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 در آیینه "خطبه شقشقیه بازتاب اندیشه ومنش سیاسی امام علی

  ** یدیجمش نیمحمدحس/  *الناز پروانه زاد
 02/11/88تاریخ پذیرش:    02/2/89تاریخ دریافت: 

 دهیچک
  منانؤو امیرم  نسالبت سنجی بین خببه شقشقیه وکلیت میرا  پیامبر اکر 

سالالازد. این سالنت فرهنگی اسالالم  را در قالب معرفت سالالیاسالالی امامت و والیت پدیدار می

توان آیینه یابد که "خببه ناتما  شالالقشالالقیه" را از سالالویی میداوری از آن رو اهمیت می

مغه البدانست که نه تنها در جامع نهج اجتماعی و ترین تحوال  سیاسیمهم تما  نمای

ا به توان آن ر ی دیگر  مییکه در کلیت میرا  خاندان عصالمت بازتا  یافته است و از سو

مثابه تصدیق کننده راستین مسائلی دانست که زوایایی از فکر و فلسفه راستین زندگانی 

کند. بدین سالالالان  درمسالالالیر ترسالالالیم می تی اما  علیحکوم -را در علم و عمل دینی

اولیه ارائه پاسال  به این پرسالش که وجود تقارن معنایی وتناسب محتوایی در بین میرا  

و خببه سالو  نهج البمغه در خصالوآ آسیب شناسی حکومت پا از  فرهنگی اما 

یه و تحوال  جامعه عصالر آن حضالر  حامل چه پیامی استا امکان این فرض پیامبر

 یاجتماعو  های سیاسیدر اندیشه سیاسی و کنش منان ؤشالود که امیرمفراهم می

خود دارای ممحظاتی اساسی و تعیین کننده بود که از جهان بینی توحیدی  عقمنیت 

های اسم " مبتنی بر مدنی و درایت سالیاسالی آن حضالر  ناشی شده و براساآ "آموزه

و بیانگر نگاه متعالی و انسانی او به سیاست  یافتهقوا   قرآن کریم و سنت پیامبر اکر 

ای رساننده و رهبری جامعه و ارتباط صالیانت اا  حضالرتش با آن اسالت. چنین فرضالالیه

این معناسالالت که وحد  نظر و عمل در همه شالالئون اعتقادی و سالالیاسالالی امیرالمؤمنین 

ترین مهمکه بدون  تردید  1جریان یافته و در قالب "سالالیاسالالت متعالی" و"صالالیانت اا "
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شود متجلی گردیده ارکان رهبری و حکمرانی راسالتین در ی  جامعه دینی محسو  می

اسالالالت. در مسالالالیر اخذ این معنا روش تفسالالالیری "هرمنوتی  عا " را به منزله چارچو  

های شالالمیرماخر بتوانیم عمل تفسالالیر ایم تا به واسالالبه آموزهروشالالی این نوشالالتار برگزیده

معبوف  آن  گویندهسیاسی  -یین موقعیت زیست دینیمتن )خببه شالقشقیه  را در تب

 .ای متن به کار گیریمبه شرایط زمینه

 واژگان کلیدی
  ،یماعیل ییوووتسالبالغه، امیمت، یووونهج ه،س، قوبه گووونشووونیامیآ   ل مؤمنی  رسام

 .ذام ینتسل

  وبیان مسئله مقدمه. 1
 هعسن  مبنی در نزد اندیشووعندا رهبرا و پسشوورایی از مهعارین مروویسل فلرووفه یووسییووی ایووت و تر 

یووسییووی جییگیهی ترووسیر مهم را تخرد اقا ووی  داد  ایووت. زیرا وعیل مولرب جیمعه یی تهارین گووتل 
(وحترمت نسز 821-131: 1765جویمعوه یوووسوییوووی، جیمعه اا ترقرردار از تهارین حترمت )اریوووور،

یریخ تسن رهبرا مولرب و  ( امی درطرل ن113: 1765جزمبعر ه رهبرا  و فرمینروایی  نسروووت)اریوووور،
پسروا  وعی تسر فیلووله هی و گی  نعیرضووینی وجرد داگوواه ایووت. زیرا غیلبی اناخیب زمیمدار تراا مدیریت 

هی ویووووح دانر و معرفت مردآ هرا لسعی داگووواه جرامع، هعرار  راتوه مروووانسعی تی قلق وقر،  یدم
گرنیگر  نرجسحی ته یوورا حتعرانی ماعییل (. ته  بیرم دیگر، مردآ جرامع 111آ.: 8228ایوت.)فیراتی، 

یتی از نعیریف قرد  8گووورندوه ته قرایووواه هی وامسیل آنی  نزدی  نر تیگووود. ته هعسن دلسل میوس وترمی
 درم  بیرم ایوووت ازگوووینس ی  فرد یی گروهی از افراد تراا »وند: ازمفهرآ  ودرم را این گرنه اراسه می

در ی  ونر جععی، حای ته رغم مخیلفت افراد دیگرا وه نحنق تخشوسد  ته اراد  و قرایوت قردگی  
 (. 11: 1712)َنر،« دراین ونر مشیروت دارند.

در  امیآ  لی مؤمنی الهی امسر -نعی از ولست جییگی  یوووسییووویاا نعیآالبالغوه ته مثیته آیسنهنهج
 هیاهی وونرجهوی  ایوووالآ، از معودود مار  دینی ایوووت ووه نیثسرام مانیتل مردآ ی  جیمعه و نگرش

البالغه، وند. در مان نهجیوسییی پسشرایی  فترا و ا انیدا هعی  جیمعه را تی وضرح تیالیی منعتس می
ی  اا مرلعینهیا  رمی و  بسلهاگاهیر ییفاه از یرا نشینگر نگرش 7یورمسن والآ وه ته قوبه گونشنسه

 نسودنی، فرهنگی، اجاعی ی درآ  دور  ایوووت و از دیگریووورا  تسوینگر انودیشوووه هویا  عسق و ماعویلی 
گی ، تسدار و جیمع االطراط می تیگوود) ( وه ته رغم 7:قوبهالبالغهنهجویووسییووی رهبرا ماعیلی اندیر، آ
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اندیشووه هیا یوووحی مردآ معیلوورش، و نالش او در جهت نریووعه هعه جینبه اینی ، نرانروواه از تیورهی، 
 ت: البالغه آمد  ایسینت وند. در نهجنگرش هی، اقالق ماعیلی و  یتلست هیا منح رته فرد قریر ل

من ته طرر  وع و ینسن در هعروییگی تی گوعی تهارین نر  راتوه را ترگزیدآ. )هعچر  گبی  دلررز( » 
ته دنبیل گوعی افایدآ و نعیآ ورگوشم را )تراا الالح حیل و یعیدم دنسرا و اقروا گعی( ته ویر انداقام 

ام آزاد وردآ. این نالش و نتیپر تراا یوووتییوووگزارا در تراتر هیا یوووو گوووعی را از زنبسرهیا ذلت و حلنه
 (. 131 :قوبهالبالغهنهج)« نستریی اندوی ترد وه چشم آنهی را دید  و تد  تی آنهی نعیال داگاه ایت.

اتن مسثم تحرانی ته حرووییووست آ  ح وورم در ر ییت اقالق انرووینی و ماعیلی نرجه ورد  و این گرنه 
 اش نبسسن نعرد  ایت  او می نریرد: ااقالق را در مفهرآ وجرد

گرد نه ته وایوه حنرق ، اقالق انروینی تی نرجه ته گوی  انری  مرا یم میدر متاب امیآ  لی»
 ا ابیرا. این اقالق یه رگاه دارد: 

مرتر، ته فهم و درک انروی  ایوت، از این نتر وه انری  ذانی تیید حتسم و داراا حتعت و منوق  -1
 تیگد 
 ، ته  ر  غ ب انری  ایت، از این نتر وه طبسعت انری  گبی ت را می پرندد  مرتر -8
: 1، ج1711)تحرانی، « مرتر، ته  ر  گوهریه انری  ایت، از این نتر وه انری  تیید  فسف تیگد. -7
811 .) 

داد هعینی نشوووخسص انرا ی از و مردآ معیلووورش معنی می تودین نرنسوب، آنچه ته راتوه امیآ  لی
گد و در جریی  رقدادهیا دینی و یسییی ته یوح  عل زیروان ترد وه از یورا ح رم درک میمرانب 

ریوووسود.  این"انروووی  نعویآ" و ترقرردار از "لوووسوینت ذام"،  داراا مبعر ه اا ویمل و هعه جینبه از می
  و یخنی اش، از طریق مویلعهگوییراگی هیا انرینی ایت وه  الو  تر تیور  لبی نربت ته گأ  امیمای

نرا  تی یووح  نالنست حتسعینه و  عق ا انیدام رایاسن و ارزگی او آگنی گد. تراین هیا او نسز میترنیمه
مبنی، قوبه گونشونسه اثرا پرمحارا از این رهبرالهی و پسشراا حق گرا ایت وه مهم نرین یند اثبیم آ ، 

ته ان نهج البالغه ایت. هعچنینداگوان نروبت معنییی نیآ تی مسراث فرهنگی ایالآ، از جعله مندرجیم م
چر  قوبه غدیریه  ترآیند مبعر ه مسراث یووسییووی میندگیر آ  ح وورم و یووییر پسشوورایی  مع وورآ

و...(، قوبه فدوسه ح وورم  535: ق 1521طیووال، ، اتن 66: 1ق.، ج1527)طبریووی،  اللهریوورل
: 1731الفهینی،  ) سرمی (، منیظرام یوسییی امیآ مبابی ،1715)قوبه ح ورم زهرا زهرا
( و.... نسز ته  لووررنی 513-511: 1712در امیمت)اتن  گووعبه حرانی،  (، والآ امیآ رضووی883-783
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را  هعویهنوگ مؤید دریوووای و ا ابیر این قویته نیریخی ترد  و  لل هعه د یوا و نندهیا امیآ  لی 
ن جعله ست متاب نشوووسع و ماا لوسف در مسی  ولنعیید. وجرد مالزمهدراین یوووخنرانی تخرتی نبسسن می

البالغه تی قوبه گونشنسه، هیرمرنی تدیعی پدیدآورد  وه نتر محننسن حرز  مار  ایالمی را ته محارا نهج
 و م یمسن، تالغت و جیمعست نگرگی این قوبه جلب نعرد  ایت.

 ااین  درحیلی ایت وه درک این هیرمرنی و هعیهنگی وه مهعارین یند حنینست این قوبه و محارا
آ  ایووت در اولسن نگی  و گوویید از ظیهر آ  ته راحای و تدو  نیمل لووررم نگسرد. تدین یووی ، و تی نرجه ته 

پریر اللی  ا لزوآ گنیقت محاراا قوبه تر اییال مسراث فرهنگی امیآ و اهل تست پسیمبرمرویله
  لیمیآا مؤمنی نرگوایر این ایوت: وجرد ننیر  معنییی وننییووب محارایی درتسن مسراث فرهنگی امسر

در این منیله، اناخیب روش نفرسر  وقوبه یورآ نهج البالغه حیوا چه پسیمی تراا مخیطبی  مان ایوت؟
ررم گرفاه هییی ایافهیمی لهرمنرنستی تی رویتردا نبسسنی ته قوبه یورآ در رایایا روگن گد  جنبه

یید جز گذگوووت زمی  و تلرغ مورح گردید  و گووو وه در  یلب ولعیم، جعالم و ایووواعیرام امیآ  لی 
وجرد  هیفترا مرولعی  هی وه در گذار از امراج گوبهیم و فانه هی حیلل گردید، را  تهارا تراا ننریر آ 

را پس از  هیا ترسیر حسینی ح رم امسرنعی داگوت. چه، فرازهیا ولسدا این قویته قی ، مر عست
وه مرووویسلی مینند نگرش ا انیدا و  توه نحرا در معر  ارزیویتی  رار می دهود رحلوت ریووورل اورآ

، 617،  11آ.: ج1111 ./1521ارزگوووی، دفی  از حنسنت و مبیرز  تر یووور نیویل وایب)مانی هندا، 
هم  ا پس از پسیمبر اورآ( گورایط اجاعی ی، فرهنگ یسییی و روا  گنییی  عرمی جیمعه78161ح

 ته مسزا   یتل نرجهی روگن می گرد. 

 مفهومی. چارچوب روشی و 2

 . روش تحلیل خطبه1. 2

تراا نحلسل قوبه گوونشوونسه امتی  تهر  گسرا از روش هیا مخالفی وجرد دارد  امی تهارین روگووی 
وه تراا نفرووسر و نحلسل محارایی قوبه گوونشوونسه موعح نتر  رار گرفت رویترد هرمنرنستی ایووت وه 

ه از قلق ورد  مررد تهر  وا ع گوود. البااز آنچه  مؤلفتدلسل جیمعست در فهم نیریخی، زتینی و من ووردییتی 
هوی توه هرمنرنسو   ویآ و از مسی  مافترا  مورح این حرز  ته گوووالیرمیقر اناخیب تسن انرا  هرمنرنسو 

مهم نرین  لت این روا آورد، هعچنی  وه قراهد آمد، نزدیتی تروسیر زیید هرمنرنس  گالیرمیقر 5گردید.
قی ، هعرار  در طرل نیریخ مررد ایافید  مفررین گسعه  رار ته نفییوسر ینای و اجاهیدا ایت وه تورر 

 گرفاه ایت. 
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 . تناسبات موجود در منش اجتهادی شیعه و روش تفسیری هرمنوتیک عام 2. 2

ت و حنسن مؤلفنراند تی انخیذ روش و ویر جدا، ته منیلووود مفرووور می»تر مبنیا نتر گوووالیر میقر: 
هیا مهعی مینند (. تراین اییال، گالیرمیقر گیق ه11: 1733، )السید «  سنی مرتر، ته اثر دیت ییتد.

و  هیا دینی در وشووف، وفیدارا ته اتعید مفهرمی مان و ایووافید  الوورلی مفروور از تهر مؤلفحفظ نست »
ی  هی ایووت نریووط محنننحلسل مار  را ته نحرا لووررم تندا ورد  وه مبینی و الوورل وینرنی آ   ر 

لذا تی منییرووه روش هرمنرنس   یآ و روش نفرووسرا محننی  مروولعی ، در مروولعی  ته ویر رفاه ایووت. 
 ق ر  ادراک این قوبه، ترآیند هیا زیر حیلل می گرد: 

عل اهعسای ترووسیر داگوواه و در   (در اینبی قوبه گوونشوونسه)زتی  ته ویر رفاه در مان مررد نفرووسر -1
الف انانیل معنی، نتسر زتی  رمز، زتی  هیا مخنفرووسر ننشووی زند  و ایووییووی دارد. منترر از زتی ، گووسر 

(. این مبیح  درگذگاه نسز 113: 1718یوعبلس ، زتی   لم، زتی  ادتی و زتی   رط ایت )ر.ک  گیور، 
ط و ایوالمی، ن ه راست،  لرآ ادتی ایوالمی، والآ و فلروف هیا دیگرا مینند  لمو تسر در  یلب وم  ر 

 (.  886و823: 1717  یعسدا روگن،  رفی  و الرل فنه مورح گردید  ایت.)ر.ک
مویهسوت نفروووسر مان دینی، چوه از طریق هرمنرنسو   یآ تیگووود و چه از رهگذر مبینی نفییوووسر  -8

والیوس  در نزد مفرورا  ایوالمی، ته هر رو وشف و تیزنرلسد منیلد و پسیآ هییی ایت وه در تون جهی  
نهفاه ایوت، نه معنی تخشسد  ته مان. از هعسن رو،  عل نفرسر هنبیرمند و ته  ی د   مؤلفتسنی نگرگوی 

د سنی مینند وشوف قرا  نهفاه در امرر طبسعی می تیگد وه گرچه در نگی  غسر مرلح نیمرسی ایت، ولی تی 
 لرازآ فنی و آزمییشگیهی تخرتی دید  و ادراک می گرد. 

ه و ق وویل انرووینی و لووفیم  ماعیلی او فیرغ از هر گووخ ووسای فرانیریخی داگووا امیآ  لی  -7
ص و ترریوی اندیشوعندا  و محننی  در حرز   ج رافسی و ا لسعی  یتلست آ  را دارد وه تیرهی و تیرهی مررد نفح 

 هیا معیرط گرنیگر   رار گسرد. 
 هنروووبسوت گرایی درمعویرط دینی و  رل ته  دآ امتی  دیووواریوووی ته فهم مویتق تی وا ع ته تهین -5

 هیاگووان جزمست و قشووتی در پذیرش گزار معرفت گوونییووی نبرتی هعی   در تی ارزش ایووت وه دا
 معرفای تدو  دلسل و ترهی . 

 . بررسی مفاهیم 3. 2

 الف. یسییت ماعیلی 
این  دگی مفهرآسچسق و معینی ماعددا ایت. پسد ،  عسچسداراا مفهرمی پ« ییتسیو»فرهنگ واژ  
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ن و نیروگوون ترد   لعرو سا  چر  اگووارال لفتی، اگوواراک معنرا،  دآ نعفرهنگ واژ  ته  رامل ماعدد
ت  یییوی ایت و ترسییوی از آنچه وه غسر یوسق  و مرارد یویز م ویدسمفهرمی و مرضور ی واژ ،  مروأله نع

هی و ن وررام گرنیگر  ازیوسییت و ننر  دید فرهنگ هی در مررد آ   و ویرتردهیا ماعدد و وجرد ترداگوت
( در نبسسن مفهرآ یووسییووت آ  را از 71: 1715گردد.)جعشووسدا،ت  در جهی  معیلوور ترمیمانر  آ  تری

نی  درم Leftwich,1984:84)( و زندگی روزانه)126: 1765ونر ارادا انرووی  و ماعلنیم آ )فیراتی، 
(، لوورا، 1/716ق.:1517و از مرا یم حنرق )گووریف  رگووی،  (Robert,2012)یووسییووی و حترمت

 ( و چگرنگی یووولوووه123: 1783( نووی حتم و ننبسووه)ملتم،17/811: 1731ی،مروووانسم الهی) قعسن
((Eston,1999:5  .و زرنگی و جزآ  نعریف ورد  اند 

 مرا یم گؤو  و حرایت از م یلح و آنچه»می در نعریف و تسی  چسروای یوسییوت ترآنسم وه یوسییت 
ماعیلی ترد  تسینگر ( در رلووه  عرمی ایووت.ق وولت 12: 1713جعشووسدا،«)روواه آدمی.یدر قرر و گووی

معنریت و اتانیا یوسییوت  تر پیوی، ف ییل ترنراقال ی و دورا از رذایل اقال ی و لفیم نیپرندایت. ته  
تسی   دیگر یوسییوت ماعیلی هعی   یسییای ایت وه فیراتی آ  را را  ریسد  ته یعیدم رایاسن دوجهینی 

ی " و "لووورا، مروووانسم الهی"مورح در  رآ  و اموویآ قعسنی آ  را "الهی" و از "گوووؤو  پسویمبرا  و اموویموو
 اند.(دانراه578-17/571: 1731)قعسنی، 

 ب. لسینت ذام
لسینت ذام در الل ته مفهرآ پییدارا از قریشان و نگهبینی از قرد و حفظ قریر ایت. ظیهرا این 

ند   بیرم  ز مفهرآ اولسن تیر نریط روا سر  ترط ییفت. از نتر آنی  نعییل اللی و وشر السل هر مرجرد 
( و یسررو  در این مررد ته  دویت  داگان قرد و جلرگسرا 3: 1711ایت از، غریز  لسینت ذام)پنیهند ، 

گریاسن  آ  181: 8376از انعداآ و آنچه وه  ته  هرای و حسیم مرجرد لوعه می زند اگیر   دارد)تر ،  (. آ
داند نرزا  ینر  لسینت ذام را  این  میو ایتس (Wolfson, 1934: 196)را  تی نعبسر" شق" ولف می وند

(.در 138: 1711هر گید از این  حس  وه در قرد ایت، می ورگد نی در هراسر پییدار تعیند)ایتسنرزا، »وه
نگی   می لسینت ذام انرینی دو تعد میدا و معنرا یی ماعیلی دارد. تعد میدا نالش انری  تراا تنییت امی 

م  بیرم ایت نالش انری  تراا قرد میند  در لراطی وه گزینر نعرد  تعد معنرا و ماعیلی لسینت ذا
لسینت ذام معنرا   لی مؤمنی و تدا  ماعهد گردید   ایت. در این نرگایر لسینت ذام در مررد امسر

و  ماعیلی ایت وه تسینگر نالش ح رم تراا میند  در مرسر لرا، مرانسم الهی و حفظ وعیالم ماعیلی 
 یسییت و در ترقررد  تی مردآ    ر قریشان ایت. قریر در  رله  
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 .محتوا، اهمیت وجایگاه خطبه شقشقیه 3 
مرجب گردید  ترقی از  هیا یوسییی پسر آمد  پس از رحلت ریرل اورآن وریح ترقی از وا عست

 نریروندگی  نیریخ لودر ایوالآ در تراتر الویلت قوبه گونشنسه مرضع گرفاه و آ  را ته غسر امیآ  لی
نرووبت دهند. الباه مدافعینی ازهر دو فر ه نروونن ونشووسع نسز درلوودد دفی  مروواند از جییگی  نهج البالغه 

از جعله می نرا   3.اندترآمد  و ته ویت  در اثبیم لوحت والآ گونشونسه، ایونید ترجراه اا را معرفی ورد 
  ورد وه ته قوبه گنشنسه ( اگیر 1765هوووو .ق( )راوندا،  337البالغه  وب الدین راوندا )ته گرح نهج

یی ته "م ووویدر نهج  البالغه و ایوووینسد " اثر یوووسد  6پرداقاوه و  لوت نویآ گوذارا آ  را تسوی  ورد  ایوووت،
هوووو.( اگیر  ورد. ولی آنچه ترقی را ترآ  داگاه نی ایانید این یخنی  1521 بدالزهراد حروسنی)حرسنی، 

د، ننهی ا ارا ، نند و نرتسخ آ  ح ووورم نروووبت ته را مررد نردیود یی انتیر  رار دهن توه امسرالعؤمنسن 
س از هیا یووسییووی پ علترد تع ووی از لووحیته و اناخیب قلفیا پسشووسن ترد  وه تی اجاهید قرد فرلووت

دراین یخنی   را ته یورد الل  درم و منیآ م یدر  وردند. ته هرحیل فرزند اترطیلب رحلت پسیمبر
گووورد، ته روگووون گرا اذهی  مخیطبی  پرداقاه تسی  می نویمول ترانگسز ووه تی تالغت منح ووور ته فردا

 ومریسلی را ته این گرح نبسسن می وند: 
در این قوبه گییراگی و  گوییرواگی، و اولریت آ  ح ورم تراا رهبرا و امیمت امت  امیآ -1

وه مهم نرین وجه مروویسل یووسییووی آ  زمی   اولریت قرد نرووبت ته رهبرا جیمعه و جینشووسنی پسیمبر
 وند.ایت، آگتیرا تسی  میترد  

نَّ َمَحل   » 
َ
َحی  یأ  ( 7نهج البالغه: قوبه .«)ُل..يالسَّ  ْنَحِدُر َعّن  ي ِمْنَها َمَحلُّ اْلُقْطِب ِمَن الرَّ

مورح گوود  و ننریبی هعه  این هعی  وا عسای ایووت وه پسر از این ترضوورح در والآ ریوورل الله 
 3نتر دارند.محننی  مرلعی  و غسرمرلعی  درآ  انفیق 

هی درمررد آ  ح وورم ا عیل گوود تی زتی  نیروایی و نیمردمی هیا ترووسیروه ته رغم این گووییروواگی -8
 نلعسح و ته لررم تلس ی در این یخنی  تیزنیب دارد. تراا نعرنه: 

بًا َب يَف »  (. 7)نهج البالغه: قوبه .« اِتِه..يَح  ُلَها ِف يْسَتِق ی َنا ُهَو ا َعجَ
دهد وه اناخیب هسچ ی  از قلفیا یه گینه ی: قوبه گونشونسه ته قرتی نشوی  میانحراط نیریخ -7

ترایویال معسیرا مشوخص و مبانی تر گر  الهی نبرد  ولرفی رواتط چند یریه  رمی و ینن  بسلگی مبنی 
این  نرا  یتی ازترد  ایووت. تراا مثیل نشووتسل گوورراا مررد اگوویر  ح وورم دراناخیب قلسفه یوورآ را می

 دانرت.هی یریه
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ّن   َجَعَلَها ِف » 
َ
اَعٍة َزَعَم أ ... ََجَ َحُدُُهْ

َ
 (.  7)نهج البالغه: قوبه « أ

در دورا  قلفیا یووه گینه وه تی گذگووت  فیلووله گرفان ندریبی مردآ از نعلسعیم پسیمبراورآ  -5
 زمی ، ته حد تحرا  ریسد و در ی  گررش  عرمی ته  ال قلسفه یرآ مناهی گردید.

اٍس..النَّ  َفُمِّن » ْبٍط َو ِِشَ ِ ِبخَ  (. 7)نهج البالغه: قوبه .« اُس َلَعْمُر اَّللَّ
طبسعی نرین ومردمی نرین نر  تسعوت، هعی  ترد وه در مررد  تسعوت لوووحسح:  تعود از پسویمبر -3

نحنق ییفت. آ  ح وورم  بل از پذیرش درقرایووت مردآ، گوور، تسعت آزادانه  گووخص ح وورم امسر
 مردآ تی قرد را در مالد  یآ مررد نیوسد  رار داد و این در  عل نحنق پسداورد.

... َفَما َراَعِّن » 
ِ
ُبع اُس َكُعْرِف الضَّ  . 1(7)نهج البالغه: قوبه « ِإَّلَّ َو النَّ

یعه افتنی منیفنی  وه تی  دآ نحعل  دالت  لرا از یوورا تی این حیل نحریتیم پسعی  گووتنی  وگووی
یوورا  ثرونعند  بییل وحای گروهی ازلووحیته لوویحب نیآ نرأآ گوود، یووسییووت گذارا  عرمی ح وورم 

 را ته یرا حرادث تحرانی یرق داد.  امسر
هسچ گرنوه  ال وه ذانی یوی نعوییل گوووخ وووی ته  ننر اتزارا حترموت و رهبرا: امویآ  لی -6

م نداگووت وهرگز ته مثیته هدفی مرووانل ته آ  نعی نگریرووت، تلته آ  ح وورم مرووأله حترمت و  در 
انرووینی دانروواه و  برر از این معبر  –هیا الهی حترمت و رهبرا را ننهی ته منزله اتزارا تراا حفظ ارزش

 دگووورار را درگرو احنویق حنرق و آزادا هویا  عرمی و نرزیع  ویدالنوه امتوینیم اجاعی ی )تست العیل( و
 نحنق و ترط هعه جینبه   دالت و  رط می دانرت.

ْلَق »  ا..يأَلَ  َغاِرِِبَ
َ

 (. 7)نهج البالغه: قوبه .« ُت َحْبَلَها لََع
این امر تسینگر این  ایوووت وه قالفت ارزش و اماسیز قرد را از آ   ح ووورم تدیوووت می آورد نه اینته 

 ح رم  تی پذیرفان قالفت حای ته اماسیزا معنرا دیت ییتد.
تحرا   گونییوی اجاعی ی: گررش هییی وه در زمی   ثعی  اتن  فی  پدید آمد و منبر ته  ال او -3

ایوووراط تست العیل و  1گردید،  تس الععل طبسعی جیمعه در تراتر رفایر نیمروووی د دیووواگی  قالفت ترد.
ی د نلنی مرووتخشوور نیتبیا آ  تراا ته  درم ریوویند  ویرگزارانی از تنی امسه تخشووی از این رفایرهیا نی

 می گرد.
ِبِل.ی »  ِ ِخْضَمَة اإْلِ َضُموَن َماَل اَّللَّ  (. 7)نهج البالغه: قوبه ..« خْ

رویترد  عرمی، نیگهینی ونرأآ تی هسبی  مردآ ته یرا قریر را تی ظریف نرین  ح ورم  لی -1
نعیتسر معتن نرلسف نعرد  و اینگرنه روا آورد  نالسی را تی مبینی  نالنی ته چیلر غسرمرانسم می وشد 
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   دارد.و واونر منونی قریر را در تراتر آ  تسی   می

اُس َكُعْر  َفَما َراَعِّن »  ..ِإَّلَّ َو النَّ
ِ
ُبع  (.  7)نهج البالغه: قوبه .« ِف الضَّ

تراا آ  ح ووورم جنبه  ترقررد قرا : تودو   نردید جنگهیا دورا  قالفت امسرالعؤمنسن  -1
تلته حیلوول ا دامیم  12نبرد. نحعسلی داگووت وآغیزگر هسچ ی  از این نبردهی گووخص ح وورم امسر 

 (51:  1731قرا  ترد.)امیمی فر، 
ْضُت ِب »  ا ََنَ ْمِر َنَكَثْت َطاِئَفٌة...َفَلمَّ  (.  7نهج البالغه: قوبه «)اأْلَ

هیا فرق وه از مان گونشونسه  یتل ایاخراج ونحنسق مف ل ایت، اهعست اجاعی ی تی نرجه ته داد 
در حرز  مریسل ا انیدا، یسییی،روا  گنییی، جیمعه گنیقای)روا   مؤمنی ویسییی این والآ امسر

گردد. قوبه گنشنسه اگرچه  بیرم از  رم درحرز   عرمی نعییی  میگونییی اجاعی ی( ومر عست آ  ح
یوووخنینی ایوووت وه هعچر  اغلب تسینیم ح ووورم تدو  ترنیمه ریزا و هدط گذارا پسشوووسن از ضوووعسر 

جرگسد  و تر زتی  او جیرا گردید  ایت، ولی تی نتر داگت محاراا ترجراه وجیمعست  امسرالعؤمنسن 
الغت محارایی و زتینی این قوبه درمسی  یووییر فرازهیا نهج البالغه وم م وویمسن آ  می نرا  گفت وه ت

نتسر یی تی نتسرایوت. اقا یرجعالم و درم انانیل مویلب وه نه از طبسعت گی رانه، تلته از لبی یرگیر 
گووورد در این یوووخنی  ته از  لم و معرفت، و گوووعررا آرایووواه ته والآ زیبی و پرمحارا و  عسق نیگوووی می

، ته جریینیم یووسییووی و قویهیا یووت وه ضووعن تیزقرانی و ییع پس از رحلت ریوورل اورآاا اگرنه
 گووورد نسزنعبسر می -در منوویتوول نص-مبنووییی و راهبردا ترقی از قرا  وووه در نوویریخ از آ  تووه اجاهووید

 پردازد.می
در ایراد ا ااین  درحیلی ایوت وه نیآ گنشنسه ته  درویفی گرییا حرارم و  عق محارا و گرایط زمسنه

تیزنیب  وند وه آینه ف ییل انرینی واا ایت وه گریی از اندو   عسق و رنج مندال انرینی حتییت میقوبه
اجاعی ی ایووت. گوونشوونسه گوویهتیرا تی نتسر در  -دهند  ا ضوورورییم تنسیدین زندگی معنرل یووسییووی 

ی امیآ نیال ایت. و اچگرنه یوخن گفان ی  پسشوراا یوسییی قردمند، ماعهد، آگنی ته زمینه و مردآ  گ
نیلد، گریی ولست روح جیمعه از فنودا  قرد  علی افراد و  نالنسوت مودنی جویمعه معیلووورش می  لی 

وشووود. چنینته در نیمه ته ایوووت ووه دری  لووودا حلرل ورد  و از زقم نفیق و ننلسب و ریی و ن لب درد می
 نریرد:می فرزندش امیآ حرن

اآ، تی اینحیل در ویرهیا آنی  نگریرووام و در گذگوواگی   عر نترد  "فرزندآ، اگر چه من ته انداز  هعه
نتر وه  اآ. تلته از آ اقبیر آنی  اندیشووسدآ و در آثیرگووی  د ت نعردآ. ته طررا وه گریی یتی از آنی  گشوواه
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گیهی ییفاه ا از ص آ  ر اآ و قیلاآ، گریی تی آنی  از اولسن نی آقرین افراد زندگی ورد از  عرآ یورگذگاشی  آ
 (.71اآ." )نهج البالغه: نیمه نیقیل ی و نفع آ  را از ضررش تیز گنیقاه

گعی  پتواک غرتت  نالنست ومدنست و غسبت رهبرا رایووواسن الهی در نتیآ قوبه گووونشووونسه، تی
تیرهی ته آیوسب گنییی جیمعه معیلرش در ترقی  ایوت. امیآ  لی یوسییوی ایوالآ پس از پسیمبر 

ردآ را از  رار  آ  پرهسز داد  ترد  از جعله می فرمیید:"...، و تدانسد گوووعی تعد از منیطع اگووویر  ورد  و م
هبرم، ته گووسر  ا راب تدوا پسریوواه و پس از ترادرا و هم پسعینی ته احزاب مخالف مبدل گشوواسد. از 

قوبه  :گوونییووسد، مگر لووررنی از آ  را." )نهج البالغهایووالآ ته جز ایووم آ  نعلنی ندارید و ایعی  را نعی
115 .) 

، ته ویت  در زمسنه مروویسل و مفیهسم یووسییووی مررد مویلعه  رارگسرد، اگرجیمعه معیلوور امیآ  لی
آنچه پسر از هرچسز محنق را ته قوبه گونشونسه می رییند،  دآ ینخست جیمعه  بسله گرا و ینت زد  آ  

اا وه در دور  قالفت عهایووت. جیم گرایینه و ماعیلی امیآ  لیهیا انرووینی، الووالحزمی  تی ق وولت
" 11اااا ته "جیمعه نرد  ثعی  ته گووودم نیهعگر  و مالر  گووود  ترد. ترقی از محننسن از چنسن جیمعه

"  رار دارد. امسوول دوروهووییم چنسن آیوووسبی را وووه تع وووی از 18وننوود وووه در تراتر "جوویمعووه موودنینعبسر می
(، مح رل 831: 1733دانند)حشعت زاد ، یتراا جیمعه و حترمت م نرین آیسبنریروندگی  آ  را مهم
ا حیوم تر جیمعه یی وجرد وضوووعست آنرمی )تی هنبیرا( در جرامع هیا غسر یدالنه را ود و نویهنبویرا

وند. آنرمی ته معنیا فندا  هعبروواگی در ی  جیمعه ایووت وه مرجب وشووعتر اجاعی ی و معرفی می
. و ای نسروهیا گرووروواگی ته  رامل هعبروواگی گووردیوورگردانی فردا و منیز ه تراا  درم و ثروم می

چسر  گوورند و پسدایر وجدا  مشووارک ته وندا لووررم گسرد، رفایر اجاعی ی نیگووی از وضووعست آنرمی 
 .  17نعییدییتد، اقالق گهروندا فروور ورد  و وشیور و یاسز اجاعی ی رخ میافزایر می

 گانه اصلی خطبه شقشقیه. تاملی بر مضامین سه4
اگرچه از زمی  ایراد این قوبه اطال  د سنی در دیت نسرت، ولی از محاراا آ  می نرا  درییفت وه 

این قوبه را در یوویلهیا آقر  عر و پس از و ر  جنگهیا یووه گینه )جعل،لووفسن و  ح وورم  لی 
وه  در مررد چرایی اراسه این یوووخنرانی تیید گفت(. 177: 1) وب راوندا، جنهروا ( تسی  نعرد  ایوووت.

هسچ ن وعسم و اراد  ا  بلی تر ایراد آ  نداگواه، تلته ترقی مرویسل یسییی و اجاعی ی وه  امیآ  لی
دامنه ا یوووخنی  ایشوووی  را ته آنچه در ( 177: 1،) وب راوندا، جدر مررد قالفوت مورح گردیود  ترد

 ست ی  گخگنییجیمعه و امت ایوالمی وا ع گود  ترد، وشویند  ایوت. طرح مخا ر و تلس ی از گنیقت
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در  یلب رقداهییی مرتر، ته نعسسن جینشسن آ  ح رم  قرد، معرفی گورایط پس از رحلت ریرل اورآ
ا  هیا یوووسییوووی و اجاعی ی نردو تسی  ویتگی قلفیا یوووه گینه، هعچنسن تسی  نروووبت قریر تی ونر

قویته نسعه  در این العؤمنسنا مهعارین مروویسلی هروواند وه امسر مردآ و ترقی قرا  آنهی در زمر 
نعیآ تسی  نعرد  ایووت. تر این ایوویال، م وویمسن یووه گینه الوولی این قوبه را اجعیال می نرا  این مرارد 

 دانرت:
 تسی  فلرفه حترمت، ویتگی هیا حیوم و گییراگی هیا گخ ی ذانی و اواریتی آ  ح رم.-1
ر الووورلی در مرضووور  توه تسراهه رفان جینشوووسنی ریووورل قدا و ایبید تد ت هی و روش هیا غس-8

وه تیرهی نریوووط  ( در منویتل گوووی  وا عی ح ووورم  لی1711)محعود عر، 15ا "امر وا ع"پرویوووه
مررد نیوسد  رار گرفت و حای آنگرنه وه مررد نفرووسر مفروورا  تی طرط در مرانب فراوانی از آییم  پسیمبر

  رآ  مورح گد  ایت. 
انحرافیم ایبید گوود  تر ایوویال جهل  راآ و فرلووت جریی)نه مر ع گوونییووی(زیروینه ا ترقی از -7

 قرا  ولحیته. 

 در تجانس خطبه شقشقیه با میراث امام . فلسفه حکومت از دیدگاه حضرت علی1. 4

معاند ترد حترمت ی  وظسفه، نتلسف و نعهد الهی ایت وه لرازآ مخالفی تراا نحنق  امیآ  لی
، ترقرردارا از منبرلست  عرمی)نهج 13(171وجرد دارد. داگان مشرو ست الهی)نهج البالغه: قوبه  آ 

(، نرجه ته مروویسل  نلی،  یطفی، اجاعی ی، روانی 37(، لووسینت ذام)نهج البالغه: نیمه 6البالغه: نیمه 
ج ی و یسییی )نهو گونیقت ویمل از نسیز هیا ثیتت و ادوارا انروی  در حرز  ا مرویسل فرهنگی، اجاعی 

هیا وحی را می نرا  از جعله گرایط اولسه ا نحنق و آمرز  (، جییگی  پسیمبر ایوالآ31البالغه:قوبه 
ی  دولت)دینی(دانروت وه در فراز هیا مخالف نهج البالغه ته آ  نرجه می گرد. )نهج البالغه: قوبه 

 : و انه یسینی  لستم من تعدا...(. 153
ر  گود در قوبه  گونشونسه تی  ال گی قرد را نربت ته مویمع دنسرا در چنی  وه اگوی امیآ  لی

امر حترموت مررد نویوسد  رار داد  و هدط از پذیرش قالفت را ایبید  دالت اجاعی ی ته منزله ا یتی از 
 مهعارین اتعید حترمت دینی معرفی می وند:

َّلَّ »
َ
اِأ أ  اْلُعَلمََ

َ
ُ لََع َ  اَّللَّ خََ

َ
ا أ  ی مََ

َ
وا لََع ارُّ ْلَق قََ ِب َمْظُلوٍم أَلَ غََ ٍ َو ََّل سَََ ٍِ ا

ِة َََ  غََ يَِكظََّ
َ

ا لََع ا َو ُت َحْبَلهََ َ اِرِبَِ
ْلَف يَلَسَق  ا َو أَلَ ِِلَ وَّ

َ
ِس أ

ْ
ْزَهَد ِعْنِد يُُتْ ُدْن يُت آِخَرَها ِبَكأ

َ
 « ِمْن َعْفَطِة َعْنٍز. ىاُكْم َهِ ِه أ

 ( 7)نهج البالغه: قوبه 
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« نی تزآب تس»یی «  وفه  نز»نشووبسه قالفت و  درم ته   بیرم ورنی  و ترووسیر معنی دار ح وورم در
آنهم نوه ننهوی تراا تسی  ارزش قالفت وه ارزش ول دنسیا  عرآ) آنچه  تراا  عرآ در این  دار ارزگوووعند 

ه ح وورم ته اراد  الهی  و  عق تسنر او را  در تیب مؤمنینایووت( ترووسیر تی د ت  اناخیب گوود  و نگرش 
 ند. هعچنینته در جیا دیگر نسز ن ریح می نعیید:منیمیم دنسییی تسی  می و

قودایی نر می دانی وه جنگ ونزا  می تراا تدیوووت آورد   درم و حترمت و دنسی و ثروم نبرد، تلته »
قرایواسم نشوینه هیا حق و دین نر را ته جییگی  الولی قردش تیزگردانسم و یرزمسن هیا نر را تریمی  می

ر امن و امی  زندگی ونند، و  رانسن و منررام فرامرش گد  ا نر تیر دیگر آوریم، نی تندگی  یوام دید  ام د
 (. 172نهج البالغه: قوبه«)اجرا گرد.

 ار آیووعی  ایووت ته من دهند نی دانهیته قدایوورگند اگر نعیآ آنچه در ز »یی در تسینی دیگرمی فرمیید: 
 (.  885نهج البالغه: قوبه «)ونمیگرفاه و ته او یام ونم  هرگزچنسن نع ارا از دهی  مرر  اجر 

تر من رلست  و...(، نیوسد فراگسر ریورل الله 85اگر امر الله  ترد  امیمت از منتر  رآ )یوبد : 
را نربت ته  لت نتیپر  آ ، و آنچه را وه در غدیر قم ته و ر  پسریوت و نسز م یمسن نگرگی امیآ  لی

تراا نثبست حترمت و ترپییی دولت ایوووالمی حعل تر مشووورو ست الهی ایشوووی  نعییسم، آنگی  معنیا این 
ایووت، و  تساز آِ  اهل ت اق وورلووسیم حق رهبر »گوورد وه فرمرد: یووخن ح وورم امسر آگووتیر می

د و سه حق دار رینك حق تیشوی  ایت. ایراث آ  ح ورم مخ ور  اسدرتیر  آنی ، و م یمبرست پسولو
ِر َو » (، الوول منبرلست  عرمی نسز8البالغه: قوبهنهج«)د.سر پر وشووسگی  الوولیته جی وُر اْلَحاضََِ َلْو ََّل ُحضََُ

اِصِر يِق  ُجوِد النَّ ُ
ِة ِبِ
 ( 7نهج البالغه: قوبه «)اُم اْلُحجَّ

  را   آدر نحنق رایوواسن این مشوورو ست من وور  الهی ایووت وه اهعست قرد را تیزمی نعیید و تدو  
 ترد. در نهج البالغه نسزمی قرانسم: تبییی نعی

هیا )روا ( آنی  درتیر  زمیمدارا ، وند مگر تی یالمت یسنه"و  وعی ایوت وه محبت مردآ تروز نعی
گسرد مگر ته ویسله اطال  و احیطه آنی  درتیر  زمیمدارا ، و احریال و قسرقراهی مردآ جیمعه گوتل نعی

یوووبتی حویوعسوت آنوی ، و دورا از اننرا  مودم حترموت زمیمدارا . دپس  امسدهی و آرزوهیا مردآ را 
 (.  37ویعت تخر. و نستر یارد  آنی  را پسریاه دار." )نهج البالغه: نیمه 

فرهنگی جیمعه و مسزا   -دانروووت گووورایط فترا ته قرتی می تنیتراین واضوووح ایوووت وه امیآ 
یا ه نالنست مردآ نیثسر نیآ و نعیمی تراا نحنق مشورو ست حترمت داگاه و تدو  آمیدگی  عرمی نرد 
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اجاعوی ی هرگز امتی  ایبید و نثبست حترمت، هرچند الهی و از منرله امرالله تیگووود مسرووور نخراهد ترد. 
و ست و منبرلست در نهج البالغه از آ  نیگووی می گوورد وه تر گوورایط مرووانسم و ایبیتی دو  ن وور مشوور 

راجهی  تسنی  البالغه مروز ثنل نگرش یوسییی امیآهیا نهجمبنیا پسیآ قوبه یورآ و نسز جیمع آمرز 
دهد. تر این مبنی، نتیآ آفرینر حروای واحد و ته هم پسریووواه دارد وه در حیل ن سسر نرحسدا نشوووتسل می

(جیمعه ایالمی ته 121ییی ته یورا منبع اللی می تیگد. )ر.ک: نهج البالغه، قوبهپذیرا، نتیمل و پری
 رییند.منزله ا ترگی از این منترمه پسچسد  ایت وه نعرنه ا ورچتار آ  را ته من ه ظهرر می

از این منتر، مودیریوت لوووحسح انروووی  در دو  لعرو فردا و اجاعوی ی مبانی تر گووود  و گردیوود   
نچه حتسعینه نر ایت می نراند مرضر   یسییت یی ندتسر انری  و جیمعه را لررنبندا )لسرورم( ته یرا آ

( ته این نرنسب امر انروینی روایت گر امر یوسییوی ایت وه 13-15: 1731وند.)ترا نعرنه ر.ک.: آمدا، 
 اگر "امر گووورد. ته ویت ته مثیته الووولی نرین تروووار مبیح  نترا در منرله ایبید حترمت دینی نلنی می

هییی ایوووییوووی از جریی  حق در  رلوووه  عرمی تیگووود و نسز، اگر حق از منتر انروووینی" روایت گر جلر 
هیا مرووانل از نعییالم و ( وه وا عست816را  وبی ثیتت تدانسم)نهج البالغه: قوبه  اتسویلبتن لی

ل جعفرا محیوویزد، آنگی  این یووخن محعدننی هیا فردا و جععی را در پرنر حترمت پدیدار میگرایر
 نریرد: البالغه میییتد وه در نفرسر نهجنیمل فراوا  می

ِريِق اْلَواضََِ ِ  تر ایووویال» ي َو ِإِّن  َلَعَلی الطَّ ي   َو ِمْنَهاٍج ِمْن ََنِ
َنٍة ِمْن َرِّب   وووست وجردا ، گوووخَو ِإِّن  َلَعَلی َب 

هیا نبرته زیروووای وا در پسریووواه در وررا  نبرته دینی  رار داگوووت و چر  زمسنه اتسویلبتن لی
شی  جدا نرا  از زیروت دینی ایاگو یل فعل و انفعیالم یوسییوی ترد، تنیتراین زیروت یوسییوی وا را نعی

 (. 31: 16الف، ج 1711)جعفرا، « دانرت.
عل عرفت گنیقای، مبانی تر فتر و  البالغه از ایعی ، هعرار  نرلوسفی م الو  تر این، نرلوسف نهج
گیهی و معرفت آدمی را در وررا   عل اجاعی ی و فهانروووی ، و درگسر تی ق وووس وووه م هییی ایوووت وه آ

،  رآ  وریم، (. آنچه تورر  عرآ از مسراث امیآ  لی71حتعت  یووونبود. )نهج البالغوه:نویریخی می
گوورایط نحنق ی  حترمت لوویلح و یوویلم قیندا  پسیمبر و ته طرر اقص از قوبه گوونشوونسه در زمسنه ا 

ا نعویملی و توه هم ننسد  دو وجه مشووورو ست الهی ته معنیا دارا ترد  دینی مالحتوه می گووورد، راتووه
ق ولت هیا ماعیلی و لزوآ منبرلست اجاعی ی ته معنیا وجرد زمسنه هیا مروی د اجاعی ی ایت وه هر 

مردآ تراا پوذیرش حترموت دینی مناهی توه ووداآ را مروووالزآ آ  دیگرا می ونود. توه نحرا ووه اجبویر 
منرلرگ افراطی گود  و از یورا دیگر نیوسد محض تر ا بیل  عرمی تدو  داگان لالحست هیا دینی و 
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اقال ی فرد زمیآ دار نسز، امتی  نشوتسل دولای نیپییدار، رنگ پذیر و تیزیگر تی اندیشه و آراا مردآ را فراهم 
یوی ماعهد نریوط "امیآ" ته این جنبه ایوییی نرجه ورد  و ییقت وند.  لی گوریعای در گورح دمرورامی

جیمعه تر ایویال متاب را ته مثیته ما دا من دا ماعیلی دززیرت آزادانه و ترین  در زمر  اهداط نتیآ 
 گعرد: یسییی هدفعند تر می

نر سدمرورایوی ماعهد، حترمت گروهی ایوت وه تراییال ی  ترنیمه اننالتی مار ی وه افراد را، ت» 
قراهد دگرگر  افراد را، زتی  و فرهنگ مردآ را، رواتط اجاعی ی و یووح زندگی مردآ و گتل جیمعه را می

ی  مارجه گوند و ته تهارین لوررم ترگرداند...، هدط امیآ آ  نسرت وه یتیی  این مردآ رایشی  و یلسنه
د وه تر ایوویال این متاب، ته اا تریوویناو گوورد. )تلته( هدفر )آ ( ایووت وه جیمعه را ته منیآ و درجه

 (.  11: 1733)گریعای، « اش را نحنق تخشد.هیا اننالتیطرط این من د ماعیلی حروت وند و هدط
هیا امیآ این ایووت وه مردآ از گووییروواگی و دانر الباه فرضووسه تنسیدا دمرورایووی ماعهد در آرمی 

ه الوول نعهد پسرند دارد. نعهدا وه مردآ را تاناخیب ترقرردار تیگووند. در فرایند چنسن اناخیتی هعه چسز تی 
گیهینه دهد و از یورا دیگر دولت دینی هم مرظف ایت در تراتر این مردآ از گوی  تی امیآ ارجی  میتسعت آ

هرگرنه روند نریوعه محرر وعیل گرایینه میدا و معنرا در رگود آزادانه جیمعه ایانبیل وند و مبیل نریعه 
اا تیگووود، آ  را امیآ تی هعه وجردش را فراهم آورد. در این فرایند اگر هزینههیا زیروووای در انرا  زمسنوه

گوورد و ن ووسب مردآ، جز ترقرردارا از نععت رهبرا تی ویتگی ترووسیر مرثر ترقردار از"لووسینت ماحعل می
 ذام" نخراهد ترد. 

ییز تی تروسیر مذمرآ ایوت، وجرد حترمای ظیهر  در این مسی  آنچه در اندیشوه یوسییوی امیآ  لی
دا سوه دین ایوووت ووه نوه در  عول ته دین پیا تند ایوووت و نه در نتر معاند ته نیثسر گذارا جییگی  مردآ 

ا نفیق و دورویی و چند چهرگی در هعه یووورح اجاعی ی تدنرین حیلای ایووت وه می تیگوود. اگووی همی
ن وووریرا وه  نرا  تراا یو  حترموت ظویهرا دینی، ولی فوی ود ارزش هویا الهی و مردمی ن ووورر نعرد.

وند ته  در ویفی گریی و ریوووینند  معینی گرنیگر  از مروووخ ارزش هی و البالغه از این گووورایط ارایه مینهج
 دهد . امیآ  لیانالط منیتع و م ویلحی ایوت وه انروی  را در چیرچرب  را د دین ایوالآ پرورش می

 ا انید دارد : 
روزگویرا تر مردآ قراهوود آمود وووه از  رآ  جز نشوووینی و از ایوووالآ جز نوویمی توی ی نخراهوود مووینوود. » 

مرووبدهیا آنی  در آ  روزگیر آتیدا  امی از نتر هدایت انرووینهی ویرا  ایووت. مرووبدنشووسنی  ویوویزندگی  
وی ویرا قتنیهیا گوترهعند مریجد، تدنرین مردآ زمسن می تیگند وه وینر  هر فانه  و جییگی  هر گرنه 
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اند.هر وس از فانه ترونیر ایوووت اورا ته یووورا فانه تیز می گردانند و هرآ  وس را وه از آ   نب میند  ته 
فرمیید: ته قردآ یرگند! تر آنی  فانه اا تگعیرآ وه حای انری  انرا  فانه هی می وشینند.قداا تزرگ می

 (.  761)نهج البالغه: حتعت  «گتسبی در آ  یرگردا  میند.
مح ووورل نگرش ماعیلی ح ووورم و نسز وا ع تسنی او در  العؤمنسنعتویال این آینود  نگرا امسر ان

تیگد وه تی فحراا تخشی از قوبه گنشنسه نسز نبینس ترسیر دارد. گنیقت دریت از جیمعه معیلرش می
ق حآنبی وه تی ایووافهیمی تلسغ از قرد می پریوود وه آیی در این گوورایط دگوورار و جیمعه ا  لم نشوونیال و 

نیپذیر تیید  سیآ نعییم و یی در این محسط قفنی  زا و نیریتی وه ته وجرد آورد  اند لووبر پسشووه یوویزآ؟لووبرا 
 ارد!دووه پسرا  را فریووورد ، جرانی  را پسر و مردا  تی ایعی  را نی  سیمت و مال یم تی قدا اندوهگسن نگه می

 (. 7)نهج البالغه: قوبه 

های معنایی شقشقیه با کلیت حکومت دینی و گزاره ام علی.  انحراف مردم از مسیر ام2. 4

 به مثابه راه تعالی 

انری  ترسیرتزرگی ترد وه ته هسچ وجه قرد را ته دیگرا   مؤمنی ته گهیدم دویت و دگعن، امسر
نحعسول نترد، ذر  اا از وذب و ریی و قردنعییی یی  راآ فریبی ته وجردش را  نسیفت، هرگز در زندگی دچیر 
گو  و نردید نشود و در مررد ف وییل و یبیییا قرد و دودمینر دچیر وعارین نتبر و  بب نگردید. این 

هیا نیب  نسدنی، فترا، فرهنگی، اجاعی ی و ردار و وا ع نگر ووه از انودیشوووهمرد رایووواگر، دریوووت و
و ف ییل قرد و آنی  جعالنی دارد وه  حنسنت وجردا اهل تست ریرل قدا یوسییوی یرگیر ترد درتیر 

ا نهج البالغه آ  هی را ته منزله ا اغراق و افرا، و نفیقر در والآ و وردار هسچ محنق طراز اولی در حرز 
در را  الوووالح جیمعه و ورود ته قالفت هرگز نفس قرد را این جهینی  ن ووورر نترد  ایوووت. امیآ  لی

نترد، تلته تی لووسینت ذام الگریی رایوواسن و وم نتسر تراا نبلی ننراا درونی در امر یووسییووی ته وجرد 
م  را  تی قشرنت دره  آورد. او در را  فهعیند  دین قدا ته جیمعه هرگز دیوت ته نیزیینه نبرد و هرگز یوسییت

نسیمسخت. گوعشسر از غالط تسرو  نسیورد، هنبیرهیا  عرمی جیمعه را مخال ننعرد، مردآ را در اطی ت از 
در مررد قرد و اهل تسار نحت فشووویر  هیا پسیمبرهوی را تراا  ردم ته نرلوووسهقرد مببرر نترد، آ 

ایوووالمی را تی ن سسرام نیگهینی مشووورش ننهوید، ته قلفیا پسر از قرد نهعت نزد، روند  عرمی حترمت 
ننعرد و نه ننهی ییلسینی تلند در لبر ینگسن قرد ماحعل نیروایی هییی گرنیگر  گشت، تلته نحعل چنسن 

 نرین حنر راا تراا امیمت قرد دانروواه و ته احاراآ وحدم  عرمی جیمعه، از تدیهیگوورایوی را وظسفه
زآ ترقرردارا از اقالق ویوووسعی ایوووت وه  لعروهیا پرگوووی ورد. نحنق نعویآ این مرارد مروووالچشوووم
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دهد و ق رلی  ن ر لسینت ذام را ته مالحته گنییی، فرهنگ، مذهب و یسییت را پرگر میانروی 
گرید: "یوورگند ته قدا!..، من آنچه گووعی را الووالح و آورد، و ای وه قویب ته مردآ میاهل ت ووسرم می

هرگز تی افرووید قریشووان دو آلرد  ذام قرد ته  درم و ثروم   دانم. ولیوند میهییای  را رایووت میوبی
(. یوووخنینی وه پسر از او در والآ مبانی تر 117: 31)جعفرا، قوبه « گوووعی را الوووالح نخراهم ورد.
ایت. تراا  مؤمنی منعتس گشواه گویهدا تر نرلوسفیم اقسر از امسر  رایواگریی و وحی الهی پسیمبر

 نیوسد مستند: نعرنه ریرل الله
 (، نسز: 13:  1732طبریی،«) ی...بیَو لََعٌّ َاد ُب اَّلّل يَانََا َاد» 
ِ َو َغ  » َك َو َما َعَرَفَك َحقَّ َمْعِرَفِتَك َغْْيُ اَّللَّ ي َو َغْْيُ  َمْعِرَفِتِه َغْْيِ

َ َحقَّ ُّ َما َعَرَف اَّللَّ   ي ْْيِ َيا لََعِ
نت سماعیل را نشووونیقت ته حن ! قداوندی ل ا( )ا861-863، لوووص7نی: ج)اتن گوووهرآگووورب، تی

 و یی: « گنیقار جز من و نر، و نر را نشنیقت آ  گرنه وه حق گنیقت نریت، جز قدا و من.
 ( 63، ح18ق.:  1511 )قرارزمی، أعمُل ُاّمتي ِمن َبعدي لَعُّ بُن أِّب طالٍب  »

ت من تعود از من  لیدانوینر   الو  تر این  بویرام، توه گوووهیدم « ایوووت. طویلوبیتن ات ین امو 
ورد جیمعه ته یوترم یووسییووی او نسیز دارد، ته ویرهیا دیگر البالغه ح ورم امسر هرگی  احروویال مینهج

ورزیود  توی نبسسن والآ وحی، توی   ووویوم، توی وشووویورزا و تی نبلسغ دین و اقالق ته گشوووییر مبویدرم می
دار ز یمت . هنگیمی هم وه مردآ از او قرایووواند نی  هد وردزا غلبه میپرداقوت و تر  رامول ن ووولبمی

یووسییووی ایشووی  گوورد، ته گوور، احنیق حق و احسیا  دالت آ  را پذیرفت و در منیآ یووسییووت، ته هعی  
چسزا  عول ورد ووه در  رلوووه الهسیم و مبینی دینی قرد تدا  معاند ترد. چندر  عسق و زیبی این منوق 

 ت:ماعیلی را  ته  ن ریر وشسد  ای
آنگوی  وه دیگرا  نینرا  گووودند و گوووتروووت قرردند من  سیآ ته وظسفه نعردآ،. و در آ  هنگیآ وه  »

دیگرا  یور در الک قرد فروترد  تردند از افق تیالنرا می نگریرام، و در آ  هنگیآ وه نردید و اضوراب 
ی  راود گشووواه و مار ف دیگرا  را در قرد فرو ترد  ترد زتوی   توه  گفاویر  گشوووردآ، و در آ  هنگویآ وه آن

تردند...راهم را تی نرر الهی پسر گرفام،  من تی  نی  وعیالم ته پرواز درآمدآ و ویوسله یبنت در اقاسیر من 
 «نرانوود طعنی تر من وارد آورد.اا نعیتورد...، وروووی نارانرووواووه تر من  سووب تگسرد، و هسچ گرینوود 

 (.  73البالغه: قوبه )نهج

 راروا محننسن مریسل لدر ایالآ ایت و آ  اینته مردمی وه تی  لیتی این هعه پریشی تزرگ ف
گی   تردند، چرا پس از زندگی ورد  و افعیل و ا عیل او را می گونیقاند و از جییگی   او در نزد قدا و ریرلر آ
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رو ته دیگرا  تردند؟ و  ته یورا آ  ح رم نسیمد  و تراا اناخیب جینشسن ریرل قدا رحلت پسیمبر
هیا تیالا او را در نرویج دین ایوالآ ته چشم قرد دید  و از منزلار ه آ  ترد وه ق وییل و ظرفستمگر ن

گیهی داگاند؟ پس چگرنه می گرد در حریال نرین مر عسای وه یرنرگت آ  هی  در نزد ریرل قینم آ
ی مع الفیرق گووخ ووسا زد، زمیآ امررگووی  را ته فرد یی افرادا واگذارند وه در منییرووه تی  لیرا ر م می

آ   انرا  این گرنه ییفت وه جیمعهالبالغه میداگووواند؟ پییوووخ این پریووور را تی نرجه ته آمرز  هیا نهج
را در تون فورم و وجدا  قرد جدا نگرفاه و در  و هم ح ووورر امیآ  لی زموی ، هم تسی  پسیمبر

(. ته ویت ، 178، 1736ناسبوه از  ودرم فریبتیرا فرلوووت طلبی  نسز غیفل میندند.)ر.ک. گوووهسدا، 
ا تدو  نبرته، نرپی و  یرا از در اوج نریعه جهی  تسنی نرحسدا، جیمعه قالد نیگوی از ح ورر پسیمبر

  گای ورد وه هعه نیریخ ایالآ تلته یرنرگت تشریت را دگرگرهیا یوسییی را گرفایر چنی  یرنراندیشوه
از این جهوت چگرنگی داورا در وجودا  جویمعوه را نبویید دیوووت وم گرفت. مناهی تراا   ووویوم  16ورد.

لوحسح این وجدا  مراحلی وجرد دارد وه مروسر نتیمل جیمعه یتی از الزآ نرین گورو، آ  ایت. امینرسل 
 و مسزا  نیثسر گذارا تر رفایر انری  یخن  یتل نیملی دارد. او می نریرد:  11در تسی  وجدا  طبسعی13وینت
وجدا  را می نرا  ته وجدا   بل از  عل ،حسن  عل و تعد از  عل ننرسم ورد. وجدا   بل از  عل »

،ایواعدادا ایوت وه می نراند ته انروی  امتی   علترد تدهد، وجدا  حسن  عل  را نر ایت و وجدا  
ل،  ریارین مرحله ا وجدا  ایوووت. وجدا   بل از  عل نعی نراند چندا   را تیگووود، زیرا ویر تعد از  ع

هنرز رخ نداد  ایووت و انرووی  قرد را چندا  مروواعد نعی ییتد، وجدا  حسن  عل  ریارین ایووت،چراوه 
وجدا   لا ارضوید ریوسد  و لذا ضعسف نر از آ  ایت وه تاراند در منیتنعییل انروی  در این حیلت ته درجه

تییرواد،امی وجدا  پس از  عل ته دلسل روترو گود  تی حنسنای وه از دیت رفاه ایت تی مریله ا پشسعینی 
روترو می گووردو از این جهت  درم ویرتردا وجدا  در لووررم  دآ ونارل و نرتست الزآ تراا تیزیوویزا 

)وینت، «را نعوسل قراهد ورد.رفایر غلط ،منبر ته  ذابدروحی  و قراگی مداوآ انری  گشاه و نهییای او 
1711 :115-113 .) 

ته دلسل  دآ آگووونییی تی مراحل  تی نرجه ته یوووخنی  وینت، ته نتر می ریووود جیمعه پس از پسیمبر 
والیوس  انانیل رهبرا و ییفان ویریزمیا منییوب در مدیریت امرر، از یوریی وجدا   بل از  عل داگاه 

درتیر  قیندانر، ق رلی در مررد ح رم  هیا پسیمبرو نرلوسه و از یورا دیگر، تی اتانی ته مبینی وحی
یسییی مردآ ی  دور  -وجدانی پس از  عل. از نال ی نییویزوار این دو مرحله در وجدا   عرمی  لی

 یوووسییوووی و نیثسر ژرط-نرا  ناسبه گرفت وه ایوووییوووی ترداگوووت دریوووای از منرله رهبرا الهیقی  می
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گووت مردآدیعنی امیآ ، در وجدا  نرد  هیا آ  جیمعه وجرد گووخ ووست گووعیر  ی  حیوعست تر یوورنر
ی.)یعنرتی، شتر  فی  لینداگواه ایوت. از این رو تی آنته ته نعبسر یعنرتی: و وی  العهیجرو  و االن یر ال 

نداگووواند(، امی م لرب  یمبرسن و ان ووویر گوووتی درتیر  قالفت  لی پس از پی( )و مهیجر 185،  8ج
داهسی  قرد گردید  و حنسنت  سنی را فداا  یدام نیریخی و ریووورآ   رمی هسویهرا لوووحنه گردانی  و 

نیوسد داگوواند، امی در جنبیل ایبید  قرد یوویقاند. در یوونسفه نسز ترقی از ان وویر تر رهبرا امیآ  لی
ا یونگسن گفاعی  نیمنتعی وه تر آ  جلرووه مروارلی گوود، گرو  ان وویر تراا زمیآ دارا گود  و در یووییه

 وست"یعد اتن  بید "ریسدند وه تی مداقله ا حریب گد  اترتتر و یخنی  نیثسر گذار او مرولعسن ته گوخ
 از اناخیب قرد من رط گد  و ته تسعت تی اترتتر رضییت دادند. 

اند نه نرد  گنیقهیا امیآ تسشوار مارجه وروینی ترد  وه او را تهار از یییرین میدر این  ارنبی، قویته
ه آ  ح رم گفاند:  ریر احابیج و ایادالل ته این ورد وه آنی  گیقه هیسی مردآ. هعینگرنه وه و ای ت

( ح ووورم فرمرد:  ریر ته درقت احابیج وردند و 125، 1761از درقوت پسویمبرنود.)ر.ک.: وا دا، 
در آغیز  (. م ووویفی ح ووورم امسر122، 11الف، ج1711مسر  آنرا ضوووییع و نبوی  نعردنود.)جعفرا،

ال  دهد وه چرا گعی ففرد قوبه گونشنسه نسز مردآ را مخیطب قرد  رار نعیغیفلگسر ونند  و منح ور ته 
ت و گووییروواگی لته اید، تهیا مرا ته چشووم قرد دید  و تیرهی آزمرد گووخص را ترگزیدید در حیلسته ارجحس 

ا قالفت را ته نن ورد، در حیلسته هی  اا مردآ! یرگند ته قدا، آ  فرد داترتتر جیمه»وند: ن وریح می
 دور آ  دانرووت جییگی  من نرووبت ته قالفت چر  محرر چرخ آیووسیب ته آیووسیب ایووت،وه آیووسیب می
 (.  7البالغه: قوبه)نهج« چرقد.می

گیهی ویمل از رواتط  بسلوه امویآ  لی  اا و  رمی مبانی تر یووونن جویهلی و غسر مودنی مردمر آ
از هر دو مرحله وجدا  پسر و  اش وه ته زتی  وینای در ترزقیداگووواه و از یووووح وجدا   عرمی جیمعه

پس از  عول، گرفاویر نحسر و درموینودگی گووود  ترد توه روگووونی مولع ترد. از این رو هعوه یووورزنر هوی و 
هیا آ  ح ووورم در مررد  علترد منفی و یوووروووای مردآ ته هنگیمی ایوووت وه وجدا  جیمعه نترهر

پس از  عوول  تراا نرضوووسح مرووویسلی ووه معویلووورش در حسن  عول  رار داگوووت. روش امویآ  لی
هیا اجاعی ی و یوسییی  جیمعه تی  عل وجدا  نال ی می ورد، تر اییال نبرته اندوزا و پرهسز دواونر

از مالمت هیا مداومی ترد وه در یووخن وینت، تی الوووالح نعوسل گوود  و نعذیب یتروور  فرد لوویحب 
 وجدا  آمد  ایت. 

دارا جیمعه وا عسای ایت وه اا زمیآنرین فرد تر ته مثیته گوییراه تنیتراین نشونیقان میهست  لی
نعی نرا  در پسشوممد ینسفه آ  را ندید  انگیگت. ته هنگیآ اناخیب آ  ح رم تراا امر قالفت نسز، گیید 
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قراهند ولی از طرفی هم مردآ توی نرجوه توه  علترد و روش قلفویا  بول می دانرووواند وه چه چسز را نعی
دانرووواند وه چه چسز را تیید از او وا عی نعی امیآ  لیمروووانود ته  دآ معرفاشوووی  درتیر  ویتگی هیا 

ردند، وتخراهند. لذا هروری از ظن  قرد ییر آ  ح رم گشاه ترد. از این رو گروهی مویلبه ا میل دنسی می
 11ترقی منیآ می قرایواند و  د  اا هم اناتیر داگواند نی آ  ح رم  ینلسن  ثعی  را ته مبیزام ترییند.

نتیمل ذانی و روحی آنی  را می قرایت. او تی وعیل قلر  و جدیت ته دگرگر   آ  لیدر لررنسته امی
ورد  هریت قردویمه، در  سن حیل یوورگردا  آحید جیمعه ته هریای وعیل جر تر ایوویال درقرایووت قرد 

 یورگوسد در مسی  "امر حنسنی" و "امر وا ع" ته معدلی از فلروفه یووسییی رایاسن یو می82آنی  می اندیشوسد.
 نحنق یسییت ماعیلی ترید: 

تسعت گوووعی تی من ی  حیدثه نیگهینی و تدو  اندیشوووه نبرد  ایوووت و ویر و قرایوووت و هدط من در » 
قراهم، و گعی مرا تراا قردنی  هیا گوعی ایوت. زیرا من گعی را تراا قدا میزندگی غسر از ویر و قرایواه

 (. 183)نهج البالغه: قوبه «ا ونسد.قراهسد، اا مردآ! مرا تراا الالح نفرال قردنی  ییر می
فرمیید: "مرا تراا الووالح نفرال قردنی  ییرا ونسد"، تی گعی  اگوویر  ته نر ی در این والآ و ای می

حتعرانی و یووسییووت داگوواه وه در آ ، حق مردآ و زمیمدار تر ایوویال جریی  وجردا حق الهی در  لعرو 
درحسوه یووورزمسن یی منیمیم  والیت امیآ  لی (. لذا816گووود.)نهج البالغه: قوبه هروووای نبسسن می

نبرد نی تی ا ویا آنهی ته امثیل طلحه، تخشووور تست العیل ته افرادا مینند زتسر، واگذارا امیرم گووویآ ته 
هییی از جیمعه پییخ دهد، تلته  والیت او ته  نرا  انری  معیویه و   وی   ینال   ثعی  ته نعنیا تخر

هییی ترد وه طیلب نعیمست وعیل در  رلووه اجاعی ی تردند  از ( تر انرووی 185ویمل و نعیآ یی امیآ)تنر : 
ته نبیم تشوووریت از قرایووواه هیا مح وووی می اندیشوووسد وه مرووویسلی ترنر از "من  این رو، امیآ  لی

طبسعی" و زندگی جبرا انرووی  را گوویمل می گوود. روش او تر ایوویال من یی  بسله من و نتاد من یی حزب و 
ار از هعه  نعنسیم من نبرد. یوورگووت و اقالق و یووسییوووت او از جنس دیگرا ترد وه تی جنیح من و مهع

نشوووخسص و  ودرم مردآ آ  روزگویر نفیوم هییی فیحر داگوووت. او مبذوب قدا ترد و انروووی   را محل 
دانروووت. لذا یوووسییوووت مررد نتر او  یوووسییوووت ماعیلی و قداگرنه ترد. ته نعبسر فوی لست امر قدایی می

 البالغه: ا در وایب نرجعه و نفرسر نهجمحعدننی جعفر 
توی اهعسوت نرین و ضووورورا نرین وا عسیم تراا ی  فرد و ی  جیمعه،دچگرنگی  مرجردیت قرد »  

انرووی  ایووت. فردا وه ناراند درتیر  ادار  حسیم قریشووان و آ  هعه  را و ایوواعدادهییی وه دارد  دالت 
هی  دالت نرانود درتیر  آ ال نبویم دهود، چگرنوه میتررزد و قرد را از نبوی  گووود  در طرفوی  هرا و هر

 (. 887: 18الف، ج 1711)جعفرا، « تررزد؟
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پسر از این ته  عیر فرمرد  ترد:  این منر اقال ی و یوسییت ماعیلی اویت رمز اینته پسیمبرقدا 
یر! اگر د اا» حروت ون، و دیگرا  را رهی  یدیگر، نر تی  ل یرود، و مردآ ته راهیم یته راه ی ل اد یو عو 

یرجت ت قیوند و از مروووسر هداینع ییراهنعی اوند و( نر را تر تد یت میو)فنط تر حق هودا یرا  لیون، ز 
 گرید: (. محعرد  نید می512،  5 .، ج1513قوسب ت دادا، «)ییزد.ینع

ایت..،  شد آنچه  یتل گ  و نردید نسرت، امیآ داراا هرش یرگیرا ترد وه هسچ من فی منتر ن» 
انرت و داو در تسن قلفیا  بل از قرد، اول قلسفه حتسم و دانشوعند ترد وه حتعت و فلرفه را تخرتی می

 لعویا والآ و حتعویا ایوووالآ پسر از آنته  لرآ فیرال یی یرنی  ته آنی  تریووود،  لم قرد را از امیآ اقذ 
البالغه، ته ویت  رمه معرفای نهجدر منت والآ امیآ  لی» (. درول: 178: 1751) نید، « وردنود.می

راند  بیرم از ناا لوسف و فلرووفی ایووت  اینته اقالق اجاعی ی میاز تیب قوبه گوونشوونسه تسی  گر نتاه
ف وسلای تیگود وه نتلسف نیریخی انروی  را تی نرجه ته ی  گعرر حریال و اندیشه ترنر نعییی  ییقاه و آ  

و این تنسوی  ماعیلی و ترنر آ  چسزا ایوووت وه  رنهی تعد وینت .81دهودا  رانسن طبسعی  رار میرا در زمر 
تدا   ریوسد  ایت: چنی  رفایر ون وه گریی تنی ایت آیسن رفایر نر، ته اراد  نر، یتی از  رانسن  یآ طبسعت 

 (.15: 1718)یعنرب پرر، « تیگد.
جیمعه ا  و پسویآ والیت و یوووسییوووت ماعیلی او تی هریت و ادراک نفویوم مویهسوت و حنسنوت  لی

معیلوورش را می نرا  در زمر  ا ولسدا نرین رخ داد هییی دانرووت وه ازآغیز ریشووه در ریوورآ  رمی  رب 
جیهلی داگوت، یوتس در یونسفه ته نیهنبیرا یسییی ریسد و نهییای در  یلب دگعنی گرو  هیا یه گینه  

ی هعه ایبیز گنشنسه نسز ت نیوثسن، میر سن و  ییوسن چهر  نتیمی تخرد گرفت و ته اوج قرد ریسد . قوبه
 ریووودهیا نهج البالغه ته نف وووسل میاش، امی تر این انحرافیم وه در آمرز و تالغوت در  بیرام ظیهرا

اگوویر  نعرد  و قط یووسر انحرافیم پسر آمد  از یوونسفه نی جنگ هیا یووه گینه را در گووعرل ویمل قرد 
 (. 7گسرد.)نهج البالغه: قوبه می

 در راهبرد خلفای سه گانه  سس از رسول اکرم. اعوجاج جامعه 3. 4

ا رجویج و انحراط اموت و دگرگرنی ایوووالآ پس از   لی مؤمنوی یتی از مهعارین رنج هویا امسر 
 ترد. رنبی ترسیر جینتی  و دردنیک تراا او و ورینی وه  نرا   درک  او را داگاند: درگذگت پسیمبر

ِغ يُب ِف يِش ی  َو ُْي َها اْلَكِب يَرُم ِف ْی »   (.  7نهج البالغه: قوبه «) ُْي َها الصَّ
البالغه ترضرح از زتی  آ  ح رم تسی   گد  ایت. تراا نعرنه در این رنج و درد در چندین جیا نهج

 می فرمیید:   68نیمه 
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ورد وه  رب پس از آ  ح وورم، حترمت را از قیندا  او ترگردانند "یورگند ته قدا! در دلم قورر نعی
آ  را از من دور ونند. در آ  مر ع چسزا مرا ته درد و فریید نسیورد مگر  از ریووورل قوداو نوه اینتوه پس 

سعت وردند. لذا من دیووام را از تتردند و تی او تسعت میاینته دیدآ مردآ ته یوورا فالنی )اترتتر( هبرآ می
د و ته نیترد انآ ترگشاهنگهداگوام و مردآ را ته حیل قرد گذاگام نی آنگی  وه مردمی را دیدآ وه از دین ایال

قرانند..، پس درآ  گورایط ته پی قییوام نی تیطل محر گد و دین ایارار گردید فرا می ورد  دین محعد
 (. 68و آرامر ییفت." )نهج البالغه: نیمه 

و پدر هعرر آ  ح رم ترد در ی  مر عست قی  تی حعییت و  ا ریورل قدااترتتر وه از لوحیته
ا داآ ورد و ته مدد  و اتر بسد  جراح تراا ورووب منیآ جینشووسنی آ  ح وورم هعراهی  عر تن قویب

ذهنست  راآ، ریورآ  بسلگی جیهلی و اوضوی  مدینه و ییرا هعفترانر تر مروب قالفت مرلط گد.  عر 
اتن قوویب در این نالش ته او ییرا ریووویند و مانیتال اترتتر نسز قالفت پس از قرد را ته او نندیم ورد. در 

اا  عر نس  تدوش »وند در هعی  اوا  گووتل گسرا یوونسفه ن ووریح می اا مروواند امیآ  لی اگویر 
ووه تهر  اا از آ  تراا نر ایوووت، امروز دوعرتنود قالفوت را  تراا او محتم تبند نی فردا دآ  را  ته نر تیز 

 (.  18،   1: ج 1732) بدالعن رد،« گرداند.

وه تی مان حرادث و ذهنست مردآ و گووورایط مدینه آگووونییی د سق  العؤمنسندر این یووور، امی امسر
داگووت، در  یمت ی  گووهروند ترووسیر معنرل حرمت  رآ ، حفظ ایووالآ و تنیا جیمعه و امت جدید را نگه 

و آیسن او تی ی  لعب و ینگسنی را یترا و دردا جینتی  را نحعل نعرد نی را  پسیمبوووووووور داگت وآزمر 
ننهی در امرر مرتر، ته قالفت ویرگوتنی نترد، تلته تراا نبسسن  یسییت ماعیلی وحفظ  تعیند. از این رو نه

(. او هر چند قرد را ولوووی من ووور  35وسی  ایوووالآ نالش فراوا  نعرد.)ر. ک.: نهج البالغه: قوبه 
داگوووت)اتن اتی  می دانروووت و منویمی تویالنر از نعویآ پسیمبرا  الهی جز ح ووورم محعد پسویمبر

اا (، امی تی گوونیقت دریووت از جییگی  اجاعی ی و نیریخی قرد، هرگی  گر 161، 1ق.:ج1525الحدید،
ه گشرد. چنینته تیرهی  عر اتن قویب تایوییی در ویر جیمعه می افاید تی فتر نیفذ و نتر تلند قرد آ  را می

َ  ُ َعر" ال َ ِلَی  َلَهلوَ د ورد  و نبیم قرد از نعبس88 انحوید گرنویگر  از آ  ح ووورم توی  بویرنهوییی نتسر" َلر 
مشوتالم پسر آمد  را مرهر  درایت و نبرغ آ  ح ورم می دانرت، درحیلی قرد ننهی تراا  مرفنست در 

گوونیقت. در تع ووی از نراریخ آمد  ایووت وه نیزیینه ا  عر ته انداز  فرمینروایی قریر اتزار قشوورنت را می
(. اوقردش نییسد می ورد 111،  1ج: 1733ا گووعشووسر حالج نریوونیک ترد  ایووت.)اتن اتی الحدید، 

(. در وا ع هعسن ترقرردهی  51، 1ق.: ج1585وه مردآ از نندا او نریسد  و وحشت ورد  اند. )دمسرا،
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می نرانروواه مینعی تر یوور را  ا اراضوویم مردآ نرووبت ته  علترد و ا دامیم او تیگوود. والآ امیآ در قوبه 
 گنشنسه تی جعله ورنی  و د سق:

ا ِف َْي َفصَََ   اَأ  هََ نََ ا َو يَحْوَزٍة َخشََْ ا َو ی ْغُلُظ َكْلُمهََ هََ ُن َمسََُّ شََُ اُر ِف ي خْ َ اُر يْكُُثُ اْلِعثََ ا َو اَِّلْعتَِ اهََ )نهج  ِمْنهَََ
 (  7البالغه: قوبه

ورود  ن وور قشوورنت در یووسییووت و حترمت را مررد نرجه  رار داد  ایووت. در حیلسته ته نعبسر ُدقت 
گذاگواند آیوی  آیی  آنی  را ته را  ته  هد  او نهید می پسیمبر: "اگر  لی را تر ویرا وه ریورل قدا
یووترد، چنینته ورووی زیی  نبسند و هروس مسر  آنچه وشوواه ایووت ترد و حق هر ی  را تدو میرایووت می

دری ی وه گشاند. امی دتچسند. نشونگی   دالت از چشوعه معدلت او یوسر، و زترنی  در پنی  لرلت او دلسر می
(. این در حیلی ترد وه 71-73: 1736انه افایدید و آنچه ِوشواسد ته تید دادید." )گهسدا، گوعی  در آنر ف

گیهی داگت و هم از قلق و قرا ما سر و هم تر گییراگی مؤمنی امسر  هیا الرلی قرد تر دیگرا  آ
یدین تر داللای تنس اش تی قبر  در مسینه این فرایند مانی ض نعی، یوووخن امیآ  لیرنگیرنگ مردآ زمینه

لووسینت ذام امیآ )تعی هر امیآ( دارد، آنبی وه هزینه نیمرادا مردآ از اناخیب اگووابیهشووی  را ننبل ورد  و 
 گرید: تی تزرگرارا می

عی نرآ. دولی  یرگند ته قدا، من ته ن عسم گ"گوعی دانرواسد وه من ته این قالفت از هعگی  گییراه
یوویلم تعیند و ظلم و جررا در امرر  آنی  روا ندهد مگر نروولسم قراهم گوود میدامی وه امرر  مروولعینی  

تراا گوخص من. این نحعل و گوتسبییی من ته امسد پیداش و ف ول الهی و ا را  از آ  آرایر ظیهرا 
 (. 35)نهج البالغه: قوبه :« ونسد.و پسرایر لررا قالفت ایت وه گعی درتیر  آ  ر یتت می

امیآ نربت ته آ  دمرورایی ماعهدا ایت وه پسشار از آ  این نر  مروورلست پذیرا نیگوی از معرفت 
یوخن گفاسم. مرورلسای وه هزینه آ  را نه امت، نه جیمعه و نه فردا از آحید مردآ، تلته قرد امیآ تی هعه 

 ردازد. پپردازد و در جهت نحنق و نتیملر از لبر و یترم گرفاه نی للح و جهید ته  عل میوجردش می
زهیا پییینی  عر قرد گوووررایی گووور نفر  نشوووتسل داد نی آنهی تراا انانیل  درم ته قلسفه دوآ در رو  

ا رایزنی آ  گوووررا وه چسدمی  ن وووعسم گسرا ونند. ناسبه یووورمسن زمیآ دار مرووولعسن پس از پسیمبر
نفرانر و تنسوی   ن وووعسعوینر تروووسویر  بسب، نیماعیرط و نیمرزو  ترد ته اناخیب ویمال  یتل پسر تسنی 

 فرمیید:در این قوبه می تن  فی  انبیمسد. هعینگرنه وه امیآ ثعی  ا
ّن   َجَعَلَها ِف  

َ
اَعٍة َزَعَم أ َحُدُُهْ َف  ََجَ

َ
وَرىيأ ِ َو ِِلشُّ  ( 7)نهج البالغه: قوبه  ا َّلَلَّ

نه انداز  اترتتر تیوسییووت ترد و نه چندا  نرووبای تی  87ولی  ثعی  ته رغم نعهد ته نداوآ را  گذگوواگی 
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ل گدید اش و مسقشرنت  عر داگت تلته ورنی  آمد  در تراتر زیید  قراهی  یمال  تنی امسه و افراد  بسله
گرا وه مهم نرین ویتگی او در مدیریت حترمت ترد، تی   گردید نی جیمعه مرلعسن وه از پسر ته اگرافی

فاه و اقاالالم ا ا یدا زمسنه انحویطر فراهم  گود  ترد، دچیر الاهیب گورد، روند تد ت هی یر ت یی
ی نیفرمینی گد و طبعته لوررم ی  تسعیرا مزمن انداآ جیمعه را فرا گسرد. فیلوله طبنینی هر روز تسشار می

هیا مردآ از دیوواررام حترمای را ته دنبیل داگووت. گووررش هیا پراوند  اا وه در منیطق مخالف نرد 
دارالخالفه را فرا گرفت وه قلسفه یووورآ را ته ویآ   راق تروز ورد  ترد نهوییاوی تهم پسریوووت و آنچنی  دامن

 هیاهی و تسعیراتوه این نرنسوب دورا  طرالنی قالفت هیا یوووه گینه وه تی انرا  تحرا  85مرگ وشوووسود.
ت، فر ه فر ه، چند یریه و  فرهنگی، ا ا ویدا، اجاعی ی و یسییی نراآ ترد ته یر آمد و جیمعه اا ماشا 

، تی مردمی وه تراا انبیآ تسعت نه یووورا   بییل تی ی میند و امیآ  لیهعرا  توی قرد یووورا رهبرا  و 
گیهی  83فنط توه یوووریر آمودنود، تلتوه توه قینه اش هم هبرآ تردند  و نه تی نشوووخسص  ی النه و قرد آ

یوووسییوووی، تلته در ی  لحته تحرانی و ن وووعسم هسبینی او را تراا  برل ندتسر امرر مرووولعسن و پذیرش 
(. در هعسن رویترد هسبینی، وفیا مردآ ته فرجیآ ریسد 7دند.)نهج البالغه: قوبهقالفت نحت فشویر نهی

وند: در این تیر  ته مولب مهعی اگوویر  می و در جنگ لووفسن م لرب متر  عرو ی  گوود. امیآ  لی
هی را ترداگواند وه دانروواند گعی اید، آنی  هنگیمی  رآ اا مردآ  راق، اا مردمی وه نن ته قرارا داد »
هی، اهچشووسدید. اا پسشووینی پسنه تروودادید، اونر  از گوورتت پسروزا میروزید. لخای اگر مرا مهلت میپس

 یییووت، و گووعی را نسیید وه هعرزآ  لتسنم تراا دنسهی تراا قدایووت. اونر  میپنداگووام این پسنهمی
 (. 551: 1732)ن رتن مزاحم، « تیگسد.

مرارد و مروواندام نیریخی مد  نتر ایووت، ریووسد  ته این نتاه تهررو، آنچه در این  نرگووایر از ذور این 
ن مریسل ا ایایوییی می تیگد وه قوبه گنشنسه ته رغم اجعیل، امی تی تالغت و جیمعست تی نتسرا هعه

هویا قلفویا یوووه گوینوه و جهل و درمیندگی اغلب مردآ و رقودادهویا مرووولم نویریخی، از جعلوه ویتگی
ی را هتسی  نعرد  و تی جعالنی تلسغ، معرفت آمسز و معرفت گنییینه آ  معیلورش را تدو  وعارین ا رجیجی

ا تلند و اا قردیاییی داگاه تیگد اگیر ودگذارا ورد  ایوت. در  سن حیل، آ  ح ورم تی آنته گویسبه
 وند. هی، ا ا یسیم روحی و ظرفست هیا واالا قرد میریی ته گییراگی

ر معیلور یی هرمنرنستی آ ، نشی  دهند  رنج و دردا جینتی  در وا ع، حنسنت پسیآ  این قوبه و نفروس
ایووت وه یووی یوویل از "زیرووت وجردا" این انرووی   تسم را در اگوواعیل قرد داگووت  الباه آ  نه درد 

تراا قالفت و  درم و از دیووت داد  حق الهی او ترد ، و نه لوورفی رنج مبهرل میند  حنرق و   لی
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د انری ، درد مهبرریت تشر از حق ذانی قریر، درد حق و  دالت و هییر ترد، وه درد او، در گوییرواگی
اا تروووسیر و  لب و اندیشوووه درد پسروزا فرلوووت طلبی  و  راآ فریبینی ایوووت وه ننی نزدی  ته  لی

گیهی در یوووحی ایوووت وه مرنبهماعییز و دور از او داگوواند. در نهج ز اا واال االبالغه، ریوووسد  ته این آ
د  امی ریووویننفس ی  پسشوووراا دینی را در امر یوووسییوووی ته رویدادگی وجردا می تندگی قدا و لوووسینت

تووه چووه معنووییوووت؟ تهارین پووییوووخ در  رویوودادگی وجردا، آ  هم در مررد ز سعی چر  اموویآ  لی
 البالغه و در نرلسف وری ایت وه در مرحله ایعی  ته پیریییی ریسد  ایت:نهج

 هی و قرارنریننرین انری در  لبر. مرمن، یسنه فراخ"یورور  وگویدمینی در چهر  اویوت و اندوهر 
آنی  از حس  قریشووان ایووت. از ترنرا جریی وراهت دارد و گوونسد  اماسیز قرد را از زتی  دیگرا  دگووعن 

دارد. غعر زیید و هعار تیالیووت. قیمرگووی او  عسق و و ار مشوو رل  گووترگزار ایووت و گووتسبی و می
ی آراآ و یووورگوووای  لوسف ایووووت." ج قریشوووان دار و داراا اقال فرورفاووه در نفتر. در اظهوویر احاسووی

 (. 777البالغه: حتعت )نهج
 

 نتیجه گیری
 –ونر و رفاویر انروووی  هیا ویمل، در طرل نیریخ نشوووی  می دهد وه آنی  تی نرجه ته ریووویلت الهی 

اد  و دانروینی قرد نروبت ته پسریواگی یی گروروت اجزاا جیمعه از قرد و را  قریشوان حرییست نشی  
یتی از  اند. امیآ  لیدرتیر  مرووویسل تنسیدین آ  داراا ونر و واونر هیا منا وووی و درقررا ترد 

یوسییی نیریخ تشریت محررب می گرد وه تی گنیقت د سق از مر عست گخ ی  -ترنرین پسشورایی  دینی
رووارش گ یووسییووی قریر، نرووبت ته ایبید و –حنسنی و جییگی  اجاعی ی وحنر ی اش و ریوویلت معنرا 

حترمت دینی نالش نعرد  و تی نعرو  ته ارزش هیا الهی و انروینی، ته نتلسف قرد در احسیا منیلد و 
 مبینی دین حنسف  عل نعرد  ایت. 

قوبه گونشونسه وه در تسی  مرویسل جیمعه لودر ایوالآ و حنسنت و میهست امیمت و یسییت دینی و 
ه ته مثیته اللی نرین تیب ورود ته نهج البالغه تلت الهی داراا محارا و تالغای منح ور ته فرد می تیگود،

هیا الزآ تراا ی  جیمعه دینی را ته  یتلست آ  دارد نی ویتگی یوسییی امیآ  لی-ولست مسراث الهسینی
لوووررم نلعسح یی مروووانسعی تسی  وند و در  سن حیل، وظییف حترمت دینی در ایوووانرار مدیرا  الیق را ته 

زمینی ته  -ف نعیید. آنچه تی نحلسل هرمنرنس   یآ تر مبنیا این تیز  والمی طرر گوییراه و مرجزا نرلس
لوووررم تویرزنرا جلر  می ونود، نریوووسم راتوه ا د سق تسن وجدا   عرمی جیمعه و چگرنگی نهیدهیا 
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 درم ایووت وه در نرلووسف روا  گوونییووی یووسییووی جیمعه اهعسای م ووی ف می ییتد. تراین مبنی، قوبه 
آ فرهنگ اجاعی ی و مروویسل ا انیدا و یووسییووی در جیمعه دینی را روگوون ورد  و گوونشوونسه، معنیا نالز 

ناوییج منفی گزینر تودو  وویرترد  نالنست منونی و هعرا  تی ن وووعسم هسبینی و در  سن حیل فرلوووت 
طلبینه رهبرا  و قرا  را در جرامع نرد  اا آگووتیر می یوویزد. آنچه در این قوبه ، تسر از هر چسز دیگر 

عروز اندیشوعندا  و محننی  حنسنت جر را ته قرد جلب می وند، داگان راتوه معنییی و محارایی نرجه و ن
 تسارو اهل د سق تی نعیمست مسراث فرهنگی ایالآ ا م از وایب قدا، ینت و یسر   پسیمبر ایالآ

می نرا   لفمؤ و تی ولست مان نهج البالغه ایت وه ضعن مویلعه و ترریی آ  تی درک پسیآ اللی و منترر 
توه ولسویم فلروووفوه یوووسوییوووی مررد توویور دین نرحسودا نسز پی ترد و وجرد وحودم نتر و  عول را در نزد 

در این یوووخنوی  نویریخی، نروووبت قرد تی جیمعه، تی  مررد نوییسود  رار داد. امویآ  لی مؤمنوی امسر
گیهی  و هعچنسن تی وظییف و مرورل ن ی  ساهیا رایاسحیوعی  و ت، تی فلروفه حترمت و رییلت الهی آ

رهبر الهی و یورانبیآ تی مد سی  حرز   درم و یسییت را تی د ای ویمل، محارایی غنی و تالغای تی نتسر 
تسی  ورد  و یوورانبیآ در اوج تسینر ته نیگی  آراآ می گسرد نی  ن وور نیریخ و وجدا  تشووریت را نی اتد درتیر  

خ داد ته لوووررم منونی و من وووفینه اا ته داورا ر  آنچه در نیریخ ایوووالآ و امت پس از پسیمبر اورآ
 فراقراند. 

 
 پی نرگت هی 

 نیته ویر رفاه وه مهم نر  یمخالف و هعرووین ی( در معینthe care of inherentذام ) ینتس.  بیرم لوو1
ته مررد مالح نیقرد ایت . در ا لسال تسمرا بت انری  از گخ  ییو  یدرون اآ  هی در داگوان ننرا

:  فرمی  میل  اگووار( ، نهرا رسایووالآ ) نفروو یییووس، حتعت الوورل یوو اجعفر  ی: محعدنن دسنعیس
 .   ۳8،   1582،  او نشر آثیر  المه جعفر  نیمریره ندو

7 .Max Weber(18۳3آ) 
دهی   اایوت وه گوار ته هنگیآ تینگ ورد  از گرگه  ی. قوبه یورآ نهج البالغه. گونشونه پیر  گرگوا5

 اتیگوود امیآ لحته یاندک م یاز دهی  گووار در مدن رو سپیر  گرگووت ت نیوند و چر  درنگ ا رو ست
یووت نرانی ا یبسقو یعنی: فال  ذو گوونشوونه ندیگر زسقرد را تدا  هعیهنگ نعرد  ایووت .ن اگووترا

، 1583،یو فرهنگ ینهج البالغه، نهرا : گروت اناشیرام  لع  ،نرجعهاد سجعفر گه دس.ک.ته: ی .
ته نذور ایت وه ارجی یم مرتر، ته نهج البالغه در مان منیله از منبع  الزآ.331  نیم،س روعت نعل
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 .نس م: دارالثنل ،یالرض فیالشر  دسق.( الر1312ایت.: نهج البالغه)  رندگی یو تی نرجعه آزاد نر ریز 
گرفاه ایووت.  ایدیز  رس( نیث1232 -1211) نرالیوالد نسمیرن رهی ی دی نی رمیقرازیایووت گووال ی. گفان3

 لیحب یب  ترد.  یادت اهی هیو نتر  یحسمر یمسدر فلرفه، اله نرالیوالد
محنق و یووخن گوونیال  23نهج البالغه، ته نیآ  رسدر اثر معروط قرد ،نرجعه و نفروو اجعفر  ی. محعد نن3

نهج البالغه ، نیمه هی و یوووخنی  ح ووورم  نیو ندو یرضووو دساز یووو رسوندوه پ یطراز اول اگووویر  م
 غه،نهج البال رس .ک.ته: ،نرجعه و نفرووو اند،را ثبت ورد  و در آثیر قرد تدا  ایوووانید نعرد  ی ل

 .515-511،لص7،ج1582،او نشر آثیر  المه  جعفر  نینهرا : مریره ندو
ل از یوویل  ب رووتیمویلعه وردآ وه دو ییقوبه را در وایب هی نی:ته قدا  رووم ا دیگر ی. اتن قشوویب م۳

درگوورح  خیاترحیمد، جلر  نیر  نی زالد د،یالحد ینرگوواه گوود  ترد.  .ک.ته: اتن ات یرضوو دسنرلد یوو
 .7۳۳، 1، ج1523،  ینهرا  : نشرن ،یدام ین االبالغه، نرجعه محعرد مهدو نهج

مرضر  در پییخ ته نیمه   نیاو ا اراط داگت .ا تسته اف ل یدگعن  ل نییر یخت نر  هیمعیو ی. حا2
ف ل و  : من و پدرم اترتتر دیگر یته لراحت م ی ستتر منعتس ایوت وه فرزند اتریف یمحعد تن ات

چشووم  یمبرسوه پ یهنگیم ی....،ول میدید یو حق او را تر قرد الزآ م مسدانرووایرا م ی ل اترنر 
وه ته مخیلفت تی او پرداقاند و حق او را گرفاند پدرم و فیرو ر  یورووین نساز جهی  فروترووت نخرووا

مروج الذهب، نهرا : گروت اناشیرام  ،امروعرد نساتن حرو ید عر اتن قویب  تردند.ر.ک.ته:  ل
:و وووی  العهوویجرو  و روووودینر یقرد م خیدر نوویر  زسن یعنرتی. 17،  5،ج1587،  یو فرهنگ ی لع

ر یاالن یر ال   ،یایآ مسنرجعه محعداتراه ،یعنرتی خیاتن واضح، نیر  عنربیحعد اتن .  . ک. ته : ا شت 
 .   587،   1521 ،یو فرهنگ ینهرا : گروت اناشیرام  لع

تووی آ  ح ووورم، در طرل  عووتست اترا العؤمنسنر سنوویموول مردآ تووه قووینووه ام یتوویر  و ت  یوو. هبرآ 8
 یآ  اگیر  گد  ایت .  ل( ته هسگورد وه در قوبه یورآ )گونشن یم ی سالبالغه هعی  طرر تنهج

گی  ونند  قرد م رسدر نعویت گیهینه و آ  ایرفپر پشوووت و اهی یلیمردآ چر   یفراوان عت،س: "روز ت دیگریآ
گرفاند امی انگی  وه ته پیقرایوووام و حترمت را ته  ی سگریوووفند مرا در م اترد .......،مردآ چر  گله هی

از اطی ت  زسن یقیرج گدند و ترق نیوردندو از د ینیفرمین یگتراند،گروه عی سپ یدیت گرفام جعع
 (.هس)گنشن5حق یر تر نیفاند." . ر. ک.: نهج البالغه، قوبه 

 یقاللوووه م نسجیمعه راچن ارفاویر  ثعوی  و غرغی نست مسمروووان اوجرد راتووه  ی. ح ووورم  ل2
را از حد  یو اغاشوویش  عرم دیورد ینیت یت زسورد و گووعی ن شووهست یوند: ثعی  ایووابداد و قردویمگ
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 .51.ر.ک.ته: نهج البالغه،قوبهدیگذراند
وند. یداگوووت لووودق م یوه در تعد وجرت یاستی هعه اهع نسدر مررد جنگ لوووف یمرضووور  حا نی. ا11

 ،ینهرا : آمرزش اننالب ایالم ،یانیتت زینرجعه پرو ن،سن راتن مزاحم، و عه لف ،ا .ک.ته: مننر 
  ۳8   . 

11. mass society 
18. civil society   
 : دانشووگی  نهرا ،یییووسیوو جساننالب و تروو ه،یر ستشوو نس: حروودسمالحته ون یلسمویلعه نف وو ا. ترا15

 .31-38:لص 1523نهرا ، 
رود. .ک.ته :  یته ویر م نسایوووت وه در مررد قالفت مرووولع یالووووالح The Fact. "امر وا ع"( )13

 . 1581، ینندج: نشر احعد، العؤمنسن رسام دگی یاز د نیراگد ا، ،قلفی امحعد  عر یرتیز 
و  یگوووخ ووو ، وودالووتیایوووت تووه داگوووان ننرا ،نعهوود اله دسوومن نبووییدر ا تسوو. مرضووور  مشووورو 13

مخالف  اوووه در فراز هووی لسوو ب نیاز ا ییهووی یتگیو و یو  لع یاقال  اهووی تسوو،لوووالحیاجاعووی 
  رار گرفاه ایت. یمررد اگیر   ل دسو نیو لسالبالغه ته نف نهج

 اهی یتی سگووورح وه اگر در ت نی. ته اbutterfly effect" ))اوجرد دارد ته نیآ "اثر پروانه ا اا هی.  نتر 1۳
 ییمبیور پرواز وند اثر ته وجرد آمد  از جیته جی اته ترنه  د سریووو اترا اپروانه ا نییافر  نستتر یووورزم

 !دمرثر قراهد تر نسمنیطق زم نیپرگشرد  تر انعرفر دورنر   نیهرا در ا
12 .Immanuel Kant  (1273-1813.) 
 ا(  رار دارد وه مح ووورل رفایر آمرانه  sophisticated conscience)  ی. در تراتر وجودا  ن ووونع18

 ایت. یو اجاعی  افرد اگرارش اقالق در حرز   ی سمارل
 دالت و  جینرو طیلب یاتن ات ی ل ار سا  ح ورم هم تردند وه مانییوب تی ی یرا یاز  ا. معدود12

 و ،نرجعهاجعفر  ی: محعد نندسمررد مالحتوه نعویس نینر ع داگوووانود. در ا شوووی ی لم و اقالق را از ا
 .135، 75نهج البالغه،جلد رسنفر

 اا ترامن گعی ر  رتسن تروی ینعرد: "ویر من و گوعی  یم حی. چنی  وه تیرهی و ته الحی  گرنیگر  ن ور 71
 ایر یووالوووالح قردنووی  مرا  امردآ!ترا اا دسووهقرایقرد م اقوراهم و گوووعووی مرا ترایقوودا مو

 . 15۳البالغه، قوبه  ."نهجدسون
 یتلته  بیرم از  ینرن روووت،سمحرووورال و فنرمن هی ن عتسطب ارواتط اجزا ،یعس. منترر از  وینر  طب71
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 یگد. ت د سهعگی  ری اترا رشی یتل پذ او نعردار  تسهیته تد یانرین نیست ندیایت وه در فرا
  137  ق،131۳  ،یوومخالف الحوود لیوونووأو ،انرر ید بووهساتن  ا تووه: دسوونعرنووه نگووی  ون. تووه  نرا  77

، 5ق، ج1317 عیب،س  اتن  بدالبر، االیا81ق.،  1311،یالعنی ب، مؤیوره نشر ایالم ،یقرارزم
  713و122  ،17و ج 131و18  ،1ق، ج1313البالغه، گووورح نهج د،یالحد یاتن ات  1115 

ق، 1378 ،یذقیسر العنب ،ا  طبر 715،  15و ج 113،  17ق، ج1312 ر،سالتب االحیو  ،امیورد
.ته 531-532، 552،  1ج ،امؤیوووروووه محعرد ن،سفراسد الروووعو ،ینیجر یی  حعر523  ،1ج

جعله را ته  نیتیر ا 21دوآ  فهسقل ،اهبر  یزدهمی ر   عهساز  یلعی  گ ،انررالله گورگوار  یگفاه  یضو
 .117  ،5ق، ج1312الحق،  یقزتی  آورد  ایت. احن

)اترتتر و  نسخسته روش گووو احیضووور  یی:ادسپریووو طویلب یاتن ات ی.  بود الرحعن اتن  رط از  ل75
 ثعی   یهرام. ول یو اجاهید و  نل قرد مات اح رم فرمرد: هرگز! من ته را ؟ا ی عر( عل ون

ررا منبرل آ  گ اییخ تراپ نیونم .اینعهد م اپریر تدو  درنگ گفت:آر  نیاتن  فی  در پییوخ ته ا
 نی  قالفت را ته دیوووت گرفت، ر.ک.:  نسمرووولع ا فهسقل نس ثعی  ته  نرا  یووورم اییو نهی یدافا

 ر،سیوویطنهرا :ا ند ،ی(، نرجعه اترالنییووم پیاطبر  خیاالمم و العلرک)نیر  خینیر  ،اطبر  ریمحعداتن جر 
 .33،    5، ج 15۳7

 هی گوووررش: ند راترم گر، چرا انروووی  دسمالحته نعیس عیو ی نیدر ا رووویآ ا امویلعه وجر  نتر  ا. ترا73
 .. ۳2-31، لص  1588 ،ازاد، نهرا : پتوهشتد  مویلعیم راهبرد امرگد  یونند؟ ، نرجعه  لیم
را  یمنیطع زمین نیمرجرد درا طیوجرد دارد وه گووورا یمخالف ا. در نهج البالغوه قوبوه هوی و نویموه هی73

 نعرنه هی ایت . نیاز ا یتی 77وند. قوبه  یم نسسنب
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 ، نهرا  : امسروبسر. قاعده زرین کانت ش، 1718، پررنبینی، یعنرب .17
، نهرا : دفار نشووور فرهنووگ ترومععه و تفسعععیر نهج البالغععه  (،بش، )1711 جعفرا، محعوود ننی، .15
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