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چکيده :اخالق اجتماعی کارگزاران موضوعی است که در نهج البالغهه وآثهار متهأثِّر از
آن ،بسیار به آن پرداخته شده؛ از میان آثار متأثِّر متأخِّر،کتاب صحيفه امام سفارشهایی را
از امههاخ خمی ههی در موضههوا اخههالق اجتمههاعی دولتمههردان در بههردارد .بی امت یههت ،روش
مطالعاتی جدیدی در علوخ انسانی است که متنها را در یک شبکه ارتباط مع هایی نسهبت
به هم قرار میدهد بهطوری که هر متن از یک سو برگرفته از متون قبل از خود است و از
سوی دیگر در متون پسین نیز خود را باز میتاباند .بررسی سیر تکاملی این روش به نظریة
بی امت یت عربی-فارسی میانجامد که در آن روابط بین متن حاضهر و مهتن غایه در سهه
دسههتة کلههی روابههط تعمههدی-آشههکار ،تعمههدی-پ هههان و ضههم ی قههرار مههیگیرنههد کههه در
گونههای فرعیتر بالغی مان د اقتباس ،حل ،ترجمه ،تلمیح  ،الهاخ و...نیز قابهل تسسهیمانهد.
این پژوهش بر آن است که بی امت یت عربی-فارسی نهج البالغه را در مجموعة صحيفه امام

در موضهوا اخهالق اجتمهاعی کههارگزاران بررسهی نمایهد .بهها تأمهل در خهوانش دو مههتن،
بیشترین فراوانی به روابط بی امت ی تعمدی-آشکار از گونه حل و سپس به روابهط ضهم ی
از گونة تلمیح تعلق پیدا میک د.
كليدواژهها :اخالق اجتماعی ،کارگزاران ،نهجالبالغه ،صحیفه اماخ ،بی امت یت ،تضمین،
ضم ی.
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 )1بیان مسأله
نهج البالغه دومین متن اصهیل اسهالمی بعهد از قهرآن کهریم ،مأخهذ و ملههم بسهیاری از اندیشهم دان
اسالمی در طول تاریخ بوده است .یکی از موضوعات مهم اجتماعی که به طور ویژه مورد توجهه و
تأکید در نهج البالغه بهوده ،اخهالق اجتمهاعی کهارگزاران اسهت .علهی(ا) در ه گهاخ نبه

والیهان،

فرماندهان و مأموران جمع مالیات نکات فراوانی در حهوزة اخهالق اجتمهاعی جههت اصهالو امهور
مسلمانان و پیاده شدن هرچه بهتر قوانین اسالمی در جامعه مطرو میک د.
اماخ خمی ی به ع وان اندیشم دی بزرگ و متخلِّق به اخالق علوی ،بعهد از انسهالب اسهالمی در
ایران تالش کرد تا در ک ار حفظ و ک ترل کشور ،قدمی بس فراتر بردارد و با توجه به آمهوزهههای
اسالمی راهی به سوی تکامل درونی نظاخ بازگشاید تا از طریق آن ،هم زمامداران راه سعادت طهی
ک د و هم جامعهه بهه سهوی سهعادت و کمهال ههدایت شهود .ایشهان خطهاب بهه دولتمهردان نظهاخ،
توصیههای اخالقی فراوانی ارائه کرده که در مجموعة صحيفه اماام وی بهاقی مانهده اسهت .ب هابراین
صحيفه امام از متون تأثیرپذیر از متن نهج البالغه به خبوص در این موضوا بهه شهمار مهیرود .امهاخ
خمی ی در طرو مبانی اخالق اجتماعی دولتمردان ،گاه به طور مسهتسیم علهی(ا) را الگهو و مستهدای
خود معرفی کرده تا جایی که نمهایی کهه از آی هده انسهالب اسهالمی ایهران در ههنهها بهه تبهویر
میکشد الگویی برگرفته از حکومت عدل علی(ا) است «...باید حکومهت اسهالمی م هل حکومهت
علی بن ابیطال

ه سالخ اهلل علیه ه باشد .مردمی که در این حکومت زندگی میک د همه اسهالمی

باش د( »....اماخ  181ج  ) 12 :8و گاه به طور غیر مستسیم از متن پ ههان نهج البالغه در آثهار خهود بههره
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برده است.
بی امت یت ،روشی جدید برای خوانش متون است مهم ترین ههدفی کهه بی امت یهت دارد کشه
نشانهها ی متون دیگر بر یک متن است چرا که بی امت یت به مطالعه روابطی میپردازد که بین متون
وجود دارد و این روابط تأثیر دقیق متن جدید را از متون دیگر باز مینمایاند و خوان ده را در درک
عمیقتر و فهم بهتر یک متن یاری میرساند .در نظریة بی امت یت فارسی-عربی این روابط در قاله
اصطالحاتی چون بی امت یت تعمدی-آشکار ،تعمدی-پ هان و ضم ی دسته ب دی میشهوند .بهه نظهر
میرسد که زمی ههای کش
صحيفه امام

روابط بی امت ی در دو متن نهجالبالغه (مهتن اسهالمی-کههن -عربهی) و

(مت ی اسالمی -معاصر -فارسی) مشهود است.
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متمرکز و روشم د انجاخ نگرفته این تحسیق در نظر دارد که با روش جدید بی امت یت این دو مهتن را

مقاله

ضرورت بحث :تطبیق صحيفه امام

با نهج البالغه در موضوا اخالق اجتماعی کارگزاران به طهور

با هم به مسایسه بگذارد و به بررسی علمی بی امت یت بین این دو متن بپردازد.
از میان روابط سه گانه بی امت یت«تعمدی-آشکار ،تعمدی-پ هان و ضم ی» ،بین متون نهج البالغه
به ع هوان مهتن پیشهین و مهتن صاحيفه اماام

بهه ع هوان مهتن حاضهر در موضهوا اخالقهی اجتمهاعی

کارگزاران ،کداخ نوا بیشترین فراوانی را دارد؟ روابط بی امت یت بین متون نهج البالغه با صحيفه اماام

اغل

از نوا تعمدی-آشکار و گاهی هم از نوا ضم ی است.

)2پیشینه تحقیق
در موضوا مبانی اخالق اجتماعی کارگزاران از دیدگاه نهج البالغه ،مساله «اخالق سیاسی-اجتماعی
کارگزاران در نهج البالغه» ب ه قلم خدیجه احمد مهرابی و نیز مساله محمد دشتی با ع وان «اخهالق و
نظم اجتماعی ،سیاسی از دیدگاه نهج البالغه» و نیز مساله «بسترهای اخالق اجتماعی از دیدگاه نهج
البالغه» نوشته حسین علی مبدقیان از پیشی ههای این پهژوهش محسهوب مهیشهود کهه بهه بررسهی
ویژگیهای سیاسی کارگزاران در جامعه علوی پرداختهاند .دیدگاه اماخ خمی ی در این موضهوا را
میتوان در کتاب اصول اخالق اجتماعي اسالم از منظر امام خميني نوشته ابوالفضهل ههدایتی و کتهاب
نظرات اماخ خمی ی به بیاناتی از معبومان ه سهالخ اهلل علهیهم ه نیهز اسهت اد کهرده اسهت امها در میهان
کتابها و مساالت نامبرده هیچکداخ بهه مسایسهه و تطبیهق ایهن اصهول و مبهانی در دو مهتن بها روش
بی امت یت نپرداختهاند.
امهها از جهههت روش تحسیههق ،مسالههه «بررسههی تطبیسههی محورهههای سههه گانههه بی امت یههت نههت و
بخشهایی از نظریه بالغت اسالمی» نوشته علی صباغی الگوی پژوهش حاضر محسهوب مهیشهود
این مساله پلی در مباحث بی امت یت وبالغت اسالمی به زبان فارسی برقرار کرده و به هم پوشانی این
دو مبحث پرداخته که به نوعی گاخ اولیه بومی سازی این نظریه در ادبیات فارسی و عربی به شهمار
میرود.

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

اخالق مسئوالن نظام اسالمي نوشته علی اکبهر اکهری دریافهت نمهود کهه در بعضهی مهوارد در ک هار
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پژوهش حاضر در نظر دارد که به مسایسه و تطبیق نهج البالغه به ع وان یک متن پسین و صاحيفه

امام به ع وان متن حاضر در موضوا اخالق اجتماعی کارگزاران پرداخته و روابط بی هامت ی ایهن دو
اثر را کش

ک د.

)3روش تحقیق
روش تحسیق در این پژوهش بر اساس نظریه بی امت یت اسهت کهه چ هدی اسهت موضهوا مشهترک
پژوهشگران در سه حوزه ادبیات غرب سپس عرب و در نهایت ،فارسی واقع شده است .برای تبیین
روش تحسیق پژوهش حاضر الزخ است که به طور مختبر به تاریخچه و سهیر تکهاملی ایهن نظریهه
علمی بپردازیم.
اصطالو «بی امت یت » توسط ولیا کریستوا همزمان با ظهور پساساختارگرایی در فرانسه در دهه
شبت مطرو گشهت .موفسیه ت او نتیجهه مطالعهات وی بهر موضهوا گفتگوم هدی و چ هد صهدایی
میکاییل باختین 1بود (رک :آلهن  .)64 : 181در نظریة بی امت یت ،کریستوا هر مت ی را به م زلة جهذب و
دگرگون سازی متون دیگر قرار میدهد به گونه ای که متون همواره در حال تولید هست د در واقهع
از این م ظر مؤلفان ،متون خود را به یاری ا هان خود نمیآفری د بلکهه آنهها را بهر اسهاس متهون از
پیش موجود تدوین میک د .به همین دلیل است که کریستوا گاهی از تعبیر«جایگشت» بهرای بیهان
بی امت یت استفاده میک د (ر.ک آلن .)11: 181

در پژوهش های ساختارگرایانه ،به هر پیکهرة مطالعهاتی بهه ویهژه در علهوخ انسهانی ،مهتن تلسهی
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میشود (نامور مطلهق  )28 : 188اصطالو م اسبات بی امت ی نخستین بار توسط صهورت گرایهان روسهی
مطرو شد آنها در بین تماخ تأثیر پذیریهای ه ری (شعر ،گفته ،ترانه ،نمایش یا حتی فیلم) ،تأثیری
که متن ادبی را از متون دیگر متمهایز مهیسهازد مههمتهرین تهأثیر برمهیشهمردند (ساسهانی ) 21 : 181

پساساختارگرایان تحولی در مع ای متن پدیدآوردند و آن را در تسابل با تبورات س تی قراردادنهد
تبوراتی که متن اثر را بسته و مسید به لفظ؛ و مدلول را قطعی و تک سویه

مهیپ داشهت (رک :آلهن

 )68 : 181بارت متن را دو نوا تسسیم کرد .متن خوانا یا هم سازه و متن نویسا یها نهاهم سهازه .مهتن
1. intertextuality
2. Kristeva,Julia
3.Bakhtin,Mikhail
4.Barthes,Roland

838
محسوب میشود و متن نویسا یا ناهم سازه که با طرو فرآی د تک ر و تعیین ناپذیری زبان ،خوان هده

مقاله

خوانا یا هم سازه که در آن مؤل

با نهادی ه کردن مع ا در ساختار متن به ع وان ع بر اصلی و فعال

به ع وان ع بری فعال به خوانش متن و تولید مع ای جدید میپردازد (مکاریک .) 24 : 181
به این ترتی

دو نوا تعری

از بی امتی ت وجود خواهد داشت :تعریفی بر اساس نظر کریستوا و

باخیتن از بی امت یت ،که برمب ای تک ّر و عدخ قطعیت مع ا ،این نکته را بیان میک د که متون همگهی
به طور بالسوه متک ّر ،بازگشت پذیر ،در معرض پیش پ داشت های خهاص خوان هده ،فاقهد مرزههای
روشن و تعری

شده ،و همواره درگیر بیان یا سرکوب آواهای مکالمهای موجود در جامعهاند (آلن

 . ) 32 : 181و تعریفی از بی امت یت که مب ای مساله حاضر است و نت کهه از سهاختگرایانی اسهت
که مخال

با تک ر مع ا و چ د آوایی است آن را در مفهومی متفاوت با کریستوا بیان میک د .او به

صراحت به مطالعة روابط تأثیرگذاری و تأثیرپهذیری بهین متهون پرداختهه و بی امت یهت را ایهن طهور
تعری

میک د« :م اسبات هم حضوری میان دو متن یا بهین چ هدین مهتن» سهپس آن را بهه حضهور

بالفعل یک متن در متن دیگر تعبیر میک د به عبارت ساده تر بی امت یت نت به موضهوعات م سهول،
انتحال وتلمیح فرو کاسته شده است (آلن  .) 64 : 181در دیدگاه نت ،متنها در شبکهای از روابهط
قرار میگیرن د که کش

کردن یک متن و کش

مع ا یا معانی آن در گرو رد یابی کهردن روابهط

بی امت ی است هرگاه بخشی از یک متن (متن ) در متن دیگری (متن ) حضور داشته باشد ،متن
عامی هست د که فسط روساخت آنها تغییر میک د اما زیر ساختهای ثابهت دارد و قابلیهت بررسهی
ارجاعات بی امت ی وجود دارد.
در تبیی ی بهتر ،بی امت یت طبق نظر اخ .اچ .ایبرمز از طریق موارد زیر صهورت مهیگیهرد« :نسهل
قول های صهریح و ناصهریح ،تکهرار و تغییهر ویژگهی ههای شهکلی و مضهمونی ،یها صهرفا از طریهق
مشارکت ناگریز در استفاده از گ جی ة س ت ها در قواعد زبهانی و ادبهی و رونهد ههایی کهه از پهیش
همواره موجودند و نظاخ نوشتههایی که ما در آنها متولد میشویم تشکیل میشود» (ایبرمز )662 : 118

برخی از اندیشم دان معاصر فارسی ،معتسدند که تفکر ارجاعات بی امت ی  ....در مطالعات نسهد ادبهی
و زبانی خودمان با ناخ ها و مفهوخ های متفاوت وجود دارد :تلمیح ،انتحال ،شأن نزول ،اسباب نزول،

1. Gerard Genette

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

تفسیر متن نیست بلکه بی امتن است (رک :آلن  ) 16 : 181بر این اساس کل ادبیات دارای الگوهای
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مساخ ،مسال ،شیوة روایت تودرتو یا متن در متن شرقی؛ نسش احادیث ،روایات ،اخبار ،نبهرانیات و
اسرائیلیات و غیره (ساسانی . ) 2 : 181

آنچه مسلم است وجود مباحث اقتباس  ،تلمیح  ،تضمین  ،سرقتههای ادبهی و  ....در بالغهت
اسالمی ،پیشی های به قدمت این علم به بی امت یت بخشیده و این باور را که ریشههههای ایهن علهم را
میتوان در این حوزة دیری ه جستجو کرد تسویت میک د (رک :هاشمی .)6 -6 1: 6 1
ناقدان عرب تسسیم ب دی های مت وعی از بی امت یهت (الت هاص) را مطهرو کهردهانهد از آن جملهه
دستهب دی هایی بر مب ای نظر نت است که ت اص را به آگاهانهه و ناخودآگهاه تسسهیم مهیک هد در
شکل آگاهانه نویس ده به شکلی واضح و مشخص از متن دیگری در متن خود استفاده مهیک هد .و
در شکل ناخودآگاه از ای که متن دیگهری یها جزئهی از آن یها خبوصهیتی از آن را در مهتن خهود
استفاده کرده است ناآگاه است (میرزایی و واحهدی  .) 1: 188به عبارت بهتر ،نت بی امت یت را به سهه
دستة ،صریح-اعالخ شده ،غیر صریح-پ هان شده و ضهم ی تسسهیم مهیک هد در بی امت یهت صهریح-
اعالخ شده مؤل

متن دوخ در نظر ندارد مرجع متن خود ،یع ی متن اول را پ هان ک د به همین دلیل

به نوعی می توان حضور متن دیگری را در آن مشهاهده کهرد؛ مان هد :نسهل قهولهها بی امت یهت غیهر
صریح -پ هان شده که مؤل

میکوشد تا مرجع بی امتن خود را پ هان ک د که نمونهة سهرقت ادبهی

است و در بی امت یت ضم ی مؤل

قبد پ هان کاری متن خود را ندارد به همین دلیل نشانهههایی را

به کار میبرد که با آنها می توان بی امتن را تشخیص داد و حتی مرجهع را شه اخت .مان هد ک ایهات،
اشارات ،تلمیحات و( ...نامور مطلهق  )82: 184امروزه گاه بهدلیل بازخورد م فهی بهه کهار بهردن متهون
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عربی و دی ی که دچار اشباا کا ب در هن جامعه شده اسهت ،نهه از حیهث سهرقت ادبهی بلکهه از
حیث تلسین غیر مستسیم حسایق دی ی ،بی امت یت پ هان شده بهکار میرود.
.اقتباس :در لغت به مع ای آتش یا نور و فروغ گرفتن و در فن بدیع عبارت از آوردن آیه ای از قرآن کریم یها حهدی ی
از رسول اکرخ است به نحوی که معلوخ باشد که قبد اقتباس است نه سرقت و انتحال (هاشمی . )1 2 : 6 1
 .تلمیح :به گوشه چشم نگاه کردن .در اصطالو بدیع آن است که گوی ده در ضمن کالخ به داستانی یا م لی یا آیه یها
حدی ی معروف اشاره ک د (ر.ک :همایی  .)1 8 : 18تفاوت تلمیح با اقتباس آن اسهت کهه در تلهیمح فسهط اشهاره ای
لطی

به داستان یا ...است اما در اقتباس شرط آن است که عین عبهارت مهورد نظهر یها قسهمتی از آن را بیاورنهد (رک:

همایی .)184 : 18
 .1تضمین :ه گامی است که نویس ده بخشی از اثر خود یا دیگری را در اثر خود بیاورد اما آنرا معرفی ک د تا به سرقت
متهم نشود (رک رادفر .)121 : 148

833
است البته بحث از اصطالحات بالغت اسالمی که گونهههایی از م اسهبات بی هامت یانهد تهاک ون بهه

مقاله

بی امت یت در ادبیات فارسی نیز به دلیل م ابع بالغی مشترک با ادبیات عرب از دیرباز رایج بوده
صورت نظاخم د و م تسدانه مطرو نشدهاند .نظریه «بی امت یت عربی -فارسی» با الگوگیری از نت ،از
سه گونه پیوند بی امت ی آشکار ،پ هان و ضم ی سخن گفته که قابل تطابق با بخشهایی از بالغهت
اسالمی است .هم پوشانی انواا بی امت یت با مباحث بالغی به طور خالصه به شکل زیر است:
هم پوشانی بینامتنیت تعمدی-آشکار با تضمین و انواع آن :
در این گونه از پیوند بی امت ی ه رم د متأخر تماخ یا بخشی از متن ه رم د گذشته یا معاصهر خهود را
در کالخ خود میگ جاند .در بالغت اسالمی این نوا بی امت یهت را بها ع هوان تضهمین و گونهه ههای
کرده اند .اگر تضمین را گ جاندن کالخ دیگری ،اعم از آیه ،حدیث ،شعر ،م ل و

فرعی آن تعری

 ...میان سخن خویش تعری

ک یم ،میتوانیم انواا آن را به صورت مشخص مدون نماییم و آنها را

از گ جاندن یک نشانة زبانی تا بخشهی از گفتهار یها تمهاخ گفتهار دیگهری  ،بهه صهورت م سهجم یها
پریشان ،تعیین و تحدید نماییم.
نوا بی امت یت
رابطه

تعمدی-آشکار یا تضمین
گونه ههای فرعهی تضهمین ) :اقتبهاس؛ )حهل ؛ )1
1

6

حسن اتباا....1
 .ضم ی :در لغت به مع ی درون هر چیز است و در اصطالو پیونهد دادن اشهعار خهود بهه اشهعار دیگهری اسهت (رک
رادفر .)216 : 148
 .حل :یا تحلیل در اصطالو ادبیات عرب عبارتست از گرفتن الفاظ آیهای از قرآن یا حدیث یا ....در گفتار یا نوشتار
با خارج ساختن عبارت آن از حیث وزن یا صورت اصلی اش به طور کامل یا ناقص .حهل بها تحلیهل در واقهع خهارج از
اقتباس نیست بلکه برای تبحیح وزن ،تغییری در کالخ اقتباس شده ،داده میشود (حکمت .) 18 : 14
 .1ترجمه :یع ی مطلبی را از زبانی به زبان دیگر برگردانیدن .و این کهار کهه خهود ه هری از ه رههای گرانسیمهت ادبهی
شمرده می شود (همایی .)121 : 18
 .6تولید :در لغت به مع ای زایانیدن و پروردن و در اصطالو بدیع آن است که شاعری ،قسمتی از شعر شهاعر دیگهر یها
تمامی آن را در شعر خود بیاورد ،اما مع ی دیگری از آن پدید آورد (انوشه : 124

.)6

 .1حسن اتباا :آن است که نویس ده مع ا را از دیگری گرفته و با لطایفی آراسهته و بها وزن و اسهلوب بهتهری بیهاورد تها
خود را بر مخترا در ص عت مسدخ دارد (رادفر .)622 : 148

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

ترجمههة آیههه یهها حههدیث  )6الحههاق؛  )1تولیههد ؛ )4
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هم پوشانی بینامتنیت پنهان -تمعدی با سرقتهای ادبی:
در این گونه از بی امت یت ه رم د پیوند میان متن خود با متن پیشین را به عمد پ هان مهیک هد .انهواا
سرقت های ادبی که بیشتر در پایان م ابع بالغت اسالمی فبلی جداگانه به آن اختباص داده شده،
نمونه بارز این گونه از پیوندهای بی امت ی است.
پ هان-تعمدی یا سرقتهای ادبی

نوا بی امت یت

اله ) آشههکار . :نسههخ و انتحههال؛  .اغههراه و مسههخ؛ .1

رابطه

الماخ و سلخ.
ب) سرقت پ هان . :تشابه؛  .نسل؛ .1اشمل؛ .6قل

...

هم پوشانی بینامتنیت ضمنی با آرایههای ادبی :
در این نوا بی امت یت پیوند میان متن حاضر و متن پیشین به تمامی آشکار نیست و ه رم د نیز قبهد
پ هانکاری عمدی ندارد ،بلکه به ت اس

محتوا و موضوا و تداعی و نبوغ ه ری خود ،ناخودآگهاه،

به پشتوانة فره گی خویش رجوا میک د و بخشی از آن را باز آفری ی میک د .م ال گ جاندن یهک
نشانة قرآنی یا حدیث در متن شعر یا ن ر نوعی بی امت ی برون فره گی پدید میآورد.
نوا ب یامت یت
رابطه

ضم ی
آرایة ادبی متأثر از متهون پیشهین. :تلمهیح؛ .ارسهال
الم ل؛  .1تبویرآفری ی الهامی.
انواا تأثیرپهذیری نشهانه ای . :وامگیهری؛ .ترجمهه؛
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.1اقتباس؛ .6الهاخگیری و بازآفری ی
(صباغی .)41-48: 13

روشی که در تحسیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته تبیین نوا کاربرد بی امت یت و روابط بالغی
بر اساس نظریه بی امت یت (عربی-فارسی) است.

 .الهاخ عبارت از ضرورتی است که نویس ده و شاعر را به کار وا می دارد همراه بها اخالصهی کهه او را در آن کهار بهه
مداومت میخواند برحس تعبیر دیگر ،الهاخ مجاهدهای خالقه است که متعاق نوعی جذبه انسان را بهه ابهداا و ایجهاد
قادر می ک د .این حال که آن را نفخة روحانی و ابداا عرفانی هم میگوی د نشانة قدرت خالقهای اسهت کهه از وجهود
شاعر و ه رم د نشأت میگیرد (رادفر .) 24 : 148

831
اخالق از ریشه خُلق یا خلق است .علمای اخالق ،خُلق را ملکة نفسانی میدان د کهه مستضهی اسهت
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)4ادبیات تحقیق
افعال و رفتار آدمی به آسانی و بدون فکر از او صادر شود (رک :نراقی بیتا ج .)11 :

اماخ خمی ی درباره اخالق میگوید:
بدان که «خُلق» عبارت از حالتی است در نفس که انسان را دعهوت بهه عمهل
میک د بدون رویه و فکر .م ال  ،کسی که دارای خُلق «سهخاوت» اسهت ،آن
خُلق او را وادار به جود و انفاق ک د ،بهدون آنکهه مسهدماتی تشهکیل دههد و
مرجحاتی فکر ک د؛ گویی یکی از افعال طبیعیة اوسهت( ...امهاخ خمی هی 18

. ) 1 1:

ایشان در جایی دیگر اساس اخالق را اخالق اجتماعی معرفی میک د:
اسالخ ،احکاخ اخالقی اش ههم سیاسهی اسهت .همهین حکمهی کهه در قهرآن
هست که مؤم ین برادر هست د ایهن یهک حکهم اخالقهی اسهت ،یهک حکهم
اجتماعی است ،یک حکم سیاسی است .اگر مؤم ین ،طوای

مختلفهای کهه

در اسالخ هست د و همه هم مؤمن به خدا و پیغمبراسالخ هست د ،ای هها بها ههم
برادر باش د ،همان طوری که برادر با برادر نظر محبهت دارد ،همهة قشهرها بها
هم نظر محبت داشته باش د ،این عالوه برای که یک اخهالق بهزرگ اسهالمی
بزرگ اجتماعی دارد (اماخ خمی ی  181ج 1 : 1ه.) 11

م ظور از کارگزاران افرادی هست د که از سوی حاکم جامعه اسهالمی بهه ادارة بخشهی از امهور
جامعه م بوب و مأمور میشهوند .ایهن مأموریهت مهیتوانهد شهامل سهطحی کهالن م هل والیهت و
حاکمیت م طسهای از جامعه اسالمی باشهد و یها در سهطوحی پهایینتهر همچهون فرمانهدهی ج ه

،

قضاوت ،جمعآوری مالیات و ...اجرا شود .همچ ین وا ه کارگزار را میتهوان متهرادف بها کارم هد
دولت دانست که از سوی مسئوالن حکومت یا نمای دگان آن برگزیده میشود.
اخالق کارگزاران عبارت است از مجموعه رفتارها و ملکات نفسهانی انسهان ،از آن جههت کهه
مدیریت جمعی از انسان ها را برای نیل به اهداف خاص عهده دار است (میرتاج الدی ی  .) 3 : 124ههر
فرد کارگزار که در بخشی از دستگاه های حکومتی مشغول به کار است معموال با چههار گهروه در

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

است و نتایج بزرگ اخالقی دارد یک حکم بزرگ اجتماعی اسهت و نتهایج
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ارتباط اسهت کهه عبارت هد از مهافوق ،همکهار ،زیهر دسهت و مهردخ .ب هابراین در بررسهی رفتارهها و
ویژگیهای اخالقی کارگزار الزخ است که روابط وی با هریک از گروهها لحاظ شود.

)5محورهای بینامتنیت نهج البالغه با صحیفه امام در موضوع اخالق اجتمااعی
کارگزاران
در موضوا اخالقی اجتماعی در دو متن مورد نظر ،صفات و ویژگیههای فراوانهی بهرای کهارگزار
وجود دارد اما مواردی در پژوهش مورد مداقّه قرار گرفته کهه قابلیهت بررسهی روابهط بی هامت ی را
داشتهاند که البته در چهار محور زیر به آنها پرداخته میشود:
اخالق کارگزاران در ارتباط با مافوق؛
اخالق کارگزاران در ارتباط با همکار؛
اخالق کارگزاران در ارتباط با زیر دست؛
اخالق کارگزاران در ارتباط با مردخ

(میرتاج الدی ی .)31 : 124


 )5-1اخالق کارگزارن در ارتباط با مافوق
 )5-1-1پرهیز از تملّق

متن حاضر:
مساخ خطیر است و خطر بزرگ ،به خدا باید پ هاه بهرد و از او اسهتمداد کهرد.
همة دست اندرکاران ه به ویهژه رئهیس جمههور بایهد از چاپلوسهان دغلبهاز و
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 9313

زبانبازان حیله گر بر حذر باش د و مشاوران خود را از اشخاص سابسهدار کهه
تعهدشان قبل از انسالب مشهود بوده است ،انتخاب ک د .بسا که م حرفهان و
م افسان ،خود را با ظاهری آراسته به تسوا جا بزن د و با دسهت مها بهه اسهالخ و
کشور اسالمی صدمه زن د (اماخ خمی ی 181ج .)121 : 3

متن غای « :إِیَّاک و الْملق فإِنَّ الْملق لیْس مِنْ خلائِقِ الْإِیمان» (تمیمی آمهدی  ) 1 : 144بر تو بهاد
به دوری از چاپلوسی و تملّق گویی زیرا که روشهای مردخ با ایمان تملّق گویی نیست.
نوا بی امت یت
رابطه

تضمین
ترجمه :جمله «همه...باید از چاپلوسان .....برحهذر
باش د ».ترجمه عبارت «إیا ک والملق» است.
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 )5-1-2اطاعت از باالدستیها

متن حاضر:
باید ارتش با کمال قدرت کار بک د ،و تماخ قوایی که در تحت نظم هسهت د،
و درجه دارها یا افسرهای باال هست د ،یا فرمانهده هسهت د ،ای هها بایهد اطاعهت
بک د .امروز اطاعت از باال دستها یک امر شرعی است (امهاخ خمی هی  181ج
.)18 : 1

متن غای :
«وَ اِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ ،وَلكِنَّهُ فى عُنُقِكَ اَمانَةٌ ،وَ اَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ .لَيْسَ لَكَ اَنْ
تَفْتاتَ فى رَعِيَّة ،وَ ال تُخاطِرَ اِلّا بِوَثيقَة .وَ فى يَدَيْكَ مالٌ مِنْ مالِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ،وَ اَنْتَ مِننْ خُزّانِنهِ
حَتّى تُسَلِّمَهُ اِلَىَّ ،وَ لَعَلِّى اَنْ ال اَكُونَ شَرَّ وُلَاتِكَ لَكَ وَالسَّالمُ» (نهج البالغهه  181نامهه  ) 26 :1بهه اشهعث
بن قیس ،عامل خود در آ ربایجان نوشته است « :کاری که به عههدة توسهت نهانخورش تهو نیسهت
بلکه بر گردنت امانتی است .آن که تو را بدان کار گمارده ،نگهبانی امانت را به عهدهات گذارده.
تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت فرمایی ،و بیدستوری به کاری دشوار درآیی .در دسهت تهو
مالی از مالهای خداست عزّوجلّ ،و تو آن را خزانه داری تا آن را به من بسپاری .امیدوارخ برای تهو
نوا بی امت یت
رابطه

تضمین
ترجمه مع وی :جمله «اطاعت از باال دستیها یک امر شرعی است» از عبهارت «
انْت مُسْترْعًى لِمنْ فوْقک» گرفته شده است.

 )5-1-3نُصح

اماخ خمی ی که نبیحت و انتساد بجا و سازنده را از عوامل رشد جامعه میداند و همة اقشار مردخ را
به انجاخ آن دعوت میک د (رک :اماخ خمی ی  : 181ج  ، 24 :ج  ) 13 :6در جایی خطاب به روحانیون
که خود یکی از کارگزاران در جامعه اسالمی به شمار میروند میگوید:
روحانیهت ،بها ههر فشهار و مضهیسه و اههانتی کهه دولهت بهر آن وارد کهرده و
درصدد وارد کردن است ،تکلی

دی ی و وجدانی خود را در این تشهخیص

داده که مبالح و مفاسد را به دولتها و به جامعة مسلمین گوشهزد ک هد؛ و از

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

بدترین والیان نباشم ،والسالخ».
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نبیحت مشفسانه به زمامداران و اولیهای امهور خهودداری نک هد (امهاخ خمی هی
 181ج .) 68 :

متن غای « :فولِّ مِن جُ ُودِک أنبحهُم فی نفسِک لِلّه و لِرسولِه و لِإمامِهک ».و در ادامهه همهین
نامه آمده است« :ثُمَّ لیکُن آثرُهُم عِ دک أقولهُم بِمُرِّالحقِّ لک( ».نههج البالغهه  181نامهه )111 ،1 8 :11

« پس از سپاهیان خود کسی را بگمار که خیرخواهی وی برای خدا و رسهول او و امهاخ خهود بیشهتر
دانی و آن کس را به دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر گوید».
تضمین

نوا بی امت یت

در ب د اول:حل :اماخ خمی ی خطاب بهه روحای هت دارد

رابطه

که «از نبیحت مشهفسانه بهه زمامهداران و اولیهای امهور
خودداری نک هد» کهه از عبهارت «فهولِّ مِهن جُ ُهودِک
أنبحهُم فی نفسِک» گرفته شده.
در ب د دوخ :تولید :عبارت «انتساد بجا و سهازنده» و نیهز
عبارت «ارزیابی و انتساد عمومی» از عبارت «ثُهمَّ لهیکُن
آثهرُهُم عِ ههدک أقههولهُم بِمُرِّالحهقِّ لههک» اقتبههاس شههده
است.

 )5-2اخالق اجتماعی کارگزاران در ارتباط با همکار
 )5- 2-1مشورت
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 9313

اماخ خمی ی در وص

(ا)

جامع الجهات بودن علی به مواردی اشاره میک د« :در جههت عبهادت او،

در جهت معارف او ،که ای ها را نمیتوانیم حاال ما همهاش را کر ک یم ...در مسئلة ج
رسول خدا مشاور ج گی بوده است( »...اماخ خمی ی  181ج : 1

).

نوا بی امت یت
رابطه

 ...بعد از

ضم ی
تلمیح :در بیانات اماخ خمی ی که درباره جامع الجههات
(ا)

بودن علی است با عبارت «بعد از رسول خدا مشهاور
ج گههی بههودهانههد» بههه طههور ضههم ی اشههاره مههیک ههد بههه
ماجرای مشورت عمربن خطاب در زمهان خالفهتش بها
علی در موضهوا شهرکت عمهردر ج ه
(رک :ابوحامد  112ج.)31 :3

ایهران و روخ

831
مقاله

 )5-2-2همکاری

متن حاضر:
از اول ظهور اسالخ ،مسلمین حافظ دین مبین اسالخ بودهاند؛ حتى براى حفظ
دین از حق خود مىگذشت د .امیرالمؤم ین -علیه السالخ -با خلفها همکهارى
مىکردند ،چون ظاهرا مطابق دستور دین عمل مىنمودند و تشه جى در کهار
نبود ،تا موقعى که معاویه روى کار آمهد و از طریسهه و روش خلفها م حهرف
گشته و خالفت را مبدل به سلط ت نمود (اماخ خمی ی  181ج . ) 1 :
ضم ی

نوا بی امت یت

تلمههیح :در سههخ ان امههاخ خمی ههی بههه داسههتان همکههاری

رابطه

(ا)

علی در خطبه سوخ اشاره شده که در آن ضمن بیهان
شهههرایط سهههخت و حساسهههی کهههه در دوران ابهههوبکر
خبوصا عمر وجود داشت (فباحِبُها کراکِ ِ الصَّنعََْةِ
إِنْ أشْ ق لها خرخ )..اماخ برای برطرف شدن بیثبهاتی و
عدخ تعادل ،که بین مردخ ایجاد شده بهود بهه همکهاری
با آنها پرداخت (رک :ابو حامد  112ج .) 4 :

البته این خبیبه در همة ردههای اجتماعی کاربرد دارد و از نگهاه امهاخ خمی هی یهک واجه
کفایی است .اما به نظر میرسد که کارا ترین امر به معروف و نهی از م کر در میان همکارانی است
که با انسان بیشترین ارتباط را دارند .در بخشی از سخ رانی ایشان در جمع استانداران بیان میدارند:
متن حاضر:
شماها که در شهرستانها هستید ،در استانها هستید ،باید کوشش ک ید که این
استانى که هستید ،آنجا را درستش ک ید ....... ،باید هر کسى م لا ،یک کسى
که یک اختالفاتى در داخل خانهة خهودش هسهت .... ،بایهد تمهاخ همهش را
صرف بک د که این اختالف خانهاش را بردارد و بعد اگر دید که یک جهاى
دیگر هم خرابکارى هست ،خوب کار صحیحى است برود آنجا هم امهر بهه
معروف ک د .شما آقایان استاندارها  ....تمهاخ توجهتهان را ههم متوجهه بهه آن
بک ید که اولا خود اسهتاندارى چهه اشخاصهى در آن هسهت د ،اشهخاص همهه

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

 )5-2-3امر به معروف و نهی از منکر
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اشخاص صحیح د یا غیر صحیح ،خوب شما خودتان مىتوانید آن اشهخاص
را تغییر بدهید (اماخ خمی ی  181ج .)6 6 :

متن غای « :الْأمْر بِالْمعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعواخِّ  ،و ال َّهْهی عهنِ الْمُ ْکهرِ ردْعها لِلسُّهفها ِ»

(نههج البالغهه

کلمات قبار  )61 : 1امر به معروف را برای اصالو کار همگان ،و نهی از م کهر را بهرای بازداشهتن
بیخردان« .ائْتمرُوا بِالْمعْرُوفِ و أْمُرُوا بِهِ و ت اهوْا عنِ الْمُ ْکهرِ و انْههوْا ع ْهه» (تمیمهی آمهدی .)116 : 144
«هم خو د به کارهای نیک بپردازید و هم دیگران را به آن فرمان دهید و از کارههای زشهت دوری
ک ید و دیگران را هم از آن بازدارید».
تضمین

نوا بی امت یت

حل :اماخ خمی ی در عبارت «این استانی که در آن

رابطه

هسههتید را درسههتش ک یههد» نسطههه آغههازین امههر بههه
معروف و نهی از م کر را بعد از شخص ،در میهان
همکههاران (در ای جهها اسههتانداری) مههیدانههد .ایههن
برداشت را میتوان از بیانات علی(ا) نیز بهه دسهت
آورد« .ائْتمرُوا بِالْمعْرُوفِ و أْمُرُوا بِهِ»

 )5-3اخالق اجتماعی کارگزاران در ارتباط با زیر دستان
 )5-3-1عدالت ورزی

متن حاضر:
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 9313

همین [دورة] پ ج ساله و شش ساله ،مسلمین تا بهه آخهر بایهد بهرایش جشهن
بگیرند؛ جشن براى عدالت ،جشن براى بسط عدالت ،جشن بهراى حکهومتى
که اگر چ انچه در یک طرف از مملکتش ،در یک جاى از مملکتش ،بهراى
یک معاهد ه یک زن معاهد ه یک زحمت پیش بیاید ،یک خلخال از پاى او
درآورند ،حضرت ،این حاکم ،این رئهیس ملهت ،آرزوى مهرگ بک هد ،کهه
مرگ براى من -م لا -باالتر از این است که در مملکت من یک نفر زنى که
معاهد هست خلخال را از پایش درآورند .این حکومت حکومتى اسهت کهه
در رفت ش مردخ باید به عهزا و سهوگوارى ب شهی د (امهاخ خمی هی  181ج :
.)141
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نوا بی امتی ت

تلمیح :اماخ خمی ی در عبارت «در مملکت من

رابطه

مقاله

ضم ی
یک نفر زنى کهه معاههد هسهت خلخهال را از
پایش درآورند» اشاره بهه داسهتان خلخهال در
نهج البالغه مهی ک هد و بهه طهور صهریح بیهان
می دارد که این داسهتان را از

مهتن نهاج البالغاه

اقتبهاس کهرده اسهت ( .لسهدْ بلغ ِهی أنَّ الرَّجُهل
مِ ه ْهُمْ کههان ی هدْخُلُ علههى الْمَننرْةَ ِ الْمُسْننلِمَةِ و
الْأُخْرى الْمُعَاهِدَ ( )...رک :اماخ خمی ی 181
ج 141 :؛ نهجالبالغه  181خطبه .) 2 : 2
 )5-3-2عفو فریب خوردگان ،شدت عمل با سرکردگان شرارت

اماخ خمی ی با الگو قرار دادن امیرالمؤم ین به طور تلمیحی در مورد عفو و انتساخ میگوید:
موالی ما ،امیرالمؤم ین -سالخ اهلل علیه -آن مهرد نمونهة عهالم ،آن انسهان بهه
تماخ مع ا انسان ،آنکه در عبادت آن طور بود و در زهد و تسوا آن طور ،و در
که توطئه میک د شمشیر را [مىکشید و] مىکشت .هفتبد نفهر را در یهک
روز -چ انچه نسل مىک د -از یهود ب ى قُریْظه -که نظیر اسرائیل بود و ای هها
از نسل آنها شاید باش د -از دخ شمشیر گذرانهد! خهداى تبهارک و تعهالى در
موضع عفو و رحمتْ رحیم است .و در موضع انتساخ ،انتسامجو .امهاخ مسهلمین
هم این طور بود ،در موقع رحمت ،رحمهت؛ و در موقهع انتسهاخ ،انتسهاخ (امهاخ
خمی ی  181ج .) 8 :3
نوا بی امت یت
رابطه

ضم ی
تلمیح :اماخ خمی ی با عبارت «هفتبد نفر را در یهک
روز  -چ انچه نسل مىک هد -از یههود ب هى قُریْظهه-
که نظیر اسرائیل بود و ای ها از نسل آنها شاید باش د-

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

رحم و مروت آن طور و با مستضعین آن طور بود ،با مستکبرین و بها کسهانی
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از دخ شمشیر گذرانهد!» اشهاره بهه داسهتان یههود ب هی
قریظه میک د (أنَّ رسول اهلل(ص) بعث أکابر أصحابه
إلى ب ی قريظة -ف زلوا من حب هم فهزموا فبعث علیا
بالراية -فاست زلهم على حکم اهلل و حکم رسهوله -و
فعل فی خیبر م لها) (رک :ابوحامد  112ج) 83 :4
و دو صفت عفو و انتساخ را در امیرالمؤم ین به ع هوان
سیره اقتباسی از ایشان بیان میدارد.

نمونه عملی که اماخ خمی ی در زمان حیات خود در عفو اجرا کرد در یل آمده است:
متن حاضر:
غائله کردستان ،به دست مشهتى از خهدا بیخبهر مهزدور کهه از اسهلحة اج بهى
برخوردار و از پشت مرزها الهاخ مىگرفت ،با قیاخ دالورانهة قهواى انتظهامى و
پاسداران انسالب درهم پیچید؛ و سرکردگان مفسهد و وابسهته بهه اجانه در
گریزگاهها پ هان ،و جوانان فری خوردهاى را به جاى گذاشت د .ما به طورى
که کرارا اعالخ کردیم ،بجز سران ج ایتکار و آنان که در خیانت و ج ایت با
آنان شریک بودند ،از دیگر ج اوها ،حتهى گهولخوردگهانى کهه در حهزب
دمکرات وارد شدهاند ،در صورتى که سالوهاى خود را به مسامات انتظهامى
بسپارند ،با برادرى رفتار و عفهو عمهومى نمهودیم .ایهن اصهل عمهومى شهامل
قشرها و برادران کردستانى است .همه از پ اهگاهها بیرون بیای د و به بهرادران
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 9313

خود ملحق شوند ،و به زنهدگى عهادى خهود ادامهه ده هد .دولهت جمههورى
اسالمى در رفع گرفتاریهاى آنان و ترمیم خرابیها و سازندگى عس مانهدگیها
کوشا خواهد بود (اماخ خمی ی  181ج.)664 :3

سیره اماخ خمی ی در باره دانشجویان و اندیشم دان جامعه که به خطا میروند چ ین بوده است:
امروز که بسیارى از جوانان و اندیشم دان در فضاى آزاد کشور اسالمىمهان
احساس مىک د که مىتوان د اندیشهههاى خهود را در موضهوعات و مسهائل
مختل

اسالمى بیان دارند ،بها روى گشهاده و آغهوش بهاز حرفههاى آنهان را

بش وند .و اگر بیراهه مىروند ،با بیانى آک ده از محبت و دوسهتى راه راسهت
اسالمى را نشان آنها دهید......وقتى ما مىتوانیم به آی ده کشور و آی دهسازان

خطاهاى کوچک آنان بگذریم (اماخ خمی ی  181ج .)38-33 :

مقاله

امیدوار شویم که به آنهان در مسهائل گونهاگون بهها دههیم ،و از اشهتباهات و

813

متن غای  :علی(ا) در نامة  11خطاب به مالک اشتر که به فرمانداری مبر م بوب کهرده بهود
در رابطه با برخورد با خطاهای افراد زیر دست بیان میدارد«:فأعْطِهِمْ مِنْ عفْهوِک و صهفْحِک مِ ْهل
الَّذِی تُحِ ُّ أنْ یُعْطِیک اللَّهُ مِنْ عفْوِهِ و صفْحِهِ ،فإِنَّک فوْقهُمْ ،و والِی الْأمْرِ علیْک فوْقک ،و اللَّهُ فوْق
منْ ولَّاک .و قدِ اسْتکْفاک أمْرهُمْ و ابْتلاک بِهِم» (نهج البالغه  181نامهه « )1 4 :11به خطاشان م گهر ،و
از گ اهشان درگذر ،چ انکه دوست داری خدا بر تو ببخشاید و گ اهت را عفو فرماید ،چه تو برتهر
آنانی ،و آن که بر تو والیت دارد از تو برتر است ،و خدا از آن که تو را والیهت دارد بهاالتر ،و او
ساختن کارشان را از تو خواست و آنان را وسیلت آزمایش تو ساخت».
تضمین

نوا بی امت یت

حسن اتباا :در غائلهه کردسهتان ،قاعهده «رفتهار عفهو

رابطه

عمومی» برای اقشار زیردست از عبارت« فأعْطِهِمْ مِنْ
عفْوِک و صفْحِک»
حل :دربهاره اندیشهم دان از عبهارت «از اشهتباهات و
خطاهاى کوچک آنان بگذریم» به تأسی از عبارت «

 )5-3-3تشویق

متن حاضر:
آنچه خوب است در رادیو -تلویزیون و مطبوعات باشد ،آن است کهه بهراى
کشور اثرى داشته باشد .م لها اگهر زارعهى خهوب زراعهت کهرد و زراعهتش
خههوب بههود ،شههما ایههن شههخص را بههه جههاى مسامههات کشههور در صههفحه اول
بگذارید و زیرش ب ویسید این زارا چگونه بوده است ،این م تشر بشود .و یها
کارم دى خوب کار کرد ،و یا اگر طبیبى عمل خوبى انجاخ داد ،عکس او را
در صفحه اول چاپ ک ید و ب ویسید که این عملش چطهور بهوده اسهت .ایهن
باعث تشویق اطبا مىشود و بیشتر دنبال کار مىروند ،... .خالصه ،باید اساس
تشویق اشخاصى باشد [که] در این کشور فعالیت مهىک هد؛ ( ...امهاخ خمی هی
 181ج .)14 : 3

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

فأعْطِهِمْ مِنْ عفْوِک و صفْحِک» استفاده کرده است.
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همچ ین در ضمن بیانهاتی کهه دربهاره روحهانیون و نحهوه اداره آنهها مهیگفت هد بیهان داشهت د:
«اشخاص الیق تشویق شوند» (اماخ خمی ی  181ج .)181 :

متن غای  «:در بخشی از بیانات اماخ علی به مالک اشتر درباره نظامیان و تالشهای آنهها آمهده
است «:و واصِلْ فِی حُسْنِ ال َّ ا ِ علیْهِمْ ،و تعْدِیدِ ما أبْلى وُو الْبلها ِ مِه ْهُمْ ،فهإِنَّ ک ْهر َ الهذِّکْرِ لِحُسْهنِ
أفْعالِهِمْ تهُزُّ الشُّجاا و تُحرِّضُ ال َّاکِل إِنْ شا اللَّه» (نههجالبالغهه  181نامهه « )11 :11و ستودنشهان را بهه
نیکی پیوسته دار ،و رنج کسانی را که کوششی کرده اند بر زبان آر ،که فراوان کار نیکوی آنهان را
یاد کردن ،دلیر را برانگیزند ،و ترسان بد دل را به کوشش مایل گرداند ،إنشا اهلل».
نوا بی امت یت
رابطه

تضمین
حل :اماخ خمی ی با الهاخ گیهری از کهالخ « و واصِهلْ
مِنْ حُسْنِ ال َّ ها ِ علهیْهِمْ و ...تهُهزُّ الشُّهجاا و تُحهرِّضُ
ال َّاکِل » روش تشویق را باعهث کهار بیشهتر  ...بیهان
می دارند فسط قاله

الفهاظ بهه کهار گرفتهه امهروزی

است.

 )5-4اخالق اجتماعی کارگزاران در ارتباط با مردم
 )5-4-1محبت و دلسوزی

متن حاضر:
این طور نبود که رسول خدا حاال که در رأس واقع شده و رئیس امت اسهت
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 9313

م ل سایر حکومتها ریاست بک د .در مسجد مىآمدند مىنشست د؛ اصحابشان
و اتباعشان هم توى مسجد بود؛ کسى ،از خارج که مىآمد نمىدانست کداخ
از آنها پیغمبر است .مىپرسید کدامتان پیغمبر هسهتید؟ در نشسهتن ایهن طهور
نبود که یکى در باالى تخت ب شی د و ما بسى مسابلش بایست د و سهالخ نظهامى
بک د! حضرت امیر هم همین طور بود .صدر اسالخ وضع این طور بهود ،ایهن
طور نبود که امراى لشکر -امراى لشکر خیلى مهم هم داشت د -با مردخ دیگر
فاصله بگیرند؛ جو محبت بود .آنها در یک محیط دوستى و رفاقت و محبهت
زندگى مىکردند .بین خودشان «رُحما » بودند؛ یع ى همه بها ههم دوسهت و
رفیق  ...با رحمت رفتار مىکردند (اماخ خمی ی  181ج .) 11 :2

811
ما دلسوز باشد» (اماخ خمی ی  181ج .)41 :6

متن غای « :و أشْعِرْ قلْبک الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَََّةَ لهُمْ و اللُّطْ

مقاله

در جای دیگر میگوید «:م طق ما این است که یک حکومتی میخواهیم که آن به حهال ملهت
بِهِهم» (نههج البالغهه  181نامهه :11

 « .)1 4و مهربانی بر رعیت را برای دلِ خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن با آنهان را و مهربهانی
کردن با همگان».
نوا بی امت یت
رابطه

ضم ی
تلمیح :درمتن اول اشارهای به شرایط عبر حکومت
در صدر اسالخ و زمهان امهاخ علهی مهیک هد کهه جهو
حاکم جو محبت با مردخ بود .جو محبهت بهود .آنهها
در یک محهیط دوسهتى و رفاقهت و محبهت زنهدگى
مىکردند».

نوا بی امت یت
رابطه

تضمین
اقتباس :عبارت «یک حکهومتی مهیخهواهیم کهه بهه
حال مهردخ دلسهوز باشهد» الههامی از عبهارت «ةَشْنعِرْ
است.

 )5-4-2تواضع در خدمت

متن حاضر:
اگر نبود همت این محرومان و همهت ایهن روسهتائیان و همهت ایهن ج هوب
شهریها ،اگر نبود این ،نه ر یم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در مسابهل
مشکالت مىتوانستیم مساومت ک یم .همة ای ها از برکات ای هایى هسهت د کهه
شما به امداد آنها برخاستهاید؛ و آنها الیهق ایهن هسهت د کهه مها بها تواضهع بهه
خدمت آنها برویم و براى آنها خدمت ک یم؛ همهه مها خهدمتگزار آنهها بایهد
باشیم (اماخ خمی ی  181ج.)6 1 : 2

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

قَلََْكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَََّنةَ لَهُن ْ وَ اللُّطْن َ بِهِن »

811
پژوهشنامة متين

متن غای  :در فرازی دیگر از عهدنامه مالک اشتر در انتخاب امیر لشگر آمده است« :و یهرْأفُ
بِالضُّعفا  ....ففرِّغْ لِأُولئِک ثِستک مِنْ أهْلِ الْخَشْيَةِ و التَّواضُع» (نهج البالغه  181نامه « )111 ،1 4 :11و بهر
ناتوانان رحمت آرد  ...و کسی را که بدو اعتماد داری برای تفسد حهال آن جماعهت بگهذار کهه از
خدا ترسان باشد و از فروت ان».
تضمین

نوا بی امت یت

حل :عبارت «بها تواضهع بهه خهدمت آنهها بهرویم»

رابطه

تلفیسی از اقتباس از دو عبارت «و یرْأفُ بِالضُّعفا »
و «ففههرِّغْ لِأُولئِههک ثِستههک مِههنْ أهْههلِ الْخَشْننيَةِ و
التَّواضُع» میباشد.
 )5-4-3دقت در رعایت اموال عمومی

متن حاضر:
حکومت ،حکومت حضرت امیر -سالخ اللَّه علیه -و وضع حکومت او را مها
در نظر بگیریم ،و کسانى که در حکومهت هسهت د و در دسهتگاههاى دولتهى
هست د ،سیرة آن بزرگوار را در نظر بگیرند و ببی د که باید چهه بک هد .البتهه
قدرت ای که آن طور کسى عمل بک د ،ماها نداریم ،کسى ندارد .بهه طهورى
که نسل کردند در یکى از چیزهایى که به بعض از عمهال خودشهان نوشهت د،
نوشتهاند که« :سر قلمها را نازک بگیرید ،سطرها را نزدیک ههم ب ویسهید ،از
سال شانزدهم/شماره شصت و پنج  /زمستان 9313

چیزهایى که فایده ندارد ،احتراز ک ید» .این یک دستورى هست براى همهه؛
یع ى ،دستورى هست براى کسانى که در بیت المال دست دارنهد .ایهن طهور
حضرت امیر -سالخ اللَّه علیهه -در وقهت حکهومتش دسهتور مهىدههد بهراى
صرفهجویى .او مضایسه مىک د کهه در یهک صهفحه کهه مهىشهود ده سهطر
نوشت ،پ ج سطر نوشته بشود؛ یک قلم که مهىتوانهد آن مرکّبهى کهه در آن
وقت بوده است صرف ک د ،سرش ریزه باشد تا کم صرف بشهود ،حرفههاى
غیر اصولى نوشته نشود ،که صرفه واقع بشود .باز از ایشان نسل شده است که
حساب بیت المال را مىکشیدند ،چراغى روشهن بهود ،شهمعى روشهن بهود و
کسى آمد با ایشان حرف دیگرى مىخواست بزند ،شمع را خاموش کردند،

خمی ی  181ج 126 : 3ه.)121

مقاله

فرمودند که این مال بیت المال است ،تو مىخواهى حرف دیگهر بزنهى (امهاخ
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متن غای [« :و قال(ا) لِکاتِبِهِ عُبیْدِ اللَّهِ بْنِ أبِی رافِعٍ] ألِقْ دواتک ،و أطِلْ جِلْفَةَ قلمِهک ،و فهرِّجْ
بیْن السُّطُورِ و قرْمِطْ بیْن الْحُرُوفِ ،فإِنَّ

لِک أجْدرُ بِبباحَةِ الْخطِّ» (نهج البالغه  181کلمات قبار :1 1

[ .)6 8به نویس ده خود عبیداهلل بن ابی رافع فرمود]« :دواتت را لیسه بی داز و از جای تراش تها نهوک
خامهات را درازساز ،و میان سطرها را گشادهدار و حرفها را نزدیک هم آر کهه چ هین کهار زیبهایی
خط را سزاوار است».
در شرح بهج الصباغه آمده است که این سخن درباره زیبایی در نوشتار است اما بالفاصهله شهکل
دیگری از روایت را از کتاب خصال نسل میک د که در زیر آمده و متن پ ههان کهالخ امهاخ خمی هی
هم به شمار میرود «ع ه علیه السالخ :کت

إلی عمالهه :ادِقّهوُا اقْالمکُهمْ ،و قهارِبوُا بهیْن سُهطوُرِکُمْ ،و

احْذِفوُا مِنْ فُضوُلِکُمْ ،و اقْبُدُوا قبْد الْمعهانى ،و ایَّهاکُمْ و الْاِکْ هار فهاِنَّ امْهوال الْمُسْهلِمین ال تحْتمِهلُ
الْاِضْرار» (شوشتری  124ج  631 : 6و نیز ر.ک :شیخ صدوق  11 : 14و  .)81نوکهای قلمههای خهود را
تیز ک ید و خطوط را نزدیک ب ویسید و کلمات اضافی برای من ن ویسید و به مع ی توجه ک ید و از
زیاده روی برحذر باشید زیرا اموال مسلمانان تحمل ضررندارد.
نوا بی امت یت

اقتباس :اماخ خمی ی در این سخن خود آشکارا از کالخ
علی علیه السالخ اقتباس کهرده و عبهارت «سهر قلمهها را
نازک بگیرید ،سهطرها را نزدیهک ههم ب ویسهید »...،را
کههه ترجمههة عبههارت «ادِقّههوُا اقْالمکُههمْ ،و قههارِبوُا بههیْن
سُطوُرِکُمْ» است آورده است.

 )5-4-4عدم تبعیض

متن حاضر «:برنامه جمهوری اسالمی این است که یک دولتی به وجود بیاید که با همهة قشهرها بهه
عدالت رفتار ک د؛

و امتیاز بین قشرها ندهد ،مگر بهه امتیهازات انسهانی کهه خهود آنهها دارنهد» (امهاخ

خمی ی 181ج  )2 :3همین مضهمون را در جهای دیگهر دارد« :در جمههورى اسهالمى عهدل اسهالمى
جریان پیدا مىک د ،عدالت الهى بر تماخ ملت ،سایه مىافک د» (اماخ خمی ی  181ج  )1 1 :4ایشهان ،در
جایی دیگر میفرماید« :حکومت عدل را اعالخ نمودید .حکومتی که در آن ،جمیع اقشهار ملهت بها

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

رابطه

تضمین
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یک چشم دیده میشوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به یک طور میتابد» (امهاخ خمی هی  181ج
.)611 :4

متن غای « :و لْیکُنْ أح

ُّ الْأُمُورِ إِلیْک أوْسطها فِی الْحقِّ و أعمها فِی الْعدْل» (نهجالبالغه  181نامه

« .)1 2 :11و باید از کارها آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را
فراگیرتر بود».
ظاهرا م ظور این است که اگر خواستی بین چ د کار عدالت گستر یکی را انتخاب ک هی ،آنهی
را انتخاب کن که برای اقشار بیشتری از مردخ عدالت را فراهم سازد .در جایی دیگر در نامهای کهه
به یکی از کارگزارانش نوشته سفارش میک د در همهة احهوال در بهین اقشهار مهردخ یکسهان رفتهار
ک د«:آسِ بیْ هُمْ فِی اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَ ِ حتَّى لا یطْمع الْعُظما ُ فِی حیْفِک لهُمْ و لها ییْهأس الضُّهعفا ُ مِهنْ
عدْلِک بِهِم» (نهجالبالغه  181نامه « .) 83 : 2و به یک چشم ب گر به همگهان ،خهواه بهه گوشهة چشهم
نِگری و خواه خیره شوی به آنان ،تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نب دند و نهاتوان از عهدالتت
مأیوس نگردند».
نوا بی امت یت

تضمین

رابطه

حل :عبارت «با همه قشرها بهه عهدالت رفتهار ک هد» بهه
نههوعی تغییههر یافتههه عبههارت «آسِ بیْه هُمْ فِههی اللَّحْظَ نةِ وَ
النَّظْرَ ِ» است.
حل :عبارت «رعایت عدالت در بین اقشهار» اقتبهاس از
«أعمُّها فِی الْعدْل» است.
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نتیجهگیری
در گزی ههای اخالق اجتماعی کارگزاران که در پژوهش حاضر مورد بررسی قهرار گرفتهه ،امهاخ
خمی ی از سیره فکری و عملی حضرت علی(ا) به طور کامال تعمدی و آشکار تأثیر پذیرفتهه و ایهن
تأثیرپذیری در سخ ان و متون برجای مانده از ایشان در صحيفه امام واضهح و آشهکار اسهت و ههی
قبدی برای کتمان و پ هان کردن آن دیده نمیشود .ب ابراین نوا دوخ بی امت یت (تعمدی -پ ههان
که معادل سرقتهای ادبی در بالغت است) در کالخ ایشان دیده نمیشود.
از هجده مورد بررسی شده در جداول ،در دوازده مورد ،رابطه بی امت یت بین دو متن انتخابی از
نوا تعمدی-آشکار (تضمین) و از گونههای مختل

آن است که امهاخ خمی هی در آنهها از کهالخ

811
هفت مورد از آن به گونه «حل» میباشد که نشان میدهد ت ها جمله ب دی و وا گان مهورد اسهتفاده

مقاله

امیرالمؤم ین به طور آگاهانه و ارادی در کالخ خهود اسهتفاده کهرده اسهت و از ایهن دوازده مهورد،
متفاوت است و همان مع ا م تسل شده است .یک مهورد بهه گونهه «تولیهد» اسهت کهه در آن مفههوخ
اقتباس شده در یک مع ای جدیدتر و کاملتر آمده است.
در شش مورد باقیمانده ،اشاره به داستان ،سخن یا رفتاری از امیرالمؤم ین شده و از کالخ ایشان
الهاخ گرفته شده که از نوا رابطهه بی امت یهت ضهم ی بهه شهمار مهیرود .و ایهن نشهان مهیدههد کهه
(ا)

ه گامیکه اماخ خمی ی بهه طهور ارادی درصهدد اسهتفاده از کهالخ و اندیشههههای حضهرت علهی

نبودهاند به دلیل تأثر عمیق اعتسادی از ایشان به طور ناخودآگاه از مضامین و محتوای کهالخ ایشهان
برای بیان مطالبشان بهره بردهاند.
با استفاده از روش علمی بی امت یت در این تحسیق ،متن صحيفه امام کامال متأثر از متن نهج البالغه

در موضوا اخالق اجتماعی کارگزاران ش اخته میشود.
با بررسی این دو متن می توان این نتیجه گیری را نمود که علیرغم تعلهق دو صهاح
عبر متفاوت ،حضور نهج البالغه به ع وان متن پیشین یا پ هان در متون مختل

اثهر بهه دو

صحيفه امام بهه دلیهل

تبعیت شخبیت معاصر از مبانی فکری شخبیت متسدخ به طور آشکاری رخ مینماید.

یکی از برکات این نوا روش ها در بررسی متون ،به دست آوردن میزان تأثر پذیری متون معاصر از
متون قدیم است این نوا زاویه دید که در روش بی امت یت نمود دارد در جهان معاصر بسیار اهمیت
پیدا میک د .به نظر میرسد با بررسی متون اسالمی جدید و قدیم مهیتهوان بهه نشهانهههای بسهیاری
دست یافت که میتواند دریچه های روش ی را در مباحث مختل

اخالقی ،فسهی ،فلسفی ،تهاریخی

و ....به روی ما بگشاید یکی از مهم ترین قسمتها به عسیدة نویس ده فساههت امهاخ خمی هی و بررسهی
میزان تأثر ایشان از متسدمین و میزان تأثیر پهذیری از ایشهان در رسهالهههای فسهیهه متهأخرین اسهت.
بررسی بی امت یت چهل حدیث ایشان و دریافت متون پ هان آن نیز بسیار جاله
عالقم دان توصیه میگردد.

توجهه اسهت کهه بهه

نماد اخالق اجتماعی نهج البالغه و صحیفه اماخ با رویکرد بی امت ی

پیشنهادات:
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منابع
-

نهج البالغه ) 181( .ترجمه سید جعفر شهیدی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فره گی ،چاپ بیست و
یکم .

-

آلن ،گراهاخ ) 181( .بينامتنيت ،ترجمه پیاخ یزدانجو ،تهران :نشر مرکز .

-

ابوحامد ،عزالدین ) 112( .شرح نهج البالغه ابن ابي الحدید ،قم :کتابخانه عمومی آیت اهلل مرعشی نجفی.

-

اماخ خمی ی ،سید روو اهلل ) 18 ( .شرح چهل حدیث (اربعين حدیث) ،تهران :مؤسسه ت ظیم ونشر آثار اماخ
خمی ی ،چاپ بیست و پ جم .

-

هههههههههههههه  ) 181( .صحيفه امام ،تهران :مؤسسه ت ظیم ونشر آثار اماخ خمی ی ،چاپ چهارخ.

-

انوشه ،حسن) 124( .

فرهنگنامه ادبي ا فارسي (گزیده اصطالحات ،مضامين و موضوعات ادب فارسي)،

تهران :سازمان چاپ و انتشارات.
-

ایبرمرز ،اخ.اچ ،گالت هرنم ،جفری ) 118( .فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي ،ترجمه سعید سبزیان،
تهران :ره ما.

-

تمیمی آمدی ،عبدالواحد ) 144( .تصنيف غرر الحکم و دررالحکم ،قم :دفتر تبلیغات.

-

حکمت ،علی اصغر ) 14 ( .امثال القرآن ،تهران :ب یاد قرآن.

-

رادفر ،ابوالساسم ) 148( .فرهنگ بالغي-ادبي ،تهران :اطالعات.

-

ساسانی ،فرهاد« ) 181( .بی امت یت :پیشی ه و پسی ة نسد بی امت ی» ،بيناب ،شماره  1و.4

-

شوشتری ،محمد تسی ) 124( .بهج الصباغه في شرح نهج البالغه ،تهران :امیر کبیر.

-

شیخ صدوق ،محمد بن بابویه ) 14 ( .الخصال ،تبحیح علی اکبر غفاری ،قم :جامعة مدرسین .

-

صباغی ،علی« ) 13 ( .بررسی تطبیسی محورهای سه گانه بی امت یت نت و بخشهایی از نظریة بالغت
اسالمی» ،پژوهشهای ادبي ،شماره .18
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-

مکاریک ،ایرنا ریما ) 181( .دانش نامة نظریههای ادبي معاصر ،ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی ،تهران:
آگه.

-

میر تاج الدی ی ،محمدرضا ) 124( .اخالق كارگزاران حکومت از دیدگاه اسالم ،تهران :سازمان تبلیغات
اسالمی ،چاپ دوخ.

-

میرزایی ،فرامرز و ماشا اهلل واحدی188( .

) «روابط بی امت ی قرآن با اشعار احمد مطر» ،ادب و زبان فارسي،

شماره . 1
-

نامور مطلق ،بهمن« ) 184( .ترامت یت مطالعة روابط یک متن با دیگر متنها» ،فصلنامه شناخت ،شماره  .18
.

-

هههههههههههههه « ) 188( .از تحلیل بی امت ی تا تحلیل بی اگفتمانی» ،پژوهشگاه فرهنگستان هنر ،شماره

-

نراقی ،محمدبن ابی ر( .بیتا) جامع السعادات ،بیروت:مؤسسه االعلمی للمطبوعات.

-

هاشمی ،احمد 6 1( .ق) جواهر البالغه في المعاني و البيان و البدیع ،قم :مرکز نشر ،چاپ دوخ.

-

همایی ،جالل الدین ) 18 ( .فنون بالغت و صناعات ادبي ،تهران :مؤسسه نشر هما ،چاپ بیست و یکم .

