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Abstract 

Deep knowledge, understanding of the text, and finding underground semantic layers 

require applying scientific, systematic tools. One of these tools presented in 

Schleiermacher’s hermeneutics theory (1768-1834) is a psychological interpretation 

used in the present article in the form of an epistemic paradigm named psychological 

paradigm. The achievement of focusing on this paradigm is to present scientific 

solutions to Nahj-al-Balaghe’s interpreter to infer meaning from Nahj-al-Balaghe’s text. 

The psychological paradigm is established by adopting particular approach concepts’ 

including author individuality, author humanity, and discourse space dominant in the 

author’s epoch. The present article aims to explain features of Imam Ali (AS)’s 

individuality concerning the strategic concept of Islamic unity, looking to answer this 

question according to Schleiermacher’s psychological paradigm of how the 

approachable concept of the author’s individuality is demonstrated in Nahj-al-

Balaghe’s 238th sermon? The unity issue is still one of the challenges of the Islamic 

world that makes the return to pure Islamic discourse and re-reading its simple 

principles an unavoidable necessity. Sermon 238, regarding the invitation of unity and 

forbidding division, is one of the richest sources in this field. The obtained results 

indicate that subjective order and logical structure are dominant over Imam Ali (AS)’s 

discourse in confronting the unity issue, precise rooting of dividing elements and then 

presenting solutions for solving the problem, the special place of rationality and 

rationalizing in Alavi discourse and positive self-concept while interacting with the 

audience are among the most notable features of his holiness’s individuality in the 

mentioned sermon.  
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 70-87صص:،  1401( تابستان 29)پیاپی  2زبان و ادبیات عربی، دورۀ چهاردهم، شماره

   ی مؤلف در گفتمان علو  تیفرد های شاخصه 

 از تفرقه  یدعوت به وحدت و نه تیبا محور  238خطبه   یمطالعه مورد

 ی(پژوهش)

 1مطالعات فرهنگی، تهران، ایران، نویسنده مسئول(  )استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مریم هاشمی 

 مطالعات فرهنگی، تهران، ایران(  )دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و معصومه نعمتی قزوینی 
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 چکیده  

لیه به  بردن  پی  و  متن  از  عمیق  درک  و  نیازمند  شناخت  معنایی،  زیرین  علمی   ی ری کارگ  بههای  روشمند  ابزارهای 

شناختی است  شود تأویل روان ( مطرح می 1834-1768است. یکی از این ابزارها که در نظریة هرمنوتیک شالیر ماخر )

مورد استفاده قرار گرفته است.  گراپیش رو در قالب یک نوع پارادایم معرفتی به نام پارادایم روان شناختدر جستار   که

روان م  گرا شناخت  پارادایم  اتخاذ  رهیافتیِبر  ازجمله  ویژه  فاهیم  مؤلفای  گفتمانی    ،فردیت  فضای  و  مؤلف،  انسانیت 

ی فردیت امام علی )ع( در ارتباط با مفهوم  ها شاخصهیین  گردد. مقالة حاضر با هدف تب حاکم بر عصر مؤلف استوار می

گرایِ شالیر ماخر،  پارادایم روان شناختراهبردی وحدت اسالمی در پی پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس  

-. مسئله وحدت همچنان یکی از چالشچگونه نمود یافته است  البالغهنهج  238خطبة  در    مفهوم رهیافتیِ فردیت مؤلف

به ضرورتی  ها و بازخوانی مبانی اصیل آن را  به گفتمان ناب اسالمی  بازگشت    ر یناپذ اجتنابی جهان اسالم است که 

تفرقه یکی از منابع ارزشمند در این حوزه است.  با محوریت دعوت به وحدت و پرهیز از  238. خطبة  سازدیممبدل  

با مسئله    که   دهدیمنشان    آمده  دست  بهنتایج   ارتباط  در  امام علی )ع(  بر گفتمان  نظم ذهنی و ساختار منطقی حاکم 

ریشه تفرقه وحدت،  دقیق عوامل  ارائه  یابی  و سپس  تعقّل  هاحل  راهساز  ویژه  مشکل، جایگاه  رفع  در  و خردورزی  ی 

و خود علوی  برجسته  گفتمان  از  مخاطب  با  تعامل  در  مثبت  آنترین شاخصه  پندارۀ  فردیّت  در خطبة    های  حضرت 

 . آیدمذکور به شمار می
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 مقدمه    .1

متون  خاص    طور  و بهدر عرصة تأویل متن در علوم انسانی )  نوعی روش  مثابه  بههرمنوتیک، دانش یا نظریة تأویل،  

های متفاوتِ تعامل با متن در دانش هرمنوتیک،  های فکری و نگرشگیرد. از میان نحلهقرار می   استفاده  موردمقدس(  

های  سه نگرش مؤلف محور، متن محور و زمینه محور وجود دارد که کاربست هر یک از این سه رویکرد در پژوهش

پژوهشیِ برآیندهای  و  دستاوردها  اهداف،  انسانی،  حاصل    علوم  را  خود  متون  می خاصّ  با  تعامل  حیطة  در  اما  کند؛ 

تواند در برآیند نهاییِ فهم معنا، کارساز  نگرش مؤلف محوری می  رسدیمی به نظر  انیوح  ری غمقدس اعم از وحیانی و  

 عمل نموده و در دستیابی به نیت اصلی صاحب اثر کارگشا باشد.  

حوزۀ   در  هرمنوتیکی  رویکردهای  انواع  از  مییکی  که  پژوهی  نظریه  متن  رود،  کار  به  متن  خوانش  باب  در  تواند 

است.   ماخر  محور شالیر  مؤلف  و  هرمنوتیک  متن  با  »مواجهه  از  بود  عبارت  متن  تفسیر  و  فهم  ماخر،  از شالیر  پیش 

از طریق    ماخر فهم متن را »مواجهه با ذهنیت مؤلف« و راه یافتن به دنیای ذهنی او  آنکه  حال ابهامات موجود در آن«؛  

(. ماخر برای دست یافتن به قواعد  87:  1380دانست؛ یعنی درک فردیت مؤلف و صاحب اثر )واعظی،  بازسازی آن می

ی زبانی، دستوری، نحوی و ها یژگیوعامّ فهم و تأویل، دو نوع تأویل دستوری و فنّی را ارائه کرد. در تأویل دستوری،  

های فردی و  گیرد اما در تأویل فنّی، ویژگیها مورد توجه قرار میمعانی واژهنیز مجازها و اصول و قواعد بیان متن و  

 ( 160: 1397)علوی مقدم،  .شناختی آفرینندۀ متن مورد توجّه استروان

تأویل روان  وی نام  به  تأویل  تأویل  با طرح یک نوع  این  از  پارادایم معرفتی    عنوان  بهشناختی که در جستار حاضر 

گرا شناخت  میی  روان  می اد  ارائه  مفسر  به  معنا  استنباط  جهت  را  علمی  راهکارهایی  از  شود،  یکی  منظر  این  از  کند. 

و آشنایی با معیارهای استنباط معنا از این کتاب یاری   البالغهنهجتواند در فرآیند فهم معنا از متن های علمی که می روش

 رساند، کاربست نظریة هرمنوتیک مؤلف محور است. 

های رویکرد  فهمی است و به دیگر عرصهو درون( Perceptual approachرویکرد تفهمی ) گراشناختوانپارادایم ر

نمیدر روش ورود  تلفیقی  رویکرد  و  تبیینی  رویکرد  توصیفی،  رویکرد  قبیل  از  انسانی  علوم  مورد  شناسی  در  اما  کند. 

و رویکرد    باشدیمنیازمند رویکرد تحلیلی نیز    البالغهنهجهای  رویکرد تحلیلی باید گفت که فرآیند فهم معنا در خطبه

  هانسبتروند و نسبت یا رابطة میان این دو )تفهمی و تحلیلی( در  تحلیلی با رویکرد تفهمی، شانه به شانة هم پیش می

تفهمی اعم شود. رویکرد  مطلق تعریف می  و خاصیا روابط چهارگانه )نسب اربع( موجود در علم منطق، به رابطة عام  

تفهمی. رویکرد  از  تحلیلی اخصّ  رویکرد  و  تحلیلی است  رویکرد  رویکرد  گرید  انیب  بهاز  قالب  در  تحلیلی  رویکرد   ،

 شود.گیرد و فرآیند فهم معنا از خطبه با دو رویکرد مزبور حاصل می تفهمی قرار می

البالغه زمانی می  نهج  این اساس مفسر  از متن  بر  به فهم حداکثری  تفهمی و تواند  که در رویکرد  یابد  خطبه دست 

رسد نحوۀ تعامل حداکثری مفسر با متون دینی، شیوۀ مؤلف  فهمیِ خود به خطبه، به تحلیل هم بپردازد. به نظر میدرون 

می را  میمحوری  تلقی  اصیل  و  نهایی  معنای  مؤلف،  نیت  آن  در  که  رویکرد    چراکه شود؛  طلبد  این  اصلی  هدف 

مؤلف   درک  با  هرمنوتیکی،  باید  مفسّر  که  اوست  نیت  یافتن  مؤلف،  درک  اساسی  محورهای  از  اساس  این  بر  است. 

گرا اقدام  شناخترویکرد تفهمی خود، در گام اول به این مورد توجه کند و در گام دوم به فهم و واکاوی پارادایم روان

 نماید.



 نهم شماره بیست و                               (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     72

با مفهوم راهبردی وحدت اسالمی در پی   تبیین شاخصه های فردیت امام علی )ع( در ارتباط  با هدف  مقالة حاضر 

در   مفهوم رهیافتیِ فردیت مؤلف گرایِ شالیر ماخر،  پارادایم روان شناختبر اساس    کهپاسخگویی به این سؤال است  

یافته است  238خطبة   نمود  البالغه چگونه  بنیانهج  تدوین شده است، ؟ محورهای  آن  اساس  بر  دینی که مقاله حاضر 

از: شاخصه است  اسالمی،  عبارت  راهبردی وحدت  ـ  تاریخی  مسئله  در  )ع(  علی  امام  فردیت  تحقق  بایسته های  های 

 وحدت است. قدرت و  عامل  عنوان بهیّت، اسالموحدت اسالمی وتمرکز بر اِلمان 

 پرسش پژوهش .  1.   1

البالغه چگونه    238خطبة  در    مفهوم رهیافتیِ فردیت مؤلفگرایِ شالیر ماخر،  شناختپارادایم روان   بر اساس  نهج 

 ؟ نمود یافته است

 . فرضیه2. 1

از    اندعبارتی فردیت امام علی)ع( در مواجهه با مسئله وحدت در خطبه مذکور  هاشاخصه  نیترمهمرسد  نظر می  به

 مهم ترین عامل وحدت.  عنوانبهزی و بازگشت به المان اسالمیت تأکید بر اصل خودسازی درونی، لزوم تأمل و خردور

 . پیشینة پژوهش 3. 1

،  البالغهنهجهای مرتبط با فهم و تفسیر  بر اساس جستجوی نویسندگان در ارتباط با موضوع این مقاله، یعنی پژوهش

 است:  ذکر قابلآثار زیر 

. هدف نویسندۀ  1390الحدید در فهم متن نهج البالغه«،  های ابن ابی  مهدوی راد، محمدعلی؛ مقاله »بررسی روش .1

هایی بنا  مقاله این است که نشان دهد ابن ابی الحدید اساس کار خود را در فهم متن نهج البالغه بر قواعد و مؤلفه

نهاده تا شرح کالم در جایگاه خویش، خوش نشیند و معتقد است وی در شرح خود، راه تقلید و نقل صرف را  

 کالم امیرمؤمنان را شرح کرده است.  فته، اما در عین حال به اجتهاد خود،پیش گر 

»روش .2 مقاله  مصطفی؛  تهرانی،  مطالعة  دلشاد  و  مرور  ترتیبی،  1397«،  البالغهنهجهای  روش  سه  به  مقاله  در   .

 و سیر در معارف آن پیشنهاد شده است. البالغهنهجمرور و مطالعة   منظور بهی و موضوعی ا هیتجز

. نویسنده در این اثر به بررسی موازین علم فقه  1392ائی حائری، علی، کتاب »روش برداشت از نهج البالغه«،  صف .3

 ها پرداخته است.های عملی آن در خطبههای کالم امام علی )ع( در همین رابطه و نمونهو ویژگی

ی  بنددستهجداسازی و    ضرورت  بهدر این کتاب  . نویسنده  1397،  البالغهنهجهای تحقیق در  دشتی، محمد، روش .4

های  های تخصصی، روشبرداری، فیش، انواع فیشالبالغهنهجیابی در  ی روش مطلبساز ادهی پها، چگونگی  خطبه

، بررسی مسائل تفسیری  البالغهنهجهای پژوهش، بررسی تاریخ از دیدگاه  مطالب، انواع روش  پروراندنپژوهش و  

 پرداخته است. البالغه نهج، شناخت تاریخ زندگی امام )ع( در البالغهنهجهای ، بررسی جاذبهالبالغهنهجر د
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مقاله سه روش  این    .1394«،  البالغهنهجی برداشت معارف از  ها روشخدامیان، مقاله »  اکبریعلمحمودی، عباس و   .5

از   صحیح  فهم  برای  روش    دان عبارتکه    دهدیم ارائه    البالغهنهجرا  روش  ابینکتهاز  و  انگیزه  ایجاد  روش  ی، 

 )موضوع محور(. یا منظومه

تفسیر   .6 امکان  »بررسی  الناز، مقاله  زاد،  اسکینر«،  از رهگذر روش   البالغه نهجپروانه  بر  1396شناسی  این مقاله  در   .

 های تفسیری مدرن تأکید شده است.ی از روشریگبهرهاهمیت فرآیند تفسیر متون کالسیک، 

.مقاله با  1398«،  البالغهنهجهاشمی، مریم، »پارادایم تأویل دستورگرا در تبیین هرمنوتیک مؤلف محور در مطالعات   .7

تأویل دستورگرا، با دستاوردهای دانش معناشناسی ادب عربی به فهم دال و    تأمل بر کارکرد معناشناختی پارادایم

 پرداخته است.  البالغهنهج 35ی تأویل دستورگرا در خطبة ها مدلول 

خطبة   .8 هرمنوتیکی  »خوانش  مقاله  مریم،  نظریة    40هاشمی،  مبنای  بر  صلح  استراتژی  اتخاذ  در  )ع(  علی  امام 

امام  1400هرمنوتیک مؤلف محور شالیر ماخر«،   اندیشه  به خوانش  دانش هرمنوتیک مؤلف محور  با  این مقاله   .

گرا، با  پردازد و در قالب پارادایم تأویل روان شناختعلی )ع( در باب استراتژی صلح طلبی و جنگ ستیزی می 

ا مورد  نهج البالغه ر   40، خطبة  است  ی آن که فهم فضای گفتمانی حاکم بر ذهنیت مؤلفها مؤلفهتمرکز بر یکی از  

بازنمایی  می  بررسی قرار  امام علی )ع( و  به مفهوم شناسی واژه صلح در لغت و اصطالح از نظرگاه  دهد. سپس 

-ها و روایتی خطبه در سطح لغوی و معنایی پرداخته و سپس جهت تبیین مسئله صلح طلبی امام، فکتهانشانه

 .گذراندیمهای تاریخی را از نظر  

. این مقاله ابتدا به بحث  1392«،  البالغهنهجن، مقاله »درآمدی به هرمنوتیک از منظر  طاهری، حسین رضا و همکارا  .9

تأثیر   و  بازتاب  و  هرمنوتیک  با  اسالمی  عالمان  رابطة  به  سپس  و  آن  تحول  مراحل  و  معنا  نظر  از  هرمنوتیک 

 .  پردازدیمهرمنوتیک در حوزه علوم اسالمی 

های آکادمیک ایران، منتج  کاربست روش هرمنوتیک در پژوهشگفت    توانیمبر اساس جستجوهای صورت گرفته  

مؤلف فکری  نحلة  یا  نگرش  اما  ارزشمندی شده؛  پژوهشی  دستاوردهای  تولید  نیت  به  به  دستیابی  با هدف  محوری 

مفسر متون دینی، صاحب اثر را در مقام    اصلی صاحب اثر چندان مورد توجه قرار نگرفته است، زیرا خواننده در مقام

از جهت    البالغهنهجهای مرتبط با  پژوهش  او یقین حداکثری دارد. افزون بر این  اعتباربیند و به  ستایش و تمجید می

رسد  های بیشتر در این حوزه است. همچنین به نظر میشناسی همچنان دارای خألهایی است که مستلزم تالش روش

آشفته است و از سویی دیگر تحقیقات پیشین در این زمینه ناقص    نسبتًاات موجود دربارۀ این موضوع  اطالع   سوکاز ی

 .  باشد ی م 

 . مفهوم رهیافتی فردیت مؤلف2

 ( ناگزیر باید تعریف گفتمان و نسبت میان واژۀ گفتمان و  individu0alityدر تعریف مفهوم رهیافتی فردیت مؤلف )

شود و سپس تعریف  فردیت مؤلف مشخص شود. لذا ابتدا مقصود از گفتمان در تعامل با مفهوم فردیت مؤلف بیان می

 گردد.مفهومی این اصطالح ارائه می



 نهم شماره بیست و                               (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     74

 برای برقراری ارتباط تولید شده است، به های کاربرد زبان، یعنی زبانی که  ، اصطالحی است عام برای نمونهگفتمان

، چون  تربزرگها سروکار دارد، گفتمان به واحدهای زبانی  ها و جملهعبارت دیگر برخالف دستور زبان که با عبارت

زاده، دارد.)آقاگل  نظر  ندارد  8:  1390بند، مصاحبه، مکالمه و متن  بدون گفتار وجود  واقع، هیچ فکری    چنانکه آن( در 

کرد  ری هم بدون فکر موجودیت ندارد. لذا اگر اندیشه کامالً مستقل از گفتار بود، از اندیشه به اندیشه عبور می هیچ گفتا

کند،   اندیشه عمل  از  جدا  کامالً  هم  گفتار  اگر  و  نبود  کار  در  تفسیری  داشت.    هم  بازو  نخواهد  وجود  تفسیری  هیچ 

(Ricoeur,1998:184) 

شود که در آن  مند در نظر گرفته میعنوان پیوندی نظام ۀ فردیت یا فردیت در نزد ماخر، به دیو ابر این اساس، گفتمان 

  اثر  براجزای گفتمانی، تابع کل جریان فکری حاکم در گفتمان است و فردیت اثر )ایدۀ منفرد و یکتای مؤلف که حاکم  

روان شود. پارادایم  شناخت گرا، فهم می( هر دو از مقولة تأویل روانموجودی انسانی  عنوانبهاست( و فردیت مؤلف )

در رفت و برگشت است و ماخر معتقد به اتحاد  مؤلف ـ    اشاره به متن و اشاره به  -در بین این دو جهت    گراشناخت

 (  :188Ricoeur,1998عمیق این دو در تعامل رفت و برگشتی گفتمان حاکم بر ذهن مؤلف است. )

به عقیده ماخر فهم و تفسیر، نوعی بازسازی و بازتولید است، به این معنا که مفسر برای فهم و تفسیر اثر باید به دنیای  

از سر   آنچه وی  به  تا  کند  نفوذ  اثر  آفرینندۀ  آن  گذراندهیمذهنی  در  که مؤلف  را  اصلی  باید شرایط  مفسر  ببرد.  پی   ،

در ط با وی را درک کند. فهم متن مبتنی بر این است که بدانیم مؤلف  زندگی کرده است و فردیت و جهان ذهنی مرتب

( ماخر برای  62:  1395راد،  شرایط و ذهنیتی آن متن را تولید کرده است تا همانند خود مؤلف آن را بفهمیم.)الهی  چه

را مطرح می به فردیت مؤلف، عنصر حدس و پیشگویی  بود که  ورود  این  متنی،   هر سخن  ورایکند. تصور ماخر  یا 

توان آن را از طریق حدس و  ی نهفته و در واقع هدف واقعی تفسیر، کشف همین اندیشة نهفته است که تنها می اشهیاند

گذارد تا فردیت او  ( روش حدسی روشی است که در آن، شخص خود را جای دیگری می63تخمین دریافت. )همان:  

کوشد خود را جای مؤلف بگذارد تا بتواند در رود و میون میرا مستقیماً درک کند یعنی شخص از ذهنیت خودش بیر

شناختی بلکه با هدف  ی کامل، عمل ذهنی مؤلف را درک کند البته نه با هدف فهمیدن مؤلف به لحاظ روانواسطگیب

 ( 101:  1387)پالمر،  .ترین معنا با معنای مراد متنرسیدن به نزدیک

به توانایی دانستن زبان و از    سوککند که به کارگیری درستِ فنّ فهمیدن، از یماخر در تعیّن معنای متن تصریح می

. لزمه این امر، تحقیق در زندگی و افکار  گرددیم  بازسوی دیگر، به توانایی و ذوق مفسّر، در شناخت فردیت مؤلف  

ا است.  اجتماعی وی  و  پیرامونی  و شناخت شرایط محیطی،  رمؤلف  تحلیل  به  فقط  ماخر  پردازد، نمیمؤلف  وانی  لبته 

تا   است  آن  بر  شناختبلکه  روان  پارادایم  فهم  فرآیند  در  را  فضای  عملکردهایی  در  را  مفسر  تا  دهد  پیشنهاد  گرا 

  ی هااز راه تفسـیر نوشته  مؤلفتفکر    ی به دنبال بازسازوی  .  دهد  ر قراتجربه مؤلف  بازتجربگی، یا تجربه کردنِ دوبارۀ  

فهم متن باید خود را    یکند که معتقد است مفسر برابر نقش مؤلف در فهم متن تأکید می در این روش آنچنان  و    اوست

ذهن   یجا عمل  و  نبوغ  فردیت،  تا  دهد  قرار  مؤلف مؤلف  ب  ی  بهیرا  یا  بزند  حدس  کند،  درک  شهود    ی اگونهواسطه 

 ( Ricoeur,1988:9-11).کند

بلکه    معانی متعدد و متکثر نیست  یداراکه    داندیواحد و بنیادین م  ییک معنابرخوردار از  متن را  ماخر  ،  رو  نیا  از

برا  که مورد  است  ییهمان معنا باید به شناسای   یفهم معنا  ینظر مؤلف است و  -خصوصیات روحی و روان  ینهایی 
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رارداد؛ این ابعاد، خود را بـه لحاظ ذهنی در جایگاه مؤلف ق  یاو پرداخت و با بازساز  ی شناختی مؤلف و ابعاد وجود

( و تمام زندگی مؤلف همان معنای بنیادین 88:  1391،  حسنی)بنیادین متن، تمام زندگی مؤلف است  یواقع معنا  زیرا در

 متن.

مؤلف،   فردیت  رهیافتی  مفهوم  مفهوم  ابی دست  انی مدر  شناخت  در  مفسّر  ذوق  و  توانایی  یا  فهمیدن  هنر خوب  به  ی 

  یها شاخصهای از نوع همبستگی وجود دارد. هم خوب فهمیدن متن وابسته به فردیت مؤلف است و هم  مربوطه، رابطه 

های مهم و ضروری جهان درونی او، از قلب متن، واژگان، مؤلف، تحقیق و تتبّع در زندگی و اندیشة او، و جنبه  تیفرد

 شود. های موجود در گفتمان برداشت میعبارات و گزاره

های مهم و ضروری جهان درونی  شود ترسیم جنبهدر مفهوم رهیافتی فردیت مؤلف مباحثی که مطرح میبه بیان دیگر  

-شناسانه یا روانمؤلف )به مثابة یک انسان( و نتایجی است که منجر به خلق اثر شده است و در واقع نوعی سیر روان

گیرد و های گفتمانی پی میواژگان و گزاره شود که هم فردیت مؤلف، مسیرِ خود را در خالل  شناخت گرایی تلقی می

شود. زمانی که مؤلف به کنشِ متقابل با جهان پیرامون خود در قالب گفتار و نوشتار  هم کمال معنوی مؤلف نمودار می

 سازد.  گراییِ خویشتن را در متن آفرینش شده، پدیدار میپردازد، در واقع نوعی فردیتمی

 علی )ع( در مسئله تاریخی ـ راهبردی وحدت اسالمی های فردیت امام . شاخصه3

  شی پ  ای لهیدر جوامع قب  ج یرا  یمذهب  ی و نهادها  یساختار اجتماع  اسالم  یمؤلف در گفتمان علو   تی فرد  ی هاشاخصه

و انتقاد خود را با هدف   دهی داشت، به چالش کش ای لهیقب ی و مقام و منزلت اجتماع یاز اسالم را که ساختار سلسله مراتب

  یعرب جاهل  اتیدر ستون ح  یکرد و آن زمان که موفق شد تزلزل  ازآغ   هاعرب  ینید  یادهایو بن  یقرار دادن افکار مذهب

خدایان متعدد جای خود    که  یوقتی قبیله، از دست نداد.  جا   بهای مبتنی بر عقیده  را برای تشکیل جامعهفرصت    ندازد،یب

ا  به خدای واحد  مبدّل شد و در  را  به همبستگی و وفاق  اجتماعی  تفرقه  دادند،  »امّت  ها یبندمی تقسسالم  ی اجتماعی 

قواعدی چون   را گرفت.  »احالف«  دینی« جای  »اخوت  بر عصبیت« شد. عهد  مبتنی  »قبیلة  عقیده« جایگزین  بر  مبتنی 

ای« به »وحدت عقیدتی« مبدل  وقتی »وحدت قبیلهی مبتنی بر قانون داد.  ها مانیپ»ثار« جای خود را به احکام قرآنی و  

شد، رهبری الهی )امامت( جایگزین شیخوخیت گردید. این تحول عظیم، ساختار سیاسی ـ اجتماعی و فکری حجاز را  

 (. 3: 1380کلّی دستخوش تغییر و تحول کرد و مرزهای قبیله را تا مرزهای عقیده واپس راند )ولوی،  طور به

ا ِإالَّ  ﴿ هم نوع خود باشد و با شعار  با ی از هماهنگ ازی نیهمسان فرشتگان است تا ب  ،یتجرّد روح نظر  انسان، نه از َوَما ِمنَّ
ْعُلوم   از تبادل و تعاون با هم نوع   از ینیاست تا ب واناتیح یهمتا  ،یکند و نه از جهت ماد زندگی( 164/صافات)﴾َلُه َمَقام  مَّ

با شع  شیخو و  ٱْسَتْعَلیَوَقْد  ﴿  ارباشد  َمِن  ٱْلَیْوَم  آل فرعون   برخاسته  که  ـ (  64/طه)﴾َأْفَلَح  بشرنما چون  از حلقوم درندگان 

نوع خود  خاتمه دهد و راز و رمز اتحاد با هم یبه تشتّت و پراکندگ ،ینیتکو  گاههیبدون تک تواندیاست به سر برد و نه م

ی﴿آورد و با شعار  یو با رفتار مناسب، به وحدت رو  ابدیرا در برهد    بی( از هر گونه نقص و ع14/اعلی)﴾َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزکَّ

  دیاتحاد با  نیا  ةپشتوان  اًی. ثانگرندیکدیو اتّحاد با    زیمسالمت آم  یزندگ  ازمندنی   هااوًل انسان  نیبرسد. بنابرا  یو به کمال

و عقل توجه    یبه دستورات وح  دیبا  یقیتحقق اتحاد حق  ی حق، و سرکوب کردن باطل باشد. ثالثاً برا  یاهتمام به اجرا

 (14: 1380  ،یآمل یکرد.)جواد
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یکی از مهم ترین معضالتی که امام علی)ع( از آغاز خالفت با آن روبرو شد مسئله تفرقه و اختالف انگیزی در میان  

هرچن بود.  اسالمی  قبیلهامت  اختالفات  اما  د  کرد  فروکش  موقت  طور  به  اسالم  ظهور  با  بود  جاهلیت  میراث  که  ای 

رسوبات آن همچنان باقی بود و در تحولت بعد از اسالم اثر گذاشت. در دوران خالفت امام )ع( نیز اختالفات به علت  

بنابراین امام علی )ع( در جوی ناآرام و متالطم و توأم با  ها تشدید شد.  حوادثی مانند قتل عثمان و یا وقوع برخی جنگ

( افزون بر این کوفه نیز به 6-5:  1380اختالف انگیزی، تفرقه، نفاق و توطئه به حکومت رسید.)واعظ زاده خراسانی،  

  عنوان مرکز خالفت امام به علت برخی عوامل دچار درگیری و اختالفات داخلی شده بود به طوری که برخی شدت 

های ناشی از آن در میان قبایل متعدد کوفه را علت اصلی ایراد خطبه قاصعه دانسته  ای و جنگهای قبیله یافتن تعصّب

 ( 4/401:  1999اند.)بحرانی، 

کوفه در آن زمان شهری تازه تأسیس بود که برای استقرار ارتش اسالم به دستور خلیفه دوم بنا شد. به عبارت دیگر  

پایگاهی نظامی بود که سربازان ارتش اسالم از قبایل و طوایف مختلف عرب در آن گردهم آمده بودند. وجود   کوفه 

روحیه قبیله ای و شعله ور شدن آتش تعصبات جاهلی در زمان خالفت امام علی)ع( سبب بروز تفرقه و درگیری میان 

( در چنین  9-8:  1368شت.)منتظری،  کوفیان شد تا جایی که آن حضرت را به ستوه آورده و به ایراد خطبه مذکور وادا

-شرایطی طبیعی است که حفظ وحدت امت اسالمی یکی از مهم ترین چالش های پیش رو و به تبع آن یکی از اصلی

ترین دغدغه های امام )ع( به عنوان حاکم جامعه اسالمی باشد زیرا قوام و بقای هر جامعه ای بیش از هر چیز در گرو  

 گیرد. است و بدون آن جامعه دیر یا زود در مسیر انحطاط و فروپاشی قرار میحفظ وحدت و یکپارچگی آن 

باشد. واژه های امام علی )ع( میترین خطبهنهج البالغه که به خطبه قاصعه معروف است، یکی از طولنی  238خطبه  

( امیر مؤمنان  3654و  3653قاصعه از ریشة )قصع( به معنای بر سر کسی کوفتن یا تحقیر کردن است )ابن منظور، بی تا:  

-هجری ایراد شده، ضمن نکوهش شیطان به عنوان بارزترین نمونه تکبر، ارزش  40علی )ع( در این خطبه که در سال  

 است. های جاهلی و تفرقه انگیزان را کوچک و خوار شمرده

بر مردم دانسته است: »خداو  238امام علی )ع( درخطبة   منّت بزرگ خدای سبحان  این امت، منّت  وحدت را  بر  ند 

  اتحاد   کنند و در پناه آن محفوظ مانند، میانشانگذارده و بین آنان الفت و اتحاد ایجاد کرده است تا در سایه آن زندگی  

تر و  تواند قیمتى براى آن معیّن کند؛ زیرا از هر بهایى سنگین ایجاد کرد و این نعمتى است که هیچ یک از مخلوقات نمى 

 «.تر استمهمّى مهماز هر  

در فرهنگ لغت عرب به    منّت الهی، بیانگر اهمیت موضوع وحدت است.  عنوانبهتعبیر امام علی )ع( از قضیة وحدت 

خطیر و مهم باشد    قدرآنیک مسئله باید    منطقاً( افزون بر این  4479:  تایبشود )ابن منظور،  نعمت عظیم، منّت گفته می 

یا نعمتی بزر بتواند منت  تلقی  تا  منّت یاد کرده است:    عنوان  بهخداوند سبحان از بعثت پیامبر)ص(    که  چنانشود  گ 

َأْنُفِسِهْم ﴿ ِمْن  َرُسواًل  ِفیِهْم  َبَعَث  ِإْذ  اْلُمْؤِمِنیَن  ُه َعَلی  اللَّ َمنَّ  ( امام علی )ع( غیر از سیره عملی، در سخنان  164آل عمران/)﴾َلَقْد 

( نیز  2/240:  1360)خوانساری،  »ألزموا الجماعة واجتنبوا الفرقة«حدت اشاره کرده است:  خود نیز بارها بر اهمیت مسئله و

 .»وإیاك والفرقة فإّن الشاذ من الناس للشیطان« فرماید:می

 ( 2/305»از تفرقه دوری کن؛ زیرا افراد تکرو و جدای از جامعه، طعمه شیطان می شوند«. )همان:  :)ترجمه(



77                              ...           یمؤلف در گفتمان علو تی فرد یهاشاخصه / یهاشم میمر                                چهاردهمسال   

 

 

امام منظومة فکری  در  اسالمی  راهبردی وحدت  ـ  تاریخی  در ساحت    مسئلة  او  فردیت  اندیشة  بیانگر  که  )ع(  علی 

 از:   اند عبارت 238هایی است که بر اساس خطبة  وحدت است، شامل شاخصه 

 ساز در امت اسالمی یابی عوامل تفرقه. ریشه1. 3

نگاه امام علی )ع( به مسئله تفرقه در میان امت اسالمی، عمیق و موشکافانه است. آن حضرت در آغاز خطبه پس از  

حمد و ستایش پروردگار به داستان تکبر شیطان در برابر انسان و رانده شدن او از مقام قرب الهی اشاره کرده و نسبت  

های شیطان و ابتال  تفرقه، افتادن در دام وسوسه  شهیحضرت ردهد. از نگاه آن ورزی هشدار میعواقب تکبر و تعصببه 

ُة َفاْفَتَخَر َعَلی آَدَم  »ها و تکبر است:  به تعصب ُهْم َأْجَمُعوَن ِإالَّ ِإْبِلیَس اْعَتَرَضْتُه اْلَحِمیَّ ْصِلِه  َفَسَجَد اْلَمالِئکُة کلُّ
َ
َب َعَلْیِه أِل ِبَخْلِقِه َو َتَعصَّ

اللَّ  َناَزَع  َو  ِة  اْلَعَصِبیَّ َأَساَس  َوَضَع  ِذي  الَّ اْلُمْسَتکِبِریَن  َسَلُف  َو  ِبیَن  اْلُمَتَعصِّ ِإَماُم  ِه  اللَّ ِقَناَع َفَعُدوُّ  َخَلَع  َو  ِز  َعزُّ التَّ ِلَباَس  َرَع  ادَّ َو  ِة  اْلَجْبِریَّ ِرَداَء  َه 
َذلُّ  ْنَیا َمْدُحورًا َو أَ التَّ ِعِه َفَجَعَلُه ِفي الدُّ ِرِه َو َوَضَعُه ِبَتَرفُّ ُه ِبَتکبُّ َرُه اللَّ  .«.َعدَّ َلُه ِفي اآلِْخَرِة َسِعیراً ِل َأ اَل َتَرْوَن کْیَف َصغَّ

م به جهت  شیطان بر آدم علیه السّال و    فرشتگان همه سجده کردند مگر ابلیس که حسادت او را فرا گرفت»:  ترجمه()

خلقت او از خاک، فخر فروخت، و با تکیه به اصل خود که از آتش است دچار تعصّب و غرور شد. پس شیطان دشمن 

خدا و پیشواى متعصّب ها و سر سلسله متکبّران است، که اساس عصبیّت را بنا نهاد، و بر لباس کبریایى و عظمت با  

نگرید که خدا به خاطر  آیا نمى .ش تواضع و فروتنى را از تن در آوردخدا در افتاد، لباس بزرگى را بر تن پوشید و پوش

خود بزرگ بینى، او را کوچک ساخت و به جهت بلند پروازى او را پست و خوار گردانید پس او را در دنیا طرد شده، 

 «.و آتش جهنّم را در قیامت براى او مهیّا فرمود

دارد از تکبّر با واژۀ »مرض« یاد کرده است  پیروی سران متکبّر برحذر میامام )ع( در بخشی از خطبه که مردم را از  

ِتکْم  » ِبِصحَّ ریشه  َمَرَضُهْم«؛َوَخَلْطُتْم  به  ابتدا  آن،  درمان  برای  طبیب  یک  همانند  که  است  اساس  همین  بیماری  بر  یابیِ 

ای و اساسی درمان  ریشه  صورت   بهیمار  دهد تا از این رهگذر هم درد بهای درمان آن را ارائه میپرداخته و سپس راه

دیگری از خطبه، جهالت    شود و هم بیمار در نتیجة آشنایی با عوامل بیماری خود، برای درمان تالش کند. وی در بخش 

می  معرفی  تفرقه  عوامل  از  دیگر  یکی  دامرا  به  نسبت  را  گروه  و سه  دهد:  نماید  می  هشدار  شیطان  فرزندان    -1های 

ِة َو  سواران مرکب جهالت:    -3ادران تعصب  بر   -2خودپسندی   َأْبَناُء اْلَحِمیَّ ِبِه  َقُه  َغْیِر ُمِصیٍب َصدَّ َبِعیٍد َو َرْجمًا ِبَظنٍّ  ِبَغْیٍب  »َقْذفًا 
ِة«.)خطبه  ِة َو ُفْرَساُن اْلکْبِر َو اْلَجاِهِلیَّ  (238ِإْخَواُن اْلَعَصِبیَّ

در تعابیری چون »َتضاغُن قلوب، تشاحُن صدور،    مسلمانان رامیان    امام در ادامه چهار عامل دیگر از عوامل اختالف

که بعضی جنبة باطنی و بعضی   انداختالف. این چهار عامل، از عوامل اصلی  کندیمتدابُر نفوس و تخاذُل أیدی« بیان  

اختالفات باطنی است و  هایی که در وجود مسلمانان پنهان است، همان  ها و بخل ها، حسادتجنبة ظاهری دارند. کینه

ظاهری   اختالفات  گذاشتن،  تنها  را  مسلمان  مؤمنان  و  دوستان  و  برادران  حوادث،  برابر  در  و  کردن  یکدیگر  به  پشت 

 ( 456-7/454:  1390است.)مکارم شیرازی،  
ن امراضی  و درما  هاحل  راه رهبر جامعه اسالمی،آگاهی ایشان از    عنوان  بههای فردیت امام )ع(  یکی دیگر از شاخصه 

یابی تفرقه، راه درمان چنین مرضی را  است که ممکن است روح و جان انسان را مبتال سازد. بر این اساس پس از ریشه

نگاه وی عبادت، درمان درد تکبر و خودپسندی است که نمونه اعالی آن در نماز،    که از  ساننیبددهند.  نیز ارائه می
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یَّ »یابد:  داری و حج نمود میزکات، روزه
َ
َیاِم ِفي اأْل کَواِت َو ُمَجاَهَدِة الصِّ َلَواِت َو الزَّ ُه ِعَباَدُه اْلُمْؤِمِنیَن ِبالصَّ اِم  َوَعْن َذِلک َما َحَرَس اللَّ

ْبَصاِرِهْم َو َتْذِلیاًل ِلُنُفوِسِهْم َو َتْخِفیضًا ِلُقُلوِبِه 
َ
ْطَراِفِهْم َو َتْخِشیعًا أِل

َ
َو ِإْذَهابًا ِلْلُخَیاَلِء َعْنُهْم َو ِلَما ِفي َذِلک ِمْن َتْعِفیِر    ْم اْلَمْفُروَضاِت َتْسکینًا أِل

بِ  اْلُبُطوِن  ُلُحوِق  َو  َتَصاُغرًا  ْرِض 
َ
ِباأْل اْلَجَواِرِح  اْلِتَصاِق کَراِئِم  َو  َتَواُضعًا  َراِب  ِبالتُّ اْلُوُجوِه  کاِعَتاِق  الزَّ َما ِفي  َمَع  اًل  َتَذلُّ َیاِم  ِمَن الصِّ ِمْن  اْلُمُتوِن  ِة 

ْفَعاِل 
َ
اأْل َهِذِه  ِفي  َما  ِإَلی  اْلَفْقِر.اْنُظُروا  َو  اْلَمْسکَنِة  َأْهِل  ِإَلی  َذِلک  َغْیِر  َو  ْرِض 

َ
اأْل َثَمَراِت  اْلکْبِر    َصْرِف  َطَواِلِع  َقْدِع  َو  اْلَفْخِر  َنَواِجِم  َقْمِع  ِمْن 

 «)همان( 
تالش در روزه دارى، حفظ کرده است، تا اعضا و جوارحشان آرام، و  خداوند بندگانش را، با نماز و زکات و  » :)ترجمه(

  چرا  ؛دیدگانشان خاشع، و جان و روانشان فروتن، و دل هایشان متواضع باشد، کبر و خودپسندى از آنان رخت بربندد

بر زمین ، اظهار  که در سجده، بهترین جاى صورت را به خاک مالیدن، فروتنى آورد، و گذاردن اعضاء پر ارزش بدن 

کوچکى کردن است. و روزه گرفتن، و چسبیدن شکم به پشت، عامل فروتنى است، و پرداخت زکات، براى مصرف  

م ن  جاتوهیشدن  جهت  در  آن،  غیر  و  چگونه    یها یازمند یزمین  که  بنگرید  عبادات  آثار  به  است.  مستمندان  و  فقرا 

 « .کندیخودپرستى جلوگیرى مو از روییدن کبر و   شکندیدرخت تکبّر را در هم م یها شاخه
ادامه از مردم می را جایگزین تعصب بد کنند و  امام علی )ع( در  های بی  ی تعصبجا  بهخواهد که تعصب خوب 

اساس و جاهالنه، در کارهای نیک مانند اخالق پسندیده، بردباری، حمایت از بی پناهان و همسایگان، وفای به عهد،  

ِة َفْلَیکْن  »بخشش، عدالت، انصاف، اجتناب از کشتار، کظم غیظ و دوری از فساد تعصب بورزند:   َفِإْن کاَن اَل ُبدَّ ِمَن اْلَعَصِبیَّ
ِلَمکا ُبکْم  ِمْن َتَعصُّ َجَداُء  النُّ َو  اْلُمَجَداُء  ِفیَها  َتَفاَضَلْت  ِتي  الَّ ُموِر 

ُ
اأْل َمَحاِسِن  َو  ْفَعاِل 

َ
اأْل َمَحاِمِد  َو  اْلِخَصاِل  َیَعاِسیِب  ِرِم  َو  اْلَعَرِب  ُبُیوَتاِت   

اْلَجِلیلَ  ْخَطاِر 
َ
اأْل َو  اْلَعِظیَمِة  ْحاَلِم 

َ
اأْل َو  ِغیَبِة  الرَّ ْخاَلِق 

َ
ِباأْل اْلَوَفاِء الَقَباِئِل  َو  ِلْلِجَواِر  اْلِحْفِظ  ِمَن  اْلَحْمِد  ِلِخاَلِل  ُبوا  َفَتَعصَّ اْلَمْحُموَدِة  اآلَْثاِر  َو  ِة 

َو   اْلَبْغِي  َعِن  اْلکفِّ  َو  ِباْلَفْضِل  ْخِذ 
َ
اأْل َو  ِلْلکْبِر  اْلَمْعِصَیِة  َو  ِلْلِبرِّ  اَعِة  الطَّ َو  َماِم  ااِل ِبالذِّ َو  ِلْلَقْتِل  ْعَظاِم  َو  اإْلِ ِلْلَغْیِظ  اْلکْظِم  َو  ِلْلَخْلِق  ْنَصاِف 

ْرِض«
َ
اأْل ِفي  اْلَفَساِد  )ترجمه(اْجِتَناِب  به»:  )همان(  تعصبتان  باید،  تعصبى  بناگزیر  اگر  پسندیده    پس  خصال وال و کارهاى 

خاندان از  دلیرمردان  و  بزرگواران  که  بر باشد،  و صفات  آن خصال  به  قبایل  مهتران  و  سروران  و  عرب  یکدیگر    هاى 

خویى و خردمندى فراوان و توانایى در کارهاى بزرگ و رفتارهاى پسندیده. شما نیز اگر  جستند. چون نیکبرترى مى

پناه م دی ورزیتعصب م بود، چون پناه دادن کسانى که به شما  باید که در خصال پسندیده  و وفاى به عهد و    آورندی، 

براب در  نافرمانى  و  نیکان  از  اطاعت  و  و  پیمان  قتل  از  پرهیز  و  رذایل  و  ستم  از  و دورى  فضایل  انتخاب  و  متکبران  ر 

 .«عدالت با مردم و فروخوردن خشم و اجتناب از فساد کردن در زمین

 های پیشین ی از سرگذشت امتری عبرت گ. لزوم 2. 3

گر داستانی یا  تحلیلگو و  گونه است نه توجّه یک قصهتوجه امام علی )ع( به تاریخ، توجهی منحصر به فرد و قرآن

هایی است که بدان اعتراض مردم را فرو نشاند. نگاه توجه سیاستمداری که در جستجوی شگردهای سیاسی و روش

به تاریخ، توجه انسانی صاحب رسالت و عقیده، و رهبری فرهنگ آیندهامام    سرا داستاننگر است.  ساز، و اندیشمندی 

کند در  پیدا کند. سیاستمدار نیز تالش می  توجهجلبای برای سرگرمی و آنان مایهکوشد تا در تاریخ گذشتگان و آثار می

ة تنگناها برآید. مورخ نیز برای نگارش و تدوین مواجه  بههایی بیابد که بدان وسیله در کار سیاسی روزمره  تاریخ روش

ساز مترقی و مرد رسالت و عقیده و نگتا نیاز وی را پاسخ دهد. اما فره  کندیماثر تاریخی خود، مواد تاریخی فراهم  

می را  تاریخ  ریشهدولتمرد،  تا  کوشش کاود  از  و  دریابد  را  انسانی  مشکل  برای  های  حد  آخرین  تا  انسان  پیگیر  های 
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گیرد تا توان وی را در راه تکامل معنوی و مادی، و همچنین توانایی او را برای تأمین  مشکالت خودش )انسان( بهره می

َو  »  238( با دقت در فرازی از خطبة  34-31:  1405،  نیالدشمسسعادت توأم با سالمت انسانی، تقویت نماید. )نسبی  
ُروا ِفي ْعَماِل، َفَتَذکَّ

َ
ْفَعاِل َو َذِمیِم اأْل

َ
َمِم َقْبَلُکْم ِمَن اْلَمُثاَلِت ِبُسوِء اأْل

ُ
رِّ َأْحَواَلهُ   اْحَذُروا َما َنَزَل ِباأْل   «ْم َو اْحَذُروا َأْن َتُکوُنوا َأْمَثاَلُهْم اْلَخْیِر َو الشَّ

های مشکل انسان و پیگیری  ی و کاوشگری در ریشه ساز فرهنگشاخصه نگاه امام علی)ع( در تعامل با تاریخ، با روحیة  

شود. فردیت امام علی )ع( در  مجدانه تا رسیدن به نتیجة نهایی حل مشکل و نیل به تکامل معنوی و مادی آشکار می

به مسئلة وحدت اسالمی  تع که  است  این چنین  تاریخ  با  با  مثاب  بهامل  را  آن  و  دارد  ویژه  توجه  تاریخی  مسئلة  ة یک 

های خود در جزئیات وقایع و حوادث  ها و نامهبینیم علی )ع( در خطبهکند. لذا کمتر میبررسی می   جانبه همهنگاهی  

نگرانه او به مسائل تاریخی مشهود است. این  این چنین نگرش کلّ  پردازد وداده می وارد شود، بلکه به کلیات امور رخ

ی )ع( در  عل  کالم امامکند. با دقت در این بخش از  می   دی تأکبارها بر آن    ز ین  میکرمؤثری است که قرآن    همان روش

درم خطبه   و    میابییمذکور  پیروزی  اسباب  و  پیشینیان  احوال  باب  در  اسالمی  جامعة  و  امت  ورزی  اندیشه  نتیجة  که 

شود که این امت به دنبال اموری برود که موجب عزّت و اقتدار آنان گردد، دشمنان را از آنان  شکست آنان موجب می

َما  »متِ شخصیت یابند:  ها مطیعشان شود و کرا دور کند، عافیت و سالمت را برای آنان گسترش دهد؛ نعمت  اْحَذُروا  َو 
َو   اْلَخْیِر  ِفي  ُروا  َفَتَذکَّ ْعَماِل، 

َ
اأْل َذِمیِم  َو  ْفَعاِل 

َ
اأْل ِبُسوِء  اْلَمُثاَلِت  ِمَن  َقْبَلُکْم  َمِم 

ُ
ِباأْل َفِإَذا َنَزَل  َأْمَثاَلُهْم؛  َتُکوُنوا  َأْن  اْحَذُروا  َو  َأْحَواَلُهْم  رِّ  الشَّ

َتَف  ْرُتْم ِفي  ِبِه َشْأَنُهْم ]َحاَلُهْم َتَفکَّ ُة  َلِزَمِت اْلِعزَّ َأْمٍر  َفاْلَزُموا ُکلَّ  َو اْنَقاَدِت  اُوِت َحاَلْیِهْم  ِبِه َعَلْیِهْم  ِت اْلَعاِفَیُة  َعْنُهْم َو ُمدَّ َلُه  ْعَداُء 
َ
[ َو َزاَحِت اأْل

ْعَمُة َلُه َمَعُهْم َو َوَصَلِت اْلَکَراَمُة َعَلْیِه َحْبَلُهْم   ( 238خطبه  )«النِّ

ها و نمرودها  امام علی )ع( همچنین به سرنوشت اقوامی همچون قوم عاد، ثمود، قوم نوح و لوط و سرنوشت فرعون

کند و همه را از مبتال شدن به چنین سرنوشتی  هایی که بر اثر اعمال زشتشان بر سر آنان فرود آمد اشاره میو عذاب

َو »دارد:  برحذر می ِبَحاِل   َفاْعَتِبُروا 
َ
اأْل اْشِتَباَه  َأْقَرَب  َو  ْحَواِل 

َ
اأْل اْعِتَداَل  َأَشدَّ  َفَما  ِإْسَراِئیَل،  َبِني  َو  ِإْسَحاَق  َبِني  َو  ِإْسَماِعیَل  ُلوا  َلِد  َتَأمَّ ْمَثاِل! 

َأْربَ  اْلَقَیاِصَرُة  َکاِسَرُة َو 
َ
َلَیاِلَي َکاَنِت اأْل ِقِهْم  َتَفرُّ ِتِهْم َو  َتَشتُّ ْنَیا  َأْمَرُهْم ِفي َحاِل  َو َبْحِر اْلِعَراِق َو ُخْضَرِة الدُّ َلُهْم َیْحَتاُزوَنُهْم َعْن ِریِف اآلَْفاِق  ابًا 

بَ  َدَبٍر َو َو ِإْخَواَن  َفَتَرُکوُهْم َعاَلًة َمَساِکیَن  یِح َو َنَکِد اْلَمَعاِش،  یِح َو َمَهاِفي الرِّ َمَناِبِت الشِّ َو َأْجَد ِإَلی  َمِم َدارًا 
ُ
َأَذلَّ اأْل َیْأُووَن ِإَلی  ٍر  َقَرارًا، اَل  َبُهْم 

َو  ُمْضَطِرَبة   ْحَواُل 
َ
َفاأْل َها،  ِعزِّ َیْعَتِمُدوَن َعَلی  ُأْلَفٍة  ِإَلی ِظلِّ  َو اَل  ِبَها  َیْعَتِصُموَن  َدْعَوٍة  َو    َجَناِح  َأْزٍل  َباَلِء  ، ِفي  َقة  ُمَتَفرِّ اْلَکْثَرُة  َو  ُمْخَتِلَفة   ْیِدي 

َ
اأْل

َجْهٍل   َمْشُنوَنةٍ َأْطَباِق  َغاَراٍت  َو  َمْقُطوَعٍة  َأْرَحاٍم  َو  َمْعُبوَدٍة  َأْصَناٍم  َو  َمْوُءوَدٍة  َبَناٍت  به نظر می238)خطبه  «ِمْن  رسد مقصود از »سوء  ( 

به اعمال گناه آلوده  باشد که  بر این معنا  تأکید  به کارهای مذمومی  أفعال«  از »ذمیم أعمال« ناظر  آلود نشوند و مقصود 

ر چند به مرحلة گناه نرسیده اما ناپسند است مانند غفلت از جان محرومان، ترک انصاف، جود و بخشش و است که ه 

 ( 235: 1390،  مکارم شیرازی) ایثار که مورد نکوهش عقل و خرد است. 

 . لزوم اندیشه و خردورزی در تاریخ پیشینیان 3. 3

را رقم  کمال و سعادت  وحدت اسالمی که   و    زندیم جامعة اسالمی  تعقل است  اندیشه و  ،  یاندیشه ورز»در گرو 

  .شود و حدّ تعالی عقالنیت، خردورزی است«می  دعوت به تفکر و همچنین سلب محدودیت از عقل و اندیشه تعریف

برای شناخت«  32:  1392)سالرزئی و همکاران،   به معنای »تالش ذهنی  اندیشه  )انوری،    رفته  کار  به( همچنین  است 

گرایی به رسمیت شناختن عقل برای رسیدن به شناخت  ورزی، یا خردورزی، یا خردگرایی یا عقل( اندیشه5388:  1387
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  بر   هی تکاست و این خرد انسان است که مالک تمایز او با سایر جانداران است و این اصالت عقل به معنای    و معرفت

است.)بیات، منطقی  و  عقلی  گلپایگانی،  379:  1381اصول  نوربخش  و  340:  1380و  آگاه  عاقل،  یعنی  خردورز  فرد   )

)دهخدا،   در  2/356:  1372هوشیار  که  تفکر هم  و عنصر  میعقل  سارهیسا(  قوهگرایی حاصل  در  شود همان  است  ای 

از عقل ناشی می (  92:  1372شود و انسان چون موجود عاقلی است، موجود متفکری هم هست. )مطهری،  انسان که 

این است که   اشتراکات فراوان میان مذاهب اسالمی،   باوجودرابطه و نسبت میان عقالنیت اسالمی و وحدت اسالمی 

اسالمی مبتنی بر فطرت بشری و فطرت وی توحیدی   نیتعقال. قراردادی برای تفرقه ا هیمادستنباید اختالفات اندک را 

توان وحدت اسالمی را نیز مبتنی بر عقالنیت اسالمی بنیان نهاد. مسلمانان اگر در مسائل دینی عقل خویش  است، لذا می

 آید؛ اما اگر مالک برداشت و وجود نمیه  اختالف و تفرقه بین آنان ب  گاهچیرا که مطابق فطرت اوست حاکم سازند، ه

گستراند؛ زیرا  های افراد باشد، ناگزیر تفرقه دامن میها از مسائل دینی عقل نباشد، بلکه هواهای نفسانی و سلیقه فهم آن

 ( 115:  1395)قندهاری و همکاران، است.  زی برانگ های انسانی متفاوت و اختالفهواهای نفسانی و سلیقه

ُلوا، واعتبروا«»َتَف هایی مانند  امام علی )ع( در این خطبه با واژه ُروا،َتَأمَّ مردم را به تفکر و خردورزی فرا خوانده   کْرُتْم، َتَدبَّ

است. فردیّتِ نگاه امام در این مسئله، استفاده از وجه تقابلیِ تعقل در برابر تعصب، تکبر و جهل است. پیشتر اشاره شد  

بی کرده است که هر سه چشم عقلِ انسان را  یاکه امام )ع( تفرقه را در سه عنصر تکبر، تعصب ورزی و جهالت ریشه

کند. بر این اساس    شود انسان، نگاه سطحی و غیر عقالنی را جایگزین بینش خردمندانه و عقالییکور کرده و باعث می 

  دعوت به خردورزی و تعقّل، یکی از راه های اصلی مبارزۀ با تکبر و تعصب است. امام علی)ع( درخطبه شقشقیه نیز 

و بردباری در جهت رعایت وحدت امت اسالمی به عقل نزدیکتر استآشکارا فرم با    . آن حضرتوده است که صبر 

را    صبر و سکوت، برای رعایت مصالح اسالم و حفظ وحدت اسالمی  خالفتتعیین  شکایت از نخستین مرحله    ضمن

داده و  بر منافع شخصى  ترجیح  َبْیَن  فرمایند:  می  خود  َأْرَتِئي  ِفیَها  »َوَطِفْقُت  َیْهَرُم  َعْمَیاَء  َطْخَیٍة  َعَلی  َأْصِبَر  َأْو  اَء  َجذَّ ِبَیٍد  َأُصوَل  َأْن 
ْبَر َعَلی هَ  ُه َفَرَأْیُت َأنَّ الصَّ َربَّ ی َیْلَقی  ِفیَها ُمْؤِمن  َحتَّ ِغیُر َو َیْکَدُح  ِفیَها الصَّ َوِفي اْلَحْلِق اَتا َأْحَجی َفَصَبْرُت َوِفي اْلَعْیِن َقًذی  اْلَکِبیُر َو َیِشیُب 

 .  )خطبه شقشقیه(َشًجا«

و »:  )ترجمه( زا  این محیط خفقان  در  یا  پاخیزم  به  گرفتن حق خود  براى  تنها  با دست  آیا  که  بودم  اندیشه  این  در  و 

مالقات  تاریکى که به وجود آوردند، صبر پیشه سازم که پیران را فرسوده، جوانان را پیر، و مردان با ایمان را تا قیامت و  

  ی حال  تر دیدم. پس صبر کردم درپس از ارزیابى درست، صبر و بردبارى را خردمندانه  داردیپروردگار اندوهگین نگه م

 .«گویا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود که

 های پیشینلزوم تأمل در عوامل پیروزی و شکست امت.  4. 3

با تحمل مشقتمخاطب امام )ع( در این خطبه   ،  اندتوانستهی بسیار،  هایفداکار های فراوان و  مسلمانانی هستند که 

آورند.  پیروزی دست  به  دوردست،  مرزهای  تا  اسالم  جهان  جغرافیایی  قلمرو  گسترش  راستای  در  را  ارزشمندی  های 

ردها و پیشگیری از سقوط در  استراتژیک جامعة نوپای مسلمانان در حفظ این دستاو  بر اهدافبنابراین یادآوری و تأکید  

های آنان برای بازگشت به وحدت و دوری از تفرقه  ترین انگیزهتواند یکی از اثربخش ها، میها و ناکامیورطه شکست
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  ام یانتقال پمخاطب شناسی عمیقِ خود از این استراتژی برای   که با کند یم باشد. در چنین شرایطی فردیّت امام )ع( اقتضا 

 استفاده کند. خود به مخاطب  

زیستند تأمل کنند تا دریابند که در هنگام  خواهد تا در احوال مؤمنانی که پیش از ایشان میامام علی )ع(از مردم می

رنج چگونه عمل می  و  و هالکت  آزمون  با خواری  که  و   بانیگر  به  دستکردند  و غلبة طاغیان  قهر  مقهور  و  نشوند 

ِلْلَمْکُروهِ »ستمگران زمانه نگردند:   ِتِه َو ااِلْحِتَماَل  َذی ِفي َمَحبَّ
َ
ِمْنُهْم َعَلی اأْل ْبِر  ُه ُسْبَحاَنُه ِجدَّ الصَّ ِإَذا َرَأی اللَّ ی  َلُهْم    َحتَّ ِمْن َخْوِفِه َجَعَل 

ًة َأْعاَلمًا، َو َقْد ِمْن َمَضاِیِق اْلَباَلِء َفَرجًا، َفَأْبَدلَ  امًا َو َأِئمَّ ْمَن َمَکاَن اْلَخْوِف، َفَصاُروا ُمُلوکًا ُحکَّ
َ
لِّ َو اأْل ِه    ُهُم اْلِعزَّ َمَکاَن الذُّ َبَلَغِت اْلَکَراَمُة ِمَن اللَّ

ْیِدي ُمَتَراِدَفًة َو  َما َلْم َتْذَهِب اآلَْماُل ِإَلْیِه ِبِهْم. َفاْنُظُروا َکْیَف َکاُنوا َحْیُث َکاَنِت    َلُهْم 
َ
ْهَواُء ُمْؤَتِلَفًة َو اْلُقُلوُب ُمْعَتِدَلًة َو اأْل

َ
ْماَلُء ُمْجَتِمَعًة َو اأْل

َ
اأْل

 
َ
اأْل َأْقَطاِر  ِفي  َأْرَبابًا  َیُکوُنوا  َأَلْم  َواِحَدًة؛  اْلَعَزاِئُم  َو  َناِفَذًة  اْلَبَصاِئُر  َو  ُمَتَناِصَرًة  ُیوُف  ُمُلوکاً السُّ َو  اْلَعاَلِمیَن؟َرِضیَن  ِرَقاِب  َعَلی  (  238)خطبه  « 

مردمان پیشین آن زمان که در راه محبت الهی، بر آن همه آزار، شکیبایی ورزیدند و از خوف خدا هر ناگواری را تحمل  

تنگناهای بال، گشوده شد و خواریشان به عزت بدل گشت و وحشت شان به ایمنی مبدل شد  کردند، راه شان پس از 

ایشان  که    سان آن  این  جا  بهکرامت خداوندی در حقّ  بودند. اسباب  یی رسید که هرگز آرزوی آن را در دل نپروریده 

حاصل شد که جماعتی متفق داشتند و آرا و نظراتشان یکی بود و    گونه  نیاسرفرازی و تدبر در تحصیل این اسباب  

ژرف بصیرتشان  دیده  و  بود  آخته  هم  یاری  به  عزم  شمشیرهایشان  و  بود.    آهنگشانو  نگر  چنین   به  یآراستگیگانه 

  آنگاه هایی سبب شد تا در روزگاران خویش، مهتران روی زمین و ملوک و فرمانروایان بر مردم جهان گردند. اما  ویژگی

  ها به دل و زبان خالف و پراکندگی افتاد با یکدیگر شان به پراکندگی کشیده شد و میان آنمیانشان تفرقه افتاد و الفت  که

بستد آنان  از  را  سرشارش  نعمت  و  کرد  در  به  تنشان  از  را  خود  کرامت  جامة  خداوند  و  برخاستند  نزاع  ابی .به  )ابن 

 (132-14/124:  2005الحدید،  

که    آنجا  ولى ازد؛  ها محدود به زمان فراعنه نبوچه مشکالت زندگى اقوام پیشین و امتحانات سخت و سنگین آن  گر

امام  ها آشنا هستند،  شده و همه مسلمانان با آن  در زمان فرعون اشاره  لیاسرائیمشکالت عظیم بندر قرآن مجید بارها به  

در صورت احساس خطر  کشیدند و  بردگی میآنان را به    چگونهکند که  ها اشاره مى مخصوصاً به زندگى آن   علی )ع(

را مى ممردانشان  نگاه  زنده  براى خدمتکارى و کنیزى  را  بر آنیکشتند و زنان  دراز  ها گذشت و هیچ  داشتند. سالیان 

بر دشمنان پیروز   ییآساها شد و به طرز معجزهسرانجام لطف خداوند شامل حال آن  تا اینکه  راهى براى نجات نیافتند

ها را در صبر  زمانى که خداوند سبحان جدّیت آندر واقع    .ها را به دیار عدم فرستادفراعنه و اعوان آنخداوند  و    شدند

تحمّل   نامالیمات در مسیر محبّتش و  برابر  در  آن ها  دشواریو استقامت  به جهت خوف و خشیتش در  ها مشاهده را 

ِتِه، َو االْحِتَما:  گشایشى از تنگناهاى بال براى آنان قرار داد،  کرد ْبِر ِمْنُهْم َعَلی ااْلَذی ِفي َمَحبَّ ی ِإَذا َرَأی الّلُه ُسْبَحاَنُه ِجدَّ الصَّ َل  »َحتَّ
 ( 238خطبه «)ِلْلَمْکُروِه ِمْن َخْوِفِه، َجَعَل َلُهْم ِمْن َمَضاِیِق اْلَباَلِء َفَرجاً 

 های تحقق وحدت اسالمی بایسته. 5. 3

از  امام علی )ع( پیشین و سرنوشت عبرت  یادآوری سرگذشت   پس  به    دیگری  ها، در بخشآن  ز یانگاقوام  از خطبه 

و با  ت تأکید  اختالف اسپرهیز از  عامل اصلى پیروزى و شکست که همان اتحاد صفوف و    برپرداخته و    یر یگ  جهینت

َو فرماید:  مى  بیانابعاد وحدت کلمه را    یتعبیرات گوناگون ُمْؤَتِلَفًة،  ااَلْهَواُء  َو  ااَلْماَلُءُمْجَتِمَعًة،  »َفاْنُظُروا َکْیَف َکاُنوا َحْیُث َکاَنِت 
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ُمْعَتِدَلًة، َو  َأَلْم َیُکوُنوا    اْلُقُلوُب  َناِفَذًة، َو اْلَعَزاِئُم َواِحَدًة.  ُمَتَناِصَرًة، َو اْلَبَصاِئُر  ُیوُف  َو السُّ ُمَتَراِدَفًة،  َو ُمُلوکًا  ااَلْیِدي  َأْقَطاِر ااَلَرِضیَن،  َأْرَبابًا ِفي 
 ( 238خطبة )َعَلی ِرَقاِب اْلَعاَلِمیَن«

ها  ها معتدل، دستها هماهنگ، اندیشههایشان متّحد، خواستههنگام که جمعیت»بنگرید )اقوام پیشین( در آن    :)ترجمه(

دیده یکدیگر،  کننده  یارى  تصمیمپشتیبان هم، شمشیرها  و  نافذ  آنها  روز(  آن  )در  آیا  بودند؟  بود، چگونه  یکى  ها ها 

 .«کردندیزمامدار اقطار زمین نبودند و بر مردم جهان حکومت نم

این  امام علی )ع( بیان کرده  ،عبارات  در  را در همه مظاهرش  اتفاق  و  و    و  اتحاد  را عامل سربلندى و حاکمیت  آن 

ر عمل، اتفاق به هنگام صلح و جنگ و در دها،  ها و تصمیمها، در برنامهاتفاق در خواسته  .قدرت عظیم شمرده است

این گفتمان   ،رصد شودامام علی )ع(  فکری    منطقچنانچه  به بیان کلی    .یک کلمه، اتحاد صفوف در جمیع مظاهر حیات

با تجهیز    های معتدل ها و اندیشه تمسک به تئوریایشان،    های نظری و گفتارهایعمود و ستون طرحآید که  به دست می

 ی شکوفایی و اقتدار حرکت کنند. سوبهبه عنصر عقالنیت و تفکر و اتفاق در آرا و اهداف در میان مسلمانان است تا 

 وحدتقدرت و   عامل  عنوان  بهیّت، اسالم. تمرکز بر اِلمان 6. 3

خویش بود و اختالف و پراکندگى عظیمى    مصالح، بلکه هر فردى دنبال منافع و  یا لهی در عصر جاهلیت، هر قوم و قب

تحت یک  ولى خداوند در سایه توحید و آیین اسالم همه را در زیر یک پرچم گردآورى کرد و    ؛ها حاکم شده بودبر آن 

حبل    عنوان  به. امام علی )ع( همانند قرآن کریم، اسالم را  فرمان قرار داد و در سایه همین امر همه چیز دگرگون شد

تواند  ؛ زیرا تنها نگاه جهان شمول اسالم است که میکندیم ی دستیابی به وحدت کلمه معرفی  برا   یاسالمالمتینِ جامعة  

در آن زمان دامنة فتوحات    که نیا  ژهیو  بهبرابر و برادر در کنار هم متحد سازد،    صورت  بههمه اقوام، ملل و نژادها را  

 و اقوام و نژادهای گوناگونی را در زیر پرچم خود گرد آورده بود.   افتهی  گسترشاسالمی تا دورترین نقاط دنیا، 

ُه َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث   وحی است با استعانت از آیه شریفة قرآن کریمة مکتب  افتی  پرورشامام علی )ع( که   )َلَقْد َمنَّ اللَّ
َواْلِحْکَمَة( اْلِکَتاَب  ُمُهُم  ُیَعلِّ َو یِهْم  ُیَزکِّ َو آَیاِتِه  َعَلْیِهْم  َیْتُلو  َأنُفِسِهْم  ْن  مِّ َرُسواًل  عمران/ِفیِهْم  بیان    ( 164)آل  از  و  پس  مشکالت 

و اتحاد و اتفاق و الفت  )ص(    پیامبر اکرم   بعثتبه شرح برکاتى که در سایه  عصر جاهلیت،    ها و فقر و ناامنى نابسامانی

»َفاْنُظُروا ِإَلی َمَواِقِع ِنَعِم الّلِه َعَلْیِهْم  :  دیفرمایو م  کندیها شد، پرداخته و با عباراتى آن را تشریح ممردم به یکدیگر نصیب آن
ِتِه َطاَعَتُهْم، َو َجَمَع َعَلی َدْعَوِتِه ُأْلَفَتُهْم«ِحیَن َبعَ   ( 238خطبة )َث ِإَلْیِهْم َرُسواًل، َفَعَقَد ِبِملَّ

ها  هاى بزرگى که خداوند هنگام بعثت پیامبر به آنها ارزانى داشت بنگرید که در سایه آیین خود آنبه نعمت»  :)ترجمه(

 .«را متحد کردرا مطیع فرمان ساخت و با دعوتش آنان 

: شماردیم  بر  کیبهکیها را  آن  ی زیباتشبیهات و استعارات استفاده از  ها پرداخته و با  به شرح این نعمت  امام )ع(  آنگاه
ِت   ْعَمُة َعَلْیِهْم َجَناَح َکَراَمِتَها، َوَأَساَلْت َلُهْم َجَداِوَل َنِعیِمَها، َواْلَتفَّ ُة ِبِهْم ِفي َعَواِئِد َبَرَکِتَها، َفَأْصَبُحوا ِفي ِنْعَمِتَها َغِرِقیَن،  »َکْیَف َنَشَرِت النِّ اْلِملَّ

 همان( )َوِفي ُخْضَرِة َعْیِشَها َفِکِهیَن«

نعمت، بال کرامت بر سرشان بگسترد و جویبارهاى خود را به سویشان روان داشت. دین خدا آنان را  »چگونه : )ترجمه(

درپ خود  برکات  و  سودها  شادمانى    چنانکه   یچید در  به  زندگى خوش  مرغزارهاى  در  و  شدند  غرق  اسالم  نعمت  در 

 .«بیارمیدند
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برد.  هنرنمایی، بلکه برای تبیین ظریف حقایق و هدایت مردم از سبک رایج زمان خویش بهره می  قصد  به»امام )ع( نه  

از ویژگی متحرک  انگارهاستخدام عناصر طبیعت ساکن و طبیعت  بارز  (  47:  1394است.«)اقبالی،    البالغه نهج  هایهای 

، ها گرمىگیرد و به آنهاى خود را زیر بال و پر مىکند که جوجهاى تشبیه مىهاى الهى را به پرندهامام نخست نعمت

ها در حرکت است و  مزارع و باغ  یسو   کند که بهبخشد، سپس آن را به نهرهاى آب زللى تشبیه مىآرامش و امنیّت مى

ها و آسوده زیستن در یک زندگى شیرین  سازد و نتیجه آن را غرق شدن در نعمتها را خرم و سرسبز و شاداب مى آن 

 .کندو آرام ذکر مى

به نعمت مهم حک این سخن،  ادامه  »َقْد فرماید:  عنوان حکومتى مقتدر و سرفراز اشاره کرده، مى  به  مت اسالمىودر 
َعِت ااْلُموُر ِبِهْم، فِ  َفِت ااْلُموُر َعَلْیِهْم ِفي ُذَری ُمْلک َتَربَّ  (  همان)َثابت«ي ِظلِّ ُسْلَطان َقاِهر، َوآَوْتُهُم اْلَحاُل ِإَلی َکَنِف ِعزٍّ َغاِلب، َوَتَعطَّ

اى نیکو شد که در کنف عزّت و  در سایه سلطانى قاهر و غالب کارهاشان به سامان آمد و حالشان به گونه»:  )ترجمه(

 «.پیروزمندى جاى گرفتند. کارها به آسانى مى راندند و بر اوج اقتدار جاى گرفتند و بر همه جهانیان فرمانروا شدند 

پیروزى  امام دشمنان  به  بر  مى   اشاره  مسلمانان  و  ااْلَرِضیَن.  فرماید:  کرده  َأْطَراِف  ِفي  ُمُلوک   َو  اْلَعاَلِمیَن،  َعَلی  ام   ُحکَّ »َفُهْم 
«  ُموَر َعَلی َمْن َکاَن َیْمِلُکَها َعَلْیِهْم، َو ُیْمُضوَن ااَلْحکاَم ِفیَمْن َکاَن ُیْمِضیَها ِفیِهْم! اَل ُتْغَمُز َلُهْم َیْمِلُکوَن االْ  ، َو اَل ُتْقَرُع َلُهْم َصَفاة  خطبة  )َقَناة 

238  ) 

ها  گرداگرد زمین و بر کسانى که پیش از آن بر آن ها زمامداران جهانیان شدند و سالطین  »در سایه این امور آن  :)ترجمه(

-فرمانروایى داشتند حکم راندند، و احکام را درباره کسانى به اجرا درآوردند که در گذشته مجریان امور بودند، نه نیزه

 « .بود ری ناپذ قدرتشان ثابت و نیروهایشان شکست .شکستیشد و نه سنگ آنان در هم مها کج مىهاى آن

ها را بر اثر اختالف و پراکندگى و ضعف و ناتوانى به بند  ه اینکه پادشاهان و حاکمانى که در دوران قبل آناشاره ب

ساختند، در سایه اتحاد و قدرتى که مسلمین از ایمان گرفته بودند در برابر آنان زانو  کشیدند و برده و بنده خود مىمى

 .مبدّل شدند یر یناپذ زدند و به نیروى شکست

 . خودپنداره مثبت امام )ع( و برخورد قاطع با عوامل تفرقه7. 3

  منزله  بهو دقیق ابعاد گوناگون مسئله وحدت، در فرازهای پایانی خطبه، تفرقه را    جانبههمهتبیین    امام علی)ع( پس از

کند. آن وشزد مینوعی انحراف و تجاوز از حدود الهی برشمرده و نحوه برخورد قاطعانه خود با منحرفان را به مردم گ

پردازد. به این  حضرت سپس برای تأکید بر سخنان پیشین خود و اثبات صدق مدعایش، به ارائه تصویری از خود می

شود که عبارت است از ارزیابی کلی فرد از شخصیت خود شناسی »خود پنداره« گفته میتصویر از خود، در علم روان

( روانشناسان معتقدند هر قدر خود پنداره یک فرد مثبت باشد  118:  1384،  های ذهنی و رفتاری )برونوبر اساس ویژگی

بیرونی قرار    قدر هردهد و  ، مثبت و مؤثر از خود نشان میارزش با رفتاری   بیشتر تحت نفوذ عوامل  منفی باشد، فرد 

های مثبتی مانند  ویژگی  ( امام علی )ع( در فرازهای پایانی خطبه182:  1387و مکگراو،    204:    1388گیرد. )براندن،  می

شجاعت، قرابت نسبی با رسول خدا)ص(، تربیت در دامان رسول خدا)ص(، صدق گفتار، درستی کردار، پیشتازی در  

اسالم، تجارب عمیق عرفانی، ثبات قدم در راه خدا، شب زنده داری، تمسک به قرآن، دوری از کبر و نخوت و فساد و  

برای خود را  از قلب سلیم  با مخاطبان   دهنده نشانبرشمرده است که    برخورداری  تعامل  ایشان در  پنداره مثبت  خود 
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طلبی و تابع احساسات بودن«   ناپذیری، دنیا  های روانی مردم کوفه مانند »نظام است. آن حضرت با درک عمیق از ویژگی

-ویژگی  بر هی تککرده و سپس با    دی تأک(، ابتدا بر قاطعیت خود در برخورد با عامالن تفرقه  37:  1375)صفری فروشانی،  

خود مثبت  معنوی- های  کمالت  و  اوصاف  از  همگی  اثرگذاری    -اندکه  خویش،  مدعای  اثبات  برای  تالش  ضمن 

َغِر ِبکاَلکِل اْلَعَرِب َو کَسْرُت َنَواِجَم ُقُروِن »کند:و احساساتی را دوچندان می  طلب   ای دنکالمش بر مخاطبانی    َأَنا َوَضْعُت ِفي الصِّ
ِه   اللَّ َرُسوِل  ِمْن  َمْوِضِعي  َعِلْمُتْم  َقْد  َو  ُمَضَر  َو  الله علیه وآلهَرِبیَعَة  َوَلد    صلی  َأَنا  َو  اْلَخِصیَصِة َوَضَعِني ِفي ِحْجِرِه  اْلَمْنِزَلِة  َو  اْلَقِریَبِة  ِباْلَقَراَبِة 
ِني َج  ِني ِإَلی َصْدِرِه َو َیکُنُفِني ِفي ِفَراِشِه َو ُیِمسُّ ْي َیُضمُّ ِني َعْرَفُه َو کاَن َیْمَضُغ الشَّ َء ُثمَّ ُیْلِقُمِنیِه َو َما َوَجَد ِلي کْذَبًة ِفي َقْوٍل َو اَل  َسَدُه َو ُیِشمُّ

یِقیَن  دِّ ِه َلْوَمُة اَلِئٍم ِسیَماُهْم ِسیَما الصِّ ي َلِمْن َقْوٍم اَل َتْأُخُذُهْم ِفي اللَّ َهاِر  َو کاَل   َخْطَلًة ِفي ِفْعٍل ...َو ِإنِّ ْیِل َو َمَناُر النَّ اُر اللَّ ْبَراِر ُعمَّ
َ
ُمُهْم کاَلُم اأْل

ِه َو ُسَنَن َرُسوِلِه اَل َیْسَتکِبُروَن َو اَل َیْعُلوَن َو   کوَن ِبَحْبِل اْلُقْرآِن ُیْحُیوَن ُسَنَن اللَّ وَن َو اَل ُیْفِسُدوَن ُقُلوُبُهْم ِفي اْلِجَناِن َو َأْجَس ُمَتَمسِّ اُدُهْم  اَل َیُغلُّ
 ( 238)خطبه «.ِفي اْلَعَمِل 

من در خردسالى، بزرگان عرب را به خاک افکندم، و شجاعان دو قبیله معروف »ربیعه« و »مضر« را در هم  »  :)ترجمه(

شما موقعیّت مرا نسبت به رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در خویشاوندى نزدیک، در مقام و منزلت ویژه مى    .شکستم

، و در بستر مخصوص  گرفتیکودک بودم مرا در آغوش خود م  کهی، درحالنشاندیدانید، پیامبر مرا در اتاق خویش م 

کیزه خود را به من مى بویاند، و گاهى غذایى را لقمه لقمه ، و بوى پاچسباندی، بدنش را به بدن من مدیخوابانیخود م

و همانا من از کسانى هستم که در راه    ... .، هرگز دروغى در گفتار من، و اشتباهى در کردارم نیافتگذاردیدر دهانم م

، شب زنده  ها سیماى صدّیقان، و سخنانشان، سخنان نیکان است، کسانى که سیماى آنترسندیخدا از هیچ سرزنشى نم

  ی، نه تکبّر و خودپسند کنندیخدا و رسولش را زنده م   یها روزند، به دامن قرآن پناه برده سنّت  بخشانیداران و روشن

در بهشت، و پیکرهایشان   شانیها، قلبکنندیو نه در زمین فساد م کارند انتی، نه خندیجویدارند، و نه بر کسى برترى م

 ت.«سرگرم اعمال پسندیده اس

 نتیجه 

ی فردیت امام علی )ع( در رویارویی با مسئله وحدت را به شرح هاشاخصه  توانیمهای این تحقیق  بر اساس یافته

 : برشمردزیر 

در   مسئله وحدت،  با  مواجهه  در  آن حضرت  گفتمان  بر  حاکم  منطقی  ساختار  و  ذهنی  عوامل  ابیشهیرنظم  دقیق  ی 

دهد  ی رفع مشکل قابل مالحظه است. سیر ایراد خطبه و فراز و فرودهای آن نشان میهاحل  راهساز و سپس ارائه  تفرقه

که آن حضرت همانند یک طبیب ابتدا با استفاده از شگردهای گوناگونی مانند استدلل، پند و اندرز، تمثیل و تشویق،  

  به و در نهایت با لحنی قاطع ضمن هشدار نسبت    خواندیم   فرامردم را به همدلی و اتحاد و پرهیز از اختالف و تفرقه  

 . کندیمی عالج را به آنان گوشزد  هاراهرین یا سرپیچی از درمان، آخرین و دشوارت  غفلت

خلیفه مسلمین یا حاکم اسالمی است که هم    عنوان  بههای ذهنی آن حضرت  ترین دغدغهمسئله وحدت یکی از اصلی 

از خالل بررسی فضای حاکم بر گفتمان و هم از خالل تأمل در حجم و محتوای خطبه قابل درک است. اختصاص یکی  

ها به موضوع وحدت، استفاده از تعبیر »منت« ـ به معنای نعمت عظیم ـ برای وحدت و یا اتمام  طبهترین خاز طولنی

 حجت قاطعانه امام )ع( نسبت به عامالن تفرقه در پایان خطبه شواهدی بر این مدعاست. 



85                              ...           یمؤلف در گفتمان علو تی فرد یهاشاخصه / یهاشم میمر                                چهاردهمسال   

 

 

جز با عبادت،    از نگاه امام علی )ع(، تکبر، تعصب و جهل سه عامل اصلی بروز تفرقه در میان امت اسالمی است که

 تعصب مثبت و خردورزی قابل اصالح نیست.  

های فردیت امام )ع( در رویارویی با مسئله وحدت، جایگاه ویژه تعقل و خردورزی در گفتمان آن  یکی از شاخصه

به نظر می تفکر  تعقل و  بر  تأکید فراوان  به  توجه  با  گانه  حضرت است.  از میان عوامل سه  نگاه آن حضرت،  از  رسد 

که دو عامل دیگر یعنی تکبر و تعصب نیز ریشه    شودیمتر است زیرا با اندکی دقت معلوم  قه، عامل جهل خطرناک تفر 

به   یا نسبت  یکتا  برابر خالق  در  به حقیقت وجودی خود و پستی جایگاهش  انسان نسبت  اگر  و  دارد  آدمی  در جهل 

شود. بر همین اساس است که  دچار تکبر و تعصب نمیعوامل واقعی برتری انسان نزد پروردگار عالم آگاه باشد، هرگز  

این خطبه   در  )ع(  علی  می  ارهابامام  مردم  از  تفکرتم(  تأملوا،  تدبروا،  )اعتبروا،  مانند  عباراتی  از  استفاده  که  با  خواهد 

ها،  امتهای پیشین، عوامل پیروزی و شکست  های جهل و نادانی را از ذهن خود کنار زده و در سرگذشت امتپرده

 عوامل شکوفایی و اقتدار جهان اسالم تأمل و تفکر نمایند.

دیگر شاخصه که  از  مخاطب است  با  تعامل  در  آن حضرت  مثبت  پنداره  )ع(، خود  امام  فردیت    نشان   تواندیمهای 
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