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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 نهجالبلاغه.
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 ،
ئ آیات قرآن ،مانند( :بقره )73 /
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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

نهجالبالغه در اجازات علماء
نهج البالغه از همان آغاز تألیف مورد توجه اندیشمممادان از همه طوایف و فرق واقع شممدا ا مما و این
امر ،هم به ممبش شمم

ممیا برجسمم ه جامع آن مرحوم شممریف رضممی (اعلی الله مقامه) و هم به جها

شمروح و مسم درهاتی هه بر آن نوشم ه اند به خوبی آشماار می شمود .اولین هسی هه آغازگر این حرها بود
عالم وار م ه مرحوم مید ضیاءالدین ابوالرضا فضل الله بن علی راوندی می باشد( م وفای بین ال های
 175تا  175هجری) 1هه با حاشممیه و شممرحی بر نهج البالغه اهمیا ه ا شممریف نهج البالغه را یادآور

سخن مدیر مسؤول

ا ملو بدیعی ا ما هه در آن به هار رف ه ا ا .اع بار ه ا و اع ماد دانشمادان نسبا به آن ،از ترجمه،

شممدا و ا از وی هارهای م عددی با محوریا نهج البالغه انجام شممدا ا مما و می شممود ان شمماء الله و
الحمدالله
یای از ناات مهم و برجس ه در این رابطه اجازاتی ا ا هه علماء و محدثان بزرگ دربارۀ نهجالبالغه
صادر هردااند.
طبق یک مماا اص میل در علم حدیث و اع بار و ممادیا آن« ،اجازۀ» نقل حدیث از ا مماتید و راویان
اصمملی ا مما ،یعای اع بار حدیث و ذیرش آن ماوط به اجازاای ا مما هه از یای از مشممایخ و ا مماتید فن
گرف ه شدا باشد.
اینطور نیسممما هممه هرها از هرجمما حمدیثی را یمافمما و نقممل هرد مورد توجممه و قبول قرار گیرد بلاممه
ً
میبایسما یا به طریق «امالء» بودا و ا م اد گت ه و شاگرد آن را ثبا و ضب هردا باشد و یا ا اد ه با آن
را تأیید هردا و اجازا دادا باشد.
باابراین مسممألۀ اجازا یای از ارهان «علمالحدیث» ا مما هه قبل از وهور صمماعا اپ رواج داش م ه و
خوشب انه نمونه های فراوانی از آن به یادگار ماندا ا ا.
 .1شرح وی بر نهج البالغه توسط بنیاد نهج البالغه قم برای اولین بار در حال انتشار می باشد.
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اجازات نهجالبالغه
ه ا شمریف نهجالبالغه نیز از این ش وانۀ ارزشمادی برخوردار ا ا و اد طریق اجازا مع بر برای
آن روایا شممدا ا مما هه نقل همه آنها در این م

ممر نمی گاجد و تاها به رهر نمونه های از آنها اه تا

می شود:
 -5الشیخ االمام رشید الدین ابوالحسن علی بن محمد بن علی الشعیری
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

 -2الشیخ االمام السید حجةالدین فرید خرا ان أبوالحسن بن أبی القا م بن محمد
 -3علی بن فضلالله بن علی بن عبیدالله بن علی الراوندی
 -5ابون ر علی بن محمد بن الحسن الم طیش
 -1السید االجل عزالدین الحسن بن علی بن محمد بن علی المعروف بابن األبزر الحسیای
 -6السید نجمالدین الحسیای الطو ی
 -7محمد بن الحسن بن محمد العلوی
 -8شماالدین بن نجدة( از شاگردان شهید اول)
 -9العالمه علی بن یونا البیاضی
 -51الشیخ علی بن عبدالعالی الارهی
 -55الشیخ حسن بن زینالدین العاملی
 -52العالمه محمدباقر المجلسی

1

 -53الشیخ الحر العاملی صاحش الو ائل

1

بی ماا با نیسا هه صورت اجازا مرحوم شیخ حر عاملی را به نظر بر اند.
«و أجزت أن یروی عای ه ا نهجالبالغه  ...و غیر رلک من مؤلتات السمید الرضمی  ...بالساد السابق
عن شار ابن جبرئیل القمی عن احمد بن محمد المو وی عن ابن قدامه عن السید الرضی»
راویان ه ا نهجالبالغه
نا ۀ مهم دیگر هه هم ر بدان توجه شممدا ولی در اع بار نهجالبالغه نقش برجسم ه دارد توجه محدثان
و علمایی ا مما هه این ه ا و متاد آن را روایا هردااند ،بدیهی ا مما ه ابی مورد روایا قرار میگیرد هه
از نظر وثاقا ت

مص مؤلف و مایر جهات به عاوان یک م ن علمی شمااخ ه شمدا باشمد و توضیحات و

 .1دراسه حول نهجالبالغه – محمدحسین حسینی جاللی ص59

1

نا ههای آن را دریافا هردا باشاد.
روایا یک ه ا از موی افراد مع بر در آن علم نشمانۀ روشمای بر صمحا و عمق مطالش و نیز اد و
شرای الزم در صدور آن ا ا.
ً
دربمارا ه ما شمممریف نهجالبالغمه محمدثمان و راویمانی همه ا مممامی آنان ریال تقدیم میشمممود ه ا
ً
نهجالبالغه را از ا مماتید خود روایا هردااند هه بعض می از آنها ش م مما در محضممر مؤلف حضممور داش م ه و
مشافهه مطالش را ا تادا و ا ماع و پا نقل هردااند.
و این نشمانۀ دیگری بر تلقی به قبول نهجالبالغه در طول تاریخ ا ما و ایاک ا امی هسانی هه ه ا
نهجالبالغه را روایا هردااند :

سخن مدیر مسؤول

 -5احمد بن علی بن قدامه (ت)586/
 -2ابو عبدالله جعتر بن محمد الدوریس ی(ت)515/
 -3محمبد بن الحسن الطو ی(ت)561/
 -5محمد بن علی الحوانی (ت)121/
 -1محمد بن محمد العابری(ت)572/
 -6ابوزید الایابای
 -7الاقیبه باا السید المرتضی
الزم به رهر ا ما هه دخ ر ید مرتضی ه ا نهجالبالغه را ش

ً
ا از عمویش یدرضی روایا هردا

ا ممما و «ابن االخوا» و «شمممیخ زینالدین ابی جعتر» و بعضمممی دیگر هم از آن بانوی عالمه فاضمممله نقل
هردااند.

1

و از همه مهم ر ،مح وی و مطالش مسمملمی ا مما هه در نهجالبالغه آمدا و داها آیه و صممدها حدیث
شم وانۀ آن ا مما هه قابل تردید نیسمما و برا م ی میتوان گتا هه از هسمی جز امام نمیتواند صممادر
شدا باشد.
در هر صمورت غر

ً
از تحریر این مقدمه اشمارا به برخی نظرات و م اانی ا ا هه اخیرا در رابطه با

نهجالبالغه و بعض می از احادیث آن شممایدا میشممود هه الب ه یشمم ر هم مطرح بودا و جوا های هافی و
شافی دادا شدا ا ا.

 . 1کتاب دراسه حول نهجالبالغه ص.59 -59

9
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باظر میر مد ورود نهجالبالغه در فرهاگ جامعه و مراهز جهانی و گسم رش آن در حوزا و دانشگاا و
انجام تألیتات و تحقیقاتی هه در این بارا انجام شمدا به عاوان یک مطالبۀ جدی در جامعه و نظام ا ممالمی
مطرح شدا و میرود هه به یاری خداوند در نظامات جوامع ا المی دیگر هم وارد شود هه ع ر جدیدی را
ً
یریزی میهاد ،لذا دانس ه یا ندانس ه اشااالتی عاوان میشود هه قبال هم ا خ دادا شدا ا ا.
رهر این نا ه الزم ا مما هه در زمان حاضممر هه به برها انقال ا ممالمی ،موانع میا می و دول ی در
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

با ارائه فرهاگ نا ا ممالمی و علوی از بین رف ه ا مما ،محققان و مؤلتان میتواناد آزادانه به تحقیق و
بیان حقایق و هشف نا هها و قانونها و ارائه آن به دولا و مجلا فضای هشور را علوی و ا المی هاد.
و مطالش بسمیار مهم اخالقی ،میا می و اج ماعی را عرضممه هردا و به زبان روز و طبق نیاز جامعه در
اخ یار بگذارند.
به عاوان نمونه ،عهدنامه امام به مالک اشمم ر هه مهم رین ماشممور حاوما ا ممالمی ا مما هه
تو

خود آن حضرت نوش ه شدا ا ا.
م أ ممتانه در این بارا ه ابی هه به عاوان «طرح» یا «الیحه» از آن ا م تادا شممود تاهاون تألیف شممدا

ا ما و مرهز ووهشهای مجلا شمورای ا مالمی هم از هاار آن گذشم ه ا ا و هثرت هارها و مشاغل
اجازۀ بهراوری از این ه ا ارزشماد را نمیدهد.
امیدواریم در آیادا نزدیک از آن ا تادا شود.
یدجمالالدین دین رور
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پرویز شیبانی
تاریخ دریافت1011/1/18 :

*

تاریخ پذیرش1011/7/88 :

چکیده
انساااان کاااماال از تعااابیری اساااه کااه عرفااا در مباااحا خود پیرامون مساااائاال
ّ
هساتیشناختی به کار بردهاند .انسان کامل کاملترین تجلی عینی حق تعالی بوده
و از این روی آیناه تماا نماای جماا و جا خاداونادی و الجر واساااده در آفرینش
امری و خلقی اساااه .نه الباغه و شااااهنامه به معرفی تفسااایر و تبیین ویژگیهای
انساااانهای واال و کامل پرداخته اساااهن بنا بر پژوهشهای پیشاااین این دو کتاب به
عنوان منبع مهم در روشهای دساهیابی به آن محساوب میشوند .جستار حاضر به
بررساای ویژگیهای انسااان کامل و مقاماآ آن در نه الباغه و شاااهنامه پرداخته و با
رویکردی توصایفی -تحلیلی به بخشی از کا اما علی  و دیدگاه فردوسی دربارۀ
انساااانهاای برتر پرداختاه اند .نتیجه حاصااال از این پژوهش دساااهیابی به برائه از
ویژگیهای ناشااایسااه و جذب ویژگیهای پساااندیده اسااهن آنچه بیشاااتر در این
پژوهش مورد بررس ای قرار گرفته اسااهن سااجایای اخاقی همانند :نیکی و احسااان
عادالاه و دادگری خردورزی وفاای باه عهاد و حفا اسااارار اساااه .این ویژگیها از
دریچاه علم اخاق مورد بررسااای قرار گرفتاه اساااه و هر کدا نشاااان دهندۀ جایگاه
انساان کامل و جامع اسه .در این پژوهش درک این مفهو از دریچه علم اخاق مورد
خوانش تدبیقی صااورآ گرفته و آنچه به دسااه آمده اسااه حاکی از آن اسااه که
ویژگیها و سااجایای اخاقی و نیز حضااور انسااان کامل در هر دو کتاب مورد مدالعه
بسامد بیشتری داشته اسه.

* .استادیار گروه ادبیات دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی شیراز.
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واژگان کلیدی

انسان کامل اخاقیاآ نه الباغه شاهنامه.
 .1مقدمه

انسمان هامل از مباحث مهمی ا ما هه با رشد متاهیم عرفانی و باورهای مذهبی رشد هرد «اولین هسی

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

هه اصطالح انسان هامل را در عرفان وضع هرد ابن عربی از عرفای قرن ششم ا ا .ا از او عزیزالدین
نسممتی در قرن هت م اولین نویسمماداای ا مما هه ه ابی را با نام االنسممان الاامل نگاشمما .بعد از نسممتی،
عبمدالاریم جیلی (م وفی )811 -ه مابی را تحا همین عاوان به عربی نگاشممما» (جهانگیری:5367 ،
.)326
ماظور از انسمان هامل ،هاملترین انسمان آفریدا شدا ا ا و باابراین ،شبیهترین م لوق به خداوند بودا و
موجودی هاملتر از او به وجود نیامدا ا مما .او خلیته خدا روی زمین و صممورت هامل حضممرت حق و آیاه
جامع صمتات الهی و دارای امانا خدایی و عالم به علم همه ا مماء ا ما« .انسان هامل آن انسانی ا ا
هه همه ارزشهای انسممانی در او به طور هماهاگ با یادیگر رشممد هااد و رشممد هر هدام از این ارزشها به
حد اعالء بر مد .این انسمان میشمود انسمان هامل .انسانی هه قرآن از او تعبیر به امام میهاد» (مطهری،
.)552 :5381
از دیدگاا ووهشمممگران ادبیات حما مممی و تعلیمی ،بهطور قطع بیان حما مممه ملل م لف ،تاها شمممامل
توصمیف هارمادانۀ میادین نبرد ،یروزیها و شماسا ها و قهرمانان و ا طورا ها و اقدامات خارق العادا
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و تحسمین برانگیزشمان نیسما .آن ه یک حما مه ملی را تاامل ب شیدا و به اثری انسانی ،هارمادانه و
قابل اع اا تبدیل میهاد شم وانه ای قوی از ارزش ها و فضمایل گوناگون انسمانی ا ا( .صتا)9 :5377 ،
شماهاامه فردو ی به عاوان ما وبی ماندگار از حما ه ملی ایرانیان ،یای از مهمترین مؤلته های شااخا
هویا ملی و نگاهبانان زبان ،آیین ،فرهاگ و تمدن ایرانی به شممار میآید .این اثر شمگتا و شگرف آییاه
ای تمام نما از اخالقگرایی و فضایل ایرانیانی ا ا هه در طول تاریخ بر این هاه از گی ی زندگی هردا اند.
جسمم ار حاضمممر با رویاردی توصممیتی -تحلیلی و خوانشمممی تطبیقی به برر ممی و بازتا انسمممان هامل در
نهجالبالغه و شمماهاامه رداخ ه ا مما در این ووهش تالش شممدا تا ویوگیها و مقامات انسممان هامل در
نهجالبالغه و شماهاامه مورد برر می قرار گرف ه ا ما .در واقع ووهش حاضمر در ی یاف ن ا خ ماا بی
برای ر شهای زیر ا ا:
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ویوگیها و مقامات انسان هامل در نهجالبالغه و شاهاامه گونه بیان شدا ا ا؟
مؤلتههای ویوگی و مقامات انسان هامل در نهجالبالغه و شاهاامه هدام ا ا؟
 .2پیشینۀ پژوهش

نگرف ه ولی حول این محور ووهشهای صورت گرف ه هه به شرح زیر ا ا:
ا متادیار ( )5385در ه ابی با عاوان «انسمان هامل اثر عزیزالدین نستی» به برر ی ویوگیها انسان هامل
در آثار نسمتی رداخ ه ا ا .مطهری ( )5375در ه ابی تحا عاوان «انسان هامل» به برر ی ویوگیهای
این مقام رداخ ه ا ما .ن ری ( )5375در ه ابی تحا عاوان « یمای انسان هامل از دیدگاا مااتش» به
برر ممی ممیمای انسممان هامل و ویوگیهای آن در مااتش دیگر رداخ ه ا مما .دیاانی ( )5375در مقالهای
تحا عاوان «انسممان هامل» به برر ممی این ویوگی در آثار تالیف شممدا رداخ ه ا مما .بسممیج ( )5389در
مقالهای تحا عاوان «انسمان هامل در نهج البالغه» به برر می زوایا و تعاریف امام از انسان هامل رداخ ه
ا ما .نثاری ( )5383در مقالهای تحا عاوان «نهج البالغه و انسان هامل» به برر ی ویوگیهای انسان
هامل در نهج البالغه رداخ ه ا ا.
 .3بحث کلی
 .1-1تعریف و توصیف انسان کامل

نسمتی در تعریف انسان هامل میگوید :انسان هامل آن ا ا هه در شریعا و طریقا و حقیقا تمام باشد
و اگر این عبمارت را فهم نمیهای به عبارتی دیگر بگوییم .بدان هه انسمممان هامل آن ا ممما هه او را هار
یز به همال باشمممد :اقوال نیک و افعال نیک و اخالق نیک و معارف (نسمممتی.)75 :5377 ،در نگاا ابن
عربی انسمان هامل نسمبا به حق ،ماناد نسمبا مردمک شم به شم ا ا .یعای همانطور هه مق ود
اصملی از خلقا شمم هه عضمو باصمرا ا ما مردمک آن ا ما هه نظر و ب مر تاها به و میله آن حاصل
میشود،
همینطور مق مود اصملی از ایجاد عالم ،انسممان به ویوا انسمان هامل ا مما هه به و میله او ا ممرار الهی و
معارف حقیقی واهر و ات ممال اول به آخر حاصممل و مراتش عالم باطن و واهر هامل میشممود« .در حقیقا
عالم به وا ممطه و به ممبش او خلق شممدا ا مما و از حیث رحما ،اعظم از هر م لوقی ا مما یعای هه او
رحما عظیم الهی ا مما بر خلق هه دلیل معرفا حق ا مما .هسممی هه ب واهد از طریق مشمماهدا نه از
طریق اندیشمه به او معرفا حق ا ا .هسی هه ب واهد از طریق مشاهدا نه از طریق اندیشه به او معرفا
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در زمیاۀ برر ممی تطبیقی دربارۀ انسممان هامل در نهج البالغه و شمماهاامه ووهش مسمم قلی صممورت
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بیابد میتواند به انسمممان هامل باگرد هه او مظهر هامل حق ا ممما .انسمممان هامل روح عالم و عالم جسمممد
او ممما همانگونه هه روح به و مممیله قوای روحانی و جسممممانی به تدبیر بدن و ت مممرف در آن می ردازد،
انسمان هامل نیز به و میله ا ماء الهی هه خداوند آنها را به وی آموخ ه و در وی به ودیعا نهادا ا ا در
عالم ت ممرف میهاد و آن را ادارا مینماید و همانطور هه روح و نتا ناطقه ممبش فضممیلا و معاویا و
حیات بدن ا مما ،انسممان هامل نیز ممبش وجود و مایه شممرافا و معای و همال در عالم ا مما هه وا ممطه
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

تجلی حق در این عالم ا مما و ون او این عالم را ترن نماید و به عالم آخرت ان قال یابد این عالم تباا و از
معانی و هماالت خالی میشود» (جهانگیری.)328 :5367 ،
انسمممان هامل دارای مقامی ا ممما هه هید موجودی از موجودات جهان اماانی ،هم وزن آن نیسممما او
مظهر هاملی ا ما هه دارای جمیع مظاهر تت میلی و اجمالی و مشم مل بر جمیع مراتش هسم ی داش ه و
باالترین نمود حق تعالی ا مما .از این رو او هه از مقام احدیا وهور یاف ه به مراتش و احدیا و دیگر عوالم
عقول طولی و عرضی و عوالم و مراتش جبروت و ملاوت و نا وت احاطه دارد.
 .2-1نگاهی به مضامین اخالقی شاهنامه و نهجالبالغه

اندیشمممههای اخالقی و عرفانی یو ممم ه یای از موضممموعاتی ا ممما هه در ادبیات قدیم حضمممور ر ر رنگی
داش م ها مما در این میان شمماهاامه فردو ممی عالوا بر این هه یک اثر ادبی همنظیر و تأثیر آن در خوانادا
بسمیار ا ما ،باید گتا هه از اخالق لبریز ا ما ،زیرا در این ه ا یک ملسمله مسمائل اخالقی و انسانی
طرح شمدا هه میتواند برای خوانادا مرمشمقی باشمد و راا و ر م زندگی را به انسانها بیاموزد و آنان را به
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ر مم گاری رهامون هاد .شمماهاامه فردو ممی در عین جابه حما ممی و غاائی ،به ماظور انسممان ممازی و
آموزش و هدایا جامعه به موی معادت مرودا شدا ا ا .یای از ناات بارز شاهاامه ،مضامین عرفانی
آن در با آیینها و مبانی نظری و د م ورات اخالقی آن ا ما .برای د ما یابی به این ماظور ،فردو ی
از هر فرصم ی مود جسم ه و هر رویدادی را بهانه قرار دادا ا ما .ح ی شاهان و هلوانان نیز برای نیل به
این هدف به هار گرف ه شممدااند .آن طور هه گویی فردو ممی همه را برگماردا تا در ضمممن شممرح زندگیاامه
آنها مطالش حاما آموز خود را از زبان آنان بیان دارد (مجابی)37 :5383 ،
شماهاامه در عین حال هه ،گاجیاهای ا ما هه اشمعار رزمی و بزمی و عشمقی و احسما ات لطیف ،ناات
مممودماد اج ماعی و مطالش اخالقی فراوان دارد و خوانادا در آن به گوهرهای حاماآمیزی برمی خورد
هه هر یک بسممیار با ارزش و متید و د م ور هامل زندگی ا مما.شمماهاامه ،تاها از آن جها مهم نیسمما هه
ممرگذشمما ایران قدیم ا مما و دا م ان ها و افسممانههای ملی ما را هه نمایادا فرهاگ و ر مموم و عادات
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گذشممم ه ملا ما ممما ،زندا هردا و در میهن دو ممم ی به خوانادا آموخ ه ،بلاه از آن جها نیز اهمیا
دارد هه مملو از متاهیم حامی و اخالقی ا مما و راا و ر ممم زندگی هردن در این جهان را به ما میآموزد و
ما را به ر ممم گاری رهامایی می هاد .در هاار شممماهاامه ،نهج البالغه به عاوان دومین ه ا دیای ( ا از
ا ممما .نهجالبالغه،یای از مهمترین ه ا ها در زمیاه تعالیم اخالقی ا ممما .معارف رف هالم حضمممرت
علی مبش شمدا ا ما تا تأثیر شگرفی در ادبیات عربی و فار ی داش ه باشد.در شاهاامه نیز به دالیل
گوناگون ،روند ماطقی روایا دا م ان ها ،گسممس م ه میشممود و فردو ممی،به شممال های م لف به بیان
تعالیم اخالقی و انسمانی خود می ردازد .ازاین جها برر می تطبیقی نهجالبالغه و شاهاامه فردو ی حائز
اهمیا ا ما و در تبیین ویوگیهای شم

می ی و اندیشمهی فردو ی بسیار موثر ا ا .در این ووهش با

ا م تادا از روش مماد هاوی تعالیم اخالقی دو ه ا ارزشممماد ا م راج شممدا و با تطبیق متاهیم مطرح
شممممدا ،جابممه هممای تممأثیر نور حاممما هممای امیرالمؤماین بر شمممماهاممامممه فردو مممی ،مشممم ص
میشممود.نهجالبالغه ،هالم انسممان واالیی ا مما هه هدفش مماخ ن انسممان همال یاف ه و ایجاد جامعهی
مطلو به دور از آالیش و بدیها ما و رشار از توصیههای اخالقی ،اع قادی و حامی فراوان میباشد
ر
تا ب واند نیک نامی و نیک ب ی اخروی ،خرد و خردورزی را به انسممان بیاموزد .باابراین تحلیل مقایسممهای
متاهیم اخالقی  -عرفانی موجود در شمماهاامه و نهجالبالغه میتواند میزان بسممامد ،ویوگیهای اخالقی و
تأثیرگذاری هالم حضممرت علی را در شمماهاامه فردو ممی بیش از یش نمایان ممازد و از آنجایی هه این
تحقیق بر ا ما

با خوانشمی تطبیقی انجام میشمود ،ن سا باید شرای انجام ووهش تطبیقی بر ایه این

نظریه میان دو اثر وجود داشمم ه باشممد در این نظریه دو اصممل برای انجام ووهش تطبیقی میان دو اثر یا
جریان ادبی الزم ا ما« :الف) میان دو اثر یا جریان ادبی مورد مقایسه ،اخ الف زبانی وجود داش ه باشد
) میمان دو اثر یما جریان ادبی اماان تأثیر و تأثر و ارتباط تاری ی وجود داشممم ه باشمممد(».هتافی:1831،
.)11
 .5-5ویژگی و مقامات انسان کامل

در ت وف دو رهن ا ا ی عقاید صوفیه را نظریۀ وحدت وجود و نظریۀ انسان هامل مم هه اولی تعبیر درونی
توحیممممد و دومممممی معاای درونی نبوت ا ما ،تشمایل میدهد« .متهوم انسان هامل ماناد نظریۀ وحدت
وجود ،یک اصممطالح و در قالش نظریهای ماسممجم ن سمما در ممدۀ 7ق53/م مطرح شممد .انسممان هامل
ن سم ین حقیقا آفریدۀ خداوند ،ر الاوع انسمان و مثل اعالی عالم هون و آییاهای ا ا هه تمام ا ماء
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قرآن هریم) مسملمانان  ،بویوا شیعیان هموارا الهامب ش متاهیم نا بسیاری در زمیاههای م لف بودا
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و صممتات الهی در آن ماعاا ا مما .این حقیقا فق در انبیا و اولیای بزرگ و الب ه در تشممیع در امامان،
به فعلیا ر میدا و باالترین آن م علق به یامبر اهرم ا ما و در دیگران بالقوا ا ا »(رزمجو:5371 ،
.)335
امام علی  یای از م مادیق انسمان هامل ا ما .لذا توصیف آن حضرت از انسان هامل به حام ایااه
او خود هامل و مع مموم ا مما ،این انسممانهایی نه تاها به صممتات نامحدود خداوند م ممف و باالترین
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

نمونۀ تجلی آن صممتات حسممای هسمم اد بلاه هر آفریداای هه ب واهد به همالی از هماالت حضممرت حق
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م عال م ممف شممود باید از طریق و دروازا وجود نورانی ایشممان هسممش فی

هاد .و الب ه هر موجودی هم

هر اندازا از هماالت حق تعالی را دارد از مممر و ممماطا و مجرای آن بزرگواران ا ممما هه به لطف هراما
حق ،هریم و متی اند .در زیر میتواند به بسممیاری از اش م راهات انس مان هامل در نهج البالغه و شمماهاامه
اشارا شدا ا ا.
 .1-3-3مبرا از صفات ناپسند نیرنگ و فریب:

مار ،حیله ،حقه ،فریش و نیرنگ از دیگر ررایل اخالقی در حوزا ادار و اندیشممه ا مما و در شمماهاامه بدین
معاا ما هه انسمان با تو مل به این ررایل در ی د ا یابی به اهداف خود باشد .به تعبیری نیرنگ و مار،
جسما و جوی راههای اهانی ا ا تا «برای ر یدن به مطلوبات و مق ضیات دو قوای خشم و شهوت به
هار گرف ه شود»(نراقی .1833 ،ج) 122 :1
ً
اصمموال حیلهگری یا مااری از م ممادیق بد ممگالی ا مما هه به ت ممری ،فردو ممی ،ممرانجامی نیک در ی
ندارد (.رضا) 883 :1831 ،
در مواردی امیرمؤماان علی برا مما

مممیرا ر ممول خدا خدعه و فریش دشممممن در جاگ جایز

میدانسمما .آن حضممرت در حدیثی میفرماید :در نبرد ،بر حیلهات بیش م ر از نیرو و توانا اع ماد هن (.ابن
ابیالحدید ،1813 ،ج ) 811 :11
در شاهاامه نیز همین موضوع مطرح می شود:
و همراا های جممماگ را با خرد

دلیرت ز جامممگاوران نشمرد

ن را و دین را رهی دیگر ا ا

ن های نیاو به باد اندر ا ا
(شاهاامه ،ج)112 :1

اما در ایاجا به م اان موال علی به شمال مجموعهای از فرازهای هالمی ایشان در خ وص نیرنگ
و فریش اشارا میشود:
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از آن هه دوری هاد به خاطر بی رغب ی به دنیا ما و رهیزگاری ،و بدان هه نزدیك شود از روی

نزدیای وی به مار ا ا و فریت ن.
امام علی ممممم زمانی هه به اردوگاا خوارج رفا و آنان هم اان بر اناار حامیا افشمماری می هردند م
فرمود:
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آیا هاگامی هه از روی حیلا ،و رنگ ،و فریش و نیرنگ ،قرآنها را برافراش م اد ،نگت ید برادران ما

و همدیاان مایاد .از ما ،گذشممما از خطا طلبیدند ،و به ه ا خدا گراییدند .رای ،از آنان ذیرف ن
ا ا و بدانها رهایی ب شیدن .به شما گت م ،این هاری ا ا هه آشاار آن ذیرف ن داوری قرآن
ا ا ،و نهان آن دشمای با خدا و ایمان .آغاز آن مهربانی ا ا ،و ایان آن شیمانی،
در شماهاامه نیز به مقوله نیزنگ و فریش نیز اشمارا شمدا ا ا .از آنجایی هه شاهاامه م ای حما ی ا ا،
و حما مه فضمایی آهادا از جاگ و دالروی و هلوانی و د میسه و نیرنگ و گاا جادو و جادوگری ا ا .در
شممماهامامه شممماهد دو نوع نیرنگ هسممم یم :ن سممما تدبیر و نیرنگهای مثبا هه در میدان جاگ روی
میدهد .این نیرنگهای جاگی نه تاها ناما مممتانه نیسممما و نه تاها عمل زشممما و نا سمممادی محسمممو
نمیشود ،بلاه برعاا هاریسا الزم و ضروری در جاگ این د ه از افسونها و نیرنگها نشانگر زیرهی
و تالش فاری طراحان آنها ما .هسی هه میتواند دشمن خود را فریش دهد ،معلوم ا ا هه در هاار زور
بمازو ،قمدرت فاری و رهماوت و هوش بماالیی نیز دارد .دوم تمدبیر و نیرنمگهمای ماتی همه اغلش از طرف
انسمانهای سا و ضعیف انجام میگیرد و اغلش بر ایهی حسادت هس اد این نیرنگها از طرف هلوانان
بزرگ ایران صممورت نمیگیرد بلاه یا از طرف ایرانیانی هه ضممعیف الاتا هس م اد و یا از طرف غیر ایرانیان
ا ا مثل نیرنگ گریسوز علیه یاوش( صتا )132 : 1831 ،
اورمزد به سمرش وصمیا میهاد هه در هر حال به فریش نیادیشاد زیرا فریش ر م و راا مردانگی را نابود
میهاد:
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بررسی و بازتاب انسان کامل و مقامات آن در نهج البالغه و شاهنامه فردوسی

نرمی ا مما و آمرزگاری .نه دوری گزیدنش از روی خویشمم ن بیای ا مما و بزرگی فروخ ن ،و نه

15

نباید نهادن ر اندر فریش

اگر در فرازی و گر در نشیش

(فردو ی )113 /1 1891،
فردو می بهشمدت از نتاق و نیرنگ و دورویی و درو گویی م اتر ا ما و این صمتا را بسممیار قبی ،و زشا
میداند.از آنجا هه درو توجیهی ا ما برای عمل خطای آدمی و یا از ر تر ا ا و یا انسان برای فرار
از مهلاهای زبان به درو میگشماید انسمان در ا هار و شجاع زبان به درو نمیگشاید ،از طرفی انسان
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

دانا ون از تاریخ درو نمیگشماید از طرفی انسمان دانا ون از تاریخ درو آگاا ا ا از آن رهیز میهاد،
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انسممان بزرگ ماش ه بسمما هه عملش از گت ارش نیز ناوتر باشممد .از این رو حایم ابوالقا ممم فردو ممی
خطا به دورویان میگوید :زبان ان ر ر از گت ار ولی دل ان ر ر از نتاق و دورویی ا مما و از خدای تعالی شممرم
نمیهاید در حالیهه د ان یاا و زبانتان ر از

اان شرمآور و درو ا ا:

درو با ریا خویشاندی نزدیک دارد و فردرو ی در افشای ماهیا ریاهاران میگوید:
اگممر بممد دلممی ممماممگ خممارا شمممود

نمممممانممد نممهممان آشممممماممارا شمممممود

اگمممر مممامممد نمممرمسممممما آواز تمممو

گشمممممادا همممامممد روز همممم راز تمممو

نمممدارد نمممگمممه راز ممممردم جمممهمممان

هممممان بممه هممه نیای های در نهممان
(همان)235 /7 ،

فرود ی هوی را رف ار بی ارگان و بی شرمی را رف ار مااران میخواند:
بریدا دل از شرم و بی ارا هیسا
و بیشرمی آرد ماارا خوان
ماارا خوانیمش و بیفرو
(همان )515 /7:

دگر آناه گت ی ماارا هیسا
و هوی هاد مرد بی ارا خوان
هر آن ها هه او یشه گیرد درو
 .2-3-3رشک

رشمک یا حسمادت احسما می ا ما هه هاگام همبود نسمبا به ویوگی ،د اورد یا داش ههای برتر فردی
دیگر روی میدهد و فرد حسمود یا میخواهد هه آن را داش ه باشد و یا آناه میخواهد دیگری آن را نداش ه
باشد.از نظر حضرت علی رشک عبارتاد از:
لحخ

ُ عََحع( .نهج البالغه :حاما )8ب ل ناگ ا ا.

ُ ْ ْم ن
مَ مس ُعع ن
ده
عیق معم ْنعَ ُع َ مو ع
لا ع
م
م م

( نهج البالغه :حاما )113

شك بردن دو ا از خالص نبودن دو ی او ا.
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شگتا ا ا از رشك بران هه غافلاد از تادر ی مردمان.
م

ن

م
ّ
سع ( همان :حاما ) 216
مص عازع لج مس مع معمن معق علزع لا م ع

از دیگر صممتات ناوهیدا در این ب ش از اشممعار شمماهاامه ،رشممک و حسممد ا مما هه با انواع بداندیشممیها
درآمی ه ا ممما و در ه ش اخالقی و عرفانی آن را از ممم اترین بیماریها دانسممم ه اند( .نراقی،1833 ،
ج) 19 :1
اما در خ مموص رشممک در شمماهاامه باید ارعان داشمما ،فردو ممی با تایه بر باورهای ا مماطیری و م ون
دیای ،رشمممک و حسمممد را هه یای از محورهای آز ا ممما یی رنگ بسمممیاری از دا ممم انهایش قرار دادا و
ترا دیهای خونبار را مامان دادا و مرودا تا شمر و شمومی آن را به ت مویر هشمد .فردو ی در بسیاری از
دا م انهایی هه در آنها به زوال و انحراف ادشاهان ،بزرگان و یا دیگران اشارا میهاد ،آزمادی و رشک را
عامل اصملی معرفی میهاد .برای نمونه در دا ان حسادت برادران تور نسبا به او از این نظر ،آزمادی و
رشمک در شاهاامه همهجا ن یجهی شوم به بار آوردا ا ا .نگارندا بر این ا ا

به شرح و تحلیل حوادثی

برجسممم ه در این زمیاه رداخ ه ا ممما« .حسمممد از مهم رین رریلاهای اخالقی و نیز از جملهی خلقیات
ً
بسمیار مذموم و نا ساد در شاهاامه ا ا .در برخی از رویدادها و حوادث شاهاامه این مسأله هامال مشهود
ا ما .در شماهاامه شمر و شمرور در قالش شم

میاها ،موجودات اهریمای و متاهیم و مضامین ان زاعی

ون خشمم ،رشمک و حسمد ،م ،آزمادی و ...هه نمایانگر نیروهای شر و بدی در وجود انسانها ا به
نمایش گذاشم ه شمدا ا ما «با در نظر گرف ن این نا ه هه شماهاامه اثری ا مطوراای -حما ی ا ا در
میمان دا ممم مانهمای آن بما هراهما ،زممانهما ،ماانها ،موقعیاها و ح ی اندیشمممههای نمادین مواجه
میشمویم هه شمااخا در ما شاهاامه در گرو تتسیر و تحلیل نمادها و د ا یاف ن به یامهای اهان آن
ا ا .
حسممد صممت ی ا مما هه ماشممأ آن احسمما

بررسی و بازتاب انسان کامل و مقامات آن در نهج البالغه و شاهنامه فردوسی

حسد ون هم بود ،تن در ا و بی غم بود.

نقص خود و همال غیر ا مما به همراا حقه و هیاه توزی و

بدخواهی هه از شممریری نتا ممر شمممه میگیرد و بدین روی حا ممد هموارا آرزو میهاد اگر خود ن واند،
حوادث روزگار آن همال را از محسممود زایل هاد و یو مم ه از این اندیشممه رنج میبرد ودر خود فرو میرود و
می وزد.
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فردو ی ،حسد را دردی بیدرمان میخواند هه از وی دیو و اهریمن صادر میشود و هم این:
مر آن درد را دیو باید زشک
د آگاا دیوی بود نیک از
(همان)63 /1:

هر آن ها هه دل تیرا دارد زرشک
هه رشک آورد آز و گرم و نیاز

وق ی فریدون ههن ممال شممد و ادارای امور هشممور برای او مشممال گردید قلمرو ادشمماهی خویش را بین
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

فرزنمدان خود به نامهای ممملم ،تور و ایرج تقسمممیم هرد و فرزند هو ك خود-ایرج را-هه جوانی خردماد و
شمایسم ه بود ،به جانشیای خود برگزید و او را شهریار ایران هرد .این مسأله اب دا رشك و آز لم را نسبا به
ایرج برانگی ا ،زیرا به زعم او ایرج اگر ه برادر هو كتر بود ،اما بزرگترین هم را از مملاا یاف ه:
بجابی مد مر ممملم را دل ز جممای
دلش گشممما غرقمه به آز اندرون
نمبمودش سممماممدی مدا بم ش ممدر

دگممرگممونممهتممر شممممد بممه آیممی من و رای
بممه انممدیشممممه باشمممسمممما بمما رهامون
هممه داد او بممه همهم مر سمممر ت مما زر
( همان)113 /1:

 .3-3-3کاهلی

هار مهمترین عاملی ا ما هه حیات بشر ،عزت و ربلادی هر فرد و اج ماعی بس گی به میزان وجود آن
دارد .هار متهوم عامی ا مما هه شممامل تمامی فعل و انتعاالت و هر حره ی می شممود هه از جسممم و ح ی
روح انسممان ممر شمممه می گیرد .از آنجایی هه هار مایه خوشممب ی و ممعادت انسممان ا مما ،ادیان الهی
حامما ،انمدیشممممامدان ،شمممعرا و صممماحش نظران علوم اج ماعی و انسمممانی به اندازا دریافا های خود و
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مر شممه های فی

الهی یرامون موضوع هار و تشویق انسانها به تالش و فعالیا مطالبی عاوان هردا

اند هه اهمیا و جایگاا این امر حیاتی را ب وبی روشمممن ممماخ ه ا ممما .در نهج البالغه به اهمیا هار و
نپرداخ ن به هاهلی و تابلی اشمارا شدا ا ا امام علی هر گونه تابلی و هاهلی را نا ساد دانس ه و این
امر را از انسان هامل مبرا دانس ه ا ا.
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ْ
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به هار -برخیزید -به هار -برخیزید .-ا به ایان ر ممانید به ایان ر ممانید و ایدار مانید ایدار

مانید ا شایبایی شایبایی ا ار ایی ار ایی شما را ایانی ا ا ،خود را بدان بر انید.
م
ق م علی
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اندهی هه با آن بپایی به از بسیاری هه از آن دلگیر آیی.
در این خطبهها امام ارزش هار و هما را بسمممیار ممم ایش هردا و ارعان دارد هه هما انسمممان هامل
هما اصلی و حیاتی برای همه انسانها ا ا.
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َف معم ز( نهج البالغه :حاما)571
إذ ع م ْاتعأمر عع ع م عععی مزععإٌ معشهعَت عقی مزعأََظُ معِمَع
م
م
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م ْ
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م م م

علَععق ْع مح م نعِه م ز( نهج البالغه :حاما )57

ارزش مرد به اندازا هما او ا.

تابلی و مسم ی هموارا در شمار صتات ناوهیدا انسانها بهشمار رف ه و میرود .در همین را ا ا ا هه
امام علی جوهر مرد را هار دانسم هاند و از آن تحا عاوان « مرمایه زندگانی» یاد شمدا ا ا .در بیاش
فردو ی نیز هاهلی ناوهش و رزنش شدا ا ا.
از نگاا فردو ی ،هاهلی در زندگی همه قشرهای جامعه

ی و بدب ی میآورد .هر هسی گرف ار آن

گردد به هدف خود ن واهد ر ید .تابلی ،صت ی ا ا هه ح ی اش اص دلیر را ضعیف و بدب ا می ازد:
اگر هاهلی یشهگیرد دلیر
هجا هاهلی تیرا ب ی بود

نگردد ز آ ایش و گاا یر
به او بر همی رنج و

ی بود

(فردو ی)55/2 :

بررسی و بازتاب انسان کامل و مقامات آن در نهج البالغه و شاهنامه فردوسی

ون از هاری تر ی بدان در شو ،هه خود را
م

ا اییدن دشوارتر تا در نشدن در هار و تر یدن.

شاهاامه انسان را از تابلی و هسالا بر حذر داش ه و تارش میهاد از هار و هوشش ناگ نداش ه باشد.
دگر هر هه دارد ز هر هار ناگ

بود زندگانی و روزیش تاگ

و هاهل بود مرد برنا به هار

از و یر گردد دل روزگار
(همان)211 /6:
مبادش روان و مبادش زبان

نماند روان تادر ا و جوان

(همان)216 /7:
 .2-5غنی از صفات پسندیده

 .1-2-3نیکی و احسان

موال علی در خ مموص نیای و احسممان توصممیه های فراوانی داش م ه اند هه هر یک مسممیری از نحوا
رف ار فردی را بازنمون میهاد.
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21

م م م
ُ
ْ م م م م
ْم ْ ُ م م م م
م
م ُ م
م ْ
ْ م م ْ م م م
ْم
ْ
َ علیَِ ،معَع لفض ُد عمععذلكع
عیتعإ علیكعیعععك مَعئَِعمبَعیربع ع
عَییعتع مب مت عایزعف عاىعبأَ مس ُد من معم َِ ،معَعإذ عأَ ُد م ع
ذ ع
م
م
م
م
م م
ْ
ئ (.نهج البالغه .حاما )21
َد ع
لل ما
م
م
م

ون تو را درودی گویاد درودی گوی از آن به ،و ون به تو احسممانی هااد ،افزون ر از آن اداش
دا ،و فضیلا او را ا هه ن سا به هار برخا ا.
ایشان این موضوع را به فرزند خود این تارش میهااد:
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

م

م

ُ

م

نیای هن  ،اان هه دو ا میداری به تو نیای هااد.
م
ُ ْ
ُْ
ُ ْ
ن (.همان  :حاما)111
د ُجرع َِس معءعبث مو ِع لما مس ع
م م
م
م

م

با اداش دادن به نیاوهار بدهار را بیازار.

م
م
م
ْْ
ْ م م ْ ْ
سٌَع م علی مز ،معَ ْح ُد ْدعش مّر ُهعبَ الاعَم معَ علی م عز (.همان :حاما )133
بع خَكعبَالَ
َََ
م
م
م
م

برادرت را با نیاویی بدو رزنش هن ،و گزند وی را به ب شش بدو به وی بازگردان.
نیای و احسمممان جمایگماا بلامدمرتبمهای در نزد امام علی دارد ،از دیدگاا امام علی انسمممان هامل
ش

ی ا ا هه ب واند این ویوگیهای را دارا باشد.

ْ ُ م م م م ْ ْ ُ م م م
م ّ م مّ م
ْ مْ ُ م ْ ْ ُ م ْ ُ ْ ُ
ْ مْ ُ
َف معم ْنعالعیعشُدك ُر ُهعلك،عع ععیعشك ُركعَ علی مز معم ْنعالعیعس َّ م ععبش
ى ٍء معم عز معَعقععَعحك معم ْنع
العی م عاك معِفع َعر م
م
م
مْ م ّ م م ْ
ُش ْكرع ّلشَكرع ِ م
كَع ُ عر (.نهج البالغه  ،حاما )113
َثع مِمَع ضَلع ل
م
م م
م

آن هه ممپا
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م

م

ْ ْ تا ُّ ْ ْ
ك (.نهج البالغه  ،نامه )81
یا مس منع م علی ع
َ مسنعََِّع م بع ٌع ع

نیای تو را نگزارد ،مبادا به نیاویی هردنا بی رغبا گرداند ،ه بود هه هسممی تو

را بدان نیای مپا

دارد هه مودی از آن برندارد ،و بود هه از پا

پا گزار بیابی بیش از

تباا هردا هافر نعما غدار.
انسان هامل همان نیکنامی ا ا هه خیر و نیای را برای همگان فراهم میاورد.
ْ ُ

ْ

ّ

م

م

ْ

ُ م

ُ
ُ
ُ
لا ْعقعیعج معل ُزع ّ ُ
سٌَع ّ
ی ُ عه (.نهج البالغه  :خطبه)18
عغ ُ ع
عخیععلز معم منع ََلعیرثز ع
ه معِل مَّ ْر مءعِفع ل َس ع
مَعل
م
م
م م
م م
م

و نام نیای هه خدا از آدمی میان مردمان بر جای گذاردبه ر از میراثی ا ا هه دیگری بردارد.
م
ُُ ّ
م
َح (.همان ،حاما )831
ی معب ْعهع ل ُ ع
عخیعخ عخ ع
مَ ع
م
ٍ

خیری را هه آتش -دوزخ -در ی بود خیر ن وان به حسا آورد.
حایم ابوالقا مم فردو می در شاهاامه خود همپای احیای ا اطیر و ر م و آیین و آدا و اا و ق ه و
روایات و امثال و حام و بازگویی صمتحههای درخشمان تاریخ ایران با م ان واالترین اندیشههای اخالقی
مردم را یو م ه با افاار و احسما مات بشمردو م یاش به رشم ه نظم هشیدا ا ا« .نیای و نیاوهاری از
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ارهان ا مما ممی اندیشممههای انسمماندو مم ی فردو ممی بودا ،در تاریخ افاار اج ماعی و اخالقی مردمان
ایرانینواد مممااهای قدیمی و غای دارد و در همه شممماهاارهای ادبی و فرهاگی از او ممم ا تا شممماهاامه
جایگاهی مهم را اشماال مینماید .فردو می این ماا بشردو انه را ادامه دادا در شاهاامه با ان خود
و تشویق نمودا ا ا.
بممه نیای گرای و بممه نیای باوش

بمهمر نمیممک و بممد اممد دانمما نیوش

نممبممایممد هممه گممردد بممه گممرد تممو بممد

هممه از بممد تو را بیگمممان بممد ر ممممد
(فردو ی)518 /1 :1891،

فردو می نیای را بسمیار تارش میهاد و تأهید بیش ر او بر انجام دادن هارهای نیای ا ا هه خیرش به
دیگران ر یدا و موجش آ ایش بیش ر مردم میگردد .
جهان را به هردار بد نسپریم

همه د ا اهی و نیای بریم

(همان)111 /6:
مممماممممیممممن روزگممممار دراز

فممریممدون بشمممممد نممام ازو مممانممد بممماز

بممممر آمممممد

همممممه نممیممکنممامممی بممدو را ممممم مممی

هممه هممرد ای مما ممممود از همما مممم ممی
(همان)516 /5:

23

 .2-2-3عدالت و دادگری:

علی یای از واجبات فردی و اج ماعی را رعایا عدل و عدالا تو م افراد در جامعه می داند و مقابله
بما بیعمدال ی و ولم در جمامعمه را یای از م مممادر نهی از ماار تلقی مینممایمد .بامابراین ،برقراری عدالا
اج ماعی در همه ابعاد آن یای از اصمول مهم و با اهمی ی ا ما هه علی در حاوما ا المی هم در
تئوری و هم در عممل بمه آن توجه داشممم ه ا ممما .ا از بیان اهمیا و تعریف عدل و عدالا ،مهم رین
موضموع گونگی اجرای عدالا در یك حاوما ا المی ا ا .علی اد عامل را به عاوان ابزارهای
اجرای عدالا به شرح ریل مطرح می نماید:
وجود حاهمان و حامرانان عادل و م قی :امام علی در ارتباط با وجود حاهمان و مسممئوالن عادل و با
تقوا در جامعه و نظارت بر رف ار شم

بررسی و بازتاب انسان کامل و مقامات آن در نهج البالغه و شاهنامه فردوسی

نیای و نیاوهاری را ایش

ی و اج ماعی آنان توجه زیادی مبذول داش ه ا ا .بدیهی ا ا هه

23

ً
در صمورتی مسمئوالن هر جامعه افرادی عادل و عدال واا باشماد و اب دا این موضوع را در زندگی ش

ی

خود و بسم گان شممان اعمال نمایاد ،اع ماد مردم به آنها جلش شممدا و به عاوان الگویی متید مورد یروی و
اح رام مردم در جمامعمه خواهامد بود .حماهممان مسممملمان باید عدالا را برای آحاد مردم در جامعه و بدون
تبعی

بین اقشمممار م لف اجرا نمممایاممد .احقمماق حق مظلوم از وممالم نیز از ووممایف مهم یمک حامران

ا ممالمی ا مما هه به شممدت مورد تأهید امام علی بودا ا مما .علی در نهج البالغه هدف از قبول
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

خالفما را احقماق حق مظلوممان می دانمد .در این بمارا در روز دوم خالفا خود در مممال  31هجری می
فرماید :به خدا مموگاد ،بیا المال تاراج شممدا را هر هجا هه بیابم به صمماحبان اصمملی آن باز می گردانم.
گر ه با آن ازدواج هردا یا هایزانی خریدا باشمماد ،زیرا در عدالا گشممایش برای عموم ا مما .آن ها هه
عدالا بر او گران آید ،تحمل م بر او

ا تر ا ا( .همان :خطبه )51

به خدا موگاد ،همین هتش بی ارزش نزد من از حاوما بر شمما محبو تر ا ا ،مگر ایااه حقی با آن
به ا دارم و یا باطلی را دفع نمایم ( .همان :خطبه .)33
عدالا در دیدگاا امام علی تاها و تاها از آن انسمان هامل ا ما ،انسمان هامل ش

ی ا ا هه ب واند

عدالا و دادگری را در میان همگان به مساوات تقسیم هاد.
به خدا قسمم ،داد م م دیدا را از والم مگر بس انم و مهار مگر را بگیرم و به آبش ور حق وارد ازم،
گر ه تمایل نداش ه باشد( .همان:خطبه )536
رعیا اصالح نمیشود ،جز آناه زمامداران اصالح گردند و زمامداران اصالح نمی شوند جز با در ااری

24

رعیا( .همان :خطبه .)526
انسمان هامل هسی ا ا هه هرگز اموال بیا المال را از روی ولم و م قسما نااد و داد را از بیداد جدا
هاد.
هرگز برای حمایا اشممراف و بزرگان قریش ،اموال بیا المال را به طور غیر عادالنه تقس میم ن واهم هرد و
به آنها ممهمی بیشم ر ن واهم داد .ح ی اگر این اموال از آن خودم بود ،به طور مسمماوی بین مردم تقسمیم
می هردم تا ه ر د به اموال بیا المال( .همان :خطبه )526
هم این توصممیه به عدالاورزی و دادگری در ممرا ممر شمماهاامه ،جایگاا ویوا ای دارد و یای از وا ا هایی
ا ا هه میزان هاربرد آن به لحاظ آماری شمگیر ا ا .یعای تعداد مجموع توصیه هایی هه در وصایای
شماهاامه ،م اطش را به رعایا فضایل و رهیز از ررایل اخالقی فرا میخواند ،هت اد و هتا عدد ا ا هه
ً
از این تعداد یازدا مورد آن صرفا توصیه به رعایا عدالا و دادگری ا ا« .داد در شاهاامه ،متهومی ا ا

24

روشممن در ارتباط با شممیوا هشممورداری .داد یعای نظم خردمادانه ی حاوما .نظمی هه در آن حاوما به
مردم زور نگوید ،رباز جامعه نباشد ،باری از دوش مردم بردارد» (جوانشیر.)31 :1831 ،
مام زمانی هه با زال و ر م م وداع می هاد و رهسپار مازندران و گرگساران می شود ،آنان را به دادگری فرا
را به دادگری وصمممیا میهاد و یادآوری میهاد هه اگر دادگر باشمممد ،مورد ممم ایش و

بررسی و بازتاب انسان کامل و مقامات آن در نهج البالغه و شاهنامه فردوسی

میخواند (خالقی مطلق ،ج)132 :1

و دیوانگان ا ما .مرز میان در ما و نادر ا و ذیرف ای و نا ذیرف ای خرد ا ا .نظامی هه بر خرد ا وار

27

هیقباد ،هیااوو

آفرین همگان ا ا (.همان ،ج)13 :1
هی سمرو ،ا از ایااه تاج ادشماهی را بر مر لهرا مش میگذارد ،او را به دادگری توصیه هردا« ،داد» را
موجش یروزی ،شممادابی و آزادی مه ران میشمممارد ،اانهه گش م ا ممش نیز در وصممایای خود به نوا اش
بهمن و دارا در وصیا خود به بزرگان و فرزاندگان ایران به همین نا ه ت ری ،میهااد.
همین مضممامین در وصممایای شمما ور به سممرش اورمزد و اورمزد به سممرش و شمما ور روااله اف به برادرش
اردشمیر و انوشمیروان در وصمیا به سمرش هرمزد نیز ت ری ،و تاهید میگردد( .ر.ن.همان ،ج،111 :1
 33-38و ج ،118 :1

 89و ج ،133-133 :1

 231-211و ج ،113-111 :3

 8321و

 8322-8331و ج.)3381-3311 ،811 :3
 .3-2-3خردورزی

خردورزی و خردمادی اگر ه از م مممادیق رف ار و هردار نیک ا ممما ،و مممیله ای برای نیاو هردن ادار و
اندیشمه نیز ا ا .در شاهاامه« ،آن ه بر خرد ا وار ا ا ،ایزدی ا ا و آن ه دور از خرد باشد ،هار دیوان
باشد ،در ا و ذیرف ای ا ا»(جوانشیر.)23 :1831 ،
بدون تردید ترقی و تاامل بشممر مرهون خردورزی و اندیشممیدن او مما .تمامی د م اوردهای بشممری اعم از
نظریاتی هه در حوزهی جامع علوم انسممانی دید آمدا و یا اخ راعات و اه شممافاتی هه در دیگر عرصممههای
دانش و فااوری صمورت بسم ه ،همه و همه مب ای بر قوا اندیشمهورزی و تعقلی ا ا هه در نهاد بشر نهادا
شمدا ا ا» .الب ه قوا تعقل در انسان رومراتش و قابل اش داد ا ا و به تدریج قابلیا تاامل دارد لذا بشر
این امامان را دارد تما هر روز دری مهای جمدیدی از حقایق و ا مممرار را در رتو آن یش روی خود بگشممماید.
(هلیای)121: 1823 ،
وا ا ای در قرآن وجود دارد هه لش یا خرد نا ا ا هه همان عقل م حد با شهود ا ا .راغش می نویسد:
(اللش :العقل ال الص من الشموائش) .این هه در آیه  111ورا یو ف ادگیری از ماجراهای یشین و انبیا
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را م

مموص اولوااللبا میداند و در ممورا زمر ،آیه  9نیز اد ذیری را م

مموص صمماحبان خرد مح

معرفی میهاد ،مؤید عقل م حد با نتا زهیه شممدا ا مما .علم حقیقی از راا تعلم و یادگیری حاصممل نمی
شمود جز این نیسما هه آن نوری باشد و در دل هسی هه خدای تعالی هدایا او را ب واهد ،می اف د ا
هر گاا خوا ممم ی علم به د ممما بیاوری اول حقیقا بادگی را در خود طلش هن و علم را به خاطر این هه
آن را به هار بری بیاموز و از خدا فهم ب واا تا او حقایق را به تو بتهماند .ا علم نا و (أرنا األشمممیاء هما
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

هی) به صممافی دل بس م گی دارد برخالف نظر برخی از محققین هه فردو ممی را م الف خرد قلمداد هردا
اند(آزمایش )31 :1831 ،لذا در م اان امام علی یای از برجسم ه ترین ر الا یامبران برانگی ن
و بیدار نمودن گاجیاه های اهان عقل انسممان معرفی شممدا ا مما :ا خداوند فر م ادگانش را در میان
مردم برانگی ما و یمامبرانش را یمدر ی بمه ممموی آنها روانه نمود .تا گاجیاه خردهای آنان را به جابش و
شاوفایی درآورند(.نهج البالغه:خطبه )1
متهوم بلاد این م ن عرشی امام علی آن ا ا هه ح ی تدین و آبروداری نیز در گرو خردورزی ا ا
و ایاگونه نیسمما هه فرد مسمملمان بدون آرا مم گی به خردورزی ب واند از دین و ایمان صممحیحی برخوردار
باشممد .بر این ا مما  ،ایااه ما در زندگی ه مسممؤولی های بر دوش داریممممم و اگر به این مسممؤولی ها عمل
ناایم ه عواقبی یش خواهد آمد.امام در موارد م عددی م اطش خویش را هه در امور د ار تردید شمممدا
دعوت به تعقل میهاد .تعابیر امام در این رابطه این ا ا:
ُ

م م مُْ

ُ

« َْ م لو م َعلَععأنف مسك ْ عُ»(نهج البالغه :خطبه )111
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و در گوش هشانید ،و به جان بپذیرید -تا زیانبار ممانید.-
امام در نامه ای به ابومو ی اشعری هه عامل او در هوفه ا ا مینویسد :
م ْ
«عََ م

ْم م

ْ م
ك»(همان :نامه .) 28
عَ ل ع

ا خرد خود را به فرمان آر .
الب ه نوعی دیگر از دعوت امام علی به تتار ،بهصورت غیرمس قیم ا ا و آن بهخاطر بیان آموزاهای
ا ممما همه مب ای بر خردورزی مطرح گردیمداانمد« یعای فرازهای بسمممیاری در نهجالبالغه بر بایان عقلی
ا مم وار گشمم ه ا مما .بهعبارت دیگر امام علی هموارا با زبان ا مم دالل با م اطبان خویش مم ن
گت ها ا .ه آنجا هه دربارا وحدانیا خداوند

ن میگوید»(مو وی.)91: 1831 ،

امام علی دو م ی با مردم را نشممانه خردمادی میداند و میفرماید :دو م ی با مردم نیمی از خردورزی
ا ا(نهج البالغه :حاما .)118

26

فردو مممی در ن سممم ین بیما شممماهاامه ،انگاا هه خداوند را به فرخادگی یاد میهاد ،جان و خرد را فرایاد
میآورد ،زیرا از نگاا حایم تو

بزرگ رین ب شممش روردگار به انسممان ،جان و خرد ا مما و بی وجود خرد،

جان هم در خور اع اا نیسمما و او ادران این معاا را اوج اندیشممه آدمی میشمممارد (فردو ممی/1: 1891 ،
همماممون ای خممردممماممد وصمممممف خممرد

بممدیممن جممایممگممه گممتمم ممن انممدر خممورد

همماممون تمما ممه داری بممیممار از خممرد

هممه گمموش نممیمموشمممماممدا ز او بممر خممورد

خممرد بممهمم ممر از هممر ممه ایممزد بممداد

ممممم مممایمممش خمممرد را بمممه از راا داد

خممرد رهممامممممای و خممرد دلممگشمممممای

خمرد د مممما گمیمرد بممه هر دو مممرای
(همان)3 /1 :

مدارا ،دوری جسممم ن از هارهای ناشمممایسممما ،رهیز از شممم ا  ،بردباری  ،مالطتا ،رهیز از هبر و غرور،
شمااخا قدر و مازلا دیگران ،بی توجهی به زرق و برق دنیا ،م ن به هاگام گت ن ،معاشرت با دو ان
دانا ،مشورت ،اطاعا از ایزد و پا

دادار هیهان:

خممرد بممهم ممر از هممر ممه ایممزدت داد

ممممم ممایممش خممرد را بممه از راا داد

خرد رهمممممامای و خرد دلگمممممشممای

خمرد د مممما گمیرد بممه هر دو مممرای

ازو شممممادمممانی و زویمما غمیسمممما

وزویمما فممزونممی و هممم زو همممممیسمممما

خممرد تممیممرا و مممرد روشمممممن روان

نبممممممماشمممد همی شمممادممان یمک زمان

ه گتا آن ممم مممممماگوی مرد خرد

هممه دانمما ز گممتمممممممممم ممار او بممرخممورد

هسمممی همو خمرد را نممدارد بممه میش

دلش گردد از هردا خویمممممممش ریمممممممش

هشمممممیممموار دیممموانمممه خممموانمممد ورا

همممممان خممویممش بممیممگممانممه دانممد ورا

ازویمی بممه همر دو مممرای ارجممماممد

گسممممممممممسمممممممممم ه خرد ای دارد به باد

خرد شمممم جان ممما ون باگری

همه بی شمممم شمممادان جهممان نسمممپری

ن سمممما آفریاش خرد را شمممامما

نگهبممان جممان مممما و آن ممممه مما

تو شم ا و گوش و زبان

همزین ممممه بود نیممک و بممد بیگمممان

ها

خرد را و جمان را همممممممه یممارد ممم ود

و گممر مممن ممم ممایممم هممه یممارد شممماممود
(همان 5 /1 :و ) 1
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 )11و در اولین گت ار شاهاامه« ،اندر ایش خرد» این

ن رایی میهاد:

25

تعظیم خرد و خردورزی و خردمادی و دو م ی با خردمادان در وصمایای شاهاامه هم آشاار ا ا .ام در
وصمایای خود به زال و ر م ،به آنها تارش میهاد هه خرد را بر هر خوا ه ای برتری دهاد و هی سرو،
لهرا م را به خردماد بودن وصمیا میهاد و گشم ا ش و انوشیروان ،در وصایای خود به رانشان ،آنان را
به دو ی با خردمادان تارش میهااد و در ضمن آن ،از بداندیشان هه بی خردند ،برحذر میدارند.
خممردممماممد را شمممماد و نممزدیممک دار

جممهممان بممر بممدانممدیممش تمماریممک دار

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

(همان)322 /3 :
 .4-2-3وفای به عهد

وفای به عهد ،از هردارهای سمادیدای آدمی و اصمل ا ا ی و از امهات فضایل اخالقی به شمار میرود.
وفای به عهد و ای بادی به تعهدات از نظر ا ممالم از جمله عالی ترین فضممائل اخالقی ا مما .آیات قرآن
(المائدا ،1/اال مراء )83/و متارشمات مع ومین حاهی از آن ا ا هه وفای به عهد ،یای از شرای
ا مما می ایمان ا مما .این اصممل اخالقی در رواب داخلی مسمملمانان با یادیگر خالصممه نمیشممود ،بلاه
مسملمین مووف اند در برابر بیگانگان و هتار نیز این اصل را رعایا هااد .از دیدگاا امام علی وفای به
عهد ،عامل همبس م گی و التا ،امایا و میادت نظامها و حاوم ها و بایاد دیاداری ا مما( .خوانسمماری
)39 :1821،
در واقع قوام امور در هر اج ماعی ای بادی به عهد و یمان ا ا و یمان شاای و ارج نهادن به تعهدات
آثار زیانبار و م ربی را به دنبال خواهد داشا .ازهمین رو امام خطا به مالک اش ر میفرماید:

21
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ود (نهج البالغه ،نامه .)38
َ ْع مَظميع لوع مَءعبَلعِ م ع
م
م

ه مرد بر هید یز از واجش های خدا ون بزرگ شممردن وفای به عهد همدا ان نباشاد با

همه هواهای گوناگون هه دارند و رایهای م لف هه در میان آورند.
یزی از واجبات خدا دراج ماع مردم با اخ الف هواها و راهادگی اندیشمه شمان از بزرگ دانس ن وفای به
یمانها نیسممما .زیرا انسمممان موجودی اج ماعی ا ممما و زندگی اج ماعی او ایجا می هاد هه نسمممبا به
تعهدات خویش ای باد باشد .در غیر این صورت ،نظام اج ماعی از هم خواهد گسسا.
امامدر این زمیاه می فرماید:

21

م ًم
ْ م ْ
م ًم ْ ُ ُ م م م م
م م ْ مم م ُ م ْ مُ
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ا
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َقُدععجعُد ع هعَِ
م
م
م
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م
م
م
م
م
م
م
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یز (نهج البالغه ،نامه .)38
إ عج مو ح مه،ععالعإدغَل معَالعمع ل مسة معَال معخع ل معع م ع
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م
م
م

و خمدا یممان و زیاهمار خود را اممانی قرار دادا و از در رحمما بمه بادگان رعایا آن را بر عهدا
هشاد .ا در یمان نه خیان ی توان هرد و نه فریبی داد و نه ماری یش آورد.

وفاداری و بر ممر یمان ماندن از اصممول آیین جوانمردی ا مما .این ویوگی هه صممت ی ش م

ممی و فردی

ا مما از اهمیا اج ماعی باال و واالیی برخوردار ا مما ،را هه در عین فردی بودن در ارتباط با دیگر افراد
جمامعه ا ممما هه نمود یدا میهاد .رعایا این اصمممل اخالقی موجبات ا ممم حاام ارتباطات اج ماعی را
فراهم میآورد .این متهوم واال در شاهاامه فردو ی مطرح و روراندا شدا ا ا.
ن بشاویم از لش ب ردان

وفادار باشیم تا جاودان

(فردو ی)191 /2: 1891 ،
فردو ی هم این انسان بیوفا را گاااهار و خطاهار میخواند:
گزین هرد حاظل بیاداخا شممهد
گاهاار شد زان هه بشاسا عهد
(همان)51/1:
 .5-2-3حفظ اسرار:

عالقه به هشممف ا ممرار دیگران و افشممای آن در جامعه نشممان بارز اب ال به بیماری های اخالقی ا مما هه
گذشم ه از آ میش های شم

می ،رواب

الم اج ماعی را هم تهدید میهاد« .ضد افشای ر ،ه مان آن

ا ما و آن از فعل های سادیدا ا ا»(نراقی ،1833 ،ج .)118 :1نراقی در عبارت مذهور ،حتظ ا رار را
از افعال سمادیدا میداند و «فعل» ،یزی ا ما هه در عمل از انسان ر میزند از این روی حتظ ا رار
از هردارهای نیک آدمی شمردا ایم .امیرمؤماان در مورد فایدۀ راز وشی،فرمودا:
م م

م م

ْ

م ْ م مّ ُ
ه» (نمهج البمالغه،حماما )121
یهع عبی ع
تع مل عخ م ع
«منعَِت معَرهعَكا م
م م
م

هرها هه راز خود را نهان داشا ،اخ یار را به د ا خویش گذاشا(.همه اهان یا فاش ازد).

امیرمؤماان  در یک تعبیر،به هار انداخ ن فار را هه مبش دوراندیشمی و یروزی ا ا به بش حتظ
و نگهداری ا رار مربوط میداند و ممیفرماید:
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همگان نهادا و ون حریمی ا مم وارش مماخ ه تا در ا مم واری آن بیارماد و رخا به ااا آن
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ْ

اف ُرعبَل ما ْ م معَ ل ما ْ ُمعبَجَلزع لرأی معَ مّلرأ ُیعب ح
صیع ال َْر م عح (همان،حاما )33
م
م
م
م

م

م

یروزی به دور اندیشمممی ا ممما و دور اندیشمممی در به هار انداخ ن رأی و به هار انداخ ن رأی در

نگاهداش ن ا رار.
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ِ ما عبَ(».همان،نامه )29

آبرویا را نشممانه تیر گت ار نگردان و هر ه شممایدی به مردم مر ممان هه آن دروغگویی را نشممان
دهد.
در این خ وص در شاهاامه آمدا ا ا:
اردشمیر باباان در وصیا به سرش به او تارش میهاد هه راز خود را به هسی نگوید :زیرا این هار باعث
میشود هه در نظر خردمادان و دانایان ،باسر جلوا هاد:
ممم ن هید مسمممرای بمما رازدار

هممه او را بممود نممیممز هممم بمماز و یممار

ممم من را تو آگاممدا دانی همی

ز گممی م ممی ممراگمماممدا خمموانممی همممممی

و رازت به شمممهر آشممماارا شمممود

دل بمم ممردان بممی مممدارا شمممممود

برآشممموبی و مممر مممبک خواندت

خممردممماممد گممر ممیممش بمماشممممانممدت
(فردو ی)183 /2 :1891،

37

یای از م مادیق هشمف ا مرار دیگران ،عیشجویی از آنان ا ا هه در وصایای شاهاامه ،هرداری زشا و
نادر مما شمممردا شممدا ،وصممیا هاادگان آن را ناوهیدا اند و م اطبان خود را ،هم از آن و هم از عیش
جویمان برحذر داشممم ه اند .به واقع عیش جویی خودیای دیگر از ررایل اخالقی ا ممما هه مب الی به آن از
عیو خود غافل شممدا ،به یاف ن و برمالهردن عیش های دیگران می ردازد .ماشمماء این رریله اخالقی را،
عداوت ،حسمد و احسما

حقارت شممردا اند( .ر.ن.نراقی :1833 ،ج .)119 ،1اردشمیر باز در وصیا به

سممرش او را از جس م ن عیش دیگران بر حذر میدارد و هشممدار میدهد هه این عمل ممرانجام خود را هم
ر وا خواهد هرد.
تو عیش هسان هید گونه مجوی

هممه عممیممش آورد بممر تممو عممیممش جمموی
(خالقی مطلق،ج)183 :2

37

اورمزد نیز سممرش را به دوری از عیش جویان ممتارش هردا ،تاهید میهاد هه بازی ه آنان در نام جویی ها
وشهرت طلبی هایشان نشود:
نممگممه دار تمما مممردم عممیممش جمموی

نممجممویممد ز هممردار شمممماا بممرآبممروی

نتیجهگیری

انسمممان هامل ،شمممبیهترین م لوق به خداوند بودا و موجودی هامل ا ممما هه ویوگیها و مقامات فراوانی
دارد .در ووهش حاضممر به برر ممی ویوگیهای مش م رن انسممان هامل در شمماهاامه و نهجالبالغه رداخ ه
شدا ا ا ،در این ووهش ن ایج یاف ه شدا به شرح زیر ا ا:
ویوگیهای هه در این ووهش دربارۀ انسمان هامل بیان شمد به دو د م ه نتی از صمتات ناشمایسا هماناد
حیله ،نیرنگ ،حسمد و  ...و صمتات غای و شمایس ه هماناد :نیاو و احسان ،عدالا و دادگری ،خردورزی،
وفای به عهد و حتظ ا رار تقسیم شدا ا ا.
در این ووهش انسمممان هامل شممم

مممی ا ممما هه از دیدگاا فردو مممی و نهج البالغه باید دارای تمامی

ویوگیهای خو و خالص باشد و از هر گونه صتات و ویوگیهای بد دور و مبرا باشد.
آن ه بیشمم ر در این ووهش مورد برر ممی قرار گرف ه ا مما ممجایای اخالقی هماناد :نیاو و احسممان،
عدالا و دادگری ،خردورزی ،وفای به عهد و حتظ ا ممرار ا مما .این ویوگیها از دری ه علم اخالق مورد
برر می قرار گرف ه ا ما و هر هدام نشمان دهادۀ جایگاا انسمان هامل و جامع ا ا .در این ووهش درن
این متهوم از دری ه علم اخالق مورد خوانش تطبیقی صممورت گرف ه و آن ه به د مما آمدا ا مما ،حاهی
از آن دارد هه ویوگیها و ممجایای اخالقی و نیز حضممور انسممان هامل در هر دو ه ا مورد مطالعه بسممامد
بیش ری داش ه ا ا.
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پادشاهان قدری افرا کرده اسه و اجرای اوامرشان را بیچون و چرا الز دانسته اسه.
واژگان کلیدی

نهجالبالغه ،شاهاامه ،رعیا ،یشوا.

ّ .
مقدمه
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یک مجموعه وق ی میتواند به اهداف خود بر مممد هه هر عضممموی در جایگاا واقعیش قرار بگیرد و
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اجزاء آن مجموعه ،هماهاگی الزم و هامل را با یادیگر داش ه باشاد در غیر ایا ورت ر یدن به اهداف با
مشاالتی همراا خواهد شد و یا ممان ا ا هی گاا به ن یجه نر د.
در ر یدن به اهداف هشور و رزمین ،همراهی مردم با اهداف آن دیار نقش به زایی دارد .حاهم یا یشوا
هر قدر هامل و بیعیش و دارای تتار ماطقی و ملیم باشد ،عدم همراهی رعیا و یروان با او ،ر یدن به
اهمداف را برایش مشمممال خواهد هرد و هبسممما باعث زیانهای غیر قابل جبران هم شمممود .افراد جامعه
همانطور هه از حاهمان و یشمموایان خود ان ظار امایا ،آ ممایش و خدمات دارند باید به همان شممال هم،
به او در یشبرد اهداف در جها ماافع ملی ،مذهبی و دیایاش یاری بر اناد.
افراط و تتری در اع قادات دیای و ملی یای از گرف اریها و مشمماالت تاری ی ایران به خ مموص در
قرن اخیر ،بودا ا مما .عداای همه مبانی زندگی را به صممورت مطلق بر ایهی اندیشممههای ملی و عداای
فق بمه مبانی دیای توجه هردااند .لذا در ضمممرورت و اهمیا ووهش میتوان به این نا ه اشمممارا هرد هه
تطبیق و مقایسممه نهجالبالغه با شمماهاامه به عاوان ه ا های مهم دیای و ملی میتواند در آشمم ی این دو
ربعد فاری ایرانیان نقش مؤثری داشم ه باشد و « ر ل ارتباطی» هه از طریق مقایسه این دو اثر ارزشماد ایجاد
میشمود ،میتواند ا

ی باشد به آند ه از افرادی هه نمیتواناد بین «ایرانی بودن» و «مسلمان بودن»

حلقههای فراوان را بیاباد و یا ببیااد.
1ـ .1شرح و بیان مسئله

این ووهش با رویاردی تحلیلی ،با تطبیق و مقایسمممه ووایف زیرد ممم ان و رعیا نسمممبا به حاهم در
ب ش تماری ی شممماهاماممه بمه عاوان یای از نممادهای فرهاگ و هویا ایرانی با یای از شممماخصترین و
شمااخ ه شمداترین ماابع دیای ا مالم (نهجالبالغه) ،بهدنبال یاف ن و بیان شباهاها و تتاوتهای این دو
اثر ارزشممماد ،در موضمموع مذهور ا مما .یاف ن شممباهاهای فراوان در یک موضمموع مممممهه از طرف موال
علی و حایم واالمقام ،فردو می مورد توافق ا مامممم ،عالوا بر بیان اهمیا آن موضوع از جابههای
م لتی هم ون در گرف ن و اممدآموزی از تمماریخ ،ا ممم تممادا از تجربیمات گممذشممم گممان و  ...میتوانمد
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نویدب ش ایجاد لی ارتباطی بین «ایرانی بودن» و «مسلمان بودن» باشد.
مؤال اصملی ووهش حاضمر این ا ا هه آیا در مقوله ووایف زیرد ان یا یروان نسبا به ادشاا یا
یشوا ،در دو مابع ارزشماد نهجالبالغه و شاهاامه وجوا شباها و اف راقی میتوان یافا؟
1ـ .2پیشینه پژوهش:

گر ه به طور مسمم قیم در ارتباط با موضمموع تحقیقی صممورت نگرف ه ا مما اما یرامون موضمموعات
الهیات ،ادبیات و مممیا ممما انجام گرف ه هه بیارتباط با این موضممموع نیسممما .از جمله این ووهشها و
حاماهای تعلیمی مشممم رن در شممماهاامه فردو مممی و نهجالبالغه (اویسمممی هه ا ،)5395 ،هردارهای
شماهان در شماهاامه فردو می (شیروئی ،مدر ی ،)5397 ،مسئولﻴا ذﻳریﻛارگزاران و مدﻳران از دﻳدگاا
امام علی با تأﻛﻴد برمؤلتههممای اخالق حرفهای (ایزدی فرد ،همماویممار ،)5389 ،آموزاهممای اخالقی و
ماش فرماندهی ش

یاهای شاهاامه فردو ی (حسیاایی و ایروانی ،)5391 ،حاوما و حقوق م قابل

مردم و زمماممداران در نهجالبالغمه (گملصممماملو و موحدی محش ،)5391 ،خویشهاری و ناخویشهاری
شمماهان شمماهاامه (قاییای هریمآبادی و بسممان  )5399و برر ممی مؤلتههای مشممروعیاب شممی از دیدگاا
ا مالم (هامیا  ،هوروش ،)5398 ،برر ی و تحلیل هتا بزم (غالمی ،جوهار ،)5391 ،خسرو انوشیروان
و شممماوفمایی فرهاگ و تمدن ایران در دورا ممما مممانیان (جلیلیان و گیالنی ،)5396 ،ه ا «خردنمای
جانافروز» نوشممم ه ابوالتضمممل یو مممف بن علی مسممم وفی با مقدمه ،ت مممحی ،و تعلیقات :محمود عابدی
( ،)5368ه ا «دانش و خرد فردو مممی» گردآورندا :محمود شمممتیعی ( ،)5311ه ا «جاویدان خرد».
نوشممم ه احمد بن محمد ابن مسممماویه با ترجمه تقیالدین محمد شممموشممم ری و ت مممحی ،بهروز ثروتیان
( ،)5375ه ا «با نگاا فردو می :مبانی نقد خرد میا می در ایران» .نوش م ه باقر رهام ( ،)5373ه ا
«ایران ،مرزمین خرد خدایی» .نوش ه مهدی هادوی تهرانی ( ،)5386ه ا «بزمهای انوشیروان و هتا
اد بزرگمهر» .نوشممم ه مهرانگیز دانش ( )5391و  ...از این د ممم هاند .ولی قبل از این هید ووهشمممی به
صمورت انح اری به مقایسه ووایف زیرد ان و یروان نسبا به ادشاهان یا یشوایان بین ب ش تاری ی
شاهاامه با نهجالبالغه نپرداخ ه ا ا.
 .2بحث و بررسی

در شمماهاامه و نهجالبالغه ،در ب شهای اج ماعی و ممیا ممی ،ضمممن بیان «ویوگیها و ووایف
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تار یخی شاهنامه و مقایسه آن با نهجالبالغه

مقاالت میتوان به مقاالتی بین رشم های ون :مشروعیا حاوما از دیدگاا فردو ی (ر گار،)5389 ،

بررسی وظایف ز یردستان و رعیت نسبت به حاکم در بخش

نزدیمک بمه این مقمالمه ،در دو مابع شممماهاامه و نهجالبالغه ووهشهای م لتی تو ممم محققان حوزا
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حاهمان و یشممموایان در برابر زیرد ممم ان و یروان آنان» گاهی به ووایف زیرد ممم ان ،رعیا و یروان در
مقابل حاهم یا یشممموا اشمممارا شمممدا ا ممما .ا این دو گروا حقوق م قابلی دارند هه باید از جانش طرفین
رعایا شمود .این حقوق از جانش امیرمؤماان بزرگترین حق معرفی شمدا ا ما لذا شممایسم ه ا ا به
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این موضوع با دقا بیش ری نگریس ه شود.
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و در میان حقوق الهی ،بزرگ ترین حق ،حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر ا ممما ،حق
واجبی هه خدای مممبحان ،بر هر دو گروا الزم شممممرد ،و آن را عامل ایداری یوند ملا و
رهبر ،و عزت دین قرار داد .ا رعیما اصمممالح نمی شمممود جز آن هه زمامداران اصمممالح
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گردند ،و زمامداران اصمالح نمی شوند جز با در ااری رعیا .و آنگاا هه مردم حق رهبری
را اداء هاامد ،و زمماممدار حق مردم را بپردازد ،حق در آن جمامعمه عزت یمابد ،و راا های دین
دیدار و نشمانه های عدالا بر قرار ،و اا یامبر ایدار گردد ،ا روزگار اصالح شود و
مردم در تمداوم حاومما امیمدوار و دشممممن در آرزوهایش مأیو

می گردد .اما اگر مردم بر

حاوما یرا شموند ،یا زمامدار بر رعیا م م هاد ،وحدت هلمه از بین میرود ،نشانه های
م م آشماار ،و نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد ،و راا گس ردا اا یامبر م روك،
هوا ر مم ی فراوان ،احاام دین تعطیل ،و بیماری های دل فراوان شممود .مردم از ایااه حق
بزرگی فراموش می شمممود ،یما بماطمل خطرنماهی در جمامعه رواج می یابد ،احسممما

نگرانی

نمی هاامد ا در آن زمان نیاان خوار ،و بدان قدرتماد می شممموند ،و هیتر الهی بر بادگان
بزرگ و دردناك خواهد بود .ا بر شمما ما هه یادیگر را ن میحا هاید ،و نیاو همااری

31

نمایید( .دش ی.)553 :5379 ،
نگارندگان ،در ادامه بحث به ووایف زیرد م ان نسبا به یشوا و حاهم از قبیل :خدما ،فرمانبرداری
و وفاداری نسمبا به ادشاا ،و نیز رازداری تحا عاوان «بایس هها» اشارا هردااند و در ب ش «نبایس هها»
بمه موارد :مممر ی ی از مادشممماا و عمدم اطماعا از او ،عدم فرار از میدان جاگ ،عدم افراط در اطاعا و
تقد

ادشاهان در دو مابع (ب ش تاری ی شاهاامه و نهجالبالغه) ،رداخ هاند.
در دیدگاا دیای حق حاوما ،یشموایی و حاهمیا ،از جانش خدا و با تشم یص حایمانه او ا .او

فق او حق والیا و ت ممرف در آن را دارد ( توحید در والیا) و تاها او مما هه برای هدایا ،ادارا ،تدبیر و
رورش هسم ی ت میم میگیرد( توحید در ربوبیا) .خداوند حایم ،هس ی را با نظم و ترتیش مثال زدنیش
در همه ابعاد ،رها ناردا ا مما و باا بر حاما بیان هایش هدایا هل م لوقات از جمله انسممان را فروگذار
ناردا ا مما .لذا فق او مما هه با توجه به نیازهای بشممر میداند هه ه به صممالح او مما و ه هسممی
میتواند بشر را به ر مازل مق ود بر اند.
...

ن ُ م ْ مُ م ُ ْ
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ُ معحََل م ُ عز ( ...قرآن.)525 :6 ،

خداوند آگاه ر ا ا هه ر الا خویش را هجا قرار دهد( .ماارم.)553 :5373 ،
از ویی دیگر به انسان د ور میدهد هه عالوا بر او از آنانی هه مش ص میهاد یروی هااد.

م ُ
م
م
م
م م ن
ْ مْ ْ ُ ْ م ْ م م
ُ
م م
م ُّ ُ
عآم ُ و عأِی ُعو ع ن م
َد َْ ُ ْ
ش ٍءعع ُردَهع
َتعِف ع ع
ه معَعأِی ُعو ع نلرَ ُدول معَعأَ ع ألمر معم كُععإٌعَ
یَع لاین
یُدَ ععأ ع
م
م
م
مْ
م
ْ
ْ
ُ
ً
ُ
م م
ْ ْ ُْ ْ ُ م ن
م ن
ُ
عخیع معَعأ َْ مس ُنعَأَیالع(قرآن.)19 :5 ،
َه معَع علی ْومع ْل مخرعذلك ع
ه معَع نلرَولعإٌعِ َتعَؤ مم وٌعب
إ ع
م
م
م م
م م
م
م
م

ای هسمممانی همه ایممان آوردا ایمد! اطاعا هاید خدا را! و اطاعا هاید یامبر خدا و اولو
األمر [اوصمممیای یامبر ]را! و هر گاا در یزی نزاع داشممم ید ،آن را به خدا و یامبر
بمازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز ر ممم اخیز ایمان دارید! این (هار) برای
شما به ر ،و عاقبا و ایانش نیاوتر ا ا( .ماارم.)87 :
م

م

ن

م

مْ ُ

م
 ...إ نٌع ن م
یَ عمَعبأنف مس مِ ُْع( ...قرآن.)55 :53 ،
یعمَعبق ْومعََعی عغ ُ ع
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م

خداوند ممرنوشمما هید قوم (و مل ی) را تاییر نمیدهد مگر آناه آنان آن ه را در خودشممان

ا ا تاییر دهاد( .ماارم.)211 :
لمذا در تعمالیم دیای همراهی مردم و یروان ،یای از شمممروط الزم و بسمممیار مهم برای امور مربوط به
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هه تاها خالق هل هسممم ی ا ممما (توحید در خالقیا) ،تاها مالک آن نیز هسممما (توحید در مالایا) ،لذا

بررسی وظایف ز یردستان و رعیت نسبت به حاکم در بخش

2ـ .1وظایف زیردستان و پیروان نسبت به پیشوا یا حاکم (بایستهها)

39

خودشان ا ا.
در ا مممالم حاوما مشمممروعیا خود را از دو مابع دریافا می هاد :یای خداوند و دیگری مردم .در
واقع از دیدگاا ا مممالمی مالن مشمممروعیا الهی ا ممما ،اما میزان و معیار آن مردم هسممم اد( .هامیا ،
.)27 :5398
در این را مم ا حضممرت علی نیز طی خطبهها ،نامهها و حاماها در نهجالبالغه حقوقی را برای
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

رعیا و زیرد م ان نسبا به یشوایشان برشمردا ا ا و به ایبادی این حقوق برای نیل به مجد ،عظما
و ربلادی فردی و اج ماعی توصیه نمودااند هه در ادامه به آن رداخ ه شدا ا ا.
نقش زیرد م ان و مردم در مرا مر شاهاامه نیز ،ررنگ ا ا .فردو ی تودای مردم را اگ زیرین
حاومما و شمممهریماری میداند و تا ایان اثر خود ،بر آن ای میفشمممارد .مردم عادی در روند رویدادهای
شمماهاامه نقشممی اناارنا ذیر دارند و حقیقا این ا مما هه قهرمانان را مم ین حما ممه ،همیااناد .ما هی
ترازووارگی تاریخ باعث شمدا هه هتهی ایاان هه ماگینتر ا ما فرو نشیاد و هتهی درباریان هه بکتر
ا ما باال بیاید .به را م ی اگر جاگیان گماام ایران نمیبودند ،صاع گران ایران جاگافزارهاشان را نمی
ممماخ اد ،دهقانان ،دامداران ،یشمممهوران و بازرگانان ایرانی ،آروقه برایشمممان فراهم نمیآوردند ،شممماهان
و ممرداران و هلوانان هی میتوانسمم اد در مم یز با دشممماان این ممرزمین یروزی فرا اگ آورند؟ مردم
عادی و انبوهی و گماامی خویش را خوردا اند و گرنه مماگیای بار تاریخ را ایاان بر شمما داشمم هاند.
( فوالدی و اورعی.)5392 ،
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در جامعه ا ماطیری شماهاامه ،انسمان ها بر حسمش یشمه و هارشمان به گرواها و قشممرهای م عددی
تقسمممیم شمممدااند هه قشمممر زیرد ممم ان و مردم از آن جملهاند و شمممامل :برزگران ،یشمممهوران ،هارگران،
شمهروندان ،رو ائیان و مزدوران هس اد هه تا حد معیای در امور هشوری هم دارند .شاا از هر یشهای
تعدادی را ان ا و به هار میگمارد .مثال به عاوان ممپاهی و لشممگری یا جاگی و یا به ممما هارداری،
خوالیگری ،خدماگری ( ر م ادا و ر م ار و یا به شممال بادگی ،خربادگی ،و انی و ا ممپداری) .تاها به
هاگام شورش و قیام ا ا هه مردم می تواناد نقش یا ی داش ه باشاد( ر گار.)51 :5385 ،
هم این به اع قاد فردو می ر م گاری آدمی یا همان فرا ایزدی در اثر خویشااری یا وویته شاا ی
بمه د ممما میآید .فرا نیروی هیهانی و ایزدی هه در اثر خویشهاری (وویته شممماا مممی) مردم حاصمممل
میشمود ،یعای اگر هسمی به ووایف خود و هم این ووایف طبقه و قوم خود عمل هاد فراماد میشود و
به عادت میر د ( .قاییای هریم آبادی و بسان.)232 :5399 ،
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در ب ش تاری ی شماهاامه ،ادشماهان در م اان خود به ووایف زیرد م ان در مقابل ادشاا اشارا
میهاامد .این وومایف ممذهور شممماممل :خمدما و فرمانبرداری ،رازداری ،بیان ممم اان نیک و دوری از
بدگویی حاهم ،وفاداری ،فرار ناردن از میدان جاگ و  ...ا ا.
2ـ1ـ .1خدمت ،فرمانبرداری و وفاداری

یای از آفاها برای نظام یا ی این ا ا هه مردم از فرمان حاهم ،اطاعا ناااد .یروی و اطاعا،

خود را در رنج و مم ی می اندازند زیرا حام شممهریار ،بر ا مما

عدل و داد ا مما و در صممورت یروی

ناردن ،دادی هه نگه دارندا رعیا می باشمممد ،رعایا نمی گردد و بیداد ،رواج می یابد ( .عزیزی:1833 ،
.)133
در نامه اجاهم نهجالبالغه نیز مممرلشممماریان حضمممرت علی به اطاعا مح
شممدااند .بدیهی ا مما هه ماظور امام از اطاعا مح

از او فرا خواندا

همان تالش برای ر ممیدن به حق و صممالح

خداوند ا ا.

ْ
م مُ
م
م
م م ُ ُ ن م م من مْ ُ
ك ُا ُدو معَ ْن معد َْ م
وهع مَعال ُعت مف ِّر ُِو عِفع مص ُدال معَعأ ٌْعتخو ُض ُدو ع ل مغ مَّ م
تع
ر
ع
عَ علیعكُع لُِدََ عُدزعَعأالعَ
م
م
م
م ٍ
ُ ُْ
م
م
م
م
م
م
م
ُ
ُ
م
ْ
م ْل ما ِّ م ْ م ْ ُ ْ م ْ م ْ م
ْ ن
ْ م ْ م م
ن ْ م ن
ْ
ُ
عَّعأََظُعُ
كُ
ع
مإ ع قعع مإٌعأاَتعَلع س ُد م عیَّو ع علَععذ ملكعَلعیعكنعأَععأ وٌعلَعع مِم ع َوا معم
م
م
م
م
م
م
ُ
م
ُ ْ
م ُ ْ ُ
م ُ ْ
ُفخ ُ م م ْ م م ُ ْ م ْ ُ ُ ْ ْ ْ ُ ُ ْ م ْ ُ
م
ی ملُع
عیع م ععیَِعحخا عُدزع اَ ع ا معمنعأمر مضكُعَعأَِوُه معمنعأنف مس ُدكُعمَع ع
یجع معَ م ع
لُدزع ل ُع و مب عُدزع مَعالع ع
م
م ُ
ْ م ْ م ن م ُ
نُ
هعب مزعأمرُكعَع لسالمع( .نهجالبالغه ،نامه .)11
م

و اطماعا من بر شمممما الزم ا ممما ،و نباید از فرمان من مممر ی ی هاید ،و در انجام آن ه
صممالح ا مما ممسمم ی ورزید ،و برای ر ممیدن به حق تالش هاید ،حال اگر شممما ایداری

نااید ،خوارترین افراد نزد من انسمان هج رف ار ا ا ،هه او را به

ی هیتر خواهم داد ،و

هید راا فراری ن واهد داشمما ،ا د م ورالعمل های ضممروری را از فرماندهان ان دریافا
داش م ه ،و از فرماندهان خود در آن ه هه خدا امور شممما را اصممالح میهاد ،اطاعا هاید ،با
درود( .دش ی.)163 :5379 ،
گاهی این امام همام از بدعهدی و عدم یاریش تو ممم مردم زمان خویش گله ماد ا ممما .را هه
میداند عدم یاری حق ،تسل باطل و حاام جور را بهدنبال خواهد داشا.
امام در ناوهش عدم اطاعا خود به عاوان حاهم عادل فرمودااند:
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دفاع هاد ،باید د مم وراتش بر زمین نماند .اگر شممهریار دادگر ،فرمانی بدهد و زیرد مم ان ،اطاعا ناااد،

بررسی وظایف ز یردستان و رعیت نسبت به حاکم در بخش

از جمله ووایتی ا ما هه رعیا در قبال شمهریار دارد .برای این هه حاوما ابرجا باشد و با اق دار از خود
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ای مردمی هه هر گاا فرمان دادم اطاعا ناردید ،و هر زمان شمممما را دعوت هردم ا مممخ
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ندادید ،هر گاا شمما را مهلا می دهم در بیهودگی فرو می روید ،و در هاگامه جاگ مسا
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و ناتوانید ،اگر مردم اطراف امام خود جمع شموند طعاه زدا ،و اگر شمما را برای حل مشالی
ب واناد رباز می زنید .در مباد دشماان شما را ،برای یروزی ما ظر ه یزی هس ید را
برای گرف ن حق خود جهاد نمیهاید آیا در ان ظار مرگ یا رلا هسمم ید به خدا مموگاد ،اگر
مرگ من فرا ر ممد  -هه ح ما خواهد ر مید  -بین من و شممما جدایی خواهد اف اد ،در حالی
هه من از هماش میای با شممما ناراحا ،و حضممورتان برای من بیفایدا بود( .دش م ی:5379 ،
.)353
امام هم این طی خطبه بیسمما و هت م ،این بی اع اایی به د م ورات خویش را به مثابه اندوهی
میداند هه ها ه ها ه تو

مردمی بدعهد به او نوشاندااند.
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م
م
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خدا شمما را باشمد هه دل من از د ما شما ر خون ،و یاه ام از خشم شما ماالمال ا ا

ها ممه های غم و اندوا را ،جرعه جرعه به من نوشمماندید ،و با نافرمانی و رلا ذیری ،رأی و
تدبیر مرا تباا هردید( .دش ی.)77 :5379 ،
هم این در ریل حاما ممی ممد و اجاهم نهجالبالغه ممه نشممانه برای مردم م ماار بر شمممردا و
فرمودا ا ا:

م ُ م ُ ْم م
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مِلَظُدََل معمن ع لرجُد
َل عثالِ عَالمُد ٍ
م
م
م م
م
م
ن م
لَظل م عَّز( .نهجالبالغه ،حاما .)311

مردم م ماار را مه نشمان ا ما :با رهشی به ما فوق خود م روا دارد ،و به ز یرد ان
خود با زور و یرگی م میهاد ،و مااران را یاری میدهد( .دش ی.)753 :
حیدر هرار ،یای ازعلل شاسا هوفیان را عدم اجرای فرامیاش تو
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آنها معرفی مینمایاد:

شباها دارد .قدر دو ا داش م هه شما را هرگز نمی دیدم و هرگز نمی شااخ م .شاا ایی
شما  -وگاد به خدا  -هه جز شیمانی حاصلی نداشا ،و اندوهی غمبار ر انجام آن شد.
خدا شمما را باشمد هه دل من از د ما شما ر خون ،و یاه ام از خشم شما ماالمال ا ا
ها ممه های غم و اندوا را ،جرعه جرعه به من نوشمماندید ،و با نافرمانی و رلا ذیری ،رأی و
تمدبیر مرا تباا هردید ،تا آنجا هه قریش در حق من گتا« :بی تردید سمممر ابی طالش مردی
دلیر ا ممما ولی دانش نظامی ندارد» خدا درشمممان را مزد دهد ،آیا یای از آنها تجربه های
جاگی م ا و دشمموار مرا دارد یا در یاار توانسمما از من یشممی بگیرد هاوز بیسما ممال
نداشم م ،هه در میدان نبرد حاضمر بودم ،هم اهاون هه از شم ا ال گذش ه ام .اما دریغ،

تار یخی شاهنامه و مقایسه آن با نهجالبالغه

ای مرد نمایان نامرد ای هودك صممت ان بی خرد هه عقلهای شممما به عرو ممان ردانش مین

بررسی وظایف ز یردستان و رعیت نسبت به حاکم در بخش
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آن ها هه فرمانش را اجرا ناااد ،رأیی ن واهد داشا( .دش ی)77 :5379 ،
فردو می حایم نیز در ضممن بیان وقایع ب ش تاری ی شاهاامه ،از قول ادشاهان دوراهای م لف
و مردم و هم یمانان آنها ،به لزوم این امر اشارا میهاد.
«ا ماادر» ،بعد از مرگ دارا به هشمورهای م لف و افراد نامدار و مه ران نامه نوشا و در م ن نامه،
با اشمارا به وصیا دارا شاا وعدا ب شش مال ،ثروت و بردا به هسانی هه حاضر به خدما و فرمانبرداری
از او هسممم اد را داد و از بقیه هم خوا ممما هه علیه او قیام ناااد تا عالوا بر د ممم یابی به گاج از درد و رنج
هم بدور باشاد .هم این طی نامه ای به ادشاا هاد( هید) وی را به فرمانبرداری از خود فراخواند.
مو خمواهمیمد همز مرخ یمابمیمد ب ا

ز ممن بمدرا و بممردا و تماج و تم ما

مممر از درد دارا ممما روشمممن دلمم

بمامموشمم همز انمدرز او نمگمسملممم

همممر آنمماما همه آیممد بدین بارگاا

درم یممممابد و ارج و تم ما و هملماا
نمگمردد گمریمزان ز میمممان خویش

ممو خمواهمد هه باشد به ایوان خویش
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و زآن ما نمبمیماد هسی درد و رنج

بمیمابمامد میمزی هه خمواهد ز گمامج
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(فردو ی)328 :1813 ،
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فممر م ممادای مادشمما را بمدیممد
مو نمامممه بمر همیمد همامدی ر میمد
بممه نمیمامی بمر خویش باشاخ ش
فممراوانممش بمسم مود و بمامواخم مش
زممممانی نمگمردم ز میممممان اویo
بممدو گمتما شممممادم بمه فرمان اوی
(فردو ی)25 :5385 ،
«اردشمیر» بعد از ایااه به همراا گلاار ماهروی از هاخ «اردوان» فرار هرد و به ماطقه اصمط ر ر ید به
جمعآوری بازماندگان بابک شماا و ما مانیان رداخا و برایشمان
بود

ن گتا و از نواد خود هه از ا تادیار

ن گتا:
هممرانماا همه بمود انمدر آن انمجمنo

ز شمممشمیمر زن ممرد و از رایزنo

ممو آواز بمشمامیمد بمر ممای خما اo

همممه راز دل بمازگمتم مامد را اo

هممه همرهما همه همسم میم بابکنوادo

بممه دیمدار و مهر تو گش یم شادo

و دیمگمر هممه همسم میمم ما مانمیانo

بمبمامدیمم همیمن را همر بر میانo

تممن و جمان مما مربمسمر یش تساo

غمم و شمادمانی به هم بیش تساo

به دو گموهمر از همرهمسمی بمرتمممریo

ممزد بمر تمو شماهمی و گاداوریo

بممه تمیمغ آ دریا همه خون هایمo
به فممرممان تمو همموا همامممون هایمo
(فردو ی)518 :5385 ،
وق ی «بالش» بعد از مرگ « یروزشاا» بر ت ا ادشاهی نشسا به حاضران گتا:
به گمیم می هر آنماا هه نیمای هماد

بماموشد همه تما رای ممما نمشمامامد

هممر آنماا همجما باشد او بمد گال

هممه خممواهد هممی شاا خود را همال

نمم مسم میمن به مادش توانگر هام

ممو نممپممذیمرد از خونش افسر هام

هممرآنمگممه همه زیمن لشار در ر ا

بممماممالممد بمر مما یمامی زیمرد ا

دل مممممرد بممیمدادگممر بمشماماممم

همممممه بمیخ و شاخش ز بن بمرهام

مممبمماشمیمد گممسم ماخ بما ممادشما

بممویمموا هممسممی همو بمود مار ما

همممه او گمماا زهمر ا و گه ایزهر

ممممجممویممیمد از زهمر تمریمان بهر

ز گممیمم ممی تمو خوشماودی شااجوی

مممشممو ممیش ت ش مگر تازاروی

مممو خمشمم آورد شماا وزش گزین

هممممممی خموان به بیداد و دادآفمرین
(فردو ی)35 :5386 ،
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نمپمیم میمد بماید بمه انمدیمشمه ممر!
ر مامیممن گمتما همز خمسمرو دادگر
روگمممر مما زممیممن ،او مپمهمر بملامد!
همجما ممون شمبمانسا و ما گو پاد
نمه میم میمدن از رای و میممان اوی!
نمشمماید گممذش ن ز فرممممممان اوی
ممو داد زمممانممه بم ممواهمیممم داد!
به شمادیمش بماید همه بماشمیمم شماد
(فردو ی583 :5386 ،م)582
«بهرامشماا» در هیبا فر اداای به نام «برزو» به نزد «شاگل» ادشاا هاد رفا« .شاگل» از بر و فر

وزیر این گتا:
به فمرجمام گمتما ای م منگوی مردo

مممرا در دو هممشممور مماممن روی زردo

مممن از شمماا ایمران نمپمیم مم به گاجo

گممر از نمیمسم می مامد بماشمم به رنجo

جممزیمن بماشمممد آرایممش دیممممن ماo

هممممممممممان گمردش راا و آیمیمن ماo

هممرانماما هه ی د ر از شاا خویشo

بممه بمرخما م ممن گمم هاد راا خویشo

فممزونمی نمجمسما آنمک بمودش خردo

بممد و نمیمک بمر مما هممممی بمگمذردo

خممداوند تممماج آفمریمدون همجمما ماo

هه مشما زممانه بمدو بممود را مممماo

هممجممما آن بممزرگمممان خممسممرونوادo

جممهممانمممدار همیم مسمرو و همیمقمبادo

دگمممر آنممممک دانممی تمو بممهممرام راo

جمموان جممهممانممجموی خممممودهام راo

اگممممر مممن ز فمممرممممان او بممگذرمo

بمممه ممممردی ممممرآرد جهان بر رمo

نمممممماند بمممر و بممموم هماممدو م انo

بممه ایممران همشمد خمان جمادو م انo

بمبمیماممد مممممرا شمممممماا میمروزگرo
همممممان بمه همه ممن بماز گمردم به درo
(فردو ی)311 :1833 ،
فردو ممی حایم در اب دای رهر وقایع ادشمماهی «هرمز» از قول یر جهان دیدا خرا ممانی «ماخ» بیان
میهاد هه «هرمز» در روزی هه بر ت ا ادشاهی نشسا گتا:
وزو مر بمپمیم می درهما م می ا

مموشماا از تمو خشاود شد را ی ا

(فردو ی)568 :5386 ،
بوزرجمهر وزیر انوشمیروان مع قد ا ما هه :اگر ادشاا تو را گرامیداشا ررو نشو را هه دل نرا شیر
از آتش میتر مد و به آتش نزدیک نمیشمود .اگر ح ی هوا فرمان او را مبک بشمارد ما آن هوا را وقی ،و
بیعقل میخوانیم
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تار یخی شاهنامه و مقایسه آن با نهجالبالغه

و ر ثمر را داد و از او خوا ما هه در هاد بماند و صماحش گاج و قدرت فراوان شمود« .بهرامشماا» در ا خ

بررسی وظایف ز یردستان و رعیت نسبت به حاکم در بخش

او به شمک اف اد و از وزیرش خوا ا هه او را آزمایش هاد .وزیر نیز به او وعدا حامرانی ماطقهای ر بز
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هممز آتممش بمم مر ممد دل نممراشیر
ر
دلممش خمیمرا خموانمیم و مازش ت راك
(فردو ی)583 :5386 ،

مممشممو بما گمراممیمش هردن دلیر
ْ
اگر هممموا فمممرممانش دارد بمك

در ب شهایی از شمماهاامه بر اطاعا بی قید و بی ون و را تو م زیرد م ان از شمماا توصممیه شممدا
ا مما .لذا اگر ادشمماا ماناد هوا آتش بود ،خدم گزار باید از زندگی در این وضممعیا خشمماود باشممد را هه
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آتش اگر هاگام خشمم موزانادا باشمد ،هاگام شمادمانی دارای نور و روشمایب ش ا ما .گاهی از شیر و
عسمل او بهراماد میشموی و گاهی زهر هشمادا ن یبا میشود.هار ادشاا ماناد دریا ا و ماا به فرمان
او در آ مان می رخد .یای از دریا ریگ برداشا میهاد و دیگری مروارید.
به فممرمان او تممابمد از مرخ ماا،
دگممر ردر یممابممد ممیمان صممدف
(فردو ی)258 :5386 ،

به همممردار دریمما بمممود همار شماا
ز دریما یممامی ریممگ دارد به همف
2ـ1ـ .2رازداری

رازداری در زنمدگی فردی و اج مماعی بمه قمدری مهم ا ممما هه امیرمؤماان در ب شمممی از حاما
ششم ،یاه خردماد را به صادوق راز تشبیه نمودااند:
م ْ ْ
صع ُحع ل مع مَق
م

ْ

ُ

ُعص ُعَق معَ ِّر م عه ( ...نهجالبالغه ،حاما .)6

یاه خردماد صادوق راز او ا (دش ی.)621 :5379 ،

ایشان در ضرورت راز داری فرمودااند:
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م م

م م

ْ

م ْ م نُ
ه( .نهجالبالغه ،حاما .)562
یهع عبی ع
تع مل عخ م ع
منعَِت معَرهعَكا م
م م
م

آن ها هه راز خود را اهان دارد ،اخ یار آن در د ا او ا( .دش ی.)661 :5379 ،

در اهمیا ا رار و بازگو ناردن آن ها در نزد هر ها ،از قول ایشان این رهر شدا ا ا:

م
م
م ُ
مْ
م ْ مم ْ ُ م
ْ ُ
م ُ ْ
م ن مْ ْ ُ
م م ْ لج م م
رب ُعِ ن معح ُ
عجیععشأازعلف معلت م
تعأ ٌْعأ ْخ م
ك ُْعبمخ م
ك ْنعأخَف ععأٌع
عَ
ع
عَ
ز
و
عم
عَ
ز
ج
ر
ج
هعلوع مشُدئ
عل
عم
م
َع م
ٍ م
مم
م م
م
مم م م
م
م
م
ْ
م
م
م
ِّ ْ
م ْ ُ
م م ْ
ْ
ن
ُ
هععأال معَ معإنع ُمف مض عُدیُد مز معإ ع لخُدَ نص عُدزع م نِم عی ْؤ مم ُنعذ ملُدك معم ُد ُ عز( .نهجالبالغممه،
َكف ُرَ عِفعب مرَ ُد
ولع م
م
م
م

خطبه .)571

موگاد به خدا ،اگر ب واهم میتوانم هر هدام شمما را از آغاز و ایان هارش ،و از تمام شئون
زندگی ،آگاا ممازم ،اما از آن می تر ممم هه با ایاگونه خبرها نسممبا به ر ممول خدا هافر
شوید ،آگاا باشید هه من این ا رار گرانبها را به یاران راز دار و مورد اطمیاان خود می پارم.
(دش ی).335 :5379 ،
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موالی م قین ،یروزی در هارها را معلول رازداری برشمردااند:
ن م

ْ

ْ

م

ْ

ْ

ْ م

مْ

مْ
مْ ُ
ص
یع أل َْ مر م عح( .نهجالبالغه ،حاما .)58
لَظف ُرعبَلا م معَع لا معبإ مج عَلزع نلر عأیع مَع نلر عأیعب ح ع
م
م م م
م

م

م

یروزی در دوراندیشمی ،و دور اندیشمی در به هار گیری صمحی ،اندیشه ،و اندیشه صحی ،به
راز داری ا ا( .دش ی.)631 :5379 ،
حضرت علی در رزنش هوفیان و خوارج گمراا فرمودااند:
ِّ

م

هس ید( .دش ی.)239 :5379 ،
و در مذما عدم رازاداری و

نگت ن نابجا فرمودااند:

م م مْ م ن م م م ن
م
م
ْ م م ُ
عَل معَ م ك َْلعب مزعع مإذ معَكل َّْ متعب مزع مص ُد ْر مت معِفع مَث مَق م عز( .نهجالبالغه ،حاما
لكالمعِفع مَثُدَ مقُدكعمَ
م
م
م

.)385
ممم ن در بامد تو ممما ،تما آن را نگت ه باشمممی ،و ون گت ی ،تو در باد آنی ،ا زبانا را
نگهدار ااناه طال و نقرا خود را نگه می داری ،زیرا ه بسممما ممم ای هه نعم ی را طرد یا
نعم ی را جلش هرد( .دش ی)723 :5379 ،
در فرازهایی از شماهاامه نیز میخوانیم هه «اورمزد» سمر «شما ور شاا» و نوا «اردشیر» بعد از ایااه بر
ت ا ادشماهی نشسا ،خردمادان و افراد جهان دیدا و بزرگان هشورش را در مقابل نیایهای او بر آنان
بر رازداری نسممبا به هم و گت ار نیاو و عدم بدگویی ادشمماا توصممیه هردا و عوار

ناشممی از این عمل را

گوشزد می هاد.
نم مواهمم همه بمی ممن بممود رازتمممانo

بمه نمیمامی همامم ویموا همممبمازتانo

(فردو ی)133 :1833 ،
خمممردممامممممد بممممما مممردم ار اo
هممممه م م مه بماید هه رانمد

مممو جممایمی م من رانمد از مادشماo
هممه گمتم مار نممیممامممو نمگردد ههنo

نo

نمبممایممد هممه گممویمی جز از نیاویo

وگممر بممد مرایمد نممگممر نمشمامویo

بمبمیماممد دل مادشممممما راز تممممموo

هممممممان بمشمامود گمموش آواز تممموo

مه گمتا آن

هممه دیمموار دارد بممه گممتم ممار گوشo

نگوی ا خ نیوشo

(فردو ی)132 :1833 ،

45

تار یخی شاهنامه و مقایسه آن با نهجالبالغه

نه آزاد مردان را مم گویی هسمم ید به هاگام فراخواندن و نه برادران مطمئای برای راز داری

بررسی وظایف ز یردستان و رعیت نسبت به حاکم در بخش

م م م

ْ

م

ْ

م

ْ

نم

م
م م
ْ
ُ
ْ
َء (نهجالبالغه ،خطبه )521
عالعأَ مر ُح معصعق معَ عع ل ع مء معَعالعإخ مو ٌعث عقزع مَ عع لنج م ع
م
ٍ

45

وق ی «بهرامشمماا» با همسممرش ممپیاود دخ ر ادشمماا هاد به ممما ایران فرار میهردند ،در راا به
هاروانی تجاری برخوردند هه بازارگانش «بهرامشماا» را میشمااخا .بازارگان خوا ا به او ادای اح رام هاد
ولی «بهرامشماا» به او فهماند هه اوضماع خطرنان ا ما و اگر در خان هاد مشم ص شمود هه او ادشاا
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ایران ا ا همه هش ه خواهاد شد .لذا باید راز او را اهان هاد.

41

ممو بمازارگان روی بمهمممرام دیممدo

شمهمامشماا لمش را بمه دنمدان گمزیممدo

نمتمرممودشمان بمرد میمشمش نمازo

ز نمادان م من را هممممی داشما رازo

بمه بازارگمان گمتما لمش را بمبمامدo

همزیمن مودممامدی و همم بما گمزنمدo

گمر ایمن راز در همامد میمدا شممودo

ز خممون خمان ایمران مو دریما شمودo

گمشمادا بمران همار همو لمش ببساo

زبممان بمسم مه بمایمد گمشادا دو د اo

زبمان شممما را به مموگمامد

بمبمامدیمم تممما بمازیمابمیممم تمم ماo

اo

(فردو ی)339 :1833 ،
بوزرجمهر حایم مع قد ا مما :شممایس م ه نیسمما و نباید از یمان و فرمان و نظر ادشمماا بگذریم ،باید
هارها و خوبیهای او را در همه جا گس رش دهیم و ا رار او را اهان هایم.
هممممممه راز او داشم ممن در نمهمان

هماممرهماش گمسم مممردا اندر جهان

(فردو ی)138 :1832 ،
2ـ .2نبایستههای زیردستان و پیروان نسبت به پیشوا یا حاکم

در این دو مابع (ب ش تاری ی شماهاامه و نهجالبالغه) ،زیرد م ان و یروان نسمبا به یشوا یا حاهم
خود ،از اموری از قبیمل :مممر ی ی از ادشممماا و عدم اطاعا از او ،فرار از میدان جاگ ،افراط در تقد
ادشاهان نهی شدااند.
2ـ2ـ .1سرپیچی از پادشاه و عدم اطاعت از او

امیرمؤماان در نامه اجاهم خود ممممهه به فرماندهان مپاهشمان نوشم هاندمممم ،اطاعا ایشان را از آن
حضمرت الزم میشمارند و خوارترین افراد را در نزد خود انسان هجرف ار معرفی مینمایاد و این افرادی را
به هیتر

ا هشدار میدهاد.

مْ ً ن
ً ن
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ٍ
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ُ
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ْ
ُ ْ م م ُ م ِّ م م ُ ْ م ّ ً م ْ مَ ما ِّ م م م م
م م ْ م ُ
ْل ما ِّ
ِف ع قع
عی ع ع
َُدُك عَ عال عأَخر علكُ عَ ُدَ عَن ع لُد مز عَ عال عأ مقح عبُد مز عدٌَ عمعِ معُد مز عَ عأٌ عَكوُن عَ ُد ع
م م م
م
ٍ
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ْ
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ْ
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ُ
م
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م
م
ُ
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م
ُ
م ْ
ل ما ِّ ْ ْ ْ ْ ْ م
وهع مَعال ُعت مف ِّر ُِو عِفع مصُدال معَعأ ٌْعتخوضُدو ع لغ مَّ م
عَلع س م عی َُّو ع علَععذلكع
تعإ ع قععإٌعأاَت
ر
دَ م ع
م
م
م
م
م
م
ٍ
ُ ُ
م
م
م م
م
ْ
ْ ُ
م ُ
م ْ ُ
ْ
َْلعیعك ْنعأ مَُدععأ ْ مو مٌعلَعع م نِم ع َْ مو نا معم ك ُْ نعَّعأ َْ مَظ ُُعلُد ُزع ل ُع و مب عُدزع مَعالعیعجُد ُع معَ ُد م ععیع م ععی مُِدَ ُعح عخ ما عُدز.
م
م

(نهجالبالغه ،نامه .)31
آگاا باشمید حق شما بر من آن ا ا هه جز ا رار جاگی هید رازی را از شما اهان ندارم،

هام .ا وق ی من مسمئولیا های یاد شدا را انجام دهم ،بر خدا ا هه نعما های خود
را بر شمممما ارزانی دارد ،و اطاعا من بر شمممما الزم ا ممما ،و نباید از فرمان من مممر ی ی
هاید ،و در انجام آن ه صممالح ا مما ممس م ی ورزید ،و برای ر میدن به حق تالش هاید،
حال اگر شمممما ایداری نااید ،خوارترین افراد نزد من انسمممان هج رف ار ا ممما ،هه او را به
ی هیتر خواهم داد ،و هید راا فراری ن واهد داشا( ،دش ی.)328 :1819 ،
عواقش عدم اطاعا از فرمان ادشممماا و مممر ی ی از د ممم ورهای او را در برهااری ممماالر خرا مممان
«گرزا مش» را از هار تو م انوشمیروان و دلیل بیماری و تاگ شمدن روزی مهرن و دوری وی از د گاا
ادشاهی در ابیات زیر آوردا شدا ا ا.
دگمر گمتما همای بما خمرد گمشم ه جتاo

بمه ممیمدان خمرا ممان مماالر گتاo

همممه گمرزا ممش را بمازهمممممرد او ز هارo

نمدانممم مممه دیمد انمدریممن شهریارo
نممورزیمد و بمامهمتما میممممان مماo

مامیمن داد مما مخ همه فممرمممان ممماo

(فردو ی)892 :1832 ،
دگممر گمتما بمما همرهمسمی ممادشممماo

بممزرگ ما و بم مشمامدا و مار ماo

مر م مار دیمریمامه ممهمرن ممه هممردo

هممه روزیممش انمدن شممد و روی زردo

ممامیمن داد ما خ هه او شمد درشممماo

بممر آن همردای خمویمش بماهاد شاo
(فردو ی)891 :1832 ،

«انوشمممیروان» وق ی بر ت ا ادشممماهی نشمممسممما ،دربارا عواقش خدم گزاران به تاج و ت ا و نیز بیدادگران
هشدار داد:
هممر آنممامما هه بماشد از ایمرانمیمان

بممممبممامممدد بمممدیمن بمارگمه بمرممیمان

49

تار یخی شاهنامه و مقایسه آن با نهجالبالغه

هوتاهی ناردا و در وقا تعیین شممدا آن بپردازم ،و با همه شممما به گونه ای مسمماوی رف ار

بررسی وظایف ز یردستان و رعیت نسبت به حاکم در بخش

و هاری را جز حام شمممرع ،بدون مشمممورت با شمممما انجام ندهم ،و در رداخا حق شمممما

49

ممو بماشممد مر م ممماممدا با رای و شرم

بمممیمممابمد ز ممما گمامج و گمتم ار گرم
مممو بممیممداد جمممویممد یای زیرد ا

نمبماشمد خمممردمممامممد و خمسمرو مر ا

مممامافمات بممایمممد بمممدان بد هه هرد

نممبماید غمممم نمممماجموانمممرد خمممممورد
(فردو ی)91 :1832 ،

2ـ2ـ .2فرار از میدان جنگ
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از مباحث مهم و مقد

77

آیین ا ممالم جهاد ا مما هه در نهجالبالغه نیز خطبههایی (بهعاوان نمونه

خطبه  13و  )13در این بارا آمدا ا ممما .این حق حاهم بر مردم ا ممما هه هر وقا آنها را ب واند اجاب ش
هااد و بدون عذرتراشی آمادا جهاد با دشمن شوند.
امام علی از این هه مردم در این بارا او را اجابا ناردا و ممس م ی نشممان می دادند بارها شمماوا نمودا
ا ما .امام مسم ی در میدان جاگ را برازندا جاگاوران و جوانمردان نمیداند و در فرازهایی از خطبه
ش ا و هارم و صد و بیسا و وم ،س ی در میدان جاگ را شایس ه نمیداند.
م م

ْ

ْ م

م ُم

ْ

م ُم م
ُ
َیوف معمَعخالعم مَِع ل موغى معَ ْ
ّن( .نهجالبالغه ،خطبه .)23
وی ع
عَلعُت مَشَِع ِ ع
م
ع ٍ

شممشمیرها در میدان جاگ فراوان ،و مسم ی در برابر آن شمایسم ه نیسمما( .دش ی،
.)213 :1819
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عش ُدالعع علیُدا نِعَنعأ م عخیُد مزعبفض ُد عججُدع مَ مزع لَععض ُد عََعَ علی مزعََِّعیاِعَنعنف مس عُدز (نهجالبالغه،
م
م
م
م

خطبه .)118
هر هدام از شمما در صحاه نبرد با دشمن ،در خود شجاعا و دالوری احسا

هرد ،و

برادرش را سا و تر و یافا ،به شارانه این برتری باید از او دفاع هاد ،آنگونه هه از خود
دفاع میهاد( .دش ی.)183 :1819 ،
شمممجاعا و دالوری فرماندهان و مممپاهیان جاگاور و دالور در میدان جاگ ضمممامن امایا داخلی و
خارجی حاوما ها ا مما .در شمماهاامه بر جاگاوری و دلیری در میدان جاگ تأهید فراوان شممدا ا مما و
خالی هردن میدان و فرار از جاگ مذموم و مورد ناوهش قرار گرف ه ا مما و زیر د مما ادشماا نباید جایی
مالو شممود یا از میدان جاگ فرار هاد .داش م ن نیروی انسممانی خردماد هلید اصمملی و عامل تعیین هاادا
رنوشا جاگ ها ا ( حسیاایی و ایروانی.)5391 ،
ر مامیمن گمتما با شماا ،بمیمدار مممرد
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همه ای بممرتممر از گمماممبممد ال ورد،

مر م ممیممدن شمهممریمار زمممیمممن

نممدانممد خمردممماممد جممز راا دین!

بمه فمرمممان شماهمان نمبماید درنممگ

نمبماید همممه بمماشمد دل شماا تاگ!
(فردو ی)113 :1832 ،

2ـ2ـ .3عدم افراط در اطاعت و تقدس پادشاهان

ادشمماهان ا مما .حضممرت علی،
ن نگویاد

مردم از سا ترین حاالت زمامداران در نزد صالحان این ا ا هه گمان برند آنها دو دار
ایش اند ،و هشور داری آنان بر هبر و خود سادی ا وار باشد ،و خوش ندارم ،در خاطر

شمما بگذرد هه من م ایش را دو ما دارم ،و خواهان شایدن آن می باشم .پا

خدا را

هه این نبودم و اگر م ایش را دو ا می داش م ،آن را رها می هردم به خاطر فروتای در
یشممگاا خدای ممبحان ،و بزرگی و بزرگواری هه تاها خدا ممزاوار آن ا مما .گاهی مردم،
ممم ودن افرادی را برای همار و تالش روا می دانامد .امما من از شمممما می خواهم هه مرا با
م اان زیبای خود مس م ایید ،تا از عهدا ووایتی هه نسممبا به خدا و شممما دارم بر آیم ،و
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و او را نس ایاد.
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یای از وجوا اف راق در زمیاه مورد بحث ،افراط در اطاعا و تقد
ً
در این مورد مردم را شمدیدا نهی هردا ا ما و از آنها میخواهد هه ماناد ادشاهان رهش
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حقوقی همه ماندا ا ممما بپردازم ،و واجباتی هه بر عهدا من ا ممما و باید انجام گیرد اداء
هام ،ا با من ااناه با ادشمماهان ممرهش مم ن می گویاد ،حرف نزنید ،و ااناه از
آدم های خشممممگین هاارا می گیرند دوری نجویید ،و با واهر مممازی با من رف ار نااید ،و
گمان مبرید اگر حقی به من یشممماهاد دهید بر من گران آید ،یا در ی بزرگ نشمممان دادن
خویشم ،زیرا هسی هه شایدن حق ،یا عرضه شدن عدالا بر او مشال باشد ،عمل هردن
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

بمه آن ،برای او دشممموارتر خواهد بود .ا ،از گت ن حق ،یا مشمممورت در عدالا خودداری
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ناایمد ،زیرا خود را برتر از آن همه اشممم بماا هام و از آن ایمن باشمممم نمی دانم ،مگر آن هه
خمداونمد مرا حتظ فرممایمد .ا هممانما من و شمممما بادگان و مملوك روردگاریم هه جز او
روردگماری نیسممما .او مالك ما ،و ما را بر نتا خود اخ یاری نیسممما .ما را از آن ه بودیم
خارج و بدان ه صممالح ما بود در آورد .به جای گمراهی هدایا ،و به جای هوری بیاایی به
ما عطا فرمود( .دش ی.)333 :1819 ،
در شاهاامه در یروی و اطاعا از ادشاهان ممممهه به هر نحوی به قدرت ر یدااندمممم ،شاهد قدری افراط
هس م یم ،به نحوی هه یروی از ادشمماا به مثابه یروی از دین و د م ورهای دیای ا مما .گر ه اطاعا از
ادشاا عادل در تعالیم دیای این ا ا.
همر آنمماما هه بمر مادشما دشمن ا

روانمممش مر م ممار آهممرمممن ا!

دلممی هممو نممدارد تممن شممماا دو مما

نمبممایمد هه بماشمد ورا مماز و و ا!
(فردو ی)113 :1832 ،

مرد بیداردل با ادشماا این گتا :ای ادشاهی هه نام و اع بارت از آ مان برتر ا! خردماد ،خدما به
شماا زمین را همان یروی د م ورات دیای میداند .نباید در اجرای فرامین شاا درنگ هرد مبادا هه ب اطر
آن دل ادشماا تاگ شود و د ار رنجش شود .در فرازهایی دیگر می خوانیم هه هر ها هه دشمن ادشاا
ا ما روح و روانش بردا شمیطان شدا ا ا .و دلی هه ادشاا را دو ا ندارد ،نباید هه زندا بماند ( .عقل و
جان ندارد هسی هه شاا را دو ا ندارد ).
ر ماممان دان هه آرام گمیم می ما شاا

مو نممیمای همامیمم ،او دهد د گاا
نممیمازد بمه همیمن و به آزرم همما!

به نمیمك و بمممد او را بمود د ممار

ممو جمان دار در دل هممه رای اوی!

تمو مممپممساد فممرزنمد را جمممای اوی

نمیمابمد نمیمماز انمممدرآن بمممموم راا!

به شمهمری هه همسما انمدرو مهر شاا
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هه بم م مش هممممه نمی ْ
اموی رورد!
همه بمر مهممر او ِّ
فممر یممممزدان بود!
ْ
هممه داری همممیممشه بترمانش گوش!

بممممدی از تمممو ،از فممممر او بمگممذرد
جمممهمممان را دل از شممماا خمادان بود
مو از بمم مشمش بمهمرا یمابی باوش

(فردو ی)113 :1832 ،
این بمدان همه شممماا بماعث آرامش گی ی ا ممما و اگر به او خدما و خوبی هایم ،به ما جاا و مال و

به جان خریدار باش.
شمهری هه مهر شاا در آن گس ردا باشد ،نیاز و همبود در آن راا نمییابد .اگر تو بد باشی به خاطر عظما
و شماوهش از تو میگذرد را هه در اندیشمهاش این ا مما هه نیای را بپروراند .دل جهان از شمادی شمماا
خادان و خوشممحال میشممود را هه او دارای نشممان و اع بار خداوندی مما .وق ی از ب شممش او بهراماد
شدی باوش تا همیشه گوشبهفرمان او باشی.
در مجلسمی هه اندیشممادان و موبدان حضمور داش اد ،ش

ی به «انوشیروان» دربارا هشور بی ادشاا و

هشور بیدین این گتا:
مم ممن رانممد از ادشمماهممی و دیممنo

بمپممر مید مموبمد هه شمماا زمممیممنo
هه بمیدیممن جمهان بممه همه بی ادشاo

خممردمماممد بماشممد بمریمن بمر گمممممواo

مامیمن داد ما مخ همه گمتم م همینo

شمامیمد ایمن م من ممردم ممماندینo

جممهممانممدار بمیدیمن جمهمان را ندیدo

مممگممر هممرهممسممی دیمن دیمگر گزیدo

یمامی بمما مر ما و یای اندیممنo

یمامی گمتما نمتمریمن بمممه از آفمریمنo

ز گمتم مار ویمممران نمممگردد جممهممانo

بممگممو آنممممد رایممما بممود در نمهمانo

هممرآنمگممه هه شممد تم مما بی ادشاo

خممردمماممدی ودیممن نمممیمممممارد بمهاo
(فردو ی)311 :1832 ،

در ادامه هم دیدا میشمممود هه ایشمممان (بوزرجمهر) ،دیگران را به عدم مممر ی ی و ناراحا هردن
ادشاا توصیه میهاد و گاهی افراط را در حد بیان اوصاف الهی برای ادشاا یش میبرد.
همسمی را همه شماا جممهمان خموار هرد

بممممانممد همممیشمه روان ممر ز درد!

هممممان در جمهمان ارجمممماد آن بممود

هممه بما او لمممش شممماا خمامدان بود!
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نمیشمود و به او ضرر نمیر اند .ح ی فرزندت را نباید از او بیش ر دو ا بداری و رأی و نظر وخوا ا او را

بررسی وظایف ز یردستان و رعیت نسبت به حاکم در بخش

جمایگاا واال میدهد .او به خو و بد د ممم ر مممی دارد ولی هیاه و دشممممای نمیهاد و باعث ر ممموایی او
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اگمممر مه مر مامممدا بماشی ه رهن،
ر مامان دان هه همسما او ز تو بینیاز!

مممو بماموازدت شماا ،همشمی ممامممن
هه همر مماممد گممردد مر م مش دراز
اگممر بما تمممو گممردد ز ممیمزی رد م

بممه موزش گمرای و ممزن همیمد دم!
ممر م ممار بمماشمد مو تممو بیگمان!

اگمممر مرورد دیممگمری را همممممممان
روگمممر نمیمسم ما آگممهممی زان گماماا

بممرهممامه دلما را بمبممر نممممزد شاا!
ر
بممممدو روی ممامممای و ی بمرگمسمل،

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

روگمممر همیمد تممما انمممدرآری به دل

دل همممممو و تممیممرا روان تممممممممرا،

به فممممممرش بممبمیممامد نمهمان تمممرا
ْ
مماممموی
ازآنممپمما نمیمابی تممو زو نمی

هممممان گمرم گممتم مممار او نمشماوی!
(فردو ی)111 :1832 ،

3ـ نتیجهگیری

در مجموع میتوان ن یجمه گرفما همه در یمک مممرزمین ،یا یک مجموعه مرتب به هم ،هماهاگی و
همااری افراد و اجزاء باعث میشمود هه ر میدن به هدف آ مانتر ،به ر ،ریعتر و هم هزیاهتر شود .با از
بین رف ن اصمطاان و عوامل رم ل ،ن ایج درخشانتر خواهد شد .مردم هشور در مقابل خدمات زمامداران
و یشموایان خود ووایتی دارند هه باید به آنها عمل هااد .مردم باید یار و مددهارش باشاد و از او در مقابل
م جاوزین دفاع هااد .رازدار او باشمماد و تا جای ممان به او خدما هااد .ا حقوق در یک جامعه م قابل
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ا ممما .یعای همانطور هه مردم از حاهمان و یشممموایان خود ،امایا ،رفاا و آ مممایش میخواهاد به همین
شال در تأمین امایا آنان و جلوگیری از موارد بر هم زنادا آ ایش و آرامش باید یار و یاور او باشاد .برر ی
در این زمیاه نشمممان داد هه هر آن ه هه در تعالیم نهجالبالغه امام علی به عاوان حقوق حاهمان در
نظر گرف ه شممدا ا مما در شمماهاامه نیز ب شممی از متاهیم حاوم ی ا مما و تحا عااوین فرمانبرداری،
رازداری ،یاری حاهمان ،مطرح شمممدا و به طور فراگیر به عاوان ووایف رعیا و زیرد ممم ان به آن رداخ ه
ا ما .در شماهاامه عدم اطاعا زیرد م ان از حاهمان نیزاز آفا حاوماها و نظامهای میا ممی شمردا
شمدا ا ما .اگر حاهم عادل باشد عدم اطاعا از او باعث ترویج بیعدال ی و بینظمی در جامعه میشود.
در نهجالبالغه هم این به اطاعا و یاری حاهم عادل تأهید شمدا ا ا .امام علی نیز در خطبههای
دویسما و شمانزدهم ،بیسما و هت م  ،ش ا و هارم و صد و بیسا و وم و نامههای اجاهم ،اجاا و
موم و هت اد و دوم و نیز حاما هل و ششم و  ...نهجالبالغه حقوقی را برای رعیا و زیرد ان نسبا
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به یشموایشمان برشممردا ا ما و به ایبادی این حقوق توصمیه نمودااند .لذا هردو بر ووایف زیرد ان و
رعیا نسمبا به حاهم تأهید ورزیدااند و این از وجوا شمباها هر دو اثر ا ا با این تتاوت هه حایم تو
در تقد

ادشمماهان قدری افراط هردا ا مما ودر فرازهایی اجرای اوامر ادشمماهان را بی ون و را الزم

دانسممم ه ا ممما .هالم حضمممرت علی بهجز ویوگیهای ماح مممر بترد مح وایی ،ب اطر بهرامادی از
د
د
ویوگیهمای زبمانی زبمان عربی ،م مممداق أتم و أهممل (خ ریر الاالم مما قل و دل) ا ممما و در مممرا مممر

ادین بیا موقوفالمعانی به عاوان شماهد مثال آوردا شمود .شمایس ه ا ا بر وجوا بالغی نهجالبالغه و
تأثیر آن در تحسین آثار شعرا و نویسادگان بیش از یش هما گماردا شود .در ب ش تطبیق ،ووهشگران
ممیا ممی میتواناد در این ب ش عوامل تقویا حاوما و علل ممقوط حاهمان را برر ممی نمایاد تا تاریخ را
را راهامما برای رقم زدن آیامداای به ر قرار دهامد .و مبلاین دیای میتوانامد با تحقیق و تتحص در آثار
ادبی ل ارتباطی مس م حامی بین آموزاهای دین ا ممالم و فرهاگ  ،تمدن و ملیا ایرانی ایجاد هااد و در
اینراا باید به معای واقع عمل هااد و از شمعار صرف دوری نمایاد .از آن و با ایااه ه ا ها و ووهشهای
زیادی از وی ادیبان در جها معرفی نقش تعالیم دیای در خلق آثار ادبی شعرا و نویسادگان نگاش ه شدا
ا مما ولی ب ش تاری ی مملو از اش م راهات فیمابین ا مما و نیاز به توجه و تحلیل بیش م ری در این زمیاه
ا ا.

تار یخی شاهنامه و مقایسه آن با نهجالبالغه

بوداانمد .لذا گاهی میبیایم هه برای بیان مطلبی هه امیرمؤماان در یک یا دو خ بیان نمودااند ،باید

بررسی وظایف ز یردستان و رعیت نسبت به حاکم در بخش

نهجالبالغمه شممماهمد این بالغا بینظیر هسممم یم هه ح ی ادیبان عر هم از هماوردی با ایشمممان عاجز
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چکیده

«تنهاایی» به معنای جداافتادگی و بی کسااای عمیق ترین و ریشاااه ای ترین
احسااسای اساه که در تجربه زیستی انسان ها وجود دارد و به اشکا مختلف از
تولاد تا مواجهه با مر با همه آدمیان همراه اساااه .در مقالهی حاضااار به بح
دربارهی «تنهایی» و اقساا آن که از جمله مهمترین معضااآ بشار امروز اسه
در آیناهی نه الباغاه پرداخته ایم تا اقساااا تنهایی مدلوب و نامدلوب را از نظر
اما علی مورد واکاوی قراردهیم و جهه استخراج تعریف تنهایی و تقسیماآ
آن باه شااایوهی کتاابخانهای و توصااایفی تحلیلی متن نه الباغه را محور قرار
گرفته اسااه .از نظر امیرالمنمنین تنهایی گاهی ساانجیده و از ساار آگاهی
اساه گاه بر اثر باورها نگرشها و شایوهی زندگی فرد اسه و گاه فراتر از وجوه
ماادی رفته و تا آگاهی از خویشاااتن و عد غفله از دورن خود ارتقا می یابد .از
نظر اما  اقسااامی از تنهایی نامدلوب و معللاند که برپایه گزینش و خواسااته
فرد نیسااه و قساام دیگری که مدلوب و مدلل اند که فرد به صااورآ ساانجیده با
کناااره گیری از مرد و بااا پیش گرفتن هاادفهااای اجتماااعی و فردی خود آن را
جساتجو کرده و به پرورش رو و روان خویش میپردازد .در آخر نیز درمان برخی
تنهاییهای اساااساای از نظر اما علی از جمله انس با خدا نیایش کسااا
فضاااائاال اخاقی و دوری از ر ائلی ماااننااد عجا کینااه و دشااامنی بررسااای
گردیدهاسه.
واژگان کلیدی

اماا علی نه الباغاه تنهاایی اقساااا تنهاایی تنهاایی مدلوب تنهایی
نامدلوب.
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.مقدمه

تاهایی به یای از دغدغهها ،یا بهعبارت به ر مسمائل جدی ،انسان امروزی تبدیل شدا ا ا .به گت هی
اوه اویو از« ،انسمممان یگانه موجودی ا ممما هه میداند تاها ممما و یگانه موجودی ا ممما هه در ی یاف ن
دیگری ا ممما» ( از ،5385 ،صمممص  .)7 -8از گذشممم ه تاهاون ،ادیان و مااتش انسمممانی هریك بهفراخور
اهمی ی هه به انسمان میدهاد ،دربارا مسمائل جدی وی ،از جمله تاهایی،

ن گت هاند .این متهوم ،معانی

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

بسمممیار گوناگون دارد و داماه معانی از تاهایی مثبا و مممازندا و ممماجیدا گرف ه تا تاهایی ماتی و م ر و
یای از اضممطرا ها و اخ اللهای روانشممااخ ی را شممامل میشممود .در این ووهش ،صممرف نظر از تعاریف
گوناگون «تاهایی»و اخ الف دیدگااها ،به برر می م ون نهجالبالغه رداخ ه و بهگونهای ا م قرایی ،اقسممامی
از تاهممایی را برشممممرداایم هممه هریمك میتوانممد مورد تممأمممل انسمممان قرار گیرد .روش تحقیق ،بممه شمممیوای
ه اب انهای و توصممیتی و تحلیلی بودا هه در آن عالوا بر توصممیف اطالعات مربوط به موضمموع ،به تجزیه و
تحلیل آنها رداخ ه شدا ا ا.
پیشینهی تحقیق

ووهشهایی در زمیاهی تاهایی انجام شمممدا ،از جمله ه ا فلسففف ی تنهایی (ا مممونسمممن،)5397 ،
ه اب ه دیالکتیک تنهایی ( ،از )5385 ،و مقاالتی ماناد «ا ممالم و تسمماین غم تاهایی و مرگ» ( مماجدی،
« ،)5389برر مممی مواجهمه با رنج تاهایی اگزیسممم انسمممیال در اندیشمممه اروین یالوم و رنج عارفانهی فراق در
انمدیشمممهی مولوی» (مظاهری و علیزمانی )5397 ،و ووهشهای دیگری هه به صمممورت موردی در مورد
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تاهایی انجام شممدا ،ولی برر ممی آثار دید آمدا در با تاهایی نشممان میدهد هه آن ه تاهاون به آن رداخ ه
نشمدا ا ما و در نوع خود ،هاری جدید به حسما میآید« ،تاهایی و اقسام آن در آیاهی نهجالبالغه» ا ا،
هه در این مقاله بر آنیم آن را مورد تحقیق و واهاوی قرار دهیم.
اقسام تنهایی

تاهایی از جمله متاهیم مشمم رن لتظی ا مما هه در زمیاههای گوناگون ،معانی م لف دارد .از اینرو
میتوان مممطوح و مراتمش م لتی را برای آن بیان هرد .در ایاجا به بیان مواردی می ردازیم هه میتوان آنها
را از م مادیق تاهایی از نگاا حضمرت علی قلمداد هرد .در یک تقسیمبادی هلی میتوان این تاهاییها را
به دو قسم مطلو و نامطلو  ،تقسیم هرد:
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 -1تنهاییهای مطلوب:

ماظور از این نوع تاهایی ،تاهاییای ا مما هه شم ص با یش گرف ن آن هدفهایی را اعم از اج ماعی
ً
و فردی جسممم جو میهامد .معموال این گونمه تاهمایی به رورش روحی و روانی فرد همک میهاد .این قسمممم
تاهاییها را تاهاییهای مدلل یعای تاهاییهایی هه معلول علاهای بیرون از ارادا و خوا ممما فرد نیسممم اد،
بلاه فرد با آگاهی و خودشممماا مممی و به صمممورت ممماجیدا ،تاهایی و هااراگیری از مردم را برمیگزیاد ،نیز
میتوان نامید .هه عبارتاند از:
 .1.1گوشهگیری و کنارهگیری سنجیده از دیگران :خلوتگزینی

شمایسم هترین فرد برای جانشیای ر ول خدا بود ،از انحرافی هه در جریان خالفا روی داد ،م أ ف بود
اما از یك موی ،با مشماهدا بازگشمما برخی قبایل و افراد تازا مسملمان به جاهلیا گذشم ه و از دیگر مموی ،با
توجه به ایااه ابو متیان نیز فرصمما را غایما شمممردا و در صممدد ایجاد آشممو در مدیاه و ان قام از ا مالم و
هسمش ریا ما از د مارف هی خود بود ،ناگزیر برای بقای ا الم و مسلمانان خاموشی و عزلا را برگزید و با
در د مماگیرندگان حاوما مدارا هرد (شممهیدی ، 5379 ،ص  .)51 -55امام در برابر این انحراف بزرگ،
اندیشااك آ یش به ا الم نو ا و مسئولیا الهی خویش بود .به همین دلیل ا ا هه میفرماید:

تنهایی و اقسام آن در آینهی نهجالبالغه

ب شممی از زندگی امام علی گویای این گوشممهگیری آگاهانه ا مما .ا از ماجرای ممقیته ،او هه

«دامن از خالفا در یدم ،و هلو از آن ی یدم ،و رف بیادیشممیدم هه ه باید ،و از این دو هدام
شاید؟ با د ا تاها بس یزم یا صبر یش گیرم و از یز بپرهیزم»؟ (خطبه )3
امام این محذور دشممموار خود و اوضممماع ف اهانگیز و ربالی آن روزگار را بالیی میداند «هه یران در آن
فر مودا شوند و خرد االن یر ،و دیادار تا دیدار روردگار در اگال رنج ا یر» ایاجا ا هه امام با اجیدن
جوانش امر ،میگوید « :ون نیك ممماجیدم ،شمممایبایی را خردمادانهتر دیدم ،و به صمممبر گراییدم درحالیهه
دیدا از خار غم خس ه بود و آوا در گلو شاس ه .میراثم ربودا این و آن ،و من بدان نگران» (خطبه .)3
این گوشمهگیری ،هه آن را نوعی تاهایی دانسم یم ،انزوایی خودخوا م ه و ماجیدا و ناشی از حاما و
م لح ی بود هه امام بدان ر یدا بود.
.1.2تنهایی بهسبب باورها ،نگرشها و شیوه زندگی

باورها و نگرشها و بهطور هلی جهانبیای انسمممان ،هویا و حریمی را تشمممایل میدهاد هه انسمممان،
گاهی ،حاضمر ا ما جان خویش را در حرا ما یا دفاع از آن از د ما بدهد .یدا ا هه وق ی

ن دربارا

امام علی ا ممما ،هه بهفرمودا خود او «رااهای آ ممممان را به ر از رااهای زمین میشممماا مممد» (خطبه
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 ،)589م ن باال بسمیار روشمنتر میشمود .باورها و طرز زندگی امام هه ناشمی از بیاش و درك الهی او ا،
هویا و حریم او مما ،هه او را از دیگران م مایز می ممازد تمایزی هه نه تاری ی و معلول اوضمماع و شممرای
بیرونی ،بلاه ناشمی از شمهود و درك مسم قیم او از مابع الیزال وحی و مشمیا الهی ا ا .این هویا و تمایز
خاص ،شمیوا زندگی خاصمی را نیز برای فرد بهدنبال خواهد داشما .به تعبیر دیگر ،میتوان گتا هه شیوای
زنمدگی برای اممام علی تمابعی از بیاش و بماورهما و فضمممایمل اخالقی او ممما .وق ی بماورهما و معیارهای
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

اخالقی ،تشمممایلدهادا هویا و حریم و لذا شمممیوای زندگی فرد باشمممد ،رواب و ماا مممبات اج ماعی او نیز
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تمابعی از همین امر و م اما مممش بما آن خواهمد بود .در ایاجا با تعریف و تحدید ارتباط هه بر باورها و فضمممایل
ا م وار ا ما مواجه هسم یم .بر همین ایه ا ا هه امام علی خود را تاها میبیاد .در نامه به عثمان ابن
حایف ،عماممل او در ب مممرا ،هه در یك مهمانی مجلل شمممرها هردا بود ،ضممممن ناوهش شمممدید عمل او
میفرماید:
«آگاا باش هه هر یروی را یشممموایی ا ممما هه ی وی را وید ،و از نور دانش او روشمممای جوید.
بدان هه یشموای شما بسادا هردا ا ا از دنیای خود به دو جامهی فر ودا و دو قرصهی نان را
خوردنی خویش نمودا .بمدانیمد هه شمممما این ن وانید هرد .لیان مرا یاری هاید به ار مممایی و در
ار ایی هوشیدن و اهدامای و در ی ورزیدن( ».نامه .)51
امام بهروشمای میفرماید هه دیگران به م ی میتواناد او را در باورها و احسا ات و مع قدات اخالقی
و میا می درك و همراهی هااد .این عدم درك ،در واقع نوعی تاهایی ،و بهرا م ی مایهی درد و رنجی بسمیار
رف ،ا ما هه ناشمی از همان شممیوای زندگی و اع قادات امام ا ما یعای او در این ربعد از زندگی تاها مما.
شاید به همین دلیل ا ا هه در جای دیگر میفرماید:
«اگر هوهی مرا دو ا بدارد ،در هم فرو ریزد» (حاما .)555
ون میخواهد بگوید هه هسمممی اگر مرا دو ممما بدارد میخواهد ماناد من زندگی و عمل هاد و ون
این زندگی هاد از هم می اشد.
حضممرت یای از رااهایی هه برای هاارآمدن با این تاهایی یشمماهاد میدهد ،این ا مما هه وق ی هه در
راا هدایا گام میزنید ،از اینهه آدمهای همی را در این راا میبیاید ،د ار وحشما ناشمی از احسا تاهایی
نشموید .انسممان از لحاظ روانی دو مما دارد در راهی قدم بردارد هه همراهان زیادی داشم ه باشممد ،حال وق ی
همراهان او اندن باشاد ،د ار وحشا میشود .حضرت با توجه به این ویوگی انسان ،تأهید میهاد هه:
«مردم! بیم مااید در راا را ا ،هه شمار روندگان آن این اندن را ا!»( .خطبه )215
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امام خود ،نماد این طرز زندگی بود .به گونهای هه در نامهی  62میفرماید:
«به خدا اگر تاها آنان را میدیدم ،و آنان زمین را ر میهردند ،نه بان داشمم م و نه میهرا ممیدم،
همه من بر گمراهی آنمان و ر ممم گماری خود نیک آگاهم و با یقین از جانش روردگار همراا» (نامه
.)62
همین مضممممون در نامه  35نهجالبالغه نیز آمدا ا ممما .آنجا هه امام فرزندان خویش را ،ه فزندان
جسمممانی و ه فرزندان روحانی را به رعایا اصممول اخالقی و انسممانی دعوت میهاد ،در آخر به الهام از قرآن
هریم میفرماید:
ا واری ن س ین خود را از د ا بدهی:

م م ُ
ن
م
م م م
م
عالضُ»( .نامهی )35
هعلومز م
هعَق معج م
َِد مهعَعالعَأخاک معِفع م
َعجَ م ععِف م

«مالما مالماگران به این دلیل در آدمی مؤثر میاف د هه انسمان از اب دا هار را به در ی و روشای بر
خود آشممماار ناردا ا ممما .هثیری از اعمال و احوال ما در زندگی با مالحظهی ممم ن و نظر مردم شمممال
ً
میگیرد ،یعای حقیق ا برای مردم ا ممما .اگر دیگران آدمی را به حال خود بگذارند ،زندگیاش یاسمممرا تاییر
خواهد هرد» ( روش ،5388 ،ص .)327
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مبمادا همه مالمما مالمماگران در تو هارگر بیت د یعای از نیمه راا مممسممما شممموی و بازگردی و

 3.1تنهایی به معنای باخودبودن و عدمغلفت از خود

امام «خود» هر انسان را گرامیترین فرد برای انسان میداند .از این رو به هرات انسان را هشدار میدهد
هه در زندگی روزمرا هه ر از مشاله و عوامل ریشان هااداای هس اد هه رهن انسان را از توجه به خود و
رنوشا خود باز میدارند ،از خود غافل نشود:
«بادگان خدا! خدا را خدا را در نظر آورید دربارای گرامیترین و محبو ترین ها در نزدتان هه
خودتان هس ید»( .خطبه )517
غتلا از خویش ،اش اال به امور غیرخود را بهدنبال دارد .از آنجا هه انسان ،بهتاهایی ،مسئول اعمال
خود ا ا و خود باید «بهتاهایی» در یشگاا حق به داوریهای حق ا خ دهد ،این اش اال و غتل ی
خسرانی عظیم و جبراننا ذیر را در ی دارد .امام با آگاهی از م اطرات غتلا از خود و تأهید بر توجه و
همنشیای با خود ،م اطش را نهیش عالمانه میزند هه:
«انسان! ه یز تو را به هاله ا دلبس ه اخا؟ آیا برای دردت درمانی ،و برای خوابا هید
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بیداری نیسا؟ را آنگونه هه به دیگران مهر میورزی در حق خودت مهربان نیس ی؟  ...از ه
رو بر درد خویش شایبا گش های و بر تحمل م یباهای خودت توانماد شداای؟ را بر جان
خود هه نزد تو عزیزترین جانها ا اشای نمیریزی»؟ (خطبه )223
امام در مواضع م عدد 1بهروشای بیان میهاد هه شما تاهایید و هید ها به داد شما نمیر د ،شما هم
به داد هسی نمیر ید .ا خودتان خودتان را دریابید.
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

امام در جایی دیگر ،باز بر توجه به خویش ن و اندیشیدن به عاقبا زندگی تأهید میهاد:
«من از شمما هردن دنیا به خود ،و ممرهشممی روزگار بر خود ،و روی آوردن آخرت به خود ،دریاف م
همه بمایمد دیگران را رها مممازم و به خود ردازم و همهی هما خویش را در هار آخرت بادم ،و هر
اد در اندیشهی مردم هس م ،به فار خویش نیز باشم و غم خود نیز ب ورم» (نامه .)35
ا در واقع این نوع تاهمایی بمهمعامای آن ا ممما همه هاماراگیری انسمممان از دیگران نمه معلول عوامل
محیطی و بیرونی ،بلاه امری ممماجیدا و تعمدی برای تمرهز بیشممم ر بر خود و ممماجش هارها و هردارهای
خود و به تعبیر در مماتر برای باخودبودن ا مما« .به همین دلیل ا مما هه هسممانی ماناد هانا آرنا از آن با
عاوان تاهمایی مثبما یماد میهاد .وی مع قد ا ممما تتار به طور هلی در این نوع تاهایی صمممورت میگیرد»
(بشریه ،5378 ،ص .)553
 .2تنهاییهای نامطلوب یا منفی:

ً
اقسممامی از تاهایی ا مما هه خارج از توان و گزیاش فرد بودا و معموال علل بیرونی دارند .این تاهاییها
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را همه میتوان تاهماییهمای معلمل یعای تاهماییهمایی همه دلیمل نمدارنمد بلامه علا دارند .بر ایهی گزیاش و
خوا ممم هی فرد نیسممم اد ،بلاه علل و عوامل بیرون از ارادا و خوا ممما فرد موجش اان تاهاییهایی شمممدا
ا ا ،نیز نامید ،عبارتاند از:
.1.2تنهایی به سبب فاصلهی معرفتی با دیگران

گماهی انسمممان از نظر معرف ی و زاویهی دید به گونهای ا ممما هه با زیسممما-جهان و افق دید دیگران
(اطرافیان) فاصملهی فراوان دارد .در این وضمعی ی به اصمطالح محاوراای فرد میگوید« :هسی مرا درن
نمیهاد ».نه به این معاا هه دانسمم ههای خود را برای هسممی نمیگوید یا نمیخواهد یا نمیتواند بگوید ،بلاه

 -1به عنوان مثال ر.ک :خطبه  ،229ص  ،944خطبه  ،229ص  ،949خطبهی  ،242ص  ،944خطبه  ،249ص  ،959حکمت
 ،942ص 295و....
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ماظور این ا ما هه اگر هم بگوید هسمی م ن و مراد او را نمیفهمد .مثل اینهه شمما در ماانی باشید هه
افرادی مدام رفا و آمد میهااد اما شمممما نمیتوانید آنها را صمممدا بزنید یا د ممم ی تاان دهید و به هید وجه
نمیتوانید آنها را از حضمور خود آگاا هاید .این نوع تاهایی هه ناشمی از جهل دیگران نسبا به ش ص ا ا،
را نمیشممود رفع هرد را هه هسممی از اوضمماع و احوال شمم ص آگاا نیسمما هه ب واند او را هامل درن هاد.

در حضمور هسانی حا تاهایی میهایم هه بین خودمان و آنها فاصلهای میبیایم» (ا ونسن ،5397 ،ص
.)61
علی بما آنهممه یمارانی همه دارد ،گویی هیدهمدام تتماهمی برای او به وجود نیاوردا ا ممما .به قول
جبران« :گویی یامبری بود برای مردمی دیگر و زمممانی دیگر و ح ی نزدیممکترین افراد بممه علی او را
نشممااخ ه بودند( »...جرداق ،ج ،5355 ،5ص 311و  ،5315ج  ،6ص  .)231امام رازهایی در ممیاه داشمما
همه نمه گوشمممی برای شمممایدن آنها میشمممااخا و نه دلی برای فهمیدن آنها .میخواهد دردش را بگوید،
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علی نیز بما هراهای دیگر بیگانه بود او به معشممموق ازلی عشمممق میورزید و با دیگران م جانا نبود.
ً
انسمان هر ه به مرحله انسمان بودن نزدیکتر میشمود احسا تاهایی بیش ری میهاد .معموال هسانی هه
ر
از لحاظ رهای یا از لحاظ عاطتی یا خلقی ،یشممرف هتر از دیگران باشمماد ،این یزی را احسمما میهااد.
ً
ً
به گت هی ا مونسمن« :این تجربهی تاهایی ،اصموال ایاطور نیسما هه صرفا در غیا دیگران رخ دهد ،بلاه

حرفش را بزند ،گوشمی نیسما ،دلی نیسا .نیمهششهای خاموش ،مدیاه را ترن میهاد و به همیلابن زیاد
میفرماید:

م ُ مُ مم ً
م
ن ُ م ً ّ
عج ًَ م
ع(َ م
لز»(حاما .)557
عأشَح ععبیهعإ عصعح مه)ع صاتعلزعَ ع
«إٌع َ َعل معلََّ
م
م م م

علم انبوهی در یاهی من ا ا ،ای هاش برای آنها حامالنی مییاف م.

الب مه در آخر همین حامما از حجماهای الهی بر روی زمین صمممحبا میهاد هه وارثان حقیقی این
علوم هسممم امد و با این عبارت حاما را به

م ً م
عآهعش ُدوقَعإ
آه م
ایان میبرد « :م

م

َی مُِ!» ابیالحدید در شمممرح این
ُعح
م

عبارت میگوید« :او  مزاوارترین مردم ا ما هه به رؤیا آنان مشم اق باشمد ،زیرا همجاسی علا یوند
ا مما ،و هر یز مش م اق یزی ا مما هه از مماخ و طبیعا و ممرشمما او باشممد ،و از آنجا هه او  شممیخ
عارفان و آقای آنان ا ما ،نتا شریتش به مشاهدا همجاسان خویش مش اق ا ا ،اگر ه هر یک از آن
مردم از رتبمه او مایینترنمد» (ابن ابیالحمدید ،5392 ،ج  ،55ص  .)361گویی امام در اینجا یای از رااهای
رهایی از این تاهایی را به ما یادآور شدااند و آن یاف ن انسانی همرتبه و هم مرتبهی خویش ا ا.
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در موضمممع دیگری از نهجالبالغمه ،اممام این نا مه را یادآور میشمممود هه نمیتواند ح ی یای از هزاران
رازهمایی همه در دلش ا ممما را بیمان هامد .مثال در امر خالفا ،امام گرف ار بهانهجوئیها و ایرادهای ضمممد و
نقی

ناآگاهان شممدا و هر موضممعی هه در مقابل آن ان ا هاد ،این مردم ایرادی مطرح میهااد .از اینرو

نمیداند ه ا م ی به آنان بدهد! اگر م ای در حقیقا زمامداری بگوید ،به حرص و طمع ریا مما م هم
میشممود و اگر مماوت هاد خواهاد گتا از مرگ میتر ممد .ولی امام خود به آنها میگوید هه تاها به دلیل
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

ا ممراری هه وجود دارد و آنها توان فهم آن را ندارند و ح ی اگر بشمماوند د ار هجفهمی میشمموند ،امام نا ار
به اوت و عدم قیام ا ا:
«بلاه ماوت من از روی علمی ا ا وشیدا بر دیگران هه اگر ابرازش هام ،ماناد لرزش طاا
آوی ه در ااهای عمیق به خود لرزیدا و در اضطرا فرو خواهید رفا»( .خطبه )1
 .2.2تنهایی به معنی حمایت نشدن

این قسم تاهایی خود به دو ب ش تقسیم میشود:
الف .من تاها هس م به این معاا هه هسی نمیخواهد به من همک هاد.
این قسمممم تاهایی ،از مواردی ا ممما هه امام بسمممیار با آن مواجه بود .امام ،گرف ار گروهی نادان ،ر اخ الف،
راهادا و م شممم ا هه به هر بهانهای از جهاد و مبارزا با دشممممن ام ااع میهردند ،شمممدا بود از این رو گاا با
تشمممویق ،گماا بما مالمماهای ختیف و گاا با توبیخهای شمممدید ،برای از بین بردن این روحیه رلابار تالش
میهرد .در خطبهی  ،535نقاط ضمعف آنها را در ه یز خالصه میهاد« :اخ الف و راهادگی»« ،به هار
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نگرف ن فرمان عقل و خرد» ،و «فرار از واقعیاها» .امام بارها از این وضمعیا گلهماد ا ا و از طرق م لف
برای درمان این بیماریهای اخالقی تالش میهاد و میفرماید:
«ای مردم گوناگون و دلهای راهادا ،ای هسممانی هه یارهای ان حاضممر و خردهای ان از شممما
اهان ا ما ،من شمما را به موی حق میهشم و شما هم ون بزغالهای هه صدای غرش شیر
را شایدا ،از آن میرمید» (خطبه .)535
شبیه این عبارات در خطبههای  29و  ،97نیز آمدا ا ا.
اممام در مممالهای ر رنج حاهمیا ،وق ی در مقابل اخ الفافاایها و تهاجمات معاویه به مممرزمین
عراق ،از مردم هوفه خوا ما او را یاری هااد ،آنان هوتاهی هردند (شهیدی 5379 ،الف ،ص  .)538امام هه
از بیاع امایی و بهانهجویی یارانش رنجیداخاطر بود ،باالی مابر رفا و علا یروزی معاویه و اصمممحا وی
را وحدتشمان بر باطل ،یروی از یشوایشان و اماناداری نسبا به رهبرشان دانس ه و علا شاسا اصحا
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خویش را تترقه ،نافرمانی از یشوای به حقشان دانسا .خیانا آنان را به حدی میداند هه میگوید:
«من اگر ها مهای وبی را به د ما یای از شمما پارم ،میتر م هه باد بیارزش آن را بدزدد»
(خطبهی .)21
در این وضممعی ی ،امام وق ی با عدم هماهاگی و حمایا یروان خود مواجه میشممود ،تاها شممدا و در
مقمابمل این خیرا مممری و بیاع امایی و لجماجما یماران خود ،بما قلبی مملو از غم و انمدوا ،روی به درگاا خدا
میآورد و آنها را نترین میهاد:
«خمدایا من ایاان را خسممم ه هردم و ایاان نیز مرا .آنان از من به ممم وا آمدااند و من نیز از آنان به
را آ هن و بگداز اان هه نمک در آ حل میشمود .به خدا موگاد دو ا داش م به جای شما
هزار موار از قبیلهی بای فرا بن غام داش م .هه اگر آنان را فرا میخواندی ماناد ابرهای تادرو
تابس انی به رعا به یاری تو میش اف اد» (خطبه .)21
در همین را ا در موضع دیگری میفرماید:
«من در خوا یامبر را دیدم و از عداوتها و هویهای این قوم ،به ایشمممان شممماایا هردم.
فرمود« :به آنها نترین هن»! عر

هردم :خداوندا! به ر از آنان را به من بدا و شمم ص بدی را
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تاگ آماداام .ا به ر از ایاان را به من عطا هن و بدتر از من بر ایشممان بگمار .خدایا دلهایشممان

به جای من بر آنها مسل هن» (خطبه .)71
تاهایی امام بهاندازاای ا مما هه با تارار مضممامیای ماناد آن ه نقل هردیم ،از مردمان خویش ش ماایا
میهاد:
«اماها هموارا از م مااری حاهمان خود میتر اد و من از م مردمم بیمااهم .شما را برای
جهاد بسمیج هردم حرها ناردید ،به گوشم ان خواندم نشمایدید ،اهان و آشماار شما را فراخواندم
اجمابما ناردیمد ،و شمممما را ن مممیحا هردم نپذیرف ید( »...خطبهی  ،97هم این ر.ن :خطبه
.)521
با اشارا به تاهایی خود ا ا هه باز خطا به مردم خود میفرماید:
«به خدا قسمممم! شمممما را اان میبیام هه اگر هار جاگ باال بگیرد ،و تاور مرگ گداخ ه شمممود،
هم ون جدایی ر از یار ،از سر ابوطالش جدا خواهید شد» (خطبه .)35
امام برای نجات از این قسم تنهایی راههایی پیشنهاد میدهند .از جمله:
* وجود یـاران همراه :اممام در تاهمایی خود و بمه شممماوا از مردم ناهمدل آن روزگار ،بهیاد یاران باوفای
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شممهیدش از خداوند یارانی شممایس م هتر و ممزاوارتر از مردم زمان خویش ،طلش میهاد و این این از آنان یاد
میهاد:
«بهرا م ی دو مما دارم خداوند مرا از شممما جدا ممازد و به هسممانی هه بیش م ر از شممما ممزوار من
هسم اد ملحق نماید .به خدا مموگاد آنان مردمی بودند نیكاندیش ،بسممیار بردبار ،گویادای حق و
ترنهاادای ممم م ،هه در راا حق یش رف اد ،و در طریق هدایا شممم ا هردند و یروزمادانه به
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نعما جاودان و همیشگی آخرت ،و هراما گوارای آن د ا یاف اد» (خطبه.)556
بامابراین شممماگرمی بمه یماران وفادار و همراا ،یای از رااهای نجات از این تاهایی ا ممما .هما اینهه
وق ی عمرابن ابی ملمه را به ق د جاگ با معاویه و همراا شدن با ایشان در جاگ صتین( ،ر.ن :ما ظری،
 ،5397ج  ،53ص  )511از هارگزاری بحرین ،عزل هرد ،بعد از اینهه اوصماف نیاوی وی را یادآور میشود،
میفرماید:
«آهاگ حرها به موی م مااران شمام را دارم ،دو مما دارم تو در این متر همراا من باشمی.
زیرا از هسمانی هسم ی هه در م ماف با دشممن و بر ا نمودن م ون دین به آنان شم گرم هس م،
اگر خدا خواهد» (نامهی .)52
* اتکـال و اعتمـاد بـه خود با پیشـــه کردن بردباری :امام با وجود همه شممماواهایی هه از مردمان تحا
حاومما خود میهامد ،قاطعانه تأهید میهاد هه م التا گروا زیادی از این یمانشمممااان ،تأثیری در ارادا
او ندارد .از این رو میفرماید:
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«فراوانی مردم یرامونم بر عزت من نیتزاید ،و راهادگی آنان از گردم ،مرا هرا مممان ناماید» (نامه
.)36
در واقع اممام در اینجما بر این مسمممألمه تمأهیمد میهامد همه اولیمای الهی و مردان بزرگ الهی با تایه بر
روردگار هرگز از انبوا م التان وحشمما نمیهردند و از هثرت موافقان مارور نمیشممدند .در ادامهی این نامه،
خطا به برادرش عقیل میفرماید:
«مپادار هه سممر درت اگر ه مردم رهایش هااد ،در برابر دشمممن زار و فروتن گردد ،یا از ناتوانی
تن به م م دهد ،یا زمام امر خویش به د ما هسمی مپارد ،یا به هسمی واری دهد .بلاه فرزند
درت اان ا ما هه آن شماعر بای ملیم گت ه ا ا :اگر از من بپر ی هه گونهام؟ میگویم:
در برابر حوادث زمانه شایبا و ا وارم» (نامه .)36
* جـدایی از یـاران نـامواف

و ناهمراه :امام وق ی میبیاد هه هید روشمممی ،اعم از تشمممویق و ناوهش،
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تأثیری در رف ن مردمش به جاگ و جهاد ،ندارد ،آرزو میهاد از آنان جدا شود:
«در آن هاگام هه یک اجل از در درآید ،نه تاها به جدایی از شممما تأ ممتی ن واهم خورد ،بلاه در
حمال نماراح ی درونی از شممممما و با احسممما تاهایی از مرز این زندگی عبور خواهم هرد» (خطبه
.)581
در ادامهی این خطبه بعد از مرزنشها و توبیخهای بسیار ،گویی آتشی درون قلش امام شعلهور میشود
و دعایی وزنان میهاد هه حاهی از اندوا شدید و قلش مجروح آن حضرت ا ا:
«محبو ترین یزی هه دو ا دارم با آن روبرو شوم مرگ ا ا».
این قسمم تاهایی هه از قسمم قبل عمیقتر ا ا ،بر این نا ه تأهید دارد هه دیگران ح ی اگر ب واهاد،
نمیتوانامد بمه من هممک هااد .را هه هم بارهای گذشممم هی من و هم بارهای آیادای من هر دو بر دوش
خودم خواهد بود .اگر انسممان به این قسممم از تاهایی توجه داشم ه باشممد ،دیگر هیدگاا به شمماگرمی یارانش
هاری انجام نمیدهد .را هه میداند باید خودش به تاهایی مسممئولیا تکتک اعمالش را به دوش باشمممد.
از این رو خیلی از ولمهایی و عدول از حقهایی هه انسمان به شمماگرمی دو م ان و اعوان وان ممارش انجام
میدهد ،را رها میهاد .حضمممرت علی در اد موضمممع از نهجالبالغه ما را به این قسمممم از تاهایی توجه
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ب .من تاها هس م به این معاا هه هسی نمیتواند به من همک هاد.

میدهاد .از جمله میتوان به ا مخ حضمرت به تقاضمای برادرش عقیل ،اشمارا هرد .عقیل ب اطر فقر شدید
درخوا ما مهمیه بیشم ر از بیاالمال را داشما .امام میفرمایاد او با وضعی یش من آمدا بود هه من
ن وانم مقاوما هام .حضمممرت در برابر درخوا ممما او تاه فلزی را هه در آتش گداخ ه هردا بود به وی نزدیک
میهاد و وی ناله هاان از آن میگریزد .امام هه این وضع را میبیاد میفرماید:
گونه به شمماگرمی تو هه از حرارت تاه فلزی هه به شمموخی آن را گداخ هاند ،میگریزی ،خود
را به آتشمی باشانم هه خدای جبار به خشم خویش آن را افروخ ه ا ا؟ «تو از این درد اندن ناله
میزنی و من از آتش وزندای دوزخ ناله نزنم؟» (خطبه )225
در موضمع دیگری از نهجالبالغه همین مضممون تارار میشمود .و آن ،جایی ا ا هه گویی مردم توقع
دارنمد اممام با تباا ممماخ ن خویش تابع درخوا ممماهای آنها شمممود .ولی امام در ا مممخ آنان به صمممراحا
میفرماید:
من به خوبی میدانم هه ه یز شممما را اصممالح میهاد ،و هویهای شممما را در مما مینماید،
ولی هرگز اصممالح شممما را ،با تباا مماخ ن خویش جایز نمیشمممرم .اگر روزی اصممالح حال شممما
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مردم ،با هاری انجام گیرد هه برای خودم فسممماد دارد ،ایاجا هم صمممالح خود را بر صمممالح شمممما
ترجی ،میدهم:
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این قسممم تاهایی عالجنا ذیر ا مما .ولی توجه به آن یک ن یجه دارد و آن هم این ا مما هه انسممان هر
ً
هماری میهاد ،باید در حین انجام هار هامال به خودش اخطار بدهد هه من تاهای تاها هسممم م و مسمممئولیا
هل این عمل فق بر دوش من ا مما و هید ها مسممئولیا عمل مرا بر دوش نمیگیرد .و من نمیتوانم به
شممم وانهی همهی آنهایی هه وق ی یک هاری انجام میدهم ،ممان ا ممما به شممم وانهی آنها آن هار را
انجام دهم ،اع ماد هام.
.3.2تنهایی بهمعنای نگاه ابزاری و منفعتطلبانه در روابط دیگران با فرد

این قسمممم تاهایی به این معای ا ممما هه هسمممی با من فینتسمممه و به خودی خود یعای بدون توجه به
آن ه از قبل من به آن میر مماد ،همنشممین و محشممور نیسمما .و به اصممطالح محاوراای هسممی مرا ب اطر
خودم دو مما ندارد اگر هسممی هم مرا میخواهد ،به میزانی میخواهد هه نتعی به او میر ممانم یا ضممرری از
او دفع میهام .اممام میخواهمد این نا ه را به م اطبانش یادآوری هاد هه علا اینهه من میتوانم شمممما را
دریابم ،این ا ما هه من از شمما توقعی ندارم ،اما شمما از من توقع دارید .و وق ی توقع شما برآوردا نمیشود،
مرا غیر از آن ه هسمم م ،گمان میهاید .به تعبیر دیگر میتوان گتا وق ی انسمممان از دیگری توقعی ندارد در
شااخا خود نسبا به آن موجود ب یرتر ا ا و توفیق بیش ری دارد .از اینرو ا هه میفرماید:
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«هار من و شممما یای نیسمما ،من شممما را برای خدا میخواهم و شممما مرا برای خودتان» (خطبه
.)536
امام در آغاز این خطبه یادآوری میهاد هه من برای اینهه شمما با من بیعا هاید نه به و یلهای د ا
انمداخ م و نمه اینهمه بیعما یمک امر نماگهمانی و حسممما نشمممدا بود .من از آنجمایی هه شمممما را برای خدا
میخواهم ،هرگز م و ممل به حیلهگریها و از بین بردن ارزشها ن واهم گشمما .در صممورتی هه شممما برای
بهرابرداری از زمامداری من در راا اشمباع هوی و هو ها و تمایالت خود مرانهی خویش ن ،به هر و یله با
نمادیدا گرف ن هر گونه ارزش اقدام خواهید هرد (ر.ن به :خطبه  .)536ابن ابیالحدید در شمممرح این عبارت
میگوید« :او از اطاعا ایشممان نسممبا به خویش جز ن ممرت دین خدا و اقامه حدود و حقوق او نمیخواهد و
برای حظ نتا خویش خواهانشمان نیسا ،و اما آنان او را برای حظ نتو خویش از عطا و تقریش وا بابی
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هه آنها را به ماافع دنیا میر مماند ،خواهاناد .الب ه این خطا از مموی او  نسممبا به جمهور اصممحا
خویش ا مما و اما خواصشممان او را برای امری هه او نیز آنان را برای آن میخوا مما از اقامه احاام دین و
احیای معالم آن میخوا م اد» (ابنابیالحدید ،5391 ،ج ،9صممص  .)38 -39نا هی دیگری هه باید به آن
ً
توجه داشممما ،این ا ممما هه مردم معموال تمایل به زعاما و مدیریا انسمممانهایی دارند هه مثل خودشمممان
یی ه

باشماد .از اینرو عظما شم میاهای رشدیاف ه را نمیتواناد درن هااد و نمیداناد از اان ش
ً
ب واهامد .اهثر مردم دوران امیرالمؤماین واقعما او را نمیشممماماخ امد و از او مال دنیا را مطالبه میهردند،
مقام و جاا میخوا م اد ،در صورتی هه آن حضرت تاامل راتی آنان را میخوا ا (ر.ن :جعتری 5376،ج
«ای مردم برای اصالح خود مرا یاری نمایید».
یعای نتاهمای خویش را بمه عمدل مؤاخمذا هایمد و آنها را از یروی هوی نتا باز دارید و عقلهای
خویش را از رف ن در رااهایی هه شمممما را به هالن و نابودی میافااد ،باز دارید .همانا اگر شمممما این هاید
مرا بر نتاهمای خویش یاری هردااید ،زیرا من شمممما را اد میدهم و امر به معروف و نهی از ماار میهام،
ا اگر نتاهمای خویش را بمه لجام عقل هه بدان ه من دعوت میهام ،دعوت میهاد ،مهار هاید ،مرا بر
آنها یاری هردااید (ر.ن :ابنابیالحدید ،5391 ،ج ،9ص .)38
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 ،23ص  .)513از اینرو ا ا هه در ادامهی همین خطبه امام میفرماید:

.2.2تنهایی به معنی فراق

از اقسمام تاهایی این ا ما هه فرد حضمور و بودن هسمی را ان ظار دارد هه غائش ا ا .از این رو ا هه
فرد در نبود او خود را تاها مییابد .این احسمما به لحاظ روانشممااخ ی نامطبوع ا مما را هه اشم یاق برای
بودن هسمی ا ما هه اهاون نیسما .عرفا و مؤماان را ین دربارا نسبا خود با خدا این احسا ی دارند و
فراق خود را به تاهایی تعبیر میهااد .حضمممرت علی این وضمممعیا را در اد موضمممع از نهجالبالغه رهر
میهاد .ایشممان هه اب دا فراق یامبر را داشمما و بعد از آن به فاصمملهی هوتاهی حضممرت زهرا  و بعد از
آن یماران بماوفمای خویش و از جمله ابورر ،عمار ،مالک اشممم ر و نظایر آنها را ،از د ممما دادا بود ،ممم اانی
میگوید هه مبین رنج و آزردگی ایشمممان هم در غم از د ممما دادن این بزرگواران و هم در تاهایی و بیهسمممی
خود ا ا.
ایشمان در هاگام شمس ن یار ان ر ول خدا بعد از بیان ویوگیهای ر ول خدا هه هید ها
در آن شمممریک نیسممما ،ممم اانی ممموزنان و حزنانگیز بیان میهاد هه از نهایا غم و اندوا ایشمممان خبر
میدهمد .وی م مممیبما یامبر را م مممیب ی میداند هه م مممیباهای دیگر در برابر آن ،هو ک و قابل
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تحمل ا ا:
«ای ر ممول خدا با مرگ تو یزی قطع شممد و ایان یافا هه با مرگ دیگران قطع نمیشممود
نبوت و خبرهای غیبی و آ ممان .مرگ تو رویداد خاصمی بود ،هه م یباهای دیگر را از یاد برد و
اان عمومیا یافا هه همگان در برابرش یاسممان بودند .اگر ما را به شممایبایی امر ناردا بودی
و از زاری هردن ماع نامودا بودی ،آن اان بر تو میگریسم یم هه شممانمان خشک شود و این
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درد برای مما بیدرمان میماند و اندوهمان ایان نمییافا و این همه هاوز برای م مممیبا تو هم
بود .امما هسمممی نمیتوانمد مرگ را بازگرداند و آن را دفع هاد» (خطبه  ،231هم این ر.ن :نامه
 292و حاما .)298
در نامه  51هه حالا نیایش هم دارد ،حضمممرت بعد از اینهه وضمممعیا یشآمدا در جاگ را توصمممیف
میهاد ،به دلیل فقدان حضممور یامبر به درگاا خداوند شمماوا میبرد و علا همهی اخ الفاتی هه در بین
اما ا الم واقع شد را نبود یامبر میداند .از این رو میفرماید:
«بار الها ،به تو شاوا میهام از نبود یامبرمان و فراوانی دشماانمان و راهادگی خوا ههایمان»
(نامه .)51
در اینجا میبیایم هه تاهایی به این معای ا ما هه هسمی هه دو ما داری باشد ،نیسا ،و هید راهی
برای برگرداندن او وجود ندارد.
شممهادت حضممرت زهرا  ،غمی دیگر بود هه بر جان علی نشممسمما و ایشممان را تاهاتر هرد .امام
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هاگام دفن حضمممرت زهرا ،ممم اانی بیان میدارد هه نمایانگر میزان رنج و آزردگی امام و در عین حال
بیانگر عاطته و احسممما انسمممانی بسمممیار قوی او ممما .این خطبه در واقع درد دلی ا ممما هه موال با
یامبر دربارای م مائش حضمرت زهرا  از یک مو و م یبا خویش به بش فراق حضرت زهرا ،
از وی دیگر دارد:
« مالم بر تو ای یامبر خدا !مالم من و دخ رت هه اهاون در هاار تو آمدا و به رعا به تو
یو م ه .ای ر مول خدا !بر مرگ دخ ر برگزیدای تو شایباییام اندن شدا و طاقا و توانم از
د ما رفا .ولی مرا هه غم بزرگ جدائی تو را دیداام و رنج م میبا را هشمیداام ،جای شایبایی
ا مما زیرا من با د مما خود تو را در بس م ر قبر خواباندم .و ممرت بر ممیاهی من بود هه جان به
جانآفرین تسممملیم هردی ا ما از خداییم و به خدا باز میگردیم .آن امانا هه نزد من مممپردا
بودی بازگرداندا شمممد و آن روح گروگان در بدن گرف ه شمممد .اما از این ا اندوا من همیشمممگی
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ا ممما و شمممبم بما بیمداری میگمذرد .تما زممانی همه خداوند همان جایگاهی را هه تو در آن اقاما
هرداای ،برای من برگزیاد» (خطبه .)212
امام هم این در مواضمممع م لتی از نهجالبالغه یاران وفادار خویش هه قبال بودند و االن نیسممم اد را
توصمممیف میهامد و آرزوی دیمدار آنمان را دارد .از جملمه در خطبمه  ،582بعمد از آنهه یاران خود را اد و اندرز
میدهد ،از شمهیدان بزرگواری هه در صمتین به شمهادت ر میدند و جای آنان در میان اصمحا خالی ا ا،
یاد میهاد و پا بر روی اد نتر از آنان انگشا میگذارد و میفرماید:
«هجایاد برادرانم هه قدم در راا نهادند و بر ا ما حق درگذش اد؟ هجا ا عمار؟ هجا ا ببن
بس اد ،و رهایشان به وی تبهااران فر ادا شد؟!»
در اینجا خاطرا این افراد ممبش میشممود هه امام به شممدت م أثر شممود و همانطور هه نوف ،راوی این
خطبه ،میگوید ،مدت طوالنی گریه هاد و پا این افراد را اینگونه توصیف میهاد:
«آا! برادرانم ،هممانها هه قرآن را تالوت مینمودند و به هار میبسممم اد و در فرائ

الهی دقا

میهردنمد و آنهما را بمه ما میداشممم امد .مممااها را زندا هردا و بدعاها را میراندند ،به جهاد
فراخواندا شدند و اجابا نمودند و به رهبرشان اع ماد هردند و یرویش هردند» (خطبه .)582

تنهایی و اقسام آن در آینهی نهجالبالغه

تیهان؟ هجا مما روالشممهادتین؟ هجایاد همانادان ایشممان ،برادرانشممان هه با هم یمان جانبازی

هم این ا ا فرمودا او در فراق یاران باوفایش:
«آنان برادران من بودند هه رف اد .بر ما مما هه تشمماهی دیدارشممان باشممیم ،و بر جدایی از آنها
د ا حسرت به دندان بگزیم» (خطبه .)525
امام هم این فراق مالك اش ر را م یب ی بزرگ میداند .هاگام شایدن خبر شهادت او ،میفرماید:
«بارخدایا من م یبا از د ا دادن او را برای رضای تو حسا میهام هه مرگ او از وگهای
بزرگ روزگمار ا ممما ... .خدا مالک را رحما هاد هه به عهد خویش وفا هرد و مرگش در ر مممید و
خدای خود را دیدار هرد .هر اد ما خود را واداشمم هایم هه ا از م ممیبا خود به فقدان ر ممول
خدا ،بر هر مموگی صممبر و شممایبایی هایم هه مموگ یامبر از بزرگترین مموگها مما»
(ابن ابیالحدید ،5399 ،ج  ،2ص .)575
با این وجود ،هموارا بر مرگ مالک

ا افسو میخورد و میفرمود:

«آفرین خمدا بر ممالمک بماد! ممالمک ه بود؟ اگر هوهی بود ،هوهی برافراشممم ه و بزرگ بود ،اگر
مماگ بود ،بسممیار مم ا و شمماسممانا ذیر بود .به خدا مموگاد ،مرگ تو جهانی را ویران هرد و
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جهانی هم شمممادمان هرد .آری بر مثل مالک باید گریههاادگان بگریاد و مگر هسمممی ون مالک
وجود دارد»؟ (ابن ابیالحممدیممد ،5399 ،ج ،2ص  ،575 -571هم این نممامممه  35و حاممما
.)553
این قسمم تاهایی را شماید ب وان تاهایی موقعی ی نیز نامگذاری هرد .همانطور هه ا ممونسن آن را ناشی
از تاییرات زندگی دانسمم ه و یای از موارد آن را از د مما دادن دو مم ی نزدیک یا عضمموی از خانوادا میداند
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

(ر.ن :ا ونسن ،5397 ،ص .)37
 .2.2تنهایی احتضار ،قبر و قیامت
ِ

یای از عمیقترین و عالجنا ذیرترین اقسمام تاهایی ،تاهایی اح ضمار ،قبر و قیاما ا ا تاهاییای هه
نمیتوان آن را با هید ها دیگری تقسممیم هرد .ا مماال در این مورد میگوید« :ابلهانی بیش نیس م یم هه به
معاشمرت اطرافیانمان دل خوش میداریم .هسی مگر میتواند ما را هه این متلون و عاجزیم مدد بر اند
ما همه تاها میمیریم» (ا ممونسممن ،5397 ،ص  .)561باابراین آگاهی از «مرگ من» ،موجش میشممود فرد
ً
عمیقا دریابد هه قادر نیسممما با دیگری یا برای دیگری بمیرد .هایدگر میگوید« :با اینهه آدمی میتواند برای
دیگری به هام مرگ رود ،این «مردن برای دیگری» ،هرگز بدان معاا نیسمما هه آن دیگری از مرگ خود ح ی
به هم رین میزان رهایی یاف ه ا مما .هید ها قادر نیسمما دیگری را از مرگ خویش برهاند ،ه در حلقهی
دو مم ان باشممیم ،ه افراد برای آرمانی واحد بمیرند ،ح ی در یک زمان بمیرند ،باز بایادیترین و عمیقترین
ط ،مردن ،تاهاترین تجربهی بشری به حسا میآید» (یالوم ،5391 ،صص .)598 -597
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ارتبماط تاهمایی بما مرگ را میتوان به مممه شمممال در نهجالبالغه یگیری هرد-5 :تاهایی در لحظات
اح ضمممار  -2تاهمایی قبر  -3تاهمایی قیاما .هه امام به هر مممه توجه داشممم ه و به نحو دقیق آنها را مورد
برر ی قرار دادا ا ا.
الف-تاهایی در لحظات اح ضار
حمالما تجربمهی مرگ و حا تاهما بودن انسمممان در این تجربه را میتوان به مسممم ی مرگ تعبیر هرد.
ً
هاگامی هه انسممان مسمما ا مما ،واقعا از اطراف خود بیخبر میشممود .رنج د مما شممس م ن از زندگی در آن
لحظات آنقدر شمدید ا ما هه انسمان وارد یک حالا مسم ی میشمود و به اطرافیان حاضر و آمد و شدهای
محی بیتوجه میشمود .فشمار روانی و عاطتیای هه ناشمی از حاالت مسم ی مرگ ا ما اان عظیم ا ا
هه انسمان خودب ود ،نسمبا به اطراف بیتوجه میشمود .ارات موت یا مس ی مرگ ،یای از موقعیاهایی
ا ا هه انسان در آن هید دادر ی ندارد و باید به تاهایی با آن مواجه شود.
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«انسمانی هه در حال مپری هردن ارات موت ا ا ،این ارات مرگ ،هر یز دیگر را از یاد
میبرد و در اندوهی فراوان ،نالهای جانگداز و جانهادنی م ا و هو ی

ا و دشوار گرف ار

ا مما .ممپا با ناامیدی هتنها را بر او می ی اد ،رام و تسمملیم به مموی گور میبرندش....او را
برمیدارند و تا رای غربا و محلی هه دیگر دیدا ن واهد شد ،میبرند» (خطبه .)528
فرد در این وضمممعیا گرف ار بالیی میشمممود هه توصمممیف ذیر نیسممما .حضمممرت در موضمممع دیگری از
نهجالبالغه این مارات را داری مه حالا میداند -5 :حسمرت زندگیای هه از د ا میرود -2 .وحشا
از فرا ر یدن مرگ -3 .ترهیبی از حسرت از هف رف ن زندگی و وحشا از فرا ر یدن مرگ.
مرگ وق ی حقیقا امر بر او آش ماار شممود از شممیمانی و حسممرت د مما به دندان میگزد و از آن ه در طول
زندگانی خویش شیت ه و خواهانش بودا ،بیزار میگردد» (خطبه .)519
در ادامهی این خطبه امام وضممعیا این انسممان هه آرام آرام ارتباطش با دنیا قطع میشممود و مراحلی هه
طی میهاد را توضی ،میدهد:
«اب دا زبانش از هار میاف د .بعد گوشمش نیز ماناد زبانش از هار میایسم د .او در میان خانوادااش ا ا
در حالی هه نمیتواند مم ن بگوید و مم ای بشمماود .شمممان خود را می رخاند و هراهای اطرافیان را
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« مارات مرگ از یک مو ،و اندوا از د ا رف هها از وی دیگر آنان را در بر میگیرد ...اهاون هاگام

مینگرد .حرهات زبانشمان را میبیاد ولی صدای آنان را نمیشاود .آنگاا مرگ بیش ر به او در میآویزد .بیاایی
او نیز ماناد شمماواییاش گرف ه میشممود و روح از یارش بیرون میرود .اهاون او الشممهای ا مما هه در میان
خانوادااش اف ادا .آنان از نزدیک شمدن به او وحشمما دارند و از او فاصممله میگیرند .نه میتواند گریههاادگان
را همراهی هاد و نه هسممی هه او را میخواند ،ا ممخ گوید .ممپا او را به دوش میگیرند و در گور مینهاد و
به عملش می پارند و دیگر او را نبیااد» (خطبه ،519 ،هم این ر.ن :خطبه .)565
«فرد در لحظهی اح ضمار به گونهای ا ما هه اضطرا و لرزا بر تن و اندامش میاف د .از شدت
درد و غ مممه ،آ دهانش را نمیتواند فرو ببرد ،به اطراف خود نگاا میهاد ،فرزندان ،خویشمممان و
همسمممر خویش را میبیامد .ولی هید ها توان اینهمه مرگ را از او دور هاممد نمدارد .هید گریمه و
اشمای هم به او مودی نمیر ماند .او میمیرد و به تاهایی و تاگاای گور مپردا میشممود .و آرام
آرام ح ی نشمممانههای او هم محو و نابود میشمممود ...در آن هاگام هه تشمممییعهاادگان میروند و
م ممیبازداها باز میگردند ،او را در قبر مینشمماناد تا ر ممشهای بهاانگیزی را ا ممخ گوید و
لازشهایش در ام حان الهی روشن شود» (خطبه .)565
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حضمرت ا از آنهه گونگی مرگ را به زندگان یادآور میشود ،به آنها هشدار میدهد هه آنان تاها
به این مازل وحش اان نزدیک میشوند.
ب -تاهایی قبر
مم اان امام در توصممیف وضممعیا تاهایی انسممان در قبر ،اان حزنانگیز و دردنان ،با رنگی تیرا و
مممیاا آمی ه هه به گت هجرج جرداق« :در هید تابلوی نقاشمممیشمممداای ،نظیر این رنگآمیزی را نمیتوان
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

یمافما» ( ،جرداق ،5315 ،ص  .)551اممام لحظمهای را بمه انسمممانهما یمادآوری میهامد هه همه یز آنها
دگرگون شممدا ،از روی زمین به دورن زمین خزیدااند .خانه و ممیع و نورانی و ر از اهل و عیال را به گور تاگ
و تماریمک و ولممانی و خماموش و تاهما مبمدل ممماخ مهانمد .اممام این موضممموع را در جمالت هوتاا و به هم
یو های بیان میهاد هه گویی صدای بیدارباش طبل و شیپور جاگ از آن به گوش میر د:
«گرداگرد هم هسم اد اما تاهایاد ،همسممایهاند اما از هم دورند ،به هم نزدیااد اما به دیدار یادیگر
نمیروند ،خویشمماوندند ولی با هم رابطه برقرار نمیهااد ...در درون زمین به جای روی آن ،اقاما
هردند ،خانهی تاگ قبر را جایگزین ممرای و ممیع مماخ اد .به جای زندگی در میان بس م گان در
غربا گرف ار آمدند( »..خطبه.)555
انسمانی هه در جمع دو م ان و بسم گان و یاران خویش میزیسا ،برای همیشه از آنان فاصله گرف ه و
در گوری رد ،تاریک ،وحش اان و در تاهایی مطلق گرف ار میشود:
«گویی هر یک از شمما به رای تاهایی ،و گودال گورش ر یدا .شگت ا از خانهی تاهایی و رای
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وحشا و جایگاا بیهسی و غربا»! (خطبه)517
میبیایم هه امام ،تاهایی مردگان را با تعبیرات بسمیار وریف و آموزندا به ت مویر میهشممد .ت ویری هه
به گت هی جرج جرداق« :را م ی شما این ابداع را هه در ت ویر هرا از مرگ و وحشا قبر و وضع اهاان
آن ،در هالم امام آمدا در جای دیگر دیدااید»؟ (جرداق ،5315 ،صص .)551 -555
ج -تاهایی قیاما
امام هم این در توصیف قیاما میفرمایاد:
«در آن هاگام نه شمتیعی ا ما هه شتاعا هاد و نه دو ی هه بال بگرداند و نه وزشی هه ود
ب شد» (خطبه .)591
در نامهی  ،51حضمرت ،تمام انسمانها از جمله معاویه را م اطش قرار دادا و وی را از تاهایی حسا و
ه ا قیاما میتر اند و به وی هشدار میدهد هه:
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«دیری ن واهد گذشممما هه هسمممی تو را بر موقتی نگاا دارد هه نجاتدهاداای تو را از آن نجات
ن واهد داد .ا از این هار د ممما بردار .برای حسممما مهیا شمممو ،و خود را برای بالهایی هه بر
رت میآید ،آمادا از» (نامه .)51
طبق آن ه گت ه شممد ،امام در هشمما خطبهی بیدار گر ،1وضممعیا مردم را در هاگام مرگ توصممیف
میهاد .در همهی این خطبهها به یک نا ه بیشم ر از هر یز هشمدار میدهاد و آن هم تاهایی ا ا .گویی
امام با این هشممدارها میخواهد به ما یادآوری هاد هه اآلن هم شممما تاها هس م ید و باید این تاهایی را دریابید.
از اینرو مما را بمه این نا مه توجمه میدهامد همه باید به عزیزترین دارایی وجودی هه خودمان هسممم یم ،توجه
عوامل تنهاییهای نامطلوب از نگاه حضرت علی

در ریل عواملی را برمیشمممماریم هه هر اد در نهجالبالغه ناور به شممم ص امام علی و زندگی آن
حضمرت ا ما ،میتواند در مورد هر فرد ،جامعه و هر فرمانروایی م مداق داشم ه باشد .در ریل به هار مورد
از این عوامل اشارا میهایم:
-1سکوت و رضایت در برابر حکومت باطل

امام در خطبه  ،518ماناد بسمممیاری از دیگر ممم اان خود ،گویی نه مردم زمان خود ،بلاه نوع بشمممر را
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هایم.

م اطش قرار میدهد و میگوید یای از عوامل بییاور ماندن آدمی و به تعبیری هه موضمموع این مقاله ا مما،
تاها ماندن انسممان ،ممپردن ممرنوشمما جامعه به نااهل ا مما .امام خطا به مردم میفرماید هه با ان ا
اشممم باا خویش و واگذار هردن حاوما به غیراهلش (بایامیه) ،تمام مسممملمین را در اندوا و ممم می فراگیر
فرو بردی(بردید؟):
«نه در آ ممان عذرتان را بپذیرند و نه در زمین هسی به یاری ان برخیزد[ .زیرا] حاوما را به هسی
هه اهلش نبود ،پردید و آن را در غیرجایگاهش نشاندید» (خطبهی .)518
نزدیك به این مضمون را امام در جایی دیگر دربارا ترك ا الم و اااآوردن به غیر آن بیان میهاد.
«اگر به غیر ا ممالم ااهادا شمموید ،هافران با شممما خواهاد جاگید ،آنگاا نه جبرئیل در هار یاری
شمما خواهد بود ،نه میاائیل ،نه مهاجر و نه ان مار .تاها و تاها م اف با شمشیرها ا هه برای ان
میماند ،تا خداوند میان شما حام هاد» (خطبه .)592

 .1خطبههای  161 ،151 ،141 ،111 ،111 ،101 ،38و .221
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امام میخواهد بگوید هه آن روز هه م مسمک به ا الم بودید ،خداوند فرش گان آ مان را به یاری شما
فر م اد و امدادهای غیبی شمامل حال مهاجران و ان مار شد .دشماان را به عقش راندید و یروزی و امایا و
عزت را برای خود فراهم ماخ ید .ولی اگر به ا مالم شا هاید همهی اینها از شما گرف ه خواهد شد .شما
میممانیمد و دشمممماان شمممما و به یقین بدون یاری خداوند راا به جایی ن واهید برد (ر.ن :ماارم شمممیرازی،
 ،5381ج ،7ص  .)587یاران امام با ایشممان یک دل نبودند .را هه د مم های دل وعداهای معاویه بسمم ه،
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

هه با د میسمه بعضی از ران خانوااها را به دعدای مال یا دادن مقام فریت ه بود ،د های از جاگ خس ه و
د مم های هه در آرزوی یروزی عراق بر شممام بودند و بدان نر ممیدند ،از مموی دیگر مردمی هه در دو جاگ
جمل و صتین شرها هردا بودند ،در جاگ ن یبی نبردا بودند.
-2چند دستگی و ناهمدلی یاران

بمه قریامه شممماواهمای امام از مردمان خود ،هه اراهایی از آن را یشتر بیان هردیم ،میتوان گتا هه
ناهمدلی و تشم ا در امور م لف ،یای از عواملی ا ا هه فرد یا جامعه را در وضعی ی قرار میدهد هه خود
را در برابر تهدیدها و بالیا تاها میبیاد .یاران امام ،جز اندهی وفادار ،با ایشمممان یک دل نبودند و بسمممیاری دل
در گرو وعداهای معاویه داشم اد و برخی نیز هرا مان از وعیدهای او .برخی دیگر ون شم طمع به مال و
مقامی داشم اد و بهویوا ا از دو جاگ جمل و صممتین ،به ممبش عدالا امام ن ممیش مورد نظر خود را نبردا
بودند ،حضرت را در مبارزااش با معاویه تاها گذاش اد .حضرت به آنان میگتا:
«ب مریان یا شامیان مالهای خود را به قانون ا الم به د ا آوردااند و زنان خود را به آئین دین
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به خانه بردااند ،هافر نیسم اد هه شمما را در مال آنان حقی باشد .طبیعی ا ا هه این افرادی با
این دیدگاا از جاگ خسم ه و میر شموند و در ن یجه امام خود را تاها گذاش ه و از ایشان گسس ه و
فرمودای ایشممان را نپذیرند و م اان امام در گوش آنها فرو نمیرفا» (شممهیدی 5379 ،الف،
ص .)553
شمهیدی ،علا این وضمعیا را ناهماهاگی مردم هوفه با یادیار و

ا نگرف ن امام با آنان میداند.

هوفیان از حاهمی ون زیاد و حجاج فرمان میبرند هه بر آنان رحم نااد (شهیدی 5379 ،الف ،ص .)535
امام دربارا این یاران ناهمراا و ناهمدل میفرماید:
«ای هسمانی هه به تن حاضمرید و به خرد غایش .خوا م ههای ان م لف ا ا و امیران ان گرف ار
شممما هس م اد! فرمانروای شممما خدا را اطاعا میهاد و شممما او را نافرمانی میهاید ،و فرمانروای
شممامیان خدا را مع ممیا میهاد و مردمش فرمانش را اطاعا میهااد .به خدا مموگاد دو مما
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داشم م معاویه با من معامل ی هاد ون صمرافی هه به دیاار و درهم .دا تن از شما را از من بس اند
و یك تن از مردان خود را به من دهد (خطبه .)97
-1رقابتهای سیاسی

یای از مقاطعی هه امام بسمیار احسمما تاهایی میهردند ،ماجرای ممقیته و ممپا شممورا بود ،هه ابن
ابیالحدید آن را ماشممأ هر ف اهای میداند هه تا ایان دنیا ادامه خواهد داشمما .را هه ماجرای شممورا باعث
شمد هه هر یک از آن شمش تن خود را برای خالفا شایس ه بداند و همین تباهیهای زیادی به بار آورد (ابی

آنها همراا میشود:
«اما به هر حال در نشمیش و فرازهای رواز ،خود را با آنان هماهاگ اخ م .ا یای را حسادت
و هیامه انگیزا شمممد و بر تممایلش حماهمیما یافا و دیگری به یوند مممببی خویش درآوی ا! و
مسائل دیگری هه ناگت ای ا ا» (خطبه .)3

تنهایی و اقسام آن در آینهی نهجالبالغه

الحدید ،5399 ،ج ،3صمص  .)97 -515روشمن ا ما هه یزی هه موجش آن همه اندوا امام و مردم شد،
ً
صممرفا نوعی رقابا ممیا ممی بود .برای همین ا مما هه حضممرت از د مما آن می نالد و فریاد می زند و از
ر
د مماآورد آن به خدا ااا میبرد و میفرماید« :فیا لله و للش موری!» اما امام با وجود عدم رضممایا از شممورا با

-3دنیا طلبی یاران امام

دنیاخواهی بسمیاری از یاران امام موجش شمد او را تاها گذاش ه به معاویه بپیوندند .عالمه جعتری در این
مورد تعبیر جالبی دارد« :آنان هه از دور امیرالمؤماین راهادا میشمدند ،هموارا شممم دل آنان به شمما
مممر خود یعای به طرف آن حضمممرت بود ،زیرا میدانسممم اد با دوری از وی ه نعما بزرگ الهی را از د ممما
دادااند .ولی به گت هی یای از این افراد« :نماز شممما مممر علی صمممحی ،و هامل و غذاهای مممترای
معاویه ربیتر و خوشایادتر ا ا» (جعتری ،5376 ،ج  ،23صص .)517 -518
این دنیاخواهی تابدانجا شممممنواز بود هه هسمممانی ماناد طلحه و زبیر را نیز در دام خود گرف ار هرد .آنها
هریك باا به شممداشم ی با حضمرت بیعا هردند .طلحه میخوا ما علی او را به والیا ب را بگمارد و
زبیر میخوا مما او را به امارت هوفه ما ممو هاد .اما روشممن بود هه امام با عزم ا م وار در همهی هارهایش
فق خدا و ممماا را در نظر میگرفا ،و به گت هی جرداق« :جز حق یزی در او تأثیر نداشممما» (جرداق،
 ،5355ج  ،5ص  .)521 -525حضرت دربرابر اخ الفافاایها و شبهههای امثال طلحه و زبیر فرمود:
«من در این موضممموع به رأی خود حام ناردم و یرو میل خود نبودم ،بلاه من و شمممما میدانیم
این همان یزی ا مما هه ر ممول خدا آوردا و حام قطعی ا مما و برای تقسممیم بیاالمال
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بمدان نحو هه خداوند به آن فرمان دادا و حامش را گذراندا نیاز به شمممما نبود» (خطبهی ،211
ص .)381
نا مهی دیگری همه در این تاهما گمذاشممم ن حضمممرت مؤثر بود این بود هه عثمان یش از این ام یازات
زیادی به خویشمماوندان و حامیان خویش دادا بود .با فرا ر ممیدن دوران زمامداری حضممرت علی ،تحولی
ا ما می شمروع میشمود .ایشمان از همان اول میفرماید :هر گونه ام یازاتی هه بدون علا به افراد و گرواها
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

دادا شمدا ا ا ،من لاو میهام (ر.ن :خطبه  .)51با اعالم این تحول ،رد هی آشوبگران ماناد معاویه
و طلحه و زبیر برمیخیزند و هشممم ه شمممدن عثمان را هه تحقیق دربارااش حق بود ،با اغرا

باطل خود در

هم میآمیزنممد (جعتری ،5376 ،ج  ،3ص  .)77باممابراین علی ،بسمممیمماری از یمماران خویش را ب مماطر
ر
عدال ش از د ممما داد .از این رو ا ممما هه گت ه شمممدا ا ممما« :ق ل عل ٌّی فی محرا عبادته لشمممدا عدله»
(جعتری ،5376 ،ج  ،23ص .)555
امام خود میداند راا نجات از این تاهایی سمما .راا آن بذل و ب شممش هردن از بیاالمال ا مما .هه
امام به هید عاوان تسلیم این شرای نمیشود .از اینرو میفرماید:
«من راا را ما هردن هویهای شمما را نیک میدانم .اما به خدا قسم هه خوا ار اصالح شما به
بهای فا د هردن خویش نیس م.
در آخر امام آنان را نترین میهاد:
«خمدا آبروی ان را ببرد و بهراتان را نا یز مممازد هه حق را نمیشممماا مممید ،آنگونه هه باطل را ،و
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باطل را نمیهوبید ،آن اان هه حق را».
-7سستی و جهادگریزی یاران امام

ایشممان در موقعیاهای م لف یاران خویش را به جهاد با دشمممن فرا میخواند و از آنان میخواهد هه
اب اار عمل را به د ممما بیگرند و اجازا ندهاد هه در مممرزمین خودشمممان مورد تهاجم قرار گرف ه و در ن یجه
خوار و رلیل شموند .ولی آنان از قبول مسمئولیا رباز میزناد .و هار را به همدیگر واگذار میهااد و این باعث
میشمممود تما دشممممن هجوم آورد و ممایگمااهممای آنممان را یای ا از دیگری بمه ت مممرف خویش درآورد .ابن
ابیالحدید در شممرح خطبه  ،53در تأیید این ویوگی یاران امام از ش م

ممی به نام ابومریم ،نقل قولی دارند هه

جالش توجه ا مما .وی میگوید« :این ش م ص خدما حضممرت علی ر ممید و گتا :من با تو عهد هردا
بودم هه اگر عهدادار حاوما شمموی ،آن را بسممادا و هافی خواهی بود و ایاک شممایداام هه گرف ار اخ الف
نظر این مردم شمداای .علی فرمود :ای ابومریم من گرف ار اشمرار خلق خدا شداام .میخواهم آنان را به
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هاری هه م لحا ا ا وادارم .ولی از من یروی نمیهااد» (ابیالحدید ،5399 ،ج  ،5ص .)361
درمان تنهای از نگاه امام علی

امام ناات بایادیای را در جایجای نهجالبالغه رهر هردااند هه درنگ در آنها انسممان را به ممما
اراای درمانگریهای ا ما ی دربارای برخی تاهاییهای وجودی وق میدهد .به عاوان نمونه هسی هه
بما خمدا ممأنو ا ممما ،نگاا نیازمادانه به دیگران ندارد ،ه نیازهای مادی و ه نیازهای عاطتی و روانی .یا

با در یش گرف ن آنها بسیاری از اقسام تاهاییهای وجودی را از خود دور می ازد.
-1مأنوس شدن با خداوند

انا با خدا ،هموارا انسمان را از احسا تاهایی میرهاند .انسان در زندگی د

وش انواع تشویشها

و اضمطرا ها میشمود .از دلهراهای مادا گرف ه تا اضطرا های عمیق وجودی .از ادیان الهی میآموزیم
هه ناآرامیهای روحی انسمان در رتو یاد و نام خدا به آرامش تبدیل میشموند« .به ه هسی میخواهی مرتب
شموی؟ خودت هه در معر

زوالی ،دیگری نیز د

وش دگرگونی و زوال ا ا ،هید رابطی قویتر از راب

بین تو و خدا نیسا» (جوادی آملی ،5378 ،ص .)521-526

تنهایی و اقسام آن در آینهی نهجالبالغه

هسمممی همه بما نیمایش بما خدا انا و التا دارد هماشمممیای و گتاوگوی او با خدا یا زمزمه هردن نیایشهای
ً
دیای ،او را از گتاوگوی با دیگران تا اندازای زیادی بینیاز می ممازد .ریال به مواردی اشممارا میهایم هه فرد

اممام علی هاگام رف ن ابورر به تبعید ربذا ،ممم اانی را با او زمزمه هرد تا مایه آرامش و ا ممم واری
گامهای او گردد:
«ای ابورر! تو برای خدا خشمممگین شممدی ،ا به همان خدایی هه برایش خشمممگین شمممدی
امیدوار باش ....اگر درهای آ ممممان و زمین بر باداای بسممم ه شمممود آنگاا او تقوی بورزد ،خداوند
برای او راا نجاتی میگشممماید .مبادا با یزی جز حق مأنو شممموی و مبادا یزی جز باطل تو را
ب ر اند» (خطبه .)531
در واقع در هر مممه جمله ،امام به ابورر یادآوری میهاد هه مونا و آرام جان تو باید حق باشمممد و تا در
مسمیر حق گام برمیداری از یزی وحشما نان .وحشا تو باید در باطل باشد و تا از باطل میگریزی غم و
انمدوهی نمداری .تو برای خدا قیام هردی و برای خدا امر به معروف و نهی از ماار هردی ،باابراین نباید غم به
دل خود راا دهی .در واقع این مم اان هم دلداری و تسمملی خاطر برای «ابورر» بود و هم اع را

شممدید و

ضمممربمهای ممماگین بر ایههای قدرت حاهم والم وقا (ر.ن :ماارم شمممیرازی ،5381 ،ج  ،1ص .)395
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بههمین دلیل ا ا هه در جایی دیگر میفرماید:
«جانا را به یاد حق آباد هن .ه عامل ارتباطی قویتر از عامل ارتباطی خدا مما؟» (نامهی )35
از نظر امام ،تاهایی برای افراد عادی موجش وحشمما ا مما ،اما برای آنان هه با خدا انا دارند ،تاهایی
و تر ناشی از آن معاایی ندارد.
 -2نیایش

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

میتوان به نیایش به عاوان یای از رااهای انا با خدا و لذا غلبه بر تاهایی اشممارا هرد .انسممان وق ی در
تاگاماهمای زنمدگی بما خمدا نیمایش میهامد ،ضممممن در میان نهادن خود با خدای خود ،از غیرخدا نیز بینیاز
میگردد و این ا مم ااا و تایه بر حق موجش اطمیاان قلش و آرامش او میشممود .در مااجات ،غر

عمدا ما

غالش آمدن بر «احسما تاهایی» و «در واقع این احسما تاهایی انسان را به طرف آنها هه می ر دش
و با او تتاهم دارد ،میهشماند و به جائی هه جای شمایسم هی او ما و م اا مش با شم

میا او» (شریع ی،

بیتا ،ص  .)51از این رو ا ا هه امام این با خدا راز و نیاز میهاد:
« روردگارا! تو برای دو م انا به رین مونسممی ...اگر اندوا تاهایی آنان را به وحشمما اندازد ،یاد تو
بما آنان انا میگیرد .اگر باران بالها بر مممرشمممان فرو ریزد به ااا جسممم ن از تو روی میآورند»
(خطبه .)227
 -1فضائل اخالقی
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 .1.3دوری از عجب

یای از عوامل تاها ماندن انسمممان ،عجش و خودبزرگبیای ا ممما .انسمممان م ابر خودش را محاوم به
تاهمایی میهاد ،را هه رف ار خوشمممایادی ندارد از این رو دیگران را از خویش میرماند .حضمممرت علی،
تاهاترین شم ص را شم ص خود سمماد دانسم ه و این قسممم تاهایی را یای از وحشم اانترین اقسممام تاهایی
معرفی میهاد:
«هید تاهایی تر ااكتر از خود سادی نیسا» (حاما .)553
عل ش این ا مما هه او خود را در مقام و مرتبهای نشمماندا هه هید ها با او هماشممین نیسمما .این
آدمی مثمل هسمممی میماند هه در بیابانی تک و تاها رها شمممدا ا ممما .ابنابیالحدید در توصمممیف این جمله
میگوید« :خودشمیت گی ،موجش دشممای میشود هه از لحاظ دیگران ناخوشایاد ا ا ،از مراودا با دیگران
بماز میممانمد و در تاهمایی وحشممما میاف مد» (ابن ابیالحدید ،5399 ،ج ،5صمممص  .)283 -285باابراین
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مسئلهی خودشیت گی باعث میشود هه ما د ار غرور شویم و دیگران از ما رمیدا شوند و ما را تاها بگذارند.
اممام راا نجمات از این تاهمایی را انا و التما بما دیگران معرفی هردا و آن را بما ارزشترین نعممما خممدا
میداند و میفرماید:
«خدای مبحان به وا طهی همدلی و الت ی هه میان این اما دید آورد تا در ایهی آن زندگی
هاامد و در حممایما آن اماا گیرنمد ،نعم ی به آنان ارزانی داشممما و بدان بر ایشمممان ماا نهاد هه
احمدی از خالیق ارزش آن را نمداند ،زیرا قیما و ارزش انا با یادیگر از هر یز باالتر و عظما
آن از هر یز بیش ر ا ا ».خطبهی )592
عالوا بر آن «خلق خوش» را راا دیگر نجات از این تاهایی دانس ه و میفرماید:
«هر هه نهال وجودش نرم و اخالقش خوش باشمممد ،شممماخ و بر او (دو ممم ان و یارانش) ،فراوان
ا ا» (حاما .)255
این مم ن ،تعبیر هاایی لطیتی ا مما و اشممارا به این ا مما هه افراد م واضممع و با محبا ،دو مم ان
فراوانی را گرد خود جمع میهااد و به عاا افراد خشممن و غیرقابل انعطاف ،دو مم ان را از گرد خود راهادا
می ازند.

تنهایی و اقسام آن در آینهی نهجالبالغه

ایشمممان ح ی یای از ویوگیهمای یمامبر را ایجماد التما و دو ممم ی بین مردم معرفی میهاد .امام

این عبارت ،یادآور این آیه از قرآن هریم ا ا هه خداوند خطا به یامبر میفرماید:
«اگر تادخو و

ادل بودی ،مردم از اطراف تو م ترق میشدند» (آل عمران ،آیه .)519

 .2.3نداشتن کینه و دشمنی

اممام ،یای از عواممل تاهماییهای وحشمممازا را هیاه و دشممممای میداند .از این رو از ما میخواهاد هه
ریشمهی دشممایها و هیاهها را از دل بزداییم و از آن یزی هه بر ما روشن نیسا ،هاارا گیریم و در ت دیق
ممم ن ین شممم ا نورزیم (نامهی  .)13در تأیید همین دیدگاا ا ممما هه یای از ووایف یامبر را ایجاد
انا والتا بین مردم و از بین بردن هیاهها و دشمایها در دل آنان بیان میهاد:
«و میان خویشماوندان ا از آنهه میاههایشمان از دشممای

ا ر شدا بود ،و آتش هیاه در

دلهایشان زبانه هشیدا بود ،التا و دو ی دید آورد» (خطبهی .)235
در موضمممع دیگری از نهجالبالغمه ،امام بر این مسمممئله تأهید میهاد هه اگر میخواهی در جامعه تاها
نبماشمممی ،بمایمد به دیگران مهربانی های و در تألیف قلو آنها باوشمممی را هه نظام جامعه بر تألیف قلو
ا وار ا ا .اگر انسانها از یادیگر تادی و درنداخویی ببیااد ،طرف را رها میهااد و او را تاها میگذارند:
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«دلهای مردمان رمادا و وحشمممی ا ممما ،ا هر ها با آنها انا گیرد ،به او روی میآورند»
(حاما .)11
 .3.3داشتن دوستان صمیمی و همراه

امام در گت اری بسمیار هوتاا و رمعای به اهمیا دو م ان صمممیمی اشممارا و از د مما دادن دو م ان را
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تاهایی و بیهسی میداند:
«از د ا دادن دو ان ،تاهایی ا ا» (حاما .)61
در این عبارت «ازد مادادن دو م ان» به معاای بیهسمی و بییار و یاور بودن ا ما .روشن ا ا هه
انسمان در وطن خود عالقههای فراوانی دارد هه در مسمائل مادی و معاوی از آنها بهرا میگیرد و احسا
تاهایی نمیهاد .و ون در وطن خویش ا ما در مشماالت بدون ااا نیسما ،آرامش خاطر دارد و احسا
امایا میهاد ولی در غربا و دوری از وطن ،همه اینها را از د مما میدهد ،خود را تاها و بدون یارو و یاور
میبیاد (ر.ن :نجابا ،5398 ،ص .)88از این رو امام میفرمایاد :انسمممان اگر در وطن خویش باشمممد ،ولی
یار و یاوری نداشممم ه باشمممد ،گویی در غربا و دور از وطن ا ممما .در تأیید همین نا ه در موضمممع دیگری از
نهجالبالغه امام ،غریش را هسمی میداند هه دو م ی نداشم ه باشمد (نامهی  .)35ا ممان ا ا هسی در
شمهر خود غریش باشمد و به عاا هسی در شهر غربا با یار و یاور باشد .مق ود امام در اینجا این ا ا هه
انسان باید به گونهای عمل هاد تا دو ان خود را از د ا ندهد .از این رو ا ا هه میفرماید:
«ناتوانترین مردم هسممی ا مما هه ن واند دو مم انی فراهم هاد و ناتوانتر از او هسممی ا مما هه
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دو ی را هه بهد ا آوردا از د ا دهد» (حاما  ،52ص .)118
از نظر امام به ممه طریق میتوان از این نوع تاهایی رهیز هرد -5 :رعایا ان مماف ،هه «رعایا ان مماف
یو م گان و دو ان را فراوان میگرداند-2 ».تحمل رنج و

ی دیگران ،هه « روری به همراا میآورد».

 -3و بردباری در برابر بیخرد ،هه یاوران انسان علیه او را میافزاید (حاما .)225
نتیجهگیری

تاهممایی در نهجالبالغممه و دیممدگمماا امممام علی طیتی از معممانی گونمماگون ،اممما مرتب بمما هم ،را در
برمیگیرد .در یمک تقسمممیمبامدی هلی میتوان آنهما را در دو طبقه اصممملی تاهاییهای مطلو و نامطلو
د م هبادی هرد .نا ه قابل تأمل این ا ما هه هیدیک از اقسمام برشممردا شدا را نمیتوان تاهایی بهعاوان
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نوعی اخ الل روانی بهشمممار آورد ،بلاه همه آنها یا برخا م ه از ت مممیم و ارادای امام در جها د م یابی به
اهدافی ا ممما هه در م ن آمدا ا ممما و یا معلول عوامل بیرونی و ناخوا ممم هاند .در تعبیر مثبا از تاهایی هه
امام علی با توجه به آگاهی و جایگاا معرف ی خود داش اد ،میتوان موارد زیر را برشمرد:
.5تاهمایی و گوشمممهگیری ممماجیدا و عالمانهای هه امام علی در ب ش مهمی از زندگی خویش با
توجه به اوضاع و احوال خاصی از جامعه و رقاباهای یا ی ان ا هردند.
 .2مجموعمه بماورها و جهانبیای امام بهگونهای ا ممما هه دیگران نمیتواناد یا نمیخواهاد در آن
شریك باشاد ،از این رو ایشان را در این باورها و اع قادات تاها میگذارند.
معیشما و ارتباطات اج ماعی برایش مهم ا ما ،این معیشا و ارتباطات اج ماعی ،به مشالهی تمامعیار او
تبدیل شود ،به گونهای هه انسان از خود و نتا جاودانهی خود غافل بماند.
.5آگاهی و شمااخا امام از اوضماع زمانه بهاندازاای ا ا هه فراتر از حیطه و ورف آگاهی عالمان
و مردم آن زمانه ا مما .از این رو هر ه میگوید نه هسممی میفهمد و نه او را در داشمم ن اان دانشممی درك
میهاد .از این رو ،امام نمیتواند ح ی یای از هزاران رازهایی هه در دلش ا ا را بیان هاد.
.1نهجالبالغه ممرشممار از شمماواهای امام از مردمان خود و حمایانشممدن ایشممان از ناحیه یاران و

تنهایی و اقسام آن در آینهی نهجالبالغه

 .3گاهی تاهایی از نظر امام علی بدان معاا مما هه انسممان ،در زندگی روزمرای خود همانگونه هه

ناهمدلی و ناهمراهی آنها ا.
.6گاهی امام تاهایی را به این معاا بههار میبرد هه هسممانی انسممان را تاها و میله و در خدما ماافع
خود میداناد و میفرمایاد« :من شما را برای خدا میخواهم و شما مرا برای خودتان».
ً
 .7نوع دیگری از تاهمایی در نهجالبالغمه از زبمان اممام بیمان میشمممود همه راتما وحشممم ااك و گویا
ارانا ذیر ا ممما تاهایی در هاگام اح ضمممار ،قبر و قیاما .این قسمممم از تاهایی ،تاهاییای ا ممما هه قابل
تقسممیم با دیگران نیسمما .باابراین ،از آنجاهه انسممان تاها میمیرد و تاها برانگی ه میشممود و خود بهتاهایی
مسئول هردار و باورهای خود ا ا ،ا خودش باید خود را دریابد.
 .8مممرانجمام اممام مواردی را برای عالج تاهایی بیان میفرماید ،از جمله :مأنو شمممدن با خداوند و
نیایش با او ،نداش ن عجش و خودبزرگبیای ،نداش ن هیاه و دشمای و داش ن دو ان صمیمی و همراا.
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چکیده

انگیزه خدمه عمومی زمامداران و کارگزاران از بنیادی ترین شاااخصههای
رشاد و بلو بازیگران سایاسای در ساختار حکمرانی جوامع اسامی محسوب
میگردد .نوشاااتاار پیشرو باا هادف توساااعه مفهو انگیزه خدمه عمومی بر
اساااس منبع ارزشاامند نه الباغه و در چهارچوب دیدگاه اسااامی صااورآ
پاذیرفتااه اساااه .پس از مدااالعااه ادبیاااآ موضاااو و بررسااای دقیق محتوای
نه الباغه خدبه ها نامه ها و حکمه ها) اسااتخراج چهارچوب نظری اولیه
مبتنی بر ساه سادا انساان شاناسای رفتارشاناسی و ساختارشناسی صورآ
پذیرفته اسااهن در ادامه از روش تحقیق کیفی و از اسااتراتژی تحلیل تم جهه
اسااتخراج داده های متنی در قال سااه محور پیشااایندها ابعاد و پیامدهای
نظاا انگیزه خادمه عمومی در چارچوب نه الباغه پرداخته شاااده اساااه.
نتای این تحقیق در سادا انساان شاناساای شااخصاههای شاخصاایتی آحاد
عناصااار سااایاسااای دارای انگیزه خدمه عمومی با منلفه محوری انگیزه های
واالی انساااانی و در قال پن مقوله خداباوری حلم اندیشاااه لرف التزا به
حق و شاایساتگی های محوری را مورد شناسایی قرار داد .سدا رفتارشناسی
پژوهش نیز با منلفه محوری انگیزه های تعاملی و مقوله های سهگانه ارتباطاآ
اساااتراتژیاک عاداله رفتاری و مهرورزی شاااناخته میشاااود و نهایتا سااادا
ساااختارشااناساای که بیانگر هنجارها ساایاسااه ها و خ مشاایهای حاکم بر
نهااادهااا جهااه افزایش انگیزه خاادمااه عمومی اساااه از منلفااه انگیزههااای
* .استاد گروه مدیریت دولتی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،ایران(نو یسنده مسئول).
** .استاد گروه مدیریت دولتی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،ایران.
*** .دکتری مدیریت دولتی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ،ایران.
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هنجاری و مقولههای پن گانه اخاق اجتماعی متعالی مراوده اساااتراتژیک
توساعه عداله عمومی و رفاه اجتماعی ساااختاردهی حکمرانی مدلوب دینی
و رهبری معنویه گرا در خدمه مرد تشکیل شده اسه.
واژگان کلیدی
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انگیزه خدمه عمومی نه الباغه دیدگاه اسامی.
بیان مساله

محققمان و هارشممماا مممان این ایدا را مطرح نمودا اند هه برخی از افراد دارای ویوگی های ماح مممر
بتردی هس م اد هه آنها را مس م عد خدما به مردم و حتظ ماافع عمومی مینماید(ری ز و همااران،1118 ،
ص  .)113در واقع از ممالش همای مهم فراروی مممدیران برانگی ن هممارهامان و م عهمد ممماخ ن آنهما در
را م ای تحقق اهداف ممازمانی ا مما( .حمیدی زادا و همااران )1891 ،راهه ماابع انسممانی مهم رین
مزیما رقماب ی مایمدار در دنیمای ی یمدا امروزا تلقی میگردد (مع ممد .)1892 ،لمذا تئوری های م عددی
تالش هردا انمد تما عواممل موثر بر انگیزا همارهامان و ممدیران ب ش عمومی را تبیین نممایاد .برخی از این
تئوری ها میان عوامل انگیزشمی مسم دمان ب ش عمومی و خ وصی تتاوتی قائل نشدا اند در حالیاه
برخی از آنهما انگیزا خمدمما در ب ش عمومی را تماحد زیادی م تاوت از ب ش خ ممموصمممی دانسممم هاند
(ما ظری .)1891 ،بحث یرامون شمممباها ها و تتاوت های انگیزشمممی مسممم دمان ب ش دول ی و
هارهاان ب ش خ مموصممی از جمله مباحث مطرح در ادبیات مدیریا ا مما هه ماجر به ارائه تئوریهای

11

م عمددی از جملمه تئوری ان ما عمومی ،تئوری همارگزاری ،تئوری خمادمیما و تئوری انگیزا خدما
عمومی ( )PSMشمممدا ا ممما (دهقمانمان و همااران .)1893 ،انگیزا خدما عمومی میتواند عملارد
فردی هارهاان را تا حدود زیادی بهبود ب شمممد (آندر مممن و مممری زلو .)1111 ،و اان ه در بین هارهاان
مازمان عمومیا یدا هاد ان ظار میرود ن ایج آن در عملارد ،د اوردهای ازمانی و ارزشهای تولیدی
مازمان برای دیاتعان آشماار گردد (آندر من و مری زلو 1111 ،ا ین 1119 ،وندیاابل 1119 ،ری ز،
 1119لیسممیاک و ا مم ین 1119 ،روفسممای و ری ز 1113 ،بل 1111 ،و  .)1113این متهوم برای
اولین بار بطور عمدا تو م ری و وایز ( )1991مورد توجه قرار گرفا هه برای تشری ،تتاوت میان مدیران
و همارهاان ب ش عمومی و خ ممموصمممی باار میرود .آنان انگیزا خدما عمومی را بعاوان نوعی تمایل و
گرایش فردی برای تحقق انگیزا هایی هه ماح ممرا در نهادها و ممازمان های عمومی ریشممه دارند تعریف
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هردا اند( ری و وایز .)1991 ،الب ه ری مع قد ا ا خدمات عمومی خاص هر محی ا ا و مدل انگیزا
خدما عمومی م

موص ایاالت م حدا طراحی شمدا ا ا ( ری .)1992 ،وندیاابل و همااران وی نیز

در تحقیق خود نشممان دادند متهوم انگیزا خدما عمومی متهوم انگیزا خدما عمومی در ارو ا ا ممامی و
وواهر م لتی دارد .به عاوان مثال ،در بری انیا« ،ماش اخالقی» خدمات دول ی نامیدا می شممود و در
فرانسممه به آن «اخالقیات به نتع ماافع عمومی» گت ه می شممود .به همین جها وندیاابل و هماارانش
دیدا ای قدرتماد ا ممما هه در فرهاگ غربی وارد شمممدا ا ممما (وندیاابل و همااران .)1113 ،وندروال
( )2020نیز بیممان مینمممایممد هممه ا ممم تمادا از رویاردهمای نظری بما رویارد غربی ،در تبیین ویمماییهممای
انگیزشممی و ممازمانی در مماخ ارهای غیر غربی ماجر به بروز مشمماالت عدیدا ای شممدا و بایسمم ی در
طراحی ممدل انگیزا خمدما عمومی در جوامع م لف ارزشهای فرهاگی و تمایالت اج ماعی و ارتباط
بین اخالق خدمات عمومی و نهادها مورد توجه جدی قرار گیرد .بعالوا اندیشممممادان شمممرقی نیز به نقش
فرهامگ و ارزشهمای حماهم بر این جوامع بر شمممال گیری ابعاد ،یشمممایادها و یامدهای انگیزا خدما
عمومی رداخ ه اند هه خروجیهای م تاوتی را در هشمممورهایی از جمله تایوان ( ن و شمممی ،)1113 ،ا ن
(گمائو ،)1113 ،هرا (هیم 1112 ،لی و همااران ،)1119 ،ین (لی و همااران 1119 ،و و همااران،
 )1113به همراا داشم ه ا ما و اوهار میدارند هه متهوم انگیزا خدما عمومی یک متهوم جهانشمول
ا ممما اما ابعاد آن و نیز اولویا این ابعاد در فرهاگ ها و جوامع م لف الزاما یاسمممان نیسممما (هیم،
 ،1113ص  139ونمدنمابیل و همااران،1111 ،ص  182گائو 1113 ،مارهو  )1111 ،و ح ی تعریف
مماهوی مؤلته های مشمممابه انگیزا خدما عمومی در جوامع ارو ایی و آ مممیایی نیز با یادیگر م تاوت می
باشممد (جین .)1118 ،من حیث المجموع اگر دو جامعه دارای ارزشهای مشمم رهی باشمماد ،تتاوتهای
معایدار در ممایر عوامل زمیاهای بدون شممک الگوهای ماح ممر به فرد علی و یامدی را در مماخا
مدل انگیزا خدما عمومی بوجود خواهد آورد (لی و همااران .)1119 ،با برر مممی دقیق مطالعات در این
زمیاه باظر میر ممد مطالعات و تحقیقات بایادی و ا مما ممی بر موضمموع انگیزا خدما عمومی مب ای بر
ادبیات غر و جان بیای غربی انجام گرف ه و گس م رش یاف ه ا مما و برر ممی این موضمموع بشممال هامال
بومی مورد غتلا واقع گردیدا ا ا (حمیدی زادا و همااران ،1891 ،ص  .)113باابراین با عاایا به این
مهم هه ارزش ها و فرهاگ حاهم بر جامعه ایران ،مب ای بر مبانی ا مممالمی ایه ریزی شمممدا و با توجه به
فقدان نقشمممه بومی انگیزا خدما عمومی ،نیازماد متهوم ردازی و طراحی الگوی انگیزا خدما عمومی
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مع قدند وهور و گس م رش متاهیمی شممبیه انگیزا خدما عمومی در هشممورهای م لف نشممان میدهد
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در بسممم ر اندیشمممه و فرهاگ ا مممالمی (مب ای بر نهج البالغه بعاوان یای از هارآمدترین ماابع مدیری ی –
دیای) ا ا هه این گزارا در قالش تبیین یشایادها ،ابعاد و یامدهای انگیزا خدما عمومی در هار و
نهج البالغه در این نگارا مورد برر ی قرار میگیرد.
مبانی نظری

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

انگیزه خدمت عمومی

ارزش ها ،تمایالت و نگرش هایی در افراد وجود دارد هه آنها را ورای ماتعا شم

می و ازمانی ،به

انجام هارهایی به نتع دیگران و جامعه مموق می دهد .یای از این انگیزا های تأثیرگذار از دیدگاا نظریه
ردازان ب ش عمومی ،انگیزا خدما عمومی ا ممما ( وی )912 ،1112 ،هه الب ه تا اوا ممم دهه نود
میالدی تالش های راهادا و اخ ار نیاف ه ای در خ وص متهوم انگیزا خدما ر انی عمومی صورت
می گرفا (ویبل .)2151 ،تا ایااه این متهوم ب مورت ر ممی در دو مطالعه دانشمگاهی برر ی و واهاوی
شممد ( ری و وایز 5991 ،ریای و ا مم یابر .)5995 ،انگیزا خدما عاملی ا مما هه رف ار هارهاان را در
جها خاصمی وق دادا و بر هیتیا و همیا فعالیا ها و میزان یشرفا آن ها تاثیر گذار ا ا (حمیدی
زادا و همااران ،5391 ،ص  .)2در این بین هارهاان عمومی بیشممم ر از هارهاان مممایر ب ش ها برای
فرصممم ی هه جها انجام خدما به عموم در اخ یار دارند ،ارزش قائل هسممم اد و ان ظار می رود عمدتا
تو م انگیزا های درونی هار در مقایسه با اداش های مادی برانگی ه شوند ( هو ون 2111 ،بوزمن
و مممو .)2151 ،انگیزا خدما عمومی متهومی ا ممما هه بیانگر ایدا تعهد به خدمات عمومی  ،یگیری
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ماافع عمومی و تمایل به انجام هارهایی ا مما هه برای جامعه ارزشممماد ا مما (ا مماات و اندی،1113 ،
ص  .)132هو ممم ون ( )1112بیمان میمدارد هه مطابق با خرد جمعی در مدیریا عمومی ،انگیزا خدما
عمومی فر

میدارد هه بوروهرات ها با یک رف ار برای خدما به مردم شمممااخ ه می شممموند و آن تعهد به

ماافع مشم رن جمعی ا ما و نه تاهید بر ماتعا شم

ی (هو ون ،1112 ،ص  . )21هم این انگیزا

خمدممات عمومی بیان میدارد هه هارمادان عمومی  ،مأمورین دول ی هسممم اد هه به ماافع عمومی م عهد
هسممم امد و دارای اخالقی هسممم امد هه بر خیرخواهی  ،خدما به دیگران و تمایل به تأثیرگذاری بر جامعه
ایجاد می شمود (هو ون و همااران ،1111 ،ص  .)39این متهوم ترهیبی از انگیزا هایی ا ا هه فرد را
به ممما عملی هه به نتع جامعه ا مما مموق می دهد (تیلور ،1111 ،ص  .)983انگیزا خدما عمومی
عبارت ا ممما از بیان ویوا از انگیزاهای اج ماعی ،اهداف و ارزش ها ( ری و هاندقم ،1113 ،ص .)193
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این متهوم شمامل انگیزا ها و ارزش های اج ماعی ا ما هه در واقع بیانگر مس عد بودن فرد برای اعمال
رف ارهای نوع دو م انه و فرا اج ماعی بدون در نظر گرف ن اق ضمائات ا ا (لیو ،و همااران ،1113 ،ص
 .)111بعالوا انگیزا خدما عمومی شممامل برآوردن نیازهای مرتبه باالتر ا مما و این یعای هاش بماظور
تاا ممش یا ممازگاری با ارزشهای عمومی یک نیاز خاص یا انگیزاهای هارمادان دول ی ا مما (آندرفورن
بیگا و همااران ،1111 ،ص  )111و باارگیری آن در اغلش اوقات در بسممم ر و مممیعتری برای توصمممیف
آیا در ب ش دول ی ا ا یا خ وصی(هجلد ن.)1 ،1111 ،
همانطور هه مشمماهدا شممد در بیشم ر تحقیقات ،انگیزا خدما عمومی در هاار متاهیمی نظیر انگیزا
خدما ،نوع دو ممم ی ،همک به دیگران و انگیزا های فرا اج ماعی بیان گردیدا ا ممما (بوزمن و مممو،
 .)1113در این بین برخی از ووهشگران انگیزا خدما عمومی را معادل انگیزا های نوعدو انه دانس ه
اند (برایا 1113 ،اندی و همااران 1113 ،برور و همااران 1111 ،براندر و آندر ن .)1118 ،بر این
ا مما  ،انگیزا خدما عمومی بعاوان انگیزا ای نوع دو مم انه تأثیر مثب ی بر عملارد افراد دارد و نوعی
رف ار فردی ا مما هه در نهایا موجش خدما ر ممانی به جامعه و آحاد آن می شممود (آندر ممن و ممریزلو،
 ،1111ص  .)11برخالف این دیمدگماا ری و هادقم ( )1113مع قد بودند هه اگر ه در زبان عامیانه
انگیزا خدما عمومی معادل نوعدو م ی به هار میرود ولی این دو متهوم م تاوت از هم هس م اد .انگیزا
خدما عمومی عبارتی ت

ممم مممی ا ممما هه به معاای رورش و تربیا افرادی هه در مدیریا دول ی

مشمارها ندارند ،می باشمد در حالی هه نوع دو م ی از دیدگاا با م ون و شماو ( )1991به حالا انگیزشی
اطالق میشممود هه هدف غایی آن افزایش رفاا مردم ا مما (بوزمن و ممو .)1113 ،من حیث المجموع
انگیزش هارهاان ،ه به لحاظ نظری و ه عملی ،نقش محوری در مدیریا ایتا می هاد و باید به عاوان
موضموعی ادوجهی به آن نگریسم ه شمود .به عالوا ،ابعاد انگیرش و اندازا گیری آن ها بس ه به این هه
از ه نظریه و متاهیمی ا مم تادا می شممود م تاوت خواهد بود (هامیلری و هیدن .)1118 ،ا بعبارتی
انگیزا خدما عمومی ب شممی از یک فرآیاد رف اری ا مما هه در آن انگیزا های خدمات عمومی ماجر به
رف ارهایی می شمود هه به نتع مردم ا ا (هیم و وندنابیل ،1111 ،ص  .)118در این بین مدیریا انگیزا
خدما عمومی در هارهاان ممازمان های دول ی بزرگ رین الش مدیران ب ش دول ی امروزی ا مما زیرا
فلسمممته وجودی مدیریا دول ی خدما به آحاد شمممهروندان در رتو وجود هارهاان دارای انگیزا خدما
عمومی باال ا ممما (دانایی فرد و همااران .)1891 ،در مورد حرها از مبانی انگیزا خدما عمومی به
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انگیزا افراد برای مشمارها در جامعه از طریق ارائه خدمات عمومی ا تادا میشود ،صرف نظر از این هه
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ممممما باارگیری و ارائه راهاارهای عملی در ب ش های عمومی نیز ارلبرگ و هماارانش()2117
گت مان جدیدی را یرامون این موضمموع آغاز نمودند آنها برر ممی هردند هه گونه می توان ممازا انگیزا
خمدمما عمومی را در جهما برانگی ن همارهاان و افزایش عملارد مممازمانی به هارگرفا(ما ظری،
 .)1891ا مم یو و همااران( )1113انگیزا خدما عمومی را محدود به شممال ندانسمم ه و آن را ا مم عداد
رف اری برای هر فرد می داناد با صمرف نظر از ایااه در ب ش عمومی مشاول باار هس اد یا خیر (ا یو و
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

هماماران ،1113 ،ص  )1و ح ی این انگیزا در دوران هودهی فرد و بر ا ممما

رویمدادهای مهم شمممال

گرف ه و ب دریج تثبیا می شممود (گیاهو و همااران 1118 ،فیشممر و ا مماات .)1111 ،هر ادهه شممواهد
تجربی اندهی مبای بر ارتباط انگیزا خدما عمومی با رف ار وجود دارد (جاسممن و و م رگارد 1111 ،رایا
و همااران 1111 ،اولسمن و همااران 1119 ،نیومن و ا اات .)1111 ،در هر حال این متهوم روی
انگیزا هایی هه به ممازمان ها و مو ممسممات دول ی مربوط می شممود تاهید دارد .در واقع ری ( )1992در
تعریف انگیزا خدما عمومی به طور خاص به انگیزا ها اشمارا هردا ا ما و انگیزا را احسا

نیاز روانی

تعریف هردا ا ممما .او مع قد ا ممما مممط ،و نوع این انگیزا در هر فرد و ترهیش انگیزا های همه ی
هارهاان ممازمان های خدماتی دول ی روی ان ا شممال و عملارد شممالی هر فرد و اثرب شمی ممازمانی
اثرگذار ا مما (هامیلری و هیدن .)1118 ،همانطور هه مشمماهدا می گردد بسممیاری از محققان به وجود و
اهمیما بامارگیری تئوری انگیزا خمدمما عمومی تو ممم ممدیران ب ش عمومی ارعان دارند ( ارلبرگ و
ری 2116 ،مویایهان و اندی .)2117 ،هم این این مسماله اثبات شدا ا ا هه هارهاان دارای انگیزا
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خدما عمومی ،تاثیر مثب ی بر مممازمان های خویش دارند هه اح ماال ماجر به اثرب شمممی مممازمانی می
گردد (مویایهان و اندی ،2117 ،ص  .)51بر این ا ما

بدلیل داش ن تعهد ازمانی باالتر (ناف و هروم،

 ،5999ص  1ری ز و همااران 2156 ،نیومن و ا ماات ،2125 ،ص  ،)5داشم ن رضمایا شالی باالتر
(ری ز و همامماران )2156 ،و ا ممم تممادا از مماداش هممای درونی و بیرونی (بورگا و راتو 2113 ،ویبممل و
همامماران 2151 ،ووربرگ و همامماران 2158 ،هوردونیاو ،2121 ،ص  )5171جهمما عملارد بمماالتر
(ناف و هروم 5999 ،مویایهان و اندی 2117 ،لیسمممیاک و ا ممم ین 2119 ،ری ز 2119 ،وندنابیل،
 2119آندر ممن و ممریزلو 2152 ،بل 2152 ،و  2155هامیلری و هیدن 2153 ،روفسممای و ری ز،
2155

انگ 2155 ،ری ز و همااران )2156 ،از اهمیا بسممیار خاصممی در مجموعه نظریات مدیریا

دول ی برخوردار ا مما هه ممازمان ها و نهادهای عمومی و بطور هلی مماخ ارهای حامرانی بایس م ی این
موضوع را ب ورت خاص مد نظر قرار دادا و مزیا رقاب ی خویش را در این مسیر جس جو نمایاد.
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پیشینه پژوهش

طی دو دهه اخیر مطالعات م لتی در رابطه با انگیزا خدما عمومی صمورت گرف ه ا ما .د ه ای
از مطالعات بر متهوم ردازی و شماا ایی مؤلته ها و ابعاد انگیزا خدما عمومی م مرهز شدا ا ا (فرآیاد
محور) بگونه ای هه هدف اصممملی این تحقیقات اه شممماف مؤلته ها ،مقوله ها و ابعادی ا ممما هه متهوم
انگیزا خدما عمومی از آن تشمایل شمدا ا ا گروا دوم ووهش هایی ا ا هه در را ای شاا ایی
هه بر متهوم ردازی انگیزا خدما عمومی اثرگذارند را مورد برر ی قرار می دهد و د ه وم ،مطالعاتی
ا مما هه بر یامدهای انگیزا خدما عمومی تمرهز یاف ه ا مما ( یامد محور) بدین معاا هه این تحقیقات
بر ن ایج و برون دادهایی هه از یشمممایادها و فرآیادهای انگیزا خدما عمومی ناشمممی شمممدا اند تشمممایل
می گردد و در نهمایما گروا همارم تحقیقماتی ا ممما همه بدون توجه به یش فر

های رهای موجود در

متهوم انگیزا خممدمما عمومی و بما عاممایما بممه ارزش همما و دیمدگمماا همای فاری موجود در جوامع تعریف
میگردند (دیدگاا محور) .ا ما

این نوع از ووهش ها بر ما ش سما مدرن ا م وار ا ا .این مطالعات

در بسم رهای فرهاگی ،ملی ،ما بی و یا مذهبی در جوامع صمورت میگیرد و ا ما

آن شالودا شاای از

تحقیقات گذشمم ه ا مما .در ادامه طبقه بادی فوق الذهر ب ممورت تت ممیلی در بسمم ر تحقیقات م لف
برر ی می گردد (جدول .)1
ردیف

نویس نه /

ی واک

نوع

سان

پژو ش

پژو ش

چمینه

این تحقیق بمما هممدف تعیین تممأثیر رهبری و انگیزا
خدمات عمومی بر رضممایا شممالی در ماطقه بان یگ

1

تمممجمممزیمممه و

انجام شممدا ا مما .اگر هارهاان رضممایا شممالی باالیی

تممحلیممل تمماثیر

داشم ه باشاد ،هارهاان عی می هااد به رین هیتیا

جموممیمماتی و رهمممبمممری و

خدمات را نشمان دهاد .رضمایا شمالی در این مطالعه
یشایادمحور

بمه عاوان یمک نا ه اصممملی هه نه تاها می تواند بطور

همااران

انگیزا خمدما

)(2019

عمممممومممی بممر

مس م قیم بر هیتیا خدمات عمومی تأثیر بگذارد ،بلاه

رضممایا شالی

می تواند عاملی باشمد هه ب مورت غیرمسم قیم با تاثیر

در بان یاگ

گذاری بر ممازا رهبری ،انگیزا خدما عمومی را ارتقا
بب شمد .باابراین رهبری و رضایا شالی تاثیر مثبا و
مس قیمی بر انگیزا خدما عمومی دارد.

1

ایمل و رو ل

ممممطمممالمممعمممه

در این ایان نامه ده ری ادران این موضمموع هه ه

یشایادمحور

93

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

عوامل اثرگذار بر انگیزا خدما عمومی صمورت ذیرف ه اند ) یشایاد محور)  .ایاگونه از مطالعات عواملی

93

()1113

ممقممایسممممهای

جابه هایی از مممازمان ،ارزش های آن و ر مممالا آن

انگیزا خمدما

برای همارهامان جذا ا ممما ،این مممازمان را به این

عمومی در بین

بیاش می ر اند هه گونه بهیاه ترین طراحی را مورد

واحممممدهممممای

برر ی قرار دهد .این مطالعه نشان میدهد هه رمایه

مممممازمممانممی

گذاری در فرصاهای آموزشی ،مح وای هاری م اوع

ممراهز آموزش

وابس م گی به

و فعالیا هایی هه باعث ایجاد احسمما

عالی

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

مممازممان میشمممود ،گونه می تواند در ایجاد انگیزا
هارهاان همک نمودا و آن را افزایش دهد.

8

به ممموی یک

طی این ووهش  112نشریه از ال 1111-1112

الگوی جامع از

مورد برر مممی قرار گرفمما و مقمماالت انگیزا خممدممما

زبممممیممممر و انگیزا خدمات

عمومی موجود در آن مس رج گردید .در ایان با مرور

همااران

عممممممموممممی :فرآیادمحور

)(1113

ممممروری بمممر

ابعماد انگیزا خمدما عمومی را در اج بعد جذابیا در

ادبممممممیممممممات

ممیا مما گذاری  ،تعهد به ماافع عمومی  ،دلسمموزی،

یس ماتیک

مممیسممم مماتیک مقاالت مدلی جامع طراحی گردید و

ایثار و ووایف مدنی تقسیم بادی میهاد

راهمبرد ایجمماد
هممممیممممم و
3

ونممدنممابممیممل
()1111

ایمن ووهش از بایممادی ترین تحقیقممات در حوزا

انگیزا خمدما
عمممممومممی در
مممطمم ،بممیممن

برر مممی ابعاد انگیزا خدما عمومی ا ممما و ن ایج آن
فرآیادمحور

نوع انگیزا ابزاری ،ارزش محور و تطبیقی بایان نهادا

الملممل گونممه

می شود.

ا ا؟

94

حاهی از آنسا هه انگیزا خدما ر انی عمومی با ه

عواممل موثر بر
انممگممیممزش در
ب ش عمومی

ن ایج این نحقیق نشمممان دهادا ایاسممما هه انگیزا

مممب م مماممی بممر

خدمات عمومی نوعی انگیزا شالی ا ا هه ماجر به

مما ممادو ولو و نمظریممات خود
3

دیمی ریادیا تممعممیممیمماممی و
)(2019

انگیزا خمدما
عممممممموممممی:
مممازمان بیمه

یامدمحور

افزایش تعهد و عملارد شممالی و ممازمانی میشممود.
بعالوا انگیزا خمدممات عمومی با مممازا اداش های
بیرونی و ارتبماطمات ر ممممی میمان مدیریا و هارهاان
رابطه معاو

هشمممممممماورزی
یونان

94

دارد.

این ووهش متهوم انگیزا خدمات عمومی )(PSM
را بما اشممم راك دانش در بین همارمامدان دولا تایوان

انممممگممممیممممزا

برر ممی مینماید .یاف ه های ووهش نشممان می دهد

اش ران دانش
2

انگ و ی
()1113

در بممم مممش
عمومی :نقش

هه عالقه مأمورین دول ی به یا ا گذاری  ،تعهد به
یامدمحور

ماافع عمومی ،دلسمموزی و تمایل به ایثارگری می تواند
آنها را به مممما به اشممم ران گذاشممم ن دانش به یک

انگیزا خدمات
عمومی

ممموق دهمد .بامابراین یماممد انگیزا خدما عمومی،
اش ران دانش ا ا.
جین گمائو همه یمک محقق ا ای ا ممما در ایان نامه
ده ری خویش بیمان می دارد هه ایاالت م حدا و ملل
تو ممعه یاف ه ارو ایی بر تحقیقات در این زمیاه مسممل

انگیزا خمدما

شدا اند ،در حالی هه مطالعات انگیزا خدما عمومی

عمومی :یممک
1

جین گائو

تممجممربممه بممیممن

()1113

الممممملمملممی از

در خممارج از جوامع غربی هم ر مورد توجمه قرار گرف ممه
دیدگاا محور

ا ما .عالوا بر این ،اهثر مطالعات بر ا ا

تجزیه و

تحلیل یک هشمممور انجام می شمممود .باابراین هدف از

هشمممممورهممای

ووهش را برر مممی اماممان ممذیر بودن تئوری و عملی

شرق آ یا

انگیزا خممدمممات عمومی در جوامع آ مممیممای شمممرقی
میداند .هم این ایدا هاتو یو یسم را بعاوان محور

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

دلیل مقد

هه همان خدما به ماافع عمومی ا ا،

مطالعات این تئوری مطرح میهاد.
این مطالعه ووهشمی یس ماتیک ا ا هه  65مقاله
(موجود در بممانممک اطالعممات  )SSCIهممه از اب ممدای
مطرح شمممدن تئوری انگیزا خدما عمومی در مممال

تممحقیقممات در
3

تانیا مارهو
()1111

 5991تو م ری و وایز تا ممال  2158در خ مموص

خ مممممممموص
انگیزا خمدما

دیدگاا محور

عممممممومممی و
رهبری

ارتباط انگیزا خدما عمومی با رهبری مطرح شدا اند
را مورد برر مممی و تجزیمه و تحلیل قرار میدهد .ن ایج
حاهی از آنسما هه بیش رین ووهش ها تو

ایاالت

م حدا صممورت ذیرف ه ا مما و این هشممدار را مطرح
میهاد هه محققان دیگر هشورها به تعمیم ذیری این
ووهش ها به هشور و فرهاگ خویش مح اط باشاد.

حجنون شماره  :1پیشی ه ت قیقات انگیزه خن ت یمو ی
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در ووهش حاضممر ،طی گام اول به مطالعه ادبیات موضمموعی و یشممیاه ووهش و برر ممی الگوهای
موجود و تحقیق و برر مممی م ن نهج البالغه (ب مممورت اجمالی) بماظور ا ممم راج یک مدل اولیه جها
ایجاد هار و ووهش رداخ ه شممد .در ایان ممه ممط ،تحلیل انسممان شمماا ممی ،رف ارشمماا ممی و
ماخ ارشماا می با محوریا م ن نهج البالغه مورد شاا ایی قرار گرفا .در گام دوم مدل اب دایی ووهش
با مطوح تحلیل مه گانهی انگیزا خدما عمومی ( مط ،انسمان شماا می ،مط ،رف ارشمماا ی ،ط،
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

مماخ ارشمماا ممی) مورد شمماا ممایی قرار گرف ه و طراحی میشممود .در مدل اب دایی ووهش ممط ،انسممان
شماا ی (مجموعه صتات و ویوگی هایی ا ا هه فرد دارای این انگیزا آن را ب ورت راتی در خود دارد و
یا از محی یرامونی خویش هسمممش می نماید) بعاوان مباای تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج
البالغه تلقی می گردد را هه تا ماابع انسممانی) هه حام محوریا این تئوری را دارند) حائز ویوگی ها و
شمایسم گی های الزم جها خدما به مردم نباشماد ،اماان تحقق مطوح رف ارشاا ی و اخ ارشاا ی
در هار و این تئوری اماان ذیر نمیباشمد .هم این طوح رف ارشاا ی (مجموعه ارتباطات و رواب
هارگزاران با نیروهای همسمط ،و یا عموم مردم را شامل می گردد و نوعی تعهد و اش یاق یاری ر اندن به
مردمی هه درون مرزهای میا می هشور اونا دارند گت ه میشود) و اخ ارشاا ی (به مسئولیا ها ،
ووایف و ب ممورت هلی هاجارهای حاهم بر ممازمان و جامعه در جها افزایش انگیزا خدما عمومی
اشممارا داشمم ه و محدودیا هایی را بر رف ار هارگزاران جامعه اعمال نمودا و آنها را ملزم مینماید هه در
را م ای تامین ماافع عمومی و با عاایا به خ مشمی ها و میا اهای حاوما ا المی حرها نمایاد)

96

بعاوان بااهای تئوری مذهور تلقی میگردند .بدین ترتیش مه مط ،تحلیل انسان شاا ی ،رف ارشاا ی و
اخ ارشاا ی بعاوان طوح مدل اولیه تایید گردید.
انسان
شاا ی
رف ار
شاا ی
اخ ار
شاا ی

حشما شماره  :1نن اولیه انگیزه خن ت یمو ی بی ی بر نهج البالغه
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سواالت تحقیق

 .5یشایادهای(علل) انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه هداماد؟
 .2ابعاد انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه هداماد؟
 .3یامدهای (آثار) انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه هداماد؟
روش تحقیق

ووهش بر معاایی هه افراد شممرها هاادا در فرایاد اجرای تحقیق از دیدا مورد مطالعه در رهن دارند،
تاهید میورزد .مماخ ار معرفا شمماا ممی ووهش حاضممر نیز بگونه ایسمما هه ممعی محقق بر ایاسمما تا با
برخورداری از قدرت معاا مازی و تأویل ،به جای قرار گرف ن در واقعیا از قبل تعیین شدا ،به خلق واقعیا
رداخ مه و همار و متهوم انگیزا خمدمما عمومی را مب ای بر م ن نهج البالغه و بدون هی گونه نگاا
یشمداورانهای ا

راج نماید .با توجه به موضوع ووهش با عاوان تو عه انگیزا خدما عمومی مب ای بر

نهج البالغمه و وجود ممدلهمای م لف بما زمیامه غربی از متهوم انگیزا خمدمما عمومی و بما عامایا به
تو معه و بهبود متهوم انگیزا خدما عمومی مب ای بر ارزشهای ا المی میتوان این ووهش را در گروا
ووهش های تو مممعه ای قرار داد .بعالوا با عاایا به تاییر زمیاه ووهش از غربی به ا مممالمی ،ووهش
یشرو را میتوان در گروا تحقیقات بایادی نیز جای داد .گردآوری دادا ها در این نوش م ار نیز با ا م تادا

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

به ماظور د مم یابی به هدف تحقیق حاضممر ،از روش ووهش هیتی ا مم تادا خواهد شممد .این نوع

از برر ممی مطالعات ه اب انه ای و با ا مم تادا از ابزار فیش برداری بودا و بدین صممورت دادا های هیتی
مورد جمعآوری قرار خواهامد گرفما .بعالوا تحقیق حماضمممر از لحاظ نوع روش ،در د ممم ه مطالعات
توصممیتی -اه شممافی قرار میگیرد .شممیوا اجرای ووهش حاضممر نیز به صممورت هیتی بودا ،از ا م راتوی
تحلیل م ن و از تاایک تحلیل تم (روش ابداعی عابدی جعتری و همااران در مممال  5391هه از ترهیش
مممه روش هیاگ و هاروها،2151براون و هالرن 2116و آتراید و ا ممم رلیاگ 2115بهرا گرف ه شمممدا
ا مما) جها تجزیه و تحلیل دادا های گردآوری شممدا بماظور ا م راج دادا ها از مابع تحقیق ا م تادا
شدا ا ا .هم این بماظور اجش ایایی ووهش نیز از دو روش بازآزمون و دو هدگذار بهرا گرف ه شدا
ا مما .برای محا ممبه ایایی بازآزمون ،از میان گزارا های ا م راج شممدا از م ون نهج البالغه (نامه ها،
خطبمه هما ،حاما ها) ،تعداد  91گزارا (از  517گزارا موجود هه حدود  21درصمممد گزاراها را شمممامل
ر
میشمود) ان ا شدند و هرهدام از آن ها ،در یك فاصله زمانی هوتاا و مش ص ،دو بار هدگذاری شدند.
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ر
ممپا هدهای مش م ص شممدا در دو فاصممله زمانی برای هرهدام از م ن ها با هم مقایسممه شممدند .برای
محا مممبه ایایی م ن با روش توافق درون موضممموعی دو هدگذار نیز ،از یك هارشممماا

خبرا در حوزا

نهجالبالغه شمماا ممی با ممابقه ووهشممی در این زمیاه ،درخوا مما شممد تا به عاوان هدگذار در ووهش
مشمارها هاد و آموزش ها و فاون الزم جها هدگذاری گزاراها به وی ان قال دادا شممد و همان گزاراهای
قبلی به وی دادا شمد تا هدگذاری های مربوطه را صمورت دهد .درصمد توافق درون موضوعی هه به مثابه
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شماخص ایایی تحلیل به هار میرود ،محا مبه شمد .همان طور هه جدول ریل مشم ص ا ما ،بر ا ا

91

هر دو روش ،با توجه به ایااه میزان ایایی بیش م ر از  61درصممد ا مما ،قابلیا اع ماد هدگذاری ها مورد
تأیید قرار میگیرد.
تعناد

تعناد ینم

توافقات

توافقات

5

%96

55

%95

روش

تعناد ما گزاره ا

تعناد ما من ا

بازآز وک

91

532

528

بین دومنگذار

91

532

525

حجنون شماره :2

پایایی
حدرصن

اسبه پایایی پژو ش به دو روش بازآز وک و دو منگذار

یافته های تحقیق

بماظور هدگذاری دادا ها در نوش ار یش رو ،اب دا مابع تحقیق هه ه ا شریف نهج البالغه با ترجمه
محمد دش م ی ا مما و دارای ممه ب ش عمدا خطبه ها ،نامه ها و هلمات ق ممار میباشممد بدین صممورت
هدگذاری میگردد هه خطبه ها با هد  ،kنامه ها با هد  ،Nم اان ق مار با هد  Sشمااخ ه میشود .بعالوا
هریک از مطوح ه گانه انسان شاا ی ( ،)Vرف ارشاا ی ( )Aو اخ ارشاا ی( )Hاز عالئم اخ اری
یش گت مه ا ممم تمادا مینماید .بعاوان مثال در این نوشممم ار برای نشمممان دادن متهومی هه از خطبه 32
نهجالبالغه مسم رج شمدا و از مطوح انسمان شاا ی محسو میشود (ارجاعات در م ن مابع) از هد
 KV32ا تادا می گردد.
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سطح ب نی
ت ا

فراوانی
گزاره

V1

تالیف مداری

1

V2

ولم یزی

3

V3

تقویا مهارتهای ب یرتی

3

V4

حق مداری

11

V5

عملگرایی

1

V6

تجربه نگاری

2

V7

تقوا و رهیزگاری

11

V8

آخرت گرایی

1

V9

خودها رلی

11

V10

اخالص در هار

8

V11

تا آوری(صبرو شایبایی در برابر
م ائش)

13

انسان شاا ی

99

KV1 , SV404
KV3, KV123, KV124,
KV126, KV216, KV224,
NV47, NV53
KV4, KV6, KV10, NV14,
NV31
KV4, KV16, KV108,
KV166, KV216,NV31,
NV47, NV50, NV53,
NV66, SV22,KV131
KV4, KV37, KV131,
KV216, NV26, SV23,
SV274
KV16, NV53
, KV161, KV192, , NV69,
NV31
KV16, KV76, KV24,
KV66, KV156, NV25,
NV26, NV27, NV31,
NV47 , NV53, SV82
KV28, KV34, KV41,
NV22, NV31
NV31, NV45, KV76,
NV53, KV76, NV59,
NV53, NV31, NV45,
NV51,
KV76, KV169, NV31
KV86, KV123, KV192,
NV31, NV53, SV176,
KV3 , KV76, KV86,
KV88, NV31, NV53,
SV82, SV176

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

مررررررن
هوم

ی واک هوم

ارجایات در ین بع

99
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177

V12

صداقا یا ی

3

V13

تعقل گرایی (خردمادی) نیاو

3

V14

داش ن شوق تعالی

1

V15

عدالا محوری

3

V16

اخالق مداری

1

V17

ادا زیس ی

1

V18

دوری از امیال و آرزوهای دنیایی

3

KV108, NV26, NV31,
NV41
KV120, KV131, NV31,
NV61
KV11, KV136
KV126, KV131, NV41,
NV53, SV476
KV192, KV206, NV14,
NV19, NV26, NV46,
NV53
KV133, NV45
KV161, NV27, NV47,
KV28, KV41, KV76,
KV133, NV71

داش ن بیاش الهی (جهان بیای
الهی)
حسن تدبیر
تسهیل گری

1

KV173

1
1

V22

هار برای رضای الهی

3

V23
V24

داش ن تتار یس می و هل نگر
ایمان قلبی به ناور بودن خداوند
تقدم رضایا الهی بر رضایا
عمومی
انتاق و از خودگذش گی
فرصا شاا ی
مهارت هار با ماابع انسانی
اش یاق به جهاد (مالی ،جانی) در
راا خدا
ثبات ش ی ی هارگزاران
خدما به مردم بماظور تقر به
خداوند
مردمی بودن

1
1

NV13, NV53
NV25, NV53
NV26, NV31, SV304,
NV53
NV36, NV53
NV27, NV40

1

NV27

1
8
1

NV31
SV21, NV31 , NV53
Nv31
NV69, NV47, NV62,
KV5
NV50

1

NV53, NV59

1

NV69, NV53

V19
V20
V21

V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32

3
1

177

A1
A2

رواب الم م قابل زمامداران با
مردم
همااری و همیاری اج ماعی و
یا ی

1
3

A4

دلسوزی

8

A5

مدارا هردن (با زیرد ان و مردم)

18

A6

خیرخواهی م قابل مردم و زمامدار
نسبا به یادیگر

3

A7
A8

اتحاد ا راتویک نیروها
درن تتاوت های فردی نیروها

A9

تقویا ارتباط اثرب ش با نیروها

3

A10

اع دال و میانه روی در رف ار( رهیز
از دوگانگی های رف اری)

3

A11
A12
A13
A14
A15
A16

رف ارشاا ی

اع ماد م قابل مردم و زمامداران به
یادیگر
عدم توجه زمامداران به ایش
اطرافیان

8
1

3

ارتباط مس قیم با عموم مردم
تسهیل د ر ی آ ان مردم به
هارگزاران
جلش رضایا مردم
تامین آرامش هارگزاران

171

KA124, KA216, NA53,
KA136, KA169
KA5, KA25,KA127,
KA146, KA180, KA192,
KA216, NA53, NA78
KA27, NA45,NA78
KA30, KA159, NA25,
NA27, NA50 NA53,
NA60, SA10, NA18,
NA19, NA69, NA26,
NA31
KA34, KA105, KA136,
KA224, NA31, NA38,
NA45, NA53
KA123, KA131, KA146
KA123
KA124, KA131, KA159,
NA46
NA46, NA19, NA51,
NA53, KA4, NA26,
SA276, KA216
KA136, KA169, NA31,
NA53

1

KA216, SA204

2

KA216, NA25, NA46,
NA53, NA60, NA69

1

KA216, NA53

8
1

NA1, NA53, SA10
NA53, NA18

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

A3

وحدت و یاپار گی اما

9

KA3, KA216,

171

A17
A18
A19

خوش بیای عمومی
ان اف در برابر عموم
دلجویی نسبا به هارگزاران
روشاگری زیر د ان نسبا به
عزل و ن ش آنها
همدردی با مردم
تاریم هارگزاران شایس ه
اح رام به نیروهای شایس ه
زیرمجموعه
اشاعه نگرش عمومی مثبا نسبا
به جامعه
خیراندیشی هارگزاران و زمامداران
نسبا به یادیگر
تقویا روحیه و نشاط هاری
شاود موثر درخوا ا های عمومی

1
1

H1

تقویا حا وویته شاا ی

11

H2

اشاعه فرهاگ مسئولیا ذیری
اح ماعی

1

H3

شایس ه االری

H4

عدم تساهل در برخورد با بیا المال

3

H5

حاهمیا ثبات یا ی

2

H6
H7

رعایا حق الاا تو زمامداران
وفاداری همگانی به حاوما
ا قرار عدالا همه جانبه
(اج ماعی-مراودا ای-اق ادی)

8
8

A20
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A21
A22

172

A23
A24
A25
A26
A27

H8

اخ ارشاا ی

1
1
1

, NA31, NA53
NA31 , NA51
NA34, NA71

1

NA34, NA42

1
8

NA45
NA46, NA53, KA68

1

NA46, NA53

3

NA51, KH192, NA31,
NA53, SA360

1

NA34, NA53
NA53
NA53
KH1, KH3 , NH31,
NH53, KH27, KH123,
KH166, NH31,
NH61,NH53
KH1, KH3, Kh119,
KH169, NH31, NH53,
NH62,
KH3, KH17, KH162,
KH173, KH216 , NH31,
NH38, NH53
KH3 , KH126, KH224,
NH5, NH43
KH3, NH18, NH19,
NH27, NH53, NH60
KH3 , KH216, KH224
KH34, NH53, NH46
KH15, KH16, Kh119,
KH126, KH131, KH192,

3

11

172

H10

محوریا رهبری در اخ ار
حاوما ا المی

13

H11

تامین امایا عمومی

1

H12
H13

تامین آ ایش و رفاا مادی و معاوی
هارگزاران
تو عه و رورش ورفیا های
وجودی رمایه های انسانی

1
2

H14

خدما بی ماا

3

H15

حاهمیا قانون

3

H16

ش یبانی زمامداران از هارگزاران

3

H17
H18

مقبولیا عمومی زمامداران
خدما صادقانه
تامین ماتعا عموم مردم )تبعیا
ماافع فردی از ماتعا عمومی)
جلوگیری از انح ارطلبی و ویوا
خواری یا ی

1
8

H21

برخورد قاطعانه با خیانا هارگزاران

H19
H20

3
3
1

173

KH40, NH53
KH105, KH124, NH11,
NH12, KH159, NA67
KH123, KH159, NH26,
NH53
KH131, KH156, NH25,
NH41, NH53
NH35, NH53, KH4,
KH123, NH11
KH136, KH229
KH159, NH31, NH53
KH162, KH192,NH31,
NH40, NH53
KH162, NH43, NH53,
NH71
KH168, NH2, NH20,
NH41, NH53 , NH2,

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

H9

حتظ عزت و هراما عمومی

1

KH205, NH25, , NH53,
NH59, SH437, SH476
KH34, , Kh105, NH41,
NH43, NH67, KH40,
NH27, NH46, NH50,
NH51
KH34 , KH192
KH40, KH119, KH146,
NH5, SH252, KH3,
KH34, KH156, KH166,
KH169, KH180, KH208,
NH33, SH261
KH40, KH131, KH159,
NH11, NH46, NH53,
NH18

173
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NH50

174

H22

حتظ و تقویا اق دار حاوما
ا المی

1

H23

رعایا حقوق شهروندی

3

H24

ر یدگی به امور طبقات محروم و
نیازماد جامعه

11

H25

تشایل و تقویا فرهاگ برتر در
جامعه

3

H26

مشاورا با هارگزاران زیرمجموعه

2

H27

حاهمیا مردم االری دیای در
جامعه

1

KH229, NH6

H28

ها رل فساد

2

NH2, NH20, NH41,
NH43, NH45, NH53

ی

H29
H30
H31
H32
H33

توجه به شایس گی های ت
هارگزاران شاغل در س های
ا راتویک
اش ران گذاری دانش میان همه
هارگزاران
نظارت بر هارگزاران شاغل در
مشاغل ا راتویک
باارگماردن هارگزاران دلسوز نسبا
به ماافع عمومی
همسویی ا راتویک اهداف
هارگزاران بام ال ،مردم

KH192 , NH31, KH216,
KH34, NH50
KH192, NH26, NH41,
NH46, NH51, NH53,
NH67, SH24, SH304,
SH406
NH53, SH401, SH173,
KH192
KH208, NH11, Nh50,
NH31, NH53, SH161

2

NH4, , KH3, KV68,
KH131, NH53, KH173

1

NH11

3

NH53, NH19, NH40,
NH50,

1

NH25, NH40

8

NH38, KH69, KH131

H34

مدیریا و اصالح امور هارگزاران

3

H35

تقویا تمرهز رهای هارگزاران
نسبا به انجام ووایف

3

174

KH168, NH53

NH34, NH35, NH40,
NH41, NH43, NH45,
NH50, NH53
NH34, NH53, SH159,
NH53

H36
H37
H38
H39
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H46

1

KH173, NH46

1

NH50

1

NH51, NH59

1

NH51

1
8

NH53
NH53, NH50, NH53

1

NH53

1

NH53

1
8

NH53
NH53, NH61, SH159

حجنون شماره  :3نیایج منگذاری گزاره ای ین نهج البالغه

فرآیند ظهور سطح انسان شناسی تئوری انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

رهایا یاسان هارگزاران نسبا به
عموم مردم
مشارها ن بگان جامعه در ا قرار
و ا مرار حاوما
ایبادی همگانی به قوانین و ضواب
توجه به انگیزا های معاوی هار
(تقویا معاویا در هار)
در نظر گرف ن اداش های معاوی
خدما به مردم
بهبود هیتیا خدمات عمومی
مشارها عموم در ادارا جامعه
اهان داش ن عیو و مسائل
ش ی مردم
یو گی نظام ارزیابی عملارد و
اداش و تابیه
بهبود هیتیا اخ اری قوانین
ا گویی در قبال ووایف محوله

8

NH46, NH59, NH71

مممط ،انسمممان شممماا مممی در تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه ناور بر ویوگی ها،
خ موصمیات و شمایسم گی هایی ا ما هه هارگزاران و زمامداران دارای این انگیزا ب ورت راتی در وجود
خود داشممم ه و یا در طول زمان هسمممش مینمایاد .در ایان مراحل تجزیه و تحلیل تم در مممط ،انسمممان
شمماا ممی تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه 81 ،مضمممون ایه (تم) در قالش  3مؤلته
اندیشمه رف ،حلم  ،ال زام به حق ،شمایس گیهای محوری و خداباوری شاا ایی و طبقه بادی شدا ا ا.
اج مقوله فوق الذهر در قالش مؤلته انگیزا واالی انسانی در این تئوری جای میگیرند.
من ا

V1
V5
V10

ضا ین پایه حت

ضا ین ساز اک
د نه ح قوله

ا

تالیف مداری
عملگرایی
اخالص در هار

شایس گی های محوری

177

ضموک فراگیر
ح ؤل ه

انگیزا های
واالی انسانی

177
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176

V11
V14
V16
V17
V21
V30
V32
V2
V4
V29
V15
V3
V6
V13
V19
V20
V23
V27
V28
V12
V7
V9
V18
V26
V8
V22
V24
V25
V31

تا آوری
داش ن شوق تعالی
اخالق مداری
ادا زیس ی
تسهیل گری
ثبات ش ی ی هارگزاران
مردمی بودن
ولم یزی
حق مداری
اش یاق به جهاد (مالی-جانی) در راا خدا
عدالا محوری
تقویا مهارت های ب یرتی
تجربه نگاری(عبرت از گذش ه)
تعقل گرایی (خردمادی) نیاو
داش ن بیاش الهی (جهان بیای الهی)
حسن تدبیر
داش ن تتار یس می و هل نگر
فرصا شاا ی
مهارت هار با ماابع انسانی
صداقا یا ی
تقوا و رهیزگاری
خودها رلی
دوری از امیال و آرزوهای دنیایی
انتاق و از خودگذش گی
آخرت گرایی
هار برای رضای الهی
ایمان قلبی به ناور بودن خداوند
تقدم رضایا الهی بر رضایا عمومی
خدما به مردم بماظور تقر به خداوند

ال زام به حق

اندیشه رف

حلم

خداباوری

حجنون شرماره  :4ضرا ین ،ؤل ه ا و قوله ای سررطح انسراک شر اسرری انگیزه خن ت یمو ی بی ی بر
نهج البالغه
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باابراین انگیزا های واالی انسممانی بعاوان محور و ا مملو در ممط ،انسممان شمماا ممی انگیزا خدما
عمومی نقش بازی میهاد بدین معاا هه این انگیزا در واقع شمممایسممم گی ها و توانمادی های راتی و
اه سممابی یک انسممان هامل در را مم ای خدما به اما بر ایه اصممول فطری-الهی و اخ یاری را شممامل
میگردد .شمایس گی هایی هه ب ورت راتی در گل وجودی انسان وجود داش ه یا آن ها را از طریق محی
و در تعامل با دیگران هسش نمودا ا ا.
در هار و تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه ،ممط ،رف ارشمماا ممی به مجموعه
ارتباطات و رواب هارگزاران ( یا زمامداران ) با نیروهای همسممط ( ،یا زیرمجموعه ) و یا عموم مردم دارند.
این مط ،در واقع نوعی تعهد و اش یاق یاری ر اندن به مردمی هه درون مرزهای یا ی هشور اونا
دارنمد گت ه می شمممود .باابراین جاا تعامالت مابین بازیگران مممیا مممی و آحاد عااصمممر اج ماعی از
موضمموعات در خور توجهی ا مما هه از دیدگاا نهج البالغه انگیزا خدما عمومی را تحا تاثیر قرار دادا و
مسیر خدما ر انی به عموم مردم را تحا تاثیر قرار میدهد.
ضا ین ساز اک

ا

من ا

ضا ین پایه حت

A4

دلسوزی

A19

دلجویی از هارگزاران

A25

خیراندیشی هارگزاران و زمامداران نسبا به یادیگر

A16

تامین آرامش هارگزاران

A26

تقویا روحیه و نشاط هاری

A21

همدردی با مردم

A6

خیرخواهی م قابل مردم و هارگزاران

A24

اشاعه نگرش عمومی مثبا نسبا به جامعه

A5

مدارا هردن با عموم

A15

جلش رضایا مردم

A10

میانه روی در رف ار (عدم دوگانگی های رف اری)

A22

تاریم هارگزاران شایس ه

A23

اح رام به نیروهای زیرمجموعه

د نه ح قوله

ضموک فراگیر
ح ؤل ه

175
مهرورزی
انگیزا های
تعاملی

عدالا رف اری

175

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

فرآیند ظهور سطح رفتارشناسی تئوری انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

A18

ان اف در برابر عموم

A14

تسهیل د ر ی آ ان مردم به هارگزاران

A27

شاود موثر درخوا ا های عمومی

A12

عدم توجه زمامداران به ایش اطرافیان
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A1

رواب

الم م قابل زمامداران با مردم

A2

همااری و همیاری اج ماعی و یا ی

A9

تقویا ارتباطات اثرب ش با نیروها

A20

روشاگری زیرد ان نسبا به عزل و ن ش آنان

A8

درن تتاوت های فردی نیروها

ارتباطات

A13

ارتباط مس قیم و مداوم زمامداران با مردم

ا راتویک

A3

وحدت و یاپار گی اما

A7

اتحاد ا راتویک نیروها

A11

اع ماد م قابل مردم و زمامداران به یادیگر

A17

خوش بیای عمومی

حجنون شرماره  :5ضرا ین ،ؤل ه ا و قوله ای سطح رفیارش اسی انگیزه خن ت یمو ی بی ی بر نهج
البالغه

ممط ،رف ارشمماا ممی تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا ممالمی از  27مضمممون بعاوان

171

یشمممایامدها و یامدهای انگیزا خدما عمومی شمممال یاف ه ا ممما .این مضمممامین مممه مقوله محوری
مهرورزی ،عمدالما رف ماری و ارتبماطمات ا ممم راتویک را بعاوان ابعاد انگیزا خدما عمومی را تحا عاوان
مؤلتمه فراگیر انگیزا هاجماری خلق می نممایاد .باابراین مدل یشمممایادها(علل) و یامدهای (آثار) انگیزا
خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه با اخ ار ریل طراحی میگردد:

171

پیا ن ا حآ ار

ابعاد

•تقویررت روحیرره و نشرراس
ماری
• منردی با ردم
•خیرخوا ی یقابرا رردم
و مارگزاراک

•دلجویی از مارگزاراک
• هرورزی

•خیراننیشررری مررررارگزاراک و
ز ا ناراک نسبت به یمنیگر
•تا ین آرا ش مارگزاراک

•ینالت رفیاری

• نارا مردم با یموم
•جلب رضایت ردم
•انصاف در برابر یموم
•تسهیا دسیرسری آسراک
ردم به مارگزاراک

• یانه روی در رفیار
•تمجین از مارگزاراک شایسیه
•احیرام به نیرو ا

•ارتباطرررررررررررررررات
اسیراتژیک

•روابرررررم سرررررال
ز ا ناراک با ردم

یقابرررررا

• میاری اجیمایی و سیاسی
•تقویت ارتباطات ا ربنش با
نیرو ا

•شرر ود ررو ر درخواسررت
ای یمو ی

•روش گری زیردسیاک نسبت
به یزن و نصب آناک

•ینم توجه ز ا رناراک بره
سیایش اطرافیاک

•درک ت ررراوت رررای فرررردی
نیرو ا

•وحنت و یمپارچگی ا ت
•ات اد اسیراتژیک نیرو ا

•ارتبررراس سررریقی و رررناوم
ز ا ناراک با ردم

•اییمرراد یقابررا ررردم و
ز ا ناراک به یمنیگر

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

•اشررایه نگرررش یمررو ی
دبت نسبت به جا عه

•دلسوزی

پیشای ن ا
حیلا

•خوشبی ی یمو ی

حشررما شررماره  :2پیشررای ن ا ،ابعاد و پیا ن ای سررطح رفیارش ر اسرری انگیزه خن ت
یمو ی بی ی بر نهج البالغه
فرآیند ظهور سطح ساختارشناسی تئوری انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

مط ،رف ارشماا ی تئوری مذهور مجموعه رف ارها ،هاش ها و روابطی م قابل زمامداران ،هارگزاران و
عموم مردم در جها شمممال گیری و تقویا انگیزا خدما عمومی را شمممامل میگردد و مممط ،انسمممان
شماا می آن شمامل خ می مه هایی ا ا هه فرد دارای این انگیزا آن را ب ورت راتی در خود دارد و یا از
محی یرامونی خویش هسممش مینماید بدین ترتیش این ویوگی ها و شممایسمم گیها ب ممورت ایدار در
شم

ممیا هارگزار نهادیاه میگردند اما در هار و تئوری انگیزا خدما عمومی در دیدگاا ا ممالمی،

مط ،ماخ ارشماا می در واقع ماخ ارها ،راهبردها و ا م راتویهایی ا ما هه مازمان ها و جوامع باید

179

179

داش م ه باشمماد تا ب وان انگیزا خدما عمومی را در رات آن نهادیاه نمود .در این ممط ،نیز هماناد ممط،
رف ارشماا ی مقوله ها از تعامل فی مابین یشایادها و یامدها خلق گردیدا و ابعاد انگیزا خدما عمومی را
شال میدهاد.
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من ا

117

H1
H2
H25
H39
H7
H9
H23
H46
H32
H29
H13
H17
H26
H37
H42
H33
H30
H4
H20
H21
H12
H8
H28
H24

ضا ین پایه حت

ضا ین ساز اک
د نه ح قوله

ا

تقویا حا وویته شاا ی
اشاعه فرهاگ مسئولیا ذیری اج ماعی
تشایل و تقویا فرهاگ برتر در جامعه
توجه به انگیزا های معاوی هار
وفاداری همگانی به حاهمیا
حتظ عزت و هراما عمومی
رعایا حقوق شهروندی
ا گویی در قبال ووایف محوله
باارگیری هارگزاران دلسوز به ماافع عمومی
ی هارگزاران شاغل در
توجه به شایس گی های ت
سا های ا راتویک
تو عه و رورش ورفیا های وجودی رمایه های انسانی
مقبولیا عمومی زمامداران
مشاورا با هارگزاران شایس ه
مشارها ن بگان جامعه در ا مرار حاوما
مشارها عموم مردم در ادارا جامعه
همسویی ا راتویک اهداف هارگزاران با م ال ،مردم
اش ران گذاری دانش میان همه هارگزاران
عدم تساهل در برخورد با بیا المال
جلوگیری از ویوا خواری و انح ارطلبی یا ی
برخورد قاطعانه با خیانا هارگزاران
تامین آ ایش و رفاا مادی و معاوی هارگزاران
ا قرار عدالا همه جانبه (اج ماعی،مراودا ای،
اق ادی)
ها رل فساد
ر یدگی به امور طبقات محروم و نیازماد جامعه

117

ضموک فراگیر
ح ؤل ه

اخالق اج ماعی
م عالی

مراودا ا راتویک

تو عه عدالا
عمومی و رفاا
اج ماعی

انگیزا های
هاجاری

H19

اخ اردهی
حامرانی مطلو
دیای

رهبری معاویا گرا
در خدما مردم

حجنون شرماره  :6ضرا ین ،ؤل ه ا و قوله ای سرطح سراخیارشر اسی انگیزه خن ت یمو ی بی ی بر
نهج البالغه

ممط ،مماخ ارشمماا ممی تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا ممالمی از  56مضمممون بعاوان
یشمایادها و یامدهای انگیزا خدما عمومی شممال یاف ه ا مما .این مضممامین اج مقوله محوری رهبری
معاویا گرا در خدما مردم ،اخ اردهی حامرانی مطلو دیای ،تو عه عدالا عمومی و رفاا اج ماعی،
مراودا ا ممم راتویمک و اخالق اج مماعی م عمالی را بعاوان ابعماد انگیزا خدما عمومی تحا عاوان مؤلته
فراگیر انگیزا هاجماری خلق می نممایاد .باابراین مدل یشمممایادها(علل) و یامدهای (آثار) انگیزا خدما
عمومی مب ای بر نهجالبالغه در ط ،اخ ارشاا ی با الگوری م ریل طراحی میگردد:

111

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

H41
H11
H5
H15
H3
H31
H44
H27
H22
H45
H38
H10
H16
H35
H36
H40
H6
H18
H14
H43
H34

تامین ماتعا عموم مردم (تبعیا ماافع فردی از ماتعا
عمومی)
بهبود هیتیا خدمات عمومی
تامین امایا عمومی
حاهمیا ثبات یا ی
حاهمیا قانون
شایس ه االری
نظارت بر هارگزاران شاغل در مشاغل ا راتویک
یو گی نظام ارزیابی عملارد و اداش و تابیه
حاهمیا مردم االری دیای در جامعه
حتظ و تقویا اق دار حاوما ا المی
بهبود هیتیا اخ اری قوانین
ایبادی همگانی به قوانین و ضواب
محوریا رهبری در اخ ار حاوما ا المی
ش یبانی زمامداران از هارگزاران
تقویا تمرهز رهای هارگزاران نسبا به انجام ووایف
رهایا یاسان هارگزاران نسبا به عموم
درنظر گرف ن اداش های معاوی خدما به مردم
رعایا حق الاا تو زمامداران
خدما صادقانه
خدما بی ماا
اهان داش ن عیو و مسائل ش ی مردم
مدیریا و اصالح امور هارگزاران

111
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پیامدها (آثار)

112

• وفاداری مگانی به حاممیت
• ح ظ یزت یمو ی
• ریایت حقوق شهروننی
• پاسنگویی در قبان وظایف
• شارمت ننبگاک جا عه در
اسیمرار حمو ت
• شارمت یموم ردم در اداره
جا عه
• مسویی اسیراتژیک ا ناف
مارگزاراک با صالح ردم
• اشیراک گذاری دانش یاک
مه مارگزاراک
• اسیقرار ینالت مه جانبه
• م یرن فساد
• رسینگی به ا ور طبقات
روم جا عه
• بهبود می یت خن ات یمو ی
• تا ین عت یموم
• تا ین ا یت یمو ی
• حاممیت ردم ساالری دی ی
• ح ظ و تقویت اقینار حمو ت
اسال ی
• بهبود می یت ساخیاری
قوانین
• پایب نی مگانی به قوانین و
ضوابم
• ریایت حق ال اس توسم
ز ا ناراک
• خن ت صادقانه
• خن ت بی ت
• پ هاک داشین ییوب و سائا
شنصی ردم
• نیریت و اصاله ا ور
مارگزاراک

ابعاد
•اخالق
اجیمایی
یعالی
• راوده
اسیراتژیک
•توسعه
ینالت
یمو ی و
رفاه
اجیمایی
•ساخیارد ی
حممرانی
طلوب
دی ی
•ر بری
ع ویت گرا
در خن ت
ردم

پیشایندها
(علل)
• تقویت حس وظی ه ش اسی
• اشایه فر گ سئولیت پذیری
اجیمایی
• تشمیا و تقویت فر گ برتر در
جا عه
• توجه به انگیزه ای ع وی مار
• بمارگیری مارگزاراک دلسوز به
افع یمو ی
• توجه به شایسیگی ای تنصصی
مارگزاراک شاغا در پست ای
اسیراتژیک
• توسعه ظرفیت ای وجودی
سر ایه ای انسانی
• قبولیت یمو ی ز ا ناراک
• شاوره با مارگزاراک شایسیه
• ینم تسا ا در برخورد با بیت
المان
• جلوگیری از ان صارطلبی سیاسی
• برخورد قاطعانه با خیانت مارگزاراک
• تا ین آسایش و رفاه ادی و ع وی
مارگزاراک
• حاممیت بات سیاسی
• حاممیت قانوک
• شایسیه ساالری
• نظارت بر مارگزاراک شاغا در
شاغا اسیراتژیک
• پیوسیگی نظام ارزیابی یملمرد و
پاداش و ت بیه
• وریت ر بری در ساخیار
حمو ت اسال ی
• پشییبانی ز ا ناراک از مارگزاراک
• تقویت تمرمز ذ ی مارگزاراک
نسبت به انجام وظایف
• ذ یت یمساک مارگزاراک نسبت به
یموم
• درنظر گرفین پاداش ای ع وی
خن ت به ردم

حشرما شرماره  : 3پیشرای ن ا ،ابعاد و پیا ن ای سرطح ساخیارش اسی انگیزه خن ت یمو ی بی ی بر نهج
البالغه

112

من حیث المجموع تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه از مممه مممط ،هالن انسمممان
شماا می ،رف ارشماا می و ماخ ارشماا می شمال یاف ه ا ا .انگیزا های واالی انسانی دارای اج مقوله
شممایسمم گی های محوری ،ال زام به حق ،اندیشممه رف ،حلم و خداباوری هسمم اد هه بعاوان ابعاد ممط،
انسمان شماا می این تئوری درنظر گرف ه شمدا اند .مؤلته محوری و مضمون فراگیر ط ،رف ارشاا ی این
نظریه شممامل انگیزا های تعاملی ا مما هه ناور بر رف ارها و هاش های آحاد عااصممر اج ماعی و بازیگران
ممط ،دارای ممه مقوله ارتباطات ا مم راتویک ،عدالا رف اری و مهرورزی ا مما هه بعاوان ابعاد ممط،
رف ارشماا می تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا مالمی درنظر گرف ه شدا اند .هرهدام از این
ابعاد یش گت ه در این ممط ،دارای یشممایادها و یامدهایی ا مما هه یا علا ایجاد انگیزا خدما عمومی
هسم اد و یا از یامدهای ا قرار نظام انگیزا خدما محسو میشوند .ط ،اخ ارشاا ی نیز از مؤلته
محوری انگیزا های هاجاری شممال یاف ه و به مماخ ارها ،راهبردها و ا مم راتویهایی هه ممازمان ها و
جوامع باید داشم ه باشاد تا ب وان انگیزا خدما عمومی را در رات آن نهادیاه نمود اشارا دارد .انگیزا های
هاجاری از ابعاد اخالق اج ماعی م عالی ،مراودا ا ممم راتویک ،تو مممعه عدالا عمومی و رفاا اج ماعی،
مماخ اردهی حامرانی مطلو دیای و رهبری معاویا گرا در خدما مردم تشممایل شممدا ا مما .ابعاد اج
گانه این مط ،نیز ماناد مط ،رف ارشماا می از یشمایادها و یامدهای خاص خود تشمایل شدا ا ا هه
مجموعه آن ،تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا مالمی را شمال میدهد .در ایان مدلسازی
هلی و نهایی تئوری مذهور مب ای بر طوح و ابعاد آن صورت ذیرف ه ا ا.

113

توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البالغه

میا می در جامعه ا ممالمی بماظور ایجاد فضمای انگیزشممی در جها خدما بیشمیاه به مردم ا ما .این

113
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114

حشما شماره  :4نلسازی ابعاد انگیزه خن ت یمو ی بی ی بر دینگاه اسال ی
نتیجه گیری

امروزا این دیدگاا مورد تایید بسمممیاری از اندیشممممادان علوم انسمممانی-اج ماعی قرار گرف ه ا ممما هه
جوامع و حاوممماهممای م لف ملزم انممد مب ای بر فرهاممگ حمماهم و ارزش همما و بمماورهممای بایممادیای هممه
اخ اص بدان ها دارد ،نظریات و هارهردهای مر بوط به آن را یاش نمودا و ماطبق با گویههای رف اری
و هاجماری هه در هار و دیدگاا فاری آن جامعه تعریف میگردد اقدام به طراحی ممماخ ارها نمایاد.
بامابراین حماهمیا ارزشهای اع قادی-اخالقی و ا ممم قرار فرهاگ دیای در جها تقویا روحیه جهادی
آحاد عااصممر ممیا ممی و اج ماعی در ول حامرانی مردم مماالری دیای از مهم رین یشممران های انگیزا
خدما عمومی در رویارد ا ممالمی تلقی میگردد نهض م ی هه طی ممال های اخیر تحا عاوان مدیریا
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ارزش عمومی 1در غر مطرح گردیدا و بدنبال آش م ی و ممازگاری گزارا های قدرت ،ممیا مما ،هارآیی و
خرد جمعی با مضامین اخالق ا ج ماعی ،ا

گویی  ،عدالا اج ماعی و حقوق شهروندی ا ا اما بعلا

تااقضمات فراوان رف اری و ماخ اری از بازتعریف ارزشهای ا ما می در غر  ،ن وانس ه جایگاا ماا بی را
بیابد .باابراین جامعه ایران ا ممالمی نیز در موضمموع رف ار ممازمانی ب ممورت اعم و انگیزا خدما عمومی
بطور اخص نیازماد نظریه بومی شمممدا و مطابق با فرهاگ ا مممالمی و ارزش های اصمممیل بایادین خویش
برر می ابعاد ،یشمایادها ،یامدها و دیدگاا این تئوری بودا ا ا در این نوش ار نیز از م حف شریف نهج
البالغه بعاوان مابع ارزشممماد مدیری ی-ا ممالمی در جها ا م راج ابعاد ،یشممایادها و یامدهای انگیزا
خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا مالمی ا م تادا شدا و الگوری م آن بر ا ا

ه ط ،انسان شاا ی،

رف ارشماا ی و اخ ارشاا ی تدوین شدا ا ا .نوآوری بدیعی هه تئوری انگیزا خدما عمومی ا المی را
از بسمیاری تئوری های موجود م مایز می نماید ایاسما هه عالوا بر وشش حوزا های هارگانه (دیدگاا-
ابعاد -یشمممایادها -یامدها) ،این نظریه را از دیدگاا ا مممالمی و با محوریا نهج البالغه مورد برر مممی قرار
دادا و مط ،انسمان شاا ی را بعاوان اصل مباایی خلق تئوری انگیزا خدما عمومی مطرح مینماید و با
عاایا به شممولیا مط ،انسمان شماا می ،مسمیر تحقق مطوح رف ارشاا ی و اخ ارشاا ی به هیتیا
تحقق این مط ،بسم گی دارد .باابراین در صمورتیاه هارگزاران دارای خ می ه های ش

ی ی خداباور،

حق مدار ،حلیم ،دارای اندیشمممه رف و شمممایسممم ه در جها اصمممالح تعامالت رف اری (مب ای بر اصمممول
مهرورزی ،عمدالما رف ماری و ارتباطات ا ممم راتویک) و هاجارهای ممماخ اری (مب ای بر اصمممول اخالق
اج ماعی م عالی ،مراودا ا ممم راتویک ،تو مممعه عدالا عمومی و رفاا اج ماعی ،ممماخ اردهی حامرانی
مطلو دیای و رهبری معاویا گرا در خدما مردم) گام بردارند ،انگیزا خدما عمومی در تمامی ممطوح
فردی ،مممازمانی و اج ماعی محقق شمممدا و همگان میتواناد از یامدهای آن بهرا جویاد .در ادامه ن ایج
این نوش م ار با بیش از  51ووهشممی هه در حوزا انگیزا خدما عمومی هه در مع برترین نشممریات داخلی و
خارجی به اپ ر میدا مورد برر ی موشاافانه قرار دادا و در جدول شمارا  ،7تتاوت ها و تشابهات تئوری
انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه با یک نگاا هل گرایانه نسمممبا به تئوری های موجود تجزیه و
تحلیل شدا ا ا.

1. Public value management
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اخ ارشاا ی
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عموم مردم و آحاد عااصر اج ماعی
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رنن رای تئوری انگیزه خرن ت

عمومی
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خیرخواهانه

داوطلبانه

نسبا به خدما

وویته همگانی

دلسوزانه

9

انگیزا محوری

انگیزا های معاوی

انگیزا های داوطلبانه

11

ماتعا محوری

ماافع اخروی

ماافع عمومی

جایگاا ماتعا

ماافع اخروی بعاوان اصل و ماتعا عمومی

ماافع فردی در خدما ماافع

عمومی

و ماافع فردی در خدما آن قرار دارند.

عمومی

همسویی ماافع ه گانه (اخروی-عمومی-

تضاد ماافع فردی و عمومی

فردی)

(اولویا با ماافع عمومی)

نگرش عااصر

خدما نیاو ،صادقانه و بی ماا به عموم

خدما داوطلبانه بماظور تحقق

یا ی به خدما

مردم بماظور تقر به خداوند

ماافع عمومی

3

11
11
18

جها گیری ماافع

1. western
2 .confucius
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انگیزانادا های درونی
13

تاوع انگیزانادا ها

13

جایگاا ارزشها

انگیزانادا های درونی

انگیزانادا های بیرونی
انگیزانادا های الهی
ارزش های دیای بعاوان یشران و تقویا
هاادا انگیزا خدما عمومی هس اد.

ارزشهای اخالقی تا آنجا بعاوان
ارزش تلقی می شوند هه در خدما
ماافع و رضایا عامه مردم باشاد.

تحقیق حاضمممر با توجه به ماهیا اه شمممافی و تو مممعهای آن و با عاایا به ایااه هدف بومی مممازی
تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا ممالمی را دربر داشمم ه نوآوری آن در ممه محور اصممولی
تئوری ردازی ،ط ،بادی و ابزار ازی مورد تبیین واقع شدا ا ا.
نوآوری ای پژو شی

ور ا

نوآوری نوش ار یشرو در حوزا تئوری ردازی و نظریه ازی ،تو عه متهوم
انگیزا خدما عمومی مب ای بر نهج البالغه ا ا هه عی ووهشگر بر آن بودا هه
از غای ترین مابع مدیری ی -ا المی در را ای ا
تئوری ردازی

راج این تئوری ا تادا گردد.

بعالوا تئوری انگیزا خدما عمومی مب ای بر دیدگاا ا المی در مقایسه با مدل
های ایه ای هه در ادبیات تحقیق بدان اشارا شدا ا ا دارای طوح تحلیل
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حجنون شماره  : 7قایسه تئوری انگیزه خن ت یمو ی بی ی بر دینگاه اسال ی با نن ای وجود

م لف و ی یدا ای بودا و در عین حال جامعیا و انسجام آن هامال حتظ شدا
ا ا.
نوآوری دیگری هه ووهش یشرو را از بسیاری از تحقیقات قبلی م مایز می
ط ،بادی

نماید ،ایاسا هه ن ایج تحقیقات این ووهش در ه ط ،انسان شاا ی،
رف ارشاا ی و اخ ار شاا ی تقسیم بادی شدا و برای هر یک از این طوح نس ه
خاصی تبیین شدا ا ا.
از نوآوری هایی هه جزء مزیا رقاب ی این ووهش نسبا به ایر تحقیقاتی هه
تاهاون در داخل و خارج از هشور صورت ذیرف ه ا ا ،تهیه یک جعبه ابزار جامع از

ابزار ازی

مضامین ،مقوله ها و مؤلته های انگیزا خدما عمومی و مش مل بر یک مدل
یس می از ابعاد ،یشایادها و یامدهای ا قرار انگیزا خدما عمومی در ازمان
های دول ی و جامعه ا المی ا ا.

حجنون شماره  :8سطح ب نی نوآوری ای پژو ش
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واژگان کلیدی

خدبههای نه الباغه نقد ترجمه حذف اضافه باب استفعا .
.1مقدمه

ترجمه م ون دیای ،به دلیل حسا یاهای موجود در بطن خود ،با مشمماالتی همراا ا مما هه ترجمه
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مایر م ون هم ر با آن مواجه ا ما .ازآنجاییهه نهجالبالغه نیز بهعاوان شاهاار نثر فای در اوج ف احا
و بالغا و آهادا از مسائل بالغی ،لاوی و ادبی ا ا ازاینرو م رجمان آن ر ال ی دشوار و الشبرانگیز
ً
به دوش میهشاد هه طبیع ا نیازماد تجربه و ت ص و دانش الزم در حوزا مطالعات ترجمه میباشد.
ازاینرو ووهش حاضمر درصمدد ا ا تا با روش ه اب انهای و به شیوا نقد ادبی و با ا تادا از معاجم
م لف لاوی ،هم این ا م تادا از شروح و تتا یری هه بر نهجالبالغه نگاش ه شدا ا ا به الشهای
یش روی م رجمان در حذف و اضمممافه برگردان مشممم قات با ا ممم تعال بپردازد .بهماظور انجام تحقیق
حاضممر ،اب دا تمامی مش م قات با ا م تعال در خطبههای نهجالبالغه مورد جس م جو قرار گرفا و تمامی
عبارات شممامل این مش م قات ا م راج گردید .ا از ا م راج این وا اها ،برای د م یابی به فهم دقیق
معمانی وا اهما و لامات به«معاجم م لف لاوی» و«شمممروح م عدد نهجالبالغه» مراجعه و با توجه به همه
قراین و در نظر گرف ن شممرای الزم ،صممحی،ترین معاا برای وا اها ا مم اباط گردید و درنهایا ،مهمترین
م مادیق حذف و اضمافه برگردان مشم قات با ا م تعال معرفی شمدا و تمامی عباراتی هه مشم مل بر آن
م ممادیق باشممد یکبهیک برر ممی شممد .ازآنجاهه مجال برای بیان تکتک عبارات در مقاله وجود ندارد به
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بیان اد مثال برای هر مورد از م ادیق بسادا شد.
در ایان با ا م تادا از مطالعات اجمالی صمورت گرف ه ،مش ص شد هه هدامیک از م رجمان یادشدا
نهجالبالغه هم رین و بیشم رین لازش را درزمیاه حذف و اضافه برگردان مش قات با ا تعال داش هاند.
الب ه الزم به اشممارا ا مما هه برای قضمماوت دقیقتر میزان لازشهای م رجمان ه ا نهجالبالغه ،نیاز به
مطالعات آماری بیش ری ا ا ولی برر ی اجمالی صورت گرف ه نشان از لازشهای قابلتوجه میدهد.
الزم به رهر ا ا دلیل ان ا ترجمههای یادشدا از میان انبوا ترجمههای نهجالبالغه این ا ا هه
ترجمه فی

اال الم ترجمهای وفادار به م ن مبدأ میباشد لذا توضیحات موردنیاز ،داخل ران ز رهرشدا

ا ا .مزیا ترجمهی شهیدی نیز نسبا به دیگر ترجمهها ،عالوا بر صحا و تطبیق یاایک وا گان عربی
به فار ی ،در مراعات ویوگی ادبی این اثر جاودانی ،یعای به هار بردن صاایع لتظی و آرایشهای ادبی
بهویوا جع ا ا و بقیه ترجمههای یادشدا بهعاوان نمونههایی از ترجمههای آزاد ان ا شدا ا ا.
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از اصول مهم و ا ا ی در ترجمه آن ا ا هه متاهیمی هه ترجمه القاء میهاد ،باید مطابق م ن بودا
و در قیا

با آن همبودی نداشم ه باشمد و به اصمطالح هاهش در ترجمه دیدا نشمود(.صتوی1891 ،ش،

ص  )119الب ه با توجه به نسممبی بودن زبان و این هه انطباق صممد در صممد م ون مبدأ و مق ممد همیشممه
اماان ذیر نیسما ،شمایسم ه ا ما امانا در ترجمه را به صورت نسبی بگیریم .زیرا هید یامی را نمیتوان
باز میگردد .هر زبانی از وا گان خاص خود ا تادا میهاد هر یک از این وا اها معای یا معانی ویوا خود
را دارا ما ،هماشمیای وا اها در هر زبان تابع قواعد خاصمی ا ا و در نهایا جمالتی هه در هر زبانی به
همار میرود میتوانمد معای یما معمانی ویواای برای خود داشممم مه باشمممد هه در ن یجه ان قال هر یک از این
جمالت بدون د م ااری ،حذف برخی از ویوگیها یا اضافه هردن ویوگیهایی دیگر اماان ذیر نمینماید.
اما گاهی در ترجمه عااصمر اخ اری م ون زبان مبدأ ،اراای از اجزاء و عااصر گاا به عمد یا بدون عمد و
یا به دلیل ممهلانگاری و تسممام ،حذف میگردند ،و این در مواردی صممادق ا مما هه مماخ ار زبانی زبان
فار می و ف ماحا نحوی آن اق ضما میهاد .حذف را در اینگونه موارد نه تاها جایز ،بلاه بایس ه و شایس ه
ً
میدانیم .حذف بجا و شمایس ه عموما در ضمایر ،حروف"به ویوا حروف جر زاید" و تارارها ،ولی حذف نابجا
در تمامی طوح هلمه"ا م ،فعل ،حرف" عبارت و جمله صورت میگیرد.

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

بدون تاییر در صمورت و معای از ز بانی به زبان دیگر ما قل هرد .این مسأله به اخ ارهای م تاوت زبانها

آن اانهه حذف نابجا موجش اشمماال و دشممواریهایی در تعادل مماخ اری میان مماخ ار م ن مبدأ و
ممماخ مار ترجممۀ فمار مممی میشمممود ،افزودن نابجا نیز مشممماالتی را در م ن ترجمه ایجاد میهاد .و نیز
هم ااناه حذف بجا از باف ار و م ن ترجمه در ف مماحا مماخ اری زبان فار ممی ،تأثیری شممایسم ه و مثبا
میگمذارد ،افزودن بجما بر م ن ترجممه نیز در گشمممودن ابهمامهمای معامایی و مح وایی و ایضممماح یمام به
خوانامدگان ترجمه تأثیری بسمممزا دارد .افزودن بجا در دو مورد عمدا صمممورت میگیرد :اول ،آنجا هه م ن
باشمممد و یا

ترجمه یا عااصمممری از جمله(هلمات ،لاات ،اصمممطالحات ،تعبیرات و )...دارای ابهام و غمو
ً
فهم معمانی و یما مح وای م ن مبمدأ با آن ترجمه ادان میسمممر نباشمممد .معموال در این گونه موارد هلمه یا
هلممات ،عبمارت و جملمه و یما جملمههمایی را بر بماف مار و یما م ن ترجممه میافزایاد تا این ابهام و عمو

و

دشممواری از بین برود .الب ه بهرا گرف ن از نشممانههای نگارشممی بویوا قال [] یا قال -هالل[()] در این
مورد ،الزم و بایس ه خواهد بود .دوم ،آنجا هه نیتزودن عااصر یا اجزایی بر ترجمۀ م ن مبدأ موجش گسس ه
شممدن زنجیرۀ مماخ اری و باف اری و به ممبش آن موجش ابهام و اغالق نحوی و مماخ اری در م ن ترجمه
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شممود .ترجمه هلمات ،عبارات و جملههای محذوف مربوط به همین بحث ا مما .در این مورد نیز ضممرورت
دارد از نشانۀ نگارشی هالل-قال [()] بهرا بگیریم (.اعدی1891 ،ش ،ص .)183
ه ا شمریف نهجالبلالغه ،ازجمله م ون دیای ا ما هه برر می ترجمه آن مورد توجه ادیبان بسیاری
قرار گرف مه ا ممما .م رجممان م لتی بما رویاردهایی م لف این ه ا ارزشمممماد را ترجمه نمودااند .اما
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ناگت ه یدا مما هه در ترجمه از عربی به فار ممی لازشممگااهایی وجود دارد هه هر م رجمی را برای ترجمه
بدون خطا به الش میهشمماند .برخی از لازشممگااهای دیدا شممدا در ترجمههای نهج البالغه ،عبارتاد از،
حذف و اضممافه نابجا در برگردان مش م قات با ا م تعال ا مما .از م ممادیق مهم حذف و اضممافه برگردان
مش م قات با ا م تعال هه به ترجمههای یاد شممدا آ ممیش زدااند ،عبارتاد از :انواع حذف نابجا -1 :حذف
معمانی بما ا ممم تعال -1 .حذف صممماایع بالغی -8 .حذف عااصمممر د ممم وری .انواع اضمممافه نابجا.1 :
افزوداهمای تتسمممیری غیر الزم و نمادر ممما وا گمان -1 .افزوداهمای تتسمممیری نماماا مممش وا گان-8 .
گس رداگویی در ترجمه وا گان
م مادیق فوق ،نه از با ح مر ،بلاه از مهمترین م مادیق حذف و اضافه نابجا در برگردان مش قات
با ا م تعال هس م اد و مطالعات بیش م ر و دقیقتر میتواند موارد دیگری نیز بد مما دهد هه به اق ضممای
ماخ ار این نوشم ار از رداخ ن به آنها خودداری میشمود .هم این رداخ ن تت میلی به م ادیق بیش ر،
خارج از حوصمله نوشم اری در ط ،یک مقاله ا ا ،از اینرو در این ووهش برخی از مهمترین م ادیقی
هه مس عد لازش این دو گونه از حذف و اضافه نابجا هس اد ،برر ی میشود.
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مؤال اصملی ووهش این ا ما هه حذف و اضمافه برگردان مشم قات با ا م تعال به ه شالی در
ترجمههای خطش نهجالبالغه نمود یاف ه ا ا؟
برا ما

مطالعات اجمالی انجامشمدا ،م مادیق حذف و اضافه برگردان مش قات با ا تعال هه به

ترجمههای یاد شدا آ یش زدااند ،به دو حوزا برمیگردد:
 .1حذف نابجا و م ادیق آن در ترجمههای یاد شدا
 .1اضممافه نابجا و م ممادیق آن در ترجمههای یاد شممدا .ازهمینرو مماخ ار مقاله در دو ب ش و در زیر
همین دو عاوان ،امان یاف ه ا ا.
 -5-1پیشینه پژوهش

تاهاون دربارۀ حذف و اضافه برگردان مشممم قات با ا مم تعال در خطبههای نهجالبالغه نسممبا به
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اج ترجمۀ ما ش ،نقدی صمممورت نگرف ه ا ممما .تاها ووهش قابل توجه دربارۀ این متهوم ،دو ایاننامه
بما عاوان «نقمد و برر مممی ترجممۀ مشممم قمات بما ا ممم تعمال در نمماممههمای نهجالبالغمه ،ترجممۀ آی ی و
فی اال مالم» (مرتضمی نعیمیراد ،محمد عشمایریماترد )1891 ،و«برر می و نقد معادلهای مش قات
با ا تعال در ترجمههای فار ی حاماهای نهجالبالغه ،ترجمههای آی ی ،ان اری ،بهش ی ،دش ی،
شهیدی ،فی اال الم» (مجید رو ا ،محمد عشایریماترد )1899 ،ا ا.
حذف ،فرآیادی ماتی از ترجمه ا مما هه هید هدام از صمماحش نظران ترجمه ،آن را تجویز نمیهااد و
آن را از عواممل اصممملی عمدم اماناداری در ترجمه میداناد حذف برگردان مشممم قات با ا ممم تعال در
ترجمههای یاد شدا ،به شالهای زیر قابلمالحظه ا ا:
 -1-2حذف معانی باب استفعال

بما ا ممم تعمال یای از رهماربرد ترین بما های افعال ثالثی مزید ا ممما هه با قرار گرف ن ماداهای
مش ص در آن باعث افادا معانی م عددی می شود .معاای هاربردی فراگیر این با  ،طلش ا مممما لیان
م اا ممممممممممش با مق ضمممای حال در معانی دیگری از جمله مبالاه( مممیوطی1381 ،ق ،ج ،1ص )121و
اع قماد(زم شمممری1111 ،م ،ص )813بمه همار میرود" .طلش"" ،مبالاه" و"اع قاد"با ایااه از معروف رین و
رایج رین معانی با ا ممم تعال ا ممما باز هم از میدان توجه و دقا برخی م رجمان خارج اف ادا و همین
امر موجش بروز خطا در ترجمههای یاد شدا ا ا .حال نمونههایی از این د ا نقل میشود:
نمونه اول :طلب

در این معاا ،فاعل ،مادا فعل را از متعول درخوا ا میهاد و به دو گونه ت ور میشود:
ر
الف) طلش صری( ،حقیقی) :ماناد ا ا ب ره :از او خوا م هه باویسد.
ر
) طلش تقریری (مجازی) :ماناد ا ممم رجا الوتد :خوا ممم م هه میخ از دیوار بیرون بیاید .در ایاجا
فماعمل بما اج هماد و تالش میخواهمد میخ را بیرون بیماورد و مممعی و زحما فاعل برای بیرون آوردن میخ
بهمازله این انگاشم ه شمدا ا ما هه از میخ طلش میهاد بیرون آید .باابراین اگر م علق ا م تعل ،از اشمیاء
باشمممد طلش مجازی خواهد بود و اگر م علق انسمممان باشمممد طلش ،حقیقی خواهد بود(.طالقانی ،بیتا ،ص
.)83
در اینبارا به تاا ش دو شاهد مثال را مورد برر ی قرار میدهیم:
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-2حذف نابجا و مصادیق آن در ترجمههای یاد شده
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ه -ععال عی لعد حیُدَعَل ْیُِدَ معَع
هعأٌع َؤ مم منعالعمی مس ُد معَعال عیاُعإال معَعنف ُس ُدُدزعا وٌ معَ ُد ع
ع ع ع عَ َلَّو معَاُدَدع م
م م
م
ًم
ُم ْس م م یع معَِ(خطبة)112

ر
ر
لاا شماا مان فعل مضمارع"یزید" از ریشمه"ز -ی -د" بر وزن"یتعل" را به معاای ،ضمد نق ان ،رشد و
ً
ر
عبارت"م ْسمم زیدا" ،ا ممم
نمو و زیاد شممدن و در با ا مم تعال به معاای طلش زیادت دانسمم هاند و در این
ر
فاعل"یسمم زید" ،یعای هسمممی هه زیادتی را میطلبد(.فیومی1313 ،ق 121 :ابن مممیدا1311 ،ق ،ج: 9
 33مو ی1311 ،ق ،ج 1813 :1حیدری1831 ،ش)813 :

امام علی در این فراز از خطبه ،از احوال مؤمن را ین خبر می دهد هه هموارا از خود عیش جویی
می هاد ،و خواهان افزایش هار نیك از نتا ا ا ،تا در مهم دیگری به ویادگان راا حق بدهد(هاشمی
خوئی1311 ،ق ،ص  .)191ایاک به برر ی ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی

اال مالم« :و ای بادگان خدا بدانید هه مؤمن شمش صمب ،نمیهاد و صمب ،را به شش نمیر اند

مگر آناه به نتا خود بد گمان ا ما و یو م ه از او عیش جوئی می هاد ،و زیادتر از آن ه نمودا ا ا (از
طاعا و بادگی) از آن میطلبد( ».فی اال الم1819 ،ش ،ج)323 :8
ان ماری« :بادگان خدا این را بدانید ،هه مؤمن هید شش و صبحی را به حر نمی ر اند ،جز ایااه از
نتا خود بدگمان ،و همیشمه از او عیش جوئی میهاد ،و از آن خواهان زیادتی (عبادت) ا ا( » .ان اری
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قمی ،بی تا)331 :
شممهیدی« :بادگان خدا بدانید هه مرد با ایمان شممش را به روز و روز را به شممش نمی ر مماند جز هه نتا
خود را نزد خویش م هم می دانمد ،یو ممم مه بما آن ع ا دارد ،و گااهاارش می شممممارد( »...شمممهیدی،
1813ش)131 :
زمانی« :بادگان خدا شممما بدانید هه مؤمن شممش و روز نسممبا به خودش تردید دارد و همیشممه خود را
ناقص می داند و دنبال تامیل هردن خود میرود( »...زمانی1311 ،ق)311 :
دشم ی« :بادگان خدا بدانید هه انسممان با ایمان ،شممش را به روز ،و روز را به شممش نمیر مماند جز آن هه
نتا خویش را م هم می داند ،هموارا نتا را مممرزنش می هاد ،و گااا هارش می شممممارد( »...دشممم ی،
1819ش)888 :

ر
جمله"مسمم زید
با برر ممی ترجمههای یاد شممدا مالحظه گردید هه در ترجمه عبارت ،با حذف نابجای

لها" ،در ان قال متاد و متهوم عبارت خلل وارد هردا ا ما .فق در ترجمه فی
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اال الم و ان اری ها ی

دیدا نمیشممود و همه آن ه عبارت یاد شممدا گویای آن ا مما ،ماعاا شممدا ا مما و در ترجمه زمانی نیز
ر
عبارت"مس زید لها" ا ا.
عبارت"دنبال تامیل هردن خود میرود" ترجمهای متهومی از

م

ْم م ْ ُ
ت؛ ع
َ ْاعد ع
م م

م

ْم م ْ ُ
ُ
عِب م مَِنَ (خطبه)81 /
ع مِ ْرتعب مع مَِنَ معَع َ ْاعدت
م
م

م

د
از دیدگاا لاا ووهان ،وا ة"بدد" بر راهادگی داللا دارد و"ا ممم بد" به معاای"به تاهایی و مسممم قل به
جوهری1812 ،ش ،ج ،)333 : 1در معاای اصملی با ا م تعال ،یعای طلش به هار رف ه ا ا .همانگونه
هه رهر شمممد ،معاای هاربردی فراگیر این با  ،طلش ا ممممممممما .در این معاا فاعل ،مادا فعل را از متعول
درخوا ما میهاد ماناد نمونه قبلی و گاهی نیز فق موجش این می شود هه هاری از فاعل ر بزند .ماناد
ٌ
ٌ
نمونه یاد شمدا .بدینمعای فالن رمسم بد یعای شم می ماح ر به فرد بودن را در نظر و رای خود دارد .و
در بیش ر مثالهای این د ه ،میتوان معاای درخوا ا را هم ت ور هرد.
امام علی این خطبه را به عاوان بیان اف ار و اثبات فضمممیلا و برتری خود بر دیگر صمممحابه ایراد
هردااند و دو وا ا"عاان :لجام ،افسمممار مرهو " و"رهان :گرو ،یزی ا ممما هه برای د ممما یاف ن به آن
مسمابقه برگزار¬میشمود" هه از ویوگیهای ا مش مسابقه هس اد ،در عبارت حضرت برای فضیل ی هه با آن
نتا انسمان هامل می شمود ا م عارا آمدا و فضمایل نتسمانی را به ا مش مسمابقه تشمبیه هردا ا ا .جها
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هاری رداخ ن" (ازهری1311 ،ق ،ج 31 :صاحش1313 ،ق ،ج 129 :9فراهیدی1319 ،ق ،ج13 :3

مشابها این بودا هه صحابه ،هسش فضیلا می هردند ،تا بدان و یله خوشاودی خداوند و عادت جهان
ابدی را به د ما آورند ،و در این جها بر یادیگر ماناد ا مبهای مسابقه بقا می گرف اد .ولی با توجه به
این هه آن حضممرت هامل رین درجه فض میلا را نسممبا به دیگران داش م اد( ،بحرانی1311 ،ق ،ص )113
میفرممایاد" :ا ممم بددت بالرهان أی انتردت به" (بیهقی هیذری1813 ،ش ،ج ،)113 :1یعای اان بود
هه در این میدان ،جایزا مسابقه را به تاهایی از آن خود هردم.
اهاون به ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی

اال ممالم « :ا زمام فضممایل را گرف ه رواز نمودم (برای گشممایش مشمماالت به ابای حاض مر

میشدم) و گوی آن فضائل را بردم( ».فی اال الم1819 ،ش ،ج)111 ،1
ان ماری « :ا عاان(رخش مبك خیز) فضائل را گرف ه و رواز هردم (به هر طرف خوا م تاخ م) تا
ایااه گوی بقا را(از میدان مجاهدت) ربودم( .ان اری قمی ،بی تا ،ص )113
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شممهیدی« :فضممیلا عاان گشممادا راندم ،و مرهش مسممابقا را از همه یشمم ر جهاندم( ».شممهیدی،
1813ش ،ص )81
زممانی« :از آنهما جلو زدم زممام امور را در د ممما گرف م و بر جایزا مسمممابقه د ممما یاف م ( ».زمانی،
1311ق ،ص )91
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دشم ی « :ا عاان(رخش مبك خیز) فضمائل را گرف ه و رواز هردم تا ایااه گوی بقا را(از میدان
مجاهدت) ربودم( .دش ی1819 ،ش ،ص.)91
اصمموال"ا م بداد" به معاای هاار زدن دیگران و باقی ماندن شم ص به تاهایی ا مما و به همین جها
هم از مادا"بدد" به معاای" راهادن" گرف ه شممدا ا مما .لذا وق ی م رجم میگوید"جایزا مسممابقه را ربودم"
ر
معاای فعل"ا م بددت" را از دقا انداخ ه ا مما .باابراین با توجه به آن ه رهر شممد و با برر ممی ترجمههای
نامبردا مشمماهدا میهایم ،همه آن ه عبارت یاد شممدا گویای آن ا مما ،ماعاا نشممدا ا ممما و ترجمه
م رجمان دقا م ن مبدا را ندارد.
بر این ا ا  ،دقیقتر آن ا ا هه نوش ه شود:
ا افسار فضائل را گرف ه رواز نمودم و جایزا مسابقه را به تاهایی از آن خود هردم.
نمونه دوم :مبالغه

ثالثی مزید فعلی ا مما هه به حروف اصمملی آن یک یا بیش از یک حرف افزودا شممود و این افزودن یا
برای الحاق ا ممما یا برای ایجاد معاایی جدید میباشمممد( .ا ممم رآبادی ،1111 ،ص )21بدینترتیش گاهی
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دیدا میشممود بعضممی از افعال ثالثی مزید همان معاایی را افادا میهااد هه در مماخا ثالثی مجرد خود
افمادا می هردند .با این تتاوت هه عالوا بر معاای ثالثی مجرد ،معاای تأهید و مبالاه را نیز به خوانادۀ م ن
القا میهاد.
برای توضی ،بیش ر به رهر یک مثال می ردازیم:
م
ْ م
َتا ن عر ع



ْ

م
ْ
ُ ْم ْ م م م ْ م
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م م
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م
َت عَن ع ْبن عأط عُِدَلُدب ع نف مر اع
ت -ععقُد مع ع نُدفُدرج
ر ع َُدو ع
إِّن عألاُد ُّن عبُدُك عأٌ علُد ْو ع مَُدس ع لُد موغُدى -ععَ ع
م
م
ٍ م
م
م م م

نلرأس(خطبة )83

به ت ممری ،اهل لاا"ح در" به معاای ضممد برودت میباشممد و در با ا مم تعال ،همان معاا را همراا با
تأهید و مبالاه افادا میهاد .معاای مبالاۀ فعل«ا مم حر» از«اشمم د» رهر شممدا در معاجم لاوی"ا ْ مم ح در
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الق رل و ح درً ،
بمعای ،أی اشمم د :جاگ شمممدید شمممد"فهمیدا میشمممود (.ابن ماظور1313 ،ق ،ص119 .
فیروزآبادی1313 ،ق ،ص) 33 .
هاگامی هه امام از یاار با خوارج فراغا حاصممل هردند ،در همان محل نهروان بپاخا م ه و ا
از مم ایش و ثاای روردگار خطا به ممربازان فرمودند :حال هه خداوند م عال ،این نیاو شممما را یاری
هرد و به یروزی ر ماند ،بدون فوت وقا م وجه دشماان شام شوید ولی ربازان خالف نظر حضرت بهانه
این دیدند ،به هوفه آمدند و مپا در مالما و مرزنش آنان این خطبه را ایراد فرمودند« :ب دا وگاد،
با این وضمع روحی شمما به گمان من اگر جاگ م ی درگیر شمود ،هم ون مر هه از بدن جدا شود ،از
من فاصممله خواهید گرفا» هه هاایه از تترق شممدید و جدا شممدن بی بازگشمما ا مما(.بحرانی1311 ،ق،
ص.)122
اهاون به ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی

اال مالم :وگاد ب دا گمان میاام اگر جاگ شدت یابد و آتش مرگ و ق ل افروخ ه شود شما

ماناد جدا شمدن ممر از بدن از (اطراف) سمر ابو طالش جدا خواهید شممد( .فی اال ممالم1819 ،ش ،ص
)113
ان مماری :ب دا قسممم گمان من در (حق) شممما ایاسمما هه اگر هاگامه جاگ بر ا شممود و معرهه مرگ
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آورند و ا م دالل هردند هه ممرمای م ی ا مما و نمیتوان به جاگ ادامه داد .امام وق ی وضممع را

گرم گردد شممما از گرد سممر ابیطالش جدا شمموید بدانسممان هه ممر از تن جدا میشممود( .ان مماری ،بی تا ،ص
)118
شمهیدی :اگر گردونه جاگ به حرها در آید و ا دهای مرگ دهان باز هاد( .شهیدی1813 ،ش ،ص
)83
زمانی :خدا را شماهد می گیرم هه اگر جاگ شمعله ور شمد و آتش آن خروشان گردید شما هماناد ری
هه از بدن جدا گردد از سر ابی طالش جدا شوید( .زمانی1311 ،ق ،ص ))31
دش ی :وگاد ب دا ،اگر جاگ

ا درگیر شود و حرارت و وزش مرگ شما را در برگیرد ،از اطراف

فرزند ابو طالش ،هماناد جدا شدن ر از تن ،جدا و راهادا میشوید( .دش ی1819 ،ش ،ص )31
با برر می م رجمان یاد شدا خطایی در ترجمههای ان اری و دش ی دیدا میشود هه از هم توجهی به
معاای مبالاه«ا م حر» برخا ه ا ا .در حالی هه زمانی و فی

اال الم با ترجمه عبارت مذهور به"آتش

مرگ و ق ممل افروخ ممه شمممد" و"آتش جاممگ خروشمممان گردیممد" معاممای مبممالاممه را درم ن ترجمممۀ خود بممه
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ت مویرهشمیدند و در ایان شهیدی با در نظر گرف ن دو وا ا«ا حر» و«موت» یک نماد ا طوراای به هار
گرف ه ا ا،هه«ا دهای مرگ» معای«ا حر» را نیز در بر دارد.
نمونه سوم :اعتقاد

معاای اع قاد همان متعول را دارای صممت ی یاف ن میباشممد ،هه از مادا فعل گرف ه میشممود و تتاوت
آن بما تعمدیمه در آن ا ممما همه در تعدیه ،فاعل معاای حاصمممل از مادا فعل را برای متعول ایجاد میهاد
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

برخالف معاای اع قاد هه فاعل هید نقشمی در ایجاد صمتا برای متعول ندارد .بلاه متعول ،خود م ف
به آن صمتا ا ما و فاعل تاها ادرانهاادا ا ما یعای تاها درن میهاد هه متعول این صت ی را دارد.
ً
ر
ر
ماناد"اا ممم ضمممعت ره :وجدت ره ضمممعیتا" او را ناتوان یاف م(ازهری1311 ،ق ،ج ،1ص  .)812از این معاا ابن
قم میبممه (ابن ق یبممه1111، ،م )812 ،بممه"وجممدان الشممما علی ممما صمممیغ ماممه ،وجممدتممه هممذلممک" و
زم شممری(زم شممری1111 ،م )813 :با عبارت"م ممادفا و اصممابا" تعبیر آوردااند .در عبارتهای فوق
ماظور از"شما" متعول و مق ود از"ما صیغ ماه" صت ی ا ا هه مادا فعل بر آن داللا میهاد و م ادفا
نیز به معاای یاف ن میباشمممد .درن یجه عبارتهای فوق بار معاایی یاسمممان دارند و همه به معاای فاعل،
ر
ر
متعول را دارای صمممت ی یاف ن میباشمممد و این معاا در لاانامه با عبارتی هم ون"أفعلا الشممما :وجدت ره
هذلک ،رآا هذلک ،عدا هذلک ،حسبه هذلک" ا عمال میشود.
نمونهای از این همتوجهی در ریل میآید:
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ْمْ
ُ ُ
َ مصاوهع ع
َْ م ْ ص ُ ُ م م م ْ ُ ُ
ا
وهعلَععأنف مسكُ(خطبة)112
م

از دیدگاا لاادانان مادا"ن – ص – ح" بر یک اصممل داللا میهاد و آن خالص بودن از هر ناخال ممی
ً
میباشمد خواا در موضموع ،قول ،عمل یا در یک امر معاوی باشمد .مثال به توبهای هه صمادقانه و خال انه
صمورت گیرد توبه ن موح گویاد و این مادا در با ا م تعال به معاای"او را ناصم ،و خیرخواا خود دانسمما"
بههاررف ه ا مما(.جوهری1812 ،ش ،ج 311 ،1زبیدی1313 ،ق ،ج 188 ،3طریحی1813 ،ش ،ج،1
)313
در این خطبمه ،اممام اهمیا قرآن مجید را ،این نسممم ه شمممتاب ش آ ممممانی و ه ابی هه درو
انسممانی در آن جمع ا مما بیان میهاد و میفرماید« :و قرآن را خیرخواا خود بدانید( و هرگاا نظر شممما بر
خالف قرآن بود) و در برابر قرآن ،آرای خود را م هم هایمد و خوا ممم مههای نتسمممانی خویش را در برابر آن
نادر ا بشمارید»(.هاشمی خوئی1311 ،ق ،ص)113
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بما توجمه به تعاریف و شمممروح مذهور ،عملارد م رجمان یاد شمممدا را در قبال ترجمه این عبارات ،مورد
برر ی قرار میدهیم:
فی اال الم :و از آن اندرز بگیرید( .فی اال الم1819 ،ش ،ص )329
ان اری :برای نتو

خویش از او طلش اد و اندرز هردا( .ان اری ،بی تا ،ص)338

شهیدی :و آن را ن یح گوی خود شمارید( .شهیدی1813 ،ش ،ص)138
دش ی :و خویش ن را با قرآن اندرز دهید( .دش ی1819 ،ش ،ص)883
در برر ممی ترجمههای فوق مشمماهدا میشممود هه در ترجمه ان مماری ،بدون توجه به حقیقا یادشممدا،
"ا م ا م "،را به صمورت طلش ترجمه هردا و به معاای"اع قاد" بههاررف ه در با ا م تعال دقا نداش هاند.
این در حالی ا ما هه در ترجمه زمانی و شهیدی دقا الزم را مبذول هردا و معاای"ا ا  "،را به"اع قاد"
بازگرداندااند در ایان در ترجمههای دش م ی و فی اال ممالم معاای اع قاد از قلم اف ادا ا مما .مسممامحه
دیگری هه در ترجمههای یاد شمممدا دیدا میشمممود ،این ا ممما هه م رجمان "ا ممم ا ممم "،را به اد و اندرز
برگردانمداانمد .حمالآناه با نگاهی دقیقتر میتوان تتاوتهایی میان "ن ممم "،به معاای خیرخواهی و" اد و
اندرز"مشمماهدا نمود .این در حالی ا مما هه شممهیدی با برگردان"ا مم ا مم "،به"ن ممیح گوی" ترجمهای
دقیقیتر ارائه هردااند .توضممی ،آناه ،موعظه و اد و اندرز ،یعای ا مم تادا هردن از عواطف انسممانها را

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

زمانی :آن را ادگوی خویش در نظر بگیرید( .زمانی1311 ،ق ،ص)319

همه موعظمه ،و انمدرز بیشممم ر جابه عاطتی دارد هه با تحریک آن میتوان توداهای عظیم مردم را به طرف
حق م وجمه ممماخا(.ماارم شمممیرازی1813،ش ،ج ،11ص )332-333به بیانی دیگر میتوان گتا هه
موعظمه برخوردی ا ممما ماا مممش و ممماجیدا در برابر هویها این برخوردی گاا نرم و مهرورزانه و گاا با
شمدت و قاطعیا و به صمورت امر و نهی و هشدار و تهدید ا ا .برای نمونه ،در قرآن هریم از برخورد نرم و
مهرخویانه حضرت لقمان با فرزندش ،با وا ا «وعظ» یاد شدا ا ا:
ْ م مُْ

ُ

م

مُْ

م ُ
ْ ن
م
ٌَعال ِْز معَع ُ مو معیعَظ ُز معیَ ُعِ ن
َه )(لقمان)81/
ىعالع شرکعب ع
م
(َ معإذعقَلعل َّ م م م
م
م

و در برخی آیات ،وا ا «وعظ» در تهدید و هشدار به هار رف ه ا ا:
ُ ُ

م

ْ

م

ً

ُ نُ ْ مُ ُ
م
ودَ م معَث مل مزعأ مبع ع )(نور.)13/
(ی معَظكُع هعأٌعَع

ن ممیحا هه از «ن مم »،به معاای خالص بودن ا مما یعای اینهه واعظ در موعظه هردن خالص و
خیرخواا مح

باشممد و هدفی غیر از هدایا و راهامایی و اصممالح حال جمعی هه آنان را موعظه میهاد،
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نداش ه باشد(.قرشی1811 ،ش ،ج ،1ص )11در هاربردهای قرآنی"ن  "،نیز ،معاای خیرخواهی صادقانه
و خال انه ،به هار رف ه ا ا اان هه در ورا اعراف می خوانیم:

ُ
م م م ِّ م م ْ ُ م
م م ْ م م ْ مْ مْ ُ ُ
ْ م تا ُّ م ن صا م
ت ُ ُْ م
ك ُْعحََلز معحب معَعاصا
یع)(اعراف)13/
َ
ل
ع
وٌ
ا
ع
عال
ن
عَ
علك
ك
عل
(یَعقومعل ععأبلغ
م
م م
م
م
م

2-2حذف صنایع بالغی

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

رعایا صماایع بالغی در ترجمه م ون دیای ،هم ون نهجالبالغه ،هه ممرشمار از ف مماحا و بالغا و
آرایههایی ا ممما هه همه گونه زیباییهای لتظی و معاوی را دارد ،بسمممیار به هار میرود .لذا م رجم باید به
ماابع ههن و م ون ن سما لاا و فرهاگ عربی هه در نقل و گزارش جملهها و اشعار مردم عر  ،به ویوا
اعرا و قبایل بادیه نشمممینها هه تاحدودی اصمممالا خود را حتظ نمودا و حقیقا و مجاز هلمه را حاایا
هرداانمد ،مراجعمه هامد و نزدیمکترین ترجممه را از نظر زیبمائیهای لتظی به م ن ترجمه ارائه دهد(.طیش
حسیای1893 ،ش ،ص.)82
حال نمونههایی از این د ا نقل میشود.
نمونه اول :مجاز

یای از زیباییهای ممم ن هه از دیر باز مورد توجه علمای بالغا قرار گرف ه ا ممما ،مجاز میباشمممد.
مجاز از«جاز الشمیء یجوز» گرف ه شمدا ا ا .میگویاد«:جاز الشیء» زمانی هه از آن بگذرد و تجاوز هاد،
و مجاز را بر لتظی نام نهادااند هه از معاای اصملیاش نقل دادا شمدا و بر معاای غیر اصمملی و م اا ش با
معاای اصمملی ا مم عمال گردیدا ا مما .این ا مم عمال به جها عالقه و ماا ممب ی ا مما هه بین معاای

147

حقیقی و مجازی وجود دارد و همراا با قریاهای ا ما هه مانع از ارادة معای اصملی آن میشود .گاهی این
عالقه مش مابها و همانادی ا مما و گاهی غیر مشممابها .اگر آن عالقه مشممابها باشممد مجاز«ا م عارا»
ا ا و اگر مشابها نباشد آن مجاز«مر ل» ا ا(.هاشمی1891 ،ش ،ص )112
ایاک با برر می ترجمههای یاد شدا مشاهدا میشود هه بعضی از م رجمان ،با تسام ،در به هار گیری
صمماایع ادبی و حذف آن در ترجمه ،عالوا بر اینهه زیبایی و تأثیر هالم را از بین بردا ،در برابر یابی و ایجاد
تعادل وا گانی در م ن ترجمه خلل وارد هردااند.ع ع ع
ُ ْمْ م
 مس فس عح ع
م
م م
ْ
ْ م ُ ْ م ْ م
م ن م م ُ ْ م ً ْ م
م م ْ م ُ
م
م
م
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ی عق ُدا ُدل ُدك ُد عُ -عع مم ُدن عمسُدُدُد ُدَّ ُد ُدع عخ ُدال مق ُدِ ُدُ عَ عمسُدُدُد ُدفسُدُدُدحع
خ ُدل ُدح عل ُدك ُدُ ع مَ ُدرب ع مم ُدن عآث ُدَح ع َ ُدَ مضُد عُد ع
م
م
م
م
مم
خ مَق مُِ(خطبة)38
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به ت ممری ،اهل لاا« ،فسمم »،بر و ممعا و « رمسمم تسمم ،»،بر محل فسمم ،،یعای گسمم ردگی داللا
میهاد(.ابن یدا1311 ،ق ،ص ،113ابن ماظور ،1313 ،ص 338فیروزآبادی ،1313 ،ص)819
این فراز از هالم حضمرت تذهری ا ما بر نعما آفریاش بدن انسان ،و ماافعی هه بر آن م رتش ا ا
و در ادامه به مرگذشما یشیایان و عبرت بودن آن برای آیادگان اشارا میهاد و میفرماید :از انسانهایی
هه یش از این زندگی می هردند برای شمما عبرتهایی را بر جای گذاش ه ا ا ،انسانهایی هه زندگانی و یع
خود بر ماد ،مرگ آنان در ر مید ،و باد خواهشهای آنها را از هم گسمی ا ،در حالی هه برای ممالم ی
بدنها در بسم ر قبر از عمل صال ،فرشی نگس ردا و از گردش روزگار عبرتی نگرف ه بودند .ااناه مشاهدا
میشمممود امام برای مرگ تعبیر« خااق :م اوق شمممدن و گلوگیر شمممدن» آوردااند اما بر زبان وی از
«زندگی» م ن رف ه ا ما هه تعبیر«مس تس ،خااق -باز بودن ریسمان مرگ» مجازا برای آن آمدا ا ا
ااناه شارحان نهج البالغه نیز در این مورد آوردااند:

گلویشمان از تاگی ریسممان مرگ و زنجیرهای جهام باز ا ما و ماظور از« رمسم تس »،همان طوالنی

بودن مدت زندگیشان میباشد(.شوش ری1812 ،ش ،ص)133
ایاک به برر ی عملارد م رجمان یاد شدا می ردازیم:
فی

اال مالم :از آثار گذشم گان یش از شمما برای شما عبرتها باقی گذاشا از لذت و بهرا ای هه از

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

داش م اد تا هاگامی هه مرگ گلویشممان را گرفا وقا زیادی داش م اد و اما قبل از آن هه به آرزوهای فراوان

دنیما بردنمد و از طول ممدت و فراخی همه قبمل از گلوگیر شمممدن ریسمممممان مرگ بآنها ن مممیش شمممدا بود.
(فی اال الم1819 ،ش ،ص)191
ان مماری :باقی گذاشمما برای شممما عبرتهائی از هسممانیاه از دنیا بهرابرداری (هاملی) هردند ،با ایااه
و یع بود ،مدت مرگ گلوگیر آنان (عمرشان در دنیا بسیار بود)( .ان اری قمی ،بی تا ،ص)113
شمهیدی :و برای عبرت شما آثار یشیایان را به جا گذاشا ،از آن ه بهرا شان بود و خوردند ،و از لذتی
هه در فراخاای یش از مرگ بردند( .شهیدی1813 ،ش ،ص)21
زمانی :اندرزهائی از گذشممم گان در اخ یار شمممما قرار دادا هه ببیاید از لذت های فراوان و زمین های
و یع برخوردار بودند( .زمانی1311 ،ق ،ص )139
دشم ی :و از آثار گذش گان عبرت های اد آموز برای شما رخیرا هرد ،لذت هایی هه از دنیا شیدند ،و
خوشیها و زندگی راح ی هه یش از مرگ داش اد( .دش ی1819 ،ش ،ص )183
با برر می عملارد م رجمان یاد شدا در قبال ترجمه این عبارت مشاهدا میشود ،شهیدی و دش ی در
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ترجمه خویش ای حقیقا را به میان هشمیدا و به جای تعبیر مجازی«مس تس ،خااقهم :مدا حیاتهم» از
لتظ حقیقی مرگ ا ممم تادا هردااند .از طرف دیگر تعبیر«فراخاا» و« خوشمممی ها و زندگی راح ی »در ایاجا
معادل«ا م تسماح-گشمادی گلو و آزادی نتا» نیسما بلاه به معای گشمایش زندگی و وفور نعما ا ا.
زممانی نیز عبمارت مورد نظر را بمه «زمینهمای و مممیع» برگرداندا ،هه این متهومی از عبارت برداشممما

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

نمیشمود .از میان ترجمهها در این مورد ،هار ان ماری و فی

اال مالم تا حدودی توجیه ذیر ا ا .هه به

ترتیش عبارت را به« و مممیع بود ،مدت مرگ گلوگیر آنان» و« طول مدت و فراخی گلوگیر شمممدن ریسممممان
مرگ » ترجمه هردااند .الب ه ان ممماری معادل دقیق«مسممم تسممم ،خااقهم» ،را با عبارت(عمرشمممان در دنیا
بسیار بود) و با بهرا گیری از نشانههای نگارشی ران ز ،بر م ن ترجمه افزودا ا ا.
نمونه دوم :استعاره

ا م عارا در لاا از ریشممة"ا م عار المال" گرف ه شممدا ا مما .یعای از او خوا مما هه مال را به او امانا
دهد و در اصمممطالح یعای به هار بردن لتظ در غیر معاای حقیقی خود به خاطر عالقه مشمممابه ی هه بین
معامای حقیقی و معامای مجمازی وجود دارد .الب مه بمایمد دارای قریاهای باشمممد هه از ارادة معاای حقیقی
جلوگیری نماید .در واقع ا مم عارا یزی جز یک تشممبیه م
(هاشممی1891 ،ش ،ص  )113به همین جها،

ممر نیسمما ولی از تشممبیه ر مماتر میباشممد

اوران ،ا عارا را ملاه تشبیهات مجازی میخواناد

هه در فهماندن مق ممود ،نقش بسممزایی دارد و در همه نوع م ای ،از آن ا م تادا میشممود ،در محاورا،
م ون علمی و یا یک اثر ادبی.

142

ایاک با برر ممی نمونهای از ترجمههای یاد شممدا مشمماهدا میشممود هه بعضممی از م رجمان به جای
ترجمه دقیق ا عارا ،آن را از م ن مق د حذف هردااند.


ْم ْ
َ ش مع ُرَ ؛ ع

م ن م
ن
ْ
َْ م ش مع ُرَ ع نلا ْ مربعع مإا ُزعأ ْد مَى معإ ع ل ْا م عر(خطبة)12
م

بهت ممری ،اهل لاا ،مادا این فعل"ش ع ر" بر هر یز واهر ،آشمماار ،دقیق و باریک داللا میهاد.
ماناد موی روئیدا شمدا بر و ما حیوان و هم این لبا ی هه زیر همه لبا ها وشیدا میشود و به بدن
ْ
می سمبد و در با ا م تعال"ا ْ م شمع رروا ال د م ْبر " یعای صبر را هم ون لبا بر تن هاید و به خود ال اق
نمایید تا میان آن و شما فاصله نباشد( .ابن ماظور1313 ،ق ،ج 319 :3بحرانی1313 ،ق ،ج )119 :1
اممام  در این فراز از خطبمه ،بمه دنبال فرمان آمادگی برای جهاد ،صمممبر و ا ممم قاما در جاگ را
ْ
توصمیه می هااد و میفرمایاد" ا ْ م شمع رروا ال د م ْبر" حضمرت این عبارت را به شمال ا عارا به هار بردااند،
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یعای اان هه لبا

زیرین هموارا بدن را فرا میگیرد و می وشماند ،صبر در جاگ هم باید مالزم و همراا

جهادگر باشمد .معاای فرمودا آن بزرگوار این ا ما هه صمبر را بر خود الزم بدانید و بوضوح معلوم ا ا هه
صبر و شایبایی از نیرومادترین ا با یروزی ا ا (.ان اریان181 ،ش ،ص )332با برر ی ترجمههای
یاد شممدا مالحظه میهایم هه م رجمان با اندن تتاوتی در تعبیر ،عبارت را به"شممایبائی را شممعار خود قرار
دهید" بازگرداندا و ا عارا را در ترجمه ماعاا ناردااند.
دشمن شایبائی ا ا( .فی اال الم1819 ،ش ،ص )93
ان ماری :شمایبائی (و ایداری در جاگ) را شمعار خود مازید زیرا هه صمبر و شمایش در جاگ بش
یروزی ا ا(.ان اری ،بی تا ،ص )93
شهیدی :شایبائی را شعار خود دارید هه شاهد یروزی را در هاار آرید(.شهیدی1813 ،ش ،ص )11
زمانی :صبر را یشه هاید شما را به یروزی میهشاند(.زمانی1311 ،ق ،ص )29
دش ی :صبر و ا قاما را شعار خویش ازید هه یروزی میآورد(.دش ی1819 ،ش ،ص )13
باابراین ماا ش ا ا عبارت مورد بحث بدینصورت ترجمه شود:
صبر را لبا

زیرین(هموارا مالزم) خود قرار دهید هه قطعا به یروزی فرا میخواند.

 5-2حذف عناصر دستوری

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

فی

اال مالم :و شایبائی را شعار خود قرار دهید هه مهم رین راا ر یدن به ف  ،و یروزی و غلبه بر

زبان عربی دارای قواعد و د مم وراتی ا مما هه در فهم وا اهای نهجالبالغه تأثیرگذار ا مما .مواردی
ون :خ ممموصمممیات اوزان هلمات ،ابوا ثالثی مزید ،حروف جر ،ادات تأهید ،حرها عین التعل ،افعال
م ضمماد و  ...از جمله ویوگیهای ا ممما هه در معاای وا اهای نهجالبالغه تأثیر بسمممیار دارد .شمممایان رهر
ا مما هه این ویوگیها م اوعاند و تأثیر آنها در وا اها م تاوت ا مما .گاا یک ویوگی ممبش تاییر معاای
ممادا هلممه میشمممود و گماا تاهما بر ورافما معامایی آن میافزایمد گماا امد ویوگی باهم در وا اای جمع
میشممموند و گاا وا ة مورد نظر از ویوگیهای زبان تهی ا ممما .اما آن ه در این میان اهمیا دارد ،اصمممل
دخالا این ویوگیها در فهم معاای وا ا ا مما هه میبایسمما مورد برر ممی قرار گیرد و میزان تأثیرگذاری
آنها اجیدا شود(.مردانی1891 ،ش ،ص )11
این ویوگی در م ن نهجالبالغه نمونههای فراوانی دارد هه به دو نمونه اشارا میهایم.


ْ ْم ً
َال؛ ع
َمث ع
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ْ ْم ً
م م ُ ُّ
م ل
مَعالعََظ و عطع َ م ث َالعِفعَق معقی
م
م

م
عل(خطبة)112
ع
م

ْ ً
ر
لاادانان وا ة"ثقل" را به معاای مماگیای و در با ا م تعال به معاای اع قاد دانس م هاند "ا ْ م ثقاال"
یعای فالن یز را اگین یافا(.حیدری1831 ،ش ،ص  39ابن ماظور1313 ،ق ،ص)32
این فراز از خطبه ا مم ی ا مما هه امام به یک از یاران خود در جاگ صممتین داد .بدین شممرح،
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یای از یاران امام با گت اری طوالنی هه در آن مدح و ثاای فراوانی نسممبا به امام بود آن حضممرت
را م ود ،و اطاعا هامل خود را در همه حال نسبا به آن حضرت اعالم هرد .امامدر ا خ او فرمود:
زاوار ا ا هسی هه جالل خدا در نظرش بزرگ و مقام او در قلبش عظیم ا ا مم به موجش آن عظما م
هممه یز جز خمدا در نظرش هو ک جلوا هاد ...مممپا در ادامه همین ممم ن ،امام به ماظور تأیید بر
حقیقا ذیری خود می فرماید:

م ْ ْم ً
م م ُ ُّ
م ل
م
" مَعالعََظ و عطع َ م ث َالعِفعَق معقی عل"
م
م
م

هرگز دربارا حقی هه به من یشماهاد می هاید هیدگونه م ی و اگیای در من گمان نبرید و هرگز
خیال نااید من در ی بزرگ ماخ ن خویشم ام ،زیرا هسمی هه شایدن حق یا یشاهاد عدالا به او برایش
اگین باشد عمل به آن دو برای او

ا تر و اگین تر ا ا(.هاشمی خوئی1311 ،ق ،ص )131

ایاک به برر ی ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی اال مالم :در بارا من گمان مبرید هه اگر حقی گت ه شمود دشوار آید(.فی اال الم1819 ،ش،
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ص )233
ان ماری :گمان نااید اگر م ای بحق دربارا ام برانید ،مرا گران و ماگین اف د(.ان اری ،بیتا ،ص
)213
شهیدی :شایدن حق را بر من اگین مپادارید(.شهیدی1813 ،ش ،ص )13
زمانی :فار نااید هه اگر مطلش حقی را گت ید من ناراحا میشوم(.زمانی1311 ،ق ،ص )318
دش ی :گمان مبرید اگر حقی به من یشاهاد دهید بر من گران آید(.دش ی1819 ،ش ،ص )333
با برر ممی عملارد م رجمان یاد شممدا مالحظه میهایم ،با اندن اخ الفی در تعبیر ،عبارت مورد بحث
را اینگونه ترجمه هردااند"و دربارا من گمان نبرید هه اگر مم ن حقی گت ه شممود دشمموار و مماگین آید".
ٌ
مشممال ترجمه یاد شممدا ،برخا م ه از ماعاا نشممدن همة معاای"ا م ثقاال" در عبارت مورد بحث ا مما.
وا ة«ا م ثقاال» در این جمله ،نارا در میاق نهی ا ما« .نارا در میاق نهی» بر ا ا
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آن ه اهل اد

یاد هردااند ،صمری ،در تأهید و تعمیم ا ما(.غالئیای1891 ،ش ،ص )311یعای« :هید گونه ا ثقال».
باابراین م رجمان یاد شمدا ن وانس هاند تأهید و عمومیا موجود در این جمله را به فار ی برگرداناد .زمانی،
عالوا بر بیتوجهی به نا ة یاد شممدا ،وا ة«ا م ثقاال»را به «ناراحا میشمموم» و شممهیدی به«دش موار آید»
ترجمه هردااند ،هه این متهومی از عبارت برداشا نمیشود.
بر این ا ا

جمله این ترجمه میشود:

م م مّ ُ
 یس ِو می كُ ع
م
م م ن ُ
العیس ِوی كُعَایَن(خطبه)111/
مم

ً
لاممادانممان فعممل"هوی ،یهوی الشمممی رء رهوی ما و هوی ما" را در ثالثی مجرد بممه معاممای"فرود آمممدن"
دانسممم مهانمد(.حیمدری ،5385 ،ص 815طریحی5371 ،ش ،ص )582و بمه قولی"هوی" به ضمممم هاء،
برای"فرود آمدن" و به ف  ،هاء ،برای باالرف ن ا ما(.راغش اصمتهانی5552 ،ق ،ص" )811یس هو ري" نیز
از ممادا(ا و ی) بمه صمممورت م عمدی و بمه معاای" او را م حیر و مممرگردان هرد" و"او را یرو هوی و هو
اخا" آمدا ا ا(.ابن یدا5525 ،ق ،ص 512ازهری5525 ،ق ،ص)219
این خطبه دربارا حوادث آیادا

ن میگوید و خطراتی هه مسلمانان ،م

ً
وصا مردم عراق را تهدید

میهاد ،یشمممگویی مینماید .ولی قبل از آن ،به دو بحث دیگر می ردازد :ن سممما ،امام در آغاز این

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

هید گونه اگیای را در من گمان نبرید ،دربارا حقی هه به من گت ه شود.

خطبه ،ماناد بسمیاری از خطبههای دیگر ،از حمد و ثاای روردگار و شهادت به وحدانیا او شروع میهاد.
ممپا مردم را هشممدار میدهد و میفرماید :ای مردم ،دشمممای و م التا با من شممما را به گااا (تاذیش
گت ارم) ناشمماند و نافرمانی از من هرگز شممما را حیران و ممرگردان نسممازد و به هاگام شممایدن م اانم ،با
دیدا اناار به یادیگر نگاا نااید(.بحرانی ،1311 ،ص)11
اهاون به برر ی ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی اال الم :نافرمانی از من شما را حیران و رگردان نسازد(.فی السالم1819 ،ش ،ص)193
ان مماری :مبادا هه نافرمانی از من شممما را به حیرت و ممرگردانی د ار ممازد  (.ان مماری ،بیتا ،ص
)128
شهیدی :نافرمانی من به رگردانیتان در نیارد (.شهیدی1813 ،ش ،ص )98
زمانی :نافرمانی با من شما را بسرگردانی ناشاند(.زمانی1311 ،ق ،ص )119
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دش ی :نافرمانی از من شما را به یروی از هوای نتا ناشاند(.دش ی ،1819 ،ص)131
در ترجممههمای یماد شمممدا ،بما انمدن تتماوتی در تعبیر ،عبمارت مورد بحمث را اینگونه ترجمه هردااند"
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نافرمانی از من شمما را حیران و مرگردان نسازد" .مشال ترجمه یاد شدا ،هماناد ترجمه فوق ،برخا ه از
ر
ر
ماعاا نشمدن همة معاای" یس هویاام" در عبارت مورد بحث ا ا " .یس هویاام" فعل مضارع ا ا هه
د
به و میلة"ال"ی نهی ،مجزوم و با"نون ثقیله" مؤهد شدا ا ا .باابراین م رجمان یاد شدا ن وانس هاند تأهید
موجود در این جمله را به فار ی برگرداناد.
باابراین ماا ش ا ا عبارت مورد بحث بدینصورت ترجمه شود:
هرگز نباید نافرمانی از من شما را حیران و رگردان هاد.
-3نمونههایی از افزایش نابجا

م رجمان –به ویوا در دهههای اخیر -برای روشممن شممدن متاد م ون دیای اعم از قرآن و نهجالبالغه،
هلمات و جمالتی را با هدف توضمی ،و زدودن اجمال و ابهام در هروشه یا ران ز قرار میدهاد .این د ه از
افزودنیهای بجا در اصمممل برابر یابی وا گان و ایجاد تعادل الزم و ضمممروری ا ممما(.صمممتوی1891 ،ش،
ص )111ولی در این میان گاهی در ترجمههای نهج البالغه افزایش نابجا دیدا میشممود ،لذا باید آن را در
شمار لازشها به شمار آورد .نمونههایی از این قبیل:
 -1-5افزودههای تفسیری غیر الزم و نادرست واژگان
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مراد از این نوع افزودنیهمای نمابجما آن ا ممما همه م رجم از خود ،هلممه یمما هلممات یما ح ی جملمه و
جملمههمایی را بر م ن ترجممه بیتزایمد هه ارتباطی میان آن افزودها با م ن مبدأ (اعم از ممماخ ار و باف ار و
مح وا و یام) نباشممد و در واقع آن افزوداها ماایر با م ن ،ممیاق و یام م ن مبدأ باشممد( .قلی زادا ،بی تا،
 )128-123ماناد:


ْ مْ م ُ
َتخل ماك ْ عُ ع

ْ مْ م ُ م
ن نم مم م م ن ُ ْ م
ْ
َْل َْالم معَع َتخل ماك ُْعلز(خطبه)131 /
ع ع ع ع مإٌع هعَعَ عخاكُ معب م
م

فعل "خلص" در ثالثی مجرد به معاای"خالص شمممد" و در با ا ممم تعال به معاای"أخل ممم ره اخ ارا"
میبماشمممد .بمدین معای ،هممانگونمه هه مادا¬"خ -ل -ص" در با افعال به معاای"اخ ارا -او را برگزید"
ا ممما ،در بما ا ممم تعمال نیز همین معاما را حامایما میهامد(.زبیمدی1313 ،ق ،ج  113 :9حیدری،
1831ش ،ج)111 :1
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اممام در این فراز ،در بارا این هه خداوند با نزول قرآن هریم بر اما مسممملمان ماا نهادا ،و آن را
از میمان ه مش آ مممممانی م

ممموص آنمان گردانیمدا ،و آنها را برای اجرای احاام آن برگزیدا ،ممم ن

میگوید( ...بحرانی1311 ،ق ،ص .)388 - 383
ایاک به برر ی ترجههای یاد شدا می ردازیم:
فی

اال مالم« :خداوند شمما را به ا الم ت

اال الم1819 ،ش ،ص )311

ان مماری« :بدر م یاه خداوند تعالی شممما را به ا ممالم ت

ممیص دادا ،و برای آن خالص و اهیزاتان

خوا ه» (تا از هتر و شرك رهیدا)( .ان اری قمی ،بی تا ،ص )893
شمهیدی« :خدای تعالی شمما را به ا الم اخ اص داد و برای ا الم برگزید( ».شهیدی1813 ،ش،
ص )131
زمانی« :خدای تعالی ا مالم را م

موص شما نمود و آنرا برای شما برگزید( ».زمانی1311 ،ق ،ص

)83
دشم ی« :خدای تعالی شما را به ا الم اخ اص داد و برای ا الم برگزید( ».دش ی1819 ،ش ،ص
)131
از میان ترجمههای یاد شمدا ،در دو ترجمه فی اال الم و ان اری ،عبارت (تا از هتر و شرك رهیدا)
ً
و(از لیدی و هتر و شممرك) با ایااه داخل ران ز نیز به هار رف ه ،هامال زاید و نادر مما ا مما و شممرح عبارت
مممذهور نیز آن را حاممایمما نمیهاممد .علمما افزودۀ تتسمممیری نممادر مممما این ا مممما هممه ،دو م رجم،
فعل(ا مم ل ممام) را به مادۀ فعل(خالص و اهیزا) ترجمه هردااند .در ن یجه ،باعث برداشمما تتسممیری
نادر مما از فعل شممدا ا مما .هم این در این دو ترجمه ،در تشمم یص م علق این فعل نیز ،د ار لازش
شدا ا ا .ترجمه زمانی نیز همان خطا را دارد ،زیرا م رجم هر اد معاای وا ا را دریاف ه ،اما جای مجرور
و متعول به را عو هردا ا ممما .توضمممی ،ایااه ،به ت مممری ،اهل لاا ،فعل«خلص» در با ا ممم تعال
ر
م عدی ا ما و متعول بی وا مطه میگیرد .لذا"هم" در "ا ل ام" ضمیر م ل ما وبی ا ا و نقش
متعولی دارد .اما در این ترجمه در شااخا متعول ،د ار مسامحه شدا و جارو مجرو"له" ،به صورت متعولی
ترجمه شمدا ا ما .لذا موجش دید آمدن ترجمهای شدا ،هه بر خالف معاا و متهوم م ن اصلی ا ا .این
در حالی ا مما هه ترجمه دشمم ی و شممهیدی از این مسممامحه یرا مم ه ا مما و هم این عبارت را بدون
هیدافزودنی ،دقیق ترجمه هردااند.
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شرك) اهیزا و الیق گرداند( ».فی

یص دادا و خوا ه شما را برای آن(از لیدی و هتر و

145

-2-5افزودههای تفسیری نامناسب واژگان:

ماظور از این نوع افزودنهای نابجا آن ا مما هه م رجم هلمه ،عبارت ،جمله و یا جملههایی را بر م ن
و بافا ترجمۀ م ن مبدأ بیتزاید-هر اد افزوداهای او ماا ممش و مرتب با م ن و مح وای یام باشممد -اما
برای افزوداهای خود از نشممانههای نگارشممی ا م تاد ناماید (قلیزادا ،بی تا )122 :الب ه ممان ا مما هر
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دو نوع افزودن نابجا ،یاجا و در یک مورد باهم اتتاق بیت د .ماناد:
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م م ُّ
َ تالوه ع
م
م م ُ ن ُ م ً ن
م ُ م م ن
م ُّ ُ
م
وه(خطبه)93 /
عهعَا نرمَعإالع َتال ع
هعالعی لوٌعََعال ععیعَو م م
َ م

ر
لاا دانان فعل مضمارع"یحل" از ریشمه"ح – ل – ل" را به معای حالل"ضمد حرام" و در با ا تعال به
ر
معاای اع قاد دانسمم هاند" ،ا ْ مم حل روا" یعای فالن یز را حالل شمممردند( .ابن اثیر1821،ش ،ج313 :1
ابن ماظور1313 ،ق ،ج 128 :11طریحی1813 ،ش ،ج)833 :3
امام علی در اب دای این هالم به م مااری بای امیه اشممارا و مموگاد یاد میهاد و می فرماید":به
خدا مموگاد! آنها هم اان به حاوما خود ادامه می دهاد تا آنجا هه حرامی را باقی نگذارند ،مگر این هه
حالل بشمممارند" و خبر در جمله امام هه وا ا"ولم بای امیه بودا" حذف شممدا ا مما ون از مح وای
هالم معلوم ا ا هه خبر ه هلمهای ا ا( .مو وی1311 ،ق ،ج ،1ص )111
ر
ااناه مالحظه میهایم ،در این فراز از خطبه فاعل به صورت ضمیر م ل مرفوعی"واو" در"یزالون،
ر
ید رعوا ،ا م حلوا" آمدا ا ما ولی مرجع ضمیر آن مش ص نیسا .شاا اندن مرجع ضمیر از موارد هاربرد
ر
افزودهای بجا مما .ضمممیر مرفوعی"ا م حلوا" برای خوانادا امروز ،جز هسممی هه با تاریخ ا ممالم آشمماایی
داش ه باشد ،روشن نیسا .باابراین ،به ر ا ا م رجم با افزوداای بجا و با ا تادا از عالئم نگارشی مورد
مبهم را از ابهام خارج ازد.
ایامک بمه عمملهرد م رجممان در قبمال ترجممه این عبمارت و گونگی شممماما ممماندن مرجع ضممممیر
می ردازیم:
فی

اال ممالم « :مموگاد ب دا بای امیه (در زمان مملطا شممان) هموارا م م میهااد تا ایااه هید

حرام خدا را باقی نگذارند مگر آناه آنرا حالل گرداناد( ».فی

اال الم1819 ،ش ،ص )191

ان مماری« :ب دا مموگاد بای امیه (در ملك و مملطااشممان) به اندازا ایدار بماناد ،هه باقی نگذارند،
برای خدا حاللی جز ایااه حرامش هاد( ».ان اری قمی ،بی تا ،ص )132
شممهیدی« :به خدا هه ،بر ممر هار بماناد تا حرامی از خدای را نگذارند جز آناه آن را حالل شمممارند».

141

(شهیدی1813 ،ش ،ص )181
زمانی « :مموگاد ب دا (وق ی به ریا مما میر مماد) تمام محرمات خدا را حالل میگرداناد( ».زمانی،
1311ق  ،ص )118
دشم ی « :وگاد به خدا ،بای امیه اان به مگری و حاوما ادامه دهاد هه حرامی باقی نماند جز
آن هه حالل شمارند( ».دش ی1819 ،ش ،ص )138
یعای«بای امیه» باز گرداندا و به صمممورت افزودا«آزادانه» بدون نشممانه قال به هار بردا ا ممما هه از نظر
هاربرد در م ن ترجمه ،ناماا مش ا ا و افزودا تتسیری ناماا ش به حسا میآید .در ترجمه زمانی نیز به
دلیل عدم شماا ماندن مرجع ضمیر ،ابهام عبارت باقی ا ا .الب ه مسامحۀ دیگری در ترجمه های فوق-
به جز ترجمه دش ی -دیدا میشود هه برخا ه از نادیدا گرف ن معاای اع قاد میباشد.
تا ایاجا مسمماله در مورد اشمماال هاربردی ترجمه فاعل بود مهم ر از آن اشمماال بالغی ا مما هه در
ترجمه فاعل یش میآید .از جمله انگیزهای بالغی ،این ا ما هه م الم به وا طه تحقیر و اهانا"فاعل"
یمما بممه دلیممل معین بودن"فمماعممل" از رهر آن در هالم خودداری میهاممد( .تت ممازانی ،بی تمما ،ص )11در این
ر
صمممورت اگر فماعمل در ترجممه م ن آوردا شمممود ،افما بالغی ممم ن غیر قابل اناار ا ممما .بدینترتیش
افزودا"بای امیه" در ترجمه عبارت هه جابه بالغی دارد و هالم در مقام تحقیر میباشمممد بدون ا ممم تادا از
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در مه ترجمه فی

اال مالم و ان ماری و دشم ی ،م رجم ضممیر م ل فاعلی را به مرجع ضمیر آن

نشانههای نگارشی نا ه بالغی و لطافا معاایی را از میان بردا ا ا.
بدینترتیش ،به رین ترجمهها از عبارت این خطبه ،ترجمه شمهیدی میباشد ،را هه هی گونه افزودا
تتسیری نداش ه و مرجع ضمیر"بای امیه" را در تعلیقه آوردا ا ا.
 - 5-5گستردهگویی در ترجمه واژگان

از علل دیگر افزایش در ترجمه ،طرح مؤلتههای معاایی ا ما .ماظور از مؤلتههای معاایی این ا ا
هه متهوم هلی هلمه واحدی تمام شمممدا تلقی نمیشمممود ،بلاه ترهیبی از مؤلتهها ممما( .جاللی ،ویسمممی،
1833ش ،ص  )11وویته م رجم در این زمیاه آن ا ا هه اب دا به تجزیه یک وا ا از زبان مبدأ بر ا ا
آحماد تشمممایمل دهامدا معاایی بپردازد و آنگاا گونگی ارجاع تمام آحاد و مؤلتههای وا ا زبان مبدأ را در
زبان مق ممد تحلیل هاد .دلیل این امر آن ا مما هه در همه زبانها ،وا گان م رادف زیادی وجود دارند هه
در برخی موارد از ماظر مؤلتمههای معاایی با یادیگر م تاوت میباشممماد( .لطتی ور ممماعدی1891،ش،
ص)11
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برای شتافیا مطلش ،به ب شی از خطبه اجاا و ه می ردازیم:

ْ ْ
ُ
 َ م ش مر فع ع
م ُ
م ْ م م ْ ُ ْضا ن ْ ْ م ُ ُ ُ م
فعأذ مِنَ معَ معَال ممة معَ ْی م م عز (خطبه)38 /
َ معمنعُتَمع أل م ی مةع َ م شر
م
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به ت مری ،اهل لاا مادا"ش -ر -ف" بر بلاد مرتبگی و بلادی داللا میهاد(.صاحش1313 ،ق ،ج 1
ْ
 81 :ابن فار 1313 ،ق ،ج 128 :8زبیدی1313 ،ق ،ج " .)811 :11ا ْ مم شممراف" نیز از مادا"ش-ر-

ف" آمدا و به یزی گت ه میشممود هه رمشممرف و باالتر از یزهای دیگر باشممد .مثال ممر انسممان رمشممرف بر
بدن انسممان ا مما ،یعای بر همه بدن اشممراف و تسممل دارد .در حیواناتی ماناد ش م ر ،گاو و گو ممتاد وق ی
گوشهای آن ها مالم باشمد ،تیز و به طرف باال قرار میگیرند و در حقیقا اشراف بر بدن آن حیوان دارد،
ولی اگر قسمممم ی از آن را ان دادا باشممماد دیگر نمی تواند به طرف باال تیز بایسممم د ،بلاه به طرف ایین
ر
ْ ر
آویزان می شممود .لذا حضممرت در ایاجا هلمه"ا ْ م ش مراف" را م مموصمما به قریاه"و مالمة ع ْیاه" هاایه از
ممالما و تمامیا گوش حیوان آوردااند و میفرمایاد :شممرط هامل بودن قربانی این ا مما هه گوشممش
مالم باشد یعای اگر گوش بریدا یا ان دادا و دارای عیبی هه از اشراف گوش جلوگیری می هاد نباشد،
و شم آن حیوان هم الم باشد ،آن حیوان برای قربانی تمام ا ا(.ما ظری1838 ،ش ،ص)21
ْ ر
بدیهی ا ما هه رهر تمام آحاد معاایی م ص به وا ا"ا ْ شراف" را نمیتوان در ترجمه رهر هرد ،مگر
آنهه در انویا یا با ا تادا از عالیم نگارشی اشاراای به آن شود.
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اهاون به برر ی ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی

اال مالم« :از جمله شرائ حیوان قربانی آنسا هه تمام گوش باشد( .بریدا و شااف ه نباشد)».

(فی اال الم1819 ،ش  ،ص .)131
ان مماری « :ارا از این خطبه هاا دربارا حیوانی ا مما هه روز عید قربانی میشممود :از جمله شممروط
شمایسم گی حیوان قربانی تمامیا گوش و مالم ی شمم او ا ما( .حیوانیهه گوشش بریدا یا شمش
معیو باشد برای قربانی صالحیا ندارد)( ».ان اری قمی ،بی تا ،ص )181
شمهیدی« :قربانی آن گاا هامل و تمام ا مما هه گوش آن را نیك باگرند ،تا بریدا یا شممااف ه نباشممد».
(شهیدی1813 ،ش ،ص )33
زمانی« :عالما همال قربانی این ا ا هه گوشش صاف و بلاد باشد( ».زمانی1311 ،ق ،ص )111
دش ی :از جمله شرای حیوان برای قربانی الم ی شم( .دش ی1819 ،ش ،ص )113
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با برر می عملارد م رجمان یاد شدا در قبال این وا ا مالحظه می شود هه در ترجمه شهیدی ،معاای
ْ
وا ا"ا ْ م ش مراف" تقریبا با تمام آحاد معاایی آن بدون ا م تادا از عالئم نگارشممی در م ن ترجمه رهر شممدا
ا ما و بیان تمام اجزای تتسمیری وا ا ،موجش تبدیل ترجمه به تتسیر گردیدا ا ا .در ترجمه زمانی نیز با
برگردان"ا مم شممراف" به"گوش صمماف و بلاد" می توان ترجمهای در مما تلقی هرد .این در حالی ا مما هه

ثانیا توضمی ،تتسمیری و ایضماحی این وا ا را با ا تادا از عالئم نگارشی در م ن ترجمه آوردااند هه از نظر
ْ ر
هیتیا هاربرد در م ن ترجمه نیز ،ماا مش ا ا در ایان در ترجمه دش ی نیز وا ا"ا ْ شراف" از قلم اف ادا
ا ا.
نتیجه

ا ما میترین اصل ،بلاه تاها اصل در ترجمه ،مطابقا هامل آن با م ن ا ا .ترجمه اگر مطابق م ن
باشممد ،ترجمهای هامل به حسمما میآید .الب ه با توجه به نسممبی بودن زبان و این هه انطباق صممد در صممد
م ون مبدأ و مق مد همیشمه اماان ذیر نیسما ،شایس ه ا ا امانا در ترجمه را به صورت نسبی بگیر یم.
زیرا هید یامی را نمیتوان بدون تاییر در صمممورت و معای از زبانی به زبان دیگر ما قل هرد .ولی مممزاوار
نیسممما مطمالبی هه از وواهر م ن و به همک ادبیات و قراین یو ممم ه ،د ممما یاف ای ا ممما ،در ترجمه
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ان مماری و فی اال ممالم ترجمهای دقیق ر ارائه هردااند زیرا اوال از اماان ترهیش وا گان فار ممی به خوبی
ْ ر
ا مم تادا نمودا و ترهیش زیبای"تمامیا گوش" و"تمام گوش" را مماخ ه و برابر"ا ْ مم شممراف" قرار دادااند و

ماعاا نشممود .از این رو در ووهش حاضممر ،الشهای یش روی م رجمان در حذف و اضممافه برگردان
مش قات با ا تعال مورد مطالعه قرار گرفا هه د اوردهای زیر را در ی داش ه ا ا:
داداهای مربوط به یازدا مورد از مشممم قات با ا ممم تعال از هل خطبههای نهجالبالغه ان ا و در
اج ترجمۀ فار می نهجالبالغه (فی

اال مالم ،ان اری ،شهیدی ،زمانی ،دش ی) مورد برر ی و نقد قرار

گرفا .یاف ههای این ووهش نشمان میدهد ،م مادیق حذف و اضافه برگردان مش قات با ا تعال هه
به ترجمههای یاد شمممدا آ مممیش زدااند ،عبارتاد از :انواع حذف نابجا -1 :حذف معانی با ا ممم تعال-1 .
حذف صماایع بالغی -8 .حذف عااصمر د م وری و انواع اضمافه نابجا .1 :افزوداهای تتسیری غیر الزم و
نادر ا وا گان -1 .افزوداهای تتسیری ناماا ش وا گان -8 .گس رداگویی در ترجمه وا گان .ازنظر همی
نیز گزارش آماری عملارد م رجمان در نمونههای مورد برر می ،بیانگر این ا ما هه ترجمه فی اال الم
بما اج لازش در حذف نابجا و ترجمه شمممهیدی تاها با یک لازش در افزایش نابجا ،برگردانی موفق در این
زمیاه بودااند.
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وزارا الثقافه واالرشاد اال المی.
 .11انیا .ابراهیم1813 ،ش،

عج

الوسیم ،طهران :دف ر نشر فرهاگ ا المی.

 .11بابایی .علی اهبر1891 ،ش ،روشش اسی ت سیر قرآک .قم :ووهشگاا حوزا و دانشگاا.
 .11بحرانی .میثم بن علی ابن میثم1313 ،ق ،شره نهجالبالغه ،طهران :دف ر نشر الا ا .
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.18

بحرانی ،میثم بن علی ابن میثم1313 ،ق ،اخییار

صررباه السررالمین ،تحقیق:محمد هادی األمیای،

مشهد :مجمع البحوث اال المیه.
 .13بحرانی .میثم بن علی ابن میثم1311 ،ق ،ترجمرره شرررره نهجالبالغرره ،قربممانعلی محمممدیمقممدم و
علیاصار نوایی یحییزادا ،مشهد :بایاد ووهشهای ا المی آ ان قد

رضوی.

 .13بیهقی هیذری ،قطشالدین محمد بن حسممین1813 ،ش ،حنائق ال نائق فی شررره نهجالبالغه ،قم:
 .12تت ازانی ،معدالدین مسعود بن عمر( ،بی تا) ،المطون شره تلنیص الم یاه ،بیروت :دار احیاء ال راث
العربی.
 .11تهانوی ،محمدعلی بن علی1992 ،م،مشاف اصطالحات ال وک ،بیروت :ما بة لباان ناشرون.
 .13ثعالبی ،ابو ما ور1311 ،ق ،فقه اللغه و سر العربیه ،بیروت :داراالحیاء ال راث العربی.
 .19جوهری .ا ممماعیل بن حماد1812 ،ش ،الصرر اه ،تحقیق :احمد بن عبدالاتور عطارد ،بیروت :دار
العلم للمالیین.
 .11حدادی ،محمود1813،ش ،بانی ترجمه ،تهران :ان شارات جمال الحق.
 .11رازی ،ف رالدین محمد بن عمر1311،ق ،اتیح الغیب ،بیروت :دار احیاء الثراث العربی.
 .11راوندی ،قطشالدین معید بن هبهالله1823 ،ش ،هاج البرایه فی شررره نهجالبالغه ،قم :ه اب انه

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

بایاد نهجالبالغه ،ان شارات عطارد.

آیاالله مرعشی.
 .18زم شری ،محمود بن عمر1919 ،م ،أساس البالغ  ،بیروت :دار صادر.
 .13شممموشممم ری ،محمدتقی1812 ،ش ،بهج الصررباغه فی شرررره نهجالبالغه ،تحقیق و ت مممحی :،بایاد
نهجالبالغه ،طهران :امیرهبیر.
 .13صماحش ،ا مماعیل بن عباد 1313 ،ق ،الم یم في اللغ  ،ت محی :،محمد حسمن آلیا ین ،بیروت:
عالم الا ش.
 .12صمممتوی ،محمد رضممما1891 ،ش ،نقرن آ وزی ترجمه ای قرآک ،قم :بایاد فرهاگی حضمممرت مهدی
موعود.
 .11طالقانی ،محمود ،بی تا ،پرتوی از قرآک ،تهران :اتحاد.
 .13طریحی .ف رالدین بن محمد1813 ،ش ،جمع الب رین ،طهران :ما بة المرتضوی.
 .19طیش حسمممیای ،محمود1893 ،ش ،درآ نی بر دانش ردات قرآک ،تهران ،مرهز مدیریا حوزاهای
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علمیه خواهران -ووهشهای حوزا و دانشگاا.
 .81ع اری ،محمود رضا1833 ،ش ،ا ی یل ن و ،قم :جامعه الم طتی العالمیه.
 .81فراهیدی ،خلیل بن احمد1319 ،ق ،العین ،قم :نشر هجرت.
 .81فیروزآبادی ،محمد بن یعقو 1313 ،ق ،القا وس الم یم ،بیروت :دار الا ش العلمیه.

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

 .88فیومی ،احمد بن محمد1313 ،ق ،المصررباه الم یر فی غریب الشررره المبیر للرافعی ،قم :مؤ ممسممه
دارالهجرة.
 .83قلیزادا ،حیدر( ،بی تا) .شرما سراخیاری ترجمه قرآک مری  ،تبریز :مو سۀ تحقیقاتی علوم ا المی م
انسانی دانشگاا تبریز
 .83لطتی ور اعدی ،هاوم1891 ،ش ،درآ نی بر اصون و روش ترجمه ،تهران :مرهز نشر دانشگاهی.
 .82مرتضی زبیدی ،محمد بن محمد1313 ،ق ،تاج العروس ،بیروت :دار التار.
 .81معرفا ،محمد هادی1829 ،ش ،الیمهین فی یلوم القرآک ،قم :مرهز مدیریا حوزا علمیه
 .83ما ظری ،حسیاعلی1838 ،ش ،درسهایی از نهجالبالغه ،تهران :رایی.
 .89مهاا ،عبدالله علی1318 ،ق ،لساک اللساک ،بیروت :دار الا ش العلمیه.
 .31مو وی ،ید عبا 1313 ،ش ،شره نهجالبالغه ،بیروت :دار الر ول االهرم.
 .31نجتی ،ابوالحسن1823 ،ش ،آیا زباک فارسی در خطر است؟ ،تهران :مرهز نشر دانشگاهی.
 .31هماشممممی خوئی ،میرزا حبیمشاللمه1311 ،ق ،هراج البرایه فی شرررره نهجالبالغه ،طهران :ما به
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اال المیه.
 .38هماشممممی ،احمد1891 ،ش ،جوا ر البالغه ،قم :مرهز مدیریا حوزا علمیه قم ،دف ر برنامه ریزی و
تدوین م ون در ی .
 .33یزدی .خضر1319 ،ق ،شره شافیه ابن ال اجب فی یلمی الیصرف و النم ،بیروت :ریان.
مقاالت

 .33مردانی ،مهدی1891 ،ش ،روش شممماا مممی معاایابی وا اهای نهج البالغه ،آ وزه ای حنیدی،)3(1،
.8-12
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سازه مفهومی خرد در نهج البلاغه امام علی

احمد مسائلی
تاریخ دریافت1499/11/18 :

*

تاریخ پذیرش1011/19/17 :

چکیده

در ووهش های دیای ،متهوم شماا ی وا ا ها از نیازهای ا ا ی به شمار میرود زیرا
وارد شممدن به مباحث اصمملی بر آن م رتش ا مما .متهومشمماا ممی وا ای خرد (عقل) نیز به
عاوان مسممئلهی اصمملی این ووهش ،در تحلیل و تبیین مباحث مربوط به خردورزی بسممیار
ضمروری ا ما زیرا هاربرد نادر ما و نامتهوم آن موجش ماالطه و خل در موضوع و خروج
از بحث میگردد این نوشممم ار با بهراگیری از روش هیتی تالشمممی ا ممما جها شمممااخا و
تعریف مازا ی خرد هه طی آن عالوا بر وا ا شماا ی ،به برر ی دقیق مدلول ا عمالی و
اصمممطالحی و نیز جمایگماا آن در همل نظمام معامایی م ون دیای رداخ ه و در نهایا به این
ن یجه د مما یاف ه ا مما هه ممازا خرد در مبانی تتار ا ممالمی عبارت ا مما از یک حالا
نتسممانی و هیتی ی روحانی ا مما هه بیانگر علم و دانایی و در م ممادیقی از علم هماناد دور
اندیشمممی و تتار و زیرهی و عبرت گیری و علم مطبوع و حل مسممماله باار رف ه ا ممما  .این
تحقیق برای اولین بار به برر می تحلیل مؤلته ای این ازا رداخ ه شدا و در نوع خود بدیع
ا ممما و اگر وا ای خرد به گونه ای صمممحی ،تتسمممیر و تبیین گردد رشمممد عقلی بشمممریا را
تضمین می نماید.
واژگان کلیدی

سازه خرد تحلیل منلفه ای مفهو شناسی گوهر معنایی نه الباغه.

* .استادیار ،گروه معارف ،واحد خمینی شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
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مقدمه

برای فهم یک مازا روان شمااخ ی نیازماد به طی مراحل روش فهم یک ازا هس یم و وال اصلی
در روش فهم یک ممازا عبارت ا مما از ایااه گونه می توان هر متهوم را در ماابع ا ممالمی به گونهای
توصممیف نمود هه برای عملیاتی ممازی آن به عاوان موضمموعی برای روان مماجی یا طراحی مداخلههای
روان شااخ ی و ووهش های توصیتی به هار آید (.سادیدا  ،5396 ،ص)71-69
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

جها انجام یک تحقیق هیتی یا ووهش توصمممیتی بر روی یک مممازا روان شمممااخ ی یا ممماخا
مقیا های روانشمااخ ی نیازماد به طی یک رو مه مه مرحلهای هس یم هه در ه محور تعریف ازا،
هشمف مؤلتههای متهومی و ماخا مقیا

مطرح می گردد  .تعریف مازا یا تحقیق هیتی یک مازا نیز

در مراحل مممه گانه گوهر معاایی ،معانی ا ممم عمالی یا معاای ا ممم عمالی و معاای اصمممطالحی و معانی
اصممطالحی در بین دانشمممادان یک فن یا م ون ت
ا م عمالی ،معانی اصممطالحی در م ون ت
مطرح می گردد (.این فر

مم ممی یا در مراحل هار گانه گوهر معاایی ،معانی

م ممی و معانی اصممطالحی در م ون دیای ()scared Text

در مواردی ا مما هه یک ممازا هم در م ون ت

مم ممی( علمی ،فلسممتی،

عرفانی) و هم در م ون دیای به آن رداخ ه شممدا باشممد  ).در هریک از مراحل ممه گانه یا هار گانه فوق
می توان به بحث تحلیل مؤلته ای رداخا و مؤلته های ممازا مورد نظر را ا م راج نمود و تحقیق هیتی
را به رانجام ر انید و پا اقدام به اخا مقیا

یا ابزار مورد نیاز نمود.

 -1-1بیان مسئله پژوهش
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تحقیقات هیتی از با ارزش ترین تحقیق ها و ووهش ها هسمم اد هه در موارد بسممیار زیادی ن ایج آنها
دارای هاربری ا ممما هه از آن جمله به ممماخا مقیا های ممماجش خرد یا عقل و هم این ممماخا
برنامههای آموزش خرد ورزی می توان اشمارا نمود .موال اصملی این تحقیق هیتی برر ممی یسم ی ازا
خرد در نهج البالغمه ا ممما همه بر ا ممما

آن به برر مممی تمام موارد عقل و مرتبطات آن در نهجالبالغه

رداخ ه شمممدا ا ممما و مممپا اقدام به تحلیل مح وا در آنها رداخ ه شمممدا و بر ا ممما
متهومی ا

انها مؤلتههای

راج شدا ا ا.

 -2-1پیشینه تحقی

در مورد یشممیاه تحقیق باید م ذهر گردید هه در مورد خرد و مؤلته های آن در روانشمماا ممی تحقیقات
فراوانی انجام شمدا و با روش هیتی اقدام به تحلیل مح وا شمدا و مؤلته های آن ا م راج شدا ا ا ولی
در مورد مح وای خرد و تحلیمل مؤلتمه های آن در نهج البالغه امام علی به هار جدی بر خورد ناردیم
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هه بر همین ا ا

این تحقیق در ط ،خویش بدیع خواا بود.

 -1-1ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به ضممرورت خردمادانه بودن اعمال انسممان و این هه خردورزی و عقالنیا مورد توجه و تاهید
ماابع دیای ا مما تحلیل مح وای خرد و ا مم راج مؤلتههای آن برای مماخ ن اید های مداخلهگرایانه
جها آموزش خردورزی بر ا مما
ا

م ون دیای و ممپا مماخا مقیا

خرد ورزی بر ا مما

مؤلتههای

راج شدا جها اجش میزان خردمادانه بودن هر رف ار اخ یاری در این تحقیق انجام شدا ا ا.
روش فهم یک سازه( مفهوم شناسی)

بعمد از مذیرش شممماماخ ماری بودن م ن مقد

( اگر ه م ون مقد

دارای گزاراهای ممممبلیک یا

تمثیلی نیز هسمما)و ذیرش اماان د مما یابی به معاای م ن هم اهاون نوبا برر ممی این امر ا مما هه
گونه می توان به این امر د ما یافا  .تذهر این نا ه هم الزم ا ما هه شمااخا دین ا مالم( بر ا ا
مبمانی تشمممیع ) تاها از طریق م ون مقد

تحقق نمی یابد و ماابع دیگری هماناد عقل و اجماع به عاوان

ماابع فهم احاام مطرح می گردند  ،در ا مممخ به این ممموال باید گتا م د شممماا مممی فهم دین با رعایا
موقعیا مان یای و موقعیا هرماوتیای تحقق یدا میهاد .
دیدگاا نطریه ردازن شممیعی در مورد شممااخ اری یا غیر شممااخ اری بودن قرآن مجید عبارت ا مما از

سازه مفهومی خرد در نهج البالغه امام علی

بحث

ایااه ایات الهی ا ما ما دارای بعد شااخ اری هس اد ولی وجود آیاتی هه ممان ا ا دارای بعد مبلیک
و تمثیلی باشاد نیز مورد ذیرش ا ا(.عالمه طباطبائی ،5367 ،ج ،5ص)571
اولین مرحله درن هر م ای وا ا شمماا ممی ا مما هه طریقی برای راا یابی به معاای مورد نظر گویادا
یا نویسادا ا ا ،این امر در قالش متهوم شاا ی ازا های روانشااخ ی مطرح می گردد.
مازاهای روان شماا می عبارت از عااصمر معاایی و رواب میان آنها در یک متهوم ا ما ،ازاهای
روان شمماا ممی دارای مؤلتههای متهومی ا مما هه اان ه مؤلتههای متهومی دارای جها واحد باشمماد
ابعاد متهومی نام گذاری می گردند و هریک از مؤلته های متهومی اشمارا به یک نشمانگر در روانشماا ی
دارد.
موقعیت سمانتیکی

همان طور هه م ذهر شمدیم م دشاا ی فهم دین م وقف بر رعایا موقعیا مان یای و هرماوتیای
ا ما .معااشاا ی زبانی یا موقعیا مان یای ( )language-semanticsگونه ای از دانش معااشاا ی
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ا ما هه به گونگی هشمف معاا می ردازد .معااشاا ی با ماطق و فلسته در ارتباط ا ا اما معااشاا ی
زبانی به معاای هشمف گونگی هارهرد رهن در هشف معاا از طریق خود زبان ا ا نه دانش خارج از آن
و به طور خالصممه معاا شمماا ممی زبانی از معانی وا ا ها و جمالت زبانی بحث می هاد ( .رهعی و ن ممرتی ،
 )5396متاهیم اجزای اصملی یارا علم و ماگ باای نظریه های علمی ا ا (ایمان  ،5388 ،ص)27
متهوم شماا می فرآیاد باز شاا ی این اجزاء ا ا  .متهوم شاا ی فرآیاد برر ی و شاا ایی ق د  ،معاای
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

م ن و افعال فردی و اج ماعی ا تادا هاادا متهوم در مجرای زبان ا ا .
مفهومشناسی در گستره مفاهیم اسالمی

متهوم شماا ی در گس را متاهیم ا المی شامل مش ص هردن مجموعه ای از مؤلتههای متهومی
ا مما هه از بودن یا نبودن متهوم خاصممی حاایا میهااد .این مؤلتههای متهومی خود به نشممانگرهای
رف اری یک ممازا روان شمماا ممی اشممارا می هااد  .مؤلته های متهومی به موضمموعات مشمماهدا ذیر و
مشاهدا نا ذیر اشارا دارد هه اح ماال دارای وجوا مش رن ا ا .
کاربرد کلمات در متون

هماربرد هلممات یما وا ا ها در م ون یا در تمام زبان ها دارای حالا های م تاوت ا ممما ،این هاربردها
ممان ا ا به ه صورت اتتاق بیاف د .
 -5گوهر معاایی یا مدلول مرهزی یا حوزا معاایی
 -2معانی ا عمالی
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 -3معانی اصطالحی
گوهر معنایی

مق ممود از روح و گوهر معاایی متهوم اولیه و بسممیطی ا مما هه به شممال های م لف در آمدا و در
قالش م ادیق م عدد عرضه شدا ا ا و در تمامی معانی ا عمالی یا اصطالحی جریان دارد.
با درن روح معاا یا گوهر معاایی تتاوت هاربردهای ا ممم عمالی التاظ و ورافا های موجود در التاظ
م رادف روشممن می گردد .التاظ باار رف ه در زبان ها در بعضممی موارد دارای یک گوهر معاایی و در بعضممی
موارد دارای دو گوهر معامایی یمما مممه گوهر معامایی ا ممما( .معجم مقمماییا اللاممه( )5515 ،مسمممائلی،
،5385ص  ( )31مسائلی ،5396 ،ص ( )525الشرتوتی ،بی تا ،ص )5192
الزم بمه رهر ا ممما گوهر معامایی یما روح معاایی از راا های گوناگونی هماناد مراجعه به ه ا های
لا ی همه بمه این امر رداخ مهانمد و اقمدام بمه هشمممف گوهر معامایی نموداانمد هماناد معجم مقاییا اللاه
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احمدبن فار یا برر ممی موردی التاظ و هشممف گوهر معاایی اماان دارد .گوهر معاایی وا ا هتر به عاوان
مثال وشاندن ا ا هه در موارد ا عمالی م عدد باار رف ه ا ا .
معانی استعمالی

ماظور از معمانی ا ممم عممالی ،هماربرد روح معاا یا گوهر معاایی به همراهی معاای جدید در میان عامه
مردم ا ممما الب ه وجود معانی ا ممم عمالی م عدد برای یک التاظ الزامی نیسممما و ممان ا ممما یک وا ا
دارای این هاربردهای شدا باشد.
هوا بزرگ و قله ی هوا ا م عمال شممدا ا مما و ( هتر ) در بارا قیری هه با آن هشم ی را قیر اندود می هااد
بامار رف ه ا ممما ( .هافر) به معاای دریا ،نهر ،هشممماورز ،ابر تیرا ،گیاا ،هسمممی هه در جائی مقیم و اهان
باشد .....باار رف ه ا ا( .ال وری الشرتوتی ،5513 ،ج  ،2ص )5192
معانی اصطالحی

معانی اصمممطالحی عبارت از هاربرد گوهر معاایی با عا مممر یا عااصمممر متهومی جدید در بین گروهی
خاص هماناد دانشممادان یا صاحبان حرف یا م ون دیای ا ا .هاربرد هافر در م ون دیای به عاوان هسی
هه یک حقیقا دیای را بپوشممماند بر همین ا ممما

قابل طرح ا ممما .یای از نظریه های مرتب با دانش

معااشممماا مممی زبانی هه زمیاه ماا مممبی را برای متهوم شممماا مممی یا متهوم مممازی فراهم میهاد نظریه
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وا ا (هتر) به عاوان مثال دارای معانی م عددی ا ممما ( هتر ) به معاای تاریای شمممش و هم این

حوزاهمای معامایی ا ممما .این نظریه طرحی انسمممجام یاف ه از نظام متاهیم وا گانی زبانی ا ممما هه تریر
( ) 5935 -5935و وایز گریر (  ) 5915عرضمممه هردند و ا از آن محل توجه زبان شممماا مممان دیگر قرار
گرفا ( شمممجاعی و دیگران ) 5393 ،احسممما

نگرش حوزا های معاایی بر این ایه ا ممم وار ا ممما هه

اش ران در یک ویوگی می تواند عاملی برای طبقه بادی وا ا ها در یک حوزا باشد.
نظریه حوزا های معاایی بر ایه یک ممری اصممول تبعی مربوط به معاا شمماا ممی زبانی مب ای ا مما،
یای از این اصمول تحلیل مؤلتهای ا ما ( .این همان نظریه مدلول مرهزی یا گوهر معاایی ا ا) نظریه
حوزاهای معاایی با توجه به اشم ران وا ا ها در یک متهوم شال میگیرد و تاها نیازماد شااخا این وجه
اش ران ا ا هه از راا های گوناگونی قابل ح ول ا ا هه از آن جمله تحلیل مؤلتهای ا ا.
رااهای هشف گوهر معاایی یا حوزا های معاایی در دو محور مراجعه به ه ا هایی هه در این زمیاه
جها هشممف گوهر معاایی تالیف شممدا هماناد ه ا گرانسمماگ معجم مقاییا اللاه یا از طریق برر ممی
هاربرد های ا عمالی و ا

راج معاای مش رن اماان دارد (.مسائلی ،5396 ،ص )525 -523
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مازا خرد یک دیدا روان شمااخ ی ا ما هه در م ون ت

م می و م ون دیای به آن رداخ ه شدا

ا ا  ،جها شااخا این دیدا روان شااخ ی می بایس ی مراحل ادگانه گذش ه را مورد برر ی قرار داد.
با برر مممی نهج البالغه در زمیاه خرد یا عقل و مرتبطات عقل هه در محورهای علم ،لش( ح ، )285
نمهمیممه ،فهم(ح  ،)218رای( ح ،)58ب مممیرت(ح ،)218-271تجربممه(ح  ،)255عبرت گیری(،)297
حزم(ح ،)58حامما(ح  ،)597-81فطمانمما(ح حامما ،)35فقمه ( ح ،)91و تتار(ح )553و هیما ممما
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(ح )551و رویمه(ح ،)285حق( ،)518فار مامور( ( )333رف انممدیشمممی ) مطرح شمممدا ا ممما میتوان
مؤلتههای عقل را ا

راج نمود و پا به اخا مقیا

اقدام نمود .

گوهر معنایی عقل

مق ممود از روح و گوهر معاایی متهوم اولیه و بسممیطی ا مما هه به شممال های م لف در آمدا و در
قالش م ادیق م عدد عرضه شدا ا ا و در تمامی معانی ا عمالی یا اصطالحی جریان دارد.
همان طور هه م ذهر شممدیم نحوا هشممف گوهر معاایی به دو صممورت مراجعه به ه ا هائی هه در
این زمیاه تالیف شدا یا هشف معاا از طریق هاربردهای ا عمالی یا اصطالحی ممان ا ا.
در معجم مقاییا اللاه آمدا ا ما هه عقل :العین و القاف و الالم اصل واحد ا ا و به معاای حبا
و نگه داشمم ن در یزی یا آن ه نزدیک به نگه داشمم ن ا مما ( .احمد بن فار  ،5515 ،ج ، 5ص) 69
(راغش اصتهانی ،5362 ،ص( )355طریحی ،بی تا ،ج ،1-6ص ) 521طریحی می نویسد :اع قل لسان
فالن  :ارا حبا و ماع من الاالم و العماقممل هو الممذی یحبا نتسمممه و یردهمما عن هواهمما( .زبمان فالنی
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اع قال شممد یعای از هالم ماع و حبا شممد و عاقل هسممی ا مما هه جلوی نتا خویش را می گیرد و مانع
خوا ه های نتا می شود).
مؤلفه های گوهر معنایی خرد
یک حالت ن سانی حدر بعضی وارد

ح ظ و نگاه داشین

آنچه نزدیک به نگه داشین است .
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معانی استعمالی واژه خرد

هاربرد های ا عمالی وا ا خرد عبارت ا ا از :
الف -عقمل  :قوا م هیئه برای قبول علم ،حتظ هاادا از ممم ن و عمل بد (ابی الحسمممین احمد بن
فار  ، 5515 ،ج ، 5ص( ) 69راغش اصتهانی  ،5362،ص)355
جهمل ( خلیمل بن احممد فراهیمدی نقل از (ابی الحسمممین احمد بن فار ،

 -عقمل  :علم و نقی

 ، 5515ج ،5ص() 69راغش اصتهانی ،5362 ،ص( )355زم شری ،بی تا  ،ص) 319
 ،5515ج ،5ص()69ابن اثیر ،5365 ،ج ،3ص)281-285
ت -عقال  :صممدقه ( صممدقه را عقال گویاد ون صمماحبش را از درخوا مما آن ماع می هاد( ) .ابی
الحسین احمد بن فار  ،5515 ،ج ، 5ص)69
ث -عقیله  :محبو

در وشش (ابی الحسین احمد بن فار  ، 5515 ،ج ، 5ص)69

ر -عقل  :دردی در اها در جایی هه دو زانو با هم تما

داشم ه باشد( .ابی الحسین احمد بن فار ،

 ،5515ج ، 5ص)69
ز -عقال  :بیماری هه هار ایان در اهایشمممان به آن مب ال می شممموند هه مانع حرها آنها می شمممود.
(ابی الحسین احمد بن فار  ،5515 ،ج ، 5ص)69
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پ -عقل  :به معاای دیه ( ون باعث حبا و حتظ خون می شود ( ).ابی الحسین احمد بن فار ،

 عقال  :اهی هه زود دارای آ می شمممود و از عمق زیاد برخوردار نیسممما و عمق هم مانع فرورف ن آ شدا ا ا( .ابی الحسین احمد بن فار  ،5515 ،ج ، 5ص)69
مؤلفه های مفهومی

الف -حتظ و نگاا داش ن یا آن ه نزدیک به حتظ و نگاا داری ا ا .
 -حتظ و نگاا داش ن تو

علم  ،درد یا بیماری  ،وشش  ،خان  ،ب شش  ،نیروی عقل
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الف -یک حالت رواک ش اخیی در بعضی وارد
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ب -آنچه نزدیک به ح ظ و نگه داری است
پ -ح ظ و نگه داشین توسم یل  ،درد ،
پوشش  ،خاک  ،بنشش  ،نیروی یقا

کاربرد اصطالحی واژه عقل

شممریف جرجانی می نویسممد :ال ممحی ،انه جوهر مجرد یدرن الاائبات بالو ممائ و المحسممو ممات
بالمشاهدا ( .میر ید شرف علی بن محمد جرجانی ،بی تا ،ص)61
عقمل  :جوهر مجرد من الممادا فی راته مقارن لها فی فعله و هی الاتا الااطقه الل ی یشمممیر الیها
همل احمد بقولمه انما و قیمل العقل جوهر روحانی خلقه الله تعالی م علقا ببدن االنسمممان و قیل العقل نور فی
القلش یعرف الحق و الباطل .عقل امری ا ممما هه راتا مجرد ا ممما ولی در انجام هارهایش مقارن با مادا
ا ممما و به آن نتا ناطقه هه هر ها به آن با (من) اشمممارا می گویاد و گت ه شمممدا ا ممما هه عقل امر
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مجردی ا مما هه خداوند م عال او را خلقا هردا ا مما و م علق به بدن ا مما و گت ه شممدا هه عقل نوری
در قلش ا مما هه با آن حق و باطل شممااخ ه می شممود ( .میر ممید شممرف علی بن محمد جرجانی ،بی تا ،
ص)61
تحلیل مؤلفه ای خرد در متون دینی
مؤلفه های خرد بر اساس خطبه ها و نامه های و حکمت های نهج البالغه

بمما برر مممی هممل نهج البالغممه در مورد خرد و مرتبطممات آن مؤلتممه هممای متهومی خرد را این این
میتوان بیان نمود.
الف -یک حالا درونی و روان شااخ ی
 حتظ هاادا علم ( هه در م مممادیق عبرت گیری – باارگیری عقل – دور اندیشمممی – علم مطبوع و مسمممموع –حاما – تتار و دانایی – حل مساله محقق می شود).
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الف -یک حالت رواک ش اخیی

ب -ح ظ و نگه داری .

پ -ح ظ و نگه داشین توسم یل در صادیق
یبرت گیری  -دور اننیشی ...

الف -خطبه 83- 88 – 511 -559 -558 -582 -586 -591 -595 -592
 نامه 35 -61 -69 -78پ -حاما 297 - 218 -35
 -2علم و بکارگیری عقل

الف -خطبه -576-551 -555 -519 -95 -81 -83 – 59 -222 -35 -55 -2 -5
221-251 -589 -582 -561 -561 -566
 -نامه 3 -6 -55 -13 -63 -66 -78

سازه مفهومی خرد در نهج البالغه امام علی

 -1عبرت گیری ( تجربه آموزی)

ت -حاما 285 - 51
 -3دور اندیشی
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الف -نامه 13
 حاما ها 333 -585 – 553 -2علم ( مطبوع و مسموع)

الف -خطبه 83 – 586 – 239
 حاما -573 -597 -559 -552 -557 -553 -91 -81 -79 -38 -6 – 15 -51 -1525 - 525 -338 -517 -285 -288 -293 -259 -213 -271 -211 -255 – 252
 -2تفکر

خطبه 511 -515 -513 -512
حاما 58 -285 – 51
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 -6دانایی

حاما 38
 -7حل مساله (تفکر)

حاما  – 51حاما 285
سیر حکمت ها در زمینه عقل در نهج البالغه
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سیر حکمت ها در بحث عقل ورزی

 -1حکمت ( 3مرد زیرک)

ْ
ْم ْ ُْ
ْم
ُْ ْ ُ م ْ م
م ُن
ُْ ُ م
ز ع
لحخ عََح معَ لجْبعم ماز معَ لف ُرعیخر ُسع لف مِ منعَ ْنعحج م م ع
م

ب ل و تاگ شممی ناگ ا ما و تر و بودن نقص و ها ی ا ا و تاگد ی زیرن را از بیان
حجا و دلیلش گاگ و الل می گرداند.
در این حاما امام علی در مورد زیرهی یا فطانا هه از مرتبطات خرد ا مما صممحبا فرمودا
ا ا.
 -2حکمت ( 2علم)

مْ ُْ م م م م م مْ م ُ ُ م ُ م ن م مْ ْ
م
ِعَل عَجعد معَع ل مفك ُر معم ْرآ عص مَع میةع ع
عر عمیة،عَع ْلد
ل معَلعَح ثة ع
م
م

دانایی میراثی ا ا شریف و گرامی و خوهای سادیدا زیورهایی ا ا تازا و نو و اندیشه (در هر
هاری) آییاه صاف و ان ا ا.
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در این حاما امام علی در مورد علم هه معاای خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -3حکمت  ( 6عقل  ،دانایی و علم)
م ْ ْ
صع ُحع ل مع مَق
م

ْ

ُ

ُعص ُعَق معَ ِّر م عه.

یاه خردماد م زن راز او ا ا.
در این حاما امام علی در مورد علم هه از معاای خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا .
 -2حکمت  ( 31بصیرت – یادگیری حکمت )

ْ م م م
م م م
م م
م م
ْ
ْ
ُ
م م
ْ ْ
ْ م ُ
ْ ُ م
م
ب:علَعع
َد معَع ل می م ی معم ُِدَعلَعع عأ ْح مبععش ُد معُد ع
مْلمیُدٌَعلَععأ ْح مبععدَُد مَض مُعلَعع ل نا ُد ْرب معَع ل می م ی معَع ل معُدعل معَع لجُِد
م
م
م
ٍ
م
م
م
ْ ْ م م
م م م ُّ ْ ْ
م
ا
ل
مَ ْا ماُد مر م ع ل مفِ م عة ( شممااخا دانایی ) َعَأَ ملع م كَّ م عة (شممااخا حاما ها یا شممااخا بازگشمما
ْ
ُ ن ْ م م م ْ م
ْ ْ م م م ن م ْ م ُ ْلا ْ م ُ م م ْ م م م ْ
حاما ها) مَع مم ْوَ مَظةع لع ْ م
عَ نیتتع
رب م معَعَ ُد مةع أل نَلی عع مَّ عَ ما نا ُد مرعِفع ل مفِ مةعَیتتعلزع كَّةعَعمن ع
م م م
م
م
م
م
ْ م م
م ُ ْلا ْ م ُ م م م ْ ْ م م م م ْ م م م ْ ْ م م م م ن م م م
ی ع
رب ععكأ َعَكٌعِفع أل نَل ع
لزع كَّةعَرفع ل معرب عَعمنعَرفع ل مع
م
م
م
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ایمان بر روی هار م ون ا م وار ا ما  :صمبر و شایبایی  ،یقین و باور  ،عدل و داد  ،جهاد و
هوشمش  .....و یقین از آنها بر هار گونه ا ما بیاا شمدن در زیرهی  ،ر یدن به حقایق  ،عبرت
گرف ن از دیگران ،روش یشممیایان  ،ا هرهه در زیرهی بیاا شممد راا را مما ( در علم و عمل )
برای او هویدا گشمما و هر هه حاما و راا را مما برای او آشمماار گردید به اد گرف ن از احوال
آشاا شد و هر هه به اد گرف ن از احوال آشاا شد به آن ماند هه در یشیایان بودا ا ا .
در این حاما امام علی در مورد فطانا یا دانایی هه از م ممادیق خرد ا مما صممحبا فرمودا
 -2حکمت ( 33عقل – دانایی و علم)

ن م ْ م ْ م ْم ْ ُ م م ْ م م ْم ْ ْ ُ ُ
ربع لف رع لا َّْ ع
ق
إٌعأغّنع ل مغّن ع لع ُد عَعأك
م
م

( بماالترین بی نیمازی عقمل و بزرگ رین فقر حمماقا

ا ا)
در این حاما امام علی در مورد علم و دانایی هه معاای خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -6حکمت  ( 24عقل – دانایی و علم– تفکر – سنجیدن نتایج امور )
ُ ْ
مْ
م مْ ُ ْ مْ م
بع ألَق معَ مح مءعل مس مَا مزع ع
ل مسٌَع ل مع مَق معَ مح مءعقلا مز،عَعقل
م
م
م
م
م

زبان خردماد شا دل او ا ا و دل احمق شا زبان او ا ا.
در این حاما امام علی در مورد تتار و اجیدن ن ایج امور هه از م ادیق خرد ا ا صحبا

سازه مفهومی خرد در نهج البالغه امام علی

ا ا.

فرمودا ا ا.
 -7حکمت  ( 23حزم -اندیشیدن در مورد تمام جوانب یک امر )
ن م ْ
لَظف ُرعبَل ما
م

ْ
ْ
م
م
ْ ُ مْ
ْ
ْ ْ
مْ ُ
م ،معَع لا معبإ مجَل مةع نلرأي ،معَع نلرأيع مب ح مصیع ألَ مر ح مع ع
م
م
م
م
م

فیروزی یاف ن به حزم و خودداری ا مما و حزم باار انداخ ن اندیشممه ا مما و اندیشممه به نگه
داری ا رار و نهانی ها ا ا.
در این حاما امام علی در مورد حزم (دور اندیشی) هه از مرتبطات خرد ا ا صحبا فرمودا
ا ا.
 -3حکمت  ( 22عقل – علم – مشاوره )

م م م ْ
م م ْ م
م ْ
م
م
م
م م
یعَك َْ ُ مش م
ِعَكأل مدِ ،معَعالعاِ م
العغ مّنعَكل مع ْ  ،معَعالعع ْ مرعَك ملج ِْ  ،معَعالعم م
ََ مح م ع ع ع
ی
م
م
م
م
م
م

نیسممما بی نیازی ماناد خرد( زیرا خرد راا بد ممما آوردن مممعادت و نیاب ی دنیا و آخرت را

نشمممان می دهد ) و نیسممما بی یزی ماناد نادانی ( زیرا نادان در بد ممما آوردن هر یز به
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ر مش از دیگری نیازماد ا ا ) و نیسا میراثی ماناد اد و نیسا ش یبانی ماناد مشورت و
هاااش ( زیرا از مشورت اندیشه در ا بد ا می آید)
در این حاما امام علی در مورد علم و مشممورت هه از م ممادیق خرد ا مما صممحبا فرمودا
ا ا.
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 -9حکمت  (79حکمت) ( حکمت از مصادیق علم است)

م
ممم م
م ْ ْ ُم
م م ُ
م م ن م م ْ م ن ْ ْ
ُ ْ ْ
م ْ
ُ
ع ْل ُ
م ن ْ م
ََ عتخ ُراع
خُد ماع لاك مَُّدةعأن عَكاُدت؛ععُدإٌ ع لاك مَُّدةعَكوٌ عِفعص ُدُدعح ع َ ُد مَعق،ع جلا عِفعص ُدُدعح مهع ع
م
م
م
م
م
م
م
م
م ْ ُْْ
مم ْ ُ م م م
م
م
نع ع
ع سكنعإ عصو مَاَِعِفعصعحع َؤ مم ع
م
م م
م
م

حاما ( م ن در ما و موافق حق ) را فراگیر هر جا باشد ( خواا نیاوهار خواا از بدهار) هه
حاما در میاه ماافق و دو رو هم هسما و در آنجا ( هه شایس ه نگاا داری حاما نیسا )

در اضطرا و نگرانی ا ا تا (از زبان او) بیرون آید و در یاه صاحش خود مؤمن جا گیرد.
در این حاما امام علی در مورد حاما هه از مرتبطات خرد و از م مادیق علم ا ا صحبا
فرمودا ا ا.
 -14حکمت  ( 34حکمت)( حکمت از مصادیق علم است)
م
ْ ْ
ُفخ ْلا ْ م م م م ْ ْ م ْ
ُ م ن ُ ُْْ
لاك مَّةعضَلةع َؤ ممن؛ع ماع كَّةعَعلوع ممنعأ
م
م
م
م

ِّ م
ع ل فَق ع

حاما گمشدا مؤمن ا ا ا حاما را بد ا بیاور و لو از اهل نتاق.

در این حاما امام علی در مورد حاما هه از مرتبطات خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا .
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 -11حکمت  94فقه ( علم )

ُ
م
م
ُ
ّ
م م ّ
م ُ
ع،عََل ُعیؤیسُد ُُدِ م
لُد مفُد ُدی ُُدز عُِد ُّ ع لُد مفُد ُدیُدز ع ممُدنعَل ُعی مق ِّ ع ل ّ ُد م
ؤمُهن معمنع
نعحَُد مة ع ه
َس معم
ه،عََل عی م
م
ُعمن عحَ ع م
م
م
م
م
ّ
م
مكر هع ع
م

( دانای فهمیدا و زیرن هسمی ا ما هه مردم را از رحما و آمرزش خدا مایو

نااد و ایشان

را از آ مممایش و خوشمممی از جانش خدا نومید نسمممازد و انها را از مار و هیتر خدا ایمن و آ مممودا
ناماید ) .
در این حاما امام علی در مورد فقه(علم) هه از مرتبطات خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -12حکمت  113عقل ( تدبیر و دور اندیشی )

ْ
مم م
م
م م م م ْ م ُ م ْم ْ
ُْ
عج م م م ْ م م ن ْ
م ُ
ْ
عَ عَكل عبیع ع
معَعال معَََدعأ ََْ معم منع ل بعَعال ع
العمَلعأَود معمنع لع
م
م م
م

166

هید دارائی ر مممودتر از خرد نیسممما ( زیرا خرد مممعمادت دنیا و آخرت را در بر دارد ) و هید
تاهائی تر مااه ر از خود سمادی نیسا ( زیرا خود ساد مردم را از خود سا تر اداش ه و انها
هم از او دوری هااد و تاها ماند ).و هید عقلی ون تدبیر و اندیشمه نیسما  (.زیرا اندیشه راا را
آمادا و ا وار می ازد)
در این حاما امام علی در مورد تدبیر و دور اندیشی هه از م ادیق خرد ا ا صحبا فرمودا
ا ا.
م

ْ م

م ُّ

مَعال معَ مَلعَكل ن فك م عر ( هید علمی ماناد تتار و یش بیای نیسا)

در این حاما امام علی در مورد تتار هه از م ادیق خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.

 -12حکمت  ( 119لب و عقل و علم )

م ْ ْ
ْ
م
م
م م ُ ُّ م
لس ُُّع ل ن َق ُععِف معج ْوع مَِ؛ م ْعیويعإل ْی مَِع لغ ُّرع مل عجَ ُ  ،معَعی ْا ما ُح م َ ُعذَع ُّلل ِّ
لع ْا میَعِ مَّ مث ع ل ما نیة،عل ِّی معم ُّسُد مَِ معَع ن
بع
مث ع
م
م
م
م
م م
م م
م
ْ
ُ
ل مع مَق ع ع

(دا م ان دنیا ون دا م ان مار ا مما هه د مما بر آن باشممی نرم و در اندرونش زهر هشممادا
ا ا  ،فریش خوردا نادان به طرف آن می رود و خردماد ایان بین از آن دوری می گزیاد).
در این حاما امام علی در مورد لش(عقل) هه از مرتبطات خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.

سازه مفهومی خرد در نهج البالغه امام علی

 -13حکمت  (113علم )

 -12حکمت  ( 122عقل ) ( مصداقی از علم )
ن م ُّ ُ ْ ُ ْ م ْ
ل ودد معِنحع لع

م

ع ع

( دو م ی نمودن با مردم نیمی از عقل ا ما ( و نیمی دیگر ائر صتات یا دور ماندن از شر و

بدی ایشان ا ا).
در این حاما امام علی در مورد م ممداقی از علم هه از م ممادیق خرد ا مما صممحبا فرمودا
ا ا.
 -16حکمت  (122کیس)

ن ُ
م
ّ
م م ُ
ّ ُلج ُ
م م م ُ
م
ولعَع لَظ م
یَم مزعإالع ل نس ُدِ ُرعَع ملع َُء،ع
عق
ن
عم
ز
عل
علیس
عقَضُ
ن
عم
ُك
ع
َ
ع
،
أ
َّ
ع
عإال
ز
ُد
م
ُدَ
ی
ُد
ص
ع
ن
عم
ز
ُد
ل
ع
یس
عل
ُدَضُ
ُد
ص
ع
ن
م
ع
ُك
م م م
م
م
م م م م
ٍ
ٍ
ُ
ُ
م
ُ
ُه ع
َ ناا عُنمع ألكیَسعَعإعَِح ع
م

بسا روزا داری را هه از روزا داش اش جز گر اگی و تشاگی نمی ماند و بسا نماز (شش) گزاری
هه از ایس ادن و نماز گزاردنش جز بیداری و رنج نیسا ( ون نماز و روزا را طبق د ور انجام
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ندادا ) ه نیک ا مما خوا زیرهان و روزا باز هردن ایشممان  ).در این حاما امام علی
در مورد هیا ا هه از مرتبطات خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -17حکمت  ( 127علم ) ( با توجه به حدیث عقل و جهل )
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م
ُ
م
م ّ ُ م م م
م م
ُ م ِّ م
م
م ْ ُ ُ ِّ
م
م
یلوٌ معم مع ععِ ِّ ععحیح ْ
عَلع
عاََقعمی
َسعثالثُدة:عععُدََل معح ّبُدَِّن معَعم معَلعلَععَ ُدایُد عججَ ٍ معَع ما معحََلع َاَلعِ
ل ُد
م
م
م
ٍ
ٍ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْم
مْ م
ُ
ْ م مْ م م ُ
ْ م ْ
م
َل ع
عَلعیلجؤَ ع م ل ُعحِن معَثیق عیَعِ مَّ ْی ،ع ل مع َُلعخی معم منع َ ع
یس ضیئو عِوحع ل معَلعَ
م
م
م
ٍ
ٍ
م

( مردم مه د م ه اند  ،عالم ربانی (دانای خداشاا ی هه به مبدا و معاد آشاا بودا به آن عمل

نممایمد) و طالش علم و آموزندا ای هه ( از جهل و نادانی ) بر راا نجات و رهائی یاف ن ا ممما و
مگسمممان هو ک و ناتواناد ( نادان نتهم به انواع زشممم یها آلودا) هه هر آواز هاادا ای ( به هر
راهی ) را ی روند و با هر بادی می روند ( در ا را از نادر ا تمییز ندادا و به مذهش و طریقه
ای ایدار نیس اد).
در این حاما امام علی در مورد علم هه معاای خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -13حکمت  ( 161شرکت در علم دیگران – مشاوره)

ْ
ُ ُ م
م م م م م ْ م م م ِّ م م م م م م
م
ْمم ن م
وَِ ع
عَ
عِف
َ
ِ
ِ
َح
عش
َل
ج
لر
ع
ح
ََ
عش
ن
عم
عَ
،
ك
ل
ع
ز
ی
أ
م
م منع َ اع معبر م م
م

و هر هه خود رأیی نمود (در هار مشممورت نارد) تباا گشمما و هرهه با مردان ( با تجربه ) شممور

نماید با خردهاشان شرها می هاد)
در این حاما امام علی در مورد شممرها در علم دیگران(مشمماورا) هه از م ممادیق خرد ا مما
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صحبا فرمودا ا ا.
 -19حکمت  ( 173شنیدن کالم دیگران  -مشارکت در علم – علم )
م م م م ْم م
م ْ
ْمْ م
م
منع َ ما ُعَ ُجوهع ال مح مءعَ مرفعم مو مقعع لخطإع ع
م
م

هسمممی همه به راا های اندیشمممه ها رو اورد (از خردمادان همک فاری بطلبد ) جاهای خطا و

اش باا هاری را بشاا د (و از آن ه زیان دارد دوری گزید).
در این حاما امام علی در مورد مشمارها در علم هه از م مادیق خرد ا ما صمحبا فرمودا
ا ا.
 -24حکمت  ( 131حزم -دور اندیشی  -رای محکم)
مم ُ ن ْ
ن م م ُ م مم م ُ ْ م ْ ن م م ُ
لسالمةع ع
َث مر ع ل فری م ع ل ع مة،عَعَثر ع لا مع
م
م

161

(ن یجه تق ممیر و هوتاهی (در امری) شممیمانی ا مما و ممود اح یاط و دور اندیشممی در م ی
(رهایی از زیان) ا ا.
در این حاما امام علی در مورد حزم یا دور اندیشی هه از مرتبطات خرد ا ا صحبا فرمودا
ا ا.
 -21حکمت ( 197حکمت – علم استوار)

ْ ُ ُ م م م ُّ م م م م ُّ ْ م ُ م م ُ م م م
م ْ ْ
ن م
ة ع
ال ْبع ٌ،عع َْب غو عَِعِ مر مضحع لاك مَّ م ع
إٌع ما مهع ل علوِعُت عََِّعُت ع ع
م
م

بودن اجزاء آن با یادیگر ) ااناه بدنها و تن ها ( از خوردن یک خورش و هار یک رنگ انجام
دادن ) بسم وا آمدا خسم ه می شموند  ،ا برای ( رفع خس گی ) آن دلها حاما ها و دانش
های تازا و شگتا آور را بطلبید .
در این حاما امام علی در مورد حاما(علم ا ممم وار) هه از م مممادیق خرد ا ممما صمممحبا
فرمودا ا ا .
 -22حکمت ( 242علم)

ّ
م ُ
ُ ُّ
ن ُمن ُ
یقعمبَ ُعجع م ععیزعإالعَ م
ز ع
ََءع ملعَلع؛ععإازعی مسععب م ع
عی
ََء
عَ
ِ
ٍ
م
م م
م
م
م
م

هر ورفی تامگ می گردد ( ر می شمممود ) بآن ه درون آن می گذارند مگر ورف علم و دانش

سازه مفهومی خرد در نهج البالغه امام علی

این دلها ( از فار و اندیشمه در یک موضموع) بسم وا آمدا خسم ه می شوند ( بجها یااواخا

( مممیامه و دل) هه ( ون علم در آن راا یافا ) فراخ می گردد (و گاجایش دارد برای ذیرف ن
علم دیگر.
در این حاما امام علی در مورد علم هه از معاای خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -23حکمت ( 243بصیرت – عبرت گیری)

م
ْم م
م
م
م ْ م م م مْ م ُ م م م م ْ م م م م ْم م م م م ْ م م
م
َفعأم من ،معَ معمنع َ م م
ربعأ ْب ماُد مر ،معَعم ْنعأ ْب ما عُد م عرععِ مُ،ع
منعَََُدبعنفسُدزعحخح،عَعمنعغف عَ َِعخ مسُدر،عَعمنعخ
م
م
م
م
م م م
َل ع ع
مَعم ْنععِ مُعَ م ع
م م

هر هه بحسما خویش ر یدگی نمود ود برد و هر هه از آن غافل ماند زیان هرد و هر هه ( از

خدا ) تر مید ( از عذا و هیتر روز ر م یز ) آ ودا باشد و هر هه (از دنیا) اد گرفا ( در هار
اخرت ) بیاما گردیمد و هر هه بیاا شمممد ( نیک و بد را ) فهمید و دریافا و هر هه فهمید ( ب دا
شاا ی ) دانا گردید.
در این حاما امام علی در مورد ب ممیرت(عبرت گیری) هه از مرتبطات خرد ا مما صممحبا
فرمودا ا ا.
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 -22حکمت ( 211عقل – علم)

م
م
م ْ م
م
ْ م م
ْ م
ْ
ی ع
ع[َ ع]ع مویعأ مم ع
ُك معم ْنعَ عأ مَیعتات
م
ٍ
ٍ
ٍ

و بسا عقل و خرد هه ا یر و گرف ار هوا و خواهشی ا ا هه بر او فرمانروا ا ا.

در این حاما امام علی در مورد علم هه از م ادیق خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
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 -22حکمت ( 211تجربه – علم)
ُ ن
ن
ممنع ل وعیق معَفظع لتجر مب مةع ع
م
م

از ر یدن و د ا یاف ن باار نیک نگاا داری تجربه و آزمایش ا ا.

در این حاما امام علی در مورد تجربه هه از م ادیق خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -26حکمت ( 212علم – عقل)

ُعج ُ م م
م ُ ُ ّ م
َدعَ ملز ع
بع َ م
فس مزعأَععَس م
رء معِ م

خود بیای ش ص یای از رشابران خرد او ا ا ( زیرا مق ضی عقل زیادا هردن خوهای نیاو

ا مما و خود بیای جلوگیر آن می باشممد ا ماناد ا مما هه به عقل رشممک بردا و زیادا هردن
فضایل را جلو گرف ه.
در این حاما امام علی در مورد یای از اموری هه به خرد ا مممیش وارد هاد صمممحبا فرمودا
ا ا.
 -27حکمت  ( 219عقل – علم )
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م
م
ْ مم
ْ ُ
ْ م
ْ مُ م
ع ع
َثعم ماَحلع ل ُع ول،عتات ُعب ُرَقع َِ مَم ع
أك
م
م
م م
م

بیشم ر جاهای ب ان اف ادن ( لازش) خردها زیر درخشممادگیهای طعمها و آزها ا مما ( طمع
آدمی را از آ مان عقل و بزرگواری به س ی و خواری هشاند.

عواملی هه به عقل (فهم) آ یش وارد می هاد ،طرح یک بعد جدید از ابعاد روان شااخ ی انسان.
 -23حکمت  ( 232عقل – نیروی درک)

م م م م ُ ن
ْ مم ْ
ُم م م
م م ُ ن
م م ُ
ْ مم ْم م م م م م ْ م ْ ُ
م
مَ معقی علز معصحعل َع ل مع مَق عع َلع موع ل مايعیعع لش ْ معءعم مو مض معزعع م ی عع ماحعل َع لجَ م عع َلعقععع معلتع

به امام گت اد خردماد را برای ما وصمف هن ا آن حضمرت ( در نشانه خردماد ) فرمود:
خردماد هسمی ا ا هه هر یز را بجای خود گذارد ( بگوید آن ه زاوار ا ا و بجا آورد آن ه
شایس ه ا ا ) گت اد نادان را برای ما بیان فرما فرمود :بیان هردم.
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در این حاما امام علی در مورد علم هه از م ادیق خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -29حکمت  ( 222عقل – علم )

م م
م م
رضع ّه ع ع م ُْت مك ُعش ْرِع لخَّرع ْتحصی َ م
عِلع ع ع
ع
م
م
م

و نیاشامیدن شرا را برای محتوظ داش ن خرد( از فساد و بدی).

 -34حکمت  (272بصیرت  ،علم )
ُّ ُ
ُ م
لااَضر ع ع
ع
ألمَِّنعَ ْعَّ عَ ُیوٌع
م
م

 -31حکمت  ( 231رویه = عقل )

م
ْمْ م
ن ُ م ُْ مم م م ْ
ُ ُْ ُ ُ م م
م م ْ م ْ
م ُ
ْ ْ
وٌعأ ْ ل مَِ ،معَعال معیغ ُّ ع ل مع ُ معمنع َ ص ما ُ عز.
تع نلرَیةعَكَ معَی مةعمعع مْل ْب ماَح،عع ععَك ماِع لعی
ل ْی مس
م
م
م
م

تتار هماناد دیدن نیسما گاهی زیرا گاهی شمم ها درو می نمایاند اما آن هسی هه از عقل

ن حیا خواهد به او خیانا نمیهاد.
در این حاما امام علی در مورد رویه هه از مرتبطات خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -32حکمت  ( 232علم )

م م م ْ ْ ُ ْ ْ ُ م ِّ م
قِعع ل مع َُلعَا محع َ معل ملیع ع

سازه مفهومی خرد در نهج البالغه امام علی

آرزوها دیدا های بیاائیها را هور مینماید.

علم و دانسممم ن ( احامام دین ) راا بهمانه جویان را ( هه میگویاد :خدا هریم ا ممما و رحیم و

نیازی برنج و بادگی ما ندارد) میبادد.
 -33حکمت  (233علم )
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م م م م
م م ّ م
م
َل ع
یزع ملع م ع
إذ عأحذلع هعُعَاع عََظرعَل م

هر گماا خمداونمد بامدا ای را ( بر اثر گاماا ) سممما گرداند علم و دانش را بر او ماع هاد ( .او را

توفیق ندهد تا از علم دین و احاام الهی هه موجش عادت و نیاب ی ا ا بهرا ماد گردد).
این فرمایش دلیل ا ا بر ایااه نادانی بدترین بی ارگی ها ا ا.
در این حاما امام علی در مورد علم هه معاای خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -32حکمت  ( 293دستور پیروی از علم – نهی از همراهی احمق )
ْ م م م ن ُ ُ م ِّ ُ م م ْ م ُ م م م ُّ م ْ م ُ
م ْم ُ
م م ْ م
عویدعأٌعَكوٌ معمثلزع ع
العَصابع َ مَضقععإازعی ینعلك معععلزعَ
م
م

هماشمممین احمق مبمماش زیرا ( بر اثر بی خردی خود ) هممارش را در نظر تو زیامما میآرایممد و
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دو ا دارد تو ماناد او باشی ( حماق ش را یروی نمانی)
در این حاما امام علی در مورد علم هه از معاای خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -32حکمت  ( 297عبرت ها – علم ( نمونه ای از علم مسموع)
م
م
ْ
م ْ مم ْ مم م ن
َح ع
رب معَعأق ع مالَ م ما م ع
مَعأكَثع ل مع

ه بسیار ا ا عبرت ها و ادها ( از روزگار و اد دهادگان ) و ه هم ا ا اد ذیرف ن.

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

در این حاما امام علی در مورد عبرت گیری هه از م ادیق خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -36حکمت ( 319اثر تکوینی فقر بر عقل)

ْ ْ
م ْ م م ْ ْ
م ن ْم ْ م ْم
م
ِّ
ت.
عإٌع لف مرعم ماة معِلعین،عمع شة معِل مع ،عد مَ میة معِل مَّ م ع
م
م
م

تاگد م ی جای شماسما و هم بودی در دین ا ا ( ون تاگد ی بسا ش ص را خیانا و

درو گت ن و خواری و هممک ناردن از حق وادارد همه ایاها نقص در دین می باشمممد ) و جای
ممرگردانی خرد ا مما ( ون فقیر ناشممایبا راا را مما را گم هاد و در هار خود عقلش حیران و
اندیشه رگردان شود ) و موجش دشمای ا ا.
 -37حکمت  ( 333ژرف اندیشی )

ْ
م ْ
ُ
ز ع
منعخاَضصع َؤمن عمغ َُّوحعبفك مر مَ م ع
م
مم

از ویوگی های مؤمن ...در فار و اندیشه اش ( در بادگی و ایان هار ) فرو رف ه
در این حاما امام علی در مورد مامور بتارته ( رف اندیشممی) هه از م ممادیق خرد ا مما صممحبا
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فرمودا ا ا.
 -33حکمت  ( 333علم )( قسمتی از عقل مطبوع و قسمتی مسموع )

ْ ْ ْ
ْ مْ
م ْ
م م مْ م ُ ْم ْ ُ ُ م م ْ ُ
ُ
م
عَل معیكنع َِ ُاول ع
ل مع َُل معَل مٌََّ:عمِ ُاول معَعم ْس َُّول؛عَالعی فعع َسَّول،عإذ
م
م
م

علم بر دو نوع ا مما یای علم مطبوع و علمی هه طبیعی و فطری ( اثرش در هردار آشمماار )

باشممد و دیگری علم مسممموع و شممایدا شممدا ( از راا اموخ ن و مطالعه ) و علم مسممموع ممود
ندهد و هرگاا مطبوع نباشد ( ش ص را بحقایق نر اندا نیک ب ا نگرداند.
در این حاما امام علی در مورد علم مطبوع و مسممموع هه از م ممادیق خرد ا مما صممحبا
فرمودا ا ا.
 -39حکمت  ( 247علم )(علم مطبوع)
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ً
م ْم ْ م م ن ُ ْ م م ْ ً ن ْمْم م ُ مْ ًم
عویمَعمَع ع
مَع َ ودلع هع مرأعَ ال،عإالع َ اهعب مز
م
م

خداوند عقل را در مردی ودیعه ناهادا ( نب شمممیدا) مگر آناه او را با آن یای از روزها ( با ارا مممازی
آن از ف امه و تباهی دنیا یا بو مممیله طاعا و بادگی از گرف اری آخرت )رهائی دهد ( .این حدیث بیانگر بعد
هارهردی ا ا)
در این حاما امام علی در مورد علم مطبوع هه از م ادیق خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -24حکمت  ( 221علم )

با ا مما ترا ( ممود بردن) از عقل و خرد هه راا های گمراهیا را از راههای ر م گاریا به تو آشمماار
می ازد  (.زیرا این ود همه ودها را در بر دارد ).بیانگر بعد ارزشی و شااخ ی ا ا.
در این حاما امام علی در مورد علم هه معاای خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
 -21حکمت  (222علم )

ُ
م
م خا م
ُْ م م م ُ
ْ م م
م ُ ُ
لا
عقََ ع و كعب مع ملكع ع
عَََر،عَع لع عَسَم م
لَّك،عَ م
م َل معغَِء م
عقَِع،ععََرعخل عخل م كع م م م
م

در این حاما امام علی در مورد علم هه از معاای خرد ا ا صحبا فرمودا ا ا.
نتیجه گیری

مؤلته های متهومی خرد بر ا ممما

سازه مفهومی خرد در نهج البالغه امام علی

م ْ م م م م م م ُ م م م
ْ م
م م م
ك ع
ِفَك معم ْنعَ ملك،عمَعأ َْض محعلكعَ ُا عغ ِّیك معم ْن ُعحش مع ع

هلمات امام علی در نهج البالغه عبارت ا ممما از (:اگر ه

تمام مؤلته ها به علم باز می گردد ولی م ممداق یابی به هشممف دقیق تر مؤلته ها و مماخا مقیا

همک

می هاد)
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 -5علم (در برابر جهل)
 -2دانایی (در برابر حماقا) (فهم) (عقل به معاای دانایی)
 -3دور اندیشی (حزم) رف اندیشی (مامور بتارته) ( جوالن رای)
 -5تتار ( حل مساله )
 -1عبرت گیری ( تجربه )
 -6علم مطبوع و مسموع
 -7حل مساله
همان طور هه در ایدا م ذهر شمممدیم مممازا مهومی خرد در نهج البالغه همان طور هه در جوامع
روایی مطرح ا ا به معاای علم ا ا ولی در مقام م داق یابی به هتا مورد باال می توان اشارا نمود .
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مقاالت

 .11سادیدا  ،عبا

 ،در آمدی بر روش شاا ی فهم معارف روان شااخ ی از احادیث  ،جله یلوم

حنیث ،ال دوازدهم  ،شمارا وم و هارم ،ص .33-119
 .12سادیدا ،عبا

1892،ش ،روش متهوم شاا ی موضوعات اخالقی وهاربسا آن در متهوم حیا ،

دوفصل ا ه ی یلمی پژو شی اخالق وحیانی )1(1 .ص. 92-21
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چکیده

نه الباغه از جهه تصویرسازیهای ادبی و باغی از جایگاه و مقا شامخی
برخوردار اسااه و اما علی قدرآ فزایندهای در خلق تصاااویر باغی و تأثیرگذار
از موضااوعاآ و رویدادهای مورد بح از خود نشااان داده اسااه .با تعمق فراوان در
ماااهیااه تصاااااویر باغی موجود در این کتاااب نفیس و بااا مدااالعااه و آگاااهی از
دساتاوردهای جدید باغی شااهد نزدیکی تصااویر باغی نه الباغه با مختصاآ
تصااویر ساینمایی خواهیم بود .تصاویر پویا و فنی اما  به طور شگفهانگیزی از
عناصاار سااینمایی موثری برخوردار اسااه که در انتقا مضااامین مورد بح نقش
بسازایی ایفا کرده اسه .این مقاله با تکیه بر مبانی نظری موجود در کتابهای نقد
ساااینما به تعیین و بررسااای مهمترین منلفههای ساااینمایی و ساااپس اساااتخراج
شاواهدی از آن در خدبههای نه الباغه که از صابده روایی بهرهمنداند میپردازد
تا قابلیه سااینمایی و نمایشاای تصاااویر نه الباغه را نمایان و تحلیل کند .نتیجه
پژوهش حاضاار نشااان میدهد که تصاااویر باغی نه الباغه به ویژه زمانی که متن
دینی از روایااه بهره میگیرد از عناااصااار و امکاااناااآ ساااینمااایی ویژهای بهره
گرفتهاساه .عناصاری چون روایه تودرتو و حرکتی میزانسن پرسپکتیو زاویه دید
دوربینی مونتااال و فراینااد تاادوین در تصاااااویر باغی امااا  کاااربرد دارد و در
تأثیرگذاری و پویایی تصاویر ارائه شده نقش فعالی ایفا کرده اسه.
واژگان کلیدی

عناصر سینما نه الباغه روایه تصویرآفرینی باغه.

* .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر گروه زبان و ادبیات عربی.
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 -1مقدمه

ممیاما به عاوان جدیدترین هار در عرصممه هارهای بشممری ،زبان و ممبک خاص خود را دارد هه رغم
ایاامه در اراای از موارد با دیگر هارها و انواع ادبی و هاری تداخل یدا میهاد ،اما به ارهای دیگر از آنها
م ممایز ا ممما .از دیدگاا ما ز« ،در مممیاما نظامی هم راز با نظام زبان وجود دارد .ولی میان این دو نظام
اخ الفی بزرگ در میان ا مما .نظام بیان ممیامایی از اصممل تشممابه ادراهی (تشممابه دیداری و شممایداری)
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

مر شممه میگیرد و همین تشابه ا ا هه به تماشاگر اماان میدهد ،دیداهایی را هه بر ردا به نمایش
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درمیآیامد ،باز شمممااخ ه و ادران هاد» (ما ز .)38 :1833 ،به عبارتی دیگر « مممیاما در بردارندۀ وا گانی
ا ممما مرهش از عااهای اشمممیاء و مردمان هه مبدل به نشمممانههای آن مردم و اشمممیاء شمممدا و به مثابه
واحدهای وا گانی عمل میهاد» (لوتمن.)11 :1811 ،
هممانطوری همه زبمان مممیامایی هید وقا بینیاز از زبان ادبی یا زبان و ویوگیهای دیگر هارها و
علوم انسمانی و تجربی نبودا و نیسما ،طبیعی ا ما هه آثار ادبی نیز از ا قالل بای و زبانی محدود و
مشمم

ممی برخوردار نباشمماد و برای ویایی ،ممرزندگی ،تأثیرگذاری و تعامل با انواع هاری و دیگر اهداف

تالش میهامد ویوگیهمای مممبای و مح وایی دیگر علوم و هارهما را اق بما

هاد .این اق با

در م ون

امروزا به صممورت خودآگاا و ناخودآگاا انجام میگیرد .یعای اراای از نویسممادگان با ایااه آگاهی ادانی
از تاایکهای مممیامایی ندارند ،اما با توجه به مممبک و زبان خود ،به خلق اثری می ردازند هه از جهات
زیادی با هار مممیاما مشمممابها دارد .اما اراای دیگر م أثر از جریانهای بیاارشممم های و ضمممرورت ارتباط
ً
ادبیات با انواع و انرهای هاری ،عمدا به هاربرد تاایکهای یامایی می ردازند.
ً
اما دربارا ارتباط آثار ادبی گذشممم ه با مممیاما ،مسممملما نمیتوان این فرایاد را یک حره ی آگاهانه و
خودآگاا تلقی نمود .زیرا ممیاما هاری جدید مربوط به دنیای معاصممر ا مما و در دورهای گذش م ه اخ راع
نشمدا بود .اما این بدین معاا نیسما هه آثار گذشم گان ،به هید وجه ،از ورفیا یامایی برخوردار نیسا.
گر ه میاما در دورا معاصر وهور هرد ،اما عالقه انسان و ادیبان بلیغ به خلق صحاهآراییهای ویا و بلیغ
از مو اها و عااصمر و موضموعاتی هه در صدد ارائه و تجسم آن بودند ،دغدغهای ههن ا ا هه از دیرباز
با انسمان همراا بودا ا ما .باابراین ما در آثار ههن ه دیای و ه غیر دیای شماهد بروز این بک هس یم
هه امروزا با تدوین و تشمری ،مبانی نظری میاما ،شاهد نزدیای بک این آثار با رویارد یامایی هس یم.
این رویاردی عالوا بر آنامه در جهمانی شمممدن یمک ادبیمات و ویمایی آن نقش دارد ،در امامان بازتولید
یامایی و فهم به ر رف ارها و هاجارها و شرای زیس ی و اخالقی انسانهای گذش گان دخیل ا ا.
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در میان آثار ادبی ،نهجالبالغه در اوج اد قرار دارد .باابراین بدیهی ا مما هه این اثر از م

ممات

و مازوهارهای مهم آثار ادبی در به رین نحو و فراگیرترین حالا برخوردار باشد .این اثر هه بر مجموعهای
از خطمش و نماممههما و حام اممام علی برخوردار ا ممما ،در دورا معماصمممر بما شمممالگیری نظریات و
رویاردهمای نقدی م لف ،از جهات زیادی مورد بحث و برر مممی قرار گرفا .محققان از جهات م لتی
به برر ممی این اثر رداخ اد و ابعاد و زوایای م لف آن را هشممف و شمماا ممایی هردند .ووهشهای هم از
ه ا جهانی را با دیگر هارها نشمان میدهد ،خالی ا ما و هم اان هم ر مورد توجه قرار گرف ه ا ا .از
جمله این رویاردها میتواند برر می عااصمر یاما در نهجالبالغه باشد هه در شاا ایی این جابه از بک
امام در این شممماهاار ادبی و دیای مؤثر ا ممما و ورفیا و اماان عظیم این اثری برای ا ممم تادا از جهان
میاما را نشمان میدهد .اثری هه در تجسمم دقیق و تر میمی بسمیاری از رف ارها ،رویدادها ،موضوعات و
دیگر مسمممائلی هه در ع مممر امام ،رخ دادا میتواند نقشآفر یای هاد .از این رو این ووهش با توجه به
اهمیا این موضمموع در صممدد ا مما به هاربسمما عااصممر ممیامایی در خطبههای نهجالبالغه بپردازد تا
رانجام ا

ی برای وال ریل بیابد:

ت اویر ادبی و بالغی موجود در خطش نهجالبالغه از ه عااصر یامایی برخوردار ا ا؟
 .2پیشینه پژوهش
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جها ممبای در نهجالبالغه انجام گرفا هه جای ووهشهای بیاارشمم های هه انسممیل و ورفیا این

در رابطه با ارتباط نهجالبالغه با هار و ت ممویر ممازی ووهشهای اندهی صممورت گرف ه ا مما هه
جمله آنها میتوان به موارد ریل اشارا نمود:
مقاله (« ،)1832هار ت مویرآفریای در نهج البالغه» ،از حمید محمد قا ممی ،ما شمر شمدا در مجله
تحقیقات علوم قران و حدیث .در این جسم ار ،ضمممن تعریف متهوم ت ممویر و نقش آن در حیات ب شمیدن
به معانی ،به این موضمموع بدیع از ماظر نهجالبالغه توجه شممدا و به اقسممام ت ممویرآفریای در نهج البالغه
اشمارا شمدا ا ا و نویسادا نمونههایی از

اان ناز آن حضرت را هه در آنها از این شیوا جذا ا تادا

شدا ا ا ارایه نمودا ا ا.
یا مقاله ( ،)1891واهاوی هار روایا ممیامایی در خطبه  91نهجالبالغه ،از مریم ممرگزی ،ولیالله
حسمومی ،ما شر شدا در مجله علمی ترویجی راج مایر دانشگاا عالمه طباطبایی .این نوش ار با توجه به
ویوگیهای بالغی برجس م ه در هالم حضممرت علی به برر ممی هاربرد و ورفیاهای این هار در خطبه
 91نهجالبالغه رداخ ه هه حاوی گزارشممات و روایات م لف ا مما .بر این ا مما
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به روش توصممیتی-
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تحلیلی معی شمدا تاایکهای میامایی از قبیل میزانسمن ،صحاهآرایی ،نقطه دید و غیرا در این خطبه
معرفی و هار امام علی در هر مورد نشان دادا شود.
یا مقاله (« ،)1893روایا نمایشمی تابلوی نقاشی خلقا در خطبه  123نهج البالغه» ،از نویسادگان
فوق ،ارائه شمممدا در همایش اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هار و علوم انسمممانی .این مقاله
به برر ممی عااصممر ت ممویر آفریای تر ممیمی از خطبه مذهور رداخ ه ا مما .ایااه امام تابلویی گرم و زندا و
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

رنگ آمیزی آن با انواع رنگ ها ،صمور بالغی تشمبیه ،توصمیف ،ا م عارا ،هاایه ،مجع و عااصر معاوی،
ایجاد هردا ا ما .در نظر نویسمادگان مقاله در رتو این شیوا ،بسیاری از حقایق دیای و معارف توحیدی در
قالشهایی محسممو

و عیای به نمایش درآمدااند و موضمموعهای معاوی و روحی و حاالت نتسممانی جان

گرف ه و به صورت زندا و گویا بر صتحه تابلو واهر شدااند.
هم این میتوان به مقاله ( ،)1893نقد و برر ممی ت مماویر تجسمممی قرآن هریم در نهج البالغه ،از
ابراهیم اناری بز لوئی و ممیرا فراهانی ما شمر شدا در مجله ووهشاامه نهج البالغه اشارا هرد .آن ه در
این مقمالمه بدان رداخ ه میشمممود ،برر مممی ت ممماویر تجسممممی قرآن هریم در نهجالبالغه از ماظر رواب
هاجارگریزی معاایی ا مما .بر این ا مما

در ووهش حاضممر ،هارهرد ت مماویر تجسمممی قرآن هه در قالش

صمورتهای انسمان اداری ،حیوان اداری ،جسم اداری و ...نمود میآید ،در نهج البالغه برر ی و ارزیابی
میگردد تا گونگی هارهرد هر یک از انواع یاد شدا در بافا هالم حضرت تحلیل و تبیین شود.
امما این مقاله در برر مممی هار عا مممر مهم مممیامایی در خطبههای نهج البالغه به طور دقیق و
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علمی ،موضموعی ا ما هه تاهاون بدان رداخ ه نشمدا ا ما و از این ماظر ووهشمی نو قلمداد میشود.
الزم بمه رهر ا ممما همه در میمان مقماالت ممذهور تاها مقاله روایا مممیامایی در خطبه  91نهج البالغه با
موضموع ما ارتباط دارد هه مقاله حاضر ،از جها برر ی این عااصر در هل نهجالبالغه تا با ن ایج جامعتری
بر د و ان ا عااصر و مؤلتههای ت

ی یاما ،با مقاله فوق م تاوت ا ا.

.3بحث و بررسی

با توجه به ایااه « یاما ماا باترین بس ر برای جهانی هردن ادبیات یک ملا ا ا»
(جهانگیریان )118 :1831 ،و هاربرد عااصر یامایی «در هر نوع ادبی ورفیاهای درخور توجهی برای
بازآفریای در یاما ایجاد میهاد» (حیاتی ،)31 :1831 ،در این ب ش از مقاله به برر ی هاربسا مهمترین
عااصر یامایی در ت اویر بالغی خطش نهج البالغه می ردازیم تا جایگاا اثر در میان ادبیات جهانی و
میزان قابلیا صحاهها و ت اویر موجود در نهجالبالغه برای تبدیل به آثار نمایشی هشف و برر ی گردد.
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1ـ .5روایت تودرتو و حرکتی

روایاها در تمام جلواهای فرهاگ انسممانی حضممور دارند «در دا مم ان ،نمایش ،ا ممطورا ،تاریخ،
رقص و ...در همه جا ،شماهد هاربرد این عا مر هسم یم .هر جا انسان باشد روایا نیز هسا .جامعة بدون
روایا وجود ندارد ،زیرا جامعة بدون فرهاگ ت ممورنا ذیر ا مما» (اخوت .)11 :1811 ،جهانیبودن و عام
بودن عرصمممههمای روایا از وجود عااصمممری حاایا میهاد هه در تمام روایاها ،از هر فرهاگ و ملی ی
میتوان آنهما را یمافا و به این جها «روایاها را دیگر محدود به جابههای خاصمممی از فرهاگ نمیداناد
انواع ادبی و هاری هه با روایا روهار دارند ،فرم خاصی از روایا را به هار میگیرند.
شمیوا روایا همزمان ،تودرتو و حره ی یای از رهاربردترین شمیواها در روایا میامایی ا ا .این
شمال از روایا بس ه به تعداد رش ههای دا انی ،از طریق نماهای م والی به طور م ااو با دوراهای ه
یما همارتایی واقع میگردد .ویوگیهایی ون حالا تعلیق و اضمممطرا  ،تعویق نجات قهرمان تا وا سمممین
لحظات ،از مهم رین ویوگیهای این شمیوا از روایا میباشد» (رحیمیان .)111 :1839 ،هم این روایا
یامایی در زمان هاونی و حال پری میشود و از حرها و ویایی خاصی برخوردار ا ا.
هر اد ه ا نهجالبالغه اثری روایی و دا م انی نیسمما تا از روایا به گونه و ممیعی برخوردار باشممد،
اما با توجه به بازتا موضممموعات م لتی اج ماعی در آن در مواقعی صمممباه روایا به خود میگیرد .اما از
آنجایی هه تجسممم و تأثیرگذاری از اهداف مهم امام در نهج البالغه ا مما ،این روای ی در بسممیاری از
اوقات جابه مممیامایی و خاصمممیا ت مممویری دارد .در واقع این خردا روایاها به صمممورت توردتو،حره ی،
اهاونی و هر آن ه یک روایا ممیمایی بدان م مایز ا مما در بادهای نهج البالغه وهور مییابد .به عاوان
مثال در نمونه ریل از خطبه دوم هه امام آن را در بازگشمما از جاگ صممتین ایراد هردا ا مما ،صممباه
ً
روایا میامایی در نمونههای تمثیلی امام هامال هویدا ا ا ،آنجا هه از دوگانه "شیطان و فریش خوردگان"
میدانه جاگی نمادیای می ازد:

م
م
ن م م م م ُ
مم ُ
ُ م م م ُ
م ُ
م
ْ م م ْ ْ م ُ ُ م م ُ ُ
َحتعأَالمز معَعقَمعل مو َهعِف معع ع
«أُِدََو ع لش ُد ْیُِدٌَعع مس ُدلكو عم مس ُدَلكُدز معَ معَ محدَ عم َ م لز،عهِبعَ ُد
م
م
م
ٍ
مم
م م ْ ُْ م ْ م م م م م ْ ُْ مْ م م م م م ْ م م م م
م م ُ ْ م م ُ م م ُ م م ُ م
كُِدَ،ععُِ مععیُِدَعَُد مَشوٌعَُد م عَض عرٌَعجَ م لوٌع
د َ ُداع مبُدأخفُد مَعُِدَعَعَ مِئاع مبُدأاال معُِدَعَعقُدَمُدتعلَععَ ُد ُد مَب م
م ُْ ُ
وُن مٌعِف معخ ْی معد ح معَ معش ِّرعج م
ٌ» (نهج البالغه /خ.)1
ی ع
مف
م
م
م ٍ
ٍ

«از شمممیطمان فرمان بردند و در مسمممیرهای او را مممپردند و از آبشممم ورهای او آ خوردند.

نشمانههای شیطان به د ا آنان به جابش درآمد و ر مش برافراش ه شد .آن هم در میانهی
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بلاه آنها جابههای ا ما ی زندگی انسان هس اد» (گرین .)111 :1838،اما باید توجه هرد هه هر هدام از
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آشمو هایی هه آنان را زیر امه هایش فرو میهوفا و با بن م ضربههایش ایمال میهرد
و ون ا مبی رهش روی دو ا میایس اد .باابراین مردم در میان آن ف اهها در به رین خانه و
یا بدترین همسایگان رگش ه و رگردان و نادان و بالزدا بودند».
همانگونه هه مالحظه میشممود روایا در این باد همزمان و تودرتو ا مما .بدین معاا هه اجزای روایا
در یک میر زمانی مشم ص یای ا از دیگری به گونه تدریجی و تااملی در حرها ا ا .جز دوم ،جزء
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

اول را هامل میهاد و جز ممموم جزو دوم را و به همین شمممال تا ایان اجزای روایا به گونه تسممملسممملی و
زنجیروار در هامار هم قرار گرف مهاند .روایا به ماناد یک ممماانا هامل مممیامایی از مجموعه النهای
خردی تشمایل شمدا ا ما .اب دا اطاعا از شمیطان به عاوان فرماندا مد نظر ا ا هر اد شیطان جابه
معاوی دارد ،اما عبارات جابه تر ممیمی و مادی دارند و امام با وا گان ت ممویری گونگی فرمان ذیرف ن از
شممیطان را تر ممیم نمودا ا مما .به ماناد مماانسممی از یک فیلم فان زیک و خیالی هه به و ممیله ابزارهای
ب مری و نمایشی ارائه میشوند .در مسیری حرها هردن ،آ خوردن ،به اه زاز درآمدن ر م ،فروهوف ن
و ایمال هردن با ممم و امهها ،ممرهشممی هردن ا ممش و ایس م ادن آن روی دو ا ،و ممرانجام حیرانی و
مرگردانی جزئیات یک اانا هامل و ماظم ا ا هه به گونه یمایی و ت ویری تو

امام برای نشان

دادن و تجسممم نقش شممیطان در جهاد ،هاگامه فریش مجاهدین و مسمملمانان به هار رف ه ا مما .در این
مماانا افعال حره ی نقش بسممزایی دارند و ممو ا مدام از حال ی به حال ی دیگر در حال تاییر و جابجایی
ا ما .هر اد عدم یروی از روایا خطی بر هم زنادا صمباه یامایی نیسا ،اما با توجه به اماانات اندن
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زبان ت مویری در مقابل زبان ادبی ،یروی امام در این مقطع از زمان خطی و ماسجم ،جابه یامایی
ماانا را تقویا و شمدید نمودا ا ا .همین شال روایا در خطبه هوتاا نهم هم دیدا میشود ،آنجا هه
امام میفرماید:
«
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م
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(نهج البالغه.)9 ،
آنها مروصدایی راا انداخ اد ،اما هاگام جاگ این روصدا ،با س ی همراا شد اما ما تا هار
دشمای را نسازیم نمیخروشیم ،و تا نباریم ،یل ،روان نمیهایم».
حرها ،همزمانی و تودرتویی روایا در این باد ف می ،و بلیغ و موجز ،از مهم رین م

ات ا یزود

روایی مورد بحث ا مما .ایپزودی هه از تمثیل برخوردار ا مما ،اما این تمثیل به جای ایااه جابه ممیامایی
و ت مممویری مقطع را تضمممعیف نممایمد ،بما توجمه بمه هم وانی با وا ا مورد بحث و هم این برخورداری از
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جلوا های ب مری و مادی واضم ،و آشماار ،جابه میامایی الن مورد نظر را افزایش دادا ا ا .ماجرا در
خ موص تاییر حالا جاگجویان از هیجان باال به مسم ی و رخوت ا ا ،به ماناد رعد و برق .اما ضد آن
نیز تو م امام تر میم شدا ا ا هه آن همانا هش ن و تارومار هردن دشمن بعد از خروشیدن و به هیجان
درآمدن و جاری هردن ممیل و ممرازیر شممدن آ بعد از باریدن ا مما .همه ایاها به طرز آشممااری ،در هم
رف گی روایاها را نشمان میدهد و قابلیا مامل اجزای دوگانه روایا به ت ویر میهشد .روایا از تشویش
صمباه ت مویری روایا با ا تادا از حادثه رعد و برق و هم این ا تادا از فضا ازی یعای ماجرای یل
بعد از باران ،به خوبی دو حالا م ضمماد و م ااق

را نشممان میدهد .دو حال ی هه یای از هیجان به طرف

فروهش نمودن ا ا و دیگری از حالا هیجان به طرف تشدید شدن و فراتر رف ن ا ا.
رشم ه روایاها در ا یزودهای روایی نهج البالغه به صورت یا ی و ماجسم یای ا از دیگری قرار
میگیرند و تالش فراوان امام برای بر هم نزدن نظم و ارائه ت ممویری واضمم ،از ممو ا مشمماهدا میشممود.
شمممگردی همه بمه ایجماد روایا تودرتو و همزمان در نهج البالغه انجامیدا ا ممما .علیرغم ایااه برخی از
ت ماویر موجود در نهجالبالغه از حرها تهیاند و جابه هارهای تجسمی دارند – آنجا هه و اها و عااصر
ثمابا به ت مممویر هشمممیدا میشمممود -اما امام گاهی برای بیان نامالیمات یا مضمممامین و جابشهای
اج ماعی ناگزیر ا مما از ت مماویر حره ی و ممیامایی ا م تادا هاد هه به گونه یا ی و تودرتو ارائه میگردد.
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به دور ا ما و در زمان خطی مشم ص و هاونی در جریان دارد .ا تادا از صدا برای تر یم هر ه بیش ر

به عاوان مثال در نمونه ریل هه در توصمیف آشمو ا ما ،این مبای م اا ش با و ا در ت ویر ازی
مورد عاایا قرار گرف ه ا ا ،آنجا هه میگوید:
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م م م
م م ُ ُ م م م م م م ُ م ُّ م م م م م ُ ْ م ْ ُ م ً م ْ ُ م ً م ْ ُ م
َولُدة،عیا مف ُدَع
« معُد عِ معِع ع لل ْیُد ع ََظَل،عال عتقوم عُِدَعقُد مَضَُّدة عَ عال عَرد عُِدَعح یُدة،عَُدأَكُ عم مومُدة عم عر ع
مم
م
م
مْ م
م
ق مَض ُع م َ معَعیج مِ ُع م َ معح مِ ُعا مَِع» (نهج البالغه.)118 /

«آشمو هایی ون ارا های شش تاریک ،یش خواهد آمد نه هید یز ردر برابر آن می تواند

ایس م اد و نه ر می از آن میدان نبرد بازگردانه می شممود ،ون ش م ری لگان زدا و االن نهادا
هه راهبرش آن را باشاند و وارش آن را ناتوان دارد».
در ایاجمما حرهمما ،ت مممویر ممممازی ،تجسمممم ،نور ردازی ،بیممان هیتیمما حرهمما ،ایجمماز و غیرا در
ت ممویر ممازی نهجالبالغه ،همگی نشممانگر روای ی ممیامایی و تودرتو ا مما .حرها روایا از هلی به جزئی
ا ممما و تیرگی و مممیاهی اندن اندن بیشممم ر میشمممود و نوعی تطور در آشمممو و بلوا به ماناد یک تجمع
خیابانی را نشمان می دهد .در همین را م ا عااصمر طبیعا مطابق معمول تو م امام به هار رف ه ا ا .از
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عوامل طبیعی یعای انباشما شمدن تاریای شمش تا عوامل انسمانی یعای نحوا راندن شم ر در بیابان همگی
روی هم رف ه ،در صدد ارائه ا یزودی روایی یامایی از و ا مورد نظر هس اد.
2ـ .5میزانسن

دومین عا مر مهم در میاما میزانسمن ا ما .این عا ر را نمیتوان به ادگی تعریف هرد .زیرا از
وا اهای تعریف نشممدا ممیاما مما هه هر ها معاا و متهوم م تاوتی از آن بیان میهاد .میزانا به طور
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

هلی عبارت ا ما از هار ت ویر ،بازیگران ،دهور و ازمیاه ،نور ردازی و حرهاهای دوربین هه در رابطه
با خود و یادیگر مورد مالحظه قرار میگیرند» (نیاولز .)13 :1811 ،اهمیا میزانسممن تا به حدی ا مما
هه ممان ا مما اان گویا باشممد هه گاا هل صممحاه به مدد ت ممویر و بدون نیاز به دیالوگ ،قادر به ان قال
اتمستر (حال و هوا) ش

یا ردازی و معاای صری ،یا ضمای گردد» (فیلیپا.)18 :1832 ،

امام با توجه به ا م عداد و توانایی باالی خود در تجسمم و ت مویر مازی ،اجزاء و ابعاد ت اویر و
ممو اها را مشممم ص میهاد و تالش میهاد قابلیا ب ممری قابل توجهی به موضممموعات مورد نظر خود
بدهد .این صمممباه هه به طور ناخودآگاا در هالم امام به هار رف ه ا ممما ،مممبش مقاربا فراوان آن با
میزانسمن در یاما شدا ا ا .این و اها خواا توصیف اعمال و رف ارهای حره ی باشد ،خواا و اهای
ثمابما و مامانهمای خماص ،با تجسمممم جلواهای م لف ب مممری تبیین گردیدا ا ممما و مممبش ایجاد
صمحاهآرایی و میزانسمن گشم ه ا ا ،به عاوان مثال در شاهد ریل از خطبه قاصعه هه دربارا هعبه ا ا،
این رویاردی دیدا میشمود و امام در توصمیف هعبه مقید به تاایک صحاه آرایی میباشد ،آنجا هه
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میگوید:
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م
ٍ
م ٍ
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(نهجالبالغه.)191 ،
« مممپا آن را در ممماگالخترین مممرزمینها نهاد و ماانی بلاد با هم رین قابلیا رویش در
جهمان و در دل تامگترین دراهما میمان هوهسمممارانی درشممم امان و ریگزار نرم دشممموارگمذر و
شمههای همآ و رو اهای دور از هم هه ش ر و گاو و گو تاد در آن رشد نمیهاد».
همانگونه هه مشماهدا میشود ،جابه ب ری و تر یمی این و ا به قدری ا ا هه اگر هسی هعبه را
ندیدا باشمد یا ت ممویری از آن در رهن خود ندارد ،با ا م تادا از اماانات زبانی– ب ممری هه این ممطور ارائه
میدهد ،قادر به تر میم و ت مویر مازی رهای هعبه خواهد بود ح ی میتوان با نمایش یا نقاشمی ت مویری
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نزدیک به هعبه ارائه دهد .در واقع امام به ماناد فیلماامهنویسممان ،میزانسممای دقیق از موقعیا ماانی
هعبمه و ابعماد و ویوگیهای یرامون آن ارائه دادا ا ممما .هیتیا و گونگی حاالت و ویوگیهای یرامون
هعبه از جها نرمی و م ی ،س م ی و بلادی ،خشممای و رطوبا و دیگر ویوگیهای جارافیایی و زیسمما
محیطی ارائه گردیدا ا مما .امام به جای ایااه هعبه را با صممتات معاوی و ان زاعی معرفی هاد ،با صممباه
ممیامایی و تر ممیمی ارائه دادا ا مما تا م اطش را اب دا به درن ب ممری ممو ا عالوا بر درن معاوی آن

محلی برای هاش نیسمما ،بلاه میتواند به صممورتی فعال در هاشهای روایا وارد شممود به تعبیری دیگر
هاشزا ا مما» (تامسممون .)121 :1811 ،امام در ایاجا نیز صممحاهای از موقعیا هعبه قرار دادا ا مما هه
نشمانگر نوع هاشی ا ا هه میتواند در آنجا شال گیرد .این صحاه نشان میدهد هه آنجا محل هشا و
زرع و را نیسممما ،در واقع تبیین دقیق میزانسمممن بمه شمممااخا هاشهای دخیل در آن همک میهاد و
خوانادا را به درن واقعی و هاش ذیر از و ا هدایا میهاد.
در میزانسمممنهای هه در نهجالبالغه به هار میرود ،گاهی طراحی لبا

و شممم

مممیا ردازی نیز

مشمماهدا میشممود هه نشممان از هیتیا باالی صممحاههای میزانسممای ارائه شممدا در این اثر دارد .امام
تالش می هاد برای تجسمم بیشم ر و ت مویر ازی دقیق طراحی ش
ا م تادا هردا ا ما و شمال و شممایل واهری ش
ماناد مثال ،نمونه ریل هه طلحه را جها ش م

یا از تشبیه و دیگر عااصر ب ری

یاها به هار رف ه را تا حد اماان ،مش ص هاد .به
ممیا ردازی به نحو

ممیا ردازی معرفی میهاد ،از ش م

بارزی بهرا گرف ه ا ا:
«

م
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م مْمم ن م ْ م م ن م
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مُ ُ
ًم م
یعِل ماُدة،ععُد مإاُدك معإ ٌْ معَل ُد ُزعتجُدهعَكلث ْو محع مَُد مَقاُدُدَعق ْراُد ُزع م ْ ُِد ُبع ل نا ُد ْعُد مب معَعیقولع ُ موع لالولع»(نهج
العَل
م

البالغه.)81 ،
«ابدا با طلحه دیدار مان ،او را ون باگری ماناد گاو نری ا مما هه شمماخ خود را برای جاگ
ی اندا ا ا و بر مرهش موش وار می شود و میگوید :رام ا ا!»
این میزانسممن به صممراحا حالا و هرا طلحه را مجسممم می ممازد .ش م

م ی زم ا و خشممن از

نرم ویی و لطافا در وی خبری نیسممما .خوانادا با مطالعه این باد به مممادگی قدرت ت مممور و تجسمممم
شم
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بر مماند .هر اد در زمان ایراد این خطبه هسممی م وجه اهمیا تر ممیمی آن نمی شممد ،اما «امروزا ناقدان و
ً
تماشماگران یاما ی بردااند هه صحاه در یاما ،نقش بسیار فعال و مسل تری ایتا میهاد و دیگر صرفا

میا و هرا طلحه را یدا میهاد .ویوگیهای واهری هه ارتباط مس قیم با خلقیات وی دارد و امام

با این میزانسممن عالوا بر آناه ابعاد ممو ا را مش م ص هردا ،ویوگی و صممتات درونی آنها را نیز مش م ص
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هردا ا مما .یا در نمونه ریل هه دربارا تر ممیم گونگی هجوم مردم برای بیعا به نزد ایشممان ا مما .آنجا
هه میگوید:
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ٍ

به من هجوم آوردند ،هم ون هجوم ش ران تشاه ،هاگام نوشیدن آ  ،هه اربان آنان را رها

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

هردا و زانوبادشان را گشودا باشد ،اان هه اداش م مرا با یادیگر خواهاد هشا».
در ایاجا ت ممویر دقیقی صممحاه هجوم مردم به نزد امام برای بیعا مشمماهدا میشممود .هجومی
م راهم و رترافیک هه امام با ابزارهایی این تراهم را به عاوان شممماخ مممه اصممملی میزانسمممن مورد نظر
نشمان دادا ا ما .از جمله این ابزارها ،ن یجه تراهم ا ما هه اماان داشما به ختگی حضرت ماجر شود
هه رهر این ن یجه غابا تراهم و هجوم را نشممان میدهد .هم این هه وا ا تدان در این ت ممویر هه با هم
آمدن در مسمیری و روی هم آمدن ا ا جباه ب ری فوقالعاداای به ت ویر دادا ا ا .هم اان هه نباید
از نقش تشمبیه به عاوان ههنترین ابزاری در ت مویر ردازی در این صحاهآرایی غافل بود .تشبیهاتی هه به
تجسممم و نوعیا اجزاء صممحاهآرایی بسمممیار همک هردا ا مما .به ویوا زمانی هه امام از تشمممبیهاتی
برگرف ه از محی عربی و آشاا با فضای موجود در خطبه بهرا گرف ه ا ا.
5ـ .5پرسپکتیو
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یای دیگر از عااصممر ممیامایی ر ممپا یو ا مما .این عا ممر در واقع «هیتی ی ا مما هه ابعاد و
فاصملهها و موقعیا اجسمام و افراد و ماان مه ربعدی ا قرار آنها را به همان صورت هه در واقعیا وجود
دارند ،در ت ممویر ر
دوبعدی مشمم ص میهاد» (ب ممیر .)21 :1831 ،این عا ممر نوع نما و زاویه دیدن در
ً
روایما را مشممم ص میهاد و معموال از طریق دو نمای باز و بسممم ه انجام می ذیرد« .نمای معرف یا نمای
ً
هلی معموال یک نمای باز ا ممما هه در اب دای صمممحاه میآید و بیاادگان را از تاییر ماان آگاا میهاد ویا
آنها را با حال و هوای هلی صمممحاه و محل قرار گرف ن موضممموعات آشممماا می مممازد» (دی هاتز:1839 ،
 .)891اما نمای بس م ه هه از آن به عاوان هلوزآپ هم یاد میشممود «به نمایی گت ه میشممود هه در آن زاویه
دوربین بمه مممو ا مورد نظر نزدیمکتر میشمممود .در میمان انواع نماهای موجود در فیلمبرداری ،هلوزآپ،
نزدیکترین فاصمله نسبا به ش

یا یا و ا مورد نظر ا ا .دلیل اصلی و مهم ا تادا از هلوزآپ این

ا ما هه این نما ،م اطش را نسبا به فعل و انتعاالتی هه بازیگر ق د القاء آن را دارد ،نزدیکتر میهاد»
ً
(جان مارنر .)112 :1823 ،ر پا یو غالبا به ا تادا توأمان از این دو نما در روایا اطالق میشود.
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در را م ای هاربرد عااصممر ممیامایی در نهج البالغه ،در ارا ای از ب شهای این ه ا  ،زمانی هه
خطابه صممباه روایا به خود میگیرد ،با نظر به ایااه امام به فرایاد تجسممم ب شممی و خلق جلواهای
ب مری در ت ماویر بالغی توجه شمایانی میهاد ،روایا همراا با عا مر ر پا یو به هار میرود و عااصر و
مو اها مد نظر با نمای باز و بس ه رصد شدااند .هاربرد این تاایک نشان از دقا و حسا یا امام در
ضمب

مو اها دارد و به خوانادا برای درن به ر و دقیقتر مو ا همک شایانی میهاد ،به ویوا زمانی هه

نیازماد درن این گونه صممحاهها ا مما .به عاوان نمونه در نمونه ریل از ت ممویر ممازی امام از نحوا بیعا
گرف ن مردم از ایشان ،این تاایای در روایا ایمایی امام به هار رف ه ا ا:
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مَعشقعَِفَيعَج َّعیعَ ْول م
ن» (نهج البالغه.)8 ،
عربیض مةع لغ ع
م
م م
م
م

«آنگاا هید ندیدم جز ش م اف ن انبوا مردم ،به انبوهی بال هت ار ،به مموی خود ،هه از هر ممو

یا ی بر من هجوم میآوردند تا آنجا هه فرزندانم حسممن و حسممین زیر د مما و ا ماندند ،و دو
هلویم آ یش یافا ،در حالی هه مردم دور من ،مثل رمه (دور شبان) حلقه زدا بودند».
در این جلوا ب مری زیبا و یامایی عا ر ر پا یو از عااصر یامایی به وضوح به هار رف ه ا ا.
ت مویر اب دا از نمایی هلی و باز هل مردم و شم اف ن آنها را به گونه انبوا و رازیر شدن آنها را به م ی (در
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ت ویر یا موضوع مورد نظر در ان قال ایداها و مقاصد امام نقش مهمی را ایتا هاد و برای درن ایر مسائل

ایاجا مازل حضممرت علی به ت ممویر هشممیدا ا مما .بعد از هاربرد نمای باز و دور ،نما تبدیل به نمای
بسم ه و نزدیک شمدا ا ما و آشاارا ابزار زوم هه از ابزارهای ویوا شگرد ر پا یو ا ا در آن به هار رف ه
ا مما .با ا م تادا از نمای بسم ه و نزدیک ،ت ممویر از میان انبوا مردم و فراوانی آنها به خود امام و فرزندان
ایشممان یعای امام حسممن و حسممین م مرهز شممدا ا ما و آنها را از جها حال ی هه از این هجوم بدان
د ار شمدااند ،به ت مویر هشمیدااند .باابراین ت ویر در این ت ویر یامایی موجز به نحو قابل مالحظهای
از حرها دوربین و دور و نزدیک شممدن زاویه نما به نحو قابل مالحظهای بهرا گرف ه ا مما .همین عا ممر
به نحو تحسمین برانگیزی در خطبه جهاد به هار رف ه ا ما ،آنجا هه به لشماری هشمی ربازان معاویه به
شهر انبار

ن میگوید:

مم مم م
ْ ُ ْ
م ْ ُ ْم م م ْ ُ ُ م م ْم م ُْ
ْ
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«ع مَعل ع معبلغِنعأٌع نلر ُج معمُهنعَكٌعیعخ علَعع َ ْرأ م ع َ ْس ُد مل مَّ مة معَع ألخ مریع َ معَ م َدعع م عیت ع لع محجلَِ معَعقل ماَِع
م
م
م
ُ م م م مْم ُ ْ ُ ن
م م م م م
ْ
َالَ م ْر مجَل معَع مال َْ م ْر مََمع» (نهجالبالغه.)11 ،
ال مضع َ معَ ُعحَثَِعمَعُت م ع معم زعإالعب
َعق ع
م
م
م
م

به من گت هاند هه مردی از آنان به زنی مسممملمان و دیگری به زنی غیر مسممملمان اما در زیاهار
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ا مالم د ما یاف ه و خل ال و د ابد و گردنآویز و گوشوار او را بر هادا ا ا و آن زن برای
بازداش م ن او یزی جز گت ن بنا لله وبنا اله راجعون و درخوا مما گذشمما و دلسمموزی نداش م ه
ا ا».
در این صممحاه ممیامایی نیز عا ممر ر ممپا یو به طور آشمماار به هار رف ه ا مما .زاویه دوربین اب دا
یورش حسمممان بن باری را ثبا هردا ا ممما و مممپا با تمرهزگرایی و نزدیک نمودن زاویه دوربین مممو ا
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

اصممملی و مد نظر خود را به ت مممویر میهشمممد .ان قال از نمای هلی و دور به نمای بسممم ه و نزدیک به نحو
هارمادانهای انجام گرف ه ا ممما به نحوی هه حادثه بسممم ه در دل حادثه باز عاوان شمممدا و م اطش را در
فهم حادثه به نحو ب مری یاری میهاد .به ماناد ت ماویر یامایی هه اب دا برداشا هلی از صحاه گرف ه و
مپا بعد از آناه خوانادا هلیا ت مویر را درن هرد با تمرهزگرایی بر عا ر مد نظر زوم میهااد .در ایاجا
اب دا یورش به نحو هلی ثبا شممدا و ممپا از میان حوادث م لف ،امام به ماناد ممیاماگران ،ب ش
مهمی را از حمادثه را نقل هردا و از نقل تمامی حوادث یا حوادث فرعی و هم اهمیا طترا رف ه ا ممما .در
این مرهزیاگرایی ت مویر زنی مسملمان و زنی غیر مسملمان هه به طرز وحشیانهای مورد حمله و تاراج قرار
گرف ه اند ،عاوان شممدا ا مما و بدین وا ممطه امام تالش هردا متهوم اصمملی خطبه خود را هه بر ا مما
ترغیش به جهاد باا شمممدا با ا ممم تادا از همین صمممحاهآرایی و عا مممر ر مممپا یو القا هاد .این صمممحاه با
ر پا یو ماطقی و بجا ،تمهیدی برای دعوت مردم به جهاد ا ا.
 4ـ  .5مونتاژ

مون ا از جها اصمممطالحی «عبارت ا ممما از ترهیش عاا ،فیلم و به وجود آوردن صمممحاههای
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م ممماوعی و عااهمای غیر حقیقی همه در روزنماممههما ،مجالت و مممیاما به هار میرود» (معین ،ریل
مون ا ) .ما قدان ممیامایی هموارا از نقش برجس م ه تدوین در خلق آثار ممیامایی م ن گت هاند و از آنجا
ً
هه میاما از ترهیش ت ماویر و حرهاها شمال گرف ه ا ما ،عموما تدوین را هه ابزار این ترهیش ا ا ،ایه
هار مممیامما و ح ی معادل خود میداناد .تدوین را به دو گونه دورن ت مممویری و بین ت مممویری تقسمممیم
هرداانمد .تدوین دورن ت مممویری در اصمممل همان میزانسمممن ا ممما هه به نحوا برجسممم هنمایی ت مممویر
شم

ممیاها در قا ت ممویر به همک مجموعه عوامل ب ممری اطالق میگردد و تدوین بین ت ممویری به

نحوا ترهیش ت مماویر با همدیگر گت ه میشممود (اصممارزادا )11 :1891 ،و در واقع فرایاد مونثا در ممط،
هلی را شامل میشود
عا مر تدوین در نهج البالغه در دو مط ،هلی و جزئی به هار رف ه ا ا گاهی مطالش و گت ههای
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نهج البالغه از یک مملسممله نقلی و تدریجی برخوردار ا مما و امام ت مماویر و مقاطع بیان شممدا را به گونه
زنجیروار و مااناگونه بیان نمودا ا ما ،آنگونه هه در خطبه اول شاهد آن هس م .در این خطبه مقاطع
هر اد به طور هلی ت مممویری و ب مممری نسمممی اد ،اما در عبارات زیادی ،قابلیا ب مممری قابل توجهی هم
دارند ،اما مهم ر از آن ،نحوا تدوین مممااناهای م لف مربوط به دا ممم ان آفریاش ا ممما هه تداعی
هاادا شمگرد مون ا ا ما .در این خطبه بعد از آناه حضمرت علی مقدمهای در نیایش و شااخا خدا،
ب ری و یامایی را رها نسازد ،به عاوان مثال در همین اانا بیان میدارد:
«

مم
م ن ْ م
مْم م ُ ْ مم ُمْ م ْ م
ً
م م ُم م
م م م ْم
ََّ »
أيشأعَحاَازعع قع أل ْج مو مء معَعشقع أل ْح مج مَء معَعَك مَضكع ِ مو مءععأ ْج مری مععیَِعم ًَءعم ال مِ ع

(نهج /خطبه )1
و در ادامه آفریاش جهان را به گونه ت مویری و با ا م تادا از مازوهار روایا یامایی هم ون حرها
و جزئینگری و جلواهای ب مممری و صمممحاهآرایی بهرا گرف ه ا ممما و اجزا این ممماانا را به ماناد یک
تدوینگر ماهر به هم یوند دادا ا ما به نحوی هه اب دا هلیا جهان و ممپا عااصممر مهم جهان از قبیل
آ و باد و باران و غیرا را به ت ویر درآوردا ا ا.
در وهله دوم در مماانا بعدی ،مرحله دیگری از آفریاش با صممباه ت ممویری و ممامایی رهر شممدا
ا مما و آن خلق مالئاه و توصممیف فرشمم گان ا مما .ممپا امام به طرز وریتی این مماانا را به
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مماانا اول آفریاش دربارا آفریاش جهان رهر شممدا ا مما .امام در این مماانا ممعی میهاد جابه

خلقا انسمان یوند دادا ا ما و بیان نمودا ا ا هه یای از فرش گان به جدا انسان نپرداخا و مراحل
بعدی آفریاش انسان تا بعثا یامبران و مبعوث شدن حضرت محمد ،همه و همه در قالش یک تدوین
هارمادانه و دقیق بیان شمدا ا ما .اگر این تدوین را تحا عاوان مؤلته انسجام هه ممان ا ا هر م ای
از آن برخوردار ا مما ،معرفی نمیهایم به این دلیل ا مما ب شها عالوا بر انسممجام و تدوین از خاص میا
ممیامایی و ت ممویری برخوردار ا مما .امام تالش نمودا این مقاطع ت ممویری و ممااناهای ممیامایی را
یای ا از دیگری در هامار هم قرار دهمد تما مممریمالی هاری از مقولمه آفریاش و اجزای م لف آن ارائه
دهد.
عالوا بر این موارد هلی در ماراای از اوقمات اممام در مقاطع و میزانسمممنهای جزئی از ترهیش و
تجمیع ت مماویر و صممحاهها ا م تادا میهاد و فرایاد مون از را در ممط ،یک مماانا یا الن انجام به هار
می برد .به ماناد نمونه ریل هه طلحه و زیبر را خطا قرار دادا هه از بیع شااان بودا و امام این عملارد را
به گونه ت ویری نشان دادا ا ا ،ا تادا از شگرد مون ا مشاهد میشود:
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وذ ع َُِد مَعیُد علَععأ َْال مد ُدَعتقولوٌ ع ل ما ْی معُدةع ل ما ْی معُدةعق ماض ُدُد
ع
َتعإلعإق ماُد
« عُدأقال
م
م م
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م
م
ُ
م
م
ا مَد مَ ْ ك ُْ معی معيعفجَذ ْب ُ َُّو م َ »(نهج البالغه.)181 ،

ون روی آوردن آهوان تممازا زاییممدا بممه زادا هممای خود ،بممه من روی آوردیممد ،بیعمما! بیعمما

میگت ید ،مش م را بس م ،آن را گشودید ،د م را ا هشیدم ،آن را یش هشاندید.
در این مماانا هوتاا ،امام از اد ت ممویر جزئی ا م تادا هردا و آنها را به طور مدون در قالش یک
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

مماانا مجزا و هوتاا ارائه دادا ا مما .ترهیش میان اجزاء به طور دقیق با صممباه ممیامایی انجام گرف ه
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ا ما .اب دا ت مویر دو شم

یا هه در حال آمدن به ما امام برای بیعا هس اد .امام با تشبیهی به جا

جلوا ب مری و نحوا آمدن آنها را به طور نیاویی به ت ویر هشیدا ا ا .ت ویر جزئی بعدی از حالا گت ار
آنها برای بیعا ا مما .امام با تارار هلمه بیعا تداعی هردا هه گت ار آنها بسممیار اصممرارآ و افشمماری هردا و
این تارار با ابزار زبانی جلوا ب مری خاصمی به ت مویر دادا ا ما .مپا جلوا ب ری دقیقتری از فرایاد
بیعا و اصممرار طلحه و زبیر هه آن هم در قالش دو ت ممویر هوتاا و مجزا (باز و بسم ه نمودن د مما ،یش و
ا هشمانیدن د ا) انجام گرف ه ا ا .اما این ت اویر مجزا با به گونه هارمادانه با ورافا تمام تدوین و
مون ا نمودا ا ا به گونهای هه م اطش م وجه برخورداری اانا از اجزای م لف نمیشود .به ماناد
همین مون از در مط ،جزئی شاهد ریل از خطبه  111هه دربارا قیاما ا ا ،قابل برر ی ا ا ،آنجا هه
میفرماید:
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ألج مَِّ ُُع ل مع مرق معَ معح مجفُدتعهِبع أل ْحض،ععُدأَ مس ُد
مم

(نهجالبالغه.)111 ،
«خداوند در آن روز برای ر مممیدگی حسممما و هیتر هردار ،همگان را از گذشممم ه و آیادا فراهم
میآورد .در حالی هه آنان با فروتای ایسمم ادااند و در عرق شممااورند و زمین زیر گامشممان لرزان
ا ما ،خوشمب اترین انسمان در آن روز ،هسمی ا ما هه برای ایس ادن جای ا و به اندازای
خود ،فضای باز یاف ه باشد».
در ایاجا نیز اجزای صمحاه مورد نظر به گونه وریف و هارمادانهای در هاار هم قرار دادا شدا ا ا و
ویوگی یک صمممحاه مممیامایی فای هه تدویننگر آنها را از قطعات و النهای م لف به شمممال م حد و
واحدی درمیآورد مشمهود ا ما .اب دا جمع شمدن انسمانها از گونههاو نسلها م لف و پا نحوا قرار
گرف ن و رانجام قرار گرف ن آنها به طور خطی و ماظم تو
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امام مرتش شدا ا ا.

نتیجهگیری

ن ایج به د ا آمدا از ووهش حاضر به ترتیش ریل ا ا:
روایا به طور هلی در البالی خطبهها نهجالبالغه به عاوان عا ممری فرعی و ابزاری مؤثر در ایراد
خطابه به هار رف ه ا مما .امام در اراای از موارد زمانی هه ممعی نمودا از حادثهای برای اثبات یا مس م دل
ماخ ن و توجیه و تبیین گت ار خود ا م تادا هاد ،از عا مر روایا بهرا گرف ه ا ا .لیان با توجه به ایااه
قابل مالحظهای برخوردار ا ا و از قدرت تجسمی و تر یمی فوق العاداای برخوردار ا ا.
اممام در ا یزودهمای روایی نهج البالغه تالش میهاد از روایا تودرتو و همزمان بهرا ببرد هه با
مماخ ار روایا در ممیاما هماناد ا مما ،روای ی هه از هلی به جزئی یا از دور به نزدیک ما قل میشمود و در
هر صورت در روایاهای امام قانون و قاعداای حاهم ا ا هه روایا امام را به طرف خطی و ماسجم
و ت مممویری ممموق میدهد .روای ی هه از جها زمانی از توالی مشممم ص برخوردار ا ممما به ماناد روایا
یامایی از فرافاایهای زمانی و حادثهای تا حد اماان به دور ا ا.
حضممرت علی در مواقعی هه ق ممد دارد ،اشممیاء و ممو اهایی را در روایاهای ممیامایی به هار
ببرد ،به ماناد یک ردازندا و طراح هاردان ،اب دا به عا مر میزانسمن و صحاهآرایی توجه میهاد .ایشان به
عاوان خطیش توانماد ،اشممیاء را در اتحاد و نظمی ب ممری قرار میدهد و عااصممر دخیل در ت ممویر را جز به

کاربست عناصر سینمایی در تصاویر بالغی نهجالبالغه

امام علی ب میرت و نگاا موشاافانه و دقیق به اشیا ا ا ،روایا وی از جباه یامایی و صباه ب ری

جز به م اطش معرفی میهاد به گونهای هه م اطش ت مویری روشن از جزئیات و نحوا یدمان و ترهیش
و اها در بیرون در رهن خود مییابد.
روایاهای ممیامایی امام در را مم ای بهراگیری از قدرت ت ممویری و صممباه ممیامایی به گونه
ناخودآگاا از عا ممر ر ممپا یو ممیامایی برخوردار ا مما و زاویه روایا مدام از حاشممیه به مرهز و از دور به
نزدیک ما قل میشممود .امام به طرز ممایامایی و هارمادانه قبل از مرهزیاگرایی به ثبا هلی ممو ا
می ردازد و ممپا عا ممر اصمملی و مرهزی را شمماار میهاد و آن را با ت ممویری دقیق به م اطش عرضممه
می دهد .تااو زاویه دید روایا دوربیای و ان قال از حال ی به حال ی دیگر به طور صممری ،صممباه ممیامایی
به روایا واراهای امام در نهج البالغه ب شیدا ا ا.
امام عالوا بر هاربسما مؤلتههای م عدد یمایی ،در تدوین نهایی و مون ا دقیق آن هارمادانه
عمل هردا ا ا .ت اویر و اجزاء م لف روایا ،از انسجام و ترهیش قابل قبولی برخوردار ا ا .این شگرد
هم در مممط ،هلی زمانی هه ا یزودها و مممااناهای مممیامایی بلادی به هار رف ه و هم این زمانی هه
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اممام ق مممد دارد اجزا یمک ممماانا و الن را در هاار هم قرار دهد ،از مون ا بهرا گرف ه ا ممما و در هر
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صورت ت اویر روایی ارائه شدا از هارمونی شگرف و م حدی برخوردار ا ا.
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چکیده

رومن یاکوبساان از بنیانگذاران مکت زبانشااناساای نقشگرای پرا معتقد
اساه تمامی سااخههای زبانی دارای اهدافی اسه که باید این جنبهها را با اشاره
باه اهاداف ارتبااطی آن تبیین کردن از این رو برای سااااخههای زبانی با محوریه
هریک از شاااش رکن گوینده شااانونده پیا زمینه پیا مجرای ارتباطی اجزای
پیا به ترتیب شااش کارکرد عاطفی ترغیبی ادبی ارجاعی همدلی و رمزگان را
معرفی میکند .خدبههای نه الباغه با برخورداری از منلفههای نظریه یاکوبساان
قاابلیه تدبیق با این نظریه را دارند .خدبه جهاد چنانکه از عنوان آن بر میآید در
بیان فضیله جهاد و پیامدهای منفی رویگردانی از مجاهدآ و پیکار اسه و انتظار
میرود ساااخههای زبانی آن دارای نقش و کارکرد ترغیبی با هدف شااورانگیزی در
مخاااطا باااشاااد .پژوهش پیشرو بااا روش توصااایفی تحلیلی و الگوی ارتباااطی
یاکوبساان و با هدف شااناخه کارکرد ساااخههای زبانی خدبه جهاد سااامان یافته
اسه .برآیند پژوهش نشان داد که بر خاف انتظار اغل ساخههای زبانی تعریف
شاااده در نظریااۀ یاااکوبسااان اعم از ترغیبی ارجاااعی رمزی عاااطفی و هماادلی
باهگوناهای در این خدباه باهکاار گرفتاه شااادهاناد که همگی دارای کارکرد عاطفی
هستندن بنابراین در عین تنو ساخه وحدآ کارکردی آن حفا گردیده اسه.
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مقدمه

نهجالبالغه به خاطر برخورداری از بسممامد باالی آرایهها و صممااعات ادبی به عاوان قلهی آثار شمماخص
ادبی در زبان عربی شمااخ ه شمدا ا ما .نگاهی به ووهشهای صورت گرف ه یرامون نهجالبالغه نشان
میدهد هه مح وای این اثر گران اگ و ابعاد زبانشااخ ی آن ،به نسبا وجه ادبی و مح وایی آن ماتول
ماندا و بیشم ر تحقیقات معطوف به وجه ادبی و مح وایی این ه ا ارزشمماد شمدا ا ا ،در حالی هه بعید
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

به نظر میر مد شم

می با موقعیا اج ماعی ،یا ی و دیای امام علی در آن مقطع رهیاهوی ا

از رحلا حضممرت ر ممول و در زمان خالفا خود با ایراد این خطبههای طوالنی صممرفا در ی اثبات
هار هالمی خود باشمممد ،دیگر آن هه در این ه ا ارزشمممماد احادیثی از حضمممرت علی نقل گردیدا هه
تأهید بر هوتاهی هالم داشم ه و ماوت را شماخص خردمادی دانس هاند ،حال آن هه در همین اثر ،شاهد
ایراد خطبههایی طوالنی از ایشان هس یم هه گزیداآنها به ادین صتحه میر د!
به نظر میر ممد راا حل این تااقضممات برر ممی مح وایی و هارهردی هالم امیربیان ا مما .در بین
نظریههای مطرح در زبانشممماا مممی ،نظریه ارتباطی رومن یاهوبسمممن یای از هاملترین طرحها در تبیین
ارتباط هالمی ا ممما هه اهمیا ویواای در هشمممف معانی و اهداف در فرایاد ارتباط اج ماعی دارد .وی از
دانشمممادان ما ش زبانشمماا ممی نقشممگرای راگ ا مما هه با اتاا بر همه هارهردهای فردی و اج ماعی
زبان ،مع قد ا مما تحقق هر هاش ارتباطی نیازماد شممش عامل فر م ادا یا رمزگذار ،گیرندا یا رمزگردان،
رمز ،یام ،موضممموع ،و مجرای ارتباطی ا ممما .وی این شمممش عا مممر را هه حامل یام و معای هسممم اد،

194

تعیینهاامدای نقشهمای شمممشگانهی زبان میداند ،به عبارت دیگر تایهی هر ارتباط هالمی بر یای از
این شمممش عماممل موجمش ایجاد نقشمممی خاص در فرایاد ارتباطی میشمممود هه این نقشها عبارتاند از:
عاطتی ،ترغیبی ،شعری ،رمزی ،ارجاعی و همدلی.
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مؤلفههای نظریه رومن یاکوبسن در نهجالبالغه

در این نظریه برای تعیین نقش جمالت بر مماخا هالم تاهید شممدا ا مما بدین معاا هه در مماخا
عاطتی باید فاعل افعال ضممیر م الم باشاد ،در اخا ترغیبی فاعل م اطش و هاشگر باشد ،در اخا
ارجاعی غایش وهاشمگر باشمد و  ...لان وی در عین حال ،قید اهمیا اولویا در ار ال یام را برای تعیین
هارهرد ماخاهای زبانی مطرح نمودا ا ا هه همین موضوع ،وال محوری این ووهش را فراهم آورد
هارهردی م تاوت از مماخا زبانی مثال هارهرد عاطتی باشمممد؟ لذا با توجه به این هه خطبههای موجود در
نهجالبالغه داری مؤلتههای نظریه یاهوبسن هس اد به عاوان زمیاه ووهش ان ا شدند.
خطبه جهاد بیسما و هت مین خطبه در نهجالبالغه ا ا و در آن از فضیلا و اهمیا جهاد در مقابل
رویگردانی و طترا رف ن از آن مم ن به میان آمدا و این امر موجش شممدا هه م اطبان با شممایدن نام این
خطبه حام به ترغیبی بودن یامهای این خطبه داشممم ه باشممماد حال آن هه با توجه به مح وا ،این خطبه
زمانی ایراد گردیدا هه ب ش زیادی از فرصمما جهاد و امید یروزی در آن از د مما رف ه ا مما لذا گویادا
به شمیواای هارمادانه عواطف خود را در ورف اخاهایی ری ه ا ا هه درواقع میبایسا طبق نظریه
یاهوبسممن دارای هارهرد ترغیبی باشمماد .لذا این جسمم ار هه با روش توصممیتی تحلیلی وبر ا ممما

الگوی

ارتبماطی یماهوبسمممن مممامان یاف ه میهوشمممد طبق تعریف گلدمن از وویته نقد ممماخ اری با طی فرآیاد
ا

راج اجزای درونی اثر ،نشان دادن یوند موجود میان اجزاء و نشان دادن دالل ی هه در هلیا اخ ار

وجود دارد (گلدمن ،)11 :1829 ،به ر شهای زیر ا خ گوید:
الف -نقش عاطتی به جز اخاهای عاطتی در هدام اخاها نمود داش ها ا؟
 نقش عاطتی درهدام اخاها نمودی نداش ه یا نمود ضعیفتری داش ها ا؟ج -نقش عاطتی گونه در ممایر مماخاها نظیر مماخا ترغیبی ،ارجاعی و ...نمود داش م ه
ا ا؟
د -امام با ه انگیزاای برای بیان عواطف خود از مماخا عاطتی به دیگر مماخاها عدول
نمودا ا ا؟
پیشینۀ پژوهش

تاهاون مقاالت رشمماری در تحلیل خطبههای نهجالبالغه نوشم ه شدا و از مهم رین مقاالت مرتب
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کارکرد عاطفی در ساختهای کالمی خطبه جهاد نهجالبالغه
در پرتو الگوی ارتباطی یاکوبسن

و آن این همه آیما ممان ا ممما یمامی با ممماخا ترغیبی یا ارجاعی با توجه به اولویا ار مممال خود دارای

197

با این موضممموع میتوان به مقاله مرتضمممی قائمی و مسمممیش یارمحمدی واصمممل با عاوان «امام علی و
مدیریا عواطف در خطبههای شمقشمقیه و جهاد» با رویارد روانشماا می اشمارا هرد هه به برر ممی هوش
هیجانی و ابعاد آن در دو خطبه شممقشممقیه و جهاد رداخ ه ا مما .مقاله دیگر با عاوان «برر ممی مماخ ار
وجهی خطبمه جهاد نهجالبالغه بر ا ممما

فرانقش بیاافردی نظریه نقش گرا» نوشممم ه محمد علی عر

زوزنی و محمدرضما هلواننواد و ید حسین یدی ا ا هه در آن به تحلیل خطبه جهاد بر ا ا

نظریه

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

نقشگرای هلیدی رداخ ه شمممدا ا ممما .مقاله دیگر با عاوان «درا مممة ال طبة الجهادیة ألمیرالمؤماین
علی علی ضممموء نظریة األفعال الاالمیة» اثر انسمممیه طالبی ا ممما هه بر ا ممما

هاشهای گت اری

مطرح در نظریه جان رل به برر ی هارگتاهای خطبه جهاد رداخ ه ا ا.
بیشمم ر مقاالت عربی به تبیین ار و نظریه یاهوبسممن رداخ ه و به ندرت موارد هاربردی و تطبیقی
یافا میشمممود .از جمله ر ممماله ده ری به قلم غزوزی الحرزولی با عاوان «ال واصمممل اللاوی فی ال طا
القرآنی درا مة فی اإل م ئااف البیانی» ا ما هه در آن ضمن برر ی مؤلتههای ارتباط هالمی در قرآن ،بر
جمالت ا م یاافی و ضمرورت و اهداف آنها تمرهز داش ه ا ا ،اگر ه این مقاالت و ایر مقاالت موجود
همه رهر هممه آنهما در این وجیزا نمیگاجمد در تبیین برخی مطالش راهگشممما بودند لان هید یک به طور
مس قیم به تحلیل خطبه جهاد بر ا ا

نظریه یاهوبسن نپرداخ هاند.

مکتب پراگ و نظریه ارتباطی یاکوبسن

زبانشماا می ،مطالعه علمی زبان ا ا و ماظور از مطالعه علمی زبان ،برر ی آن بر ا ا
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نظریهای

همگانی ا مما بهگونهای هه ب وان در م ی ووهشممی را از طریق تجربی به محک آزمایش زد .دو شمماخه
1

1

8

زبانشماا می نوین ،زبانشماا می همزمانی یا زبانشاا ی توصیتی و دیگری زبانشاا ی در زمانی یا
زبانشاا ی تاری ی 3نام دارد ( اغروانیان.)111- 112 :1829 ،
«ما ش راگ» 3در ال  1912به هما ویلیم م سیو
ممموبودا .)1991،ویلیم مماتسمممیو

و یاهوبسن و تروب ساوی تشایل شد (نک:

در مقمالمهای تحما عاوان «توان بمالقوا مدیمداهای زبانی» در بیان

1

. Synchroniclinguistics
Descraiptiveling Uistics

2.
3

.Diachronic Linguistics

4

.Historicallinguistics

5

. Prague School
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ناهارآمدی روش توصمیتی و لزوم حرها به مما روش درزمانی میگوید« :صرفا در تجزیه و تحلیل زبان
معاصممر ا مما هه مواد و داداها را ماطقا به طور هامل در اخ یار داریم در حالی هه در مورد زبان گذشمم ه
هر قدر عقشتر برویم به همان نسبا نیز مواد و داداها ناقصتر هس اد» (ماتسیو  .)11 :1823 ،ایشان
با الهام از اندیشمههای و ور ،مع قدند« :تمامی جابههای اخا زبانی را باید با اشارا به اهداف ارتباطی
آن جابه-ها تبیین هرد» (یاهوبسن.)91 :1829 ،
اج ماعی دارد ،وی برای تحقق هر هاش ارتباطی از شمش عامل فر ادا یا رمزگذار ،گیرندا یا رمزگردان،
رمز ،یام ،موضمموع ،و مجرای ارتباطی نام میبرد .یاهوبسممن این شممش عا ممر را تعیینهاادا نقشهای
شمممشگمانه زبان میداند و مع قد ا ممما تایه هر ارتباط هالمی بر یای از این شمممش عامل موجش ایجاد
نقشمممی خماص در فرایامد ارتبماطی میشمممود همه عبارتاند از :عاطتی ،ترغیبی ،شمممعری ،رمز ،ارجاعی و
همدلی.

کارکرد عاطفی در ساختهای کالمی خطبه جهاد نهجالبالغه
در پرتو الگوی ارتباطی یاکوبسن

نظریمه ارتبماط هالمی رومن یماهوبسمممن اهمیما ویواای در هشمممف معمانی و اهمداف در فرایاد ارتباط
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الگوی ارتباطی رومن یاکوبسن

الش اصملی نظریه یاهوبسمن نحوا تعیین هارهرد یام ا ا ،وی در این زمیاه میگوید« :گر ه بین
شمممش وجه عمدا زبان فرق قائل میشمممویم ،مشمممال ب وان یامی هالمی یافا هه فق یک هارهرد واحد
داش م ه باشممد .گوناگون بودن یک یام در این نیسمما هه یای از این اد هارهرد ،نقشممی انح مماری در آن
یام داشم ه باشمد ،بلاه در این ا ما هه ترتیش ملسله مراتش ایاها م تاوت باشد ...اخ ار هالمی یام در
درجه اول بسمم گی به این دارد هه هدام بر هارهردهای دیگر تتوق داشمم ه باشممد» (همان .)11-13 :ا
بیش م ر «جابهی تعاملی زبان مورد نظر ا مما و تاهید بر جابهی هاشممی ،عملی و ماظورشمماا ممانهی زبان
ا مما تا شممالهای مجرد زبان» (افقری .)391 ،1819 :و محور تعیین هارهرد « برر مممی ماظور گویادا
ا ا» (یول.)11 :1898 ،
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برای مثال« :هوا مرد ا ما .از دید معایشماا می این جمله یک معاا بیشم ر ندارد و آن این ا ا هه
دمای این اتاق مرد ا ما .اما از دید ماظورشماا ی بیش از یک معاا دارد هه با توجه به موقعیا مش ص
میشممود برای مثال «مایک» از «آنی» می ر ممد هه آیا دو مما دارد در اتاق غذا ب ورد یا در آشممپزخانه؟
«آنی» میگوید هوای اتاق مرد ا ما .ماظور «آنی» این ا ما هه آشپزخانه را ترجی ،میدهد اما مس قیما
ماظورش را بیان نمیهاد» ( .)3 :1999 ، Pecceiبا توضممیحات یشگت ه در ادامه به تحلیل خطبه جهاد
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

طبق نظریه یاهوبسن می ردازیم.
 -1کارکرد شعری -ادبی

در تطبیق نهجالبالغه با هارهردهای تعریف شمممدا در نظریه یاهوبسمممن ،هارهرد الش برانگیز ،هارهرد
شمعری یا ادبی ا ما .یاهوبسن در تعریف آن میگوید« :وق ی ارتباط هالمی صرفا به وی یام میل هاد
یعای وق ی یمام به خودی خود هانون توجه قرار میگیرد آن موقع ا ممما هه زبان هارهرد شمممعری دارد...
اداری موهوم و با ممادا انگارانه ا مما هه ب وان به نحوی از انحاء حیطهی هارهرد شممعری را به شممعر
تقلیل داد یا شممعر را به هارهرد شممعری محدود هرد .این هارهرد یگانه هار هالمی نیسمما بلاه صممرفا هارهرد
مسمممل و تعیین هاادای آن ا ممما حال آن هه در همهی فعل و انتعاالت هالمی دیگر ،نقشمممی ثانوی و
تسممهیل هاادا دارد .این هارهرد زبان با ملمو تر هردن نشممانهها تتایک بایادین بین نشممانهها و اشممیاء را
تشممدید میهاد» (یاهوبسممن .)31 :1829 ،در نقد مماخ ارگرایی ،توصممیف عااصممر مماخ اری شممعر در ممه
مط ،آوایی ،وا گانی (محور جانشمیای) و نحوی(محور هماشیای) صورت میگیرد .در ط ،آوایی دربارا
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مو مممیقی حروف ،وزن ،تارار واهمههما ،تارار هم وانهما ،وا اها و نشمممان دادن ارتباط عااصمممر آوایی و
مو میقایی و معاا،

ن گت ه میشود .هم این در این رویارد به ردیف و قافیه و یوند آنها با معاا توجه

میشممود (علوی مقدم .)133 :1831 ،به اع قاد یاهوبسممن شممعر نقش برجسم ه ممازی صممورت یام را دارد
(قویمی 39 :1838 ،فالر و همااران.)18 :1831 ،
باابراین از نظر یاهوبسممن هاربرد شممعری تاها در قالش شممعر مسمم قل بودا و در نثر تاها اثر جال و رونق
ب شمی دارد در واقع «مهم رین ارزش وارد شمدن به معاای شمعر ،رداخ ن به این نا ه ا ا هه گونه و
با اتاا به ه ویوگیهایی زبان ماانیای – خودهار و غیر هاری -مبدل به زبان شمعری و هاری شدا ا ا
ممپا این زبان هاری گونه میتواند متهوم خاصممی را هه مق ضممای شممال هاری آن ا مما ،القا هاد»
(امامی.)13 :1831 ،
در اد عربی تعاریف م اوعی از بالغا و هالم ادبی وجود دارد لیان برای آن هه به درهی بیوا ممطه
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از هدف خود ایشمان از ادبی م ن گت ن بر میم به تعریف خود امام علی از بالغا بسادا مینماییم:
ر
بیضماح المل بسات وهشف عوار الجهاالت بأحسن ما یمان من العبارات» :بالغا روشن نمودن
«البالغة
وشمیداها و ردابرداری از نادانسم ههای دشوار با به رین عبارات ممان ا ا» (العساری.)33 :1933،
لذا ایشممان بالغا را و ممیلهای برای روشمماگری و علمآموزی میداناد نه هدفی غایی و مس م قل ا اگر
ه نهجالبالغه رشار از آرایههای ادبی ا ا لیان هدف آن صرفا هار نمایی ادبی نیسا و هار یک ابزار
نظر بمه آن مه گت مه شمممد بیش از آنامه توجمه را بمه جابه هاری هالم امام معطوف نماییم محور
ووهش را ممایر جابههای هالم ایشممان بهویوا هارهرد عاطتی در خطبه «جهاد» قرار میدهیم و آرایههای
ادبی و بالغی در ضمن ایر هارهردها مورد برر ی قرار خواهد گرفا.
 -2کارکرد عاطفی

یاهوبسمممن این نقش و شممماخصهای آن را این تعریف میهاد« :نگرش گویادا دربارا آن ه بیان
میهاد ،در هارهرد عاطتی هه زبان حال گویادا ا ا مس قیما تجلی مییابد .این هارهرد تأثری از احسا
خاص گویادا به وجود میآورد خواا گویادا حقیق ا آن احسممما

را داشممم ه باشمممد و یا خواا وانمود هاد هه

اان احسما می دارد» (یاهوبسمن )13 :1829 ،به عبارت دیگر در این هارهرد «گویادا یا «من» ضمای از
عواطف و احسما ات خود

ن میگوید» (مااریک )81 :1833 ،در این نقش غلبه و باالترین بسامد از

آن ضمممیر م الم ا مما ،م المی هه به اصممطالح ادبی ،فاعل یا هاشممگر باشممد .نمودهای این نقش به
صراحا در خطبه جهاد با شاخص غلبه ضمیر م الم فراوان ا ا برای مثال:

ّ
ً
ً
ً
ً ُ ُ م ُ
ُ ُ
علیالعَعِنَح عَ ّ
عَر عَعإَالاَ،عَعقلتعلكُ » ع
ؤالءع ل وم
«أالعَعإِّنعقععدَوَكُعإ عق َلع
م
م
م
م ْ م
م م ْ ُ م ِّ م ْ م م ُ ْ م م ْ م ْ ُ
ْ
عَلعأ َْ مرعكُعمع مرعةع.
لو مددتعأِّنعَلعأحُكعَ

د
در این عبارت ضممممیر م الم ،محور و هاشمممگر ا ممما ،ه در نقش ا مممم «بن» و ه در نقش فاعل
ً
ر
ر
ر
ر
ر
فعمملهممای «دعوت»« ،قلمما» «وددت»« ،لم أرهم» «لم أعرفام» عالوا بر این هلممماتی نظیر«لیال»
ً
ً
ً
«نهارا» ورف زمان وقوع فعل هسم اد و در خود معاای تارار فعل تو م فاعل را دارند « ،را» و «اعالنا»
نیز قیمدهمای حمالا هسممم اد و در خود حاالت م لف وقوع فعل تو ممم فاعل را دارند لذا این وروف و
حاالت نیز به صورت ضمای دربردارندا ضمیر م الم هس اد.
م م ن م ُ م م ْ م ُّ
هعمَغ يعقومعق
«عو م
م

ْ

ْ ن م ُّ

معِف ُعَ مر معد مح مُه معإالعذلو »

199

کارکرد عاطفی در ساختهای کالمی خطبه جهاد نهجالبالغه
در پرتو الگوی ارتباطی یاکوبسن

جالب ش ا ا.
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الب مه گماا وجود قرائن موجمش حمذف فیزیای برخی ارهمان جملمه میشمممود ،امما این قرائن نقش رهن
د
محذوف را برای آن حتظ میهااد ضمممیر م الم نیز از این امر مس م ثاا نیسمما برای مثال در :فو الله: ...
ر
به خدا مموگاد ،به دلیل وجود قریاه هه همان مح وای قسممم ا مما ،فعل م الم «أقسم رم» از اب دای جمله
حذف شمدا ا ما اما در معاا نه تاها حذف نشمدا بلاه به دلیل عیان بودن نقش و حضمور شااخ ه شدای
خود حاضممر و هاشممگر ا مما قسممم گواا صممداقا گویادا ا مما و این عبارت به رغم عدم حضممور فیزیای
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

ضمیر م الم دارای هارهرد عاطتی ا ا.
م ُ ْ ًم ُ

ُ

ً

م
م
ْ
ْ»...
« ع حاَعلك ُْ معَعَ مرََ معَی معص ْر ع

ر
ماخ ار دعایی عبارت فوق در واهر دو ضممیر م اطش «هم» را دارا ما ،یای م ل به حرف جر
ً
«لـممم» و دیگری در تقدیر ا ا و به قریاه ا از «ترحا» حذف گردیدا ا ا ،اما هاش موجود به این ضمیر
برنمیگردد وروی دیگر ممماه آن ا ممما هه این عبارت فعل «أدعو» را در تقدیر دارد هه فاعل آن ضممممیر
م الم «أنا» ا مما هه محور و هاشممگر این جمله ا مما و ماناد نمونه قبل حذف گردیدا و به لحاظ معاایی
نه بسمممامد باالی ضممممیر م اطش موجش حام به ترغیبی بودن هارهرد یام گردید و نه حذف فیزیای فعل
م الم «أدعو» موجش لش هارهرد عاطتی آن شد.
در نمونههای فوق ضمممیر م الم ه در حالا ملتوظ و ه در حالا محذوف غالش و محور ا مما
لذا نقش و مماخا عاطتی دارند ،لیان امر جالش توجه در این خطبه آن ا مما هه ممایر عبارات اگر ه از
نظر ممماخ اری ،مسممم عد مممایر هارهردها هسممم اد اما با اولویا عاطتی ار مممال شمممدااند وهارهرد عاطتی
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یاف هاند .لذا شممماهد ممماخاهای ترغیبی ،ارجاعی ،رمزی با هارهرد عاطتی هسممم یم .در ادامه به شمممرح
گونگی و رایی این مطلش خواهیم رداخا.
 -1-2کارکرد عاطفی در ساختهای ترغیبی

نقش ترغیبی بر ا مما

دیدگاا یاهوبسممن «بارزترین تجلی خود را در د م ور زبان به صممورت ندایی و

وجمه امری مییمابمد هه به لحاظ نحوی ،مممازاای و غالبا به لحاظ واجی از دیگر مقوالت ا ممممی و فعلی
انحراف دارند .جمالت امری به هلی با جمالت اخباری تتاوت دارند» (یاهوبسمممن .)19 :1829 ،ممماخا
ترغیبی م ماطمش محور ا ممما و در خطبه جهاد از بسمممامد باالیی برخوردار بودا و از امور قابل تأمل افول
ماظورشاا ی این ضمیر در طول خطبه ا ا:
ْ ُ ُْ م
ُْ ُ م ُ
قلتعلك ُُع غ َُهعق ْا

م

ْ

ُ

م ْ م ُ
َُك :...گت م با آنان بجاگید...
ْع
عأٌعیغ

اگر مه ضممممیر م ماطمش در فعل «اغزوا» فاعل قرار گرف ه و اولویا ار مممال این یام در زمان
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ار مممال ترغیممش م مماطمش بمه فعمل «جاگیمدن» بودا ا ممما امما این فعممل اهاون در اثامای هالم و
ر
مقولالقول فعل «قلا» در اب دای هالم ا مما و هالم تا زمانی هه تمام نشممدا باشممد تعیین هارهرد آن
صمحی ،نیسما ،گویادا در حال حاضر از م اطش یزی را طلش نمیهاد لذا محوریا در این جمله
با م الم ا ا و نقش عاطتی ا ا.

دانسممم مه ،امما این موقعیما به تدریج افول میهاد  ،اانهه ضممممیر م اطش در باد بعد در دو فعل
ر
معلوم «تواهل م»« ،ت مارل م» بر انتعمال م ماطمش داللا دارد و در ادامه هم ضممممیر«هم» م علق
ر
فعلهای مجهول «ش ماا» و « رملاا» قرار گرف ه و هاشممگری آن تازل یاف ه و عملارد از آن مملش
میشود!

مم م م ُْْ مم م ُْ
َت:ع ع
َت معَعتخَذل ْ ع
ع و ِل

ا هار را به یادیگر وانهادید و همدیگر را یاری ناردید.

م ْ م م ُ
م ن ُ ن ْ م مْ ُ ُ ْ م م ُ
ْ م م ُ
ٌَ:ع ع
َح ت معَ ُعم ملكتعَل ْیك ُُع أل َِْ ع
ََعش تعَلیكُع لغ

تا این هه جاگ بر علیه شما آغاز گردید ،و رزمینهای ان ت رف شد.
ممپا م اطش ،مضممماف الیه برای متعول فعل «ازال :تار و مار هرد» قرار میگیرد تا به نابودی
نزدیک شود!

م م م ُ م
م م م م م ُ
م
م م
مَع ا عأخوعغ مَم ٍعع معَعأد لعخ ْیلك ُْعَ ْنعم مسَ م ملاَِ :ع

و این معاویه ا ا هه ...لشاریان شما را از قرارگاهشان هاار زدا.
در ادامه همین م اطش ا ممم «صممار» قرار گرف ه و با هویا یک شممیء ( ممیبل تیر اندازی) در
بیحره ی و انتعال برابر میگردد:
ُ م

ً

ُ م
م
ْ
م:
مَی معص ْرْعغ مرضَعی ْر ع

آنگاا هه تبدیل به یبل تیراندازی شدید و مورد هدف قرار گرف ید.
ً
تشمبیه و ا م عارا  -هه در ادامه مت ال بدان خواهیم رداخا  -از آن جها هه تجلی دیدگاا گویادا
در مورد دیداهای م لف هسم اد ،در دیدگاا یاهوبسن از نمودهای هارهرد عاطتی به شمار میآیاد .بدین
ترتیش گویادا دیدگاا خود را ونان آتشمی در عملارد م اطش شعلهور می ازد بی آن هه در این باد بسامد
باالیی از ضمیر یا فعل م الم وجود داش ه باشد!
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ر
مممرا مممر این باد در معاا انتعال م اطش را بیان میهاد ضممممیر «هم» هه مرجع آن م اطبان
ر
خطبه ا ا در باد اول متعول «قلا :گت م» قرار گرف ه و گویادا م اطش را قابل دعوت و امر شدن
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عبارتها و بادهای م عددی به ویوا در خطبه جهاد به صمممورت ندایی و امری و خبری با غلبه ضممممیر
م اطش آمدا هه عهدادار هارهرد عاطتی شدااند ،نمونههای زیر از این قبیلاند:
 -1-1-2ساخت ندایی

مماخا ندایی از شمماخصهای هارهرد ترغیبی ا مما ،اما در نمونه زیر گویادا آتش خشممم خود را در

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

اخا ندایی در انداخ ه تا با آن م اطبان بیعمل خود را بسوزاند:

ْ
م
م
م م ُ ُ ُ ْ مْ م م ُ ُ ُ
ل من
میَعأ ْش ما مَهع ِّلر مجَل م
ول معح ن
ج
َتع م ع
َل
ب
عَ
عَ
َل
ف
ِ
أل
ع
وم
ل
عَ
،
َل
ج
عح
عال
عَ
م
م
م
م
م

ای به واهر مردان نامرد! هودنمازان ،حجلهنشین اندیشان.

یا در جای دیگر ماادا را غیر جاندار قرار میدهد تا شعله عواطف خود را در این اخا بر افروزد:
م

مم ً

ُ

م

ُ
لبعَعیج ُ
یتع ل م
ُِ:
لبع ن ع
ع میَععجاَعَع هعمی

عجیش ا ا به خدا وگاد قلش را میمیراند ،و اندوهاان می ازد.
اینگونه مماخاهای ندایی درواقع ا مم ی را از ماادا مطالبه نمیهاد و صممرفا برای ابراز شممگت ی از
حقمارت و هماهلی م ماطمش ا ممما در واقع گویادا اوهار نمودا هه شمممما را با توجه به عملاردتان این
میبیام و از این رهگذر نقش عاطتی به این اخا ترغیبی دادا ا ا.
 -2-1-2ساخت دعایی

یای دیگر از مماخاهای زبانی هه ا م عداد ذیرش هارهرد ترغیبی را دارد جملههای دعایی ا ما اما
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گویادا این اخا را برای بیان تعجش و شگت ی بههار بردا و دعایی در هار نیسا:
ّ
هعأ

ُه! خدا درشان را بیامرزد!

امام ا از شممایدن قضمماوت قریش در مورد خود « :علی بن ابی طالش مردی شممجاع ا مما
امما هید دانش جاگی ندارد» با بههارگیری این تعبیر با ممماخا دعایی به بیان تعجش و اع را

رداخ ه،

لذا برخالف واهر هالم اولویا ار ممال با هارهرد عاطتی ا مما .الب ه دعاهای صممریحی نیز در خطبه جهاد
مطرح شدا نظیر:
م م ُ

م
ن
ه :خدا شما را باشد!
قََلكُع ُ ع

ُْ م
م ُ ْ ًم ُ
ًُ م
م ً م
ع حاَعلك ُْ معَعَ مرََ معَی معص ْرْعغ مرضَعی ْرمع

امما آن ه در نظریه یاهوبسمممن به عاوان جمله دعایی مطرح ا ممما درواقع درخوا ممما فرود ممما از
م اطبی با مازلا باال ممما و این نمونهها در خوا ممما گویادا از خداوند برای م اطبان ا ممما و از خود
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م ماطبمان هاشمممی را مطمالبمه نمیهامد ا نه تاها وجه ترغیبی برای م اطبان ندارد بلاه هم اان این
عبارات آتشممماداای برای عواطف گویادا هسممم اد هه برای حتظ تاوع ممماخا برای غر

عاطتی بههار

گرف ه شدااند.
 -3-1-2ساخت پرسشی

در ادامه امام از ا م تاهام انااری ،برای اع را
َع

ّ

ّ
عمِن؟
عأَععمُهنعأشععَِعمر ََ،عَعأقعمععیَِعم َمَ ع

آیا هسی از ایشان در رداخ ن به امور جاگی و حضور در معرههها بر من یشی گرف ه ا ا؟!
ا مم تهام انااری هه نوعی حدیث نتا هم محسممو میشممود « ،مموال گویادا از جها بیان حالا
اناار و تاذیش مضمممون جمله ا مما «خوا مما ر ممادا وارونهی آن یزی ا مما هه ر ممیدا ا مما»
(هزازی.)111 :1811،
افزون بر این داللا بر ا م بعاد و دشوار بودن امر برگویادا دارد و ون این ا تهام دیدگاا طراح خود
را بازتا میدهد نقش عاطتی دارد.
 -2-2کارکرد عاطفی در ساختهای رمزی

ماطق جدید با تمایز دو ممط ،از زبان قائل به «زبان م ممداقی» هه در صممحبا دربارا اشممیاء به هار
میرود و «فرا زبان» هه در صمممحبا دربارای زبان به هار میرود ،میباشمممد .اما فرا زبان فق ابزار علمی
نیسا هه ماطقدانان و زبانشاا ان آن را به هار ببرند بلاه در زبان روزمرا نیز نقش مهمی دارد« ،هرگاا
گویادا یا م اطش یا هر دو احسما

هااد الزم ا ا از مش رن بودن رمزی هه ا تادا میهااد اطمیاان

حماصمممل نممایامد ،گت ار حول رمز تمرهز مییابد .به عبارت دیگر رمز نقش فرازبانی دارد یعای وا گان مورد
ا م تادا را شممرح میدهد» (یاهوبسممن .)31 :1829 ،به نظر میر ممد ایضمماحهای بعد از ابهام هه اغلش با
جمالت ارجاعی بیان میشوند این هارهردی دارند.
 -1-2-2استعاره

برر می هالم امام در خطبه جهاد نشمان میدهد هه ا م عارا عا مر غالش رمز ماز هالم ایشان
ا مما ،الب ه ا مم عارا از دیدگاا یاهوبسممن با ا مم عارا شممااخ ه شممدا تتاوتهایی دارد .ا مم عارا در بالغا
هال ممیک عربی مبالاه در تشممبیه ا مما یا این هه یای از اطراف تشممبیه را رهر های و طرف دیگر را ارادا
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این ان قاد را این بیان میدارد:

و تأ مف بهرا بردا ا ما ،ایشان وا خود از
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نمایی با این ادعا هه مشممبه در جاا مشممبه به وارد شممدا ا مما ،با این داللا هه آن ه را هه به مشممبه به
اخ اص دارد برای مشبه اثبات نمایی ( ااهی.)399 :1311 ،
در نظریه یاهوبسمن ا م عارا از ابزارهای شمعری ا ا و برای فشردا ازی به هار میرود لان به شعر
و یا ح ی ارتباط هالمی ماح ر نمیشود« :هالم در ا عارا و مجاز به فشرداترین شال بیانی خود د ا
مییابد» (یاهوبسن .)21 :1829 ،وی در مقالهای با عاوان «دوجابه از زبان دونوع زبان ریشی» میگوید:
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

«تممایز دوگمانمهی محورهای هماشمممیای و جانشمممیای دو واقعیا م تاوت زبان را در بر میگیرند هه یای
ماخ اری و دیگری گزیاشمی ا ما .ماظور از واقعیا ماخ اری دو رابطهی مشابها و مجاورت ا ا هه
رواب زیر ممماخ ی زبان را می مممازند .این دو رابطه در همه نظامهای نشمممانهای وجود دارند» (بیابانگرد،
.)33 :1831
یاهوبسمن در مال  1928در مقالهای تحا عاوان «طبقهبادی زبانشااخ ی اخ الالت زبان ریشی»
ا ممم عارات را در زمرا رمزگردانیها تعریف هردا ا ممما «وی در این مقاله تمایز بین اخ الل مشمممابها و
اخ الل مجاورت را به طبقهبادی اخ الالت رمزگردانی 1و رمزگشمایی 1بسم داد .به بیان ممادا رمزگردان
همان گویادا یا م اور و رمزگشا شاوندا ا ا .طبق الگوی یاهوبسن شاعر و به خ وص شاعر غزل را
هه غزل خود از ارجاعیترین صممورتهای ادبی ا مما -رمزگردان ا مما ،رمزگردانی هه ا مما مما با محورجانشممیای (ا مم عارا) ممر و هار دارد .الب ه بیتردید میتوان گتا هه هر مم اگوی زبان و به خ مموص
نویسمممادگان نثر دا ممم انی نیز در مقام رمزگردان عمل میهااد ،اما تتاوت ایاان با شممماعر در آن ا ممما هه
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هانون توجه شماعر خود رمز (محور جانشیای) ا ا نه یام یا مح وا(محور هماشیای) ( جودی:1811 ،
.)113-113
بر ا ما

نظریه یاهوبسن ا عارا از آن جها هه ادعای گویادا ا ا دارای بار عاطتی ا ا از آن رو

هه دارای وشمیدگی و ابهام ا ما گونهای رمز ا ما ،نیز هر صماعا ادبی هه مب ای بر مشابها باشد ه
مشممابها لتظی مثل جاا

و ه مشممابها معاوی مثل تشممبیه ،ا م عارا و تضمماد ،در دیدگاا یاهوبسممن بر

محور جانشیای ا ا و ا عارا محسو میشود.
در ا ممم عمارات بمه هار رف ه در خطبههای امام علی عمدا امور حسمممی برای امور عقلی به عاریا
گرف ه میشموند اصمل در تشمبیه و ا عارا آن ا ا هه مشبهبه و مس عارماه ،شااخ ه شدا باشاد و از نظر
1. encoding
2 . decoding
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برخورداری از وجه شممبه ،بر مشممبه یا مسمم عار له برتری داشمم ه باشمماد و این یعای از معلومات م اطش به
مجهوالت او ر میدن لذا ا م عارا هارآمدترین ابزار برای روشماگری ا ا ،هه امام آن را هدف بالغا
دانسم هاند .نا ه دیگر آن هه این ا م عارات اغلش نیاز به بس و توضی ،دارند لذا ایشان اب دا ا عارا را به
هار میگیرند مپا رمز آن را میگشمایاد ،در خطبه جهاد این نمونهها بسیار ا ا ایشان در اب دای خطبه
در فضیلا جهاد میفرمایاد:

در این خطبه هماشمیای از نوع مشمابها از بسامد باالیی برخوردار ا ا ،و بیش ر از گونه تشبیه امور
عقلی به حسممی ا مما ،با هدف تسممهیل فهم م اطش ،اما نا ه جالش هه به اع قاد گویادا باز میگردد آن
ا ما هه این تشممبیهها در نگاا اول م ااق نما بودا و ابهام دارند ،ه آن هه جهاد و عرصممه یاار به دلیل
ناامن و رخطر بودن برای عامه مردم ناخوشممایاد ا مما و گویادا با ا م دام تشممبیه جهاد را با امایا در
میآمیزد اب دا غبار آشماای تر از جهاد را با ابزار تشبیه زدودا و روی دیگر اه را به م اطش خود نشان
میدهد و دیدگاا خود هه همان دیدگاا دیای نیز هسمما را بیان میدارد «جهاد با الجاة (در بهشمما)»
«جهاد لبا ال قوی(لبا بازدارندا)» «جهاد درع(زرا نتورنا ذیر)» «جهاد رجاة( ممپر قابل اع ماد)»
این رموز در ادامه هالم گشممودا میشمموند« :تارن الجهاد :ملبو الذل(لبا خواری)» «تارن الجهاد
ر
مشمممول بالء» «تارن الجهاد دیث بال مماار و القماءة» «تارن الجهاد ر مد ر
قلبه» «تارن الجهاد أدیل
الحق عاه :رویگردانی حق از او » «تارن الجهاد :یم ال سف» «تارن الجهاد  :رماع الا ف :محرومیا

از عدالا» با این وصممف جهاد ناردن از ربعد واهر و ملمو

شمماید امنتر باشممد لیان با این دیدگاا از بعد

معاوی بسیار ناامنتر و خوارهااداتر ا ا بدین ترتیش عاطتهی گویادا از یلهی رمز بیرون میآید.
الزم بمه رهر ا ممما هه این بر شممممردن مزایای جهاد و عواقش ترن آن خود میتوانسممما دارای بعد
ترغیبی باشمد لان ادامه خطبه گویای از د ما رف ن این فرصا و تحقق عواقش آن ا ا ه آناه دشمن
دیگر مرزهما را درنوردیدا و جان و مال و نامو

هموطاان را به تاراج بردا و موجبات خواری تارهان جهاد را

فراهم آوردا لذا هار هرد غالش این باد عاطتی ا ا.
در ایان خطبه هه اوج بیان احسما مات امام ا ما و آتش عواطف او به صمراحا در یامها شممعله
میهشمممد ،ا ممم عارا هم ون ری ن ممموخا بر آتش بر بلادای زبانه آتش خشمممم امام و گیرایی آن
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ن لج م
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ُ
ُ ّ
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میافزاید:

م
ُ
مْ
ن ْ مْم ً
ً
م م ْ ْ
ْ معق ْلِبعقیا ًَ معَعَ ما ْ ُ ْ
َت معص ْعحي معغ ْیَظَ معَ معج نر َْ ُ َُّوِّن ُعا مغ م
َََ ع
بع ل ِ مََّمعأنف ع
مُت
م
م
م
م

دلم را رهین هردا مممیامهام را از خشمممم آهامدیممد ،و در هر نتا ی در ی غم و انمدوا بمن
نوشاندید.
ا م عارا تبعیه در «مألتم»« ،شمحا م»« ،جرع م» درواقع جسمانگاری اعمال معاویای ون هیاه،
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

خشممم ،و اندوا ا مما هه موجش ملمو

شممدن حاالت گویادا برای م اطبان ،در ن یجه اعمال ایشممان

ا مما و الحق هه به نیای گویای حال م اطش شممدا ا مما .در این افعال ،هاشممی از م اطش درخوا مما
نشمممدا و هدف آن ترغیبی نیسممما بلاه درواقع ارجاع م اطبان به حقیقا عملارد آنان و تجلیگر عواطف
گویادا ا ا ا دارای هارهرد عاطتی ا ا.
 -5-2کارکرد عاطفی در ساختهای ارجاعی

یماهوبسمممن همارهرد ارجاعی را این تشمممری ،نمودا ا ممما« :ارتباط نیازماد زمیاه یا مدلول ا ممما،
زمیاهای هه یا هالمی باش مد یا ب وان آن را بیان هرد و م اطش قادر باشممد آن را به روشممای دریابد ...وویته
اصملی بسمیاری از یامها این ا ما هه به وی مدلول میل هاد یعای جها گیریشان به طرف زمیاه باشد
(یاهوبسمممن .)11 :1829 ،جهاگیری یام به ممموی موضممموع یعای مح وا و مضممممون یام به صمممورت
جمالتی اخباری هه از طریق قرائن و شمواهد محیطی ،قابل ت مدیق و تاذیش ا ما واهر میشود ماناد
«امروز باران میبارد» یاهوبسممن وجه تمایز نقش ارجاعی و نقش ترغیبی را در همین اماان صممدق و هذ
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آنها میداند (صممتوی .)81 :1831 ،برای مثال دو نمونه زیر تمامی شممروط یک هالم ارجاعی را ا مم یتا
نمودااند غلبه در آنها با ضمیر وم ش ص بودا و زمیاه و حد وا

بادهای یشین یا سین هس اد:

م
م م م ُ م
ن م م م م م ُ
م ْ ْ
م
م
م م ْ م م م ْ م ْ ُ ُ ْ ْ م م م ْ مم م م
َح معَعقععق عَ نس ُدٌَ ْعب منعَ نس ُدٌَع ل ماكري معَعأد لعخع ْیلك ُْع
مَع ُدا عأخوعغُدَ ممُد ٍععَعقععَحدتعخیلزع ألاا
م
مم مم م
ْ ُ ْ
م ْ ُ ْم م م ْ ُ ُ م م ْم م ُْ
ْ ُم م م م ْ م ُ
ْ
ن
م
م م
م
َ ْنعم مس ُدَ م ملاُِدَ معَ ععل ُدع معبلغِنعأٌع نلر ُجُد معمُهنعَكٌعیُدعخ علَعع َ ْرأ م ع َ ْس ُد مل مَّ مة معَع ألخریع َعَ م َدععیت علع
م
م
م
ن
م ُن ْ م ُ
ُْ
ْ م
م
م م
م م م م
ر مجَل معَع ال َْ ُد ْ
حجل مُِدَ معَعقل ما مُِدَ معَعقالضُد مع م ُدَ معَعح مََ م َ معمَ م ْعُت م ُععم ْ ُزعإالعبَال َْ ُد ْ
ینعمَعاَلع
ِن مرعو معَ معر
رََمعَّع ع
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ً ُْْ م ْ م ُ
م مُ ْ م
ُ
محجال معمُهنعَِل معَعالعأحیقعُِعدمع ع
م

و این برادر غامد ( متیان بن عوف از قبیله بای غامد) ا ما هه (به امر معاویه) با واران خود به شهر
انبار (یای از شمهرهای قدیم عراق و واقع در مما شمرقی فرات) وارد گردیدا ،و حسان بن حسان باری
(والی و حاهم آنجا) را هشما و مواران شما را از حدود آن شهر دور گردانید ،و بمن خبر ر یدا هه یای از
لشمگریان ایشمان بر یك زن مسلمان و یك زن هافرا رمیه داخل می شدا و خل ال و د باد و گردنبادها
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و گوشموارا های او را می هادا ،و آن زن نمی توانسم ه از او ممانعا هاد مگر آناه صدا به گریه و زاری بلاد
نمودا از خویشممان خود همك بطلبد ،ا دشممماان (از این هارزار) با غایما و دارایی بسممیار بازگشمم اد در
صورتی هه به هیدیك از آنها زخمی نر ید و خونی از آنها ری ه نشدا ا ا.
این جمالت ارجماعی را میشمممد گویامدا بسمممیمار م

مممرتر و تی روار بیان هاد ،اما با هدف بیان

عواطف گویادا و مالما ضممای م اطبان به تت میل و با رهر جزئیات مطرح شدااند تا گویای عمق
میدارد:

م
ً
م
ًم م
م م م ًم م م م ُ ً ْم م
م م ن ْ ُ
عل ْوعأٌع م مرأعم ْس ملََّ ععمَت معم ْن معب ْع معع ا عأَفَعمَعَكٌعب مزعملومَ معب عَكٌعب مز معَ معي معج معیر ع ع
م
م
ْ

ً

اگر مرد مسمملمانی از شممایدن این واقعه از حزن و اندوا بمیرد ،بر او مالما نیسمما ،بلاه به نظر
من زاوار مردن ا ا.

م
م ْ
م ن ُ ُ ْم ْ م م مْ ُ ْم ن ْ م
ِّ ُ
مم ُ ُ
م
َ ُلع م ُؤالءع ل م ْوم معلَع م
یج
ج
َِ ملِ ُْ معَعتف ُّرقك ُْعَ ْن معَ ك ْ عُ ع
عب
ع
م
ع عَع م
ه معمییتع ل لبعَع ملبع ُِع م
م م
م

موگاد به خدا اج ماع ایشمان (معاویه و همراهان او) بر هار نادر ما خودشان و تترقه و اخ الف شما
از هار حق و در ا خودتان دل را میمیراند و غم و اندوا را جلش مینماید.
نیز در جایی هه

ن قریش در مورد خود را بازگو میهاد آن را ن یجه بیعملی م اطبان میداند:

ُ م م ْ
م
ْ
ْ ْم
ّ
م ْ م ْ ْ
ّ
ُ
ْ ن
علَع معحأيعبَل مع ْا میٌَ معَع ملخاالٌعََعقَلتعقری :عإٌع بنعأطعَِلبعحج عَجَل،عَلكنع
َعأعسُدع
م
م
م م
ال م
عََلعلزعبَلارِ ع

و با نافرمانی و بیاع اایی ،رأی و تدبیرم را فا مد و تباا اخ ید تا جایی هه قریش گتا :قطعا
سر ابو طالش مردی شجاع ا ا اما دانش جاگیدن ندارد.
این باد از یک مممو یامد انتعال م اطبان در جهاد را بیان میهاد و از ممموی دیگر عواطف و بیانات
گویادا در باد قبل را تایید میهاد هه فرمود« :شما تدبیر مرا با ر ی ی و عدم همراهی ان تباا اخ ید».
در برخی نمونههای ارجاعی هالم امام شمماهد عباراتی هس م یم هه قوانین حاهم بر هس م ی را بیان
میهاامد ،جورج یول 1با «هاش گت اری بیان احسممما » نامیدن این عباراتی ویوگیهای آنها را این
تعریف میهاد:
«هاش گت اری بیان احسمما

نوعی هاش گت اری ا مما هه احسمما

گویادا را از جهان خارج نشممان

میدهمد » (یول ..)13 :1898 ،طبق این تعریف هارهرد اصممملی این عبارات در واقع بیان دیدگاا گویادا با
1. George Yule
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فاجعه برای م اطبان باشمد .در ادامه گویادا دیدگاا خود را به صراحا در قالش جمالت ارجاعی بیان
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ا م ااد به واقعیات جهان ا ا و نیز تعهد او به صدق گت ارش(صتوی )31: 1831،ا این گونه عبارات
علیرغم ممماخما ارجاعی درواقع گویادامحور و دارای هارهرد عاطتی میباشممماد دو نمونه زیر در خطبه
جهاد وجود دارد:

ّ م ّ
ُّ
ُ
ُ م
مَعغ يعقومعق عِفعَ رعد حُهعإالعذلو
م

(جهاد)
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هرگز قومی در میانه خانه خود مورد یورش واقع نشدااند مگر آن هه خوار شدند!
م م ُ ُ
َِل(جهاد)
ع
َلكنعالعحأيعَ عالعی
اما هسی هه اطاعا نمیشود تدبیری برایش نمیماند.
این شماهد در واقع م ن امام نیسا باه حرف دلی مطابق با عواطف ایشان ا ا « .ون مثل غالبا
رایج و رهن همگان به آن آشمماا مما به ان قال معای همک میهاد و در عین ایجاز از عهدای این مهم بر
میآید به عبارت دیگر به مبش همین انا و آشاایی از نیروی معاوی مثل ا تادا شدا و معای مورد نظر
بیان میشممود .دوم آن هه متاهیم با اشمماراای لطیف به رهن دیگران راا مییابد و این طرز بیان از ت ممری،
بلیغتر و شیرینتر ا ا» (یو تی.)313 :1828 ،
 -4-2کارکرد عاطفی در ساختهای همدلی

از نظر یاهوبسممن «برای برقراری یک ارتباط هالمی به تما

نیاز ا مما ،یعای به مجرایی جسمممی و

یونمدی روانی بین گویادا و م اطش هه به هر دو آنان اماان میدهد با یادیگر ارتباط هالمی بر قرار هااد
و آن را ادامه دهاد (یاهوبسمممن .)11 :1829 ،باابراین «هدف اصممملی برخی یامها این ا ممما هه ارتباط را
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برقرار هاامد .برخی دیگر برای ح مممول اطمیاان از عمل هردن مجرای ارتباطی ا ممما ماناد این گت ه در
ماالمه تلتای «الو صممدایم را میشمماوی؟» یا واهاش م اطش هه میگوید«هان»»( .همان .)31:ماهیا
خطبمه به نحوی ا ممما هه حضمممور م اطبان در طول ایراد خطبه و توجه ایشمممان ،به خودی خود گویای
تمایلشان به ایراد خطبه و مح وای آن ا ا ،و این گویادا را از بههارگیری عبارات صری ،با محوریا ایجاد
یما اطمیامان از مجرای ارتبماطی بینیماز میهامد ،بمه همین دلیل نمونههای این هارهرد در خطبههای امام
علی به ندرت یافا میشمود ،نمونه صمری ،آن صرفنظر از وجه ترغیبی شاید «ها» تابیه در این نمونه
باشد:

ّ م
ّ ُ
لس یع
عذحعتعلَعع
َع َعأاَعذ عقع

و هان این مام هه از ش ا ال گذش هام!
باابراین تمرهز امام بیشممم ر به تقویا مجرای ارتباطی ا ممما و این تقویا غیر مسممم قیم صمممورت
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میگیرد مثال طرح م ن در ماخ ار تعجبی و ا تهام انااری به دلیل افاوخیز صوت و حالا ر شی
هه توجه م اطش را – به عاوان ب شی از د گاا ارتباطی -جلش میهاد.

م
م
لن
م
م
ول ّ
َتع جَلع ع
عحب
عیَعأشاَهع ّلرجَلعَعالعحجَل،عَلومع ألِفَل،عَعَ
م
م

در این باد مو ممیقی هالم ماجر به تقویا مجرای ارتباطی شممدا ا مما ،ممجع بین هلمات «رجال»
ر
«اطتال» «حجال» تارار وزن و تاوع ب شممیدن به این تارارها در هالم امیربیان مثل وزن «ف رعول» در
بما نگماهی دقیقتر بمه نوع گزیاش هلممات از نظر واجی ،میتوان دریمافما هه مو مممیقی هالم
ممرشممار از با و اندوا و افسممو گویادا شممدا و این ناشممی از واجآرایی حروف حلقی «هاء»« ،عین»،
«حاء» و«آ» در هاار «الم» به عاوان فاصلههای هالم ا ا ،هه ماجر به تقویا ربعد عاطتی این هالم شدا
و گویادا از همین نمود اهان اخا همدلی نیز در جها بیان عواطف بهرا گرف ه ا ا.
نتیجهگیری

در جسمم ار حاضممر فر

بر این بود هه در خطبه جهاد بر خالف شممهرت و القای نامش ،طبق الگوی

ارتباطی رومن یاهوبسممن اغلش جمالت دارای هارهرد عاطتی ا مما ،و این فر

در فرایاد ووهش به

اثبات ر ید .مهم رین یاف ههای این جس ار را به صورت زیر میتوان طبقهبادی نمود:
 -1در این خطبه اج ممماخا از شمممش ممماخا تعریف شمممدا در نظریهی یاهوبسمممن شمممامل
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«حلوم» و «عقول» هالم را آهاگین و گوشنواز هردا ا ا.

(عماطتی ،ترغیبی ،ارجماعی ،رمز و همدلی) بهگونهای بههار رف ه هه همگی علیرغم تاوع
اخا دارای هارهرد عاطتی شدااند.
 -1هارهرد شممعری در این خطبه نمود ادانی ندارد از این هارهرد به عاوان ابزاری برای تعلیم
و تتهیم بهرا گرف ه شمممدا نه صمممرف هارنمایی ،برای نمونه از ابزار ا ممم عارا برای تتهیم و
ان قمال عواطف و از آرایمههمای لتظی و مو مممیقمایی برای تقویما مجرای ارتباطی و ان قال
عواطف گویادا ا تادا شدا ا ا.
 -8از آنجما همه در ایراد خطبه حضمممور م اطش و توجه او ،گویای تمایل و اطمیاان از برقراری
ارتبماط ا ممما ،جمالتی همه بمهصمممراحا مجرای ارتباطی را ها رل هاد در این خطبه تاها
یکبار بههار رف ه و ا از مماخا شممعری ،مماخا همدلی نمود ضممعیتی را در بین ممایر
اخاها داش ه ا ا.
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 -3از نظر یاهوبسمن ،اق ضمای ماخاهای ندایی ،امری ،ر شی و ...هارهرد ترغیبی ا ا ،و
ون این خطبمه برای بیان رنجش و ناامیدی امام از م اطبان خود و از د ممما رف ن
فرصما جهاد ایراد شدا ا ا ،اولویا در اغلش جمالت با عواطف و عملارد گویادا ا ا،
و امام با بهراگیری از مماخاهای ندایی ،امری ،و ا مم تهامی محوریا را از م اطش
لش و ضمن بهرامادی از تاوع واهری ،به هالم خود رنگ عاطتی ب شیدااند.
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 -3هارهرد ارجاعی آن ا مما هه یام جهاگیری به ممما زمیاه داش م ه باشممد و غلبه در آن با
ضممیر موم شم ص باشد ،در خطبه مورد بحث به دو روش به این اخا هارهرد عاطتی
دادا شداا ا:
الف -بههارگیری مماخا ارجاعی برای رمزگشممایی ا م عارات یا هلماتی هه در اصممل
گویامدا محور هسممم امد- .بمههارگیری جمالت ارجاعی در قالش حاما برای ت مممدیق
عملارد یا نظر گویادا.

217

217

منابع

.نهجالبالغه1833 ،ش ،ترجمه محمد دش ی ،اپ اول ،قم :الهادی.
 .1امامی ،ن ر الله1831 ،ش ،ساختگرایی و نقن ساخیاری ،اهواز :ر ش.
 .2ماغروانیان ،مید جلیل1829 ،ش ،فر گ اصرطالحات زباکشر اسری ،ویرایش محمود الیا ی ،اپ
اول ،مشهد :نشر نما.
العلمیه.
 .4صتوی ،هورش1831 ،ش ،از زباک ش اسی به ادبیات ،جلد اول ،اپ دوم ،تهران :ورا مهر.
 .5عساری ،ابو هالل حسن بن هل 1933 ،م ،دیواکالمعانی ،بیروت :دار الجیل.
 .6علویمقدم ،مهیار1831 ،ش ،نظریه ای نقن ادبی عاصر ،صورتگرایی و ساخیارگرایش ،تهران :ما.
 .7فالر ،راجر یاهوبسمممن ،رومن الج ،دیوید 1831 ،ش ،زباکشررر اسررری و نقن ادبی ،ترجمه مریم خوزان و
حسین ایادا ،اپ اول ،تهران :نشرنی.
 .8قویمی ،مهوش1838 ،ش ،آوا و القا؛ ر یافیی به شعر اخواک الث ،تهران :هرما.
 .9هزازی ،جالل الدین 1811 ،ش ،عانی ،تهران :نشر مرهز.
 .11گلدمن ،لو ین1829 ،ش ،نقن تموی ی ،ترجمه محمد تقی قیا ی ،تهران :بزرگمهر.
 .11ماماریمک ،ایرنماریمما1833 ،ش ،دانشنرا ره نظریه ای ادبی عاصرررر ،ترجمه مهران مهاجر و محمد
نبوی ،اپ اول ،تهران :آگاا.
 .12یاهوبسمن ،رومن1829 ،ش ،دو قطب اسیعاری و جازی ،ترجمه :احمد اخوت ،ه ا شعر ،اصتهان:
مشعل.
 .13یو تی ،غالمحسین1828 ،ش ،ماغذ زر ،تهران :یزدان.
 .14یول ،جورج1838 ،ش ،ماربردش اسی زباک ،ترجمه محمد عموزادا و ماو هر توانگر .تهران :ما.
مقاالت
 .15افقری ،اهبر1819 ،ش« ،جامعهشماا می زبان و ضمرورت تدوین نظریهای مس قل» جمویه قاالت

م رانس زباکش اسی ماربردی ،ید علی میرعمادی .تهران :دانشگاا عالمه طباطبایی.
 .16بیابانگرد جوان ،عادل1831 ،ش« ،ا ممم عارا :یاهوبسمممن و زبان شمممعر» ،میاب اه ادبیات و فلسررر ه،
فروردین و اردیبهشا.

211

کارکرد عاطفی در ساختهای کالمی خطبه جهاد نهجالبالغه
در پرتو الگوی ارتباطی یاکوبسن

 .3مااهی ،یو مف بن عمر1311 ،ق ،یاهالعلوم ،به هوشش عبد الحمید هاداوی ،بیروت ،دار الا ش

211

 .17مجودی ،فرزان ،نادری مظاهر ،محمد1811 ،ش ،شممعرشمماا می ما ش راگ ،فصررل ا ه ینپژو ی

ادبی ،شمارا .3
 .18مماتسمممیو

 ،ویلیم 1823 ،ش ،همارنماممه دا مممالمه ما مش راگ ،ترجمه :محمد طباطبایی ،جله

زباکش اسی ،شمارا.1
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19. Peccei, jaen Stiwell ،1999، pragmaticsT London, New York: Routlege.
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چکیده

صابر از جمله ملکاآ نفساانی اسه که در دین مبین اسا به جهه تأثیر باال
بر کیفیه زندگی فردی و اجتماعی انساانها بسیار مورد تأکید واقع شده اسه .با
وجود نقش انکاار نااپااذیر صااابر در مراوداآ جمعی و نقش آن در بهبود وضاااعیااه
زندگی اجتماعی آنچه که بیشاتر از جان محققین و خدبای اسااامی مورد تبیین
علمی و فرهنو سااازی واقع شااده جنبه فردی صاابر اسااه .علی رغم اهتما تک
بعدی به مقوله صاابر ساایره و کا بزرگان دین اسااا برای باورمندان و پویندگان
سابک زندگی اساامی مشاحون از آموزههایی اسه که هر دو بعد این فضیله را به
غایه مورد تأکید و پرداخه قرار دادهاندن که از این میان صاابر اجتماعی در ساایره
و کا امیرالمنمنین علی به جهه پیشاوایی و رهبری امه نوپای اسا درآن
شارای و برهه خا تاریخی تجلی و فرو بیشاتری داشاته اسه.براین اساس در
پژوهش حاضر سیره و کا امیرالمنمنین به عنوان نمونهای برجسته از بزرگان
دین در راسااتای تبیین صاابر اجتماعی و برشااماری مصااادیق آن مورد نظر واقع
شاده و با بهرهگیری از روش توصایفی – استنباطی پاسخ به این سواالآ پیجویی
گردیده اسااه« :صاابر اجتماعی به چه معناسااهض غر از آن و مصاااادیق آن بر
پایهی ساایره و کا امیرالمنمنین چیسااهض».نتای تحقیق حاضاار نشااان ازآن
دارد کاه صااابر اجتماااعی در سااایره و کا اماا علی را میتوان در دو مقولااه
صابوری در تعاماآ اجتماعی و صبوری در چالشهای اجتماعی خاصه کردن که
صبوری در تعاماآ اجتماعی دربرگیرنده سه عنوان صبر مشفقانه صبر مصلحانه
و صاابر مدبرانه بوده و صاابوری در چالشهای اجتماعی مشااتمل بر صاابر در برابر
* .استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره).
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** .استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه لرستان (نو یسنده مسئول).
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دشاواری اقداماآ اجتماعی صبر در راه دستیابی به اهداف دور و بلند مدآ صبر
در برابر مشااکاآ و محرومیههای اجتما صاابر در برابر دساایسااهها و فشااارهای
روانی میباشد.
واژگان کلیدی

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

امام علی  ،صبر ،صبر اج ماعی.
مقدمه:

در دین ا مالم از میان انواع فضمایل و ویوگیهای انسانی ،صبر از جمله با ارزشترین فضیلاها ا
جایگاا صممبر در این آیین توحیدی ،تا به حدی ا مما هه خداوند در مدح انبیای اولوالعزم ،از آنان با وصممف
«صمابران» 1یاد میهاد ،و از نگاا قرآن هریم «صمابران» گروهیاند هه هاگام ورود به بهشما ،الم ویوا
دریافا میهااد 1.افزون بر این «صمبور» یای از نامهای خداوند ا ما هه در فرازهای دعای جوشن هبیر
به آن اشارا شدا و خداوند با آن نام خواندا میشود( ،8نوروزی ،رمضانی و یاوری ،1893 ،ص121ش).
از جمله نوادری هه فضمیلا صممبر در وجودشممان تجلی روشممن و هامل یاف ه ،امام علی ،میباشممد
شاهد بر این مدعا معرفی حضرت با این خ لا محمود ،هم در قرآن هریم و هم در بیان یامبرا الم،
ا ما .به عاوان نمونه میتوان به آیهی  11مورا انسان 3اشارا داشا هه باا بر نظر بسیاری از متسران در
وصمف امیرالمؤماین نازل شمدا ا ا( ،طباطبایی ،1813 ،ج  ،11ص 113و ماارم شیرازی،1813 ،
ج  13صمممص 833-838ش) .در روای ی ماقول از یممامبر ،نیز آمممدا ا ممما« :اگر حلم و بردبمماری بممه
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صمممورت مردی ومماهر می شمممد ،هر آیاممهی او علی بود» (حموی جویای1893 ،ق ،ج ،1ص23ش) .در
همین رابطه ،امام خمیای در وصممف صممابران ،در ر مماله جاود عقل و جهل به نا ه مهمی اشممارا هردا،
مینویسماد« :رجل روحانی هه بر فطرت اصلیهی خدا دادا باقی باشد ،صبر و ثبات در هر یز هاد و عاان
گسممی گی ناماید و قوت روح او بر مطلوبات طبیعا یرا شممود و د مما و ای خود را در یشآمدها گم
نااد و ون از حش دنیا و نتا وار ممم ه ا ممما ،فقدان آنها او را نلرزاند» (خمیای ،1831 ،ص311ش).
امیرالمؤماین را میتوان نمونمه آن رجمل روحمانی ،و عمالمی عماممل دانسممما همه هم آگماا به ارزش و
 .1فاصبر کما صبر أولوا العزم من الرسل (قرآن کریم.)85 :46
َ .2س ٌ
الم علیکم بما صبرتم فنعم عقبي الدار(قرآن کریم .)24 :18
َ ََّ
َ
ََّ َّ َ َ ُ َ
َ
 .8الل ُه ََّم ِإ ِنی أ ْسألك ِب ْاس ِمك َیا َس ََّت ُار َیا غف ُار َیا ق ََّه ُار َیا َج ََّب ُار َیا َص ََّب ُار(فراز.)65:
ً َ ً
َ .4و َجز ُاه ْم ِبما َص َب ُروا َج َّنة َو حریرا.
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فضمیلا صمبر بودا و هم عامل و قائل و دعوت هاادا به آن در ما به همین دلیل ا ما هه یرا و بیان
ایشمممان بر محور این متهوم بلاد ،محل بحث ووهشمممگران قرار گرف ه و بوا مممطه قلم و بیان جماع ی از
محققان بس م و ان ظام یاف ه ا مما .به عاوان نمونه ،صممادقی واعظ 1891 ،ش ،در ه ابی با عاوان صممبر
علی نجات ا مالم ،ضمن بیان اهمیا صبر در آیات و روایات ،به تجزیه و تحلیل صبر امام علی،
در مورد غ مش جانشمیای یامبر ا الم ،رداخ ه ا ا .قطبی1892 ،ش ،در ه ا خود با عاوان صبر
و ا م قاما در نهج البالغه ،به فرمایشات حضرت علی ، در رابطه با صیر رداخ ه و مباای هار خویش
را ه ا نهجالبالغه و بیانات آیاالله ماارم شممیرازی قرار دادا ا مما .ربانی و ارزانی 1893 ،ش ،در مقاله
همک مطالعه شمروح نهجالبالغه ،به معاا و متهوم دقیق وا ا صمبر از ماظر امیرالمؤماین د ا یاباد.
اما در این میان آن ه مورد غتلا واقع شمممدا یا به عبارت به ر به شمممال هامل و جامع ،مورد برر مممی قرار
ً
نگرف ه مشم ما بحث صمبر اج ماعی امام علی  ،با درنظر گرف ن شمرای خاص جامعه و زمانه حیات
مادی حضممرت ،نن :حسممیای خاماهای ،1891 ،صممص 111-33ش ،ا مما .در واقع غالش محققین و
خطبا ،هموارا از دری ه فردی به فضممیلا صممبر نگریسم ه و ممعی بر این داشم هاند تا به شممال توصممیتی،
ارزش این فضمیلا را در زندگی شم

می و اثر آنرا بر رشد معاوی فرد مورد بحث و تبیین قرار دهاد ،و در

کمال در کالم امیرالمؤمنین علی

خود با عاوان " تبیین و تحلیل روایی فضمممیلا اخالقی صمممبر در نهجالبالغه" به دنبال این هسممم اد هه با

این مسمیر به نمونهها و الگوهای بزرگی ون حضمرت علی ،نیز ا ااد جویاد باابراین برر ی صبر از
زاویهی زیسا اج ماعی و بیان م ادیق و آثار آن با این نگاا ،مورد توجه واقع نشدا ا ا.
حال از آنجا هه صممبر و خویشمم نداری افراد در شممرای و موقعیاهای م لف ،بسمم گی مسمم قیم با
آگماهیشمممان از تعریف صمممبر ،ضمممرورت ،م مممادیق و جایگاا آن دارد ،این تحقیق ،در ی آنا ممما تا با
بهراگیری از روش ا ماادی ،ا مخ به این واالت را هه« :صبر اج ماعی به ه معاا ا غر

از آن ،و

م ادیق آن بر ایهی یرا و هالم امیرالمؤماین یسا؟» ،ی جویی نماید .لذا ا از تعریف و تبیین
متهوم صممبر و نیزصممبراج ماعی ،م ممادیق صممبراج ماعی در اندیشممه و ممیرا امام علی تبیین و بدین
وا مطه با الگو ردازی از شم

ی ی هه در قرآن هریم و بیان یامبر ،به عاوان م داق و نمونه بیبدیل

صمممبر معرفی شمممدا ،تربیما افراد بر مبامای صمممبر اج ماعی امام علی و علی گونه شمممدن در زندگی
اج ماعی ،طلش میگردد.
 -1تعریف و تبیین مفهوم صبر و صبر اجتماعی

تعریف هلی وا ای صمممبر هه با متهوم اصمممطالحی آن نیز تتاوت ادانی ندارد ،بدین شمممرح ا ممما:
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«خویش م نداری در م ی و تاگی ،شممایبایی و خودداری نتا بر آن ه هه عقل و شممرع حام میهاد و
آنرا میطلبد یا آن ه عقل و شمممرع ،خودداری نتا از آن را اق ضممما میهاد» (راغش اصمممتهانی،1811،
ص331ش).
اما در با اقسمام صمبر ،با ا م ااد به م ون دیای میتوان از دو گونه صمبر م ن گتا :صبر فردی و
صبر اج ماعی هه صبر فردی با نظر به هالم امام علی ،خود بر ه جزء ا ا:
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

صبر بر طاعا ،صبر بر مع یا و صبر بر م یبا (هلیای ،1811 ،ج  ،1ص 91ش).
اما یش از تعریف و ورود به اقسمممام صمممبر اج ماعی ،باید به ا ممم ااد به دالئل نقلی و قرآنی ،وجود این
قسم از صبر را اثبات نمود.
اولین دلیل ،آیه  111ورا آلعمران ا ا هه خداوند در این آیه خداوند میفرماید:
م م ن
م م
عآم ُ و ع ْص ُ
ربَ معَعصَب ُرَ ع ع
ی َ ع ل ا ین
یَ ععأ ع
م
م

ای هسانی هه ایمان آوردااید ،صبر هاید و نسبا به یادیگر صابر باشید.

امر «اصممبروا» در این آیه ،ناور به صممبر فردی ،و لتظ «صممابروا» از آنجا هه از با متاعله بودا و این
با برای نشان دادن ارتباط طرفیای میباشد ،طبر ی ،1811 ،ج ،3ص899ش ، ،ناور به صبر جمعی و
اج ماعی ا ا.
دلیل قرآنی دیگری هه ناور به صممبر اج ماعی ا مما ،آیه  8ممورا ع ممر ا مما هه خداوند در آنجا
میفرماید:
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ْ
م مَت مص ْو عبَ عل ما ّق معَ م مَت مص ْو عب مّ
َلارب ع
م
م م

شمممهیمد مطهری در بحمث و تتسمممیری هوتاا ،در رابطه با این آیه میآورد« :قرآن میگوید اهل ایمان
وق ی به هم میر ماد یادیگر را توصیه میهااد :برادر! صبرت لبریز نشود ،حوصلهات ر نیاید ،مداوما
داشم ه باش ،مشاالت زیادی در یش ا ا ...قرآن میخواهد بگوید ای انسان! فار نان میتوانی گلیم
خودت را به تاهایی از آ بیرون بیاوری همیشممه از این غرقا هه میخواهی نجات یدا های د م ا را به
د ممما دیگران بممدا بما یامدیگر تالش هایمد .تو یمک موجود اج مماعی هسممم ی نمه موجود انترادی، »...
مطهری ،1839 ،ص191ش.،
با نظر به صبر اج ماعی و صبر در ارتباطات طرفیای ا ا هه حضرت ر ول میفرمایاد:
مؤمای هه با مردم میآمیزد و بر آزار و اریا آنان صبر میهاد ،برتر از مؤمای ا ا هه با مردم
نمیآمیزد و آزار و اریا آنان را تحمل نمیهاد» ،طبر ی 1923 ،م ،ج ،1ص191ش.
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با همین نگاا حضممرت به مردی هه خوا مما برای عبادت به هوا رود فرمود« :اگر فردی از شممما در
نقطه ای از جامعه ا ممالمی آن ه را هه برایش ناگوار ا مما یك مماعا تحمل هاد ،به ر ا مما از این هه
هل ال در خلوت شو تاهایی به عبادت ردازد» ،یوطی1313 ،ق ،ج ،1ص 21ش.
امام علی نیز با نظر به ضرورت آرا گی به صبر در مراودات اج ماعی میفرمایاد:
بردبار هسی ا ا هه برادران خود را تحمل هاد .تمیمی آمدی ،بی تا ،ج ،1ص813ش،
و در جای دیگری بیان داش هاند:
خود را در راا تحمل زحمات مردم به شایبایی وادار .شیخ صدوق1318 ،ق ،ج ،1ص131ش.
مدنظر قرار دادا و فرمودااند:
از خودبیای و بداخالقی و همصمبری بپرهیز ،به حقیقا هه با این ه خ لا م احش و یاری
برای تو ن واهممد مممانممد و بممه طور دائم مردم از تو هامماراگیری خواهاممد هرد ،شمممیخ صمممدوق،
1318ق ،ج ،1ص118ش.
براین ا ما  ،با در نظرگرف ن مس ادات قرآنی و روایی ،از دیدگاا نویسادگان مقاله حاضر ،میتوان این
ً
تعریف را از صمبر اج ماعی ارائه نمود« :گونهای از فضمیلا صمبر ا ما هه ،اخ ماصا در برخورد و تعامل

کمال در کالم امیرالمؤمنین علی

ایشمان ضرورت برخورداری از صبر در مراودات اج ماعی را در وصیا نامه خویش به محمد حاتیه نیز

انسمانها با یادیگر رخ مینمایاند صمبر اج ماعی ،ماش و مهارتی برخا ه از آگاهی و ممار ا ا ا هه
مراودات انسممان با دیگران را بر طریقی در مما هدایا هردا و تاظیم میهاد ،و جوامع انسممانی را به تعالی
میر اند».
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 -2مصادیق صبر اجتماعی

با توجه به تعریتی هه از صممبر اج ماعی بیان شممد ،م ممادیق این متهوم در اندیشممه ،هالم و میرا امام
علی را میتوان تحما دو عاوان هلی مورد بحث و برر مممی قرار داد :صمممبوری در تعامالت اج ماعی،
صبوری در الشهای اج ماعی.
 -1 -2صبوری در تعامالت اجتماعی

بیشمممک مممعمادت انسمممان و جماودانگی هر جامعهای در مممایه اتتاق و اتحاد رقم می خورد و همه
عقش ماندگی ها و جمود جامعه مولود تترقه ،اخ الف و عداوت افراد جامعه با یادیگر ا مما ،جوادی آملی،
1839الف ،ص 838ش .،بر این ا ما

ا ا هه خداوند م عال به صراحا مؤماین را از یز و جدال در

215

جامعه ایمانی برحذر میدارد و انسانها را به شایبایی در برابر یادیگر فرامیخواند:
م

م ْ م ُ

م ْ

ُ

م
ربَ عإ نٌع ن م
َد َُو عع م فشلو معَعَا م م
ه معم معع ن
ی ُاك ُْ معَع ْص ُ
ن .قرآن هریم 32 : 3ش.
لاَبری م ع
بعح ع
عَالَ
م
م

م

باابراین ضممرورت تمسممک به صممبر در مراودات و ارتباطات اج ماعی هم برخا م ه از بایانها و ادلهی
عقلی و هم برخا ممم ه از آموزاهای دیای و دالیل نقلی ا ممما .با این وجود هدف از شمممایبایی و صمممبوری
انسممان در برخورد با ممایر همنوعان ،م اا ممش با تتاوت هریک از آن افراد و یا جریانات اج ماعی ،میتواند
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

م ممایز از یامدیگر بماشمممد .مذیرش این نوع از تتماوت یعای تتماوت در اهمداف صمممبر ،ما هی به تتاوت در
راهبردها میگردد را هه برای تحقق هر هدف باید از راهبردی م اا ممش با آن مم ن گتا .ا میتوان
این عاوان داشمما هه صممبوری در تعامالت اج ماعی نیز گونهای از صممبر اج ماعی و فضممیل ی انسممانی
ا مما هه ات مماف بدان در برابر افراد گوناگون و شممرای م لف ،برا مما

اهداف و راهبردهایی م اا ممش

صورت می ذیرد.
حمال اگر اهمداف صمممبوری در مراودات اج ماعی و روش تحقق هر هدف را در قالش راهبردی خاص
یجویی هایم ،برا ما

میرا و هالم امام علی ،میتوانیم ه قسم از صبوری را نام ببریم هه شامل

صبوری مشتقانه ،صبوری م لحانه و صبوری مدبرانه میگردد.
 -1 -1 -2صبر مشفقانه

این نوع از صمبر ،شمایبایی و تحمل از مر لطف و شمتقا و مهربانی ا ا و زمانی هاربرد مییابد هه
انسمان ذیرف ه باشمد خالق باریتعالی همه انسانها را به یک شال ،و با ا عداد و توان همسان نیافریدا،
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و تتاوتهای بین فردی میطلبد هه افراد ضممن ذیرش نقص و ضمعف یادیگر ،از ر شتقا و مهربانی
در برابر هم به صمممبوری بپردازند .اانهه به عاوان نمونه ،خداوند از یامبر میخواهاد هه صمممبورانه با
ضعتا و تهید ان همدلی هردا و روی از ایشان برنگرداند  ،قرآن هریم 13 :13ش.،
صمبر مشمتقانه ،به نحو دیگری در آیهی  11ورا فرقان مورد اشارا قرار گرف ه ا ا آنجا هه خداوند
میفرماید:

م
ْم م ُ
م
ْم ً م ْ ُ م م م
ی.
ا ًع
ربٌَع معََكٌ معح ُّبك معب م ع
مَ مج معل َ معب ْعضك ُْعل ما ْع معع ةعأَ
م
ٍ
م

در تتسمممیر این آیمه عاوان شمممدا ا ممما« :افراد از هار اف ادا و ناتوان و بیمار و ی یم و دردماد ،آزمونی
هس اد برای اقویا و افراد مممالم و تمممادر ا ،و به عاا افراد تادر ا و قوی  ،آزمونی هس اد برای افراد
ضعیف و نمماتموان ،آیما گمروا دوم راضمی بمه رضمای خمدا همسم مامد؟ و آیما گمروا اول وویته و تعهد انسانی
خود را در برابر گروا دوم انجام می دهاد یا نه ؟ بممه دنممبممال ایممن مم ممن ،خداوند همممممگممان را مممورد
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خممطمما قمرار دادا و مؤال میهاد :آیا صبر و شایبائی یشه میهاید؟ را هه مهم رین رهن یروزی در
تمام این آزمایشها صبر و ا قاما و ایمردی ا ا» ،ماارم شیرازی ،1813 ،ج ،13ص31ش.،
بر این ا ا

و ب ورت م

ر میتوان گتا هه صبر مشتقانه در برابر هسانی معای مییابد هه د ار

ضممعف جسمممی ،مالی ،فاری ،اخالقی و ...هس م اد .این بدین معای ا مما هه هسممی هه از نظر جسمممی
قویتر ا مما ،بر ضممعف جسمممی طرف مقابل خود صممبر میهاد و از خودبیای و تاروی می رهیزد و او را
یماری میهامد .اگر غامای ممالی دارد نمه تاها به دنبال برتریجویی نمیرود ،بلاه بر تاگد ممم ی همنوعان
خویش صممبر میهاد و با عطا و ب شممش و صممدقه و هدیه ایشممان را در جامعه حتظ هردا و رشممد میدهد.
این ا ممم عمداد الهی را بر دیگران نیز میگسممم رد .ا بر این ماوال ،هر انسمممانی هه در هر بعد و جابهای
توانمادتر از مممایرین ا ممما ،بر ضمممعف و ها ممم ی دیگران صمممبر میهاد و از تکروی و خودمحوری و
خودخواهی دوری میجوید تا بدین ترتیش آرامش و امایا و دو ی و ترقی در جامعه دیدار گردد.
از م مادیق صبر مشتقانه در یرا امیرالمؤماین ،ماجرای تعامل امام با غالمشان ،ا ا« :روزی
علی یای از غالمان خود را صمدا زدند ،ولی غالم جوابی نداد ،بار دوم و موم هم او را صدا هردند ،اما
او جوا نداد .حضممرت برخا م اد و نزد او رف ه و دیدند هه ا م راحا میهاد ،به او فرمودند :آیا صممدایم را
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هسممی هه توان فاری و عقالنی و هوش باال دارد از آن فق برای ماافع ش م

ممی بهرا نمیبرد و مایهی

نشمایدی؟ غالم ا مخ داد :شایدم حضرت فرمودند :ا را جوا مرا ندادی؟ غالم گتا :یا علی
ون از عقوبا و توبیخ و تابیه تو ،خود را در امان میدیدم ،از صبوری شما آگاا بودمش ،،لذا هلانگاری
هردم .حضمممرت در واهاش بمه گت ار غالم ،فرمودند :تو را به خاطر خدا آزاد هردم» ،مجلسمممی1318 ،ق،
ج ،31ص33ش .،همممانگونممه هممه هویممدا ممما در برابر این نوع از ضمممعف اخالقی و عممدم فرمممانبری و
حاضرجوابی غالم ،امام صبر یشه هردا و هم عمل غل غالم را و هم آزادی را به او میب شد.
امام علی ،با در نظر داشممم ن ضمممرورت این نوع از صمممبر ،در بیانات م لتی از مردم و یارانشمممان
میخواهاد تا با هم از ر شتقا و مهر رف ار هااد ،لازشها و ضعفهای یادیگر را تحمل و جبران هااد،
و ح ی صبورانه بار هم را به دوش هشاد و همدیگر را یاری هااد و از جدایی و هااراگیری بپرهیزند:
«لازش دو ا خود را تحمل هن»  ،متید1318،ق ،ج ،1ص199ش.،
«خودت را بمه انجمام هارهای نیک و به دوش هشمممیدن بارهای مردم عادت دا» ،تمیمی ،بی تا ،ج،1
ص818ش.،
 -2-1-2صبر مصلحانه
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این نوع از صمممبر زممانی معای مییمابمد هه فرد در برابر عداای قرار میگیرد هه به دنبال بهراهشمممی،
دشممای و آزار انسان هس اد .در این شال از صبوری ،برخالف مورد قبل ،شتقا و لطف فرد نیسا هه او
را به صممبوری در برابر این عدا وا میدارد ،بلاه صممبوری فرد ،برخا مم ه از امید به اصممالح و تاییر رویارد

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

طرف مقابل ا ا بر این ا ا ا ا هه خداوند میفرماید:
د
د
ْ
د ر
ر
ٌ د
الس ِّیئة ْادف ْع بال ي هي أ ْحس رن فإرا الذي ب ْیاك و ب ْیا ره عداوة هأن ره ول ٌّي حمی ٌم
«وال ت ْسم وی الحسماة و ال
د د
د ر ٍّ
د
د
 و ما ریلقاها بال الذین صب رروا و ما ریلقاها بال رو حظ عظیم»( ،قرآن هریم 83: 31و83ش).الب مه به لحاظ ماطقی ،صمممبوری در برابر این افراد و جریانات ،تا زمانی معای دارد هه امید به تاییر در
رف ار و رویارد آنان وجود داش ه باشد و یا هارها و فعالیاهای آنان م ل آرامش ،امایا ،وحدت ،یشرفا
و ...افراد و جوامع انسانی نباشد.
در بیانات و میرا امام علی ،م ادیق صبر م لحانه را در نوع مواجهه با اصحا جمل ،اصحا
صتین و خوارج ،به وضوح میتوان مشاهدا هرد.
امام علی ،در رابطه با صبوری خود در برابر ناهثین این میفرمایاد « :همانا ایاان فراهماد ،و از
من و حاوما من ناخر ماد .من شمایبایی می ورزم ادان هه از راهادگی جمعیا شمما ن ر م ،ه ،اگر
آنان این رای سا را یش برند ،رش ه هار مسلمانان از هم بگسلد ،».نهجالبالغه ،خطبه 129ش.،
به همین ماظور یعای اصممالح رویارد ناهثین و برای جلوگیری از وقوع جاگ ،امام بارها قاصممدانی را
به موی پاهیان جمل فر اد .رهر شدا هه امام دو نامه نیز به عایشه نوش اد اما هیدیک اثر نب شید و
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ا از ناهام ماندن فر ممم ادگان امام و تالشهای ایشمممان در هدایا ناهثین ،آرایش جاگی امام صمممورت
ذیرفا .با وجود این ،یش از آغاز جاگ ،امام بارها مپاهیان دشممن را اد و اندرز داد و در ایان ،ممه روز
بدانها مهلا داد .بعد به تااو دو شم ص دیگر را با قرآن به وی خیمه ناهثین روانه هرد هه ا خ آنها
تیر و هشم ن آن دو نتر بود .در نهایا عمار یا ر را روانه برای اتمام حجا نمودند ،ولی گت گوهای او نیز با
دشممن مودی نب شید ،...جمعی از نویسادگان ،1831 ،ج ،9ص113-111ش ،و در نهایا امام ناگزیر
با جاگ با این گروا شدند.
ماجرای معاویه و شممامیان نیز ،هموارا یای از بزرگ رین مسممائل یشروی امام در دوران خالفاش مان
بود .فرازهایی از نهج البالغه هه داللا بر صممبر م مملحانه امام در برابر شممامیان دارد این ا مما« :همانا
آمادا شمدن من برای نبرد با مردم شمام ،حالی هه جریر  ،فر م ادا امامش ،نزد آنها ا ،بس ن در آش ی با
شمام ا ما ،و بازداش ن شامیان از خیر طاعا امام اگر راا آن جویاد و طریق آش ی ویاد ....و رای من این
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ا مما هه بردبار باش میم نه ش م ابان .ا با نرمی و مدارا د مما به هار شمموید ،و ناخوش نمی دارم هه آمادا
یاار شوید ،».نهجالبالغه ،خطبه 38ش.،
در خطبهای دیگر صممبر برآمدا از نیا اصممالح ،از مموی امام در ارتباط با اصممحا صممتین ،اینگونه
مورد اشمممارا قرار میگیرد« :بمه خدا هه یك روز جاگ را وا ا نیتاادا ام ،جز هه امید داشممم م گروهی به
وی من آیاد ،و به راا حق گرایاد ،و به نور هدایا من راا یمایاد»  ،نهج البالغه ،خطبه 33ش.،
این عاوان شممدا هه تا شممروع جاگ صممتین ،نامههای بسممیاری میان امام و معاویه رد و بدل شممد و
شمماید شمممار آنها به ممی نامه بر ممد ،جمعی از نویسممادگان ،1831 ،ج ،9ص121ش .،ح ی در میدان و
حتظ خون مسملمانان توصمیه هرد ولی معاویه در ا مخ آن شمعری نوشا و بر جاگ اصرار هرد  ،جمعی از
نویسممادگان ،1831 ،ج ،9ص129ش .،این غائله نیز با وجود درنگ قابل تأمل و صممبوری م مملحانه امام،
به جاگ صتین خ م شد.
اما گروا مموم ،خوارج بودند ،هه در شمممول یاران امام بودا و رف ه رف ه از ایشممان فاصممله گرف اد و در
نهایا با وجود صبوریهای امام ،از ایشان جدا شدا و به جاگ با حضرت رداخ اد« .امام علی تالش
فراوانی هرد تما شممماید ب واند خوارج را بر ذیرش حق قانع مممازد و آنان را از ایجاد اخ الف و تترقه در میان

کمال در کالم امیرالمؤمنین علی

یش از آغاز نبرد نیز به یشماهاد برخی از اصحا  ،امام نامهای به معاویه و همراهان او نوشا و آنان را به

مسملمانان باز دارد .ایشمان خطبههای فراوانی در این خ وص ایراد نمود و بارها خوارج را به طرق م لف
اندرز داد و یامدهای شممموم اقداماتشمممان را برایشمممان تبیین هردند .اما خوارج نه تاها از اندیشمممه ماحرف
خویش بازنگشم اد ،بلاه شمماری از مسملمان را هشم اد و به ا مارت گرف اد .آنها در رااها ،جلوی مردم را
میبسمم اد و اموال و دارایی هایشممان را به غارت می بردند .این هجاندیشممان به این اعمال ادامه دادند تا به
نهروان ر میدند و در مقابل امام قرار گرف اد .در این شرایطی حضرت ادین روز دیگر هم خویش نداری
فرمود و آنان را به راا حق فراخواند و با ایشمممان اح جاج نمود اما در مقابل از خوارج ا مممخ مثب ی نشممماید،
بلاه خوارج همر به جاگ بسم اد و آغازگر جاگ شمدند .علی ،به نا ار با آنان جاگید و تقریبا تمام آنان
را هشا» ،جمعی از نویسادگان ،1831 ،ج ،9ص133ش.،
 -3- 1- 2صبر مدبرانه

صمبر مدبرانه ،نه نشمات گرف ه از شمتقا و مهر ا ما و نه برخا ه از امید به اصالح .این نوع از صبر
زمانی ا ممما هه فرد با تدبیر و هوشممممادی ،در برابر حقهشمممیها و آزارهایی هه عداای آگاهانه و غر
ورزانه و ب اطر ماافع و مطامع شممم

مممی و گروهی ،بر او و یا ح ی بر نزدیاانی هه فرد با آنها دارای یوند
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عاطتی ا ممما وارد میهااد ،صمممبوری میورزد و ح ی در این راا م مممال ،خویش اعم از حق ،آبرو ،مال را
برای م لح ی باالتر هه جمع و اج ماعی از انسانها را م اثر می ازد ،فدا میهاد.
در واقع ،تقید به ملاه اخالقی صممبر در این حال ی موجش حتظ وحدت و رادع شممعلهور گش م ن آتش
اخ الف ا مما .آتشممی هه شمماید بدترین عذا برای جامعه انسممانی و مراودات اج ماعی باشممد و یامدهای
شمموم درونی و بیرونی مالزم همیشممگی آن ا مما .یامد درونی بروز جاگ و درگیری بین افراد جامعه ،قرار
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

گرف ن ممرمایه مادی و معاوی ایشممان در معر

هالن و نابودی و از بین رف ن داشمم ههای ارزشمممادی

ا مما هه ای بسمما جبران نا ذیرباشممد ااناه قرآن هریم نیز در تعبیری زیبا ،ن یجه نزاع و هم تحملی در
برابر یادیگر به گودالی از آتش تشمبیه میشود هه بوا طه آن تمام داش هها و هس ی افراد و جوامع انسانی
نابود میشود:

ْ
ُُْ م م
ن م مْ م م ُ ْ
« مَعِ َْتعلَععشفَ ُعَف م عر ٍ معم منع ل مَحععأنقا ُْك معم َِ» ،قرآن هریم118: 8ش.

یامد بیرونی اخ الف و تترقه هم ،از د ما رف ن قدرتی ا ما هه در اج ماعات انسمانی بوا طه با هم
بودن و در هاار هم بودن وجود دارد.
مهم رین جلوا این نوع از صبر در زندگی امام علی ،در ماجرای غ ش خالفا و مواجهه ایشان با
خلتای ممه گانه ا مما .در فرازهایی از نهجالبالغه در رابطه با این موضمموع و از زبان مبارن ایشممان این
آمدا ا ممما« :دامن از خالفا در یدم ،و هلو از آن ی یدم ،و رف بیادیشمممیدم هه ه باید ،و از این دو
هدام شمماید؟ با د مما تاها بسمم یزم یا صممبر یش گیرم و از مم یز بپرهیزم؟ هه جهانی تیرا ا مما و بال بر
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همگان یرا بالیی هه یران در آن فر ممودا شمموند و خرد مماالن یر ،و دیادار تا دیدار روردگار در اگال
رنج ا مممیر .ون نیمك ممماجیمدم ،شمممایبمایی را خردمامدانمه تردیدم ،و به صمممبر گراییدم» ،نهجالبالغه،
خطبه8ش .،در جای دیگری نیز میفرمایاد« :همانا می دانید! هه ممزاوارتر از دیگران به خالفا مام .به
خدا وگاد ،بدان ه هردید گردن می نهم ،باشد هه مرزهای مسلمانان ایمن بود و هسی را جز من می
نر د» ،نهجالبالغه ،خطبه 13ش.،
امام در برابر غ مش خالفا و دشممای آگاهانه غاصبان به صبوری رداخ اد و م ال ،ش

ی را

فدای م مملحا باالتر یعای وحدت و امایا مسمملمین نمودند و  13ممال را در صممبری مدبرانه اما دشمموار
مپری هردند« :ما را حقی ا ما اگر به ما بدهاد فبها و اال در عقش شم ر موار خواهیم شد هر اد زمانی
طوالنی بدین حال مپری شمود» ،نهجالبالغه ،حاما11ش .،جمله حاضمر را به این صورت نیز میتوان
تتسممیر هرد هه مموار بر قسممما ان هایی حیوان غالبا با مشممقا و ضممرر همراا ا مما .هم خود از نبود جای
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هموار آزار میبیاد و هم حیوان او را یزی اضممافی میشمممارد .بر ایهی این تتسممیر ،حضممرت صممبر خود را
توام با مشقا و زحما بیان هردا ا ا ،غضاتری ،1898 ،صص31-32ش.،
اگر ه صمبر در برابر دیگران دارای ابعاد مهمی ا ما هه شرح آن گذشا ،اما تمام صبر اج ماعی در
صمممبر برابر دیگران خالصمممه نمیگردد .در هر اج ماعی اهدافی ماظور نظر قرار میگیرد هه تحقق آنها
نیازماد باارگیری عا مر صمبر ا ما و یا ممان ا ما مسائل و الشهایی در مسیر حرها اج ماع یش
آید هه جز با صمبوری اماان حل و از یش رو برداشم ن آنها میسمر نیسما .با این توضی ،مقوله دیگری از
صبر اج ماعی ،تحا عاوان صبوری در الشهای اج ماعی ،در ادامه تبیین خواهد شد.
بیشممم ر افراد برای جمامعمه خویش افامار بزرگی در مممر می روراناد و یشمممرفا مادی و معاوی آنرا
میطلباد را هه این اع قاد را به در مم ی دریاف هاند هه شممرای و موقعیا جامعهشممان بر زندگی آنان نیز
تاثیرگذار ا ا.
بمه هر حمال ،یگیری اهمداف ممادی و معاوی برای اج مماع ،بما فراز و فرودهایی همراا ا ممما و این
مسمممیر ،مسمممیری مممهل و هموار نیسممما .در این راا مسمممائل و مشممماالتی بروز و وهور مییابد هه یگانه
گراگشممای آن صممبر ا مما یعای اگر افراد در برابر این مسممائل صممبوری به خرج ندهاد ،هارها به ممامان

کمال در کالم امیرالمؤمنین علی

 -2-2صبوری در چالشهای اجتماعی

نمیر مممد و اوضممماع در جهما مثبما تاییر ناردا ،و بهبود نمییمابمد .هممانگونه هه در قرآن هریم از قوم
ن به میان میآید قومی هه برای تحقق هدف معاوی خود یعای هسش عزت ،آزادگی و...

بایا مرائیل

بر ممم ی رویارویی با فرعونیان شمممایش ورزید و در نهایا هدف خود را محقق ممماخا  ،قرآن هریم: 1
181ش.،
آیا الله جوادی آملی ضممممن تاهید بر فضمممیلا صمممبر ،در بارا لزوم صمممبر در مسمممائل و الشهای
اج ماعی مع قد ا ا« :جامعهای هه افراد رفا و شاوفاییشان به آنان مدد میر اند:
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جوادی آملی1839 ،الف ،ص818ش.

از اینرو ،افراد مووفاند در رویارویی با مسمائل اج ماع شمایش ورزند ،تا شاهد یشرفا جامعه خود در
جابههای معاوی و مادی باشمماد و به وا ممطه صممبوریشممان عزت ،رفاا ،یشممرفا و ...را دریاباد .برای این

 .1قرآن کریم 25 :4
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نوع از صمبر یعای صبوری در الشهای اج ماعی برا ا

هالم و یرا امام علی میتوان م ادیقی

رهر هرد هه به روشن شدن بیش ر موضوع بیاجامد این م ادیق در ادامه میآیاد.
 -1 -2 -2صبر در برابر دشواری اقدامات اجتماعی

هر تالیتی هه برای انسمممان مقرر میشمممود ،محدودیاها و ممم یهایی را برای انسمممان به ارماان
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میآورد .تامالیف اج مماعی نیز از این قاعدا مسممم ثای نیسممم اد .هر اد هه قاعدتا ووایف اج ماعی تمام
انسانها یاسان نیسا و بین رهبر و مدیر و مردم عادی تتاوتهایی وجود دارد اما آن ه مورد توصیه ا ا
صمبر در برابر این دشواریها ا .در همین را ا امام علی میفرمایاد« :به هار برخیزید .ا به ایان
ر انید! به ایان ر انید! و ایدار مانید! ایدار مانید! ا شایبایی! شایبایی! ا ار ایی» ،نهجالبالغه،
خطبه 112ش.،
نمونه قرآنی این نوع از صبوری را در آیه  21ورا نور شاهد هس یم:
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« این آیه در دا م ان جاگ خادق نازل گردید ،در آن هاگام هه یامبر با مسملمانان مشاول هادن
خادق بودند ،گروهی از ماافقین به واهر در صمف آنها بودند ،ولی هم ر هار انجام میدادند و بدون اجازا
از یامبر آهسم ه به خانههای خود میآمدند .اما هاگامی هه مسلمانان را ین مشالی یدا میهردند،
نزد یمامبر آمدا اجازا میخوا ممم اد و به مح

این هه هار خود را انجام میدادند باز میگشممم اد و به

حتر خامدق اداممه میدادنمد ،تما از این همار مهم عقمش نممانامد ،آیمه فوق گروا اول را مذما و گروا دوم را
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ایش می هاد ، .ماارم ،1813 ،ج ،13ص321ش،
هممانگونمه همه هویدا ممما در ماجرای حتر خادق عداای از افراد بر دشمممواری این امر مهم صمممبر
نمیهردند و از زیر هار شمانه خالی میهردند ،اما مؤماان واقعی هه آرا م ه به فضمیلا صبر بودند در انجام
این فعالیا و هار اج ماعی مهم ،با یامبر و مؤماین دیگر همااری هردا و فق برای امور ضممروری و با
ارن یامبر مسئولیا خویش را ترن میهردند.
نمود بارز این نوع از صممبر در ممیرا امام علی ،نیز زمانی ا مما هه حضممرت به خالفا ر ممیدند
جامعه مسممملمین در آن دوران با مشممماالت و الشهای عدیداای روبرو بود هه ادارا و راهبری آنرا برای
خلیته مسملمین امری م ا و دشموار مینمود .از این رو ما هه حضرت در یای از ن س ین خطبههای
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خود بعد از خالفا ،جامعه خویش را ماناد جامعهای دانسمما هه یامبر در آن برانگی ه شممدا بود .1با
این وجود ،حضممرت در برابر مشمماالت موجود تسمملیم نگردید و با در یش گرف ن ماش صممبوری ،هما
خویش را معطوف به اصمالح امور و بازگرداندن جامعه به مسمیر اصلی خود یعای احیای جامعه نبوی ،هرد.
اگر ه باید در نظر داشما هه حضرت در طول  13ال قبل از خالفا نیز برای اصالح امور و جلوگیری از
انحراف جامعه از هید تالشمممی دریغ نامود و هوشمممید برابر هورویها بایسممم د و با آنها بسممم یزد ،جمعی از
نویسممادگان ،1831 ،ج ،11ص 813-811ش ،اما بار مسممئولیا یک ناصمم ،امین و فشممار ناشممی از آن با
ذیرش خالفا مضماعف گشما ،هه بی تردید صمبر مثال زدنی امیرالمؤماین طی این مسمیر

او

در هالم و بیان امام نیز میتوان باور به این نوع از صممبوری را مشمماهدا هرد حضممرت علل ممقوط
جوامع ،در مسم ی و عدم صمبر و ا م قاما بر دشمواری هار دانس ه و در توصیف افراد جوامع رو به قوط
میفرممایامد« :نمادان شممممما در همار فزایمد آن مه نشمممایمد ،و دانمایمان ان وا ا افااد آنرا هه هاون باید»،
نهجالبالغه ،حاما 138ش.،
در تعبیر دیگری ایشان میفرمایاد« :نقش صبر در هارها هماناد نقش ر در بدن ا ا هم اان هه
اگر ممر از بدن جدا شممود ،بدن از بین می رود ،صممبر نیز هرگاا همراا هارها نباشممد ،هارها تباا می گردند»،
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انجام هار دشوار ادارا جامعه را بر ایشان هموار نمود.

هلیای ،1811 ،ج ،1ص91ش .،در جمایی دیگر ایشمممان صمممبر را مانع از هم گسمممی گی امور میداند و
میفرمایاد« :هر گاا آدمی در هارها صممبر نداشم ه باشممد همه هارها از هم گسمی ه میگردد» ،مجلسممی،
1318ق ،ج ،1ص319ش.،
براین ا ممما  ،بمایمد گتما هه اگر در برابر دشمممواری هار و اقدام در راا ر مممیدن به اهداف اج ماعی،
صمبوری یشه اعضای جامعه قرار نگیرد ،و دشواری هارها افراد را به بیتابی ،اع را

و ...باشاند ،اهداف

محقق نمیگردد و جمامعمه از حرها در جها یشمممرفا و تعالی باز میماند و از بین رف ن مممرمایه و عمر
افراد در این حال ی دور از ان ظار ن واهد بود.
 -2-2-2صبر در راه دستیابی به اهداف دور و بلندمدت

اهداف بلاد اج ماعی با صمبر و ا قاما ا ا هه قابلیا تحقق خواهاد یافا .در این رابطه یرا نوح

 .1بدانید که پس از هجرت ،دوباره چونان اعراب بادیه نشین شده اید ،و پس از وحدت و برادری به احزاب گوناگون تبدیل گشته
اید ،از اسالم تنها نام آن ،و از ایمان جز نشانی را نمی شناسید(...نهج البالغه ،خطبه.)112
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یامبر قابل توجه ا ا:
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قرآن هریم،13: 19

حضمرت نوح بیش از نه د و اجاا ال در بین مردم ماند و به هدایا آنها رداخا قومش او را زجر
می دادنمد و بمازمی داشممم امد امما او خسممم مه نشمممد و صمممبر و تحمل هرد ،جوادی آملی ، 1839 ،ج،2
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ص121ش ،تما عماقبا توانسممما عداای را با خود همراا مممازد و هدف اج ماعی خود را هه تربیا افراد
موحد و بر ایی جامعهای توحیدی بود ،تحقق ب شد.
این نوع از صمبوری در یرا امام ،صبر  13اله ایشان ا از رحلا یامبر ،م جلی گردیدا ا ا
«ایشمان در حالیهه نابسمامانیهای نظام حاهم را مشماهدا میهاد ،در ت ممیم گیریها و مشاورا به خلتا
مشمممارهما میهامد .خود را همراا و همراز خلتما نشمممان میدهمد و ح ی در نماز جمعه و جماعات دیگران
شمممرها می هاد» ،احمدی ،1813 ،ص113ش ،و برای تحقق اهداف خود یعای اع ال و اصمممالح جامعه
ا ممالمی ،صممبورانه از هید گام هو ک و بزرگی فروگذار نمیهاد تا شمماید روزی با این صممبر فعاالنه شممرای
دگرگون شمممدا و جمامعه به ریل اصممملی خود باز گردد و نهال هو ای هه یامبر و یارانش با مشمممقا و
صبوری غر هردا اند ،به ثمر باشیاد و خشک و بیبار نگردد.
اهداف دور و بلادمدت ،شمماید برخی را به این باور بر مماند هه این اهداف د مما نیاف ای و غیر واقعیاند
و این امر مبش شمود ایشان صبر خود را از د ا دادا و اهداف خویش را دنبال و یجویی ناااد و توانایی
خود و مهمتر از آن لطف الهی را از یاد ببرند در این صمورت این افراد به آن جایگاا و یشرف ی هه شایس ه
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آنها ما نر میدا و به عبارتی تمام اماانات بالقوا خود را بالتعل نمی ازند .در حالیهه اگر انسانها صبر
را یشمه خود ازند و ناامید نشدا و س ی نورزند و دیگران را نیز به امید فراب واناد ،به گت ه امام علی
ً
قطعما در تحقق اهمدافشمممان موفق خواهامد بود « :شمممایبما یروزی را از هف ندهد اگر ه روزگارانی بر او
بگذرد» ،نهج البالغه ،حاما 138ش ،و در جای دیگری میفرمایاد« :با صمبر ،ان ظار گشمایش میرود
و هس می هه یو م

ه دری را باوبد ،آن در به رویش باز میشممود» ،مجلسممی1318 ،ق ،ج ،23ص92ش.،

هم این حضرت علو درجات را در رتو صبر محقق می داند گو ایااه اگر صبر وجود نداش ه باشد ر یدن
بمه اهمداف عمالی ممان ن واهمد بود «:بما صمممبر بمه مقمامات بلاد میتوان ر مممید» ،تمیمی ،بی تا ،ج،1
ص389ش.،
 -3 -2 -2صبر در برابر مشکالت و محرومیتهای اجتماع
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همبودها و مشماالت همزاد جوامع بودا و امر الهی به صمبوری در برابر این م یها ا« .نیای، ،
تاهاش ،این نیسممما هه  ،به هاگام نماز ،روی خود را به ممموی مشمممرق و ،یا مار هاید ،بلاه نیای  ،و
نیاوهارش ،هسمی ا ما هه به خدا ،و روز ر م اخیز ،و فرشم گان ،و ه ا  ،آ مانیش ،،و یامبران ،ایمان
آوردا ...و در برابر محرومی هما و بیمماریهما و در میدان جاگ ،ا ممم قاما به خرج می دهاد ،ایاها هسمممانی
هسم اد هه را مما میگویاد و  ،گت ارشممان با اع قادشممان هماهاگ ا م ش ،و ایاها هسم اد رهیزهاران»،
قرآن هریم111 :1ش.،
حضممرت باری عالی در این آیه صممتات نیاوهاران را بر میشمممارند هه یای از آن صممتات ،صممابر بودن

جهماد ا ممما» ،قرائ ی ،1838 ،ج  ،1ص111ش .،براین ا ممما
شمرایطی هه انسمان به درد و گرف اری د ار ا ما ،در شرایطی هه

معبود م عمال امر بمه صمممبر میهاد در
ی از بیرون به او فشار میآورد و در

هاگامهای هه مب الی به جاگ ا ا.
و در آیهای دیگر به ایشان وعدا بهشا میدهد:

کمال در کالم امیرالمؤمنین علی

آنها ما و میفرمایاد هسانی صابرند هه در «بأ اء و ضراء و حین البأ » به صبوری بپردازند .در تتسیر
ْ ْ
این ممه وا ا آمدا ا مما« :البأ مماء از بؤ به معاای فقر و م ی ا مما هه از خارج به انسممان تحمیل
ْ ْ
د
می شممود الضمم دراء ،درد و بیماری ا مما هه از درون به انسممان فشممار می آورد و حین البأ زمان جاگ و
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در تتسمیر این آیه آمدا ا ا« :مؤماان هسانی هس اد هه در برابر مشاالت صبر و ا قاما به خرج
میدهاد و بر روردگارشممان توهل میهااد از زن و فرزند و دو م ان و بس م گان خود جدا میشمموند و ص مبر
میهااد .مرارتها و

یها و آزار دشماان را می شاد و شایبا هس اد  ...صبر عامل ا قاما در برابر

موانع و مشاالت ا ا و توهل انگیزا حرها» ،ماارم شیرازی ،1813 ،ج  :12ص881ش.،
در یرا امام علی ،از بارزترین م ادیق صبوری در برابر همبودها ،در شعش ابیطالش رخ مینماید
ایشان هم بر ها یهای ناشی از تحریمهای رخ دادا بر جامعهی هو ک مسلمانان ،صبر میهااد و هم
برای هما ممم ن از این هما ممم یهما و همبودها تالش میهااد .در این زمیاه آمدا ا ممما هه یامبر ،به
امیرالمؤماین فرمود « :در تو ابوطالش مورد اح رام مردم ماه بود ،بلاد شمو با ای برهاه ،مبادا صدای
ای تو بلاد شمود و یای از مشرهین بیدار شود ،در خانه دو ان بابایا را بزن و از آنها نان یا خرمایی ب ر
و بیاور ،هزار شممبانه روز امیرالمؤماین هیسممه به دوشممش بود و در ماه نان و خرما میخرید و به شممعش
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میبرد و برمیگشما .مالئاه عالم ،امیرالمؤماین را در من هاردا یا انزدا مالگی تا مه ال نگاا
میهردنمد و حسمممرت یك آا گت ن علی در دل تمام مالئاه عالم ماند .صمممبر علی در این ماجرا،
الهی بود» ،ان مماریان ،1839 ،ج ،1ص811ش .،ایشممان در دورا حاوما خود نیز هماناد فقیرترین افراد
زنمدگی میهرد و بما قااعا و صمممبر ،به مسممملمانان در ایمان و ایداری میداد  ،ووهشمممادا تحقیقات
ا المی  ،بی تا ،ص131ش.،
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

ایشمممان در جامگ نیز ا ممم وار و صمممبور بودنمد ،امانهمه خود در رابطمه بما این مسمممئله در خطبهای
میفرممایاد« :ما در میدان هارزار با ر مممول خدا  بودیم{ ...این مبارزا} ما را ناخوش نمی نمود بلاه بر
ایمانمان می افزود ،هه در راا را مما ابرجا بودیم ،و در مم یها شممایبا ،و در جهاد با دشمممن هوشمما»،
نهجالبالغه ،خطبه 32ش.،
اینگونه از صبوری هردن از وی افراد جامعه و در برابر مشاالت و محرومیاهای تحمیلی ضرورتی
اج اا نا ذیر ا مما اگر اعضممای جامعه در جاگهای نظامی و همبودهای اق ممادی صممبوری به خرج
ندهاد ،باید تعالی و رشد جامعهشان را نادیدا گرف ه ،ان ظار روزها وشرای بدتر را نیز داش ه باشاد.
 -4 -2 -2صبر در برابر دسیسهها و فشارهای روانی

از آنجا هه هید جامعهای بیرقیش و دشممن نیسما ،ا د میسه و نیرنگ نیز در همین جوامع ا ا.
حال در یش گرف ن صممبر ،راهبردی مهم ا مما هه در اوامر خالق یا ا ،در برابر این د ممیسممهها توصممیه
گش ه:
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قرآن هریم :12

111ش.،

برمباای این آیه شریته ،توطئههای دشمن هر قدر و یع و حسا شدا و خطرنان باشد نباید مؤماین
را از میدان بیرون هاد ،را هه تایه گاا آنها خدا مما و مؤماان با ا مم مداد از نیروی ایمان و ا مم قاما و
شممم امار و درایما میتوانامد این توطئه ها را خاثی و نقش بر آ هااد» ،ماارم شمممیرازی ،1813 ،ج،11
ص321ش.،
حض مرت علی نیز در دوران والیا و حامرانی ،با د ممیسممهها و فشممارهای بسممیاری روبرو شممد هه
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ب ش عمدا آن از جانش معاویه بود .یای از برجسممم هترین این توطئهها ،قرآن بر نیزا هردن ،برای فریت ن
یاران امام بود .امام در مم اانی به لشممار فریش خوردا و بیشممایش خود فرمود :آنها قرآن را باال نبردند
بدین جها هه آن را میشمماا مماد و به آن عمل میهااد ،بلاه آن هار فریش و نیزنگ ا مما .اگر بازوها و
مازهای ان را ممماع ی به من عاریا دهید ،حق یروز میشمممود و یزی نماندا هه دنباله ممم مگران بریدا
شممود ،ابن مزاحم ،1313 ،ص339ش .،اما بیسمما هزار مسممل ،شمممشممیر به د مما امیرالمؤماین را
خطا قرار دادند و گت اد حاال هه به ه ا خدا فراخواندا شداای آن را اجابا هن و گرنه تو را میهشیم...
از مویی اشم ر به اردوگاا معاویه وارد شمدا بود هه امام به اش ر یاام داد هه جاگ را رها هاد و نزد او بیاید.
میشمد ،شمد ،»...مید علوی ،1891 ،ص812ش .،اگر لشمگریان بر خوا ا امیرالمؤماین و مالک
اشممم ر درنگ میهردند و در برابر جاگ روانی صمممبوری به خرج میدادند ،غائله معاویه در آن جاگ ایان
مییافا و م ائبی هه بر امام علی و فرزندانش وارد شد ،هرگز یشآمد نمیهرد.
د میسه دیگری هه معاویه باار برد ،ادعای برادری با زیاد بن أبیه ،به ق د فریش او بود .امام ا
از هسمممش اطالع از توطئمه ،به زیاد نامهای نوشممما و او را به درنگ و صمممبوری برابر این توطئه فراخواند:
«دانسم م معاویه نامهای به تو نوشم ه می خواهد خردت را بلازاند ،و عزما را سا گرداند .از او ب ر هه
شمیطان ا ما .نزد آدمی میآید و از یش رو و شما مر ،و را ا و

کمال در کالم امیرالمؤمنین علی

اشممم ر گتا به علی بگویید لحظه ای به من فرصممما دهد اما با اصمممرار آن جماعا نادان آن ه نباید

او درآید ،تا به هاگام غتلا وی،

بر او ب ازد و خردش را تاراج مممازد .در روزگار عمر ،ابو مممتیان از آن ه در خاطر داشممما ممم ای گتا هه
خطای زبان بود و و مو ه شیطان .نه نسبی بدان در ا شود و نه میراثی را زاوار بود .آن هه بدان نسش
آوی ه ،ون هسممی ا مما هه به جمع می خواران هجوم آرد تا با آنان بادا گسممارد ،او را از خود نداناد و از
جمع خویش براناد ،یا ون آوندی به دنبال االن بسم ه هه یو م ه جابد و از این و بدان و جهد ،ون
زیاد این نامه را خواند گتا :مموگاد به روردگار هعبه هه بدان گواهی داد ،و یو م ه این دا م ان در خاطر
او بود تا معاویه وی را برادر خود خواند.ش ، »،نهجالبالغه ،نامه 33ش.،
د میسمه و ایجاد فشممار روانی بر جامعه مسملمین و امام و یارانشممان ،به همین موارد محدود نماند،
معاویه به جعل و تحریف احادیث ،ایجاد شمممایعههای عجیش ون تارن ال مممالا بودن و د ممما داشممم ن
امام در ق ل عثمان و ایجاد فرهاگ مممش بر ماابر و  ...رداخا و بدین وا مممطه بسمممیاری از مردمان
جاهل ،مسما عا مر و ضمعیف را با خود همراا اخا و ضمن تحایم ایههای حاوما خویش ،زمیاه
اندن حاوما از امامان مع وم و شهادت ایشان را مهیا اخا.
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در نهایا هه امام مجبور به جاگ میشممود ،با نظر به همین حیلهگری های عمروعاصممیان ا مما هه
یارانش را به داش ن صبر و ب یرت در این نبرد فرا میخواند:
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نهج البالغه ،خطبه 118ش.،

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

تالش دشمن و د یسه یای او همیشه در این جها ا ا هه بر حریف غلبه هاد و حاوما و جامعه
مقابل خویش را در ضمممعف و رهود نگاا دارد بدین ماظور به حربههای م لتی ون هارشممماای ،تبلیاات
ماتی و دلسمرد هردن اعضمای جامعه و ...م و مل میشمود و در هاار مقابله و جاگ م ا ،از د ممیسه و
توطئههایی هه طرحریزی هردا ممود میبرد .اما امر الهی به حاام و اما ا ممالمی صممبوری در برابر تمام
این دشواریها و م ائبی ا ا هه قوای عقل و عاطته و اع قادات افراد را نشانه میرود:
م

م

مُ ُ

«ع َْص ْربعلَععمَعیقولوٌ» ،قرآنهریم 11 :18ش.،
م
ً
توصمیه به صمبر و بردباری ،قاعدتا براین ماطق ا وار ا ا هه هدف دشمن هه همان سا نمودن

ماطق و اع قادات و به بیتتاوتی هشماندن ملا ا ما ،محقق نگردد افراد و جوامع از حرها باز نایس اد و
با صمممبر و ایداری خود ،دشممممن را به ناهامی باشممماناد .در این رابطه امیرالمؤماین میفرمایاد« :هر
ها در مقابل دشمن بردبار باشد بر او یروز میشود» ،هراجای ،1829،ص131ش.،
حال برا مما آن ه گذشمما ،باید ارعان داشمما هه اگر افراد جامعه در برابری دشممواری فعالیا در
اج ماع ،دوری اهداف اج ماعی ،همبودها و مشماالت و د میسمهها و فشمارهای روانی دشممن ایس ادگی
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ناردا ،به صممبوری نپردازند باید ان ظار رهود ،عقش اف ادگی و دور شممدن از اهداف را داشمم ه و یشممرفا و
تعالی جامعه و خودشمان را به فراموشمی پارند و خویش ن را آمادا ازند تا در برابر مشاالت ناشی از فقر،
تحقیر ،شاسا و عقش ماندگی لش فروبس ه و طاقا بیاورند.
نتیجه گیری

خالق باری عالی در ت مممویر وجودی انسمممان ،زندگی و معاش اج ماعی او را دیدا و تعبیه نمودا ا ممما،
قرآنهریم18 :39ش .،این بدین معای ا ممما هه انسمممان بدون یاری هماوعانش در این جهان ،نه یارای
حتظ خویشم ن و زندگی بهیاه را دارد ،نه توان رشمد و همال مادی و معاوی را براین ا ا

زندگی در جمع

و اج ماعات برای فرد فرد انسانها گریز نا ذیر و ضرورتی برخا ه از نوع خلقا آنها ا ا.
هر اد هه انسمان مدنی بالطبع ا ما ،اما این بدان معای نیسما هه انسان برای زندگی در اج ماع به
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صمممورت تربیا شمممدا و هامال آمادا ،خلق و برانگی ه میشمممود را هه اگر اینگونه بود این تتاوتها در
درجهی مسئولیا ذیری نسبا به همنوعان و جوامع انسانی وجود نمیداشا و این همه اخ الفات و نزاع
نیز دیدا نمیشممد .براین ا مما زندگی بهیاه و حضممور موثر در اج ماع ماوط به آرا م گی نوع انسممان ،به
ً
انواع فضممایل و مهارتها و ب ممیرتها ا مما هه قاعدتا از مسممیر فرهاگ ممازی ایدار و تعلیم و تربیا ویا
قابل ح ول و د یابی ا ا.
یای از این مهارتها و فضممایل هه ارتباط مسمم قیم با نحوای مواجهه و همااری انسممانها با یادیگر
دارد ،صمبر ا ما فضمیل ی هه تمسمک بدان ضممن یشمگیری از بسیاری از اخ الفات و جداییها ،بش
حال از آنجا هه این مقوله مهم مورد تأهید آموزاهای ا ممالمی و یشمموایان دین بودا ،تحقیق حاضممر با
هدف تبیین متهوم صمممبر اج ماعی ،تر مممیم و تشمممری ،ابعاد و اقسمممام آن در مممیرا و هالم امیرالمؤماین
علی ، به انجام ر ید.
بما ت بع صمممورت گرف ه در میان ماابع موجود ،تعریتی هه می توان از صمممبر اج ماعی ارائه نمود این
ً
ا ما« :گونهای از فضمیلا صمبر ا ا هه ،اخ اصا در برخورد با انسانهای دیگر و در جامعهی انسانی
رخ مینمایاند صمبر اج ماعی ،ماش و مهارتی برخا م ه از آگاهی و ممار ما ا ا هه مراودات انسان با
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همدلیها و انسجام اج ماعی و رشد و تعالی جامعه میگردد.

دیگران را بر طریقی در ا هدایا هردا و تاظیم میهاد ،و جوامع انسانی را به تعالی میر اند».
با در نظر داش م ن این تعریف و ا م اباطی هه از صممبر اج ماعی برا مما

آیات قرآن و هالم حضممرت

علی ،صمورت ذیرفا ،یجویی اقسمام و ابعاد صمبر اج ماعی در یرا و هالم امیرالمؤماین مورد
توجه واقع شمد هه در نهایا یاف هها در قالش دو عاوان هلی "صبوری در تعامالت اج ماعی" و "صبوری در
الشهای اج ماعی" مورد اشمممارا و تجمیع قرار گرفا .صمممبوری در تعامالت اج ماعی مواردی از هالم و
میرا را مورد اشارا قرار میداد هه مس قیما با ارتباطات جمعی و بین فردی امام مرتب میشد .از آنجا هه
جوامع انسممانی م شممال از جریانات م لف اج ماعی ا مما و افراد آن از خوی و ماش یاسممان برخوردار
نیسم اد ،طبیعی ا مما مواجهه با افراد و هدف از ات مماف به خ مملا صممبر و راهبردهای در یش گرف ه در
برابر ایشمان م اا مش با تتاوت مذهور باشمد از اینرو برای عاوان هلی صمبوری در تعامالت اج ماعی ،ه
زیرعاوان صمبر مشمتقانه ،صمبر م ملحانه و صمبر مدبرانه در نظر گرف ه شمد و یرا و هالم امام بدین
ترتیش مورد تبیین قرار گرفا.
اما از آنجا هه تمام صممبر در صممبر برابر افراد خالصممه نمیشممود و در جوامع انسممانی دائما الشها و
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مسمائل م لتی در جریان و وهور ا ما ،در ووهش حاضمر به د هی هلی دیگری با عاوان صبوری در
الشهای اج ماعی نیز رداخ ه شد هه این عاوان هلی برا ا

گت ار و هردار امیرالمؤماین ،مباحث

و عااویای ون :صمممبر در برابر دشمممواری اقدامات اج ماعی ،صمممبر در راا د ممم یابی به اهداف دور و بلاد
مدت ،صمبر در برابر مشماالت و محرومیاهای اج ماع ،صمبر در برابر د میسهها و فشارهای روانی را در
برگرفا.
پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

با تعریف ارائه شمممدا در این تحقیق از صمممبر اج ماعی و الگوی تر مممیمی ،در صمممورتی هه راهبردهای
صمحی ،از موی میا م گذاران اج ماعی برای آشماایی و ات ماف افراد جامعه به اقسمام برشمردا شدا از
صمبراج ماعی ،در یش گرف ه شمود ،میتوان ان ظار داشما مراودات انسانی در مسیر صحی ،خویش قرار
گرف ه ،زمیاه رشمد و جبران ضمعف افراد فراهم امدا ،میزان تا آوری اعضای جامعه نسبا به الشها و
مشاالت باال رف ه و در یک هالم مسیر رشد و تعالی جامعه هموارتر گردد.
در همین را م ا رجاء واثق هسمما هه ووهشممگران و دغدغهمادان حوزا علوم رف اری و اج ماعی ،در
جهما مطمالبمه و عملیاتی نمودن راهبردهای فرهاگ مممازی و تحقق هدف ات ممماف افراد جامعه به این
فضمیلا ارزشممماد ورود مجدانه داشم ه باشماد فضممیل ی هه بی تردید با توجه به شممرای امروز جامعه ایران،
ضرورت و نیاز به آن بیش از یش احسا

میگردد.
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اإلنس ا ااثالا هوث حل التعالا اثتي لا حلاا ا ا ا ءافيثلا ا اثهلاحلف ث ا ااث ي لاحل ض ا ااث ثل
ا اجاد ة.لإالاإلنسا ا ا ا ا ااثالا هوث حل الت هللفتي ل ي حل ل اث ی،لايالف آةل جٌحلجهثلل
ا لوجال لتکثف يهث،لو التث ض ا ا ا ا وطةلا اا ا ا اايملن جثلوتف ا.ل ا لني ا بالغةلوا ا ا ااث ثف ل
فسااي الوحا عثل الن ااثسالاانسااثالا نثفل.ااا ثدال یلاألتحثثلا سااثتجةل ا ب ل ذاال
ا ن ثتثالف ا ااط الفيهيال اطااا ااةلاانسا ااثالا هوث ح.ل بحال ذعلا هجث ةل الن ا ااثسال
اإلنسا ااثالا هوث حلوفجثفث لاحلني لا بالغةلوا ا ااث ثف لته ي لو ا اافح -ح ي ح،ل ث جتل
جزهًالفالكال لاإلفث ل حلو لوجيةلنت لا ف دوا ا ا ا ااحلاحلاانس ا ا ا ااثالا هوث ح.ل ا ا ا ا االل
ا بحااالا یلتال یلاانسا ا ا ا ا ا ااثال حجيخلا ب اهةلفالا ء ا ا ا ا ا ا ااثسالغي لا ه ااثاا ا ا ا ا ا ابااةلو ا حل
ا ء ا ا ا ا ا ا ااثسالا ه غا لاييااث لتكو لفااثل لا حجيخلاي ا لاحل ااذالا بحااال الا فضا ا ا ا ا ا ااثساالل
األنال ي ا ااةلنحارلا ب لواإلعسا ا ا ا ا ا ا ا ااثا،لوا ا ا اااا ا ااة،لوا حنه ا ااة،لوف ا ا ااثةلا ا ادل،لوعف ل
األا ا اط .هتلدطااااةل ذعلا ء ااثسالفالف تاطل لاألنالسلتاطااااةلفجثطنةلو تي لكلل
ف يثلفنثنةلإنسثالكثفللا سجث ث.لو ا للا بحالا یلتالا ء ثسالوا سجث ثلاألنال يةل
ا یلجثنبلعضاطلاإلنسثالا هوث حلكثنتلتكو ل ن اطالاحلكاللا ن ثتيالا هاطوايا .ل

الکلمات المفتاحیه:

اإلنسثالا هوث ح،لاانال يثت،لني لا بالغة،لحث ثف  .ل

* .استاذ مساعد قسم االدب جامعة فرهنگیان مجمع الشهید رجایي شیراز.
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Payam1_222@yahoo.com

دراسة مهمات المرؤوسين والرعية تجاه الحاكم في الشاهنامه ومقارنتها بنهج البالغة

**
*
محمد علي خالدیان
ابوالفضل مظهري  /حسنعلي عباسپور اسفدن ّ /

***

الملخص

تأریخ القبول0000/05/00 :

تأریخ االستالم0001/04/13:

الکلمات المفتاحیه

لل

ني ا بالغة،لحث ثف ،لا ليّة،لا حث .

* .من طلبة الدکتوراه في اللغة الفارسیة وآدابها ،وحدة گرگان ،جامعة آزاد االسالمیة ،گرگان ،ایرانendphp@gmail.com .
** .استاذ مساعد وعضو الهیئة التعلمیة قسم اللغة الفارسیة وآدابها ،وحدة گرگان ،جامعة آزاد االسالمیة  ،گرگان ،ایران.
h.abbaspouresfeden@gmail.com
*** .استاذ مساعد وعضو الهیئة التعلمیة قسم اللغة الفارسیة وآدابها ،وحدة گرگان ،جامعة آزاد االسالمیة  ،گرگان ،ایران.
khaledyan344@gmail.com
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ا ف دواح،لحث لوعني لإ انحلتثطز،ل الفهوللا يا ةلا اط يةلوا وجثايةلاإل انيةوفاّايثل
ته جه لا هس ا ا ا ااهثةلت ا ا ا ااث ثف لا ه يعةلتث ا ا ا ااثس لوا هاا  .لإالفاض ا ا ا اااولعن لا ه ا ل
وا هسااثسللا ه ا جةلتث حثك لوا يةل انبلت اانللحااثفللاحلا جزهلا ثط ءحل ااث ثف ،ل
و الا الفالنا  .ل هنالفالطتملا وجثاةلوا حضا ا ا ااثطةلاإل انيةلتثإلاا ا ا ااال .لنت الإ ل ي ل
ا اث ي لا ا يةلوا وجثاةلاإلا ا ا ااالفيةلاحلتانثطلعني لطار،لو ي ثل لك ثتةلا ا ا ااث ثف ل
وتوجا ل ا ا ا ا ا ااثتيياثلا نوي ةلف،لاأل هاثللا اا ياة،ل اثولل ذعلا هجث ةلواجبثتلا ه وا ا ا ا ا ا اايال
وا اث اثل جثعلا حثك لا حلوطدتلاحلا جسا ا ا ا ا ا ا لا ثط ءحلفالا ا ا ا ا ا ااث ثف ل ت لفالفه نةل
"تيها"لع لفه نااةل" زدج دلا وااث ااا"قلوفجااثطن يااثلت ي لا بالغااة .ااذعلا ن ااثتااةلو ا ا ا ا ا اافيااةل
ح ي يةلو الاا ءافتلف ثدطلفن بيةلإل ااد ثلو ح ث.ل اللن ثس ل ذعلا هجثطنةل یل
تن لاحلكاللا اه يال ؤ ال یلواجبثتلا ه وايالولا يةل جثعلا حثك لتولا جثسال ض وطةل
ا باثولا حاثك لوعف لاااا ا ا ا ا ا ا اطلوا جاللا يابلواات اااثدل الااا اهلوا ااااثهلوا ج اثللو ااا ل
ا ي و لفالاثعةلا هاكةق ل
و ذالا جثنبلفالتوج لا ا ا ا ا ا ااثت لا اا اةلتيالا اه يا،لف،لان ال لتالعني لطارل
الاا طلاحلتاضلا هااض،لاحل جا بلا ه ا لوا ب ل فيذلتواف لتفًالالفحث ةل .
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"ا اعاة"ل ا حلاانف ا ا ا ااثللواانازاللو ا لا س ا ا ا ا ال النسا ا ا ااثا،لإنيثلا ا ا ا ااااطلاأل هخل
جذطالاحلا ج تةلا ب ةلايث حيثةلو حل ثعبلكللا ثرلت حنثللفء فةلف ذل
واألكو ل ً
ا اادةلوع لا هات .اث ج اثلاحل اذالا هجاثللفاض ا ا ا ا ا اااول"ا اعااة"لوتناا يثلا حل ا ب لفال
ت لا ه ااثكللاإلنس ااثنيةلا يا ل،لفالف تاطلني لا بالغة،لإل ثدةلا بحال التنااولا اعاةل
ا ه غاتااةلوغي لا ه غا لايي ااثل ااالاإلفااث ل ح لاحلني لا بالغااة .لىلتفي لا هؤف يال
اإلفاث ل حلتالا اعاااةل ااال ا حل الا جلا لوا ا حل،لوتعيااثنًاثل ناالن يجااةلفا جااااتل
ا ه هلوفاا ف لوتاا ا لعيث ل،لوتعيثنًثل جثوزلا جاانبلا هثد ةلو ف،لإ لا ا حلتث ذاتل
و ا لا غف ةل الا ا ا ا ا ا .لولفالط ةاإلفث ،ل ث لتنااولغي لف غا لاييثلال ء ثط ثل
اانسثالتثطاد لوطغب ل،لوناولآن لف غا لاي ل ء ثط ثلاانسثال الو حلاإلنسثالت جةل
فحس ا ا ا ا ا اااتةلتثانازالل الا ثرل ب اغلا یلاغ اضلا د ةلواج هث يةل ي ا ا ا ا ا ااجللطوع للو تّحل
نفس ا ا ا .واحلا يث ةل،ل هتلدطاا ا ا ااةل يفيةل اليلا اعاةلاألا ا ا ااثا ا ا ااحل الاإلفث ل حل
و حرلاا ا لفالاهلل،لوا ااالةلوا ا ثه،لواك سااث لا فضااثسللاألنال ية،لو ج بلا اسلل
فوللا اجبلوا ن ا يةلوا حجالوا اااوة.لللل ل

الکلمات المفتاحیه:

اافث ل ح،لني لا بالغة،لا اعاة،لا سااثفيث،لا اعاةلا ه غا لاييث،لا اعاةل
لل
غي لا ه غا لاييث.ل

M.1873@shirazu.ac.ir

*  .استاذ مساعد کلیة االلهیات جامعة شیراز
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تطوير مفهوم دوافع الخدمة العامة من منظور نهج البالغة

علی نقی امیری *  /حسن زارعی متین **  /محمدجواد معتمد
الملخص

تأریخ الاستلام8181/18/88 :

***

تأریخ القبول8181/11/81 :

الکلمات المفتاحیه

* .استاد قسم االدارة الحکومیة مجمع الفارابی جامعة طهران ،ایران(الکاتب المسؤول).
**  .استاد قسم االدارة الحکومیة مجمع الفارابی جامعة طهران ،ایران.
***  .الدکتوراه في االدارة الحکومیة مجمع الفارابی جامعة طهران ،ایران.
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anamiri@ut.ac.ir
matin@ut.ac.ir
m.j.motamed@ut.ac.ir
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إالا اواا،لوطاهلا ءافةلا اثفةل حنث لوا اا ز هثهل حلفالا هؤح اتلاألاثايةل هال
ونض لا سيثاييالاحلت يةلا حنافةلاحلا هج هاثتلاإلاالفية.ل يا لا هجث ةلإ ل
ا لففيا لا ااااةل ءافةلا اثفةلت ثهًل لفثلوطدلاحلني لا بالغةلواحلإطثطلا ه تاطل
اإلاالفح.لتاالدطااةلفثل ا خلتثألدتيثتل يذالا هاضاولواحالفح اىلني لا بالغةل
تث ا يخ،ل لاا ءالصلإطثطلنت لتو حل ا هال ل ال ةلفس ا ثتلفالاألنو وت لا اجيثل
وا س اكيةلوا ب يا ة.ل ل لا سلإ لف ي لا بحالا ا حلواا ا يجيةل ح يللا هاضاول
اا ء ايلا بيثنثتلا يةلاحل ال ةلفحثوطرلفؤ اتلوتتاثدلون ثس لنتث ل حفيزلا ءافةل
ا اثفةلاحلإطثطلني لا بالغة .اللن ثس ل ذالا بحالاحلفس اىلاألنو وتا اجيثل یل
فؤح اتلحء يةل کللفالا سيثاييالا ذ ال ي لداااةلا ءافةلا اثفةلتث ه ،لتث هناال
ا هكز لو الا باا الاإلنسثنيةلا بي ةلا حل تي احلحنللنهبلاعثترلاإل هثالتث ،ل
ا ح ،لو فني ل هيخ،لواا زا لتث .لا نفثهاتلاألاثاية .ل ُا لا هس لاىلا س اكحل
ضث لتهنان لا هكز لو ا لا باا ا لا فث ية لواعث لا والثر لا اا لل
بحا لت ً
ااا ا يجحلوا ااا ةلا س اكيةلوا هحبة،لوتني اًلا هس اىلا ب يا لا ذ ل اب ل الا هاث ي ل
وا سيثاثتلوا هبثدئلا اجيييةلا حل حن لا هؤاسثتلفالتجللز ثدةلداا،لا ءافةل
ا اثفةرلو ناالفالفن لانةلا باا الا هايثط ةلوا فعثتلا ءهبرلاألنال يثتلااج هث يةل
ا سثفية،لوا اال ثتلااا ا يجية،لو ا لا ااا ةلا اثفةلوا اث يةلااج هث ية،لو حکي ل
ا ب يةل یلا حن لا ا حلا ه غا لاي لوا جيثدةل اتلا ز ةلا وعيةلوا ها ا ةلاحلنافةل
ا اب.ل ل
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ا اواا،ل ءافةلا اثفة،لني ا بالغة،لا ةلاااالفية.

دراسة ما زيد علی داللة المشتقات من باب االستفعال وما حذف منها و تأثيرهما
علی ما قدم من ترجمات للخطب في نهجالبالغة
**
معصومه نصاري پوزه *  /حسین شیرافکن
الملخص

تأریخ الاستلام8188/18/81 :

تأریخ القبول8181/11/11 :

اا هث لتجادةل جهةلا ا ا ا ا اااصلا ا يةلفوللا ج آالوني لا بالغةلواألعثد الا با ةل ض ا ا ا ا اايةل
فيهةلوواض ااحة،لو جيي ل جهةل ذعلا اااص،ل اايثن يث،لتف لضا ا وط لوفي ل ي ل غث ة.للوفال ذعل
ا ا ا ا ا ا اااص،لا حل هتل جهثتلفء فةلف يثلتث غةلا فثطا ا ا ا ا ا ااية،لك ث لني لا بالغةلا بيل،لو نال
ت انلل ث ،لتسببلا ج اطلوا اا الا حل ث الاحلا جهةلفالا ا تيةلإ لا فثطايةل،ل ال لنجال
اةلفثلزال
ذعلا جهثتلوف اجا يثلفال بلل وي لفالاادتثهلوا جثد.لاحل ذعلا اطااا ا ا ااةل هتلدطااا ا ا ا ل
یلدا ةلا ه ا ا ا ا جثتلفالتث لاااا ا ا ا فاثللوفثلعذ لف يثلول ي هثل یلفثل ا لفال جهثتل
ء بلتثا ءاا لا ه ي لا ا فحلا ح ي ح .ذ كل،ل لان يثطلو ح يللا بيثنثتلا ه ا جةلت ا ا ا ا اال11ل
عاث اةلفالاح ا ا ا ا ا ا جث ثتلتث لااا ا ا ا ا ا ا فاثللفالجهي،لن بلني لا بالغةلتث يزل ی ل5ل جهثتل
اثطااايةل ي ا بالغةل ايضلاإلاااال ،لتن ااثط ،لحااييا ،لزفثنح،لدح ا حلق.ل اللن ثس ل ذالا بحال
فثلزال یلدا ةلا ه ا جثتلفالتث لااا ا فاثللوفثلعذ لف يثلوا جیلاض الاطال یل
یلتالتفو ةل ل
ا جهثتلا هذكاطةلل ا ا ا ااهلل ه يثتلا حذ لاحلغي لفح لايهثل حرل-1لعذ لدااتلتث ل
ااا ا ا ا ا فاثل.ل-2لنذ لا ا ا ا اااطلا بالغية.ل3ل-لإزا ةلا ا ث ا ا ا ا لا حا ة.لوتفثلفثلزال ي لو اغي ل
ا ه ثاا ا ا اابةلايهثل حرلت-لاإلضا ا ا ااثاثتلا فسا ا ا ااي ةلغي لا ض ا ا ا ا وطةلوغي لا ا ا ا ااحيحةل ن هثت.ل -ل
اإلض ا ا ااثاثتلا فسا ا ا اي ةلغي لا ه ثا ا ا اابةل هف دات.لي-لااطث ةلا کال لاحل جهةلا ن هثت.لوافثلفال
ا ثعيةلا نهيةل،لاياللا ج لاإلع ا ا ا ا ااثسحل هثل ث لت لا ه جهاالاحلا اي ثتلا هاطواا ا ا ا ا ااةل یلتال
جهةلايضلاإلاااال لكثالت لل ادلفالاألن ثهلوتال جهةلا اح ا حلتكب ل ادلف يث،ل نالاألداهل
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* .من طلبة المستوی الثالث في الحوزة العلمیة ،قسم اللغة العربیة وآدابها ،باعداد المدرسین صدیقة کبری سالم الله علیها قم،
ma.nassaria@gmail.com

ایران.

** .استاذ مساعد وعضو الهیئة التعلیمیة بجامعه المصطفی العالمیة ،قم ،ایران( .الکاتب المسؤول).
shirafkan43@gmail.com
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نثجحث .ل
ا ن حل جهثتلا ءهبل يبلتحيال هنالا بثطعلف ثابًث،لو ً

الکلمات المفتاحیه:

ن بلني ا بالغة،لنجالا جهة،لا حذ ،لا ز ثدة،لتث لااا فاثل .ل

البنية المضمونية للعقل في نهج البالغه
تأریخ القبول8181/11/88 :

تأریخ الاستلام8181/11/87 :

الملخص

ا ب لاحلا اااطااا ا ا ا ا ا ااثتلا ااا يااة،لا ا ل یلفضا ا ا ا ا ا ااهاالا ن هااثتلفالا حااثجااثتل
األاااثااايةلألالا اناللاحلا هاضااا ثتلا سيساايةلف بملت .لإالا ا ل یلفضااهاال
ا اجللتث بثط ثلا هسا ا ا ا ا ا ةلا سيس ا ا ا ا ااةل يذالا بحالضا ا ا ا ا ا وط ل غث ةلاحل ح يللوحا ا ا ا ا ا ل
ا هاضاا ثتلا ه ا جةلتث اجللوا فک لألالاا ءاافيثلغي لا حي لوا غثفضل سببل
ا هغث ثتلوااط بث لاحلا هاضاولواانح ا ل الا هاضاو .ل
حاثولل ااذعلا هجااث ااةلتااثا ا ا ا ا ا ا ا ءاااا لف ي لا بحااالا ا ح،لا ا ل لت يااةلا اجاالل
و ا في ااث ،لفالدطاا ا ا ا ا ا ا ا ااةل غا ااةل اج االلا ی لدطاا ا ا ا ا ا ا ا ااةلف ااا ج ااةلاحلا ه ااا اللا بيجحل
واا ا ا العح،لوفنثن لاحلا تث لا اا حل اااصلا ا ية،لو ا ا ا تلتنيًالإ لتال
ت يةلا اجللاحلتااابلا فن لاإلاااالفحل حلعث ةلنفسااثنيةلونا يةلطوعيةل اب ل الا ا ل
وا ها اااةلو ااالاا ا ا ا ا ا ا ا ءااا لاحلتف ا ا ا ا ا ا ااثد خلل ا لفوااللا حز لوا فني لواا بااثطلوا ا ل
ا ه باو،لوعللا ه ثكل.ل ث ل ذالا بحالألوللف ةل ح يللفنانثتل ذالا ب يةلو ال
ا الفالنا ،لوإ ال ل فساي لا اجللوحا ع لت انلل احي ،لاين ل ضاهالنهالا ب ةل
ا اج ية .ل
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احمد مسائلي

*

241

الکلمات المفتاحیه:

ت يةلا اجل،ل ح يللا هکانثت،لا هفيافية،لا جا لا اا ح،لني لا بالغة.

* .قسم المعارف ،وحدة خمیني شهر ،جامعة آزاد االسالمیة ،اصفهان ،ایران.
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ahmadmasaeli@gmail.com

ل

استخدام العناصر السينمائية في الصور البالغية لنهج البالغة

محمد امین رودینی

تأریخ الاستلام8181/17/19 :

*

تأریخ القبول8181/11/84 :

دراسات فی نهجالبالغه ،ربیع عام  /4113العدد 72

الملخص

242

حت لني لا بالغااةلتهنااثنااةلف فا اةلفالعيااالا ا ا ا ا ا اااطلاألدتيااةلوا بالغيااة،لو ااالت ي ل
اإلفث ل حل اةلف زا اةلاحلن خل ا ا اااطلتالغيةلوفؤ لةلاحلا هاضا ا ا ااا ثتلواألعااثل
ا حلن الف ث ا ا ا ا يث.فالنالللا ا يخلاحلطبياةلا ا ا ا اااطلا بالغيةلاحل ذالا ن ث لا جي ،ل
وفالنالللا اطااا ا ا ا ااةلوااطالول لاإلنجثزاتلا بالغيةلا جا اةل،لنلیل جثط لا ا ا ا ا اااطل
ا بالغيةلاحلني ا بالغةلتهاا اافثتلا اااطلا س ااي هثسية .ح ا لا اااطلا ا ثفينيةلوا ف يةل
الفيهثلاحلنجلل
إلفث  لت ا ا ا اااطةل لفا ا ا ا ااةل ل ث ا ا ا ا ا لا ا ا ا ااي هثسيةلفؤ ةل
ً
ابلدوط ً
ا هض ا ااثفيالا هاطوا ا ااة .جا ل ذالا هجثللتثا هثدل لاألا ا اابلا ت ةلا ه اا ةلاحلك بل
ا جالا ساي هثسحلت حا الودطاااةلت لا هنانثتلا سي هثسيةلوفال لاا ءالصلحاا ال يثل
احلن بلني ا بالغةلا حل يثلوجيةلاا د ةل بيالا کفثهاتلا س ا هثسيةلوا هسا عيةل اااطل
ني ا بالغة .ل اللن ثس لا بحال یلتالا ا ا ا ا اااطلا بالغيةل ي لا بالغةل،لنث ا ا ا ا ااةل افثل
سا ءا لا الا ا حلا س ا د،ل الاا ا ءافتل ث ا لوافکثنيثتلاااي هثسيةلنث ااة.لا لیل
احلا ک ث ل ث ا لفوللا سا دلا ه اانللوا ه ح ،لوا هيزانسااا،لاوا ه ت لوا ةلا باياة،ل
ابلدوطالن ااي ثلوت ثهالاحل
وا هان ثيلو ه يةلا ح لاحلا اااطلا بالغيةل إلفث لا حل
ً
ا جاطةلا ي ةلوا ا ثفينيةلا اطلا ها وضة.ل ل

الکلمات المفتاحیه :

ث لا سي هث،لني ا بالغة،لا س د،لن خلا اط،لا بالغة .ل

*  .استاذ مساعد جامعة آزاد اسالمی ،وحدة ایرانشهر،اللغة العربیه وآدابها.
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M.a.roudini@gmail.com

الوظيفة العاطفية في البنی اللفظية لخطبةالجهاد في نهجالبالغة في ضوءالنموذج التواصلي لجاكوبسن

سونیا کهریزي * /سید مهدي مسبوق** /مرتضی قائمي

***

تأریخ القبول8181/11/81 :

تأریخ الاستلام8181/11/84 :

الملخص

الکلمات المفتاحیه:

لا غااةلا ا يفحلطوفااثالجااثكاتس ا ا ا ا ا ااال،لا ه االلا اا ا ا ا ا ا ا ا ح،لن بااةلا جيااثد،لني ل
ا بالغة.

soniya.kahrizi@yahoo.com

* .الدکتوراه في اللغة العربیة وآدابها جامعة بوعلي سینا همذان.
** .استاد قسم اللغة العربیة وآدابها کلیة العلوم االنسانیة جامعة بوعلي سینا همذان.

masbooghmehdi@gmail.com

***.استاذ مشارک قسم اللغة العربیة وآدابها کلیة العلوم االنسانیة جامعة بوعلي سینا همذان.
mortezaghaemi2@gmail.com

243

دراسات فی نهجالبالغه ،ربیع عام  /4113العدد 72

ا جالطوفثالجثكاتسا ا ااال،لتعالفؤا ا ا اسا ا ااحلفاطاا ا ااةل لا غةلا ا يفحلاحلت اغل،لتال
جهي،لا ب یلا غا ةلت اا لوتغ اضل جبلح ا ا عيثلتثإلح ااثطةلإ لت ااايثلا اا ا ا ية.وفال
،ل ل جا لاااتلو ثس رل ثطفية،ل غيبية،لتدتية،لاطجث ية،ل جه اايةلوطفز ة،ل كيبثتل
ا غا ةلت ثهًل لكللفالا كثسزلا س ااترلا ه حاث،لا هس ا ا ه،،لا ا ااث ة،لا اايثسلا ا ااث ة،ل
ثةلاا ا ا ااثلل،لفنانثتلا ا ا ا ااث ة .هنال نيي لن بلني لا بالغة،لا حل ح ا ل ل
فنانثتلنت ةلجثكاتس ااا،لف،ل ذعلا ت ة.لإالن بةلا جيثدل،لكهثل اعحل اانيث،ل اب ل
الاضا ا ا ا ا ااي ةلا جيثدلو اا بلاات اثدل الا جيثدلوا ضا ا ا ا ا ااثلل،لو ا ،لتال ناال اكيبيثل
ا غا ةلدوطلوو يفةل غيبيةلتيا لإ ثطةلا جهياط.لاال ذعلا اطاا ا ا ا ا ااةل يا لتث ا ا ا ا ا ااي ل
وا ح يللوا ه االلا اا ا ا ا حلا ذ ل اف لجث اتس ا ااالا یلا ا ل یلو يفيةلا ب یلا غا ةل
احلن باةلا جياثد.ل االلن اثس لا بحاا،ل لتالفات لو ثس لا اكيبلا غلا ةلا هحادةل
احلنت ةلجثكاتس ااا،لتهثلاحل كلا غيبيةلو...ل لاا ا ا ءاافيثلاحل ذعلا ء بةلت جةل
جاالل ناللف ي لو يفةل ثطفية.لاا لا غ لفال اولا ب ثه،لاجال لا حفثعل لوعا ل
ا ا يفية .ل
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تحليل ماهية الصبر االجتماعي وفلسفته قائما على السيرة العلوية

احسان یاوري*/لفاطمه رمضانی
الملخص

تأریخ الاستلام8181/10/18:

**

تأریخ القبول8181/11/14 :

الکلمات المفتاحیه:

اافث ل ح،لا ب ،لا ب لااج هث ح.

* .استاذ مساعد عضو الهیئة التعلیمیة قسم القانون جامعة آیة الله البروجردی (ره).

ehsan.yavari@abru.ac.ir

** .استاذةمساعدة عضو الهیئة التعلیمیة قسم العلوم التربویة جامعة لرستان( ،الکاتب المسؤول)
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ramezani.f@lu.ac.ir
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ا ااب لفالا ه کثتلا فسااثنيةلا حل ؤكال ييثلا ا الاإلاااالفح،ل هثل لفال ي لكبي ل
لجادةلا حياثةلا ف د ةلوااج هث يةل ثر .لا غ لفالدوطلا ا ا ا ا ا ااب لا ذ لال هنال
إننااثطعلاحلا فااث التلااج هااث يااةلودوطعلاحل حس ا ا ا ا ا اايالا حيااثةلااج هااث يااة،لااايالتكو لفااثل
اس ا ا ا ا ا علا بثعواالوا ا ثةلاإلاا ا ا ا ااالفياال هيثًل الا جثنبلا ف د ل ا ا ا ا ااب  .لا غ لفال
ا كيزلاألعثد لا باال لفجا ةلا اب ل،لايالعيثةلوك هثتلت ثت لا ا الاإلاالفحلف يعةل
ت اث ي ل هؤف يالو هال بحال التا ا ا ااث يبلا حيثةلاإلا ا ا ااالفيةلا حل ؤكال یللكاللجثنبحل
ذعلا فض ا ا ا ا ا ااي ةلو ي لتيهث.لوفالتيال ؤاه،للكثالا ا ا ا ا ا ااب لااج هث حلاحلعيثةلوك هثتل
تفي ا هؤف يال ح لتكو ل ج يًثلوازد ًثطالألجلل يثدةلاألفةلاإلاا ا ا ا ا ااالفيةلا ا ياةلاحل كل
يال
ا ف ةلا ثط ءيةلا ءث ا ا ا ا ا ااة .ل ذ كل هتلاحلا بحالدطااا ا ا ا ا ااةلعيثةلوك هثتلتفي لا هؤف ل
كهوثللتثطزل نبثطلا ا الا ذ لح ا ا ا ا لا ا ا ا ااب لااج هث حلو ااادلف ا ا ا ااثد ج ل،لووعثو تل
ا هجث ةلتثا ا ا ءاا لا ه ي لا ا ا اافحلااا ا ا اا حل،لتال دل ل ذعلاألاا ااع ةرل"فث ال ا حل
ا ا ا ا ا ا ااب لااج هاث حم"لفااثل الا غ ضلف يااثلوفاثل حلف ا ا ا ا ا ااثد جيااثلاحلعيااثةلوك هاثتلتفي ل
ا هؤف يام اااللن ااثس لا بحااال یلتالا ا ا ا ا ا ااب لااج هااث حلاحلعيااثةلاإلفااث ل حلوك هااث ا ل
هنال ءي ا ا ا ا اايثلاحلفجا يارلا ا ا ا ا ااب لاحلا فث التلااج هث يةلوا ا ا ا ا ااب لاحلفااجيةل
ا حا ثتلااج هث ية.ل ض ا ااهالا ا ااب لاحلا فث التلااج هث يةل ال ةل ثو ارلا ا ااب ل
ا عي ل،لا اب لا ه ا ل،لا اب لا هات ،لوا اب لاحلا حا ثتلااج هث يةل هللا ب ل
احلفااجيةل ا ا ا ااااتةلاإلج اهاتلااج هث يةل،لا ا ا ا ااب لاحلط خل حجيخلاأل اا لا باياةل
ا هاىلوا ا ةلاألجلل،لا ا ااب لاحلفااجيةلا ه ا ااثكللوع فثالا هج ه،لولا ا ا ااب ل ل
ا هؤاف اتلوا ضغاطلا فسية .ل
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Abstract
In Islam, patience is one of the qualities of the soul that is
highly emphasized due to its impact on the quality of the
individual and social lives of humans. Despite the undeniable
role of patience in social interactions and its role in improving
social life, what is more scientifically explained and practiced by
researchers and Islamic preachers is the individual aspect of
patience. Despite the one-dimensional focus on patience, for the
believers of the Islamic lifestyle, the seerah and words of the
elders of the Islamic religion are full of teachings that emphasize
both dimensions of this virtue. For example, to guide and lead
the nascent Islamic Ummah at that particular historical moment,
social patience was more evident in the life and words of Amirul
Momineen Ali (A.S.). Therefore, in the present research, the
seerah and words of Amir al-Mu'minin, as an outstanding
religious character, have been considered to explain social
patience and enumerate its examples by using the descriptiveinferential method. In this study the answers to the following
questions have been sought. "What does social patience mean?
What is the purpose of it, and what are its examples based on the
seerah and words of Amir al-Mu'minin? The results of the present
research show that social patience in Imam Ali's seerah and
words can be summarized into two categories: patience in social
interactions and patience in social challenges. Patience in social
interactions includes three types of rational, compassion, and
prudent patience. Patience in social challenges includes patience
while facing social actions; patience in achieving distant and
long-term goals; patience in facing problems and deprivations;
patience in conspiracies; and psychological pressures.
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Abstract
Roman Jakobson, one of the founders of the functional
linguistics school in Prague believes that all linguistic
constructions have goals. These goals should be explained with
reference to communication goals. Therefore, for linguistic
constructions centered on six elements of the speaker, listener,
message, message context, communication channel, and message
components, he introduces six emotional, persuasive, literary,
referential, empathic, and cryptic functions. Due to having the
components of Jakobson's theory, the sermons of Nahj alBalaghah can be adapted to this theory. The sermon of Jihad, as
its title suggests, is about the virtue of Jihad and the negative
consequences of turning away from struggle. It was assumed that
its linguistic constructions had a persuasive function for the
purpose of exciting the audience. The present research is
organized with the analytical-descriptive method based on
Jakobson's communication model with the aim of understanding
the function of the linguistic constructions in the Jihad sermon.
The result of the research showed that, contrary to expectations,
most of the linguistic constructions defined in Jakobson's theory,
including persuasive, referential, cryptic, emotional, and
empathy, have been used in this sermon in such a way that they
all have an emotional function. Therefore, despite the diversity
of construction, functional unity has been preserved.
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Abstract
Nahj al-Balaghah has a prestigious position in terms of
literary and rhetorical illustrations, and Imam Ali (A.S.)
elaborately created rhetorical and impressive images of the
events. By thinking deeply about the nature of the rhetorical
images in this exquisite book and by studying and being aware of
new rhetorical achievements, we will witness the closeness of the
rhetorical images of Nahj al-Balaghah with cinematic images.
The dynamic and technical images of Imam (A.S.) surprisingly
include effective cinematic elements. These images play a
significant role in conveying the discussed themes. This article,
relying on the theoretical foundations available in the books of
film criticism, examined the most important cinematic
components and then extracted the evidence of narrative tones
from the sermons of Nahj al-Balaghah to determine the cinematic
and theatrical capabilities of their images. The result of the
present research shows that the rhetorical images of Nahj alBalaghah, especially in the religious text, take advantage of the
narration, elements, and cinematic features. Elements such as
nested narration and moving narration, mise-en-scène,
perspective, camera angle, montage, and editing process are used
in Imam's rhetorical images. These elements play an active role
in the effectiveness and dynamism of the presented images.
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Abstract
In religious studies, words' conceptualization is one of the
basic needs because it involves getting into the main topics. The
conceptualization of the word wisdom (Aql) as the main problem
of this research is essential in the analysis and explanation of the
issues related to wisdom, because its incorrect and
incomprehensible usage leads to fallacies and confusion in the
topic. Using the qualitative method, this article is an attempt to
identify and define microstructure. During it, in addition to
terminology, usage of idioms, their place in the whole semantic
system of religious texts were also examined. It can be concluded
that the structure of wisdom in the foundations of Islamic
thinking is a sensual state and a spiritual quality that expresses
knowledge and wisdom. On the other hand, it has been used in
foresight, thinking, cleverness, learning lessons, and problem
solving. For the first time, this research has investigated the
component analysis of this structure and is unique in its kind. If
the word wisdom is correctly interpreted and explained, it
guarantees the intellectual development of humanity.
Keywords:
microstructure, component analysis, conceptualization,
semantic nature, Nahj al-Balaghah.
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Abstract
Paying attention to the quality of the translation of religious
texts such as the Qur'an, Nahj al-Balaghah, and Hadith is an
important and obvious issue. Evaluating the translation of these
texts to protect them is necessary, important, and valuable.
Among these texts, from which various translations have been
made into the Persian language, is the noble book of Nahj alBalaghah. But in general, these translations from Arabic to
Persian have been criticized by many writers because they are not
as good as they could be. In the present research, with a
descriptive-analytic method, the cases of deletion and addition of
translation of derivatives of the Estef’al in the translation of Nahj
al-Balaghah's sermons were studied. Based on this, the data 11
of the derivatives of the Estef’al from all the sermons of Nahj alBalaghah were selected and investigated in five Persian
translations of Nahj al-Balaghah (Faiz al-Islam, Ansari, Shahidi,
Zamani, and Dashti). The findings of this research showed that
the examples of deletion and addition of translation of derivatives
of the Estef’al have damaged the mentioned translations. For
example, inappropriate deletions included meanings deletion of
derivatives of the Estef’al, deletion of rhetorical devices, and
deletion of grammatical elements. Inappropriate additions
included unnecessary and incorrect explanatory additions of
words; improper interpretative additions of vocabulary; and
extensions in the translation of words. The statistical report of the
performance of the translators in the examined samples indicates
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that Faiz al-Islam's translation had the least frequency of slips and
Dashti's translation had the highest frequency of slips, but the
total performance of the five translations is not such that it can
be considered appropriate and successful.
Keywords:
sermons of Nahj al-Balaghah, translation criticism, deletion,
addition, derivatives of the Estef’al.
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Abstract
The public service motivation of rulers and agents is one of the
most fundamental indicators of the maturity of political actors in the
ascendency structure of Islamic societies. The following article aims
to develop the concept of public service motivation (PSM) based on
the Nahj al-Balaghah within the Islamic framework. After reviewing
the literature and examining the content of Nahj al-Balaghah
(sermons, letters, and wisdom), the primary theoretical framework
has been carried out based on three levels of anthropology,
behaviorism, and structuralism. Then a qualitative research method
and a theme analysis strategy were used to extract textual data in the
form of three axes of antecedents, dimensions and consequences, and
the public service motivation based on Nahj al-Balaghah. The results
of this research at the level of anthropology indicated the personality
traits of political elements with the motivation of public service. It
also indicated central component of high human motives in the form
of five categories: believing God, meekness, deep thought,
commitment to the right, and core competencies. The behavioral
level of the research also known as the central component of
interactive motivations included three categories of strategic
communication, behavioral justice, and kindness. The structural level
also included the norms and policies governing institutions to
increase the motivation of public service. This level consisted of the
components of normative motivations and the five categories of
transcendental social ethics; strategic dealings; the development of
public justice and social welfare, structuring of desirable religious
governance; and spiritual leadership in servicing the people.
Keywords:
public service motivation, Nahj al-Balaghah, Islamic perspective.

251

. Professor, Department of Public Administration, College of Farabi, University of Tehran, Iran
(Corresponding Author).
anamiri@ut.ac.ir
*

. Professor, Department of Public Administration, College of Farabi, University of Tehran, Iran.

**

matin@ut.ac.ir
. PhD in Public Administration, College of Farabi, University of Tehran, Iran.

***

m.j.motamed@ut.ac.ir

271

Loneliness and its types in Nahj al-Balaghah
Mahboubeh Jabareh Nasero *
Received date: 11/06/2021
Accepted date: 23/07/2022

272

Quarterly Journal of

. Assistant Professor, Department of Theology, Shiraz University (Corresponding Author)
M.1873@shirazu.ac.ir

*

Nahjolbalagheh Research

Abstract
Loneliness means isolation, and it is the deeply rooted feeling
that exists in the biological experience of humans. In different
forms, from birth to death, it accompanies the human being. In
this article, we discussed loneliness and its types in Nahj alBalaghah, as it is one of the most important human problems. We
have analyzed the desirable and undesirable types of loneliness
according to Imam Ali (A.S.) and extracted the definition of
loneliness and its types through a library and a descriptiveanalytical method from Nahj al-Balaghah. According to Amir alMu'minin, loneliness is sometimes deliberate and conscious,
sometimes it is due to the person's beliefs, attitudes, and lifestyle;
and sometimes it goes beyond mundane aspects to promote selfawareness in one's life. According to the Imam (A.S.), there are
undesirable and disabling types of loneliness. The primary one is
not based on the individual's choice. The second one is desirable,
and a person searches for it in a deliberate way by withdrawing
from others, pursuing his social and personal goals to nurture his
soul. In the end, according to Imam Ali (A.S.), some loneliness
can be cured by being close to God, praying, acquiring moral
virtues and avoiding vices such as hatred and enmity.
Keywords:
Imam Ali (A.S.), Nahj al-Balaghah, loneliness, types of
loneliness, desirable loneliness, undesirable loneliness.
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Abstract
Hakim Abu 'l-Qasim Ferdowsi, a prominent Iranian poet,
wrote a book full of advice and admonitions titled Shahnameh.
This book is an epic masterpiece and an indicator of the national
and cultural identity of Iranians. The rule of kings and the issues
related to the rulers and peasants have been manifested in a
comprehensive way in the historical part of the Shahnameh, which
is unique in its kind. Ferdowsi has been able to link Iranian culture
and civilization to Islam. Considering the influence of religious
teachings and Islamic culture on his thoughts and its influence on
the writing of the Shahnameh and its similarities with religious
works, this article examines the duties of subordinates towards the
ruler in the historical part of the Shahnameh (that is, from the
kingdom of "Bahman" to the kingdom of "Yazdgerd III") and
compares them with Nahj al-Balaghah. This work is descriptiveanalytical and library resources have been used for its preparation
and compilation. The results of this comparison showed that in
both works the emphasis is on the duties of subordinates and
peasants to the ruler (obeying the ruler, secrecy, saying good
words and not slandering about the ruler, loyalty, fighting and not
running away from the battlefield). These were some of the
similarities, but in the case of differences, Ferdowsi has
sometimes indulged in approving the kings and considered the
implementation of their orders absolutely necessary.
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Abstract
"Perfect human being" is an interpretation that mystics have
used in their discussions about ontological issues. The perfect
human being is the Almighty's most complete objective
manifestation, representing His beauty and glory. Perfect human
being is necessarily a mediator between the imperative creation
and congenital creation. According to previous studies, Nahj alBalaghah and Shahnameh introduced, interpreted, and explained
the characteristics of noble and perfect human being. So, these two
books are considered important sources for learning the methods
of being a perfect human. The present article examines the
characteristics of the perfect human being and its authorities in
Nahj al-Balaghah and Shahnameh with a descriptive-analytical
approach in Imam Ali's speech and Ferdowsi's point of view. This
research results in the exclusion of undesirable characteristics and
the attraction of desirable characteristics such as goodness and
kindness, justice, wisdom, keeping promises, and keeping secrets.
These features have been examined through the lens of ethics, and
each of them shows the position of a complete human being. This
comparative research indicated that the characteristics and moral
qualities of perfect human beings had a high frequency in both
studied books.
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