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 چکیده 

عقالنیت، حاکمیت عقل و منطق انسانی در سازماندهی روابط اجتماعی است و عقالنیت سیاسیِ مبتنی بر حق و 
سیاسی در چارچوب ادای حقوق و  سازنده و مفید با زمامدار و جامعۀتکلیف، باور مبتنی بر خِرد مردم به تعامل 

گردد که مبتنی بر آگاهی ق میمند، زمانی محقّجا که عقالنیت سیاسی در شکلی نظامایفای تکالیف است. از آن
اسی سیهای حقوق زمامـدار بر مردم را بر اسـاس نظام حـق و تکلیفِ ـفهمؤلّ قالۀ حاضر کوشیدهکـافی باشد، م

البالغه، معرفی نماید. این هدف، با رویکرد کیفی مبتنی بر منـطق استقرا و متکی بر اسـتراتژی داده بنیاد نهج
اکتشافی دنبال شده است. ضرورت بحث آن است که هر اندازه مردمان یک کشور، حقوق زمامدار و  ایگونهبه

برقرار  تر با او و جامعۀ سیاسیتکالیف خود در قبال وی و نظام سیاسی حاکم را بهتر بشناسند، تعاملی خردمندانه
خدا، مسئولیت اجتماعی، اطاعت و دهندۀ آن است که بصیرت، ثبات، جهاد در راه کنند. نتایج تحقیق نشانمی

 .استالبالغه نهج از منظرهای عقالنیت سیاسی مردم فه، بارزترین مؤلّدر امور مطابق حق حمایت از زمامدار
 

 البالغه، عقالنیت سیاسی، حق، تکلیف.نهجها: کلیدواژه
 

 
 
 
 
 

 

 
 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق )ع(. 1
 نور تهرانالبالغه دانشگاه پیاماستادیار گروه علوم قرآن و حدیث و نهج. 2

 نور تهران )واحد تهران جنوب(دانشگاه پیام –البالغه گرایش علوم و معارف نهج –دانشجوی دکتری رشته الهیات  .3
 Email: jafari138953@yahoo.com *: نویسنده مسئول

 البالغهفصلنامه پژوهشنامه نهج      
 

 7931بهار  -71شماره  -سال پنجم    

         DOI: 10.22084/nahj.2017.1835 

http://dx.doi.org/10.22084/nahj.2017.1835


  های عقالنیت سیاسی مردم بر اساس...مؤلفه          67

 

 . مقدمه1

توان سخن گفت، هم از های مختلف میعنوان ارزشمندترین موهبت الهی، از جنبهپیرامون عقالنیت، به
های گوناگون معرفتی؛ که معانی ترکیبی آن در حوزه جهت معناپذیری ماهوی عقالنیت و هم از نظر تحمل

موضوع عقالنیت را در حوزۀ مورد عالقۀ خود، مطالعه  ،بسیاری قانِبه دلیل همین گسترۀ معنایی، محقّ
ر ه نموده، حوزۀ سیاسی است که بتر به این بحث توجّها که قدری بیشاند. در این میان، یکی از حوزهنموده
ی اتوجهی نیز به دست داده است. مسألهاین موضوع را بررسی و تحقیقات قابل« عقالنیت سیاسی»محور 

ت های دینی اسالم اسفهؤلّبا توجه به م« عقالنیت سیاسی مردم»که در این عرصه خأل آن محسوس است، 
 البالغه مطالعه نموده است.ها را از دیدگاه نهجفهحاضر، این مؤلّ ۀکه مقال

 . بیان مسئله1-1

مردان از سوی دیگر، حقوق و تکالیف متقابلی نسبت سو و زمامدار و دولتاسالمی، مردم از یک ۀدر جامع
جامعه تأثیرگذار است. با توجه به محدودیت مقاله، ها در عقالنیت سیاسی به یکدیگر دارند که مجموع این

ی عقالنیت سیاسی مردم در این تحقیق، به حقوق سیاسیِ زمامدار و تکالیف مردم در قبال او از دیدگاه مسأله
ی البالغه، مروِّج نوعی رفتار و اندیشۀ مبتنشود؛ به این معنا که گفتمان سیاسی نهجالبالغه محدود مینهج

مردم در تعامل با زمامدار و جامعۀ سیاسی کشور در راستای تأمین منافع جمعی است. در  بر خردورزی
نظور حفظ ماعی خود، احساس تکلیف نموده و بهی این عقالنیت، مردم نسبت به وظایف فردی و اجتمنتیجه

در گِرو آگاهی  رو، عقالنیت سیاسی مردم،گمارند. از اینقِوام و دوام پویای جامعه، به انجام آن همت می
ألۀ بنیادینِ گردد؛ بنابراین، مسآنان از تکالیفی است که در این تعاملِ بر اساس نظام حق و تکلیف، تعریف می

آن در  قتحقیق، چیستی حقوق سیاسی زمامدار بر مردم، یا تکالیف مردم در قبال زمامدار و چگونگی تحقّ
 البالغه است.سیاسی از منظر نهج جامعه

مترتب  ی، تکلیفیو تکلیف، ارتباطی متناظر است؛ به این معنا که بر هر حقّ قّـین میان، ارتباط حدر ا    
ای ونهگو تکلیف، مفاهیمی متضایفند که به آورد؛ بنابراین، حقّشود و از هر تکلیف نیز، حقّی سر بر میمی

 گیرند.سیستمی، در کنار هم قرار می

 پژوهش ۀ. پیشین1-2

نامید که به حکم توانایی در نطق، سود و زیان و درست و نادرست « حیوان ناطق»ارسطو انسان را اولین بار، 
روشن است  (.5: 1331)ارسطو، کند شناسد و همین شاخصه، او را از سایر جانداران متمایز میرا از هم بازمی

ای از آن ندارند. از اینت بهرهاست که در انحصار اوست و دیگر حیوانا 1که مراد از ناطقیت انسان، عقالنیتی
ا نهضت خود را ب عقالنیت نمود که انسان،شناسی قرن نوزدهمى فرانسه استدالل میرو، وِبِر در برابر انسان

اند )کالبرگ، هاى گذشته، ناتوان از کنش عقالنى نبودهگاه در دورهروشنگرى به دست نیاورده و افراد هیچ
1333: 33.) 

                                                           
1. Rationality 
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 د:ها را به چند دسته تقسیم کرتوان آناما آثار گوناگونی راجع به موضوع عقالنیت تألیف شده که می    

قی اند. دسته دوم، به مطالعه تطبیدسته اول، آثاری است که از عقالنیت و نقش آن در تربیت بحث کرده    
رو مربوط و دسته، به موضوع مقاله پیشپردازد. این دعقالنیت در آثار فالسفه غرب و دانشمندان مسلمان می

 شود.نمی
ین هایی با عناونامهپردازد. پایاناما دسته سوم، به رابطه عقالنیت با دولت و سیاست به نحو عام می    

ه ای عقالنیت سیاسی در اندیشبررسی مقایسه»، «عقالنیت سیاسی در اندیشه توماس هابز و جان الک»
نیت دولت از عقال»، «گیری عقالنیت در نخبگان سیاسیموانع شکل»، «کویناسابونصر فارابی و توماس ا

افتگی یعقالنیت و توسعه»و کتاب « یافتگی سیاسی اجتماعیرابطه عقالنیت با توسعه»و « تا دولت عقالنی
 اند.در این موضوع تألیف شده« ایران
میراث علمی دانشمندان مسلمان را به  های اسالمی ودسته چهارم، آثاری است که عقالنیت در آموزه    

ستره گ»، «جایگاه عقالنیت در سیره سیاسی اجتماعی امام حسن)ع(»های نامهبحث گذاشته است. پایان
نقش »، «نسبت دین و سیاست با تأکید بر عنصر عقالنیت از منظر قرآن»، «عقالنیت در پرتو وحیانیت

و « دین و عقالنیت از دیدگاه غزالی و شهید مطهری»، «ساالری دینیعقالنیت در کارایی نظام مردم
، چاپ شده در مجله مطالعات تفسیری، «خردورزی در هندسه معرفتی تفسیر سوره حجرات»های مقاله

عقالنیت فضیلت»، چاپ شده در مجله فرهنگ رضوی، «های عقالنیت اجتماعی در معارف رضویشاخصه»
اصر ورزی معتأمالتی پیرامون اندیشه»وهشنامه فلسفه دین، ، منتشر شده در پژ«محور و باورهای دینی

نه معرفت که در آی« عقالنیت در اندیشه رازی»، چاپ شده در فصلنامه سیاست و «مسلمین: بحران عقالنیت
 اند.منتشرشده، پیرامون این محور تألیف شده

ند. دو اه به صورت عام پرداختهالبالغدسته پنجم، آثاری است که به پژوهش در موضوع عقالنیت در نهج    
 ، در این«البالغهعقالنیت از منظر نهج»و « البالغهخردورزی و عقالنیت در نهج»نامه با عناوین پایان

 اند.موضوع تألیف شده
بالغه الیک از آثار فوق، موضوع عقالنیت سیاسی مردم به صورت خاص در نهجبه این ترتیب، در هیچ    

پردازد. همین امر، وجه ممیّز این مطالعه با دیگر نگرفته و مقاله حاضر به این مسأله میمورد پژوهش قرار 
 ها با محور عقالنیت است.پژوهش

تمیز حق از باطل و تشخیص سره از ناسره در دنیای سیاست، کار آسانی نیست بلکه چنین قدرت تمیزی،     
و ثبات در کردار باشند و این بصیرت و ثبات نیز  تنها از مردمانی ساخته است که دارای بصیرت در پندار

شود که آدمی، عقل سلیم را حاکم بر اندیشه و رفتار خود نماید. بر این اساس، معیار عقالنیت وقتی حاصل می
اضر شان است که این مهم را تحقیق حسیاسی مردم، انطباق اندیشه و رفتار سیاسی آنان، با حکم قوه ناطقه

 نماید.البالغه تبیین میسیاسی امیرالمؤمنین)ع( با محوریت نهجبر اساس اندیشه 
رفاً شان به عقالنیت، صکه اساس نگرش - های سکوالرلذا، فارِق نگاه این مقاله به عقالنیت با نظام    

 البالغه، نگاهی عمیق وهای نهجدر همین است که نگاه مقاله حاضر با استناد به آموزه - عقل ابزاری است
 پیروی دموکرات،که، یکی از اصول مسلم حاکم بر جوامع لیبرال طنی و برخاسته از بصیرت است؛ حال آنبا
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تبع پیروی از عقالنیت ابزاری است. به اعتراف هابرماس، پوزیتیویسم با فرو کاستن به از روش پوزیتیویستی
-35: 2212، )رضویگذارد های دیگرِ انسانی باقی نمیتحلیلی، جایی برای دلبستگی-عقل به علوم تجربی

12.) 
گری نژرف های دیگران راجع به عقالنیت سیاسی،که مقایسۀ مطالب این تحقیق با دیدگاهضمن آن    
که افرادی چون هانتینگتون، دهد؛ چنانالبالغه در مسؤولیت اجتماعی سیاسی انسان را نشان مینهج

از رشد  ایاند؛ یعنی انسان به مرحلهعقالنیت سیاسی را حاکم شدن عقل انسان بر مقدّرات الهی دانسته
ای که ت. یک انسان سنتی در جامعهنیاز اسرسد که دیگر از تقدیر الهی و نظر خالق خود، بیعقالنی می

نیافته، در حقیقت، انسانی منفعل در برابر قانون الهی و نظارت خدایی است. در توسعه سیاسی در آن تحقق
و  55: 1335)هانتینگتون، نیاز از خداوند است یافته، انسانی فعّال و بیمقابل، انسان مدرن در جامعه توسعه

133.) 
ی ابندی و تحلیل اطالعات به روش داده بنیاد است. این روش، مجموعهژوهش، طبقهنوآوری دیگر این پ    

افزون بر این،  (.233: 1113)نیومن، ها برای توسعه دادن نظریۀ استقرایی در مورد یک پدیده است از شیوه
 (.5: 1335 )منصوریان،استوار اسـت « های واقعیای مستند از دادهزمینه»تئوری مبتنی بر ایـن روش، بر 

ها، مفـاهیم و قضایا را طی یک فرآیند منظم، به جای داند که نظریهبنیاد را روشی میپاول، نظریه داده
طور مستقیم از هـای نظری موجود، بههـا یـا چـارچوبهای قبلی و سـایر پـژوهشفرضاستنتاج از پیش

پردازی منظم برای رسیدن به ر مبتنی بر دادهبنابراین، روش مذکو (؛53: 1111)پاول، کند ها کشف میداده
ها به منظور ارائه نظریات متقن علمی و مُستظهَر به هایی برگرفته از دادهمفاهیمی منطقی و ساختن مقوله

ی، یابی به تئورای خاص است که روش و صبغۀ منطقی غالب آن برای دستاسناد و مدارک موجود در زمینه
های روش بر این اساس، فرایند خلق تئوری با توجه به گام (.23: 1112کوربین، )اشتراوس و استقراء است 

 تحقیق، مراحل زیر را طی خواهد نمود.
 

 هاالبالغه و پردازش دادهها از نهجاستخراج داده

 
 های نزدیک به همسازی از میان دادهمفهوم

 
 جنس به یکدیگرها با پیوند دادن مفاهیم همایجاد مقوله

 
 

 ها و در حدیکشف مقولۀ مرکزی یا هسته از درون پژوهش با توجه به داشتن حداقل یک وجه مشترک غالب با سایر مقوله

 بیشتر از همۀ آنها

 
 تولید نظریه و ارائۀ الگو                                                                          

 تحقیق در فرایند خلق نظریه و طراحی الگوهای اصلی : گام1نمودار 
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 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-3

نیاز کشور به داشتن الگویی کارآمد از رفتار سیاسی مردم در تعامل با رهبری و کارگزاران نظام، ضرورت 
ی مذهبی کشور، مقبولیت و محبوبیت امیرالمؤمنین)ع( دهد. با توجه به صبغهانجام این پژوهش را نشان می

البالغه نزد علمای اسالمی و مجامع علمی، این الگو بر اساس برای دو فریقِ شیعه و سنی و موثق بودن نهج
 گردد.البالغه سازماندهی شده و ارائه میتعالیم نهج

های مختلف موجب سردرگمی، انحراف و نابسامانی در امور است. از سوی دیگر، نداشتن الگو در زمینه    
 های اخیر، توجه مسئوالن نظام، از مقام معظم رهبریهای گوناگون، در سالسازی در عرصهرو، الگواز این

تا دیگران ( 1331، «های راهبردیاندیشه»سایت غدیر، بیانات مقام معظم رهبری در نخستین نشست  ر.ک:)
های گذشته موجب خساراتی بزرگ و مند در کشور، در دههرا به خود جلب نموده؛ زیرا، نبودِ الگوهای نظام

بعضاً جبران ناپذیر در سطح ملی و فراملی برای دولت و ملت بوده است. تحقیق حاضر از آن رو دارای 
س را کشف و پ« مردم عقالنیت سیاسی»های اهمیت است که بر اساس یکی از متون روایی موثق، مؤلفه
  نماید.از اشباع نظری، تئوری ناظر به آن را در قالب الگو ارائه می

 

 . تعریف مفاهیم2
از  شود و الزم است تعریف روشنیهای کیفی، از مفاهیم که ماهیتی توصیفی دارند، استفاده میدر پژوهش

ور خالصه طاین تحقیق، مفاهیم اصلی آن بهمفاهیم اصلی تحقیق ارائه گردد. لذا با توجه به رویکرد کیفی 
 شوند:تعریف می

 1سیاست -
ابن)ی دیگری چون خو و سرشت آدمی است به معنای ریاست و معان« سوس»در لغت، از ریشۀ « سیاست»

رد : به آن کار اقدام کقامَ بِهِ؛ یعنی: «ساس االمرَ سیاسةً»شود: . چنانکه گفته می(321-5/332: 1313منظور، 

ها، هدف غایی فاعل باشد؛ همو گفته است: که اصالح آنطوریالبته، اقدام کردن به امور به)همان(. 

 )همان(.« السیاسة: القیام علی الشیء بما یصلحه»

و گاهی خود  (11: 1353)عنایت، سیاست، در اصطالح، گاه فن کشوردارى و کسب قدرت اجتماعی     
دانسته شده است. در فرهنگ لیتره نیز  (53: 1331ده، زا)حشمتت و فن کسب، توزیع و حفظ آن قدر

 «فن و عمل فرمانروایی بر جوامع انسانی»و در فرهنگ روبر، « علم فرمانروایی بر کشورها»سیاست، 
 (.11: 1332)دوورژه، شده است تعریف

رگونه راهبرد کم دارای دو معنای خاص و عام است؛ در معنای عام، هدر حوزۀ کاربردی هم سیاست دست    
که شود، چنانگفته می« سیاست»و روش برای اداره یا بهکردِ هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی، 

 گوییم.ها سخن میاز سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آن

                                                           
1. Politics 
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قاصد و چگونگیِ فعالیتِ اما به معنای خاص، هر امری که مربوط به دولت و مدیریت، تعیین شکل، م    
، به معنای خاص سخن می«سیاست»شود؛ بنابراین، هرگاه از محسوب می« سیاسی»دولت باشد، امور 

برندۀ آنست، سر و کار گوییم، همواره با دولت، یعنی سازمان قدرت در جامعه که نگهبان نظم موجود یا پیش
ترتیب امور در کشور، رهبری طبقات، مسائل داریم. امور سیاسی شامل مسائل مربوط به ساخت دولت، 

 (.212-213: 1335)آشوری، های بانفوذ و غیره است ا و گروههکشاکش بر سر قدرت سیاسی میان حزب

سُوسُوا إِیمَانَكُمْ »البالغه هم سیاست، گاهی به معنای صیانت آمده؛ مانند: در ادبیات واژگانی نهج    

که خطاب به معاویه، آورده اه به معنای زمامداری و تدبیر امور مردم؛ چنانو گ (135)حکمت/ 1«بِالصَّدَقَةِ

 (.12)نامه/ 2«مَتَى كُنْتُمْ یَا مُعَاوِیَةُ سَاسَةَ الرَّعِیَّةِ و َوُلَاةَ أَمْرِ الْأُمَّةِ بِغَیْرِ قَدَمٍ سَابِقٍ وَ لَا شَرَفٍ بَاسِق»است: 

ا و هداند، دانش سیاسی را باالترین دانشها را نیکی میانشاز نگاه غایی نیز، ارسطو که غایت همۀ د    
 (.132: 1331)ارسطو،  ها دانسته استرا، واالترین نیکیغایت آن 

 3عقالنیت سیاسی -
ای حیات هگرای بشر بر تمامی عرصهجو و فطرتعقالنیت، یعنی حاکم شدن عقل سلیمِ تعالی خواه، حقیقت

فرهنگی، اجتماعی، عبادی، امنیتی، علمی و...؛ نه پیروی کورکورانه از عقل  انسانی اعم از سیاسی، اقتصادی،
نیز، عبارت است از استفاده حداکثری از عقل در عرصه سیاست و به حداقل « عقالنیت سیاسی»طبیعی بشر. 

 گیرند؛ مانند خرافات و جهل و منافع،رساندن نقش سایر منابعی که در این عرصه در مقابل عقل قرار می
امیال و هوی و هوس و مطامع فردی و گروهی، احساسات و... به دیگر سخن، عقالنیت سیاسی، انطباق 
مواضع سیاسی با قوانین عقل و خرد و کاربرد معیارهای عینی و منطقی در تنظیم روابط و حل مسائل 

 (.355: 1335سیاسی است )آقا بخشی، 

 3حقّ -
و برای آن چهار معنا ذکر نموده که عبارتند از: ایجاد شیء به  راغب، اصل حق را مطابقت و موافقت دانسته

اقتضای حکمت؛ موجودیت شیء به مقتضای حکمت؛ مطابقت اعتقاد نفسانی به مقتضای آن و ضرورت 
 (.235: 1323)وجوب( فعلی و قولی )راغب، 

یقت هر چیز، اجازه، حق، در معانی دیگری مانند اتحاد و انطباق میان حقوق افراد، واقعیت عینی، حق    
و کتب  البالغهاستحقاق و مطالبه نیز آمده که برخی در آثار اندیشمندانی چون کانت و برخی دیگر در نهج

 دینیِ نظیر آن آمده است.
رد ـزینش هر فـوع شرایطی است که به موجب آن، گـعبارتِ از مجم»دگاه کانت، حق ـکه از دیچنان    
(. این 232: 1115)کانت، « تواند طبق قانون کلی اختیار، با گزینش هر فرد دیگری منطبق و متحد شودمی

                                                           
 .. ایمان خود را با صدقه نگاه دارید1

 اید؟. معاویه! از کِی شما زمامداران رعیت و فرماندهان امت بوده2

3. Rationality politic 

4. Right 
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تعریف از حقّ به آن معناست که نوعی اتحاد و انطباق میان حقوق همۀ افراد برقرار است و این حقوق نیز 
 تابعی از قانون اخالقی اختیار است.

که یطورکند، بهاز واژگانی است که تفاسیر و اوصاف بسیار تحمّل می« حقّ»البالغه، امّا از منظر نهج    

 فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْیَاءِ فِی»نامیده و فرموده است: « ترین شیء در توصیفوسیع»امیرالمؤمنین)ع(، حقّ را 

 ( و پنج معنا نیز برای آن ذکر نموده است:215)خطبه/ « التَّوَاصُفِ

که امام علی)ع( میرو حق است؛ چنانمثالً مرگ امر واقعی است، از اینجی: واقعیت عینی و خار -1

 (.132)خطبه/« فَإِنَّهُ وَ اللَّهِ الْجِدُّ لَا اللَّعِبُ وَ الْحَقُّ لَا الْكَذِبُ»فرماید: 

ای، فردی را در حال خنده دید و با یعنی ادراک مطابق با واقع. امام)ع( در مشایعت جنازهحقیقت:  -2

 «كَأَنَّ الْمَوْتَ فِیهَا عَلَى غَیْرِنَا كُتِبَ وَ كَأَنَّ الْحَقَّ فِیهَا عَلَى غَیْرِنَا وَجَبَ» اخرسندی از خندیدن او، فرمود:ن

 (.122)خطبه/
 هستند؛ اما سه معنای دیگر حق که معانی اعتباری هستند، عبارتند از:« حق»معانی باال، معانی حقیقیِ     

از اصحاب امام)ع(، پرسش نادرستی از آن حضرت کرد. امیرالمؤمنین)ع( آن را  یکی اجازه و رخصت: -3

 (.152)خطبه/« و لَکَ ...حقُّ المسألة»گونه تأکید فرمود: گری آدمیان اینپاسخ داد و بر حق پرسش

 أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَفَلْیَكُنْ »امام)ع( به یکی از کارگزارانش آمده که:  این معنای از حق در نامهاستحقاق:  -4

 (.51)نامه/« فِی الْحَقِّ سَوَاءً

وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ »مانند حق مردم بر زمامدار و حق زمامدار بر مردم. شاهد: طلب و مطالبه:  -5

 (.215)خطبه/« وَالِیمِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَى الْ

 1تکلیف -
(، متعلَّق امر یا نهی شارع؛ )همان(، مفهوم 3/11: 1333برای تکلیف، معناهایی چون کار دشوار؛ )امامی، 

 ( ذکر شده است.133: 1333( و کلیه الزامات قانون )جعفری لنگردوی، 35: 1331مالزم حق )موحد، 
داند که شخص، خود را به انجام آن ملزم نماید و عملی می 2کانت، فیلسوف آلمانی، تکلیف را غیر از الزام    

که تکلیف، برآمده از ضرورت (؛ به عبارت دیگر، الزام توأم با اجبار و اضطرار است درحالی222: 1115)کانت، 
مکلَّف مجبور نیست، زیرا ضرورت فعلِ مکلف،  (؛ بنابراین، انسان3ِ: 1333بیدی، ناب عقلی است )صانعی دره

از لوازم ذاتی خود انسان )فاعل عمل(، یعنی از مقتضیات عقل عملی است. اولین نکته در فهم صحیح رأی 
 کانت در مورد تکلیف، این است که تکلیف به معنای اجبار و اضطرار نیست؛ )همان(.

بیند که آدمی آن را از سر وظیفه بجوید نه از روی میل وی همچنین، ارزش اخالقی سعادت را در آن می    
 (.53و  2-3: 1351تا رفتار او ارزش راستین اخالقی بیابد )کانت، 

                                                           
1. Duty 

2. Obligation 
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گردد که برخاسته از یک ضرورت عقالنی بنابراین، تکلیف همان چیزی است که در برابر حق ادا می    
سان ودن و نه اجباری بودن آن است؛ یعنی، اناست. بر این اساس، نکتۀ کلیدی در تعریف تکلیف، عقالنی ب

آورد نه از سر اجبار. امّا در تعریف عملیاتی و در نظام حق و تکلیف، از سر عقالنیت به اَدای تکلیف روی می
 شود، تکلیف است.چه بر حق مترتب و در قبال آن اَدا میآن

 1بصیرت -
( و در اصطالح، 1/535: 1353زیرکی و یقین )معین، بصیرت در لغت به معنای دانایی، بینایی دل، هوشیاری، 

عبارت است از شناخت روشن و یقینی از مواردی چون دین، تکلیف، پیشوا، حجت خدا، دوست و دشمن و 
شود بلکه (. پس بصیرت، بینایی عمیق است که با چشم سر حاصل نمی32: 1335حق و باطل )محدثی، 

که امام)ع( بخشد. چنانانسان، فهمی عمیق و درکی دقیق می فرودگاه چنین بینشی، چشم دل است که به
که نیست نشان دهند، لیکن ها چیزی را چناناندیشیدن همانند دیدن نیست، چه بُوَد که دیده»فرماید: می

 (.231)حکمت/« خِرد با کسی که از آن نصیحت خواهد خیانت نکند

هار یقین بر چ»یقین برشمرده و فرموده است:  آن حضرت، در سخن دیگری، بصیرت را یکی از شُعَب    
(. روشن است که یقین، از خواص دل است نه از عوارض 31)حکمت/« شعبه است: بر بینایی زیرکانه و...

 جسم.
واسطه؛ بلکه لوازمی چون پرهیزگاری و عبرت گرفتن از زمانه، کند اما نه بیبصیرت، دل را بینا می    

البالغه، مکرر از رابطۀ تنگاتنگ این امور با بصیرت یاد نموده است. امام در باب اخالص و... دارد و نهج
ای است که خدا او را در ترین بنده نزد خدا، بندهبندگان خدا! همانا محبوب»فرماید: بصیرت فرد متقی می

صیرت پیدا ب افکند،بینی دارد که چون به چیزی[ نظر میپیکار نفس یار است. ]چنین کسی، چنان دل روشن
(. 21(. قرآن کریم نیز تقوی را مایۀ فُرقان دانسته است )انفال/33)خطبه/« بیند[کند ]و باطن آن را میمی

ها معرفی کرده است: امام)ع( در جای دیگری، عبرت از حوادث را موجب تقوی و تقوا را مانع سقوط در شبهه
د گیرد و از کیفرها که پیش چشم اوست عبرت گیرد؛ های روزگار او را آشکار شود و از آن پنکه عبرتآن»

(. امام)ع( اخالص را نیز عامل 15)خطبه/« ها نگذارددارد و به سرنگون شدنش در شبههتقوا او را نگه می
« دمرانخواندم و بر شما حکم ظاهر میبه صفای باطن، درون شما را می»فرماید: بصیرت معرفی نموده می

 (.33)خطبه/

 2ثبات -

ر لغت، ثبات به معنای عدم تزلزل به وقت سختی، پابرجا بودن بر کالم و نظر، شجاعت و پایداری قلبی و د
 (.13: 1312مانند آن آمده است؛ )انیس و همکاران، 

که امام علی)ع( توان پیرامون ثبات دریافت نمود؛ چنانالبالغه نیز قریب همین معانی را میدر ادبیات نهج    
 به خدا سوگند، من»خود در یاری اسالم تا پیروزی کامل و شکست مشرکان فرموده است:  راجع به ثباتِ

                                                           
1. Insight 

2. Stability 
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ام، نه ترسانم، در دنباله آن سپاه ]کفر[ بودم تا یکباره پشت کرد و سر به حکم اسالم درآورد. نه سست شده
گاه آن بیرون از تهیزنم تا حق را ام و نه ناتوانم. به خدا سوگند، درون باطل را چاک مینه خیانت کرده

ثباتی مردم آورده، مانند خطبۀ جهادیه که امام)ع( (. در مقابل، شواهد بسیاری نیز از بی123)خطبه/« .کنم
اگر در تابستان شما را بخوانم، گویید هوا سخت گرم است، مهلتی ده تا گرما کمتر شود. اگر در »فرماید: می

صتی ده تا سرما از بالد ما به در شود. شما که از گرما و زمستان فرمان دهم، گویید سخت سرد است، فر
 (.23)خطبه/« ستیزید؟گریزید، با شمشیر آخته کجا میسرما چنین می

 

 . بحث3

 البالغه. تکالیف سیاسی مردم در نهج1 -3

ا البالغه، مردم ردر بینش سیاسی امیرالمؤمنین)ع(، نقش مردم در سیاست، نقشی اساسی است. نهج
نند، بلکه کداند که نه با دولتمردان کار دارند و نه در امور سیاسی دخالت میمسئولیت و رها در جامعه نمیبی

البالغه، هم چنانکه زمامدار را در قبال مردم مکلّف برای مردم نقشی کانونی ترسیم نموده است. تعالیم نهج
یز، برای مردم در قبال حقوق زمامدار مشخص تکالیفی ن، 1دانسته و حقوق موسّعی برای مردم تعریف نموده
حق بودن، حق است به نام زمامدار و مردم که در عین ذینموده است؛ چه، در این نظام، سخن از دو ذی

هر دو در قبال یکدیگر، مکلّف نیز هستند؛ چراکه حق و تکلیف در ادبیات سیاسی و اجتماعی، از مفاهیم 
عملی  -که در سخن کانت نیز آمدهچنان -گردند. تکلیفا هم تفسیر میمتضایفی هستند که در قبال هم و ب

داند؛ بنابراین، تکلیف غیر است که شخص، خود را به انجام آن به مقتضای عقالنیت ذاتی خویش ملتزم می
(؛ یعنی؛ احساس تکلیف در قبال حقوق دیگران، امری عقالنی است که 222: 1115است )کانت،  2از الزام

 نوع انسان است نه امری اجباری و از سر زور و اکراه. منحصر به
طرف مسأله بوده که به عنوان تکالیف واجب با این نگاه، حقوق زمامدار بر مردم در تعامل سیاسی، یک    

کند و هرگاه مردمانی تکالیفسیاسی خود را به درستی اَدا نمایند، به بلوغ عقالنیت بر دوش آنان سنگینی می
اند. تکالیفی که امام علی)ع(، آن را حقوقی برشمرده که خداوند متعال به منظور حفظ قِوام هسیاسی رسید

لبالغه، اجامعۀ انسانی و تداوم نظام اجتماعی بشر، آنها را بر مردم فرض و در نظام حق و تکلیف سیاسی نهج
توان به نها مردمانی را میالبالغه ت(. از منظر نهج215و  33های مردم مکلّف به انجام آن هستند )خطبه

متّصف نمود که تکالیف سیاسی خود را در قبال زمامدار و جامعه اَدا نمایند. این « عقالنیت سیاسی»داشتن 
 باشد:البالغه، به شرح ذیل میتکالیف، به ترتیب ذکر در نهج

 
 
 

                                                           
ی اتبیین تکالیف مردم در قبال حقوق زمامدار و جامعۀ سیاسی موردنظر است؛ لذا پرداختن به حقوق مردم، مستلزم تحقیق جداگانه. در این تحقیق، 1

 های نهج البالغه چاپ گردیدهو در پژوهشبه آن پرداخته شده  "البالغههای تکریم سیاسی مردم در نهجمؤلفه"مقاله دیگری با عنوان  بوده که در
 (.51و  35: 1315)جعفری و همکاران،  است

2. Obligation 
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 : تکالیف مردم در قبال حقوق زمامدار در تعامل سیاسی1جدول 

 شواهد تکالیف مردم ردیف

 پرهیز از تفرقه و فتنه 1

پس از بیعت مردم با ابوبکر، عبّاس و ابوسفیان نزد امام)ع( آمدند تا با وى به خالفت بیعت کنند، 
هاى نجات برون شوید و به تبار هاى بال با کشتىمردم از گرداب»امام)ع( خطاب به آنان فرمود: 

روید که هر که با یاورى برخاست روى رستگارى سو منازید و از راه بزرگى فروختن به یک خویش
اى قمهآبى بدمزه و نادلپذیر و ل -سان همچونخالفت بدین -بیند و گرنه گردن نهد و آسوده نشیند که

که میوه را نارسیده چیند همچون کشاورزى است که زمین دیگرى را براى کشت گلوگیر است و آن
 (.5)خطبه/« گزیند

2 
 هماهنگی

 نظاهر و باط

کند چه به دستش کرده اعتراف مىپندارد با دستش بیعت کرده است نه با دلش. پس بدان»نفاق زبیر: 
چه بود و از آن بیرون چه ادّعا کند دلیلى روشن باید یا در آنچه به دلش بوده ادعا. پس بر آنو به آن

 (.3)خطبه/« رفت در آید

3 
همدلی و خیرخواهی در 

 حضور و غیاب

جا بود تا ببیند خدا جمل، یکى از یاران امام)ع( گفت: دوست داشتم برادرم فالن، این پس از نبرد
رمود: ، گفت آرى. ف«برادرت دوستدار ما است»چگونه تو را بر دشمنانت نصرت بخشید. امام)ع( فرمود: 

ما  پس با ما بوده است. مردمانى هم که هنوز در پشت پدران و زهدان مادرانند، در این کارزار با
 (.12)خطبه/« ها نیرومند شودهستند، مردمى که گردش روزگار آنان را روى کار آورد و ایمان بدان

3 
 موضع با بصیرت

 در منازعات سیاسی

سپاه زن بودید و از چهارپا پیروى نمودید بانگ کرد و پاسخ گفتید، پى شد »بصیرتی مردم بصره: بی
تلخ  تان شعار است و آبتاندستخوش شکست. دورویىو گریختید. خوى شما پست است و پیمانتان 

 (.13)خطبه/« و ناگوار

 حرکت در مسیر مستقیم 5

الهى است. بنیادى را که بر  -گمراهى است و راه میانگین راه راست-کمینگاه-چپ و راست»
 پرهیزگارى استوار است چیزى نلرزاند و کشتزارى که آب تقوى خورد، تشنه نماند. مردم درون خانه

 (.15)خطبه/« خویش جاى گیرید و راه آشتى با یکدیگر را در پیش

5 
 پایمردی

 در انجام وظیفه

وتاز دشمن بازگذاشتند و نکوهش والی مدینه و والی یمن که مقر خود را رها و میدان را برای تاخت
بینم ىمام بسر به یمن در آمده است. به خدا شنیده»های پیاپی: سرزنش مردم به خاطر این سستی

اند و شما در حقّ خود شوند، که آنان بر باطل خود فراهمکه این مردم به زودى بر شما چیره مى
کنید و آنان در باطل پیرو امام خویش. آنان با پراکنده و پریش. شما امام خود را در حق نافرمانى مى

 (.25)خطبه/« کنند و شما کار به خیانتحاکم خود کار به امانت مى

3 
 صبر در شداید

 برای وصول نصرت
وشنى آن نیک بلند است و تابان و ر -آتش-ساخت جنگ بیارائید و ساز پیکار آماده نمایید، که زبانه»

 (.25)خطبه « آن نمایان. شکیبایی را شعار خود دارید، که شاهد پیروزى را در کنار آرید

3 

 فرمانبری از زمامدار

 در جهاد با دشمن
 در تمام شرایط

خواندم و گفتم: با آنان  -تیره روان-شبان و روزان، آشکارا و نهان، شما را به رزم این مردم من»
ان شکه بر شما حمله برند و بگریزید. به خدا سوگند با مردمى در آستانه خانهبستیزید، پیش از آن

د آماده نساخت یک از شما خود را براى جهانکوشیدند، جز که جامه خوارى بر آنان پوشیدند. امّا هیچ
 (.23)خطبه/« و از خوارمایگى، هر کس کار را به گردن دیگرى انداخت

1 

 دفاع از مردمِ مسلمان

 و غیرمسلمان
 در برابر دشمن

هاى مسلمانان و کسانی که در پناه اسالمند در آمده، گردنبند و دستبند و ام مهاجم به خانهشنیده»
که آن ستمدیدگان برابر کرده است، در حالىزنان به در مىگوشواره و خلخال از گردن و دست و پاى 

ها از مال گران، پشتوارهاند. سپس غارتنداشتهآن متجاوزان، جز زارى و رحمت خواستن سالحى 
مرد  اند. اگر از این پساى بر جاى نهاده و نه خسته، به شهر خود بازگشتهمسلمانان بسته، نه کشته

ه بمیرد، چه جاى مالمت است، که در دیده من شایسته چنین کرامت مسلمانى از غم چنین حادث
 (.23)خطبه/« است

12 
عاجز نبودن و نهراسیدن 

 در برابر دشمن

ماند در -سپاه جاهلیّت -اهلل)ص( بودم تابه خدا که من در آن صف پیکار با مشرکان در عهد رسول»
 (.33)خطبه/« و یکباره روى بگرداند. نه ناتوان بودم و نه ترسان
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11 

وفاداری در بیعت، 
خیرخواهی آشکار و نهان، 

 اجابت دعوت و اطاعت

حقّ من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حقّ خیرخواهى »خطاب به مردم: 
 (.33)خطبه/« ادا کنید. چون شما را بخوانم بیایید و چون فرمان دهم بپذیرید و از عهده برآیید

 تصدیق زمامدار 12
بندم. به خدا، من نخست کس بودم که )بدو ایمان آوردم پندارید که من بر رسول خدا)ص( دروغ مى»

 (.33)خطبه/« و رسالت( او را تصدیق نمودم

 پیروی از فرامین زمامدار 13
 در کار خود نگریستم، دیدم پیش از بیعت، پیمان طاعت بر عهده دارم و از من براى دیگرى میثاق»

 (.33)خطبه/« چه آید بپذیرم و دم بر نیارمکه آن-اندستده

13 
 وفاداری به عهد

 و دوری از مکر

که نوفایى نکند، آنیست. بى -گزند-مردم! وفا همزاد راستى است و هیچ سپرى چون وفا بازدارنده »
وفایى مردم آن بىبریم که بیشتر گاهى است. ما در روزگارى به سر مىداند او را چگونه بازگشتمى

 (.31)خطبه/« اندیش خوانندرا زیرکى دانند و نادانان آن مردم را چاره

15 
صبر و پایداری در 

 پشتیبانی از دین و زمامدار

خدا بودیم. پدران، پسران، برادران و با رسول -در میدان کارزار-ما»وصف اصحاب پیامبر)ص(: 
 -نمودما را ناخوش نمى -آلودیم. این خویشاوندکشىمىکشتیم و در خون عموهاى خویش را مى

ها شکیبا و در جهاد با دشمن افزود، که در راه راست پا برجا بودیم و در سختیبلکه بر ایمانمان مى
 (.55؛ )خطبه/«کوشا

 پذیری از زمامدارحکمت 15
 «خوانده شد و بدان رو آوردخدا بیامرزد مردى را که حکمى را شنید و نیک فهم کرد و به رستگارى »

 (.35)خطبه/

13 
پا در رکاب زمامدار به دور 
 از ضعف، هراس و خیانت

باره پشت کرد و سر به حکم اسالم درآورد. به خدا سوگند، من در دنباله آن سپاه ]کفر[ بودم تا یک»
زنم باطل را چاک مىام، نه ناتوانم. به خدا سوگند، درون ام نه ترسانم، نه خیانت کردهنه سست شده

 (.123)خطبه/« تا حق را از تهیگاه آن بیرون کنم

13 
 یاری خیرخواهانه

 به دور از سوءنظر
دارم. آورم و طاعت آن را که رو آرد، امید مىزنم و به راه مىشمایید یاران حق،...به یارى شما مى»

 (.113)خطبه/« دورویى بودنپس مرا یارى کنید، به خیرخواهى نمودن، نصیحتى تهى از دغلى و 

11 

گوش به فرمان زمامدار و 
 تسلیم فرمان و تصمیم او

 

شود مگر گنگید! گروهى گفتند: اى امیرمؤمنان! اگر تو به شما را چه مى»جو: خطاب به مردم بهانه
نصاف اشود که توفیق رستگارى میابید و به راه افتیم. فرمود: شما را چه مىراه بیفتى با تو به راه مى

و عدل، هدایت مشوید. سزاوار است در این هنگام من بیرون شوم براى چنین کار مردى باید که من 
 (.111)خطبه/« او را بپسندم، مردى از شما دلیر در کار جنگ آزموده و با تدبیر

22 
 داشتن زبان خیرخواه

 برای یکدیگر
از مال است که او براى کسى نهد، که او بدانید نام نیک که خدا براى کسى میان مردم گذارد، بهتر »

 (.122)خطبه/« را سپاس ندارد

21 
توجهی به وسوسۀ بی

 افکنانۀ شیطانتفرقه

هاى استوار دینتان را یکى پس از نماید و خواهد که گرههاى خود را به شما آسان مىشیطان راه»
دمدمه و وسوسه او روى تان بیفزاید. پس از دیگرى بگشاید و به جاى هماهنگى بر پراکندگى

 (.121)خطبه/« برگردانید

 پذیری از زمامدارموعظه 22
تا  -نصیحت آن کس را که خیرخواه شما است قبول کنید و در گوش کشانید و به جان بپذیرید»

 (.121)خطبه/« زیانبار ممانید

23 
 پشتیبان یکدیگر بودن

 هادر همۀ عرصه
دشمن در خود دالورى دید و از یکى از برادرانش بددلی، باید هر یک از شما که هنگام برخورد با »

 (.123)خطبه/« خاطر فضیلت دلیرى که بر او داردبرادر خود را از دشمنانش نگاه دارد، به

23 
مجتمع بودن و پرهیز از 

 تفرقه
 (.123)خطبه/« دست خدا همراه جماعت است و از تفرقه بپرهیزید که موجب آفت است»

25 
 مشورت صادقانهارائۀ 

 به زمامدار

هرگاه خود به سوى دشمن »خطاب به خلیفه دوم، چون از او برای رفتن به جنگ مشورت خواست: 
روى و با آنان روبرو شوى و رنجى یابى، مسلمانان تا دورترین شهرهاى خود، دیگر پناهگاهى ندارند 

ان و آزمودگان روانه گردان و جنگو پس از تو کسى نیست تا بدان رو آرند. مردى دلیر را به سوى آن
 (.232و حکمت/ 135؛ نیز ر.ک: خطبه/133)خطبه/« خیرخواهان مسلمانان را با او برانگیزان

25 
یاری زمامدار در دفاع از 

 مردم

که به خدا سوگند، که داد ستمدیده را از آن -و فرمانم را پذیرفتار -اى مردم مرا بر کار خود یار باشید»
 (.135خطبه/)« بر او ستم کرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و به ناخواه او تا به آبشخور حق کشانم
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23 
پرهیز از نشانۀ فتنه و 

 پرچم بدعت شدن
 (.151)خطبه/« هاى بدعت مباشیدنمودهاى فتنه و نشانه»

23 

گرایی بر محور هم
فرمانبری خدا و دوری از 

 ستم

 (.151)خطبه/« بر خدا در آیید، ستمدیده؛ نه ستم شما به دیگران رسیده»

21 
 پیروی نکردن از شیطان

 و نخوردن مال حرام
جا که در آن دشمنى خیزد با این و آن. لقمه حرام هاى شیطان و آنبپرهیزید از در افتادن به دامگاه»

 (.151)خطبه/« هاى خود در میاریددر دل

32 
اجابت زمامدار هنگام 

 دعوت
 (.153)خطبه/« کننده را پاسخ دهید و فرمانروا را فرمان بریددعوت»

31 
 اطاعت از زمامدار

 هرچند در امور با مشقت
برم، هر چند سخت شاءاللّه، شما را به راه بهشت مىاگر فرمان مرا بردید، ان»خطاب به مردم بصره: 

 (.155)خطبه/« کامی آن پدیدارتلخدشوار باشد و 

32 

 نصیحت زمامدار

 در وقت لزوم و
 ارائۀ طریق به او

پسر ابو قحافه و پسر خطّاب در کار حق از تو سزاوارتر نبودند. تو از آنان به »خطاب به خلیفه سوم: 
 خویشتن راترى، که خویشاوند پیامبرى، داماد او شدى و آنان نشدند. خدا را خدا را رسول خدا نزدیک

 (.153طبه/)خ« بپاى. به خدا، تو کور نیستى تا بینایت کنند، نادان نیستى تا تو را تعلیم دهند

33 
 حرکت در مسیر خیر

 گیری از شرو کناره
راه خیر را بگیرید تا هدایت شوید و از راه شرّ برگردید و به راه راست روید. اگر خیرى دیدید آن را »

 (.153)خطبه/« دیدید، روى از آن بتابیددریابید و اگر شرّى 

 رعایت حقوق مسلمین 33
پرستى پیوند داده، پس مسلمان کسى است که مسلمان خداوند... حقوق مسلمان را با اخالص و یگانه»

 (.153)خطبه/« که براى حق بوداز دست و زبان او آزارى نبیند جز آن

35 

افکن و دوری از امور تفرقه
تدبیر سپردن امور به 

 زمامدار

پس از بیعت، مردمى از صحابه به امام)ع( گفتند: چه شود آنان را که بر عثمان شوریدند کیفر دهى؟ 
گون راه پیماید. گروهى سخن برادران!...هواى مردم در این داستان اگر در میان آید گونه»امام فرمود: 
اند. نه با این سوى و نه با آن سوىپویند. گروهى گویند و گروهى راهى بر خالف شما مىشما را مى

با مدارا  -از دست شده -هاىهاى رفته به جاى آید و حقّپس شکیبا باشید تا مردم آرام گیرند و دل
رسد چشم دارید و کارى مکنید که گرفته شود. اکنون مرا آسوده گذارید و فرمان مرا که به شما مى

اندازد یا ضعفى به کار آرد یا خوارى به بار آرد و من چندان  قوّتى را متزلزل سازد و یا نیرویى را از کار
دارم و اگر خود را ناچار دیدم روى به جنگ آرم؛ چه، آخرین درمان، که توانم دست از کارزار باز مى

 (.153)خطبه/« داغ نهادن است

35 
 پیروی از زمامدار

 پروا از سرزنش دیگرانبی

نگاهبان کارهاى شماست. پس فرمانش را گردن نهید از بن حکومتى که از جانب خدا برپاست، »
دندان، نه از روى کراهت تا سرزنش شوید بدان. به خدا سوگند، که باید چنین کنید و گرنه خدا دولت 

گاه آن را به شما باز نخواهد آورد و به هم در شود و بهاسالم را از شما منتقل خواهد کرد، سپس هیچ
 (.151)خطبه/« دست مردمى دیگر شود

33 
 روی بر نتافتن

 از حجت زمامدار
به خدا سوگند، چون حجّت بر من تمام گشت، »سخن کلیب جرمى پس از استماع براهین امام)ع(: 

 (.132)خطبه/« سرباز زدن نتوانستم و با او بیعت کردم

33 
 شناسبصیر، صبور و حق

 در منازعات داخلی

د که بینا و شکیباست و دانو این علم را برندارد مگر آن میان شما و اهل قبله در جنگ گشوده شد»
 (.133)خطبه/« که حقّ در کجاست

31 
انجام امور به فرمان 

 زمامدار

اند دست بدارید و تا چیزى را چه شما را بازداشتهاند روى آرید و از آنچه شما را فرمان دادهبدان»
 (.133)خطبه/« آشکارا ندانید، شتاب میارید

32 
اعتماد به زمامدار و پیروی 

 از او

 «دریغا از برادرانم! به جهاد خوانده شدند و پذیرفتند. به پیشواى خود اعتماد کردند و در پى او رفتند»
 (.132)خطبه/

31 
فهم و پذیرش مواعظ 

 زمامدار

سود  وکه به تاریکى پاى گذارد از آن چراغ روشنى جوید من میان شما همانند چراغم در تاریکى، آن»
 «بردارد. پس اى مردم بشنوید و در دل بگنجانید و گوش دل خود را آماده کنید تا نیک بدانید

 (.133)خطبه/
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32 
تدبر در امور گذشتگان و 

 آفرین آنانانجام امور عزت

شان های پیشین...، پس آنگاه که در خوشبختى و بدبختىچه فرود آمد بر امتبپرهیزید از آن»
شان دىگزندار شوید که عزیزشان گرداند و دشمنان را از سرشان راند و زمان بىرا عهدهاندیشیدید، آن 

 (.112ه/)خطب« را به درازا کشاند و با عافیت از نعمت برخوردار و پیوند رشته بزرگوارى با آنان استوار

33 

اندیشه در احوال پیشینیان 
 افکنو دوری از امور تفرقه

 در میان آنان

پیشینیان[ بنگرید که پایان کارشان به کجا کشید، چون میانشان جدایى افتاد و الفت به در احوال »]
ها گراییدند و گون گردید. از هم جدا شدند و به حزبهاشان گونهها و دلپراکندگى انجامید و سخن

ان ستخدا لباس کرامت خود را از تنشان برون آورد و نعمت فراخ خویش را از دستشان به در کرد و دا
 (.112)خطبه/« آنان میان شما ماند و آن را براى پندگیرنده عبرت گرداند

33 
 رها نکردن طریق هدایت

 به خاطر قِلّت اهل آن

مردم بیم مکنید در راه راست، که شمار روندگان آن چنین اندک چراست... مردم آن که راه آشکار »
« و از تشنگى بمیرد -نشان افتدگیرد، در بیابان بىکه بیراهه را پیش را بپیماید به آب در آید و آن

 (.221)خطبه/

35 
 راضی نبودن

 به عصیان مردم

چه و کیفر یا پاداش آن -شریک سازد -در پیامد آن -همگان را -از چیزى -مردم خشنودى و خشم»
همه آنان را  که ماده شتر ثمود را یک تن پى نمود و خداچنان -اند به آنان بپردازدرا بدان راضى شده

 (.221)خطبه/« و همگى آن کار را پسندیدند -چراکه گرد اعتراض نگردیدند-عذاب فرمود

 (.215)خطبه/« ام نهادخدا بر شما براى من حقى قرار داد، چون حکمرانى شما را به عهده» پذیرش والیت ولی امر 35

33 
گویی و مشورت حق

 عادالنه به زمامدار

زدن در عدالت باز مایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار از گفتن حق یا راى »
« خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است

 (.215)خطبه/

33 

 دفع مکاید دشمن

با دل سپردن به تدابیر 
 زمامدار

عبداللّه پسر عباس را روبروى عمرو پسر عاص بگمارید، فرصتى را که هست غنیمت شمارید و »
بینید چگونه در آن شهرها آتش جنگ سوزان شهرهاى دور دست را در دست خود نگاه دارید. نمى

 (.233)خطبه/« ویران هازندگیاست و 

 (.231)خطبه/« دامن را برای کار در چینیدکمر را استوار بندید و زیادت » چابک در جهاد با دشمن 31

52 

یاری زمامدار به خاطر 
حفظ نظام نه منافع 

 شخصی

تو عثمان را هنگامى یارى کردى که انتظار پیروزى داشتى و آنگاه که یارى تو به »خطاب به معاویه: 
 (.33)نامه/« سود او بود او را خوار گذاشتى

51 
 خشم به خاطر خدا

 او به هنگام نافرمانی
 -کهاز بنده خدا على امیرمؤمنان به مردمى که براى خدا به خشم آمدند هنگامی»ستودن مصریان: 

 (.33)نامه/« خدا را در زمین نافرمانى کردند و حق او را از میان بردند -دیگران

52 
 توجه به

 اوامر و نواهی زمامدار

سخن او را بشنوید و او را فرمان برید. جا که حق بود آن»خطاب به مردم مصر در فرمانبری از مالک: 
ما را اثر بود.( اگر ش)که او شمشیرى از شمشیرهاى خداست. نه تیزى آن کند شود و نه ضربت آن بى

 (.33)نامه/« فرمان کوچیدن دهد کوچ کنید و اگر گوید بایستید بر جاى مانید

53 

 پیگیری مطالبات

 هاو رسیدن به خواسته
 از مسیر حق و صواب

اش آشکار است و زشتى او دینت را پیرو دنیاى کسى کردى که گمراهى»خطاب به عمروعاص: 
و شمارد. تگوید و بردبار را به هنگام آمیزش سفیه مىپدیدار. آزاد مرد را در مجلس خویش زشت مى

 (.31)نامه/« نهادىخواستى دست مىچه مىسر در پى او نهادى ... و اگر خواهان حق بودى بر آن

 (.35)نامه/« هر پیروی را پیشوایی است که پِی وی را پوید و از نور دانش او روشنی جوید» اقتدا به امام در زندگی 53

 (.33)نامه/« هاتانهاتان و زبانهاتان و به جانخدا را خدا را درباره جهاد در راه خدا به مال» جهاد با جان و مال و زبان 55

55 
پیوستگی و بخشندگی با 

 هم
 (.33؛ )نامه/«بر شما باد به یکدیگر پیوستن و به هم بخشیدن»

 بری از کتاب خدافرمان 53

اند، چه آنان که در شهر حاضرند و چه ای است که مردم یمن و ربیعۀ آن را پذیرفتهنامهاین پیمان»
به  -خوانند ومىبه کتاب خدا  -مردم را -برند. آنان پیرو کتاب خدایندآنان که در بیابان به سر مى

 (.33ه/)نام« دارند و هر که را به کتاب خدا بخواند و بدان فرمان دهد پذیرفته دارندوا مى -پذیرفتن آن

 ی حق از قول حقاراده 53
سخنى است حقّ که بدان باطلى را خواهند. آرى حکم، جز از آن خدا نیست، لیکن اینان گویند »

 (32)خطبه/« کارحالى که مردم را حاکمى باید نیکو کردار یا تبهفرمانروایى را، جز خدا روا نیست، 
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51 
تبعیت از زمامدار حتی در 

 امور خالف میل خود
 (.321)حکمت/« تو راست که به من نظر دهى و اگر نپذیرفتم از من اطاعت کنى»عباس: خطاب به ابن

52 

جهاد با دشمن و مقابله با 
منکرات با دل و دست و 

 زبان

 

خوانند و او به دل خود آن را نپسندد، رانند یا مردم را به منکرى مىکه بیند ستمى مىمؤمنان! آناى »
که به دل انکار کرد برتر که آن را به زبان انکار کرد، مزد یافت و از آنسالم مانده و گناه نورزیده؛ و آن

سى تمگران پست گردد، او ککه با شمشیر به انکار برخاست تا کالم خدا بلند و گفتار ساست و آن
 (.333؛ حکمت/333)حکمت/« است که راه رستگارى را یافت و بر آن ایستاد و نور یقین در دلش تافت

 

 . تحلیل3-2

ی در هایی بود که با جستاری اکتشافآنچه در مباحث پیشین راجع به تکالیف سیاسی مردم گفته شد، داده
ای به عنوان حقی الهی یاد و ادای آن را به عنوان فریضه از آنالبالغه به دست آمد و امام علی)ع( نهج

های بعدی از تحلیل اطالعات با توجه به (. اکنون، گام215واجب، تکلیف مردم دانسته است؛ )خطبۀ/
 گردد:استراتژی تحقیق، تبیین می

 سازی(کدگذاری تفسیری )مفهوم -

ری اند، به روش کدگذاری تفسیدبیات تحقیق ذکر گردیدهدر این مرحله، معموالً مفاهیم اولیه که در بخش ا
که روش کدگذاری در بخش پیشین به روش توصیفی )نه عددی یا گردند، لکن با توجه به اینارائه می

مورد( کدهای توصیفی خواهد  52حروفی( انجام گرفته، لذا کدگذاری تفسیری، عمالً ارائۀ فهرستی از همان )
ای بر تکرار آن مترتب نخواهد بود. امّا آنچه ، ذیل تکالیف مردم ارائه شده که فایده1بود که در جدول شماره 

ازی سکه ذکر آن الزم است، تأکید بر این نکته است که این موارد، همان کدهای تفسیری است که پایۀ مقوله
 تحقیق در فرایند بعدی تحلیل است.

 ها(ولهسازی از طریق مفاهیم فراگیر )ایجاد مقیکپارچه -

دهندۀ مفاهیم مرتبط با تکالیف مردم در قبال زمامدار است، که نشان 1با نگاه به مفاهیم مندرج در جدول 
طوریای عمیقی با هم دارند، بهای یا ریشهشود که برخی از این مفاهیم، ارتباط زمینهاین بینش حاصل می

اهلل، اطاعت از زمامدار، سبیل قرار داد؛ که جهاد فیها را ذیل یک مقولۀ شامل بر همۀ آنها توان آنکه می
ومی بندی مفههایی برآمده از این دستهحمایت از زمامدار و مسؤولیت اجتماعی مبتنی بر خرد جمعی، مقوله

جمع هستند که آن معنای جامع، مقولۀ مشترک تری قابلاست. امّا برخی مفاهیم دیگر، ذیل معنای جامع
اسایی البالغه شنباشد و محقق آن معانی را با توجه به معارف انتزاعی نهجیک به هم میمفاهیم نظیر و نزد
بندی مفهومی ی فراگیر تعریف نموده است؛ دو مقولۀ ثبات و بصیرت برگرفته از این دستهو به عنوان مقوله

ز ای ار یک، دستهرسیم که ههایی کلی میبندی مفاهیم نزدیک به هم به مؤلفهرو، با دستهاست. از این
های ها که همان مقولهدهند. این مؤلفهمفاهیم باال را، هم به لحاظ معنا و هم از جهت کارکرد پوشش می

شده در استراتژی داده بنیاد هستند؛ به شرح جدول ذیل از هم پیوندی و ترکیب مفاهیم اصطالحی تعریف
 اند:این بحث ارائه شده
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 ها(مفاهیم تکالیف سیاسی مردم از طریق مضامین فراگیر )ایجاد مقولهسازی : یکپارچه2جدول 

 مفاهیم مقوالت ردیف

 اهللجهاد فی سبیل 1

 جهاد با دشمن و مقابله با منکرات با دل و دست و زبان

 جهاد با جان و مال

 خشم به خاطر خدا به هنگام نافرمانی او

 منافع شخصییاری زمامدار به خاطر حفظ نظام نه 

 چابک و با اهتمام در جهاد با دشمن

 یاری زمامدار در دفاع از حق خود مردم

 عاجز نبودن و نهراسیدن در برابر دشمن

 دفاع از مردمِ مسلمان و غیرمسلمان در برابر دشمن

 فرمانبری از زمامدار در جهاد با دشمن در تمام شرایط

 اطاعت از زمامدار 2

 زمامدار حتی در امور خالف میل خود تبعیت از

 اقتدا به امام در زندگی

 توجه به اوامر و نواهی زمامدار

 گوش دادن به فرامین زمامدار

 پذیرش والیت ولی امر

 انجام امور به فرمان زمامدار نه خودسرانه

 پیروی زمامدار به دور از اکراه و سرزنش

 امور با مشقت اطاعت از زمامدار حتی در

 اجابت هنگام دعوت و فرمانبری به هنگام فرمان

 پذیری از زمامدارموعظه

 گوش به فرمان زمامدار و تسلیم فرمان و تصمیم او

 پذیری از زمامدارحکمت

 پیروی از فرامین زمامدار حتی پس از حیات او

 اجابت دعوت و اطاعتِ فرامین زمامدار

 زمامدار و پیروی از اواعتماد به 

 حمایت از زمامدار 3

 توجهی به وسوسۀ دیگران در قبال زمامداربی

 گویی و مشورت عادالنه به زمامدارحق

 نبودن به عصیان مردمراضی

 فهم و پذیرش مواعظ زمامدار

 روی بر نتافتن از حجت زمامدار

 تدبیر زمامدارافکن و سپردن امور به دوری از امور تفرقه

 نصیحت زمامدار در وقت لزوم

 ارائۀ مشورت صادقانه به زمامدار

 یاری خیرخواهانه به دور از سوء نظر

 پا در رکاب زمامدار به دور از ضعف، هراس و خیانت

 صبر و پایداری در پشتیبانی از دین و زمامدار

 تصدیق زمامدار

 ثبات 3

 از مکر وفاداری به عهد و دوری

 هماهنگی ظاهر و باطن

 صبر در شداید برای وصول نصرت

 پایمردی در انجام وظیفه

 همدل بودن در حضور و غیاب
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 بصیرت 5

 ارادۀ حق از قول حق

 بری از کتاب خدا و پوییدن فرامین اوفرمان

 رها نکردن طریق هدایت به خاطر قِلّت اهل آن

 افکنپیشینیان و دوری از امور تفرقهاندیشه در احوال 

 شناس بودن در منازعات داخلیبصیر، صبور و حق

 آفرین آنانتدبر در امور گذشتگان و انجام امور عزت

 گیری از شرحرکت در مسیر خیر و کناره

 پیگیری مطالبات از مسیر حق و صواب

 پیروی نکردن از شیطان

 پرچم بدعت شدن پرهیز از نشانۀ فتنه و

 شیطانافکن  توجهی به وسوسۀ تفرقهبی

 موضع با بصیرت در منازعات سیاسی

 حرکت در مسیر مستقیم نجات

5 
مسؤولیت اجتماعی مبتنی بر خرد 

 جمعی

 پیوستگی و بخشش مردم با هم

 رعایت حقوق مسلمین

 نخوردن مال حرام

 دوری از ستمگرایی بر محور فرمانبری خدا و هم

 پرهیز از تفرقه

 هاپشتیبان هم بودن در همۀ عرصه

 داشتن زبان خیرخواه برای یکدیگر

 

 خلق نظریه با استحصال مقوله مرکزی و ارائۀ الگو -

ها با یکدیگر و آمده از تجمیع مفاهیم نزدیک، رابطۀ معنایی و ماهوی مقولهدستتوجه به مقوالت به
ه ای اکتشافی از درون پژوهش برآمدگونهنمایاند که بهها، مضمونی به ما میانتزاعی از آنجستجوی معنایی 

د؛ شوشود. این مضمون اصلی که مقولۀ مرکزی یا مقولۀ هسته خوانده میو مضمون اصلی تحقیق تلقی می
بال مردم در قهای تحقیق پیرامون تکالیف سیاسی ( و خروجی تحلیلِ مؤلفه53: 1313)استراوس و کربین، 

 است که فرایند اکتشاف« عقالنیت سیاسی مردم»شود، عبارتِ از البالغه نیز محسوب میزمامدار در نهج
 این مضمون اصلی یا مقولۀ مشترک، در جدول ذیل نمودار است.

 

 : فرایند استحصال مقوله مرکزی تکالیف سیاسی مردم4جدول 

 ردیف مقوله هسته مقوالت

اهللجهاد فی سبیل  

 1 عقالنیت سیاسی

 اطاعت از فرامین زمامدار

 حمایت از زمامدار

 ثبات

 بصیرت

ولیت اجتماعی مبتنی بر خِردجمعیئمس  
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 گیری. نتیجه4

البالغه، مردم مُتّصِف به عقالنیت سیاسی، مردمی عاقل و خِردمحور هستند که تکالیف از منظر نهج -
گرا به نگرند، از نگرش کثرتگرایانه به حق مینمایند؛ واقعو ایفا میسیاسی خود را به درستی شناخته 

نمایند. این افراد در تعامل خویش حق خودداری و اتّصال به وحی را برای پر کردن خألهای عقل باور می
 ای، از خشم، لجاجت، دروغ و سایر خصایلسو با التزام به اخالق حرفهبا زمامدار و جامعۀ سیاسی، از یک

ا مقابله و هنکوهیده پرهیز و از سوی دیگر با هوشمندی، صبر، ثبات، بصیرت و برخورد به هنگام، با فتنه
 دارند.حفظ نظام را بر منافع فردی خود، اگرچه مشروع هم باشد، مقدم می

سی مقولۀ اسا 5توان در البالغه را میهای کلی عقالنیت سیاسی مردم بر اساس تعالیم نهجنیز، مؤلفه -
لیت اجتماعی مبتنی بر خِردجمعی، اطاعت از زمامدار و حمایت اهلل، ثبات، بصیرت، مسئوفی سبیل جهاد»

 خالصه نمود که مدل زیر گویای آن است.« در امور مطابق حق از زمامدار
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