وحدت و ک رت
اجتماع حاصل شده است .انر بگوییم که وحدت و ک رت هر دو حقیقی هنتند ،یعنی هم ذات الهی واحد
اسات و هم اساماء و صارات الهی ک رات حقیقی هنتند در آو صورت عینیت این دو به این معنا است که
رت اساااماء و صااارات
حقیقتی هم واحد باشاااد و هم ک یر و این محال اسااات .حال انر فرض کنیم که ک ِ
حقیقی و وحدت ذات اعتباری باشاد به این معنا است که در خداوند ک رت راه دارد و این نیز محال است و
انر بگوییم که وحدت ذات حقیقی و ک رت اساماء و صارات الهی اعتباری اسات مشکل ناقض وحدت و
ک رت مر ر میشاود اما مشکالت دیگری به وجود میآید از جمله اینکه موجب جزیه ،رکیب و عدد در
ذات واجب الوجود خواهد شاد نر چه این غایر مرهومی است اما موجب عدد در ذات میشود .زیرا مرهوم
علم و قدرت و حیات و یا مرهوم عالم و قادر و حی نها و نها بر ذات حق سابحانه و عالی حمل نمیشود.
ّ
ّ
بلکاه منطبق علیاه این مرااهیم که مصاااادیق حقیقی علم و قدرت و حیات اسااات باید در ذات حق وجود
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ّ
عینی علم و قدرت
خارجی و حقق واقعی پیدا کند و این منااتلزم جزیه ذات مقد ِ خداوند از مصااادیق ِ
و حیاات و ...مینردد و همچنین مناااتلزم رکیاب ذات یگاانه خداوند با اساااماء و صااارات عینی خارجی
مینردد .در واق انر بگوییم که این اساماء و صرات ،مصادیق عینی و خارجی دارند الزم میآید که ک رت
شدهایم که فاقد کماالت است و در هر دو صورت با مشکل مواجه خواهیم شد و انر هر دو مصداق داشته
باشااند یعنی هم ذات خداوند مصاداق عینی و خارجی داشااته باشااد و هم اسااماء و صاارات الهی مصااداق
عینی و خارجی داشاته باشاند چوو هر صارتی غیر موصاوو است در فرض ّ
عینیت بین صرت و موصوو
ّ
باید ذات حق به اعتبار ذات ،واحد و به اعتبار اسااماء و صاارات که عین ذات اساات ک یر باشااد و این امر
مناتلزم ناقض خواهد بود .انر قائل شاویم که مصداق ذات عینی و خارجی نینت و فقط اسماء و صرات
الوجود واحد را انکار کردهایم و همچنین نمی واو
الهی مصاداق عینی و خارجی دارند در آو صورت واجب
ِ
به صرات و کماال ی برای ذا ِی اعتباری قائل بود.
ّ
بنابراین چارهای نینات که اساماء و صرات را مر بهی نازله و ّ
متعین از ذات بدانیم که در صورت نزل
و ّعین ،با وحدت ذات منافات نکواهد داشاات .در حقیقت ،از نظر عرفاء اسااماء و صاارات مر بهی نازل و

ّ
متعین ذات میبااشاااد کاه ک رات این مر به منافا ی با وحدت در ذات نکواهد داشااات و می واو نرت که
عاارفااو نهاا نروه از عاالمااو علوم اساااالمی بوده اند که دقیق رین بیین از عبارت نه البالغه را ارائه
کردهاند ( .وهرانی)1۳۶ :1۳0۸ ،
وهرانی ،شاااانرد عالماه وبااوباائی ،در کتاب « مهر اباو» دیدناه عرفاء را چنین میداند و نزارش

میکند که مرحوم آقا ساید احمد کربالئی 1از شانرداو مالحنینقلی همدانی ،از عینیت اسماء و صرات با
ذات به شااادت من میکرد و بر این رأی بود که روایات صاااحیح اساااماء را ،مکلوق ذات میدانند و مظهر
ذات حی و قیوم معرفی کردهاناد و اساااماء و صااارات را در محدودهی عین و مرهوم خود ،مقید و محدود
داننتهاند و وجود ذات حق را بنیط و عاری از همه نونه شوائب ک رت میدانند( .هماو)02۳ :
اساااماء خداوند معرفی
حقیقات پیامبر اکرم  و ائمهی اوهار  را
روایاات زیاادی وجود دارد کاه
ِ
ِ
کردهاند .به عنواو نمونه از امام محمد باقر نقل شاااده اسااات که ایشااااو در رنااایر آیهی « ولله األساااماء
 - 1مرحوم آقا سید کربالئی از شاگردان تراز اول عارف جلیل القدر آخوند ببرگ همدانی میباشند  .مالحسینقلی همدانی معروف
به آخوند همدانی به حق از عارفان واصل قرون اخیر بودهاند که شاگردان ببرگی را تربیت کردهاند و در کربال مکتب عرفانی عظیمی
را به وجود آوردهاند.
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در ذات الهی وارد شااود و انر بگوییم که مصااادیق عینی و خارجی ندارند که در آو صااورت قائل به خدایی
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الحنااانی َفا ُ
ادعوه بهااا » (اعراو )۳2/فرمودنااد :منظور از اساااماااء اللااه مااا اهاال بیاات هناااتیم.
(مجلنی)5۸/۳۱ :1۳۳۸،
هماو وور که روایات نیز فیید میکند اساااماء و صااارات الهی مکلوق ذات خداوند هناااتند و عینیت
خارجی این اساماء حضارات معصاومین میباشد .امام خمینی نکنتین عین ذات خداوند را وجود مقد
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پیاامبر اکرم میداناد کاه بر اساااا
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حادیاث شاااریری از اماام محماد باقر با اهل بیت ا حاد ذات

دارند(.1امام خمینی)۱0 :1۸۳۶،

ً
بنابراین اسااماء و صاارات الهی صاارفا مراهیمی که عین ذات باشااند و هیض مصااداق خارجی نداشااته

بااشاااناد ،نیناااتند ،بلکه عینیت خارجی دارند و حقیقت وجود مبار پیامبر اکرم  و ائمهی اوهار
هماو اسااماء و صاارات الهی میباشااد که در عرفاو با عنواو حقیقت محمدیه از این حقیقت یاد میش اود.
(هماو)0۱ :
ً
اسااساا نمی واو برای خداوند اساماء و صرا ی قائل شد که مصداق عینی و خارجی نداشته باشند چرا
بینی عرفاو اساااالمی ،ههور ک رات و پدید آمدو جهاو هناااتی را به مناااُلهی جلی باز
کاه در جهااو ِ

ذات خداوند به نحو جلی ،اساماء و صارات را به وجود میآورد و این اساماء نکنااتین
مینردانند .در واق ِ
ذات المتعین میباشااند  .احادیث فراوانی نیز از پیامبر اکرم  رساایده اساات که وجود
عین آو ِ
مر بهی ِ
2
ذات حق عالی بوده
خود را نکناتین مکلوق خداوند ذکر کردهاند .بنابراین اسماء و صرات خداوند مظهر ِ
و به هیض وجه با ذات عینیت ندارند .بلکه دارای وجود خارجی و عینی میباشااند .فقط با این حلیل اساات

که کالم امیرالمؤمنین - که نری صارات از ذات خداوند را کمال اخالص داننااتهاند -به نحو صحیح
و شاینته در میشود.
عارفاو مر به بعد از ذات که ال عین اسااات ،را عین اول میدانند و این مر به را چنین عری میکنند:
« علم الذات بالذات من حیث االحدی » ( یزداو پناه)۸5۶ :1۸۳۳ ،
در متوو عرفانی برای بیاو این مر به اسااامی مانند « حقیق الحقائق»  « ،حضاارت احدیت جم » و «

 - 1بنابر حدیث شریفی از امام محمد باقر « :اولنا محمد ،آخرنا محمد ،اوسطنا محمد  ،کلنا محمد» عرفاء وجود مقدس پیامبر
اکرم را باسایر حضرات معصومین(ع) در تعین نخست بودن یکسان دانستهاند و هنگامی که سخن از تعین اول میشود این
حکم را در مورد همهی چهارده معصوم به کار بردهاند « .مجلسی1/31 :1۳3۱،؛ نوری طبرسی)131 /1 :1۱1۵ ،
 - 2پیامبر اکرم  میفرمایند « :اول ما خلق اهلل نوری » ( مجلسی۳7/1 :1۳3۱ ،؛ احسائی)۳۳/۱ :1۳3۵ ،

151

مقاام جم »  « ،جلی اول» « ،جلی احادی ذا ی»  « ،مر باه اولی یا ر به اولی»  « ،اقرب التعینات» « ،
نناابت علمی» « ،هویت مطلقه»  « ،وحدت ذا ی» « ،احدیت»  « ،برزخ اکبر ،برزخ اولی ،برزخ البرازخ» ،
« مقاام او ادنی»  « ،حقیقات محمادی»  « ،وامه الکبری»  «،قابل اول»  « ،غیب اول یا غیب مغیب»
و  ۸0همو ۸0 :0212 :جندی 55 :1۳0۸ ،جامی )۸۶ :1۸۱2 ،به کار برده اند 1 .فرغانی به این مقام
حقیقت محمدی اکملی مینوید ( .فناری )۸۸2 :0212 ،
اسام در اصاطال عرفانی عبارت اسات از ذات به اضاافهی یک صرت خاص  ( .یزداو پناه:1۸۳۳ ،
 )۸2۳باه این معناا کاه انر ذات باا یاک عین خااص نزل از مقام هو هویت پیدا کند ،مر به ی اساااماء و
صاارات جلی مییابد .قونوی در صااریح میکند که مام صاارات  ،اسااماء و احکام نها هنگامی به حق
ننبت داده میشوند که از جهت عینات در نظر نرفته میشوند و نه از جهت ذات ( .قونوی)۸2 :10۱1 ،
عارفاو در مورد شااناخت مر به ذات و مر به اسااماء و صاارات بر این باورند که نها در پر و جلیات و در
ضااامن ههورات عینی و کونی امکاو شاااناخت خداوند وجود دارد و در مر بهی ذات که عاری از هر نونه
عینات اسات امکاو شناخت وجود ندارد ( .قونوی )۸۸ :0212 ،البته الزم به ذکر است که علم اجمالی به
این مر به را انکار نمیکنند .در مر به بعد ،اسااماء و صاارات که در ذات به نحو اندماجی وجود داشااته اند،
در مقام جلی ننااابت اشاااراقی و ابرازی پیدا میکنند و در این مر به این ننااابتها همه شاااُوو یک ذات و
ً
کاامال وابناااتاه باه آو هناااتناد و با ذات عینیت دارند .امام خمینی برای فهم این مطلب دقت در معنای
عرفانی صارت را پیشانهاد میدهد .صرت حالت یا عارضه ای زاید بر ذات نینت بلکه جلی ذات به فیض
اقد  2د ر حضرت واحدیت و ههور در کنوت اسماء و صرات است و حقیقت اسماء هماو حقیقت مطلق
غیبی است که ههور یافته است ( .امام خمینی)05 :1۸۳۶ ،
 .1-3مالت ترجیح رأی عارفان در تبیین عبارت نهج البالغه

ُ
ّ
امیرالمؤمنین در ادامه میفرماید « :شهادة کل صر ٍ انها غیر الموصوو » ( خطبه )1/هر صرتی
 - 1شایان ذکر است که در متون عرفانی گاهی همین اسامی در مورد تعین ثانی هم به کار میرود .این مسأله دالیل مختلفی دارد
که یکی اختالف بین عارفان در بیان مراتب هستی بوده است علی الخصوص در مقام تعین اول و تعین ثانی و دیگری عدم استقرار
اصطالحات منظ م در این خصوص تا قبل از فرغانی  .به همین دلیل قونوی که به این امر واقف بوده است در آثار خود بعد از بیان
مقام تعین اول این عبارت را میآورد « :التی قبلها مقام اطالق الذات و بعدها الحضرة االلوهیة » ( یبدان پناه )۱۵3 :1۱3۳ ،
 - 2فیض اقدس تجلی عین ذات است در مقابل فیض مقدس که تجلی اسماء و صفات الهی است ( .شیرازی )۵۵ /1:
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نرتاهاند ( .ابن رکه 1۳0-1۳1 ،1۸1 ،105 :1۸۶2 ،فناری 0۳1،۸۸0 :0212 ،قونوی12۸ :1۸۳1 :
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شاهادت می دهد که غیر از موصاوو است .بنابراین با صریح عبارت نه البالغه حقانیت و رجیح رویکرد
عرفانی به رابطهی اساماء و صارات الهی با ذات معلوم و مشاکص میشاود .زیرا غیر بودو موصوو یعنی
ذات خداوند با صرت یعنی اسماء الهی نها در بیین عارفاو معنا پیدا میکند .عالوه بر عبارت نه البالغه
نظام اندیشاه عارفاو در بیین مرا ب هناتی انطباق بیشاتری با روایات در این زمینه دارد .دو دسته روایات
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در مورد رابطهی ذات با اساماء و صرات الهی وجود دارد .دسته ای از روایات صرات را از ذات نری میکند
و کمال معرفت به حق عالی را نری صارات از ذات می داند و دسته دیگری از روایات با دیدناه عینیت ذات
با صرات انطباق دارد.
روایا ی که بر نری صرات فکید دارد مانند:

ُ
ه
ا
ه ُ ُ
وف انب غی
« كمَا َتحیََد نقی القََفَات عنب بََ ِ
َوف و شََهارة املوص َ ِ
َهارة كل صََفة نب غی املوصَ ِ

القفة  ( » ....کلینی)1۳2 /1: 1۳2۱ ،
ِ

و « نظام َتحیَد ُ
نقی القفات عنب » ( وبرسی)022 /1 :1۳2۸ ،

ُُ
ُ
ُ ُ
ُ
َهارة
معرفَة اَلل َتحیََد و نظام
علَارة اَلل معرفتَب و اصََل
و « او
َتحید اَلل نقی ُالقََفات عنب لَُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ٌ
م
َّ ا
َّ ُ
َ
موصوف»....
بقفة و ل
شهارة كل مخلوق ن لب خالقا لیس
موصوف مخلوق و
صفة و
العقو ان كل
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ

( صدوق)۸۳ :1۸۳۱ ،
روایا ی که بر اثبات صرات فکید دارند مانند:

َّ َّ
ُ ُ
َ
َّ َ ُ ُ
ُ ُ ُ
َّ
َ
الس َمع ذاتَب و ل مسََموع و اللقَ َُر ذاتَب و ل
العِّل ذاتَب و ل معلوم و
« ِ یز اَلل عز و بَل رِبَا و
َ َ
ُ ُ
ُ ُ
ُ ََ
مقدور ه
َ
َ
َ
العِّل منب َع املعلوم
الشیاء و اکن املعلوم َوقع
فلما احدث
ملقر و القدرةُ ذاتب و ل
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( هماو)1۸۳ :

بر اسااا

ٌ
ُ
َّ
ُ
ٌ
ٌ
ُ َ َّ
ویاا « لَب عز َو َبَل نعوت و صََفَات فَالقََفَات لَب و الَاءوها باریة َع السخلوقی مَل السََمیع و
ِ
ُ ه
ا
ُ
َ
ُ
َ
لو ُ
َّ
َّ
اَلل
ات ل تلیق ال باَلل تلارک و تعا
اللقَ
ؤف و الرحی و اشَ ِ
َلاه ذلک و النعوت نعوت الذ ِ
َی و الر ِ
ِ
ِ
ٌّ ه
ا
َ َ
َ
ٌ
َ ُ
َ
ٌ
الذات ا
ظالم فیَب و ٌّ
ٌ
حی
عَاِ ل بهَل فیَب و صََمَد ل مدخل فیب رِبا ونری
حی ل موت لَب و
ونر ل
ِ
ٌ ه
ٌ
ات» ( هماو)1۳2 :
الذات عاِ الذات صمدی الذ ِ
ِ
ً
ً
ً ً
ً
َّ عل ً
ُ َ َّ
ه
« ِ یز ِ اَلل عز و بل می قاررا حیا قدَیا لیعا بقیا » ( هماو)
ً
ً
َ
ُ
ارار » ( کلینی )12۳ /1 :1۳2۱ ،
اَلل عاملا قاررا َّ
« ِ یز
ِ

نظام اندیشااه عارفاو می واو ادعا نمود که روایا ی که بر نری صاارات داللت دارد اشاااره به

مقام نکناات یعنی مقام ذات اساات که هیض عین و ههور و جلی در آو مقام راه ندارد و کلیه صاارات به
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نحو اندماجی در آو مر به وجود دارند .بنابراین صاارات غیر از موصااوو هنااتند زیرا در این مقام صاارا ی
اعتبار نشااده اساات و جلی و ههوری در کار نیناات .روایات دسااته دوم که اثبات صاارات برای ذات حق
عالی میکنند اشااره به مر به دوم یعنی مقام اساماء و صارات اسات که اسماء و صرات ههور و جلی پیدا
ذات هنااتند که به عینی از عینات ههور یافته اسااات .بر اساااا

بیین عارفاو از رابطه ذات با اساااماء و

صاارات الهی بین این دو دسااته از روایات ناقضاای وجود ندارد بلکه هر دسااته از روایات ناهر به مر بهای از
مرا ب وجود و حق عالی است.
عباارت نه البالغاه کاه نااهر بر کمال در اخالص اسااات دلیل دیگری بر بیین مر به اعالی وجود
یعنی مر به ذات غیب الغیوب است که در بیاو عارفاو آمده است.
ارزیابی تفسیر قاضی سعید قمی و ابن میثم بحرانی

ابن می م بحرانی از جمله کنااانی اساات که در شاار نه البالغه قائل به نری صاارات از ذات الهی
اسات  .وی صارات را اعتبارات عقلی میداند که عقل در مقاینهی ذات الهی با دیگر اشیاء اعتبار میکند
و چناو چه قائل به قبول وجود برای صارات الهی شاویم در آو صورت رکیب و احتیا در ذات الهی ورود
پیدا میکند و این دوو اخالص است ( .بحرانی 10۳-10۸ /1 :1۳0۱ ،و )12۳-12۳
برای فهم اعتبارات عقلی الزم اساات فضااای حاکم بر دوراو ابن می م بحرانی بازکاوی شااود .محقق
ووسی و ابن می م در این منفله متفثر از دیدناه سهروردی هنتند.
امروزه در فلنره مراهیم به سه دسته قنیم میشوند .مراهیم ماهوی  :مراهیمی هنتند که ذهن به
صااورت خودکار از موارد خاص انتزاع میکند مانند سااریدی ،مراهیم فلنااری  :مراهیمی که ذهن پس از
مالحظه و مقایناه میاو دو شایء آنها را به دست آورده به اشیاء واقعی ننبت داده میشوند .مانند مراهیم
علت و معلول و دساته آخر مراهیم منطقی هنااتند که نها بیانگر خصااوصاایات مراهیم ذهنی بوده و هیض
ناه به امور خار از ذهن ننبت داده نمیشوند .مانند مراهیم جزئی و کلی ( مصبا )0۶-05 :1۸۱۳ ،
نزد ساااهروردی رکیک بین مراهیم فلناااری و مراهیم منطقی وجود ندارد و مراهیم را به دو دساااته
مراهیم ماهوی و مراهیم منطقی قنیم میکند .مراهیم منطقی حقق خارجی ندارند و امور ذهنی صرو
هناااتند  .واژه « اعتبارات عقلی» نیز داللت بر این معنا میکند ( .عشاااریه )1۶-1 :1۸۳۳ ،در حالی که
عارفاو صاارات الهی را دارای حقق خارجی و از جنس وجود میدانند و در عری اساام بر این نکته فکید
ً
دارند .بنابراین اساماء و صارات الهی صارفا مراهیمی که عین ذات باشاند و هیض مصاداق خارجی نداشته
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می کنند و البته مام این صرات با ذات عینیت دارند ،زیرا حاالت و عوارض زائد بر ذات نینتند بلکه هماو
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بااشاااناد ،نیناااتند ،بلکه عینیت خارجی دارند و حقیقت وجود مبار پیامبر اکرم  و ائمهی اوهار
هماو اسااماء و صاارات الهی میباشااد که در عرفاو با عنواو حقیقت محمدیه از این حقیقت یاد میش اود.
(امام خمینی)0۱ :1۸۳۶ ،
از دیگر کناانی که قائل به نری صارات در بیین عبارت نه البالغه اسات ،قاضای سعید قمی است.
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قاضی مشرب عرفانی دارد و در نگاه اول شباهتهایی بین رنیرش از رابطهی ذات با اسماء و صرات الهی
با دیدناه عارفاو وجود دارد .قاضای ساعید اساماء را واساطه بین حق و خلق میداند و بر این رأی است که
اسام و صارت غیر از منامی و موصوو هنتند ( .قمی  )۳۳-۳۳ :1۸۱۳،از نظر او اسماء مکلوقات ذات
هنتند و البته اسماء را اموری غیر وجود میداند( .هماو)۳۳ :
قاضای ساعید معتقد اسات ذات ،اسم و رسم و نعت ندارد ،اما مر به الوهیت همهی اینها را دارد و نری
صارات از خداوند به معنای ارجاع همه صارات حننی به سلب نقیض های آنها و نری مقابالت آنها است.
( همو۳1۶ /1 :1۸۳1 ،و )11۶
نر چه در نظام اندیشااه قاض ای سااعید با عارفاو شااباهتهایی وجود دارد اما برخی ابهامات در بیاو وی
موجب شااده اساات که اختالو جدی در این نظریه با عارفاو داشااته باشااد .ابهاما ی که از چشاام صاااحب
نظرانی چوو امااام خمینی و عالمااه وباااوبااائی دور نمااانااده اساااات ( .امااام خمینی 0۸ :1۸۳۶ ،و
وبااوبائی )۸52 : 1۸۳5،از جمله این اشاااکاالت می واو به نری صااارات ذا ی برای حق عالی و اثبات
صاارات فعلی برای او اشاااره کرد .در حالی که صاارات فعلی باید اصاال و ریشااه ای در ذات مقد
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داشااته

باشند  ،اشکال دیگر این است که قاضی صرت را در هماو معنایی که بری مکلوقات به کار میبرد عری
کرده اسات و با اهتمامی که به نزیه خداوند از ساایر موجودات دارد ناقض کامل دارد .از یک سو با چنین
عریری به حاق واق در مورد خداوند نرسایده اسات و از ساوی دیگر دچار آشارته نویی شاده است .اشکال
دیگری که در نظام اندیشاااه وی وجود دارد بازنرداندو صااارات خداوند به معانی سااالبی اسااات  ( .قمی،
 )۳2-۳0 :1۸۱۳در حالی که ثابت شاااد عارفاو صااارات ثبو ی را از سااان وجود و دارای عینیت خارجی
میدانند.
نتیجه گیری

ازمقاله حاضر نتای زیر قابل استنتا است:
 .1از نظر عارفاو ،اسااام ،لر نینااات .بلکه ذات خداوند وقتی به اعتبار یک صااارت وجودی لحاظ
مینردد« ،اساام» نامیده میشااود م ال وقتی ذات به اعتبار صاارت علم لحاظ نردد ،علیم نام می نیرد و
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آو ناه که با صارت قدرت لحاظ میشاود ،قدیر خوانده میشاود .مرهوم دال بر اسم « اسم االسم» نامیده
میشود و لر دال بر آو اسم« ،اسم اسم االسم» است.
 .0عارفاو در ور هناتیشاناختی خود از جهاو که بر پایهی شاهودا شاو است ،یک مر به از وجود
نمیشاااود .زیرا صاااراات باه نحو انادماجی با ذات موجودند و هیض عین و جلی در این مر به وجود ندارد.
عبارت نه البالغه که کمال اخالص را نری صرات میداند ،اشاره به همین مر به از وجود است.
 .۸در مر به دوم عینات و ک رات صااارا ی ههور می یابد در این مر به صااارات عین ذات هناااتند اما
جلی و عین یافته اند.
 .۳دو دسااته روایات در بیاو رابطهی اسااماء و صاارات با ذات الهی وجود دارد .دسااته نکناات که هر
نونه صااارتی را برای خداوند نری میکند و دساااته دوم که صااارات را عین ذات میداند .می واو ادعا کرد
روایات دساته اول ناهر به ذات غیب الغیوب که هیض عین و جلی ندارد ،هناتند و روایات دسته دوم ناهر
به مر به دوم یعنی جلی و ههور اسماء و صرات الهی هنتند.
 .5عارفاو اساماء و صارات الهی را از سن امور وجودی و دارای حقیقت عینی میدانند ،بنابراین قول
کنااانی که اسااماء را اعتبارات عقلی میدانند ( ابن می م) و کنااانی که اسااماء را معانی ساالبی میدانند
(قاضی سعید قمی)  ،متراوت از ایشاو است.
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را مر باه ذات در نظر مینیرناد کاه هیض اسااام و رسااامی نادارد و هیض صااارتی در این مر باه بر آو حمل
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 .۱ابن عبدالکریم العقل ،ناصر1۳1۳ ،ق ،القدریة و المرجئة  ،ریاض :دارالوون.
 .۳ابن ابی الحادیاد ،عباد الحمید بن هب الله1۳2۳ ،ق ،شهههرن نهج البالغه ،حقیق:محمد ابوالرضااال
ّ
ابراهیم ،قم:کتابکانه آی الله مرعشی نجری.
 .۳ابن می م بحرانی ،می م بن علی 1۳0۱ ،ق ،شرن نهج البالغه ،قم :انوار الهدی.
 .12احناااائی،ابن ابی جمهور1۳۳5 ،م ،عوالی اللئهالی العزیزیهه فی ا حهادیهث الهدینیهه ،حقیق :آیت الله
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مرعشی نجری و مجتبی عراقی ،بی جا.
 .11خمینی ،ساید رو الله1۸۳۶ ،ش ،مصهبان الهدایه الی الخالفه و الو یه ،چاپ ششم ،هراو :مؤسنه
نظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .10رتازانی ،سعدالدین1۳2۳ ،ق ،شرن المقاصد ،حقیق عبدالرحمن عمیره ،قم :الشری الرضی .
 .1۸حناینی وهرانی  ،ساید محمد حناین1۳0۸ ،ق ،مهر تابان ،چاپ پنجم ،مشاهد :مؤسانه رجمه و
نشر دورهی علوم و معارو اسالم.
 .1۳حلی ،حناان بن یوساا 1۸۳0 ،ش ،کشههف المراد ،حقیق :جعرر ساابحانی ،قم :مؤساانااه االمام
الصادق .
 .15جامی ،عبدالرحمن1۸۱2 ،ش ،نقد النصهو

فی شهرن نق الفصهو  ،صاحیح :سید جاللالدین

آشتیانی ،هراو :سازماو چاپ و انتشارات ارشاد اسالمی.
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 .1۶جرجانی ،ساااید شاااری علی بن محمد1۸05 ،ق ،شههرن المواقف ،حقیق بدر الدین نعناااانی ،قم :
الشری الرضی.
 .1۱جندی ،مؤیدالدین1۳0۸ ،ق ،شهرن فصو

الحکم ،صحیح سید جالل الدین آشتیانی ،قم :بوستاو

 .1۳رازی ،فکرالدین1۳2۶ ،ق ،شرن اسماء الله الحسنی ،قاهره :مکتب الکلیات االزهریه.
 .1۳سبزواری ،مالهادی1۸۳۳ ،ش ،اسرار الحکم ،قم :مطبوعات دینی.
 .02ساهروردی ،شهاب الدین یحیی1۸۱5 ،ش ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،هراو :مؤسنه مطالعات
و حقیقات فرهنگی.
 .01شاااهرساااتانی ،محمد بن عبدالکریم1۳01 ،ق ،الملل و النحل ،حقیق امیر علی مهنا و علی حنااان
فاعور ،بیروت :دار المعرف .
 .00شایرازی ،مناعود بن عبدالله1۸5۳ ،ش ،نصهو

الخصهو

فی ترجمه الفصو  ،حقیق :رجبعلی

مظلومی ،هراو :مؤسنه مطالعات اسالمی دانشگاه مک نیل.
 .0۸صااادوق ،محمد بن بابویه1۳10 ،ق ،ا عتقادات فی دین ا مامیة ،حقیق غالمرضاااا مازندرانی ،قم:
انتشارات المحقق.
1۸۳۱ ،-------------- .0۳ش ،التوحید ،وهراو :مکتب الصدوق.
 .05صدرالمتفلهین ،محمد بن ابراهیم1۸۳۸ ،ش ،الشواهد الربوبیة ،رجمه جواد مصلح  ،هراو :سروش
( انتشارات صدا و سیما).
1۳۳1 ،-------------------- .0۶م ،ا سفارا ربعة ،بیروت :دارإحیاء التراث العربی.
1۸۱۳ ،-------------------- .0۱ش ،المظاهر ا لهیة ،حقیق :سید محمد خامنهای ،هراو:
بنیاد حکمت صدرا.
1۸۳۱ ،------------------- .0۳ش ،المبدأ و المعاد ،حقیق سااید جالل الدین آشااتیانی ،قم:
بوستاو کتاب.
 .0۳وباوبائی ،ساااید محمد حناااین1۸۳5 ،ش ،نهایة الحکمة ،قم :مرکز اصااادارات مؤساااناااه االمام
الکمینی للتعلیم و البحث.
1۳0۸ ،------------------- .۸2ق ،بدایة الحکمة ،حقیق عبا
النشر االسالمی.
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 .۸1عطواو،حنااین1۸۱1 ،ش ،فرقه های اسههالمی در سههرزمین شهها در عصههر اموی ،رجمه حمیدرضااا
شیکی ،مشهد :بنیاد پ وهشهای اسالمی آستاو قد .
 .۸0فارابی ،ابونصر1۳25 ،ق ،الجمع بین رأی الحکیمین ،وهراو :انتشارات الزهرا.
1۳۳۶ ،------------- .۸۸م ،کتاب السیاسة المدینة ،بیروت :مکتب الهالل.
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 .۸۳فناری ،شامس الدین محمد حمزه0212 ،م ،مصهبان ا نس بین المعقول و المشههود ،حقیق :عاصم
ابراهیم الکیالی ،بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .۸5کاشااانی ،عبدالرزاق1۳0۶ ،ق ،اصههطالحات الصههوفیه ،حقیق :ابراهیم الکیالی الحنااینی الشاااذلی
الدرقاوی ،بیروت :دار الکتب العلمیه .
الحکم ،قم :انتشارات بیدار.

1۸۱2 ،-------------- .۸۶ش ،شرن فصو

 .۸۱قمشاه ای ،محمدرضاا1۸۱۳ ،ش ،مجموعهی آثار آقا محمد رضها قمشه ای حکیم صهبا ،حیق :حامد
ناجی اصرهانی ،خلیل بهرامی قصرچمی ،اصرهاو :کانوو پ وهش.
 .۸۳قمی ،قاضی سعید1۸۱۳ ،ش ،شرن ا ربعین ،حقیق :نجرقلی حبیبی ،وهراو  :میراث مکتوب.
1۸۳1 ،------------ .۸۳ش ،شههرن توحید الصههدوق ،حقیق :نجرقلی حبیبی ،چاپ دوم ،وهراو:
مؤسن الطباع و النشر لوزارة ال قاف و اإلرشاد اإلسالمی.
 .۳2قونوی ،صاادرالدین1۸۱1 ،ش ،النصههو  ،حقیق :سااید جالل الدین آشااتیانی ،وهراو :مرکز نشاار
دانشگاهی.
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 0212 ،-------------- .۳1م ،مفتان الغیب ،حقیق :ساااید جالل الدین آشاااتیانی ،بیروت  :دار
الکتب العلمیه .
1۸۳1 ،-------------- .۳0ش ،اعجاز البیان فی تفسهههیر ا القرآن  ،حقیق :ساااید جالل الدین
آشتیانی ،قم :انتشارات دفتر بلیغات اسالمی.
 .۳۸قیصااری  ،داوود1۸۱5 ،ش ،شههرن فصههو

الحکم ،حقیق :سااید جالل الدین آشااتیانی ،هراو:

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
1۸۳1 ،------------- .۳۳ش ،رسهههائل قیصهههری ،حقیق :ساااید جالل الدین آشاااتیانی ،هراو:
مؤسنه پ وهشی حکمت و فلنره ایراو.
 .۳5کلینی ،محمد بن یعقوب1۳2۱ ،ق ،الکافی ،وهراو:دارالکتب االسالمیه.
 .۳۶مجلنی ،محمد باقربن محمد قی1۳۳۸ ،م ،بحار ا نوار ،بیروت :مؤسن الوفاء.
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 .۳۱مریاد ،محماد بن محماد1۳1۸ ،ق ،اوائهل المقها ت فی المهذاههب و المختارات ،قم :المؤ مر العالمی
للشی المرید.
 .۳۳میرداماد ،محمد باقر1۸۱۶ ،ش ،تقویم ا یمان و شههرحه کشههف الحقائق ،وهراو :مؤساانااه مطالعات
 .۳۳مصبا  ،مجتبی1۸۱۳ ،ش ،فلسفه اخالق ،قم :مؤسنه آموزشی و پ وهشی امام خمینی.
 .52نوری وبرسای ،میرزا حناین1۳15 ،ق ،خاتمه مستدرک الوسائل ،چاپ اول ،قم :مؤسنهی آل البیت
 الحیاء التراث.
 .51یزداو پناه ،یدالله1۸۳۳ ،ش ،مبانی و اصههول عرفان نظری ،قم :موساانااه آموزشاای و پ وهشاای امام
خمینی.
مقاله ها

 .50احمدوند ،معروو علی1۸۳۸،ش« ،بررسااای و نقد نظریه ا حاد مرهومی و مصاااداقی ذات و صااارات
الهی» ،فصهلنامه علمی -پووهشهی دانشهگاه قم ،سال شانزدهم ،شماره دوم ،شماره پیاپی -1۱5 ،۶0
. 1۳0
 .5۸اعتصاااامی ،عبدالهادی1۸۳0،ش « ،مناااُله نری صااارات در روایات اهل بیت» ،تحقیقات کالمی،
شماره .52-0۳ ،0
 .5۳خاادمی ،حمیاد رضاااا1۸۳۳ ،ش « ،بیین رابطاه صاااراات ذا ی و ذات واجب از دیدناه صااادر الدین
شایرازی» ،فصلنامه پووهشهای فلسفی – کالمی دانشگاه قم ،سال هردهم شماره چهارم ،شماره پیاپی
.12۳-۳۳ ،۶۳
 .55رضااائی هرتادر ،حناان1۸۳۱ ،ش « ،بازپ وهی رناایر وحید صاارا ی در خطبه اول نه البالغه»،
فصلنامه علمی – پووهشی اندیشه نوین دینی ،شماره  ،5۸سال .۱0-5۱ ،1۳
 .5۶عابدی ،احمد« ،بررسای دیدناه قاضای ساعید قمی در نری ا صااو ذات خداوند به اساماء و صارات»،
فصلنامهی علمی پووهشی دانشگاه قم ،سال یازدهم ،شماره سوم و چهارم.1۶0-1۳۸ :
 .57عشااریه ،رحماو1۸۳۳ ،ش « ،ارزیابی آموزه نری صاارات در نه البالغه در اندیشااه این می م

بحرانی» .فصلنامه پووهشنامه نهج البالغه .سال هرتم ،شماره .0۶
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مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای حکمت های نهج البلاغه
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چکیده

اننان موجودی اجتماعی اسهی شاکله اجتماع ان روابا فردی شکل می یرد
کۀه اگن روابا داش خۀاصۀۀۀی را میطلبۀد تا تیامل مفید و مؤرری بین افراد جامیه
برقرار شۀۀۀودی گکی ان مهمترگن اگن داش در رشۀۀۀد فره ا اجتماعی دمی مهارا
ّ
فه و و اسۀهی النمه اگن مهارا شۀ اگی با مؤلفه ها و سۀیب های ن اسۀه که با
بررسۀۀۀی و ک کاق در متون دگ ی به وگیه نها البال ه میتوان به ن دسۀۀۀه گافهی
مقۀالۀه حاضۀۀۀر با هدژ شۀۀۀ اخه مؤلفه ها و سۀۀۀیب های مهارا فه و و بر پاگه
حکمۀههۀای نهاالبال ۀه میکوشۀۀۀد بۀۀا سۀۀۀاختۀاری توصۀۀۀیفی -تحلیلی برخی
منۀۀۀت ۀداا و مصۀۀۀادگق اگن مهۀارا و سۀۀۀیۀبهۀای ن را به روق کتابرانهای ان
نهاالبال ه اسۀت باال و تبیین و تحلیل نماگدی گافتههای پیوهشی حاکی ان ن اسه
کۀه مهارا فه و و نمانی به باالترگن سۀۀۀط تیریر خود میرسۀۀۀد که سۀۀۀ یده
سۀۀۀرن بیوگیم بۀۀه موقع سۀۀۀکوا ک یم مرۀۀاطۀۀب و موقییۀۀه خود را در ک یم
جملههای ما فصۀۀی و بلیب باشۀۀد در صۀۀورا نیان با پرسۀۀش ان میلوماا ت ربه و
مشۀورا دگیران بهره م د شوگم و رانداری را النمه فه و وی سالم بدانیمی در اگن
میۀان پرحرفی درو وگی چاپلوسۀۀۀی ادعا داشۀۀۀتن جدال و بد مانی میتواند
سۀۀیب جدی در منۀۀیر فه و وی ارر برش باشۀۀدی ب ابراگن اصۀۀل حاکم بر تمای
ّ
مؤلفهها و اسۀۀام دور بودن ان سۀۀیبهای فه و و که ان حکمههای نها البال ه
به ع وان الیو و شاخ قابل است باال اسه ک ترل اهانه نبان اسهی
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واژگان کلیدی

مهارا فه و و مؤلفه ها سیب ها نها البال ه حکمه های
 -1بیان مسئله:

ً
زندنی انناااو بر مبنای دو اصاال زندنی فردی و اجتماعی اسااتوار شااده اساات .انناااو ذا ا مدنی
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بالطب میباشاااد و نانزیر اسااات در جامعه و اجتماع به منظور فمین نیاز های خود به صاااورت جمعی و
نروهی زنادنی کند .به همین منظور باید قوانین و مقررات حاکم بر جامعه را بداند و ملزم به رعایت آوها
می باشاااد .در کنار این قوانین حاکم بر جامعه ،برای زندنی ساااالم ر و بهتر نیاز دارد ا مهارتها و آداب
خااص روابط اجتمااعی را نیز فرابگیرد و آوهاا را رعاایات کناد .یکی از مهمترین این روابط و مهارتها،
ار بااط نرتاری و مهارت نرت ونو می باشاااد .بی شاااک نقش این مهارت و ّ
اهمیت آو در برقراری یک
ار باط مؤثر و مرید بر کنی پوشیده نینت.
هر فردی در جاامعاه و نروه هاای اجتمااعی نانزیر از ار باط با دیگر افراد اسااات و نرتار اولین و
مهم رین عنصااار ار باط و عامالت اجتماعی میباشاااد .با شاااناساااایی و ار قاء بکشااای مهارت نرت و نو
می واو ار باط مرید و مؤثر با افراد برقرار کرد و از افناردنی در اماو ماند و شااداب ر زندنی کرد .حضرت
علی  در کالم خود ،اهمیت و فایده سکناو حکمت آمیز را این نونه بیاو می کند:
ْ ُ ُ َ َ َ ا َ َ َ َ ا ْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ
َّ َ
إن ه ِذ ِه القلوب َتل كما َتل اْلبدان فابتغوا لا
ِ

َ ْ َ

الحکم(حکمت .)31
َر ِائَ
ِ
ِ

اهمیت موضوع به اندازه ای است که ،خداوند در قرآو پس از اشاره به خلقت انناو ،از علیم کالم
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و بیاو یادکرده است:

َ َ َ ْ ْ
َّ ْ
َ
َّ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
اْلن
َانَ ،عل َم ُب ال َلی َان ( ّالرحمن.)1-۳/
ق
ل
خ
،
آن
الرُحَ ،عِّل القر
ِ

ّ
عالوه بر قرآو کریم ،پیشاوایاو و بزرناو دین به وی ه موالی متقیاو حضرت علی  در کالم خود
در قالب خطبه ،نامه و حکمت کلمات نهرباری را برای ّ
کیریت بکشااای و اثر بکشااای این مهارت ،ایراد

نمودهاند که در ننجینهای از کالم ایشااو به نام نه البالغه وساط ّ
ساید رضای ثبت شده است .در این
کتاب ارزنده که در او بالغت و فصااحت اسات ،سکن و مهارت نرت و نو ،نقش و جایگاه خاصی دارد
ّ
ا بداو حد که ،سکن نرتن راهی برای شناخت انناو معرفی شده است:
ْ

َ ْ

َ

امل َ ْر ُء مخ ُل ٌ
وء ت ْح َت ِل َس ِان ِب(حکمت .)1۳۳

اسااالم دین کامل و جامعی برای همه امور زندنی در همه اعصاااار و امصاااار میباشاااد ،و قرآو و
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متوو دینی به وی ه نه البالغه ،برنامه کامل و ّ
مدونی برای بهتر زیناااتن و برقراری ار باط بین اننااااو ها
ارائاه میدهناد ،حاال این ساااؤال مطر میشاااود کاه :آیاا در نه البالغاه به وی ه در حکمت های آو،
مصاادیقی برای شااناخت مؤلرهها و آساایبهای مهارت نرت و نو آمده اساات؟ دراین پ وهش سااعی شااده
اسات ،با مطالعه نه البالغه ،ضامن بیاو شااخصههایی برای عیین مؤلرهها و آسیبهای مهارت نرت و
نو ،مصاادیق و نمونه های برجناته آو شاناخته و با استراده از شر های موجود ،ضمن پاس به سُوال،
این موضوع بررسی و بیین نردد.
در زمینه آداب و فرهنگ و روابط اجتماعی به وی ه با موضاااوع نرت و نو ،کتب مکتلری فلی شاااده
اسات به عنواو م ال :کتاب فرهنگ روابط اجتماعی درآموزههای اسالمی که نروه پ وهشی علوم قرآو و
حدیث دانشاگاه علوم اسالمی رضوی آو را نرد آوری نموده است .کتاب مهارت نرت و نو از جواد ایروانی
که به این موضااوع بر اسااا

آموزههای دینی پرداخته اساات و به عوامل و موان و آساایب های نرت و نو

اشاااره کرده اساات .علی اصااغر رضااوانی در کتاب خود به نام « آداب نرت و نو و مناهره از دیدناه قرآو و
روایات » معتقد اسات« :اساالم بیش از هر دینی ،به نرت و نو به عنواو اصالی جهت آناه سازی مردم از
حقایق هنااتی و آشاانا ساااختن آناو با روش کاملی خود و دسااتیابی به آیین و روش بر ر پافشاااری کرده
اسات .به هرحال مناهرات و نرت ونوهای انبیا ،به خصاوص پیامبر اسالم و اهل بیت  او و دستورا ی

مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای
حکمت های نهج البالغه

 -2پیشینه تحقیق:

کااه در ایان باااره دادهانااد ،مای وانااد نقش مهمی در راساااتااای نراات ونوی صاااحیح افراد داشاااتااه
باشد»(رضوانی .)12 :1۸۳0،مولود بهرامیاو در فلی خود «نرت و نو با مکال از منظر قرآو» نظر خود
را چنین بیاو کرده اساات« :نرت و نو نیاز دیرین انناااو اساات که در جریاو نرتگو ،ورفین از آو سااود
خواهند برد و ساابب رشااد دو ورو نرتگو خواهد شااد» ( بهرامیاو .)13 :1335 ،علیرضااا لطری در کتاب
خود با عنواو «اصول و راهکارهای آموزش مهارت نرتگو در فرهنگ قرآو و اهل بیت  »به این نتیجه
ُ
رسایده است که :نرت و نو ،نوع خاصی از ار باط میباشد که از رکیب هوشمند چند مهارت خرد شکیل
شاده اسات .مهارت نرتگو به مراحل چهارنانه «سکوت ،استماع ،حلیل و بیاو» قابل قنیم است که در
عین والی ،به صورت یکسارچه ،حین فرایند نرت ونو انجام میشوند(لطری.)35-33 :1337 ،
مقااال ی نیز باا عنااوین مکتل در زمیناه مهارت نرت و نو نگارش یافته اسااات همانند :مرجانه
مهدیزاده در مقاله خود به نام «نرتماو جدلی در قراو کریم و مصاااادیق آو» که در حیطه جدال احنااان
اسات ،با بررسای و حلیل آیا ی در این زمینه چنین نتیجه می نیرد که جدال احنن ،مجادلهای است که
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ضامن به نیکویی متعاقد سااختن ورو دیگر ،شاکصیت فرد مجادله نر حر می نردد و او را همراهی و
کمک می نماید ا ساکن حق و صحیح را بسذیرد(مهدیزاده .)۳5 :1۸۳۳ ،سید حنین ّ
حر در مقاله خود با
عنواو «ساابک اخالقی مناهرات چهارده معصااوم  از منظر و قرآو و روایات» عنواو می کند که :دین
مبین اساالم به نرت و نو و مناهره به منظور آناه سازی مردم و دست یافتن به حقایق هنتی بر محوریت
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حق فکید زیاد کرده و لذا در کالم مقد

و نرتماو در جهت هدایت و ارشاااد و قرب دادو انناااو ها به ساامت خداوند متعال بوده اساات و در این
راسااتا موجبات بیداری و سااعاد مندی ملتها را ضاامین کرده اساات( ّ
حر .)51 : 1۸۳۸ ،همهنین فاومه
ساایرعلی در مقاله خود با عنواو :شاااخصااه های انظباوی نرتاری در قرآو ،معتقد اساات ،خداوند در قرآو
ّ
دسااتورها و حد و حدودهایی بیاو فرموده اساات که با عمل به آوها ،انناااو به نظمی همه جانبه در نرتار
دساات می یابد .او در مقاله خود به وی نی های اصاالی انضااباوی نرتاری و بیاو شاااخصااه های ایجابی و
سلبی آو می پردازد( سیرعلی.)۶۱ :1۸۳۱ ،
با مقاینااه و بررساای متوو نگاشااته شااده در می یابیم که ،انر چه اغلب فلیرات با محوریت مهارت
نرت و نو اسات ّاما بیشاتر آثار در این زمینه نوع خاصی از نرت ونو همانند جدل و مناهره را مورد بحث و
بررساای قرارداده اند و در بیشااتر حقیق های انجام شااده ،قرآو و ا اندازه ای روایات مبنای کار قرار نرفته
ّ
اند .نگارنده در این مقاله ساعی کرده اسات ،مؤلره های اصلی برای فرانیری این مهارت و آسیب های آو
را ،بر اساا
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الهی قرآو و سایره پیامبر اکرم  و اماماو شیعه  ،مناهره

حکمت های نه البالغه شناسایی و بررسی نماید .هدو این است که با حلیل و بررسی این

عناوین و مصاااداقها در حکمت های نه البالغه ،فرانیری و کاربرد این مهارت ،در وجود هر فرد نهادینه
ّ
شود ا درنرتار او جلی یابد.
.3بحث

پیش از پرداختن به مؤلره و آسایبهای مهارت نرت و نو و برشامردو مصادیق آو ،الزم است این
مهاارت را عری کرده و اصاااول و باایاد ها و نبایدهای آو راذکر کنیم .در عری نرت و نو آمده اسااات:
«نرت و نو ار باوی دو یا چند سااویه اساات که در شاارایط یکناااو و با هدو مشااتر انجام می شااود .با
پیشاانهاد یک ورو و وافق ورفین ،آغاز شااده و ادامه می یابد و نتیجهای جز راهم و مصااالحه نکواهد
داشت»( لطری.)0۸ :1۸۳۱،
علیرضا لطری در کتاب کارناه نرت ونو با استناد به فرهنگ قرآو و اهل بیت  اصول و شاخصه
های نرت و نو را این نونه آورده است -1 :ادای حق ورو مقابل و حر و اصال رابطه
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-0شارایط یکناو و برابری موض فکری -۸ایجاد فضای امن و حر حرمت ورو مقابل  -۳هدو و
مناُله مشاتر ( هماو .)۳۸-50:بر پایه این شاخصه ها هدو از نرت و نو نزدیک شدو دل ها و افکار،
اصااال و ار قای رابطه ورفین اساات .هنگامی یک نرت و نو نتیجه بکش و لذت بکش انجام می شااود
که و رفین در جریاو آو خود را هم فکر و همراه بدانند و یکی خود را از دیگری بر ر و به اصاااطال دانای
کال ناداناد .همهنین نرات و نو باایاد به دور از هر نونه هدید و طمی باشاااد و ورفین در بیاو نظر خود
ً
کامال آزاد باشااند و کرامت اننااانی همدیگر را حر کنند و در نهایت این که ا هدو و انگیزه مشااتر بین

ورفین باید همدیگر را چه در رفتار و چه در نرتار نرنجانند و وبق فرموده الهی موجب آزردنی خاور ورو
مقابل نشوند.

َ َ َّ
ُ ُ
ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ً َ َّ ُ َ
َ ُ
َْ ٌ َ ْ ُ ٌ
َ
وف َو َم ْغف َر ٌة َخ ٌ
اَلل غ ح ِلی  .یَا ُّیَا الَ ِذی َن آمنوا ل ت ْل ِطلوا
ی ِمن صََدقَ ٍة یتلعهَا ذی و
« قو معر
ِ
ِ
ْ َ
ُ
ْم
َ َ
قاتک ْم باملََ َو اْلذی (»...بقره0۶۳ /و .)0۶۸
صد ِ
ِ

ً
ثانیا از رفتار ناخوشاایند دیگراو نرجیم و از برقراری ار باط دلنارد نشاویم آو نونه که حضارت صاابر بر
َ َ َ َ َ َ ُ ِّ َ َ َ
بااو َ
دق التقوی( میمی
صااا
ن
ع
آزار را نشااااناه واقعیات پرهیزنااری می داناد :من صااابر علی مر االذی أ
ِ ِ
آمادی1۳12،ق .)0۳5:همهنین موجبات ضااارر و زیاو خود و دیگراو نیز فراهم نناااازیم و ورو مقابل

مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای
حکمت های نهج البالغه

ورفین نرت و نو باقی است ،این جریاو ادامه دارد.
ً
برای آسااایاب هاای این مهارت نیز معیارهایی وجود دارد که به وور خالصاااه می واو نرت :اوال

خود در نرت و نو را از خود نرانیم.
ّ
 .1-4مؤلفههای مهارت گفت و گو بر مبنای حکمتهای نهج البالغه

برای برقراری یک ار باط نرتاری مرید و مؤثر باید با عناصار و عوامل آو آشانا شاد .این عناصر و
عوامل را که از آو به مؤلرهها عبیر میشاااود ،از متوو اساااالمی به وی ه حکمتهای نه البالغه می واو
به دست آورد.
 .1-1-3كنترل زبان

زباو و کالم به عنواو عنصار اصالی در ایجاد ار باط بین افراد ،بیش از هر عضو دیگری در معرض
نناه و آسااایب اسااات .آو نونه که در عالیم و آموزههای دینی سااارارش زیادی به حر و کنترل آو شاااده
است .پیامبر اکرم  فرمود:

َ
َُ م ُ ه م َ
سان َبعذاب ل ُی َع مذ ُ
ب بب شیئا منا َلج
وارح ( کلینی1۸۳۸ ،ش.)115 /0 :
یعذب اَلل ُ الل
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
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در حدی ی دیگر از پیامبر آمده است:
َ ْ

َ

َ َ

َ
َ
إ َّن ك َ
آر َم ِِف ِل َس ِان ِب ( هماو)1۳۳ ،
َّث خطایا ِا ْبن
ِ
ِ

علماای اخالق ننااهااو زیاادی را به عنواو نناهاو زبانی برشااامرده شاااده و از آو ها نهی کرده اند.
نناهانی همهوو :درو غیبت ،همت ،سااکن چینی ،منااکر ،دشاانام ،جدال ،وعده خالو و غیره که

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

اک ر آو ها از نناهاو بزرگ و کبیره می باشاند(غزالی1۳20،ق .)110/۸:پس ضرورت کنترل آ ناهانه آو
بر کنای پوشیده نینت .حضرت علی در کالم خود زباو کنترل نشده را به درنده ای شبیه میکند که
آسیب زا و خطرنا است:

ُ م
م
ْ َ
الل َس ُان َس ُل ٌع ِإ ْن خلی َعن ُب َعق َر (حکمت .)۶2

ابن ابی الحدید در شار این حکمت آورده اسات :سکن نرتن شری

رین چیزی است که انناو به

آو وی ه شااده اساات زیرا بزرنترین مشااکصااه آدمی از دیگر جانوراو اساات و بدین جهت خداوند ساابحاو
فرموده است «آدمی را آفرید نرتار روشن را به او آموخت» ،بدوو آنکه میاو این دو جمله واو عط بیاورد،
و این بداو سابب اسات که جمله ّدوم رنایر جمله نکنات اسات و عط بر آو نینت ،یعنی انر نرتار از
آدمی نرفته شاود انناانیت او مر ر می شاود و به همین سبب است که نرته شده است :انر زباو نباشد،
آدمی فقط جاندار مهمل و صور ی بیش نینت( .ابن ابی الحدید1121 ،ق )273/7 :ابن می م نیز در ذیل
این حکمت آورده اساات :کلمه سااب را از آو رو برای زباو اسااتعاره آورده اساات که انر آو را از کنترل عقل
آزاد کنناد ،ساااکنی خواهاد نراات کاه ماانناد درناده ای یلاه و رهاا ،بااعاث ناابودی صااااحبش می نردد.
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(بحرانی .)272 /5: 1363،همهنین حضااارت نگهداری و حر زباو را به نگهداری وال و نقره شااابیه
میکند و آو را سبب رسیدو نعمت و یا بروز نقمت میداند:

َ
َ
َ َ َ ْ ُ ُ
َ َ ْ ُ ْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ
ْ َ َ ُ
ِ تتک ِّْل ب ِب فإذا تکل ْمت ب ِب ِص َ ْرت ِ َوا ِاق ِب فاخزن ل َس َانک ك َما تخزن
الکالم ِ وا ِاقک ما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ً َ َ َ َ ْ ْ َ ً
ذهلک و و ِرقک فرب ك ِلم ٍة سللت ِنعمة و بللت نقمة(حکمت .)۸۳1
ِ

حضاارت علی  در کالمی دیگر ضاارورت کنترل زباو را در مورد ناداننااتهها و حتی داننااتهها
بیاو میکند و منُول بودو زباو و جواب نو بودو انناو را ،در مورد نرته های خود یادآوری میکند:

َ َ َ َ
َ ُ مَ َ
َ ْ َا َ َ َ َ
َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ
ل َمَا َت ْع َ ُِّل َفَإ َّن َّ َ
اَلل ف َرٍ َع َب َوار ِحَک كلها ف َر ِائض یحجض ُبا علیک
ل فقَل مَا ل تعِّل بَل ل فقَل كَ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْی َم ال ِقی َامة(حکمت .)332

در سااکناو و حکمت های حضاارت ،کنترل زباو راه شااناخت عاقل از احمق معرفی شااده اساات و
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این نشانه اهمیت کنترل کالم و زباو است و باید در هر موقعیتی آناهانه و سنجیده سکن نرت:
ْ

َْ

ْ َ

َْ

ِل َس ُان ال َع ِاقل َو َر َاء قلل ِب َو قل ُب اْل ْ َُحق َو َر َاء ِل َس ِانب (:حکمت .)12
ِ

ِ

ِ

محمد دشاتی در رجمه خود در ادامه این حکمت مینویناد :این از سکناو ارزشمند و شگرتی آور
است ،که عاقل زبانش را بدوو مشورت و فکر و سنجش رها نمی سازدّ ،اما احمق هر چه بر زبانش آید می
ّ
نوید بدوو فکر و دقت ،پس زباو عاقل از قلب او و قلب احمق از زباو او فرماو می نیرد(دشاااتی:1336،
.)151
ارزش و اهمیت سااکوت به موق  ،به اندازه ای اساات که حضاارت آو را نشااانه کمال عقل میداند.
چوو زمانی اننااو می واند به این مر به دست یابد که بر هواهای نرنانی خود همانند غضب ،کبر ،حند
و غیره چیره شده باشد و احنا

و خواسته های خود را با مهار عقل کنترل کند.

َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ
ص الکال ُم(حکمت .)۱1
ِإذا َت العقل نق

ً
ساکوت در جایی ساتوده و نیکوسات که به موق باشد م ال از بروز فتنه و مرنده ای جلونیری کند
و اال همیشاه و در همه حال رعایت ساکوت ،پنندیده نینت و ناهی شرایط و موقعیت ایجاب می کند که
فرد باید در آو موضا حرو بزند و ساااکت نماند .به عنواو م ال در بحث شااهادت دادو برای احقاق حقی

مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای
حکمت های نهج البالغه

 .2-1-3رعایت سکوت و نقش و جایگاه آن:

در پیش قاضی و یا مشورت دادو به فردی که درخواست کمک و مشورت دارد سکوت جایز نینت :
َ

َ

ْ ْ

َ

َ َّ َ

َ

َْ

َْ

ی ِ َّ
لخ َ
الق ْم ِت َعنال ُحکم ك َما ن ُب ل خ َی ِِ الق ْو ِ بالج ْهل(:حکمت.)1۳0 /
ِ
ِ

ِ

ِ

ِ

حضرت علی  سکوت آناهانه و به موق را موجب وقار و سنگینی می داند.
َ

ْ

ُ

ْ

ُ

َ َّ ْ َ
ُ
ون َالی َلة(حکمت .)221
ت تک
بکَّث ِة القم ِ
ِ

1

در شار ابن می م آمده است :امام به هرت فضیلت اشاره کرده است و به دلیل این که هریك از آنها
مناتلزم خیر و نیکی اسات مردم را به کناب آو فضاایل رغیب فرموده است که اولین آو ها سکوت ز یاد
اسات و الزمه آو با شاکوه و هیبت شادو شاکص خاموش اسات در انظار مردم ،زیرا خاموشی ،در بیشتر
اوقات از پیآمدهای خرد اساات و شااکوه خردمنداو امری اساات روشاان .پس انر کناای دانناات که زیاد
خاموش ماندو شاکص کم ساکن در اثر عقل اوسات ،شاکوه و جاللش بیشاتر می شود ،و انر نداننت،
ُ
َ ْ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ
الت َواضع ت ِتم عالن ْع َمة-
اصلون -و ِب ِاْلفض ِال تعظم األقدار -و ِب
.1امام  فرمودِ « :بکثر ِة الصم ِت تکون الهیبة -و ِبالنصف ِة یکثر المو ِ
ِ
َّ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ
ْ ُُ َ ع َ َْ َ ْ َُ َُْ ُ َ ْ ْ َ
َ ْ َ َُْ
یج ُب السؤدد -و ِبالسیر ِة الع ِادل ِة یقهر المن ِاوئ -و ِبال ِحل ِم عن الس ِف ِیه تکثر األنصار عل ِیه.
و ِباح ِتم ِال المؤ ِن ِ
ِ
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این احتمال را می دهد که شااید از کمال عقل او باشد و ناهی هم ممکن است خاموشی در اثر کاستی در
غریزه و نرفتگی زباو در سااکن باشااد ،با این همه -به دلیل نیامیکتن در نرتار -مورد احترام اس ات (ابن
ابی الحدید1121 ،ق.)23/3 :
حضااارت در بیاو فضاااایل و محاسااان اخالقی یکی از دوساااتاو خود ،بدوو آو که نامی از او ببرد
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بیشاتر به فضایلی اشاره میکند که در مورد سکوت و مهارت نرت نو در شرایط مکتل است .این حکمت
بیانگر این اسات که دسات یافتن به ارزش های اخالقی واال بدوو رعایت ساکوت و مهارت نرت و نو غیر
ممکن است.

َ
ً
ُ َْ
َ َ َ
َ َ َ
َ اْ
َ
َ
ُ
َّ َ َ
َ َ
ٌ 1
اَلل َو اکن ی ْع ِظ ُمَب ِ عی ِص َغ ُر الدنیا ِ عی ِن ِب َو اکن خاربا ِم ْن س َلطان
ِ
خ
اکن ل ِفمی مض َی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ْ
ُ َ ْ
ً َ ْ َ َ َ َّ ْ َ
ُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ ْ
َ َ ْ َ
َ
َ
ی وَ
َبط ِنَ ِب فال یَ َتهی مَا ل یجَد َو ل یکَّث إذا وبَد و اکن كَّث رهر ِه ص َ ِامتَا فإن قا بذ الق ِائ ِل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ
َ َ َ ُ
ا ُ
َ
ََ َ َ َ ْ َ ُ
ْ
َ
ْ
َ َ َ َ َّ
وت و اکن َع ما یَمع
نقع غ ِلیل الس ِائ ِلی  .........اکن ِإذا غ ِلب َع الکال ِم ِ یغلب َع السك ِ
ْ َ َ َ
َ
َ َّ
ْ َ َ
ص ِمن ُب َع ْن َیک َِّل(حکمت . )233
حر

همهنین حضرت در قنمتی از حکمت  333یکی از صرات مؤمن را سکوت فراواو می داند:
ا َْ َ َ
السمعة

وی ٌل.
ِ

ّ
موقعیت شناسی و مخاطب شناسی
.3-1-3

موقعیت نرت و نو قرار نیردّ ،
هر فرد الزم است قبل از آو که در ّ
جو و فضای حاکم بر آو موقعیت
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و افراد مکاوب را بشاناسد .این عمل ممکن نمینردد مگر این که از ابتدا سکوت کرده ا شرایط موجود و
حاالت مکاوب خود را به درسااتی در کند یا از قبل درباره ّ
موقعیت و شاارایط جلنااه یا افراد ،اوالع الزم
کنب کند.
ّ
نرت و نو های ما ناهی به هنگام ساارر و رریح اساات که سااکنانی شااادی بکش و لذت بکش را
میولبد و ناهی در جشن و مهمانیهای مکتل چوو جشن ولد ،ازدوا و فار التحصیلی و غیره است
که نوع کلمات و جملهها و حتی روش بیاو آو در این ّ
موقعیت های شاااد ،کامال متراوت اساات .به عنواو
ّ
ّ
م ال شااکصاای در حضااور حضاارت علی با این عبارت ولد نوزادی را بریک نرت :قدم دالوری یکه
سوار مبار باد .حضرت علی فرمود:
.1برخی گفته اند :آن شخص ابوذر غفاری یا عثمان بن مظعون بود (.دشتی)۱۳۳ :1۱31 ،
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ُ ْ َ َ َ ْ
َ ُ ْ َ َ َ
َ َ َ
َ َ َ ُ َّ ُ
َْ ُ
َ ُ
ْ َ
ت الَ َ
ک َو لَکَ ْن قَل ش َكَ ْ
ب َو ُبرك لَک ِ املَ ْوهوب َو َبل شََََد َو ُرنقَت
اهَ
و
ر
ل فَقَل ذلَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َّر ُه(:حکمت .)۸5۳
ِ

مشاهده میشود که در کالم حضرت عالوه بر بریک و هنیت ،شکرنزاری خداوند متعال و امیدواری
بااه خاایاار فاارزنااد ناایااز ناانااجااانااده شااااده اساااات و در عاایاان کااو اااهاای مااحااتااوای زیااادی در آو
نهرته است.
حزو آلود سااکن نرت .به عنواو م ال انر فردی در مصاایبت و غم از دساات دادو عزیزی ،به ساار میبرد
َ
قطعا انتکاب واژه ها و بیاو جمالت مناسااب که مقتضااای حال او باشااد ،در نااکین آالم او مؤثر اساات و
چوو مرهمی درد و زخم او را التیام میبکشااد .به عنواو نمونه حضاارت به مردی که یکی از خویشاااونداو
خود را از دست داده بود ،چنین فرمود:

َ
ُ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ َ
َ ا ُ
اح ُلک ْم هذا یَ َ ِاف ُر ف ُعدوه ِ َب ْعض
َ
ص
ن
اک
د
ق
و
ی
ه
ت
ان
م
إ
ل
و
إن هَذا اْلمر لیس لکم بد
ک
ی
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ ْ ُْ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
سف ِار ِه ف ِإن ق ِدم علیک ْم َو ِإل ق ِدمُت علی ِب(حکمت .)۸5۱

نتیجاه این که رعایت این موارد ،باعث میشاااود دو ورو نرت و نو با در متقابل از یکدیگر در یک
ّ
فضاااای همنااااو ،به ساااکناو یکدیگر با دقت و عالقه نوش دهند و کالم اثر خاص خود را در هر زمینه

مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای
حکمت های نهج البالغه

در شاارایطی که فردی قرین درد و ناراحتی یا مصاایبت و نرفتاری اساات ،باید مطابق با آو شاارایط

داشته باشد.
 .4-1-3فصاحت و بالغت در كالم

َ
در معنی فصااااحت آمده اسااات :ف َصااا َح اصااال یدل علی خلوص فی شااائ و نقاء من الشاااوب (ابن
فار  .)52۶/۳ :1۳2۳،در قامو

المحیط یازده معنا برای این کلمه آمده است که بی ردید برخی از آنها

حقیقی و برخی نیز مجازی اسات.یکی از معانی آو آشاکار شدو و بیاو کردو است(فیروزآبادی1115،ق:
.)323 /1در اصطال فصیح کنی رانویند که :کالمش بیاو کننده مقصود و خالی از قیید باشد(قرشی،
)173/5 :1371
بالغت در لغت به معنای رسایدو اسات و در سکن نیز به معنای رسیدو به هدو مورد نظر و رساندو
معنا در بهترین ساااختار زبانی به نرتار اساات(ابن فار  .)۸21-۸20 /1۳2۳:1،همهنین در اصااطال
ّ
یعنی :مطاابقتاه لماا یقتضااایاه حال الکطاب م فصااااحه الراظ مرردها و ُم َرکبها .الکالم البلیغ هو الذی
ُ ُ َ
ّ
ناسب احوال( الهاشمی)5۳ :1۸۳۸ ،
یصوره المتکلم بصوره

195

195

در یك جمله فصااااحت مربوط به کالم و ساااکن اسااات که بهترین و زیبا رین باشاااد و بالغت یعنی
بهترین و زیبا رین شاایوه رساااندو این کالم به مکاوب .به عبارت دیگر« بالغت عبارت اساات از ناسااب
کالم با مقتضااای حال ،و هماهنگی کامل با هدفی که سااکن به خاور آو نرته می شااود .علم بالغت به
چهار بکش عمده قنایم می شاود-1 :معانی :مطابقت کالم با مقتضای حال  -0بیاو :ایراد معنی واحد
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به ورق مکتل  -۸بدی  :علم زیبائی و آرایش ساکن  -۳عروض :میزاو ساکن منظوم»(قرشی:1۸۱1،
.) 1۳2/5
قرآو به عنواو کالم الهی و معجزه نبوی در او فصااحت و بالغت میباشااد و اعجاز ادبی قرآو در
آرایه های ادبی ،الگو و پایه مباحث ادبی در زباو عربی اسااات .نه البالغه نیز هماو وور که از اسااام آو
پیداسات ،نمونه و شااهکاری از فصااحت و بالغت در زباو عربی اسات و مؤل آو ساید رضی خود از ادبا
اساات و از این رو در جم آوری کالم حضاارت بیشااتر مبنای ادبی را در نظر نرفته اساات .با این وضاایح،
می واو نرت این دو منب اصاالی از عالیم اسااالمی خود نه نها الگوی بالغت و فصاااحت هنااتند بلکه
دعوت کننده به کالم فصیح و بلیغ نیز هنتند.
حضرت علی در مورد فصاحت و بالغت اهل بیت می فرماید:

َ
ْ
َّ
َ ْ ُ ُ ا ْ ُ َ َّ َ َ
َ َ ْ ُُ َْ ُ َ َََْ
َ َ َّ م َ َ َ ْ َ ٌ َ ْ َ
اْلنَ َان -فال یَ َ ِعََد الق ْو إذا امتنعَ -و ل َیهلَب النطق إذا اسَ َعَ -و إنَا
ن
م
ة
عَ
َ
ض
ب
ان
َ
س
الل
ن
إ
و
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ ُ
ْلمراء الکالم و ِفینا تنُّلت عروقب -و علینا هدلت غقونب (خطبه .)0۸۸
ِ

در این خطبه حضارت بر ری کالم خود را از هر نظر در او داننته و منشف و خاستگاه سکن فصیح و

191

بلیغ را وجود خود و اهل بیت داننته است.
یکی از عوامال و مؤلراههای فصااااحت و بالغت در کالم رعایت ایجاز و به قولی مکتصااار و مرید
بودو کالم اساات .البته ایجاز سااکن نباید باعث نردد کالم ناقص و نا مام بماند .از این نظر حکمت های
نه البالغه با رعایت این ایجاز و اختصااار در او بالغت و فصاااحت هنااتند و حضاارت در کالمی کو اه
معانی و مراهیم بلندی را آورده است.
از مهمترین راههااای فرانیری کالم بلیغ و فصااایح آشااانااایی بااا آرایااههااای ادبی در هر زباااو
میباشااد.آرایههایی چوو شاابیه ،شااکیص ،کرار،کنایه ،سااج و دیگر فنوو ادبی عالوه بر زیبایی کالم
ّ
باعث جذابیت و فثیرنذاری بیشاااتر آو میشاااود .به عنواو م ال در جای جای قرآو آرایه کرار که نشاااانه
افکید هم میباشاااد به کار رفته اسااات و بر زیبایی کالم و فثیر نذاری آو افزوده اسااات .در ساااوره کاثر
آمدهاست:
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َ َ

َّ

ُ َ َّ

َ َ

َ َّ
َ َ
َ ْ َ ْ ُ َ
ون ( کاثر ۸/و .)۳
كال س ْوف ت ْعل ُمون  َّ ،كال سوف تعلم

عالمه وباوبایی در این ساوره کرار را نشانه فکید میداند(وباوبایی  .)۸51 / 02 :1۸۱۳،در کالم
حضرت نیز از آرایه کرار به زیبایی استراده شده است:

َ ُ
ْ
َ ْ ُ ُ
ُْ
الق َ َالة َفإ َّ ََا َع ُمو ُر ر ُ ْم َو َّ َ
اَلل َّ َ
ی ْ َو َّ َ
اَلل َّ َ
َّ َ
اَلل ِ َّ
ک ْم بَال َع َمل بب غ ُ
اَلل
اَلل ِ الق ْرآن ل یَ َ
ِ ی ِنک
ق
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َم ُ َْ َُ ا ُ َ ُ
َّ َ َ
وه َما ب ِقی ُْت( نامه )17
ت ربُك ل تخل
اَلل ِِ ِ

نااهی بالغت و فصااااحت در ساااادهنویی و راحت و رواو حرو زدو اسااات و به کار بردو کلمات
می ساااازد .همااو وورکاه قرآو در عین ساااادنی و روانی محتوای غنی و پر معنایی دارد و هر کس در هر
سطح و فهمی از علم و دانش و آشنایی با آو می واند از آو بهره ببرد .سکن و نرتار ما نیز در عین سادنی
و رواو بودو نباید از معنی و محتوا عاری و خالی باشد.
َ ُْ

ََ

م ْ َ

ْ َ
ْ َّ
آن ِللذرك ف َه ْل ِم ْن ُم َّد ِرك ( قمر.)1۱/
َو لقد یَ ْرنا القر
ٍ

ِ

 .5-1-3زبان بدن

زباو بدو نوعی ار باط غیر کالمی اسااات که در آو رفتارهای فیزیکی برخالو کلمات برای بیاو یا
انتقال اوالعات اسااتراده می شااود .چنین رفتاری شااامل حاالت صااورت  ،حالت بدو  ،حرکات  ،حرکت
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پیهیاده و مبهم و مغلق ناه نها باعث شااایوایی و رساااایی ساااکن نمیشاااود ،بلکه کالم را ننگ و مبهم

چشم  ،لمس و استراده از فضا است(.کلیمت و همکاراو1۳۱۳،م)0 :
هر آوچه در دل پنهاو کنیم و هر احناااساای که در دروو داشااته باشاایم ساارانجام راهی به بیروو
پیدا میکند و این راه ،از وریق زباو اسااات ،یا از سااایما و چهره اننااااو و رفتارهای او ،جلوه های خود را
نشاو میدهد .هماو نونه که حضرت علی  میفرمایند:
َ ْ

َ

َ ً َّ َ

َ َ

َ َ

َما ْ َم َر َح ٌد شیئا إل ظ َه َر ِ فل َتات ل َسانب َو صف َح
ات( حکمت .)0۶
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ

چوو انناااو مطلب مهمی از قبیل دشاامنی ،کینه و یا دوسااتی و نظایر اینها را در دل پنهاو میدارد و
پدیده های زبانی عبارت از نوعی وجود نرنااانی و وسایله اههار آو اساات ،برای شااکص ممکن نینات به
وور کامل آنهه در دل دارد مکری نگه دارد .چوو صاورات و امور نرناانی ریشه آثار هاهری انناو مانند
زردی ر و ساارخی شاارم میباشااند ،بعضاای از امور پنهانی را نمیشااود از آثار هاهری در رنگ چشاام و
صورت جدا کرد ،نواه بر این مطلب جربه است(ابن می م1۳2۳ ،ق.)051/5 :
به هنگام ساکن نرتن این نها زباو ما نینات که احناسات و عقاید ما را بیاو میکند بلکه خیلی

199

199

از پیامهای ما با وجه به حرکات بدو به وی ه حاالت چهره و حرکات دساات بیاو میشااود که از آو عبیر به
زباو بدو میشاود«.چهره اوالعات فراوانی در خصوص حاالت هیجانی دیگراو ،به ما میدهد به ووری
کاه برخی نظریاه پردازاو معتقادناد :حااالت چهره بعد از زباو مهمترین منب اوالعا ی اسااات»(ایروانی،

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

.)۸1:1۸۳0

277

ناهی آثار شاارارت و نناه از هاهر و چهره شااکص نناهکار هویداساات و این راهی برای شااناخت
ً
مجرمین در آخرت اسات .هر چند نمی واند یک قاعده کلی در این دنیا باشد ولی وبعا نناه و شرارت آثار و
عالئم وضعی و هاهری بر روی چهره انناو هم دارد.

ْ
ُْ
َ ُ لُ ْ
َ
ُ
س
ج
یعرف ا ِرمون ِب َِمیم (الرحمن .)۳1/

 .6-1-3روش پرسش كردن

پرساااش کردو نوعی ار باط و نرت ونوی هدایت شاااده اسااات برای رسااایدو به جواب و کشااا
مجهول .در این نوع از نرت و نو آو چه مهم اسات برورو شادو شک و ردید و رسیدو به جواب است و
هدو باید رساایدو به این امر مهم باشاااد.ناهی پرسااش را وسااایله ای برای شاااناخت معلومات و حتی به
زحمت انداختن دیگراو به کار میبرند .نوع پرسااش ،هدو از پرسااش ،موقعیت و فضااای پرسااش شااونده
نمونه ای از مواردی اساات که باید به آو وجه شااود .حضاارت علی  به هدو از پرساایدو وجه خاصاای
داشته است:

َ
ْ
ْ
َ ََ ُ َ ْ ُ ْ َ
َ ْ َ َ ا ً َ َ َ ْ ْ َ َ ا ً َ َّ ا ْ َلجَ َ
ل ْامل ُ َت َع م َِّل َش َلی ٌب بال َعاِ َو إ َّن ال َع َ
َ
َ
َ
س
اِ
اه
ن
إ
فَ
تَا
ن
ع
ت
ل
و
هَا
ق
ل
َ
س
:
ة
لَ
ق
ف
ِلس َ ِائَ ٍل س َ لَب عن مع ِض َ ٍ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ
ْ م
َْ
امل ُ َت َع مسَ شلی ٌب بالج ِاهل امل ُ َت َعن ِت(حکمت .) 322
ِ ِ
ِ

با پرساااش کردو صاااحیح اننااااو می واند از معلومات و جربه دیگراو بهره ببرد .از آناو مشاااورت
بکواهد و خطاها و اشاااتباهات خود را بسوشااااند و برورو کند .پرساااش کردو به منظور دانناااتن ،نوعی
بهرهمندی از میوه درخت دانش دیگراو است که با کمتر زحمتی حاصل میشود.

ْ َ ُ َ ْ
َ
َ ْ ْ
ُ ْ ُ ُ م َ َْ َ َ
َ َّ ُ َ َ
اشََ ُة ح َلَالَ ُة ْامل َ َو َّرة َو الحَ ق ْ ُ
ْ ال ُعیوب َو ُروی نَب قَا ِ
ص َد ُر ال َعَ ِاقَل ص َنَدوق ِس َر ِه و اللََُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ َ َ
َ ْ َْ
َ ُ
ْ َ َ َ ْ َ َ َْْ َ َ ً َْ ْ ََ ُ
َ َ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
اخط عل ی ِب
الَ ِعَلَار ِة عَن هَذا املَعَ ضیا املسَََ لَة ِخلَاء العی
وب و من ر ِْ َی عن نق ِسَََ ِب كَّث السَََ ِ
ِ

(حکمت.)۶
پس آو چه مهم است چرایی و هدو از پرسش و چگونگی آو و بهرهمندی از آو است.
 .7-1-3رازداری
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حضاارت علی  پیروزی در دوراندیشاای را منوط به رازداری می داند و آو را مقدمه و شاارط الزم
برای اندیشه درست قلمداد می کند.

ْ َ
َّ َ ُ ْل َح ْ َ ْل َح ْ ُ َ َ َّ ْ َ َّ ْ َ ْ
الر ی ِبتح ِص
ی اْل ْس َرا(حکمت .)13
الظفر با زم وا زم بإبال ِة الر ی و
ِِ
ِ
ِ
ِ

ساکن و نرته دیگراو ،نزد اننااو امانت اسات .چه بناا صاحب سکن برای نکین آالم خود لب
به ساکن مینشااید و چه بنا با نرتن اسرار و مشکالت خود مشاوره و راهنمایی میخواهد .در اک ر موارد
هم ،شاکص فکید میکند که مبادا این ساکناو در جایی دیگر نرته و برمال شاود .انر شکص امانتداری
مشااکل شااود ،خود به معضاال و مشااکلی غیر قابل حل بدیل میشااود و جبراو و برنشاات آو ناهی غیر
ممکن است.

برای جلونیری از این آساایب الزم اساات ّ
اهمیت و ضاارورت کنترل زباو را فرا بگیریم .این موضااوع
وقتی ّ
اهمیت پیدا می کندکه اسارار نها جنبه شاکصای نداشاته باشد و اسرار نظامی و سیاسی و حکومتی
باشاد و افشاای آو جامعه یا جمعی را در معرض خطر قرار دهد .حضرت علی  در ضرورت کنترل زباو
در بکشاای از خطبه خود میفرماید :زباو و دل را هماهنگ سااازید .انناااو باید زبانش را حر کند ،زیرا
همانا این زباو ساارکش صاااحب خود را به هالکت میاندازد .به خدا سااونند ،پرهیزکاری را ندیدم که قوا
برای او ساااودمناد باشاااد ،مگر آو که زباو خویش را حر کرده بود(خطبه  .)1۱۶در اهمیت و ضااارورت

مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای
حکمت های نهج البالغه

نکند و اساارار مکاوب خود را فاش سااازد سااکن و نرت و نویی که انتظار میرفت مبدأ خیر و منشااف رف

رازداری و آشکار نکردو راز امام علی در حکمت 153میفرماید:
َ َ

َ َ

ْ

ُ

َم ْن ك َُت ِس َّر ُه اکن ِتا ِلخ َیة بی َِد.
ِ
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 .1-4آسیب های مهارت گفت و گو

در کناار هر مهاارت و فضااایلتی ،آفاات و آسااایب هایی نیز وجود دارد که خطر و هدیدی برای آو
محنااوب می شااود .البته در ابتدای فرانیری آو مهارت ،کمتر به آو آساایب ها وجه می شااود .همانند
مهارت رانندنی که در ابتدا فرد ساااعی دارد فقط مهارت راندو و کنترل خودرو را فرا بگیردّ ،اما همین فرد،
چه بناااا پس از یادنیری فراموش می کند که حوادث و خطرا ی نیز در کمین او هناااتند .این آسااایب ها
ً
ناهی اثربکشی فرایند نرت و نو را کم می کنند و ناهی منیر و جهت و هدو آو را کامال غییر میدهند.
بعضی از این آسیب ها عبار ند از:
 .1-2-3پرحرفی و عمل نکردن
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در حکمت  152آو جا که فردی از امام درخواسات پند و اندرز میکند ،امام در بیانی هشدار دهنده
میفرماید:

ْ
َ
ُ َ
ْ َ
ُ
َْ
ٌّ
َ .....و َی ِال ِِ امل َ ْو ِعظ ِة َو ل َّی ِعظ ف ُه َو بالق ْو ِ ُم ِد َو ِم َن ال َع َمل ُم ِق ٌّل(حکمت .)152
ِ
ِ

همهنین امام در کالمی دیگر ،ننااابت به زیادی ساااکن و پرحرفی هشااادار میدهد و آو را عامل
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اشتباهات دیگر معرفی میکند و پیامدهای آو را برمیشمرد.

ُ ُ َ َ َّ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ ُ َ َّ
َّث خطؤه قَل حیَاؤه َو م ْن قَل حیَاؤه قَل َو َرعَب َو م ْن قَل
 ....و من كَّث كالمَب كَّث خطؤه و من ك
ََ
َ ُ
َ
َ َْ
َّ
َّ
َ
َ َ َ
ْ
ُ
َّ
ُ ُ َ َ َْ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ َ
ار َو م ْن نظ َر ِ عیوب الناُ ف نک َرها َّ َر َِْیها لنف ِس ِب
َو َرعب مات قل ُلب َو م ْن مات قل ُلب رخل الن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ َ
فذ ِلک اْل ْ َُح ُق ب َعی ِن ِب (.....حکمت )313
ِ

نااهی پرحرفی راهی برای پرکردو و ناذرانادو وقات به کار میرود .این عمل ناهی در رریحات و
جلناات خانوادنی و جم های دوسااتانه صااورت مینیرد .قرآو کریم از این نوع اضااافه نویی و پرحرفی به
لغو عبیر نموده است و مؤمنین را کنانی معرفی میکند که از این ص زشت دوری میکنند
َّ

ُْ

َّ ْ

ُ

َ
َ
ُ
ون﴾ (مؤمنوو .)۸/
﴿ َو ال ِذی َن م عن اللغو م ْعرْ
ِ ِ
ِ
ً
هماو وور که قبال اشاااره شااد حضاارت علی کم نویی را نشااانه کمال عقل میداند .نظامی،

شاعر معروو قرو ششم ،در لیلی و مجنوو آورده است:
ا ز اند و جهاو شود پر»(نظامی.)۶۱ :1۸۳۶ ،
«کم نوی و نزیده نوی چوو ُد ّر
از پیااماد هاای پرحرفی ،آلوده شااادو به انواع نناهاو زباو اسااات.نناهانی مانند :غیبت ،همت،
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ساکن چینی و درو نویی و غیره ،در هر صاورت وقتی کالم زیاده و اضاافه باشد ،احتمال خطا در آو نیز
بیشاتر مینردد ،به وی ه آوکه موضاوع خاصای در کالم دنبال نشود و افرادی در جمعی باشند که ّ
مقید به
آداب و اخالق اسالمی نباشند.
 .2-2-3دروغ گویی

ُدرو از رذائل اخالقی به معنای سااکن ناراساات و نرتاری که حقیقت نداشااته باشااد و درو پرداز

کنااای اسااات کاه مطاالب بی حقیقت را با آب و اب بیاو می کند(عمید .)5۳5 :1۸۳۶،درو به معنی:
خالو حقیقت و واقعیت اسااات مصاااطروی1367،ش .)31/12:راغب اصااارهانی درو را به معنی ضاااد
صدق آورده است(راغب اصرهانی1112،ق)721 :
درو از نناهاو کبیره است که در قرآو و حدیث از آو نهی شده است.

272

َ
ْ ً ْ َ َّ َ ْ َ ُ ُ
َْ ُ َ
َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
َْ َ ُ َ ََُ َ
اَلل ن فقولوا ما ل فق َعلون
د
ن
ع
تا
ق
م
ْ
.ك
ون
ل
ع
ل
ما
ون
ول
ِ
وا
ن
آم
ن
ی
ذ
ال
ا
ُّی
یا
ق
ف
ق
ف
ِ
ِ
ِ
ِ

( الص )0-۸،

در احادیث ،درو مایه باهی ایماو محنوب نشته است.
ْ َ

َ

ْ

ب ُه َو خ َر ُ
إ َهن الکذ َ
اب ِاْل ََی ِان (کلینی1۸۳۸ ،ش.)51/۳ :
ِ
ِ

علی در کلمات قصاارش می فرماید«:ایا و مصادق الکذاب فانه کالنراب ،یقرب علیک البعید،
و یبعد علیک القریب»(نه البالغه کلمات قصااار کلمه " )37از دوسااتی با دروغگو بسرهیز که او همهوو
درو  ،زشاات رین بیماری اساات» (غرر الحکم ،ص .)222حتی از درو نرتن به شااوخی هم نهی شااده
اسات .در روایتی از حضارت علی آمده اسات :بنده وعم ایماو را در نکرده است ا از درو نرتن در
ّ
شوخی یا جدی بسرهیزد(کلینی1۸۳۸ ،ش .)50/۳ :همهنین درکالم آو حضرت آمده است:
َ َ

َ ُ م

َ

َ َْ

َ

ُ

َما كذ ْب ُت َو ل كذ ْب ُت َو ل ْلل ُت َو ل ْ َّل ب (حکمت .)135
ِ

حضاارت در حکمتی دیگر که محتوای اخالقی و اعتقادی دارد ضاامن بیاو فلنااره احکام الهی و
بعضی از محرمات ،در عبار ی کو اه در این حکمت ،ر درو را وسیله ای برای حرمت نهادو به راستی،
می داند.

ً
ْ َ
َْ
َ
َو ْْر َك الک ِذ ِب سَ ِریقا ِلل مق ْد ِق(حکمت .)252

مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای
حکمت های نهج البالغه

سااراب اساات ،دور را در نظر و نزدیک و نزدیک را دور می سااازد" .حضاارت علی میفرماید« بیماری

 .3-2-3چاپلوسی

چاپلوسای به معنای چرب زبانی و چاپلو

کنای است که با فرو نی و چرب زبانی و خوشامد نویی

دیگری را فریب بدهد( .عمید .)۳۳0 :1۸۳۶،پیشااوایاو اسااالم نه نها از چاپلوساای و سااتایش نابجا بیزار
بودناد ،بلکه مد آمیکته به ملق را نیز عیب اخالقی میشااامردند .آناو برابر رفتار و نرتار ذلتباری که با
غرور و شاارو اننااانی مغایر بود ،سااکوت نمیکردند و انر کناای مر کب چنین عمل خالفی میشاد ،از او
انتقاد میکردند .امام در مقابل شکصی که در ستایش او افراط کرد و آو چه در دل داشت بیاو نکرد،
َ َ
َُ ُ َ َ
فرمودَ :ما قول َو فوق َما ِفی نر ِن اك (حکمت  .)33اسااتاد مکارم شاایرازی در شاار و رناایر این حکمت
آورده اسات :ممکن است آو شکص در مورد امام غلو کرده باشد و امام با این سکن میخواهد جلوی ّ
غلو
او را بگیرد ولی این احتمال نیز داده شاده اسات که چه بنا او نها بکشی از صرات واقعی امام را برشمرده
ولی امام ،متواضعانه چنین سکنی را مینوید(مکارم شیرازی و همکاراو.)۳۳۳ :1۸۳2،
در حکمتی دیگر امام ستایش و چاپلوسی را عامل فریب انناو میداند:
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ْ

َْ

ُ َّ َ ُ
ون ِب ُح ْسن الق ْو ِ ِفیب (حکمت .)162
ب مفت
ر
ٍ
ِ

سااتایش و سااتودو کناای که در انجام دادو وهای شاارعی یا اجتماعی ،سااهل انگار اساات ،نه نها
پنااندیده نیناات بلکه پیامد هایی را نیز به دنبال دارد .اینکار ،نوعی آفت زبانی اساات و نکوهیده بودو آو
در سااکناو هدایت نر رهبراو معصااوم اسااالم آشااکارا بیاو شااده اساات .این حرکت ،سااتایش شااوندناو
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دروغین را فکرفروش و خودبین باار می آورد و برای ساااتمگراو و خیاانتکااراو نیز ،نوعی فیید و شاااویق
عملی به شامار میآید .نروهی از افراد با چاپلوسای دیگراو ،مغرور میشاوند و خود نیز به باوری بی اسا
از خویش میرساند .البته مرز میاو چاپلوسی و کو اهی در سسا
است و این امر در کالم امام بیین شده است:

و ستایش دیگراو خیلی حنا

و دقیق

َ
َّ َ َ ْ َ
ْ َ
ْ
ْ َ
الَن ُاء ب ك ََّث ِم َن ِالس ِج ْحق ِاق َمل ٌق َو َّالتق ِق ُی َعن ِالس ِج ْحق ِاق ِعی ْو َح َس ٌد (حکمت .)317
ِ
ِ
َ

امام در کالمی دیگر خطر این آسیب کالمی را در کنار آفت و آسیب درو نویی یادآور میشود:
ُ

َ

ُ

ْ

ٌ

َْ

ُّْی ِلک ِِ َر ُبال ِن ِمح ٌّب ُمف ِرط َو َب ِاه ٌت ُمفت.

قال الرضی  :و هذا م ل قوله:

ٌ َ
َ ُ َ ُ ٌّ َ
َ َ َ
ُ
ک ِ ربالن مح
ب غا َو م ْل ِغض قا
هل
ِ ِ
ِ
ٍ
ٍ

:

دو کس ننااابت به من هالك مینردند ،دوساااتی که زیاده روی کند و درو پردازی که به

راستی سکن نگوید (حکمت .)163
این کالم مانند سااکن دیگری اساات که فرمود :دو ن نناابت به من هالك نردند ،دوسااتی که از حد
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نذراند ،و دشمنی که بیهوده سکن نوید.
 .4-2-3ادعا داشتن و الف زدن

ادعا داشتن در برخورد با دیگراو صورت مینیرد و حتما باید مکاوبی باشد ا فرد ادعایی کند .البته
ادعا با اعتماد به نرس متراوت اسات چوو اعتماد به نرس حنی درونی است و در مورد آو وجود مکاوب
ضاارور ی ندارد .ادعا داشااتن در هر زمینه ای نکوهیده و ناپنااند اساات اما ادعاهای علمی نه نها ناپنااند
اساات بلکه می واند آساایب پذیری بیشااتری داشااته باشااد چوو فرد عالم مدعی می واند به عنواو الگو و
محل رجوع افراد عادی باشااد و حرو و ادعای عالم مال عمل و منشااف اثر نردد .امام علی در کالم
خود این نوع ادعا را عامل هالکت فرد معرفی می کند:
َ َ َ َ
ْ َ َ
من َْرك ق ْو

ُ

َ ُ

ل ْر ِری ِصی َب ْت َمق ِاتل ُب(حکمت .)35
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ابن می م در شااار خود بر این حکمات مینویناااد :فرونذاردو این ساااکن کنایه از نرتار بدوو علم
اساات ،و رساایدو به نشااتنگاهها کنایه از هالکتی اساات که در اثر سااکن از روی نادانی نصاایب نوینده
میشود(ابن می م1۳2۳ ،ق.)0۳۸/5 :
حضااارت در حکمتی دیگر الو زدو در برابر آو کااه بااه مااا علم آموختااه را نکوهیااده میداناد و از آو
نهیمیکند:

با آو کس که و را سااکن آموخت به درشااتی سااکن مگو ،و با کناای که راه نیکو سااکن
نرتن ،به و آموخت الو بالغت مزو(حکمت .)111
 .5-2-3جدال

یکی دیگر از موان برقراری ار باااط مؤثر نرتاااریّ ،
جر و بحاث هااای بی مورد و جاادال هااای لرظی

نامطلوب اساات .البته ناهی بحث و مناهره شااکل علمی و جنبه آموزشاای دارد که آو در جای خود ،قابل
وجه اسات .امروزه اختالو سالیقه ها و عقیده ها به وی ه در منائل سیاسی و اجتماعی ورفین بحث را به
جدال لرظی میکشااااند .ناهی همین بگو مگو ها و ّ
جرو بحث ها ،باعث ایجاد کدورت و کینه میشاااود و
نتیجاه آو این اسااات کاه ،فثیر نرتار دو ورو مکاوب در یکدیگر کمتر و ناهی موجب شااادید اختالو
میشاود .در این صاورت است که هر چند سکن حق و صال هم نرته شود ورو دیگر از موض مکال

مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای
حکمت های نهج البالغه

َ َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ل ْتج َع َل َّن َذ َر َ
ب ل َس ِانک َع م ْن نطقک َو َبالغة ق ْولک َع م ْن سدرك
ِ
ِ

باه آو مینگرد و اثر ربیتی و اصاااالحی ندارد .حضااارت علی در ضااارورت پرهیز از جدال و درنیری
میفرماید:

َ ْ
ْ
َ
َم ْن ْ َّن ب ِع ْر ِْ ِب فلی َدع ِامل َر َاء (حکمت .)۸۶0
ِ
ِ

پس جدال و ساتیز زمینه و مقدمهای برای دشنام و بد زبانی است .درآیه  105از سوره مبارکه نحل،1
آو جا که سااکن از مجادله آمده اساات ،جدال به شاایوه احناان مطر نردیده اساات .عالمه وباوبایی در
رنایر این آیه می نویناد« .چیزی که هنات خدای عالی موعظه را به قید حنانه مقید ساخته و جدال را
َ
هم به قید" ِبال ِتی ِهی أح َنا ُن" مقید نموده است ،و این خود داللت دارد بر اینکه بعضی از موعظه ها حننه
نیناتند ،و بعضای از جدالها حنان (نیکو) و بعضی دیگر احنن (نیکو ر) و بعضی دیگر اصال حنن ندارند
َّ
ْ
ََْ
ََْ
َّ َ
َ َّ َ
َ ْ
ْ .1اد ُع إلی َسب َ ع َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
جادل ُه ْم ِبال ِتی ِهی أح َس ُن ِإن َر َّبك ُه َو أعل ُم ِب َم ْن ضل ع ْن َس ِب ِیل ِه َو ُه َو أعل ُم
یل ربك ِبال ِحکم ِة و المو ِعظ ِة الحسن ِة و ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ِبال ُم ْه َت ِدین
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و نر نه خداوند موعظه را مقید به حنااان و جدال را مقید به احنااان نمی کرد( ».وباوبایی/10 :1۸۱۱ ،
 .)5۸5و بیاانگر این مطلاب اسااات کاه ،برای افثیر کالم حتی در برابر مکاالرااو ،باید از جدال به شااایوه
نکوهیده آو خودداری کنیم ا زمینه هدایت و دعوت مکالراو فراهم نردد .به قول استاد سکن سعدی:
چو رگ زو کاه جرا و مرهم نهنااات(ساااعاادی،

درشاااتی و نرمی بهم دربهنااات
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.)222:625
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 .6-2-3بد گمانی و تفسیر بد

نماو در لغت به معنای خیال ،وهم و اندیشاه است (عمید .)121۳ :1۸۳۶،بدنمانی ،آو است که
اننااو ،درباره رفتار و نرتار دیگراو ،افکار و خیال های ناروا داشاته و به آو ر یب اثر دهد و آو خیال را به
صورت یک واقعیت ببیند.
کناانی که بدنماو هنتند نمی وانند به دیگراو اعتماد کنند زیرا همه را خائن میدانند .آنها هرنز
نمی وانناد باا کنااای مشاااورت کنناد و از او نظر بکواهناد .رو عاوو ندارند و در نهایی به سااار میبرند.
امام در کالم راهگشاااای خود ،ما را از نماو و رنااایر بد در مورد ساااکن دیگراو بر حذر می دارد و
دعوت به خوش بینی و رنیر نیکو از کالم دیگراو میکند:

َ
َْ ُ
ً َْ َ َ
ً
َ ُ َّ
َ
َ
ل َتظن َّن بک ِل َم ٍة خ َر َب ْت ِم ْن َح ٍد ُسوءا َو ن َت تج ُد َلا ِِالخی م ْح َت َمال (حکمت )362
ِ
ِ
ِ

در شار منها البراعه آمده اسات :هاهر حال االنناو النالم و المنلم المنالم هو الکیر عمال
و نی  ،فاذا کاو لکالمه محتمال یؤول إلی الکیر و ّ
الصاال فال ینبغی حمله علی ما فیه الرناد و ما یکال
الرال  ،فقد ورد فی الحدیث« :ضا أمر أخیك علی أحنانه» و کالمه من ّ
أهم اموره ،فیحمل علی أحنن
وجوهاه .هر ساااکنی از دهنی برآیاد باداو بادبین مباش و فنااااد از آو متراش ا بتوانی وجیه به نیکی و
صالحش نمائی.
سکن چوو غنهه نشکرته باشد

که خوب و بد در آو بنهرته باشد

مشو بد بین بداو ا می وانی

که یك مقصود خوب از آو بدانی
(خاویی.)۳۳۸/01 :1۳2۶ ،

امام در کالم خود نه نها ما را از بدنمانی برحذر میدارد بلکه ساارارش می کند به نماو نیکی
هم که به ما میشود وجه کنیم و پاسکگو و قدرداو این خوش نمانی افراد نیز باشیم.
َ

َ َ

ًَ

ْ َ َّ

َم ْن ظ َّن بک خیا ف َق مدق ظن ُب (حکمت .)213
ِ
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 -4نتیجه گیری

برای داشااتن یک زندنی خوب و آرام در جامعه ،که بتواو اسااتعداد های خود را شااناخت و پرورش
داد و در همه زمینه ها رشاااد کرد ،الزم اسااات هر فرد با فرهنگ و آداب و روابط اجتماعی آشااانا باشاااد و
مهاارت های الزم برای عامل و ار باط با دیگر افراد را ،فرا بگیرد .در بین این مهارت ها ،مهارت نرت و نو
از ّ
اهمیت و ضاارورت بیشااتری برخوردار اساات .پس برای فرانیری و به کارنیری مهارت نرت و نو باید به
ّ
این موارد بیشتر دقت نمود:
بگوییم .این کاه چاه بگوییم؟ چگوناه بگوییم؟ به چه کنااای بگوییم؟ و چه موق بگوییم؟ همه از مواردی
اسات که ما را در جهت رسایدو به سطح باالی مهارت و ار قاء بکشی آو یاری می رساند .بلور رسیدو به
او مرحله مهارت نرت و نو ،فکر کردو پیش از سکن نرتن میباشد یعنی کنترل آناهانه زباو.
متوو دینی و مذهبی که کالم خدا و پیامبر و ائمه  اسات ،در نهایت فصاحت و بالغت بوده
نه نها خود الگویی از سااکن و کالم نیکوساات ،بلکه می واو از آنها دسااتورالعمل و راهکارهای کنااب و
ار قااء مهارت نرت و نو را فرا نرفت .در میاو این متوو عالوه بر قرآو که کتاب هدایت و برنامه ساااعادت
اننااو است ،نه البالغه سرشار از سکناو نهر باری است که به وور منتقیم مؤلرهها و آسیبهای این
مهارت را علیم میدهد که با بحث و بررسای مصادیق و نمونه های مربوط ،مؤلره ها و آسیب های مهارت

مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای
حکمت های نهج البالغه

باید ساااعی کنیم در یادنیری و به کارنیری این مهارت به مرحله ای برسااایم که سااانجیده ساااکن

نرت و نو به وی ه در حکمت های آو شناخته و در این حقیق نگاشته شد.
پس از فرانیری و باه کار نیری مؤلره های مهارت نرت و نو ،چناو چه نرتار ما دچار آسااایب ها و
آفت های ذکر شاده اسات ،باید برای از بین بردو آو ها هر چه سریعتر اقدام کنیم چوو با وجود این آفات
ّ
نه نها اثر کالم ما ،از بین می رود که حتی ممکن است زمینه و مقدمه یک مشکل در ار باط ایجاد نردد.
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 .00نظامی ،الیا

بن یوسا 1۸۳۶ ،ش ،لیلی و مجنون ،صحیح :بهروز ثرو یاو ،هراو :انتشارات امیر

کبیر.
 .23هاشمی ،احمد1333،ش ،جواهر البالغه ،مترجم :حنن عرفاو ،قم :نشر بالغت.
مقاله ها

ّ .21
حر ،سا ّید حناین1333 ،ش« ،سابک مناهرات چهارده معصاوم ،» مجله قرآنی کوثر ،شمارهی
 ،51صص .72 -51

مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای
حکمت های نهج البالغه

انتشارات علی بن ابی والب.

 .25س ایرعلی ،فاومه1337 ،ش ،شاااخصااه های انظباط نرتاری در قرآو ،مجله مشههکوه ،شااماره ،137
صص.67 -33
 .0۶مهادیزاده ،مرجاانه1333 ،ش « ،نرتماو جدلی در قرآو کریم و مصاااادیق آو» ،مجله نامه الهیات،
شماره  ،3صص .112-35
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چکیده

نهاالبال ه و نیز بررسۀۀۀی تطبیقی ن با نظرگه نمادسۀۀۀانی ه ری ان ای شۀۀۀدیروق اگن
پیوهش در چارچوش روگکرد کیفی ان ای شده اسهی جهه جمع وری داده ها ان طرگق
نمونۀه یری هۀدفم ۀد ان نها البال ۀه تیۀدادی ان خطبه ها نامه ها و حکمه های ن
انتراش شۀدندی برای رسۀیدن به اگن م ظور م ابع پیوهشی مورد تحلیل قرار رفت دی ان
ن ۀاگی کۀه اگن پیوهش بۀدنبۀال پاسۀۀۀریوگی به دو سۀۀۀوال اسۀۀۀاسۀۀۀی مب ی بر اگن که
تصۀۀۀوگرسۀۀۀانی در نهاالبال ه به چه شۀۀۀیوهای اسۀۀۀه؟ و تصۀۀۀوگر در نهاالبال ه ان نظر
وگی یهۀا و مؤلفۀههۀای ن چیونه بیان میشۀۀۀود؟ لذا نتاگا نشۀۀۀان داد که نها البال ه

نماد سازی هنری در كالم تصو یری نهجالبالغه

اگن پیوهش با هدژ بررسۀی نماد و پرداخه تصوگری ان میانی ن بر اسام فره ا

تواننۀتهاسۀه نماد را با تصوگر در قالبهای مرتلف پردانق ک د و نیز تصوگر را درقالب
کالی ب روراند و به مراطب برسۀاندی همچ ین مؤلفههای اصۀلی تصوگر در نهاالبال ه در
شۀۀش مؤلفه بیان شۀۀد و بر اسۀۀام مال های عی ی و ذه ی مطابق نظرگه پردانان روان
فیزگکی نیز قابل تبیین بودی گافتهها نشان میدهد که تصوگرسانی کالمی امای علی
میتوانۀد بنۀۀۀیۀاری ان حقاگق دگ ی و میارژ توحیدی را در قالب محنۀۀۀوم و عی ی به
نماگش دربیاورد و باننماگی خوبی ان حقاگق باشۀدی با توجه به موارد بررسی شده میتوان
فه نهاالبال ه به خوبی تواننۀۀۀتهاسۀۀۀه رسۀۀۀاله ه ری خود را ان ای دهد و مفاهیم
باورها و اعتقاداا دگ ی را در قالب ه ر تصوگری به اذهان برساندی
واژگان کلیدی

امای علی نهاالبال ه نماد نماد ه ریی
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-1مقدمه

هرناه نکنتین و مهمترین رسالت هنرهای زیبا در زندنی انناو ار قای رو او در منیر دریافتن نشانههای
زیبای الهی در هنااتی و لذت بردو از آنها باشااد ،بینماو اسااالم نیز در این راه نامهای بلند ری برمیدارد ا
این هنرها را از جمله راههایی قرار دهد که بتواند پیام خود را برسااند .هنر وسیلهای کارساز برای رساندو دین به
مردم اسات .در واق هنرمند ساعی میکند با زباو صاویری از قبیل استراده از کلمات ،عبارات و آیات پیام خود
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

را به مکاوب منتقل سازد.

ً
صاویر در هنر ،معموال به جنم بصری مانند صاویر نقاشی ،خیال ذهنی حاصل از اینگونه صاویرو بیاو
ً
ادبی اوالق میشااود .در اصااطال ادبی ،صااویرغالبا به صااور های وصاایری یا زباو مجازی نرته میشاود که
برای ایجااد خیاال و افثیر در ذهن خواننده به کار میرود (فتوحی .)126 :1331،از آنجایی که صاااویر ،ایجاد
هماهنگی و ناسااب میاو اندیشاااه و ساابک اسااات و به ب مرهومی ذهنی و انتزاعی را برای مکاوب نشااااو
میدهد(ساایدی ،)127 :1337،لذا نیاز به شااناسااایی نوع پیام و پیام نیراو ،انواع صااویر ،مؤلرههای صااویر
جهت صاویرسازی است و پرداختن به این مقوله نیز همواره مورد وجه هنرمنداو و متکصصاو این حوزه بوده
اسات .مرهوم جنام و بدنبال آو صاویرپردازی به شاکلهای نونانونی از جمله شعر ،پرداخت ادبی ،نقوش و
 ....صاورت مینیرد .این مطالعه این امر را مینار مینرداند ا بتواند بر اساا

مال ها و شواهد علمی آوها را

در کالم امام علی که سرشار از صاویر ادبی زنده و پویا است ،بیین نماید.
-2-1پیشینه پژوهش
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بااا وجااه بااه اهمیاات موضاااوع و نیز جااایگاااه واالی نه البالغااه پ وهش هااای زیااادی در رابطااه بااا هنر
صاویرآفرینی صاورت نرفته اسات ولی از نظر بررسای طبیقی با نظریه پردازاو هنری موضاوعی جدید اساات.از
جمله مطالعات انجام شاده می واو به مقاال ی چوو صاویرآفرینی از مظاهر هنتی در نه البالغه اشاره کرد.
در این مقاله ،نه البالغه بعنواو زباو صاااویر با همه وجود اننااااو عقل ،حس و وجداو او معرفی میشاااود
(عباسای .)1331 ،در پ وهشای دیگر ،انواع صویر در نه البالغه بررسی می شود و آو را به انواع مکتلری م ل
صااویر زبانی ،مجازی ،جزئی ،مررد ،بافتی ،ساااکن ،متحرك ،اثبا ی ،ا راقی ،صااویرسااطح ،اعماق و ...قناایم
کرده اسات (حنومی . ) 1333 ،در مقاله ی دیگری به فثیر خیال در رسیم صاویر اشاره شده است( جلیلیاو و
همکاراو )1332،
همهنین پ وهشااای در زمینه هنر صاااویر آفرینی در نه البالغه و اقناااام صاااویرآفرینی نیز انجام شاااده
اساات(محمدقاساامی  .)1336،هدو پ وهش حاضاار بررساای نماد و پرداخت صااویری از معانی آو بر اسااا
فرهنگ نه البالغه و نیز بررساای طبیقی آو با نظریه نمادسااازی هنری اساات.به همین منظور ابتدا مرهوم ،
نماد و صویر سازی معرفی می شود.
 -3-1شیوه پژوهش

هدو از این پ وهش بررسااای و بیین موضاااوع نماد و صاااویرساااازی هنری از دیدناه نه البالغه و هنر
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اساات.لذا روش حقیق این پ وهش ،وصاایری -حلیلی و متکی بر مطالعه کتابکانهای اساات و برای نردآوری
اوالعات از مناب کتابکانهای مبتنی برکتب ،مقاالت و نشریات استراده شدهاست.
-4-1سئواالت پژوهش

این پ وهش ،ابتدا نماد را در قالب کالم صاویری از دیدناه نه البالغه بررسی می کند سسس به چگونگی
صاااویرساااازی در هنر و نه البالغاه ،وی نیهاا و مؤلرههای صاااویر در نه البالغه میپردازد .به عبار ی این
پ وهش به دنبال پاسکگویی به سُواالت زیر است:
 صویر در نه البالغه از نظر وی نیها و مؤلرههای آو چگونه بیاو میشود؟-2بحث و بررسی

انر هنر بیاو حکمت ،معنویت ،روحانیت و نامحناوساات در قالب ماده و محناوساات عر ی شود ،آوچه
که انناو را به سمت ادرا باون اثر هنری 1هدایت مینماید ،نماد است .نماد ،عالمتی است بصری که مبین
مرهومی خاص اسااات خواه به صاااورت صاااویری 2باشاااد یا به شاااکل کالمی و یا صاااور ی دیگر .صاااویر و
صاویرپردازی از موضاوعات مورد بررسای علمی اسات .روانشاناساو در قالب نظریه مرهوم آموزی آو را وضیح
می دهند.

نماد سازی هنری در كالم تصو یری نهجالبالغه

 -صویرسازی در نه البالغه به چه شیوهای است؟

-1-2مفهوم سازی و نظریات آن

یکی از راههاای برخورد اننااااو با پدیده ها و رویدادهای مکتل محیطی میز دادو میاو آنهاسااات .میز
دادو نوعی شاناساایی است که بر راوتهای میاو پدیده ها یا محر ها متکی است .راه دیگر برخورد انناو با
محیط ،دساته بندی کردو رویدادها یا محر ها براساا

شاباهتهای میاو آنهاست .این دسته بندی یا وبقه

بندی محر ها یا رویدادها یادنیری مرهوم یا مرهوم ساازی نام دارد.اصطال مرهوم نه برای نشاو دادو وبقه
ای از رویدادها بلکه برای مشاااکصکردو یک محر یا رویداد خاص به کار میرود(سااای .)361 ،1335 ،بر
فرایند مرهومسازی که نهایتا در قالب صویر و نماد خود را نشاو میدهد،نظریا ی حاکم است:
نظریه کالساایک مرهومسااازی :موارد خاص یا مصااداقهای یک مرهوم با وجه به صاارتهای عریکنندۀ آو شاناسایی میشود .یعنی اینکه یک شیء یا یک مورد در صور ی مصداق درست یک مرهوم به حناب
میآید که دارای مامی صرتها یا وی نیهای عری کنندۀ آو مرهوم باشد(سی .)365 ،1335 ،
نظریاه الگوی اصااالی مرهومساااازی :در نظریۀ الگوی اصااالی مرهومآموزی فرض نمی شاااود که افرادمصاداقهای یک مرهوم را با وجه به صارتهای شااخص یا عری کنندۀ آو شاناسااایی میکنند ،بلکه در این
نظریه این نونه فرض میشااود که افراد از یک مرهوم یک الگوی اصاالی میسااازند که بهترین ُمعرو آو مرهوم
یا آو وبقه است( ِا ِنن و کاوچا  2212 ،به نقل از سی . ) 1335،
Art -1
- Imagination 2
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ً
نظریه نمونه مرهومسااازی :بنا به این نظریه ،افراد صاارفا یک الگوی اصاالی از یک مرهوم در ذهن خودشاااکیال نمی دهناد ،بلکه نمونههایی از آو مرهوم را که بهترین م الهای آو اسااات در ذهن ذخیره ساااازی
ً
میکنناد .بناا به نرته مورنو ،)2212(3نمونهها م الهای کامال مشاااکصااای از وبقه یا مقولۀ شاااکیل دهندۀ
مرهوماناد .برخالو الگوهاای اصااالی کاه باازنمااییهاای ذهنی باه هاهر انتزاعی هناااتند ،نمونهها م الهایی
واقعیاند که به وسیلۀ افراد جربه میشوند.
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

با بررساای و وارساای در نه البالغه می واو نمونههایی از این مرهومسااازیها را دید مراهیمی که در قالب
آو نماد و صویر شکل مینیرد.
-2-2نمادسازی

نمااد بیشاااتر بر مراهیم انتزاعی و برخاساااته از ناخودآناه فکید دارد ا منطق خودآناه و مترکرانه نماد به
شاکلی غیرمناتقیم ما را به شناخت مدلول خود هدایت میکند ،زیرا برای بیاو و عری منتقیم مدلول عبارت
رساا و وافی وجود ندارد .نماد از صاویری محنو

و شناخته شده به امری متعالی و ناشناخته و مبهم میرسد،

و با اینکه مرهومش بارها و بارها نشوده میشود ،اما همهناو زنده باقی میماند (کوپر.)1: 1332، 1
نمادنرایی جزو قدیمی رین روشهای بیاو مراهیم محنااوب میشااود به ووری که انناااو بدوی غایات
مطلوب خویش را در قاالاب نمااد بیااو کرده و میکوشااایاد از وریق عالیم نمادین(حیوانی ،انناااانی ،نیاهی،
لریقی) با همنوعاو خود ار باط برقرار کند .در هنرهای جنامی ،نماد ،فویل بصری از یک موضوع انتزاعی از
و ریق بادیال مشاااکصاااات پویاای آو موضااا باه صاااراات وی ۀ شاااکال ،رناگ و حرکت و ...عری شاااده

 214اسات(پاکباز .)621 :1337،آنیال ژافه 5در باب نمادنرایی در هنرهای جنامی مینوید :اری نمادنرایی نشاو
میدهاد کاه هرچیزی می واند معنای نمادین پیدا کند ،مانند اشااایاء وبیعی(سااانگها ،حیوانات و  )...یا آنهه
دسات سااز اننااو است(خانه ،کشتی و  ) ...و حتی اشکال جریدی(اعداد ،دایره )... ،در حقیقت مامی جهاو
یک نماد بالقوه اسات و انناو با نرایش وبیعی که به آفرینش نمادها دارد به نونهای ناخودآناه اشیاء یا اشکال
را غییر میدهد ا حالتی مذهبی یا هنری بکود بگیرند(یونگ.)352 :1333 ،6
اما در چگونگی نمادنزینی دو روش عمده معرفی میشود:
ال  .واق نرایی :شااایوهای کاه هنرمند با وجه به میزاو ادرا و صاااور خود از موضاااوع ،آو را به برخی
جلوههای وبیعی ربط میدهد در نتیجه درصاادد انتکاب نقشاای برمیآید که برای انناااو شااناخته شااده و از
وبیعت الهام نرفته شدهاست.
ب.انتزاعی :در این روش ،هنرمناد باا وجاه به نوع برداشااات خود از موضاااوع ،جهاو بینی و وی نیهای
زمانی و مکانی ،در صادد خلق و ابداع عنصر نمادین است .به این روش هنرمند ،سعی در شناخت هرچه بیشتر
3- Moreno, R.
- Copper 4
- Aniela Jaffé 5
Young 6-
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و دقیق ر وی نیها و جنبههای موضاااوع دارد ا بدین وسااایله عناصااار ا حد امکاو بتواند پاساااکگوی ذهن و
احناا

هنرمند و مکاوب از موضوع باشد .این نونه است که عناصر نمادین رشد کرده و پرورش پیدا میکند.

(کرشهیاو مقدم.)66 :1332،
جدول-1نونههای عناصر نمادین در صویرنری (کرشهیاو مقدم.)63 :1332،

برای مراهیم صاویر و صاویرسازی عاری نونانونی ارائه شده و هر کدام از زاویهای خاص به این موضوع
جالب نگاه کردهاند .صاویر ذهنی نقش بنته در ذهن ما به وور عمده حاصل دو عامل است:
 )1اوالعات دریافت شده از محیط به صورت منظر ادرا شده و زمینه ساز صویر ذهنی است.
 )2خاورات ،جربهها ،آرزوها و وقعات که پیوند میاو انناوها و محیط را زمینهسازی میکنند.
صاویر از دیدناه بالغت سانتی دوساویه دارد :صاورت و مرهوم .مقصود اصلی از صویر ،مرهوم آو است و
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 -3-2تصویر سازی

صااورت ،ابزار وضاایح و رساایم آو مقصااود و کار رسااانه را انجام میدهد .بنابراین ،صااورت در خدمت مرهوم
است(فتوحی .)122 :1331،یکی از راههای برخورد انناو با پدیدهها و رویدادهای مکتل محیطی میز دادو
نوعی شناسایی است که بر راوتهای میاو پدیدهها یا محر ها متکی است .راه دیگر برخورد انناو با محیط،
دساتهبندی کردو رویدادها یا محر ها براساا

شباهتهای میاو آوها یا هماو مرهوم است(سی :1335 ،

.)361
نرچه صااویر ذهنی یک صااویر اساات اما به اوالعات بصااری خالصااه نمیشااود ،بلکه دربردارندۀ کلیه
وی نیهای کالبدی و غیر کالبدی پدیدهها و مکاوهای پیراموو ما اساات و شااامل کلیه معانی و عواوری اساات
که با یادآوری آو پدیده در ذهن ما داعی میشود (پاکزاد.)216 :1331،
 -1-3-6انواع تصویر

ً
دریافت پیامهای بینایی اصاوال از دو وریق امکاو پذیر است .در روش جزءبینی صویر کلی از راه اوالعا ی
جدا از هم ،جزء به جزء صویر کلی دریافت میشود و مامی پیام نیز مجموعهای از اجزاء آو لقی میشود.
نظریۀ نشاتالت درسات بر خالو نظریه باالساات و بر این اساا

اساات که اول شاکل کلی شااکیص داده

میشود و سسس اجزاء آو ثبت مینردند.
در نگاه اول به نظر میرسااد که بین این دو ُوری ضاااد کامل وجود دارد و هریک ناقض دیگری اساات اما
چنین نینت .این دو نظریه عکس یکدیگرند و برحنب مورد ناهی این و ناهی آو روش دیدو بر دیگری بر ری
دارد .انناااو که نیرنده پیام اساات در یک واحد زماو نها قادر اساات مقدار مشااکصاای از اوالعات را به عنواو
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کلیت یک صااویر دریافت نماید .هرآینه اوالعات واصااله بیش از آو مقدار باشااد ،ذهن نیرنده یا باینااتی از این
اوالعات صرفنظر کند و یا به جزء بینی بسردازد( .نرو ر.)31 :1337 ،
نگااه کلی به جهاو را یک مجموعۀ هماهنگ دیدو ،که امام با اثبات این ورز رکر در نه البالغه ،به
اثباات وجود خادای همااهناگ کنناده و مدیر و مدبر ازلی می پردازد .مانند  :خطبه  31و  135و  132و  133و
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 163و  136و  165و ( ... 162دشتی.)63 ،1373 ،
یکی از ورحهای زیبا و ارزشمند آموزشی «ور کل نگری» است که در سراسر مباحث نه البالغه بهشم
ً
می خورد و اصاوال دیدناه نه البالغه ،یک دیدناه جام و کاملی اسات که جهاو و انناو را آنگونه که هنتند،
و باید باشند می نگرد.
در ور کل نگری یا رکر سایناتما یک ،نه البالغه جهاو را یک مجموعۀ منظم و یک سینتم دقیق و
هماهنگ می نگرد و معرفی می کند.کل نگری و رکر سااینااتمیک یعنی کل مجموعه را دیدو ،و به محصااول
عالی آو و اهداو کاملی آو نگرینااتن و در رابطه با بررساای همه جوانب این نظام احناان الهی نتیجه نرفتن،
بگونه ای که از قضاو های ک بعدی بسرهیزیم و جهاو را آنگونه که هنت بنگریم(هماو.)131 ،
-6-3-6مالت های تصویر

زمانی که صااویر در ذهن انناااو شااکل مینیرد ،می واند بر اسااا

ایجاد کند .پرداخت صاااویر در موضااوعات معینی با وجه به نمادها ،نگرش ها ،باورها و اعتقادات صااورت می
نیرد .در نه البالغااه صاااااویر بر اسااااا
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مال های مکتل  ،صاااویر مکتل

نمااادهااای واقعی و انتزاعی شاااکاال نرفتااه و حتی عناااصااار

نمادین(وبیعی،غیروبیعی و لریقی ) را می واو در نونههای مکتل
به مال های زیر بررسی میشوند.
جدول-2مال های قنیم بندی و انواع صویر
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صاویری دید و بر این مبنا صویر با وجه

-1-2-3-2تركیب:
صااویر نه البالغه با وجه به سااختارشااو به دو نوع اساسی قنیم میشوند :بنیط و غیر بنیط .صویر
غیر بنایط ،هماو صاویری اسات که یک پدیده را به ذهن میآورد .این قول حضرت در نامه  31که درباره
زناو فرمود:

ه
فإن املر ة ریحانة و لیست بقهرمانة .زو نلی هری است ،نه خدمتکار و کارنزار.

شاانیدو نام نل ،صااویر آو را در ذهن متبادر میکند ،چناو که شاانیدو نام زو نیز صااویر آو را در ذهن
صویر بنیط از جم غیر بنیطها شکل مینیرد .امام  در حکمت  165میفرمایند:
ُْ

ْ

َ

َ

َّ

ْ ْ

َ َ

َ

َْ َ

َ

ُ
َ َ
َ َّ َ َّ ُ
ْ َ
ْ ْ
ُ
ُ م َ
هِت ا ملسال ِط ».
اط َو ل ِسن
اْلسالم ك َما ی َرب ال ِفل ُو ،مع غن
اِئم ب ی ِدِهي السل ِ
« مو ِ
اَلل رُبا ِ
ِِ
ِ

ِ

ِ ِ

« به خدا قنام که ایشاو با ثرو شاو اسالم را-چوو کره اسب از شیرنرفته که ربیت میکنند-با
دست پرسکاوت و زباوهای یزشاو ربیت کردند».
امام  عمل انصااار را در پروراندو اسااالم و حمایت از آو ،به ربیت کره اسااب شاابیه کردهاساات .و یا در
جای دیگر حضاارت علی  در خطبه ،16با قرار دادو قوا درمقابل نناه ،ابلویی زیبا در برابر چشاام مکاوب
قرار میدهد:

َ َ
َ
ََ
َّ ْ َ
َ َ
َه َ َ م َّ ْ
ْ ُُ
َ ه ْ ْ
ُ
َ ُ ُُ
ُ َ َ َ َ ْ َُ
ل َو إنالخطایَا خیَل ُشس ُِحَل علیهَا هلهَا َو خ ِل َعَت لج ُمها فتّح َمت َب ِ النار ل َو إن التق َوی مطایا
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ََ
َ
ُ
َ
ْ
م َ ْ ُ َ َ َ ْ
ُ ََ ً
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ه
ُ
ُ
َ ه
ْ
َّ َ
َ
ُ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ
ذلَل ُِحَل علیهَا هلها َو عطوا نمتها ف ْو َررُالجنة حق َو َبا ِ ل َو لکل هل فل ِئ ْن ِم َر ال َلا ِ ل لق ِدَیا
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َّ ْ َ ا َ َ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ
َ َْ َ
َ
َ
َ
ف َعل َو ل ِئ ْن قلالحق فل ُرِبا َو ل َعل َو لقلما ربر َشء ف قلل.

آناه باشاااید! همانا نناهاو چوو مرکبهای بدرفتارند که ساااواراو خود (نناهکاراو) را عناو رها
شااده در آ ش دوزخ میاندازند .اما قوا ،چوناو مرکبهای فرمانبرداری هنااتند که سااواراو خود
ّ
را ،عناو بر دسات ،وارد بهشت جاویداو میکنند .حق و باول همیشه درپیکارند ،و برای هرکدام
ورفدارانی است انر باول پیروز شود ،جای شگرتی نینت ،ازدیرباز چنین بوده ،و انر ورفداراو
ّ
حق انادكاناد ،چاه بناااا روزی فراواو نردند و پیروز شاااوندّ ،اما کمتر ا راق میافتد که چیز رفته
بازنردد.
در این خطبه ،مرهوم قوا در قالب صویری بنیط به نمایش در می آید.
-2-2-3-2تجسم:
صویر خیالی بر اسا

ثابت بودو و یا جاری بودو به دو نوع کلی صویرهای ثابت یا غیر متحر و متحرك

وبقه بندی میشوند.امام  در خطبه  73میفرمایند:

ُ َّ َ َ
َ َّ ْ
َ ََ
َ َ َ َ َّ ْ َ َ
ْ م ِط َّیة نج ِات ِب َو التق َوی عَد َوف ِاتب.
بعل الق

صبر و شکیبایی را مرکب نجات خود قرار دهد ،زاد و وشه مرنش را قوا بداند.
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مجنم میسازد .این صاویر ،جزئی و ساده هنتند.
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-3-2-3-2عملکرد:
صویر ،ناهی به فعالیتی منتقل اشاره می شود و ناهی به اینکه منتقل نمی واو عمل کرد..
حضارت  در خطبه  ، 31برای اثبات نا وانی در صمیمنیری و ّ
متررق بودو اندیشه و افکار و اراده یاراو
خود ،آناو را به شتراو بیسارباو شبیه میکند:

َ ْ ُ َّ َ
ُ َ َ ُ َّ
ْ َ
َ
َ
َما ن ُْت ِإل ك ِإبل ْ َّل ُر َعاها فکل َما ُ َِج َع ْت ِم ْن َب ِانب ان َتُّ َر ْت ِم ْن آخ َر.
ٍ
ِ ٍ
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شااما به ساااو شااترانی هنااتید که سااارباو نم کرده باشااند از هر سااویی که فرانرد آیند ،ازجانبی
پراکنده میشوند.
-4-2-3-2عمق:
حضااارت در بیاو خود ناهی به عمق مرهومی و یا مرکزیت محور میپردازند ناهی آو را در بیاو ساااادنی
مطر میکنند .در خطبهی زیر محوریت اسالم مطر میشود.
حضرت  در خطبه  ،113خود را به قطب آسیاب شبیه میکند و میفرماید:
«

ْ َ
ُ ُ
َ َ َ ْ
َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
ْ َ
َع َو نا ِِبك ِاِن ف ِإذا ف َارق ُت ُب اسج َح َار َم َد ُار َها َو اْط َر َب ثقالا ».
و إَّنا نا قطب الرحی تدور
ِ

در حالی که من همهوو محور سااانگ آسااایاب و قطب این نردونهام و باید در مرکز خود اساااتوار
باشام ا همه امور پیراموو من جریاو و نردش داشتهباشد ،و انر از مرکز خود دور شوم ،نظام امور
ننیکته میشود ،و بنیاو حکومت سنت و لرزاو میشود.
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-5-2-3-2معنا و مفهوم:
از آنجایی که هنرمند قادر اساات بر هر دو سااطح خودآناه و ناخودآناه بر مکاوب فثیر نذارد و این انتقال
معنا از وریق زباو ممکن اسات ،برای انتقال آو نیاز به زبانی مشتر با مکاوب دارد .این زباو مشتر به سه
شکل قابل عری است :وبیعت ،رخدادهای منتدل و فرهنگ( .افتکارزاده.)352: 1332،
در نه البالغه نیز حقایق دینی بناایاری را می واو ساارا نرفت که با وصاایرا ی مادی و محنااو
قالبهایی زنده مجنام به نمایش درآمدهاند .در کالم حضارت امیر  مراهیم مکتل

و در

صاویرسازی از حقایق

دینی( دین ،غیاب ،انتقاام الهی ،قوا ،دعا ،نماز ،نناه) ،حاالت و امور روحی اننااااوها( غضاااب ،آرزو ،کینه) و
وبیعت (آسماو ،کوه ،ابر ،زمین) به صویر کشیده شده و انواع مکتلری از صاویر خلق شدهاست.
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جدول-3نمونه هایی از صویرسازی بر اسا

معنا و مرهوم در نه البالغه

نماد سازی هنری در كالم تصو یری نهجالبالغه
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ادامه جدول-3ال  -صویرسازی بر اسا

معنا و مرهوم در نه البالغه
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ادامه جدول-3ب -صویرسازی بر اسا

معنا و مرهوم در نه البالغه

نماد سازی هنری در كالم تصو یری نهجالبالغه

با بررساای مراهیم و جداول فوق می واو نرت  ،که چگونه نه البالغه واننااته اساات نماد را با صااویر در
قاالب های مکتل پردازش کند ،و نیز صاااویر را درقالب کالم بسروراند و به مکاوب برسااااند .به عبار ی نوعی
داعی روانشناسانهای را برای ارسال پیام دینی انجام دهد.
-3-3-6ویژگیهای تصویر

رویکردهاای مکتلری درباارۀ مطاالعاۀ کیریت صاااویر وجود دارد .لو یاو()1333به مایز میاو رویکردهای
عینی و رویکردهای ذهنی اشااره کرده اسات .در رویکردهای عینی ،کیریت بصری به ساو امری ذا ی در منظر
دیده میشاااود و در رویکردهای ذهنی ،کیریت بصاااری به نگاه مشااااهدهنر ار باط مییابد (اننس ای .وو دو
برگ )62 :2212 ،به عبار ی ،معنی اشایاء برای شاکص ادرا کننده همانند یک فیدبک 7یا پسخوراند است
که در چگونگی سازماویابی ادرا او اثر مینذارد( .ایروانی.)136 :1332 ،
نظریهی ادراکی نشاتالت ،برای شاکل نیری یک مرهوم ،شاکل یا صویر قواعد و اصولی حاکم

بر اساا

اساات :آیا صااویر بر اسااا

شااباهت بین امور شااکل می نیرد؟ یا بر اسااا

مجاورت؟ آیا صااویر ساااده ادرا

میشاود؟ صاویر در چه شاکل و زمینهای دریافت میشود؟ پاس این سُواالت بیانگر چگونگی شکل ادراکی
فرد بر اسا

وی نیهای صویر است(سی )153 :1335 ،

- feed-back 1
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-4-3-6مؤلفههای تصویر

صاویرپردازی در اصاطال به معنای صاورت جنمانی دادو به امور معنوی و غیر مادی است .یا به عبارت
دیگر ،امور مجرده را به صاورت مادی و محناو

و ملمو

شاناسااندو و لبا

است(محمدقاسمی .)171 :1336 ،صویرپردازی برای عینی نمودو و ملمو

مادی بر اندام آنها پوشانیدو
کردو مراهیم ذهنی و انتزاعی

باه کاار میرود .صاااویرپردازی هنری به آثار رنر بر مینردد که آو را در قالب عناصااار ،ساااازماندهی و زیبایی
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

شناسی بررسی میکند(کاپن.)123 :1333 ،3
از جمله شااایوههای بدیعی که در نه البالغه برای حیات بکشااایدو به معانی و زنده جلوه دادو مراهیم به
کار نرفته شااده شاایوۀ صااویرآفرینی اساات .در پر و این شاایوه ،بناایاری از حقایق دینی و معارو وحیدی در
قالبهایی محناو

و عینی به نمایش درآمدهاند و موضوعهای معنوی و روحی و حاالت نرنانی جاو نرفته و

بر پردۀ نمایش هاهر شادهاند(محمدقاسامی .)167 :1336 ،و از آنجایی که صاویر سازی بر اسا

مؤلرههای

صویر شکل مینیرد .عمده رین این مؤلرهها در جدول زیر آمدهاست.
جدول-1مؤلرههای صویر در نه البالغه
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بر اسااا

جدول فوق می واو نرت که کالم امام  بر مبنای بافت یا شااکل اصاالی پیام ،عنصاار نمادی

واقعیت یا ذهنی بودو ،رو و رواو حاکم بر آو ارائه میشاااود ،و نشاااانی از یک صاااویر پردازی هنری در قالب
عناصر نمادی ،سازماندهی و نظم و زیبایی است.
.3نتیجه

بر اساا

نتای حاصال از حلیل و بررسای ساوال پ وهشی ،مبنی بر این که صویرسازی در نه البالغه به

چه شااایوهای اسااات؟ می واو نرت که صاااویر و صاااویرآفرینی پرداخت مرهومی از معانی با عابیری زنده و
احنااا

برانگیز اساات ،که این مهم با هنر و فنوو هنری به نمایش در میآید .نه البالغه نیز با زباو ص اویر با

وجود اننااااو عقل ،حس و وجداو او ساااکن نرته اسااات و از این روش برای انتقال هرچه بهتر و نویا ر
همه ِ
پیامهای آسمانی و معارو وحیدی بهره نرفتهاست.

- Capon, David Smith 8
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جدول-5چگونگی شکل نیری صویر در نه البالغه

پیامهای صاویری ،باعث ار باط بصاری می شود .و مکاوب به سهم ادرا  ،فرهنگ و دانش خود با اثر ار باط

نماد سازی هنری در كالم تصو یری نهجالبالغه

در واق در هر اثر جنامی ،هنرمند نحوۀ نگرش خود را به موضوعی خاص به صویر میکشد و مجموعۀ
برقرار میکناد .به عبار ی ،هنرمند با وجه به میزاو ادرا و صاااور خود از موضاااوع ،آو را به برخی جلوههای
وبیعی ربط میدهد و یا با وجه به نوع برداشااات خود از موضاااوع ،جهاوبینی و وی نیهای زمانی و مکانی ،در
صدد خلق و ابداع عنصر نمادین است .کالم امام علی به عنواو یک منب دینی سرشار از صاویر ادبی زنده
و پویا است که فضایی با قابلیت در حنی را برای مکاوباو ایجاد کرده است.
بعبار ی چگونگی دریافت صااویر و شااکلنیری آو در قالب دو دیدناه جزءبینی و نشااتالت در این پ وهش
مورد بررسای قرار نرفته و براساا

آو صویر در ذهن انناو شکل مینیرد .نه البالغه واننتهاست نماد را با

صاویر در قالبهای مکتل پردازش کند ،و نیز صااویر را درقالب کالم بسروراند و به مکاوب برساااند .به عبار ی
نوعی داعی روانشااناسااانهای را برای ارسااال پیام دینی انجام دهد .همهنین صاااویر در نه البالغه بر اسااا
مال های رکیب ،جنام ،عملکرد ،عمق ،و معنا و مرهوم با ذکر موارد موردی شاناسایی شدند .بر اسا

این

دساتهبندیها صاویر ابعاد مکتلری دارد و حتی می واند محتوا و مضاامین خاصی را دربر بگیرد .به عنواو م ال
صویر بر اسا

حقایق دینی ،حاالت روحی آدمی و حتی امور وبیعی نیز پرداخت شدهاست.

در حلیل سااُوال پ وهشاای مبنی بر این که صااویر در نه البالغه از نظر وی نیها و مؤلرههای آو چگونه
بیااو میشاااود؟ می واو نرات کاه ارزیابی صاااویر در دو دیدناه مهم عینی و ذهنی بحث شاااده و صاااویر از
جنباههاای مکتلری مورد نقاد قرار نرفتاهاسااات .بر اساااا

پ وهشهاای انجاام شاااده رکیبی محتااواانه از

رویکردهای رواوفیزیکی و رواوشاناساانه ،ممکن است مبنایی کارآمد ،قابل اعتماد و معتبر برای ارزیابی کیریت
ً
صاااویر به دسااات دهند .لذا مال های ارزیابی صاااویر در نه البالغه دقیقا بر مبنای هماو قوانین ادراکی در
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روانشاناسای است .بر این اسا

صاویر در نه البالغه بر مبنای مال های عینی ( نوع و نونانونی صویرها،

فشاردنی و راکم صاویرها ،پیوستگی و بالندنی در صاویر) و نیز مال های ذهنی (میزاو اثرنذاری آو) قابل
بررسی است.
همهنین مؤلرههای اصلی صویر در نه البالغه بیاو شد و در شش مؤلره قابل بیین است .یافتهها نشاو
میدهد که صااویر می واند بناایاری از حقایق دینی و معارو وحیدی را در قالب محنااو

و عینی به نمایش

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

دربیااورد و بازنمایی خوبی از حقایق باشاااد .مؤلرههای کالم صاااویری امام  نشااااو میدهد که چگونه بر
مبنای بافت یا شاکل اصالی پیام ،عنصار نمادی واقعیت یا ذهنی بودو ،رو و رواو حاکم بر آو شکل نرفته ،و
نشانی از یک صویر پردازی هنری و بیانگر عناصر نمادی ،سازماندهی و نظم و زیبایی است.
با وجه به این که هنر وسایلهای کارساااز برای رساااندو دین به مردم اساات و هنرهای زیبا در زندنی انناااو
مناالماو شااکل نرفته لذا نه البالغه نیز به خوبی واننااتهاساات این رسااالت را انجام دهد و مراهیم ،باورها و
اعتقادات دینی را در قالب هنر صویری به اذهاو برساند.
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اخالق التساؤل في كالم االمام علي
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تأریخ االستالم3939/90/32 :

** /

***

تأریخ القبول3931/902/93 :

الملخص
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تدل علی خصااا ا االننااان الن ناایة و "التنااا ل"
الخلقّ ،
کلمة"االخالق" جمع ُ
عني الن ا ا ا ال وهو متاذر ري ال سرة ا نن ا ا ااانیة و عالل ري خالقیات ال سرة تح
تدل
األخالق التطبیقیة .ریعتبر التناءل من وجهة نظر ا مام علي ،من م شرات ّ
علی مدى تواجد الناس على الن ا ا ا ااامة و من ا ا ا اااس ا ا ا ااه بالمنا ا ا ا ا ولیة تاا م ا ا ا ااا
الماتمع.
على الرغ من همیة تأثیر م شر التناءل على تطور الماتمع  ،رإن ی یة مراعاة
المعا یر األخالقیة ري عملیة التنااءل تحد الدور البناء و الهدام للتنا ل ري لل
الماتمع .را ااإن خالق التنا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل بمعنی مراعا اااة القواع ا ااد األخالقی ا ااة ري عملی ا ااة
االسا ا ا ااتاواف ،تعتبر ري وجهة نظر االم علي من ال ا ا ا ااروة الضا ا ا اارور ة السا ا ا ااعا
الماتمع ونمو وتطور للتن ا ا ا ا ا ا اااءل القااا علی األخالق خل ی اة تااار خیااة طو ل اة ري
النصوص والمصا ر الد نیة وا سالمیة .
الغرض من هذ الدراسااة هو راسااة م انة التناااءل القا علی األخالق ون
منهل الدراسا ااة هو التحلی المضا ااموني النوعي للعینات المتخذة من خطاف ا مام
علي بما ري لل  :محاض ا ارات وخطا ورسا ااا وکلمات قصا اایرة وار ة ري نهل
البالغة و المصا ر األخرى لات الصلة با مام علي
تدل النتا ل الم تنابة من جراء التحلی المضاموني النوعي للنصوص المدروسة
علی ن نمولج التنا ا ا ا ا اااءل القا علی األخالق من وجهة نظر ا مام علي قوم
على ثالثة محاور ر ینة:
( )1خصاا ا النا ال (بما ري لل من األسا لة االساتس اریة واألس لة الها رة
* .من طلبة الدکتوراه في علوم و معارف نهج البالغة ،جامعة پیام نور ،وحدة جنوب طهرانmkaffashan@yahoo.com.
** .استاذ مشارک قسم الفلسفة،کلیة االلهیات ،جامعة پیام نور،وحدةجنوب طهران akhlaghimarziye37@gmail.com
***  .جامعة پیام نور ،وحدة جنوب طهران.

delshadtehrani@gmail.com
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 ،با ضارة لى االهتمام بسمیة ونوعیة األس لة
( )2خص ا ا ااا ا الن ا ا ااا والمتن ا ا اااءل (االولی ت ا ا اام ال ه والمعررة واالنتهاز ة
وال اااعة وخصاا ا المتنااءل بما ري لل من کونه ه التذ ر متله ا لبجابة
والتنا ل
( )3نتا ل وم تن ا اابات االس ا ااتاواف (بما ري لل المن الدراس ا اایة وا تن ا اااف
المعررة والتنو ر والوعي والتطور
التناءل ،اخالق ال رة ،نمالج التناءل ،کالم االمام علی ،نهلالبالغة

دراسات فی نهج البالغه ،خریف عام  /1441العدد 62

الکلمات المفتاحیة:
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الرقابة على المسؤولين في الحكومة الإسلامية في نهج البلاغة
في ضوء نموذج قائم علي النظام والتفسير
*

تأریخ االستالم3939/90/11:

األرض ا ا اایة والغرض :تعتبر المراقبة علی ما قوم به المن ا ا ا ا ولون والموك ون الحسومیون
من األ وات المهمة لنااالمة الماتمع وتطور قد ور هذا الموضااو ري اش ا ال مختل ة
مث ا الرس ا ا ا ا ا ا ااا ا والخطااا والمواعل واألمااا ا الحسیمااة ألمیرالم منین ري نهل
البالغااة وبعا الستااا األخرى رنعااالل ري هااذ الاادراسا ا ا ا ا ا ااة ،المراقبااة علی المنا ا ا ا ا ا ا ولین
والموك ین الحسومیین ري نهلالبالغاة المنهل ري هاذ المقاالة هو المنهل النوعي الذ
قوم علی البنی و الت ن اایر ر ي هذا الص ااد  ،ت اس ااتخراج المعلومات األولیة باس ااتخدام
وثا ق صا ا ا ااالحة مث نهل البالغة ،ث ت اسا ا ا ااتخالص واسا ا ا ااتنتاج الم اهی المتعلقة بمراقبة
شا ا ا ون المنا ا ا ولین الحسومیین بالتحلی المض ا ااموني ت ا اایر النتا ل لى ن علیا ري
میاته وسا ا ا اایرته ا ار ة عتبر انتخاف المدراء کثر ک اءة ري مناصا ا ا ااا ر ینا ا ا ااة والمراقبة
الم تومة ألن طة المن ولین من المبا ئ المهمة لمراقبة ن طة المن ولین الحسومیین
ن تحقیق هاذ القضا ا ا ا ا ا ایاة المهماة عتماد على اختیاار مراقبین ملتةمین وجاد ر ن باالثقة
هتمون بمصا ا ا ااال الماتمع ا سا ا ا ااالمي تلعا الرقابة المباشا ا ا اارة والعم الحاس ا ا ا ا ضا ا ا ااد
مهما ري من اان س اایر النظام الحسومي تدل النتا ل علی ن
المنا ا ولین المخال ین مورا م
للمراقبة علی س ا ا ا االوي المن ا ا ا ا ولین الحسومیین ورا مهما ري مما ته وص ا ا ا اایانته ال ر ة
واالجتماعیة
ن االهتمام بقض ااا ا مث المراقبة الذاتیة  ،واالعترال بالمنا ا ولیات ب ااس ص ااحی ،
وتقد التغذ ة الراجعة ري الرقابة للمنا ا ا ا ولین ثر ري تحن ا ا ااین ا ه وبحن ا ا ااا نتا ل
البح رإن ا جراءات الوقا یة هي العنصر األه ري تعیین المن ولین واختیاراأل اء

الکلمات المفتاحیة

الرقابة ،االعمال ،المن ولوون الح ومیون ،نهلالبالغة ،االمام علی

* .استاذ مساعد بکلیة العقیدة السیاسیة ،قسم المعارف االسالمیه ،جامعة امین للعلوم الش َر ّ
طیة ،طهران ،ایران
heydarsohrabi@alumni.ut.ac.ir
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الملخص

تأریخ القبول3931/96/90 :
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دراسة معانی االفعال المزیدة (ابواب :التفاعل ،التفعل ،االفتعال و االستفعال)في نهجالبالغة
*

تأریخ القبول3931/92/90 :

تأریخ االستالم3939/92/32 :

نهل البالغة هو ثاني تراث مستوف ومصادر للمعررة ري نظام التعالی ا سالمیة هذا
ض ا اا
العم القی  ،با ضا ااارة لى وكی ته األ د ولوجیة المرتبطة بموض ا ااوعاته الح میة ،له م
وكی ة بیة بن ا ا ا ا ا اابا جاللة تعابیر المیةة األخیرة هي نتاج عدة مسونات ،بما ري لل
اس ااتخدام رعال مة دة للتعبیر عن المعاني المناس اابة لمقتض اای الحال ،بحی نری التسرار
والتر لها ثر من ربعة آالل مرة ري ابوابها ال ا ا ا ا ااا عة والمعاني المختل ة ألن لل ع
عنصاار ر ینااي و ساااسااي ري بنیة اللغة العربیة مع االنتقال من صاایغة المار لى االبواف
المة دة ،التي شارم ري عل الصارل بالت صای  ،معاني جد دة بحی ت لى اتنا
عااال المعنى المقااالااه هااذ بعنوان « راسا ا ا ا ا ا ااة معااانی االرعااال المة اادة (ابواف :الت اااع ا ،
الت ع  ،االرتعال و االس ا ا ا اات عال) ري نهلالبالغة » راس ا ا ا ااة نظر ة عالا مثلة األرعال
المة دة المن ا ااتخدمة ري هذا الستاف بالمنهل الوص ا ا ا ي التحلیلي ،باس ا ااتخدام المص ا ااا ر
المعامیة وش اارومات نهل البالغة من می المعاني التطبقیة توص ا ا البام من خالل
معالاة البیانات لى ن األرعال المة دة المن ا ا ا ا ا ااتخدمة ري نهل البالغة تطابق ب ا ا ا ا ا ااس
ام مع مقتض ا ا اای الحال وت ي بأغراض الخطا والرس ا ا ااا وال لمات القص ا ا اایرة ،وتدل
بوضا ا ااود على قدرة اللغة العربیة ري نتاج المعاني الاد دة والمتنوعة تنبثق من جذر وامد
وتدل علی تطور واتنا ري المعنی

الکلمات المفتاحیة:

نهل البالغااة ،االرعااال المة اادة ،المعاااني التطبیقیااة ،الت اااع ا  ،الت ع ا  ،االرتعااال،
االست عال

*  .استاذ مساعد ،عضو هیأت التعلمیة جامعة آزاد اسالمی وحدة چالوس.
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khanjani@iauc.ac.ir

دراسات فی نهج البالغه ،الخریف عام  /1443العدد 77

الملخص
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العدالة كمفهوم دوار وعاكس في الجسم االجتماعي للمنظمة (بناء على الخطبة  612من نهج البالغة)
*
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تأریخ الاستلام0202/10/12 :
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تأریخ القبول0201/11/08 :

الملخص

العاادل م هوم ت اااعلي لسن النظرة ال ا ا ا ا ا ا ااا عااة ري بیااات العاادالااة التنظیمیااة هي
وما ري م انة را یة أتمرون
وجهاة نظر ماا اة البعاد ،میا ان المر وسا ا ا ا ا ا ااون م
وما ري م انة انمر ن وبحن ااا وجهة نظر ا مام
بأوامر المن ا ا لو ن الذ ن قعون م
علي ري نهلالبالغة ،رإن هناك امتمال ن نته المر وس ا ااون مقوق الر س ا اااء
ری الی ال ا ا ا ا ا ا ااعور باالظل ریه ورقادالعادالاة نحااول ببحا نوعي ،بااسا ا ا ا ا ا ااتخدام
التحلی المنطقي ،القا على مبا ئ التأو لة النن ا ا اابیة ،ش ا ا اارد هذا التص ا ا ااور والطبیعة
الدورانیة لم هوم العدالة ،والتي ور ل رها ري الخطبة  212ت اختیار الخطبة نا
و ماها مع نظر ات ا ارة أرق للمحل لت نایر النا من خالل العو ة باستمرار
ارمي ابن میث وابن بي الحد د ،جرت
لى النا األص ا ا ا ا االي ومقارنة المتلقیات ب ا ا ا ا ا و
تدل النتا ل علی ن تصااور العدالة للر ساااء هو
محاولة لالمتنا عن الت ناایر بالر
ّ
هیس ت هماله ري بیات العدالة التنظیمیة با ضارة لى لل  ،رإن تصور العدالة
هو م هوم متناوف بین ا راك والنا االوك تراود بین المر وسا ااین والر سا اااء ،مما ثر
ضا على اجواء المنظمة والمبا ر لهذا الاو اخ المنظمات
على المراقبین ثر م
هو ر سا ا ااا ه وتصا ا ااوراته رإن رض ا ا ا نقطة للتدخ ارة هذ الدورة (على عس
االتاا الراهن ،الذ کان ر ة على ارة ساالوك الر ساااء وتصااورات المر وسااین) هي
تصورات الر ساء ري هذا الصد  ،والتي م ن ا ارتها بالتمرکة علی معا یر ري مرملة
االختیار ،والتدر ا ،وترقیة المدراء والمراقیة للمنظمات بطر قة اابیة ولتعة ة م هوم
العدالة ري المنظمة

الکلمات المفتاحیة

نهلالبالغة ،العدالة التنظیمیة ،ا راي العدالة ،الص ا ا ا ا ا ا ا ة الدورانیة ،اجواء العدالة،

* .دکتوراه جامعة العالمة الطباطبائي ،کلیة اْلدارة والمحاسبة (الکاتب المسئول)
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halvaeiha@gmail.com

التأو لیة الننبیة
ابعاد التأویل في نهجالبالغة
**/

*/
تأریخ القبول0202/10/10 :

***

تأریخ الاستلام0201/29/06 :

عتبر «التااأو ا » من المص ا ا ا ا ا ااطلحااات الهااامااة ري ره المعااارل القرآنیااة قااال النبي
االکرم ري روا اته ،نا «صاااما التنة » واالمام علي« صاااما التأو » ونظرام
الختالل معاني هذ السلمة واتنا ا اااعها عند الخبراء ،رمن الضا ا اارور تحلی الم ا مام
علي رلهذ الض اارورة ،ت ري هذ الدراسا ااة ،تحلی لمة «التأو » والراسا ااخین ریها
ومبانیها ري نهل البالغة بالمنهل الوص ا ا ا ي – التحلیلي تدل النتا ل علی ن التأو ان
وما من الم ااترکات الل ظیة و تضاامن معانیا مختل ة عتبر الرسااول السر  و ه بیته
الطاهر ن من مصااا ق الراسااخین ،لسن الم منین انخر ن ،مسن ن عتبروا ،منااا
الظرول ،ممن له عل ب ااالت ااأو ا ا تبین عن ااد تحلیا ا مب ااا ئ ت ااأو ا ا القرآن السر ري
نهلالبالغاة خالراا لر اة بعا المعارض ا ا ا ا ا ااین لتأو القرآن ن للقرآن السر تأو ال ال م ر
منه ألن القرآن السر ص ا ا ااام  ،له قلا ،و له وجه الت ا ا ااابه المختل ة ،رلذا بحاجة لى
من قوم بتأو له

الکلمات المفتاحیة:

233

التأو  ،نهلالبالغة ،الراسخون ،تأو لیة القرآن

* .من طلبة الدکتوراه في علوم القرآن و الحدیث ،جامعة اصفهان.

t.noori@ltr.ui.ac.ir

**.استاذ مشارک ،قسم علوم القرآن و الحدیث ،جامعة اصفهان( ،الکاتب المسئول).

m.motiar@ltr.ui.ac.ir

*** .استاذ مساعد جامعة القرآن و الحدیث؛

Moradi.M@qhu.ac.ir
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سیرة امیرالمؤمنین في ابقا عمال عثمان او عزلهم عن المناصب خاصة معاویة

علی اکبر ذاکری
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تأریخ الاستلام0202/12/0 :
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*

تأریخ القبول0201/12/02 :

الملخص

قااال کثیرمن الناااس ن علیااا ااان ماااس ا ا ا ا ا ا امااا ري عةل ا عوان عثمااان عن
مناصبه  ،وخاصة معاو ة ،ول تحدثوا عن طر قة عةله ا اه
و ثب المقال ن ا مام ل عةل ما ال ق عن خمن ا ا ا ا ا ااة من عمالء عثمان
عن مناصبه السباف ما ،و ن رسال عمارة بن شهاف لى السورة من روا ات سیف
التمیمي الباطلة طبق ا مام طر قتین عامتین ري عةل س ا ا ااا ر العمال عن مناص ا ا اابه
منهاا وصا ا ا ا یما تحلیلیما و س ا ا االوبما وثا قیما ل ا ا اارد طر قة عةل عمالء
ن ا ا ااتخدم المقال م
عثمااان والمقااال بتحلیا الرس ا ا ا ا ا ا ااالااة الخااام والنا ا ا ا ا ا اابعین لنهل البالغااة ،یعتقااد ن
االمام اتبع رض طر قة لعةل معاو ة ري ثالث مرام من ج م م ا من
کان حس ال ام ون راقة ماء
و ان معاو ة هو الذ ل ن ا ا ااتاا لرس ا ا ااالة ا مام وس ا ا ا یر  ،و عارض زعی
المنلمین بتحر ا طلحة والةبیر ث عالن الحرف على س یر ا مام ،وررا
تعاون مع خلی ة المنلمین
الکلمات المفتاحیة:

عةل عمال عثمان ،االص ااالد اال ار  ،معاو ة ،ابوموس اای اش ااعری ،الرسا ااالة 57
نهلالبالغة

*.عضوالهیئةالتعلمیةبمرکبالدراسات التاریخیةوسیرةاهلبیت
 a.zakerkhomi@isca.ca.irو zakeri_alia@yahoo.com
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المؤشرات العرفانیة«للتوحید في الصفات» لتبیین العالقة بین الذات و الصفات االلهیة
في الخطبة االولی لنهجالبالغه

محمد رضائي *  /فائزه بالائي
تأریخ الاستلام0201/20/16 :

**

تأریخ القبول0201/12/23 :

من القض ا ا ا ااا ا المهمة ري ماال التومید النظر هو التعبیر عن العالقة بین الص ا ا ا ا ات
الثبوتیة الحقیقیة بالذات ا لهي ري هذا الصااد  ،هناك ثالث وجهات نظر ر ینااة :ز ا ة
الص ا ات علی الذات (نظرةاألش اااعرة) ،ونیابة الذات ا لهي عن الص ا ات (نظرة المعتةلة)
وتعین الص ا ا ا ا ا ا ات بالذات ا لهي (ا مامیة وال الس ا ا ا ا ا ا ة) اعتبر میرالم منین علي ري
خطبة نهلالبالغة األولى مال ا خالص ن ي الص ا ات عن الذات ت جراء العد د من
الت ن اایرات ل اارد هذ الروا ة ن ااتخدم هذا المقال المنهل الوص ا ا ي التحلیلي ،و هدل
الی تحلی آراء المتصاورة المنلمین ،بح ري عالقة األسماء والص ات ا لهیة بالذات
بناءم على الخطبة األولى لنهل البالغة من خالل هذ الدراس ا ا ا ا ااة ،تضا ا ا ا ا ا ن العرراء ري
مااال األنطولوجیاا منون بمراتاا الوجو و نه ري المقام األول ،لات غیا الغیوف،
ال توجاد صا ا ا ا ا ا ا اة والتعین ،وري المرملاة التاالیاة ،تظهر المظاهر والتعینات المرملة األولى
هي ن مرملة ن ي الص ا ا ا ا ات ،والمرملة الثانیة هي عندما تظهر األس ا ا ا ااماء والصا ا ا ا ا ات
ا لهیة ،و هي مرملة تعین الذات ا لهي مع األس ااماء والص ا ات ا لهیة عتبر العرراء ن
األس ا ا ا ا ا ااماء ا لهیة لات طبیعة وجو ة ولات مقیقة ،لذل ررض ا ا ا ا ا ااون وجهة نظر ول
الذ ن منون باالعتبارات العقلیة و المعاني النلبیة لألسماء

الکلمات المفتاحیة :

التومید ري الص ات ،نهل البالغة ،ن ی الص ات ،تعین الص ات ،العرراء

*

 .استاذ مساعد قسم االلهیات ،کلیة العلوم االنسانیة ،جامعة بو علی سینا ،همدان ،ایران ( الکاتب المسئول).
rezaei1645@gmail.com

** .قسم المعارف االسالمیة  ،جامعة فرهنگیان  ،فردیس الشهید باهنر همدان ،ایران.
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balaei.1389@gmail.com
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الملخص
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مكونات مهارات الحوار ومضارها في حكم نهج البالغة

علي رالد * /اعظ اعتما

رر ** /ابوالقاس عاصي مذنا
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تأریخ الاستلام0219/28/09:
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***

تأریخ القبول0201/28/09 :

الملخص

ا ننا ااان ا ن اجتماعي ،تسون هیس الماتمع من العالقات ال ر ة ،والتي تتطلا
آ ابما خاص ا ا ااة ن ا ا اااء ت اع م ید ورعال بین الناس ري الماتمع ومن ه هذ ان اف
ري تنمی ااة الثقااار ااة االجتم اااعیااة لبنن ا ا ا ا ا ا ااان مه ااارة الحوار تتطل ااا ه ااذ المه ااارة ا لم ااام
بمسوناتها ومض ااارها  ،و مسن تحقیق لل من خالل راس ااة النص ااوص الد نیة ،وخاصا اة
نهل البالغة
هادل هاذا المقال بالتعرل على مسونات ومض ا ا ا ا ا ااار مهارات الحوار بناءم على مس
نهلالبالغة ،الی اس ا ا ا ا ا ااتنباة بعا الوثا ق والمص ا ا ا ا ا ااا ق لهذ المهارات و مض ا ا ا ا ا ااارها من
نهلالبالغاة و ش ا ا ا ا ا اارمهاا وتحلیلهاا باالمنهل الوصا ا ا ا ا ا ا ي و التحلیلي تدل النتا ل علی ن
مهارات الحوار تبلغ لى على من ا ا ا ااتو اتها من التأثیر الا تحدثنا ب ا ا ا ااس مدروس ،وبق نا
ص ا ا ا ا ا ااامتین ري الوقا المنااس ا ا ا ا ا ااا ،ورهمناا المخاطا والمتلقي وم انتنا ،وکان کلماتنا
رص ا ا ا اایحة وبلیغة و لا لةم األمر ،بطرد سا ا ا ا ا لة ،نن ا ا ا اات ید من معلومات انخر ن وخبرته
واست ارته  ،ونعتبر االمانة وم ل االسرار شرطما ساسیما جراء محا ثة صحیحة
الثرثرة والسذف والتملق واال عاء والادال وال ا
ري غضااون لل  ،مسن ن
لى لحاق ض ا اارر جن ا اای بمن ا ااار الحوار ال عال والم ثر لذل رإن المبد الذ حس
جمیع المسونات و س ا اااس االبتعا عن مض ا ااار الحوار ،والذ مسن اس ا ااتنتاجه من مس
نهل البالغة نمولج وم شر ،هو التحس الواعي ري اللغة واللنان

الکلمات المفتاحیة:

مهارات الحوار ،الم ونات  ،المضار ،نهل البالغة ،الح

* .من طلبة الدکتوراه قسم علوم القرآن والحدیث،وحدة یبد جامعة آزاداسالمی یبد ،ایرانfallahalimeybod@gmail.com .
** .استاذ مساعد قسم المعارف االسالمیة،وحدة یبد ،جامعة آزاد اسالمی،یبد،ایران(الکاتب المسئول).
etemadifard@iauyazd.ac.i
***  .استاذ مساعد قسم المعارف االسالمیة،وحدة یبد  ،جامعة آزاد اسالمی ،یبد ،ایران.
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Mozneb1@iauyazd.ac.ir

الرمزیة الفنیة في صور نهج البالغة

ررها کاروان * /طاهر مق طلا
تأریخ الاستلام0202/10/31:

**

تأریخ القبول0201/28/28 :

تهدل هذ الدراسا ا ا ااة لى راسا ا ا ااة الرمة ومعالاة ص ا ا ا ااورة لمعانیه بناءم على ثقارة نهل
البالغة ومقارنتها بنظر ة الرمة ة ال نیة اجر هذا البح ري طار منهل نوعي ت اختیار
عد من الخطا والرسا والحس من ج جمع البیانات من خالل خذ عینات ها رة
من نهلالبالغة
لتحقیق لل  ،ت تحلی مصااا ر البح می ن هذا البح نااعى لبجابة على
س ا ا ا الین سا ا اااسا ا اایین ري ی یة التصا ا ااو ر ري نهل البالغة و ی یة التعبیر عن الصا ا ااورة ري
نهلالبالغاة من میا خص ا ا ا ا ا ااا ص ا ا ا ا ا ااه ومسونااتاه لاذلا تادل النتا ل علی ن نهلالبالغة
اساتطا معالاة الرمة بالصاورة بتننایقات مختل ة ،و ذل رس الصورة ري شس لمات
ونقلها للامهور ما ت التعبیر عن المسونات الر ینا ااة للتصا ااو رةري نهلالبالغة ري سا ااتة
مسونات و مسن ت نا ا ا ا اایرها بناءم على معا یر موضا ا ا ا ااوعیة ولاتیة ور مقا للمنظر ن الن نا ا ا ا اایین
وال یة ا یین
تدل النتا ل ن الصور الالهوتیة لبمام علي مسن ن تعرض العد د من الحقا ق
ّ
تمثیال لطی ا للحقا ق
الد نیة والتعالی التومید ة ب ا ا ا ااس ملموس وموضا ا ا ااوعي و ن تسون م
وعلی اس ا اااس ما تم راس ا ااتها ،مسن القول ن نهلالبالغة ان قا رام على اء رس ا ااالته
ال نیة ب س جید واستحضار الم اهی والمعتقدات الد نیة ري شس رن بصر

الکلمات المفتاحیة:

االمام علي ،نهلالبالغة ،الرمة ،الرمة ال ني

* .قسم العمارة والبناء ،وحدة همدان ،جامعة آزاد اسالمی ،همدان ،ایران( .الکاتب المسئول)

f.karvan@iauh.ac.ir

** .استتتتاذ مستتاعتد ،قستتم علم النفس  ،کلیتة العلوم االقتصتتادیتة و االجتمتاعیتة ،جتامعتة بوعلی ستتینتا ،همدان ،ایران
Haghtalab3553@yahoo.com

235

دراسات فی نهج البالغه ،الخریف عام  /1443العدد 77

الملخص

235

231

231

دراسات فی نهج البالغه ،الخریف عام  /1443العدد 77

دراسات فی نهج البالغه ،الخریف عام  /1443العدد 77

239

239

Ethics of questioning in the words of Imam Ali (AS)
Mohammad Kafashan */ Marzieh Akhlaghi **/ Mostafa Delshad Tehrani***
Received date: 23/09/2020
Accepted date: 02/05/2021

Quarterly Journal of

Nahjolbalagheh Research

Abstract
Ethics refers to the carnal characteristics of man, and
questioning is rooted in human thought and is discussed as ethics
of thinking under applied ethics. According to Imam Ali (AS),
questioning is one of the indicators which represents that people
are attentive and feel responsible for society's problems. In Imam
Ali's words, the ethics of questioning means observing the ethical
rules in the questioning process as a necessary condition for
society's prosperity, growth, and development. Despite the
importance of the questioning index in the development of
society, the way of observing ethical standards in the questioning
process determines the constructive or destructive role of
questioning in that society. Ethical questioning has a long history
in religious and Islamic texts and sources. The purpose of this
study is to investigate the status of ethics-based questioning
through a qualitative content analysis of Imam Ali's speech,
including lectures, sermons, letters, and short speeches extracted
from Nahj al-Balaghah and other related sources. The results of
the qualitative content analysis showed that the ethicsquestioning model, according to Imam Ali (AS), has three main
issues: (1) characteristics of question (being exploratory and
purposeful and paying attention to the quantity and quality); (2)
the characteristics of the questioner (being wise, knowledgeable,
opportunism and brave) and the characteristics of the respondent
( being attentive, eager to question and answer); (3) the results
and consequences of inquiry (knowledge acquisition,
enlightenment, awareness, and progress).
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Abstract
Monitoring the performance of government officials is an
essential tool for the health and development of society. This
subject has been collected in various formats such as letters,
sermons, and wise sayings of Amir al-Mu'minin Ali (AS) in Nahj
al-Balaghah and other books. In this study, we investigate the
supervision of Islamic government officials in Nahj al-Balaghah.
The present article was conducted with a qualitative approach
and a structural-interpretive method. In this regard, the initial
information was extracted using valid documents such as Nahj
al-Balaghah. The author used content analysis to extract and infer
the concepts related to monitoring the affairs of government
officials. The research findings show that in the managerial life
of Amir al-Mu'minin Ali (AS), the appointment of good
managers in critical positions and their unlimited monitoring is
one of the principles of monitoring the activities of government
officials. The realization of this vital issue depends on the
selection of committed and trustworthy observers who consider
the interests of the Islamic society. Direct monitoring and taking
decisive action against violating officials play an essential role in
the proper functioning of the government system. This study
showed that monitoring the performance of government officials
has a vital role in their personal and social protection. Paying
attention to self-monitoring, recognizing responsibilities, and
providing feedback to officials can effectively improve their
performance. According to the research results, preventive
measures are the most important component in appointing
officials and selecting competent individuals..
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Abstract
Nahj al-Balaghah is the second written inheritance and source
of knowledge in Islamic teachings. In addition to its ideological
function, which is related to its theological themes, due to its rich
interpretation, this magnificent work has a literary function. This
feature is the result of numerous components, including the use
of additional verbs to express appropriate meanings based on the
context, which has been used more than four thousand times in
various meanings. As it is known, verb is the main and
fundamental element in the structure of the Arabic language and
through its transition from singular to additional verbs leads to
the development of new meanings. The present article is a
theoretical research that uses descriptive analytic methods to
provide examples of additional verbs (tafaʔala, tafaʔala, ifteʔal,
isfteʔal) used in Nahj al-Balaghah. It also uses its lexical sources
and explanations in terms of practical meanings. Based on the
data analysis, the author has concluded that the additional verbs
used in Nahj al-Balaghah are fully in line with the current
contexts of sermons, letters, and quotes and fulfill their purposes.
These verbs clearly indicate the Arabic language's capacity to
produce new and diverse meanings from a single infinitive verb
to its meaning expansion..
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Abstract
Justice is an interactive concept. In most cases, organizational
justice has a one-dimensional view in which superiors have
always been in a perceptual position and subordinates in an acting
class. According to Imam Ali (AS) in Nahj al-Balaghah, there is
a possibility of violating the rights of superiors by subordinates
as a result of perceived injustice. The present article, based on the
principles of relativism hermeneutics and logical analysis, tries
to explain the rotational nature of justice mentioned in Sermon
216. The text was interpreted by selecting this sermon and
combining it with management theories as interpreter horizons.
Due to the qualitative nature of this research, a comparative
approach was taken between the original text and adaptations of
two commentaries, Ibn Maysam and Ibn Abi'l-Hadid, to prevent
eisegesis and increase the validity. Findings show that the
perception of justice of superiors is a structure that has been
neglected in organizational justice. In addition, the perception of
justice is a rotational perception and behavior between
subordinates and superiors, which has an effect on observers.
This perception affects the organization's atmosphere, and the
initiators of this atmosphere within organizations are the
subordinates and their perceptions. Therefore, the best
intervention to manage this cycle (contrary to the current trend,
which focuses on managing superiors' behavior and subordinates'
perceptions) is superiors' perceptions. The consideration of some
criteria in the stages, such as selection, training, promotion of
managers, and organizational controls, can lead this rotation to a
positive direction and promote the concept of justice in the
organization.
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Abstract
Interpretation is one of the significant terms in
comprehending the instructions of the Qur'an. In the prophetic
narrations, the prophet Muhammad (SAW) has introduced
himself as the "owner of Tanzil " and Imam Ali (AS) as the
"owner of taʾwīl". Due to the differences between the meaning of
this word and its scope among experts, the analysis of Imam Ali's
words seems necessary. Therefore, in the present study,
researchers studied the word interpretation (taʾwīl) and its basis
through a descriptive-analytic method in Nahj al-Balaghah.
Based on the findings, interpretation has always been a spiritual
concept and included various meanings. The perfect example of
those who know the interpretation are Muhammad (SAW) and
the Ahl al-Bayt, and other believers, depending on the
circumstances, are the ones who adhere to knowledge are aware
of interpretation. In the analysis of the principles of
interpretability of the Quran in Nahj al-Balaghah, it was found
that, contrary to the opinion of some who oppose Quran's taʾwīl,
without any doubt, this holy book has taʾwīl. Since Quran is
silent, it has inner aspects and various similarities and
differences. Thus, it needs interpreters who define the taʾwīl of
the Quran.
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Abstract
Many considered Amir al-Mu'minin Ali (AS) decisive in
dismissing all the agents of Ottoman, particularly Mu'awiyah but did
not talk about the methods of dismissing them. The article proves that
the Imam retained at least five of Ottoman's agents. It also claims that
sending of Amarat ibn Shahab to Kufa was one of Saif Tamimi's
invalid reports. The Imam dismissed other agents through two
general methods. The article uses a descriptive-analytic and a
documentary method to explain the method of dismissing the
Ottoman agents. Through analyzing the 75th letter of Nahj alBalaghah, this article indicated that Imam followed the best method
to dismiss Mu'awiyah in three stages and solved the problem of the
ruler of Levant without bloodshed. It was Mu'awiyah who did not
respond to the letter of the Imam and his ambassador, and by inciting
Talha and Zubair and then declaring war opposed the Amir alMu'minin and rejected any cooperation with him.
Keywords:
Dismissal of Ottoman agents, administrative reform, Mu'awiyah,
Abu Musa al-Ash'ari, Letter 75 of Nahj al-Balaghah.
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Abstract
One of the significant issues in theoretical monotheism is
expressing the relationship between accurate positive attributes
and the divine essence. In this regard, there are three main views:
the abundance of attributes on the essence (Ash'arite approach),
the representation of the divine essence of attributes (Mu'tazilite
approach), and the objectivity of attributes with the divine
essence (Imamiyya and philosophers' approach). In the first
sermon of Nahj al-Balaghah, Amir al-Mu'minin Ali (AS)
considers the perfection of sincerity as the denial of attributes
from the divine essence. Numerous interpretations have been
made to explain this narration. The present article uses a
descriptive-analytic method to analyze the views of Muslim
mystics and study the relationship between divine names,
attributes, and essence based on the first sermon of Nahj alBalaghah. Based on the research findings, it was revealed that
mystics in the field of ontology believe that there is no adjective
and determination in the first stage, that is, the essence of the
unseen, and in the second stage, manifestations and appointments
appear. The first stage is the same as the denial of attributes, and
the second stage is when the divine names and attributes are
manifested and determined. This level is the objectivity of the
divine essence with the divine names and attributes. Mystics
consider the divine names to be existential and truthful, so the
view of those who believe in rational validity or negative
meanings for the names is rejected by them.
Keywords:
Monotheism of attributes, Nahj al-Balaghah, the negation of
attributes, the objectivity of attributes, mystics.
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Abstract
Human being is a social species. Individual relationships shape
the structure of society. These relationships require particular
etiquette to establish a valuable and effective interaction between
people. One of the most important of these etiquettes in the
development of social culture is communication skill. This skill
requires familiarity with its components and issues, which can be
achieved by studying religious texts, especially Nahj al-Balaghah.
This article aims to identify the components and issues of
communication skills based on the wisdom of Nahj al-Balaghah.
It uses a descriptive-analytic and a library method to deduce and
explain instances of this skill and its issues in Nahj al-Balaghah.
Research findings indicated that communication skill might reach
its highest level of effectiveness in these cases; in the case of
speaking thoughtfully, remaining silent in time, understanding the
audience and situation, making eloquent sentences, asking a
question if needed, using the information and experience, and
advising others, and observing confidentiality. In the meantime,
talkativeness, lying, flattery, arguing, and suspicion can seriously
damage practical communication. Therefore, what can be deduced
from the wisdom of Nahj al-Balaghah as a model and indicator is
that the principle that governs all the components and the basis of
being away from communication issues is the conscious control
of the tongue.
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Abstract
This study was conducted to compare the symbol and its
meanings based on Nahj al-Balaghah and the theory of artistic
symbolism. In this qualitative study, data were selected through
purposive sampling. Then, some sermons, letters, and wisdom of
Nahj al-Balaghah were analyzed. This research pursued to answer
two fundamental questions. One is how illustration is realized in
Nahj al-Balaghah? And how image is expressed in Nahj alBalaghah in terms of its features and components? Therefore, the
results showed that Nahj al-Balaghah processed the symbol with
the image in diverse formats. In some cases, it included the image
within the words and then represented to the audiences. Also, the
main components of the image in Nahj al-Balaghah were six that
could be explained based on psycho-physical theorists' objective
and subjective criteria. According to the findings, the verbal
illustration of Imam Ali (AS) can display many religious truths
and monotheistic teachings in a tangible and objective form and
be a good representation of the realities. In other words, to fulfill
its artistic mission, Nahj al-Balaghah has ideally been able to
convey religious concepts, beliefs and convictions in the form of
visual art.

249

Keywords:
Imam Ali (AS), Nahj al-Balaghah, symbol, artistic symbol.

*

. Assistant Professor, Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University,

Hamedan, Iran. (Corresponding author)
**

f.karvan@iauh.ac.ir

. Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences,

University of Bu-Ali Sina, Hamadan, Iran.

Haghtalab3553@yahoo.com

249

250

277

Quarterly Journal of

Nahjolbalagheh Research

ABSTRACTS

271

CONTENTS
Ethics of questioning in the words of Imam Ali (AS)
Mohammad Kafashan / Marzieh Akhlaghi / Mostafa Delshad Tehrani
Interpretive - structural model of monitoring officials of Islamic government
in Nahj al-Balaghah
Haidar Sohrabi
Investigating the practical meanings of additional verbs (tafaʔal, tafaʔala,
ifteʔal, isfteʔal) in Nahj al-Balaghah
Ali osat khanjani
Justice as a Rotating and Reflective Concept in Social Corpus of Organization
(Sermon 216 of Nahj al-Balaghah)
Vahid Reza Halvaeiha
Analysis of some dimensions of taʾwīl in Nahj al-Balaghah
Tahereh Nouri / Mehdi Motia / Mohammad Moradi
Sireh of the Amir al-Mu'minin Ali (AS) in Retaining and dismissing agents of
Ottoman: Mu'awiyah
Ali Akbar Zakeri
Mystical characteristics of monotheistic attributes in explaining the
relationship between essence and divine attributes based on first sermon of
Nahj al-balaghah
Mohammad Rezaei / Faezeh Balaei
Exploring the components and issues of communication skills
based on the wisdom of Nahj al-Balaghah
Ali Fallah / Azam Etemadi Fard / Abolghasem Asi Mozneb
Artistic symbolism in the visual word of Nahj al-Balaghah
Farhad Karvan/ Tahereh Haghtalab

272

In The Name of God

Quarterly Journal of

Nahjolbalagheh Research
Vol. 20, Autumn 2021, No 07
ISBN: 1735-8051

Publication license holder:
Bonyad-e Nahjolbalagheh
Director-in-Charge:
Editor-in-chief:

Sayyed Jamal-e-din Dinparvar
Mohamad Javad Arasta

Editorial Board:
Mohamad Javad Arasta:
Associate Prof. University of Tehran
Ahmad Beheshti:
Prof. University of Tehran
Mansour Pahlavan:
Prof. University of Tehran
Jalil Tajlil:
Prof. University of Tehran
Sayyed Mohammad Mehdi Jafari:
Prof. University of Shiraz
Ahmad Khatami:
Prof. University of Shahid Beheshti
Mohammad Medhi Rokni:
Prof. University of Ferdosi Mashhad
Sayyed Mostafa Mohaghegh Damad: Prof. University of Shahid Beheshti
Majid Maaref:
Prof. University of Tehran
Abdollah Movahhedi Muheb:
Associate prof. University of Kashan

Scientific Editor:
Arabic Translator:
English Translator:
Executive Director:

Hojatollah Shirmohammadi
Ali Reza Mohmmad Rezaei
Mandana Kolahdouz Mohammadi
Mohammad Husain Mahamed

Address:
Hojjatiyeh Street, Shohada Square, Qom, Iran
Tel: (+9825) 37736440
Site: www.nahjmagz.ir \ E-mail: nahjmagz@gmail.com

273

