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چکیده
در جریان افزایش معرفت دینی مردم ،میتوان از روشها و شیوههاي نظري و عملی متفاوتی استفاده نمود.
جهت دستیابی سبك معیار در این امر ،این پژوهش در نظر دارد تا روشهاي حضرت علی (ع) را در
نهجالبالغه بررسی نماید .از اینرو ،مسأله این پژوهش بررسی روشهاي نظري امام علی (ع) در افزایش معرفت
دینی است .روش بررسی این مسأله ،توصیفی –تحلیلی است و با رویكرد ناظر به متن شكل گرفته است.
یافتههاي پژوهش در سبكشناسی شیوههاي نظري حضرت نیز ،حاكی از آن است كه این شیوهها ،اعم از
شیوههاي نظري مرسوم در علم منطق و شیوههاي غیرمرسوم در آن است .حضرت در شیوههاي منطقی از انواع
استدالل استقرائی ،تمثیلی و قیاسی استفاده نموده و در روشهاي جزئیتر ،از انواع براهین ،جدل و خطابه و
شعر ،در نسبت با مخاطبان خاص و عام ،مدد جستهاند و در روشهاي غیرمرسوم ،از ایجاد نگرش صحیح ،بیان
كاربردي آموزههاي دینی و معرفی الگوهاي مناسب استفاده نموده و به آموزش مفاهیم دینی پرداختهاند.
بدینسان ،تنوع تكنیك ،تابعی از تنوع مخاطب و زمینههاي مختلف مكانی و زمانی است .به دیگر سخن ،با
بررسی شیوههاي نظري امام ،مشخص میگردد كه مؤلفههایی نظیر تنوع تكنیك ،مخاطبشناسی ،التزام به
حقیقت و توجه به زمینه پیام؛ سبك و متدولوژي نظري آن حضرت را در افزایش معرفت دینی مردم شكل
میدهند.
کلیدواژهها :امام علی (ع) ،معرفت دینی ،روشهاي نظري ،سبكشناسی.

 .1استادیار گروه فلسفه و كالم اسالمی ،دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان
 .2دانشجوي كارشناسی ارشد نهجالبالغه ،دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان
Email: mohammadyaghoobian@yahoo.com
* :نویسنده مسئول
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سبکشناسی روشهای نظری امام علی (ع)...

 .1مقدمه
در یك جامعه اسالمی ،زمینهي رشد و تعالی در حوزهي معرفت دینی ،باید براي همه افراد جامعه فراهم
باشد و این در حالی است كه افراد مختلف به لحاظ تفاوتهاي فردي در رسیدن به این معرفت دینی
متفاوت هستند؛ بهطوريكه هر كدام با شیوهاي خاص تأثیر میپذیرند .بنابراین ،آگاهی از شیوهها و
روشهاي صحیح و مناسب در انتقال و افزایش معرفت دینی مردم ،از ضروریات حوزهي تبلیغ و ترویج
معارف دینی است .از اینرو ،ابتدا باید انواع روشها و تكنیكها شناخته شود و سپس بر اساس
مخاطبشناسی ،روشهاي مناسب ،مورد استفاده قرار گیرد .چرا كه هر كدام از این شیوهها متناسب با
فضاي موجود و نوع مخاطب ،میتواند نقش اثرگذاري داشته باشد و مبلّغان و معلّمان معارف دین را در
انتقال پیامها به مخاطبان توانا سازد؛ تا اینكه به شكلی كاربردي و عملی دریابند كه چگونه عمق پیام،
بهخوبی و سهولت به مخاطبان منتقل شود .یكی از منابع این امر ،سیرهي نظري و عملی ائمه بهعنوان
سردمداران ترویج معارف دینی است .نظر به ظرفیت غنی و وسیع نهجالبالغه و از آنجا كه امام علی (ع)
بهعنوان واالترین و اولین مربی بعد از پیامبر اكرم (ص) ،در تربیت افراد و باال بردن سطح معرفتی مردم
نقش بهسزایی داشتهاند؛ این مقاله بر آن است تا در مسألهي اصلی خود ،با روش توصیفی-تحلیلی و
رویكرد ناظر به متن ،به سبكشناسی روشهاي آن حضرت بپردازد .بدینسان ،پرسشهاي اصلی این
تحقیق عبارتاند از اینكه :آیا امام علیهالسالم از روشهاي نظري مرسوم در علم منطق جهت افزایش
معرفت دینی مردم استفاده نموده است؟ موارد آن چیست؟ و آیا عالوه بر شیوههاي نظري مرسوم،
شیوههاي دیگري را نیز ،به كار برده است؟ در صورت استفاده ،آن شیوههاي دیگر كدامند؟ و در پی این دو
پرسش ،مشخص شود كه سبك حضرت و نهجالبالغه بهطوركلی در روشهاي نظري چیست؟ و در این
سبك ،چه موارد و ویژگیهایی براي روشهاي تبلیغی امروزي قابل بهرهبرداري است؟ اهمیت یافتن
پاسخ این پرسشها نیز ،آنگاه فهمیده میشود كه مواردي نظیر تك روشی و بعضاً بهكارگیري روشهاي
نامناسب ،عدم مخاطبشناسی و آسیبهاي دیگر در حوزهي تبلیغ و ترویج معارف دینی ،مورد
آسیبشناسی و نقد قرار گیرند.
 .2پیشینه پژوهش
در پیشینه مسأله مورد تحقیق این مقاله ،الزم به ذكر است كه كارهاي انجام شده یا صرفاً در حوزه فلسفی
و كالمی به اقسام و انواع شیوههاي نظري و گونههاي استدالل پرداخته است و یا معطوف به حوزههایی
است كه تحت عنوان روانشناسی تبلیغات مورد بررسی قرار گرفته است .اگر چه به شكل پراكنده در
برخی از شروح نهجالبالغه مانند شرح ابن ابی الحدید و یا شرح ابن میثم كه صبغه فلسفی دارد و یا از
معاصرین ،شرح عالمه محمدتقی جعفري ،مطالبی قابل رصد است و یا اینكه برخی از كتب نوشته شده
مانند كتاب الهیات در نهجالبالغه و یا سیري در نهجالبالغه استاد مطهري ،بخشی مختصر به نظام عقلی

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،بهار 5931

46

و معرفتی نهجالبالغه پرداختهشده است .بعضاً نیز به مباحثی نظیر اهمیت عقل و موانع آن در نهجالبالغه،
در مقاالت پرداختهشده است؛ اما پژوهشی كه متمركز بر سبكشناسی و روششناسی نظري و با رویكرد
ناظر به متن نهجالبالغه و با همپوشانی آن با برخی از مباحث نگرش ،در حوزه روانشناسی اجتماعی ،به
نمونه شناسی و تنوع روشی نهجالبالغه ،به روشهاي نظري امام علی (ع) پرداخته باشد؛ شكل نگرفته و
در این زمینه كاري صورت نگرفته است.
 .3روشهای نظری امام علی (ع)
در ابتدا باید خاطر نشان سازیم كه اصطالح معرفت دینی در این پژوهش ،به معناي عام كلمه مورد نظر
است كه شامل آموزههاي دینی در عرصههاي مختلف اعتقادي ،اخالقی و احكامی است و در جایی كه
معرفت دینی به معناي خاصی مورد نظر باشد ،اشاره خواهد شد؛ اما در باب روشهاي نظري آن حضرت،
میتوان آنها را در یك تقسیم اولیه ،به دو قسم اساسی تقسیم نمود :روشهایی كه در علم منطق و كتب
منطقی مرسوم و مندرج است مانند قیاس ،استقراء و تمثیل و روشهایی كه ما در اینجا غیر مرسوم در
منطق مینامیم ،مانند ایجاد نگرش صحیح ،بیان كاربردي آموزههاي دینی و معرفی الگوهاي مناسب.
مجموع هر دو قسم ،منطق و سبك خاص نظري امام علی علیهالسالم را شكل میدهند .در ادامه ،ابتدا به
روشهاي منطقی میپردازیم و سپس قسم دوم را بررسی مینماییم:
 .1-3روشهای مرسوم در علم منطق
روشهاي منطقی وقتی قابل استفاده است كه در حوزهي معرفتشناسی ،عقل به رسمیّت شناخته شود.
چنانچه امام علی (ع) در مورد عقل و ارزش معرفتی آن در نهجالبالغه اشارات فراوانی دارند .ایشان
برترین سرمایه (حكمت  )11١و ثروت (حكمت  )٤٥را براي انسان ،عقل دانستهاند كه ارزشمندترین و
برترین بینیازي است (حكمت  .)١٣عقلی كه هم شامل عقل فطري و فطریات است« :و نیروهاي مخفی
عقول مردم را برانگیزانند و بارور بسازند» (خطبه )1و هم شامل عقل نظري و اكتسابی« :هیچ تعقلی مانند
تدبیر نیست» (حكمت  )11١و «هیچ علمی مانند اندیشه نیست» (همان) كه این عقل ،عالوه بر تفكر و
تدبر ،به سمت بصیرت «كسی كه بیندیشد بینا گردد» (نامه  )١1و عبرت« :خدا رحمت كند مردي را كه
بیاندیشد و عبرت گیرد» (خطبه  )1٠١و علم بهعنوان سرچشمه و ریشهي همهي فضیلتها فراخوانده
میشود« :اصل فضیلتها ،علم و دانائى است» (تمیمی آمدي.)22 :1١١١ ،
این اعتبار دینی عقل ،موجب شده است تا عقل بهعنوان حجتی الهی در دامنهي ادراک و معرفت دینی
از جایگاه معتبر و محترمی برخوردار باشد و اگر در كنار حجت ظاهري كه وحی است ،قرار گیرد؛ میتواند
بشر را به راه سعادت و كمال برساند (جوادي آملی .)١١٣ :1١٣2 ،ارزش بخشی به عقل ،به رسمیت
شناختن فعالیّت آن در حوزه دینداري را به دنبال خواهد داشت كه همان تفكر است .تفكري كه در نگرش
دینی ،چنانكه در تعاریف حضرت نیز دیدیم ،اعم از فعالیتهاي نظري صرف در طلب مجهوالت و
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فعالیتهایی نظیر اعتبار و استبصار است كه به معناي معرفت نزدیكتر است تا اصطالح خاص علم كه در
علوم تخصصی اسالمی مطرح است .تفكر ،در تعاریف مرسوم منطق ،به معناي كشف احكام مجهول
میباشد كه بهوسیلهي احكام معلوم صورت میپذیرد (خوانساري .)1١ :1١٣٠ ،سپس ،سبك و روش این
دستیابی ،مشخص و معلوم میگردد .در این روششناسی ،تفكر به دو لحاظ و اعتبار ،مورد توجه منطقیون
قرار گرفته است .یكی به لحاظ صوري و ساختاري كه در آن شیوهي تفكر و استدالل سه صورت پیدا
میكند كه شامل تمثیل ،استقراء و قیاس است؛ كه هر كدام به لحاظ ارزششناسی منطقی داراي حدّي از
صحّت و یقین است و دیگري به لحاظ محتوایی و مادهي استدالل است؛ كه مبحث صناعات خمس در
اینجا شكل میگیرد.
با كاوشی در نهجالبالغه مشاهده میگردد كه امام علی (ع) در بسیاري از خطبهها و نامهها ،براي بیان
حقایق و اعتقادات دینی  -اخالقی ،از شیوههاي مختلفی از استدالل سود جستهاند .در مباحث ذیل ،به
مواردي از این استداللها اشاره میشود:
 .2-3استدالل تمثیلی
تمثیل ،در لغت به معناي تشبیه كردن شیء به شیء دیگر ،در وصفی از اوصاف بارز آن شیء است و در
اصطالح علم منطق ،این است كه ذهن ما از حكم یكی از دو شیء به حكم شیء دیگر ،به سبب مشابهت
منتقل شود (طوسی.)2٤٥ :1١٣٤ ،
این نحوه استدالل در كلمات حضرت ،قابل دستیابی است؛ چنانكه امام(ع) ،در نامهي  ١نهجالبالغه
خطاب به معاویه میفرمایند:
«همان مردمی كه با ابوبكر و عمر و عثمان بیعت كردند ،بر همان مبنا با من هم بیعت نمودهاند .پس
كسی كه در این بیعت حاضر بوده است؛ حقی ندارد كه كس دیگري را انتخاب كند و كسی كه غایب بوده
است؛ نمیتواند آن را رد كند؛ و جز این نیست كه شوري در اختصاص مهاجرین و انصار است .پس اگر
دور مردي جمع شدند و او را امام نامیدند؛ چنین كاري مورد رضاي خداوندي است؛ و اگر كسی از اجتماع
و تصمیمی كه مهاجرین و انصار گرفتند ،به جهت عیبگیري یا بدعتی خارج شد ،او را به آنچه كه از آن
خارج شده است برمیگردانند و اگر امتناع ورزید ،به جهت پیروياش از راهی غیر از راه مؤمنین با او
میجنگند و خداوند بر گردن او الزام میكند؛ آنچه را كه خود را به آن ملزم ساخته است» (نامه .)١
رویكرد كلی حضرت در این نامه ،بنا به مواجهه با مخاطب ،شیوه جدلی است كه میكوشند تا حقانیت
خالفت خویش را اثبات نمایند؛ اما در بطن استدالل ،از یك تمثیل هم استفاده نموده و میفرمایند كه
مسألهي بیعت من ،همانند بیعت مردم با خلفاي پیشین بود .بنابراین هیچكس نمیتواند به این بهانه با آن
به مخالفت برخیزد كه من در شام بوده و بیعت در مدینه انجامشده است« :پس از حمد و ثناي الهی،
بیعتی كه مردم در مدینه با من كردند براي تو كه در شام بودي الزامآور است» (الموسوي.)1٠٣ :1٥2١ ،
چرا كه ،همان كسانی كه با آن سه نفر بیعت كردند با من هم بیعت كردند .لذا ،نه حاضران اختیار فسخ یا
مخالفت با آن را دارند و نه غائبان را رسد كه دست رد به سینه آن بزنند و اگر خالفت آن سه تن را قبول
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داري كه مردم با آنها بیعت نمودند؛ باید خالفت من را نیز قبول نمایی ،چراكه همان مردم ،با من هم
بیعت كردند .در واقع امام از یك حكم جزئی به یك حكم جزئی دیگر رسیده و به معاویه اثبات میكنند
كه اگر آن حكم خالفت سه نفر را قبول داري؛ حكم خالفت من هم مثل همانها میباشد و برایت
الزامآور است .بهویژه كه این مطلب ،از سنتهاي مشهور آن روزگار نیز بوده است (مكارم شیرازي:1١٣2 ،
.)٣٠/2
البته ،میتواند اشكال شود كه چنانكه منطقیون نیز اشاره میكنند؛ تمثیل نمیتواند مفید یقین واقع
شود .لذا امام چطور از روشی كه مفید یقین نیست استفاده مینمایند؟ در پاسخ به این پرسش ،باید گفت
كه در شاهد بحث ،تمثیل در قالب جدل به كار رفته است و البته جدل بر مبناي مسلمات خصم است و
امام بر اساس مسلمات طرف مقابل ،به جدل پرداختهاند .هرچند مسلمات خصم ،از سوي خودشان پذیرفته
نبود .بنابراین ،در مواردي اینچنین و یا در جایی كه تمثیل ،محور استدالل نیست؛ بلكه جهت تفهیم
مطلب و یا تقریب به ذهن مخاطب و بهویژه مخاطب عام است ،كاربرد آن بالاشكال است .البته در
نهجالبالغه ،عالوه بر تمثیل منطقی ،موارد زیادي تمثیل ادبی نیز ،بهكار رفته است (خطبه  1١و خطبه 2١
و خطبه .)٣١
 .3-3استدالل استقرائی
استقراء ،حجتی است كه در آن ،ذهن از قضایاي جزئی به نتیجهاي كلی دست مییابد؛ یعنی از مسائل
جزئی به مطلبی كلی میرسد .به این صورت كه ذهن از راه بررسی شماري از جزئیات ،به حكم عامی
میرسد (طوسی )2٤١ :1١٣٤ ،و به تعبیر دیگر ،از امري محسوس ،به حكمی معقول میرسد (ابراهیمی،
.)2٣١ :1١21
در سخنان امیرالمؤمنین علیهالسالم ،این نـوع استدالل نیز ،مشاهده میشود .بهویژه در آن مبـاحثی
كه به تقسیمبندي و گروهبندي انسانها و حكم دربارهي آنها اشـاره میشـود .البته ،گاه این تقسـیمبندي
– چنانكه برخی پنداشتهاند  -استقراء نیست؛ بلكه دائر مدار حصر عقلی است؛ مانند حكمت  1٥٣كه امام
مردم را به سه دستهي عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ ،مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ تقسیم نمودهاند .برخی این
تقسیمبندي را استق راء دانسته و در مورد تام یا ناقص بودن آن نیز اظهارنظر نمودهاند (شریعتی سبزواري،
 .)2١2 :1١22درصورتیكه اگر كمی تأمل نمائیم متوجه میشویم كه این تقسیمبندي حضرت استقراء
نیست؛ چرا كه تقسیمی كه بین نفی و اثبات باشد ،نمیتواند تقسیم استقرائی باشد و این یك حصر عقلی
است .از آنجا كه:
«تقسیم عقلی یا حصر عقلی عبارت است از تقسیمی كه عقل ،وجود قسم دیگري خارج از اقسام آن را
محال بداند .ولی تقسیم استقرائی ،تقسیمی است كه عقل وجود اقسام دیگري را براي آن محال نمیداند
و فقط اقسامی كه از طریق استقراء شناختهشده ذكر میگردد» (مظفر .)1١٣ :1٥٠٥ ،لذا تقسیمبندي مردم
به سه دسته ،قسمی دیگر ندارد و مردم هر كدام جزء یكی از این سه گروه هستند .در واقع اگر كسی جزء
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عالم ربانی نباشد ،یا در مسیر یادگیري و متعلم است ،یا همج الرعاع است .بنابراین تقسیم بین نفی و
اثبات است و این حصر عقلی است .البته در این بحث ،اگر صرفاً علم و عالم مقسم قرار گیرد ،این حصر
وضوح بیشتري دارد؛ اما اگر مفهوم ربانی هم در نظر بگیریم بین ربانی بودن یا نبودن میتوانیم یك گروه
اضافه كنیم كه شیطانی باشد .گاه هم ،این تقسیمبنديها ،از استقراء سود میجوید كه از آن جمله خطبهي
 122میباشد:
«نظري به هر طرف از مردم كه خواهی بینداز .آیا خواهی دید جز فقیري كه با فقر و تنگدستی سخت
دست به گریبان است؟ یا دولتمندي كه نعمت خداوندي را مبدل به كفر نموده یا بخیلی كه بخل و امتناع
از ایفاي حق خداوندي را فراوانی ثروت تلقی نموده است یا گردنكشی كه در گوشش ،از شنیدن پندهاي
سازنده دچار سنگینی است؟»
امام در این خطبه از استقراء استفاده نموده و مردم را متوجه این مطلب میكنند كه هر فقیري را كه
بنگري ،دست بر گریبان است و هر دولتمندي را كه نگاه كنی ،میبینی كه نعمت خداوندي را مبدّل به
كفر نموده است و هر بخیلی را كه مشاهده كنی ،میبینی كه بخل و امتناع از ایفاي حق خداوندي را،
فراوانی ثروت تلقی نموده است .گویی امام ،اكثریت فقرا را نگاه كرده و به این نتیجه و حكم رسیدهاند؛ یا
اكثریت دولتمندان را مشاهده كرده و به یك حكم كلی میرسند .بنابراین ،حضرت علی علیهالسالم در هر
كدام از این عبارتهایی كه مطرح مینمایند؛ از استقراء استفاده نموده و به حكمی كلی رسیدهاند.
موارد دیگري نیز ،در نهجالبالغه قابل ذكر است .از آن جمله ،آنجا كه امام ،سخن از عبرت گرفتن از
گذشتگان نموده و مردم را از نتیجهي حاصل از بررسی اقوام و گذشتگان مطلع مینماید (خطبه  ٣2و
خطبه  .)122در نامهي  ١1نهجالبالغه در وصیت به امام حسن (ع) نیز ،این روش ،به نوعی استفاده شده
است:
«فرزندم اگر چه من به اندازهي همهي گذشتگان عمر نكردهام ،با این حال در كارهاي آنان نگریستم و در
اخبار آنان اندیشیدم و در آثارشان سیر نمودم ،بهطوريكه مانند یكی از آنان گشتهام .بلكه از آن نظر كه
اطالع از عموم سرگذشتگان پیدا كردم؛ گویی با همه آن مردم از اولین تا آخرین افراد آنان زندگی كردهام
و صاف آن را از تیرهاش و نفع آن را از ضررش شناختم .»...
در این جمالت ،امام اشاره كردهاند كه با نظر به اعمال گذشتگان و تفكر در اخبارشان و سیر در
آثارشان و پس از تفحص ،به شناخت و عبرت رسیدهاند و البته مشخص است كه اخبار و آثار بهجامانده از
پیشینیان محدود و معدود است و دعوت دیگران در استفاده از چنین روشی براي شناخت گذشتگان،
بهطوركلی ،جز از طریق استقراء ممكن نیست.
البته ،باز در اینجا جاي اشكال وجود دارد كه استقراء نیز ،اگر ناقص باشد ،چندان مفید یقین نیست .در
جواب باید گفت كه ضمیمه كردن علم غیبی امام به این استداللها ،استقراء ناقص را به استقراء تام
تبدیل خواهد كرد ،كه مفید یقین است .وجه دیگر این مطلب نیز میتواند این باشد كه امام وقتی به تاریخ
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مراجعه مینمایند ،به قوانین فلسفی تاریخ همنظر دارند و اگر با مرور حوادث تاریخی و مطالعهي اخبار
ملتها ،استقراء كرده ،به نتیجهاي میرسند؛ پشت این استقراء ،قوانین فلسفی وجود دارد كه باعث شده
نتیجهي استقراء را قطعی اعالم دارد:
«مشخص است كه آن حضرت نفرمودهاند ،مردم به اطالع چند مورد محدود از سرگذشت پیشینیان كه
موجب یك آگاهی ناقص است ،قناعت بورزند .بلكه باید آنان بهقدري در سرگذشت انسانها به تحقیق و
بررسی بپردازند كه قواعد و اصول حیات معقول انسانی را بیاموزند و از آنها استفاده كنند» (جعفري:1١٣٣ ،
.)٣٤
البته ،سنتپنداري تاریخ و اشاره به قوانین كلی آن ،لزوماً به معنی جبر تاریخ نیست ،چنانكه استاد
مطهري اشاره نمودهاند:
«لذا ،اینجاست كه تاریخ بهعنوان یك منبع شناخت قابلبررسی است و انسان میتواند در تحوالت آن
نقش داشته باشد ،اگر تاریخ را سنت بداند و آن را تصادف نپندارد .البته سنتی كه جبري محض و خارج از
اختیار بشر نباشد» (مطهري.)١٣٤/1١ :1١٣٣ ،
 .4-3استدالل قیاسی
یكی دیگر از اقسام استدالل ،بحث قیاس است كه از محكمترین و قاطعترین اقسام حجت و استدالل
میباشد .تعریف قیاس در منطق چنین آمده است« :قیاس عبارت است از مجموع چند قضیه كه هرگاه
مسلم فرض شوند ،قضیهاي دیگر بالذات از آنها حاصل آید .بهعبارتدیگر قیاس مجموع قضایایی است كه
هرگاه آنها را قبول كنیم ناچار باید نتیجهي آنها را نیز قبول كنیم .چه در غیر این صورت گرفتار تناقض
خواهیم شد» (خوانساري.)1٥2/2 :1١٣٠ ،
اما استدالل ،چنانكه پیشتر نیز اشاره شد ،یك صورت دارد و یك ماده ،كه البته میتوانیم بگوییم
استحكام ،صحت و اعتبار قیاس ،هم به صحت صورت است ،هم به صحت ماده .لذا ،بر اساس اینكه
قیاس از چه مقدماتی تشكیل یابد ،ارزش آن متفاوت میشود و متناسب با آن مقدمات ،به صناعات خمس،
تقسیمبندي میشود كه عبارتاند از :برهان ،جدل ،سفسطه ،خطابه و شعر (همان.)212 :
اما برهان در منطق« :برهان قیاسی بود مؤلف از یقینیّات تا نتیجه یقین از او الزم آید بالذات و به
اضطرار» (طوسی.)2٣٥ :1١٣٤ ،
اهمیت برهان از آنجاست كه راه رسیدن به حق و حقیقت است و مفید نتیجه یقین است (جوادي
آملی .)1١١ :1١٣٣ ،التزام به حقَ و حقیقتجوئی ،چیزي است كه در منطق نظري امام علی (ع) ارزش
معرفتی خود را یافته است:
«مالزم حقیقت بودن اصل و اساس حكمت است» (تمیمی آمدي.)٤2 :1١١١ ،
« دالئل واقعی را فرا گیرید و خود را با برهان و منطق مجهز و مسلح سازید و از شبهه و مغلطهكاري
بپرهیزید» (همان.)١2 :
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اصطالح موجبات حق ،در این عبارت ،توسط برخی از مفسرین به برهان و منطق معنا شده است:
«حضرت علی (ع) در این سخنان ،به نحوهي اتخاذ روش علمی براي رسیدن به حقائق اشاره میكنند و
آن عبارت است از روش استدالل و برهان ،كه در آن به اتفاق و اجماع رجال بر قولی و یا مسلم بودن و
شهرت آن نزد علما اعتماد نمیشود .پس حقیقت ،حقیقت است اعم از اینكه مردم آن را بشناسند یا منكر
آن باشند» (طباطبائی.)١٥ :1١١1 ،
چرا كه راه رسیدن به حق ،همین برهان میباشد و سفارش شده كه خود را به آنها مجهز نمایید و از
شبهه و مغالطه بپرهیزید .بنابراین ،برهان در نظر امام حجیّت داشته و یكی از روشهاي امام علی (ع) در
معرفتزایی است كه ایشان براي اثبات مفاهیم اعتقادي از روش برهان استفاده نموده و گویی به دیگران
اعالم داشتهاند كه روش برهان ،روشی مناسب ،براي مباحث اعتقادي است و به نظر عالمه ،دین
می خواهد مردم به كمك استدالل و با سالح منطق عقلی و به نیروي برهان كه فطرتاً با آن مجهزند ،به
شناخت حقائق جهان ماوراي طبیعت نائل آیند و این همان فلسفهي الهی است كه انبیاء و امامان هم از
آن براي دعوت مردم به حق و حقیقت استفاده مینمودند (همان.)12 :
و به همین علت است كه شهید مطهري در مقدمهي كتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مینویسد:
«طرح مباحث عمیق الهی از طرف ائمهي اطهار و در رأس آنها علی (ع) ،سبب شد كه عقل شیعی از
قدیماالیام بهصورت عقل فلسفی و استداللی درآید» (طباطبائی.)1٣/٤ :1١٣١ ،
همچنین ،از این عبارات امام استفاده میشود كه دوري و پرهیز از مغالطه ،از اصول و روشهاي مهم
تبیین معارف دینی است كه باید مدنظر تمام حقطلبان قرار گیرد .این روش تا بدانجا مورد تأكید ائمه
علیهمالسالم بوده است كه گاه برخی از اصحاب علم كالم مانند مؤمن الطاق كه در اثبات حقیقتی از آن
فاصله گرفتهاند ،مورد توبیخ واقع شدهاند (طوسی ،بیتا.)2٠٣ :
از جمله براهین مورد استفاده در نهجالبالغه ،در بحث اثبات خداوند است .چنانكه ابتدا در برخی موارد،
به كبراي استدالل اشاره میشود« :هرچه كه آفریده است براي (اثبات و عظمت) او حجّت و دلیل گشته
است» و در خطبهاي دیگر میفرمایند« :سپاس خداوندي راست كه با آفرینش مخلوقات ،داللت به هستی
خود نمود» (خطبه .)1٤2
در حقیقت ،آفرینش خلق ،داللت بر خالقی دارد .چه اینكه ممكن نیست ،موجودي كه هستیاش عین
ذاتش نیست؛ بدون پدیدآورنده ،پدید آید (جوادي آملی .)١٣ :1١٣١ ،ابن ابی الحدید در شرح عبارت دوم،
به دو طریقه متكلمین و فالسفه ،در برهان حدوث و وجوب و امكان اشاره كرده است (ابنابیالحدید،
 .)11١ :1٥2١برخی شارحان نیز به تمایز دقیق خلق و مخلوق در این عبارت توجه نمودهاند:
«به دقت معلوم میشود كه فرق است بین اینكه گفته شود خدا داللتكنندهي بر وجود خود ،به مخلوق
خویش است یا اینكه بگوییم داللتكننده بر وجود خود ،به خلق خویش است ،كه در اینجا نظر فقط به
فعل خداست و به مخلوق و چیز دیگر نظر نیست .اگر چه هر دو جمله صحیح است و خلق و مخلوق هر
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دو داللت بر وجود او دارند .چون خلق ،فعل اوست و مخلوق هم به یك نظر اثر فعل او و به نظر دیگر،
خود فعل است .امّا این وجه كه مراد از خلق ،فعل باشد وجیهتر است زیرا در اثبات و داللت ،غیر از فعل
مدلول علیه ،واسطهاي واقع نشده است» (صافی.)12٣ :1١٣١ ،
سپس ،صغراي استدالل و موارد مختلف خلقت موجودات اعمَ از خلقت موجودات كوچك و شگفتانگیز
بر وجود خدا ،تبیین میشود (خطبه .)1٣٤
از جمله مسائل مهم دیگر كه حضرت براي اثبات آن ،از برهان استفاده نمودهاند ،توحید ذاتی است كه
برهانی مخصوص حضرت است و مبتنی بر این مطلب كه اگر خداي دیگري وجود داشت؛ آثار ملك و
سلطنتش ظهور مییافت و رسوالنش آمده و به سوي او دعوت مینمودند (نامه .)١1
در جاي دیگري به واكاوي معناي وحدت الهی میپردازند و با نفی وحدت عددي و وحدت مبتنی بر
تسانخ و تشابه ،وجه احدیت و تعبیر «احدي المعنی» را براي خداوند اثبات میكنند (ابراهیمی.)٣١ :1٥2٥ ،
عالوه بر اینها ،در بیان صفات خداوند ،نظیر :ازلیت (خطبه  1٣٤و خطبه  .)1٤2اثبات بزرگی خدا و
عظمت قدرت او (خطبه  ،)1٣٤تدبیر و تقدیر خداوند (همان) نیز ،از شیوه برهان استفاده نمودهاند.
از دیگر صناعات خمس ،جدل است .جدل ،پرسش و پاسخی است كه بین دو نفر صورت میگیرد .این
بحث و گفتگو بهمنظور اسكات طرف مقابل اتفاق میافتد ،بهطوريكه یكطرف گفتگو ،پیوسته از دیگري
سؤال میكند و عقیدهي او را دربارهي موضوع مورد بحث جویا میشود و او به پرسشهایش پاسخ
میدهد .بنابراین ،محاورهي جدلی ،حالت نوعی بحث و مكالمه دارد (محمدي خراسانی.)١١٣/2 :1١٣٤ ،
ماده جدل نیز از مشهورات و مسلّمات است (خوانساري.)22٥ :1١٣٠ ،
هنگامیكه به سخنان امام علی (ع) مراجعه میگردد؛ دیده میشود كه به جدالی مذموم ،به نام «مراء»،
اشاره شده و از آن تحذیر شده است« :هركس مقیّد به آبرو و حیثیت خود باشد ،پس باید مراء را رها كند»
(حكمت  )١١2و «جدل یعنى دشمنى كردن در دین ،یقین را فاسد و باطل میكند» (تمیمی آمدي:1١١١ ،
.)١٤
امَا همانگونه كه از امام صادق (ع) نقل شده است؛ این تحذیرها در جمالت معصومین ،به معنی نفی
مطلق ارزش معرفتی جدال نیست« :از جدل كردن بهطور مطلق نهی نشده ،بلكه از مجادله كردن با
روشی جز روش پسندیدهتر ،نهی شده است» (همان.)٥٠2 :
بلكه دستور به پرهیز ،مجادلهاي را شامل میشود كه أحسن نباشد وگرنه هر مجادلهاي بد نیست.
حكمت این امر نیز چنین است كه اساس تعلیمات قرآن (نحل )12٤ :و ائمه معصومین علیهمالسالم،
مبتنی بر تفكر و تعقل صحیح و جستجوي حقیقت است و چون جدال غیر احسن ،اساساً بر مبناي تفكر
درست مبتنی نمیباشد و بهدنبال اثبات خود یا مباحث بیهوده است؛ در فرهنگ قرآنی هیچگونه جایگاهی
نمیتواند داشته باشد (اكبرنژاد )1١٣ :1١٣١ ،و البته مجادله ،وقتی نیكو بهشمار میرود كه مبتنی بر التزام
به حق و حقیقت باشد و اخالق آن رعایت گردد (طباطبائی ،بیتا )٤١٤/12 :و در نتیجه آن ،مقاومت
اشخاصی كه در برابر حقیقت موضع میگیرند ،شكسته شود (جعفري.)٣2/1٣ :1١٣٣ ،
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حضرت علی (ع) ،در مواقعی بر اساس منطق طرف مقابل ،با آنها به جدل میپرداختند .بهعنوانمثال،
هنگامی كه یك فرد یهودي به امام گفت :هنوز پیامبرتان را دفن نكرده ،دربارهاش اختالف كردید! امام
فرمودند:
«ما دربارهي آنچه از او مانده بود اختالف كردیم ،نه در خود او .ولی شما هنوز پاهایتان از رطوبت آب دریا
خشك نشده بود كه به پیامبرتان گفتید :براي ما خدائی مانند خداي آن قوم قرار بده و حضرت موسی
فرمود :شما قومی نادان هستید»(حكمت .)١1٣
از نمونههاي دیگر جدلهاي حضرت ،یكی در ماجراي سقیفه است .وقتی در  2٣صفر سال  11هجري
ماجراي سقیفه را براي امام بیان كردند ،حضرت فرمودند :انصار چه گفتند؟ خبر دادند كه انصار گفتند:
امیري از ما و امیري از شما باشد .آن حضرت فرمود« :آیا به گروه انصار اینطور استدالل و احتجاج
نكردید كه پیامبر اكرم (ص) وصیت فرموده است كه به نیكوكار انصار نیكی شود و از بدكارشان اغماض
گردد؟ به آن حضرت گفتند :در این توصیه چه حجتی بر انصار وجود دارد؟ آن حضرت فرمود :اگر
زمامداري از آنان بود ،وصیت دربارهي آنان نمیفرمود .سپس فرمود :قریش چه گفت؟ به آن حضرت
گفتند :قریش ،احتجاج و استدالل به این كرد كه آنان شاخههایی از درخت پیامبرند .حضرت فرمود :به
درخت احتجاج كردند و میوهي آن را ضایع و تباه نمودند» (خطبه .)١٣
در واقع ،این سفارش پیامبر (ص) از مسلمات مهاجرین و انصار و حتی از مشهورات آنها بوده است؛ لذا
امام از این طریق به مجادله با آنها پرداخته و بدین گونه ،زمینهي اسكات آنها را فراهم نمودند.
از جمله توصیههاي امام در باب مخاطبشناسی و روششناسی در جدل نیز ،در سفارشات به ابنعباس
قابلمشاهده است كه اشاره میكنند ،با خوارج با قرآن مجادله مكن ،چرا كه قرآن داراي تفسیرهاي
گوناگون است .تو چیزي میگویی و آنها چیز دیگر ،پس با سنت با آنها جدل كن تا در برابر آن ،راهی جز
پذیرش نداشته باشند:
«با خوارج با قرآن مجادله مكن ،زیرا قرآن داراي فراگیري متنوع است ،تو خواهی گفت و آنان نیز خواهند
گفت .بلكه با سنت با آنان احتجاج كن ،زیرا چارهاي از قبول آن ندارند» (نامه .)٣٣
همچنین ،خود حضرت در پاسخ به جمله ”ال حكم اال هلل“ خوارج ،به كشف و شفافسازي مغالطهي
آنان پرداختند (خطبه  .)٥٠مغالطهاي كه به شكل اشتراک لفظی در معناي حكم به معنی فعل و قدرت
الهی (در آیه) با حكمیت و هر حكمی از جانب غیر خدا ،صورت گرفته است (ابن ابی الحدید.)1١ :1٥2١ ،
حضرت در واكاوي آن ،اشاره میكنند كه «سخن حقی است كه از آن باطل اراده شده است» (خطبه .)٥٠
خطابه ،یكی از روشهاي پرفایده و مؤثري است كه براي اكثریت مردم استفاده میگردد .خطابه با
احساسات مردم سروكار دارد و لذا نسبت به برهان و جدل تأثیر بیشتري بر مخاطب عام دارد ،در واقع،
برهان و جدل ،بیشتر براي خواص از مردم بكار میرود؛ امّا خطابه براي عموم مردم قابل استفاده میباشد.
لذا ،خواجه در تأثیر خطابه میگوید:
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«و باید دانست كه هیچ صناعتی از صناعات خمس ،در افادهي تصدیق اقناعی ،بهجاي خطابه نایستد»
(طوسی.)١٣٥ :1١٣٤ ،
از نمونه خطابههاي حماسی حضرت ،خطابهاي در صحراي صفین است .بعد از اینكه معاویه آب را بر
روي امام و یارانشان بسته بود؛ حضرت ،براي در اختیار گرفتن آب فرات ،خطابهاي خواندند و به تحریك
عواطف ،احساس عزت طلبی و مردانگی مردم پرداخته و آنها را یاد شرافت ،كرامت و انسانیت خود
انداختند (خطبه  .)٤1امیرالمؤمنین (ع) با بیان جملهي:
«مرگ و نابودي شما در آن زندگی است كه از دشمن شكست بخورید و ذلیل شوید .زندگی فناناپذیر شما
در آن مرگی است كه با پیروزي بر دشمن از این جهان رخت بربندید» (خطبه  ،)٤1به تحریك احساسات
مردم پرداخته و حس عزتطلبی آنها را برانگیختند .همین بیانات ،باعث اقناع مردم و به هیجان درآمدن
احساسات آنها گشت و نهایتاً به آب رسیدند (بحرانی.)1٤2/2 :1١٣٤ ،
در كنار خطابه ،موعظه از دیگر ابزارهایی است كه اگرچه مانند خطابه ،با عواطف مخاطب سر و كار
دارد ،اما با آن متفاوت است:
«موعظه با خطابه متفاوت است ،خطابه براي تهییج و بیتاب كردن احساسات است و موعظه براي رام
ساختن و تحت تسلط درآوردن .خطابه آنجا به كار میآید كه احساسات خمود و راكد است و موعظه آنجا
ضرورت پیدا میكند كه شهوات و احساسات ،خودسرانه عمل میكنند .خطابه زمام كار را از دست
حسابگريهاي عقل خارج میكند و به دست طوفان احساسات میسپارد ،اما موعظه طوفانها را
فرومینشاند و زمینه را براي حسابگري و دوراندیشی فراهم میكند» (مطهري.)12٤ :1١١١ ،
حضرت بر ضرورت پندگیري از موعظهها (خطبه  22١و خطبه  )2٠تأكید میكنند و بر این نكته اشاره
دارند كه قلبهاي آدمی ممكن است بر اثر عواملی دچار زنگار شده ،تیره و تار گردد و موعظه و نصیحت
است كه میتواند قلب را زنده نگه دارد و به آن صیقل و جال دهد (خطبه  ٣٤و نامه  )١1و البته این
تأثیرات ،مشروط به مخاطب موعظه نیز هست:
«چه مثلهایی صحیح و مطابق واقع و پندهاي شفادهندهي انحرافات و بیماريهاي درونی است اگر در
دلهاي پاک و گوشهاي شنوا و افكار جدي و عقول حسابگر وارد شود» (خطبه .)٣١
البته ،به جز برهان ،جدل و خطابه ،شعر هم كه یكی دیگر از صناعات پنجگانه در علم منطق است و
البته بر خالف تفكر یونان قدیم كه تنها شعر را صنعتی براي تقلید و خیالپردازي میدانستند ،در سبك
نظري حضرت ،در جریان افزایش معرفت دینی مردم ،آنجا كه احساس میكردند باید مفهومی را در قالب
شعر به دیگران آموزش دهند ،از صنعت شعر استفاده مینمودند كه نمونههاي آن را میتوان در دیوان
منسوب به آن حضرت مشاهده نمود (بیهقی نیشابوري 22 :1١٣٤ ،و .)٤٣٠
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 .4روشهای غیرمرسوم در علم منطق
منظور از روشهاي غیرمرسوم ،روشهایی است كه در چارچوب علم منطق نیست .در واقع ،امام عالوه بر
استفاده از روشهاي منطقی ،از روشهاي خاص دیگر نیز ،استفاده نمودهاند و این نشان از این نكته دارد
كه عقالنیت امام ،اعم از عقالنیت بشري مرسوم در علم منطق است .به دیگر سخن ،عقل الهی امام،
عقل منطقی -فلسفی را تأیید میكند ،ولی هیچگاه محدود به آن نمیشود .بدینسان ،روشهاي نظري
امام ،تنوع بیشتري به خود میبیند و رابطه این دو عقل ،رابطه عموم و خصوص مطلق را شكل میدهد؛
اما روشهاي غیرمرسوم در منطق ،عبارتاند از:
 .1-4ايجاد نگرش صحیح
یكی از روشهاي نظري امام علی (ع) ،ایجاد نگرش صحیح در مخاطب است .حضرت در بسیاري از
برخوردها و صحبتهایشان سعی میكردند نگرش افراد را نسبت به زندگی ،هستی ،انسان و مسائل
پیرامونشان تغییر داده و با مهندسی فكر ،در جهت صحیح سوق دهند .منظور از نگرش نیز ،همان نگاه،
دیدگاه ،دریافت و ادراک كلَی فرد ،نسبت به یك موضوع میباشد (بونر و وانك .)12 :1١2٠ ،در واقع،
نگرش ،چارچوب ذهن نسبت به یك موضوع است كه رفتار و كردار آدمی را تحت تأثیر قرار میدهد .امام
علی (ع) در جهت افزایش معرفت دینی مردم ،ابتدا تصوري صحیح راجع به مسائل ایجاد كرده و سپس
مخاطبان را به انجام دستورات الهی امر مینمودند .به عنوان مثال ،در موضوع زهد ،ابتدا امام ،نگرش افراد
را به مسألهي زهد تصحیح مینمایند كه زهد استفاده نكردن از مواهب و نعمتهاي الهی نیست؛ بلكه باید
از نعمتها به نحو صحیح و در جهت اهداف واالي انسانی استفاده نمود و بیش از آن كه به معنی عدم
استفاده باشد ،به معنی دل نبستن بدان است (حكمت  .)٥١2در این رابطه ،هنگامیكه امیرالمؤمنین (ع)
پس از جنگ بصره بر عالءبنزیاد وارد شدند و خانهي بسیار مجلل و وسیع او را دیدند اینچنین فرمودند:
«چه كاري به بزرگی و فراخی این خانه در دنیا داري ،درحالیكه تو در آخرت به آن نیازمندتر خواهی
بود .آري ،اگر بخواهی با این خانه بزرگ توشه براي آخرت ذخیره كنی ،در این خانه مهمان را بنوازي و
پیوند با خویشانت را محكمتر كنی و حقوق آن را به مصارف خود ادا كنی ،با این شرایط است كه براي
آخرت خود زاد و توشه تحصیل نمودهاي» (خطبه .)2٠2
در این خطبه ،حضرت ،ابتدا عالء را متوجه این امر میكنند كه این خانهي بزرگ كه خریدهاي در
آخرت به آن محتاجتري ،بنابراین ،كاري كن كه بهوسیلهي آن ،براي آخرت خویش ،توشه برداري .بدین
نحو كه در این خانه میهمان دعوت كن و پیوند خویشاوندي را محكم كن تا به این واسطه چیزي براي
آخرت خویش ذخیره كرده باشی و درست در نقطه مقابل ،حضرت به توبیخ برادر عالء میپردازند كه با
ترک خانواده ،به رهبانیت و عزلت گراییده است (خطبه  )2٠2و یا توبیخ كسانی كه به زبان ،در مذمت دنیا،
سخن رانده و به عمل ،به خدمت دنیا مشغول بودهاند (حكمت  )1١1و در مبانی ،با بیان اینكه دنیا محل
گذر و آخرت خانهي جاویدان است ،درصدد ایجاد نگرش صحیح نسبت به دنیا و آخرت میباشند (خطبه
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 .)2٠١در واقع ،هنگامیكه نگرش افراد در ارتباط با دنیا و آخرت صحیح باشد؛ سبك صحیح زندگی نیز
رخ مینماید .اهمیت این مطلب ،بهویژه آنگاه مشخص میشود كه امام در هنگام خالفت ،با جامعهاي رفاه
زده و دنیاگرا مواجه است و میكوشد تا با غفلتزدایی ،مرگ آگاهی ،زهد و  ...نگرش جامعه را به سمت
نقطه مطلوب آن ،هدایت نماید.
 .2-4بیان کاربردی آموزههای دينی
از دیگر روشهاي نظري حضرت علی (ع) ،آموزش و بیان كاربردي آموزههاي دینی است .امام ،در
راستاي افزایش معرفت دینی مردم ،از روش كاربردي كردن پیامها استفاده نموده و براي افراد مختلف
نسخههایی خاص ارائه میدادند .بهعنوان مثال ،حضرت براي درمان ترس ،راهكار داده و چنین
میفرمایند:
«اگر از چیزي ترسیدي در همان چیز وارد شو ،زیرا شدت ناراحتی پرهیز از آن ،بزرگتر از آن است كه
میترسی» (حكمت .)1٣٤
بیان كاربردي امام در موضوع ترس ،گویاي آن است كه اگر از چیزي ترسیدي خود را وارد بر آن چیز
كن؛ چرا كه غالباً ترس از چیزي ،از خود آن چیز ،سختتر است.
مورد دیگر اصالح رابطههاست« :هركس مابین خود و خدا را اصالح كند ،خداوند مابین او و مردم را
اصالح نماید و هر كس امر آخرت خود را اصالح كند ،خداوند امر دنیاي او را اصالح نماید(»...حكمت .)٣2
امام علی (ع) با بیان این مطلب كه اگر كسی میخواهد بین خود و مردم را اصالح كند؛ باید سعی در
اصالح مابین خود و خدا داشته باشد و همچنین ،اگر كسی خواستار اصالح امر دنیاي خویش است؛ باید به
اصالح آخرت خود بپردازد .بیان كاربردي آموزهها براي مخاطب ،یكی از نیازهاي ضروري تبلیغات ماست
كه در برخی از زمینهها ،سخت در بند امور انتزاعی گرفتارشده است و به بررسی مسائلی از اعتقادات و
افكار میپردازند كه ارتباط خود را با مسائل زمانه جدید ،از دست داده است.
 .3-4معرفی الگوهای مناسب
از جمله اقدامات امام علی علیهالسالم ،تربیت انسانهاي مستعد و مفید بود (پیشوائی .)٣2 :1١٣٤ ،امام با
آموزشهاي پیدرپی و تكنیكهاي صحیح ،به تربیت این نیروها میپرداختند و آنها را بهعنوان الگویی
خوب و سازنده ،به جامعه معرفی مینمودند .سپس ،با معرفی این شخصیتهاي ممتاز به جامعهي بشري و
همچنین بیان بهترین خصلت آنها ،به مردم راه صحیح زندگی كردن و طی نمودن مسیر كمال را آموزش
میدادند .از لحاظ تربیتی ،نگاه كردن به افرادي بهعنوان الگو در زندگی ،بسیار مؤثرتر از گفتن و صحبت
كردن در مورد آنان است (جعفري ،)١١٥/2 :1١١٣ ،از جمله تربیتیافتگان كه حضرت علی (ع) از آن به
خوبی یاد میكنند ،عثمان بن مضعون است كه حضرت دربارهاش میفرمایند كه بزرگی او در كوچكی دنیا
در دیدگانش بود« :در گذشته برادري در مسیر الهی داشتم كه كوچكی دنیا در چشمش ،او را در چشم من
بزرگ میكرد ( »...حكمت .)2٣2
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یكی دیگر از شخصیتها ،ابوذر است .در سال سی هجري وقتی كه خلیفه سوم ،ابوذر را به بیابان
خشك ربذه تبعید می كرد ،فرمانی صادر كرد كه كسی حق ندارد او را بدرقه كند .امام و فرزندانش اعتنایی
به آن نكرده و ابوذر را بدرقه كردند .سپس امام علی (ع) به ابوذر فرمودند:
«اي اباذر ،قطعاً تو براي خدا خشمگین گشتی ،پس به آن خداوند امیدوار باش كه براي او غضب كردي.
این مردم براي دنیاي خود از تو بیمناک گشتند و تو براي دین خود از آنان به ترس افتادي .پس اي اباذر،
رها كن براي آنان آنچه را كه براي داشتن آن از تو بیمناک شدند؛ و بگریز از آنان به جهت آن دین كه از
آنان درباره آن به ترس و وحشت افتادي» (خطبه .)1١٠
حضرت علی (ع) با بدرقهي ابوذر عمالً به بقیه نشان دادند كه ابوذر شخصیتی قابلاحترام و واالست و
با تبعید او ،جایگاه ارزش و ضد ارزش در شخصیتها جابهجا نمیشود.
 .5ويژگیهای سبك نظری امام علیهالسالم
از بررسی شیوههاي حضرت درمییابیم كه در انتقال پیامهاي معرفتی ،چهار ركن قابل طرح است كه
شامل فرستنده ،گیرنده ،پیام و زمینهي پیام میشوند .امام بهعنوان فرستنده پیام ،به شناخت مخاطبان و
گیرندگان پیام میپرداختند و مطابق آمادگی روحی و قلبی افراد ،روشها را انتخاب مینمودند .گاه با
مخاطب عام روبرو بودند و گاه با مخاطبان خاص مانند كمیل و ابوذر و سلمان .حضرت با اشاره به ظرف
وجودي آدمیان كه« :قلبها مانند ظرف هستند»(حكمت  .)1٥٣مخاطبشناسی الزم را رعایت نموده و به
انتقال پیام ،متناسب با مخاطب توصیه مینمودند .چرا كه فرستنده همیشه الزم نیست همه آنچه را
میداند در همهجا تبیین نماید« :نه آنچه نمیدانی بگوي و نه همه آنچه را كه میدانی بگوي» (حكمت
.)١٣2
بنا به همین تنوع مخاطبان ،چه به لحاظ مراتب كمالی افراد و چه به لحاظ ابعاد وجودي مختلف
انسان ،اعم از عقل و قلب و حس ،گاه از برهان و استدالل عقلی و گاه از تمثیل و موعظه و خطابه مدد
میجستند .در حقیقت ،تنوع مخاطبان ،تنوع تكنیك و روش را به دنبال میآورد .تنوعی كه از روشهاي
نظري منطقی تا روشهاي نظري غیرمرسوم در علم منطق را پوشش میدهد و قابل حصر در منطق
ارسطویی نیست .در انتخاب مطلب ،به ركن چهارم یعنی زمینهي پیام توجه كرده ،به شرایط زمانی و
مكانی ،موقعیت افراد و نیازهاي آنها توجه ویژه داشتند تا آنجا كه بر اساس نیازها و احساسات مخاطبان و
موقعیتشناسی زمانی و مكانی ،پیام را گزینش كرده و با روشی مناسب به بیان آن میپرداختند .چه اینكه
گاه در زمینه محیط جنگ به برافروختن احساسات مخاطب و گاه با موعظه به زهد و كنترل امیال و
آرزوها و در مقابل بدخواهان لجوج به جدال احسن میپرداختند.
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 .6نتیجهگیری
در نتیجه این مقال و در پی یافتن پرسشهاي پژوهش ،میتوان موارد زیر را بهعنوان یافتههاي پژوهش
تبیین نمود:
 -1امام علی (ع) با نظر به حجیت عقل و استدالل ،از روشهاي متنوع مرسوم در منطق نظیر استدالل
قیاسی ،جدل و تمثیل و شعر و خطابه استفاده نمودهاند.
 -2روشهاي موجود در كلمات حضرت ،محدود و محصور به روشهاي مرسوم در علم منطق نیست و از
روشهاي دیگر نظیر تغییر نگرش ،بیان كاربردي و الگوسازي نیز استفاده نمودهاند.
 -١سبك روشی حضرت ،عالوه بر آنكه عقل نظري و مباحث فلسفی را به رسمیت میشناسد؛ اعم از
عقل منطق ارسطویی است و با تنوع تكنیك ،مخاطبشناسی و التفات به شرایط و زمینه مكانی و زمانی
پیام ،حقیقتجوئی و پرهیز از مغالطه ،ویژگیهاي خاصی را به خود اختصاص داده است.
در جامعهي امروزي اگر مربیان و متولیان تعلیم و تربیت دینی مردم ،به این شاخصها توجه داشته
باشند و با مخاطب ارتباط برقرار كرده و بر اساس نیازها و تمایالت آنها ،به انتخاب موضوع و مطلب
بپردازند؛ امر مهم معرفتزایی بهخوبی تحققیافته و روز به روز شاهد شكوفایی مردم در عرصهي معرفتی
خواهیم بود.
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Stylistics of Theoretical Methods of Imam Ali in Increasing People’s Religious Knowledge
Abstract
Imam Ali used different theoretical and practical methods for increasing people’s religious
knowledge. In the stylistics of Imam’s theoretical methods, they included conventional theoretical
methods and non-conventional methods in logics. The present study is to identify that Imam used
different types of deductive, symbolic, and inductive reasoning, and he employed more partial
methods such as different types of arguments, dialectic, rhetoric, and poetry for the public and
private audiences. In case of non-conventional methods, Imam used the creation of correct attitude,
applied declaration of religious teachings, and introducing appropriate patterns for teaching
religious knowledge. Accordingly, the diversity of techniques depends the diversity of audiences
and different temporal and spatial contexts. In other words, by investigating the theoretical methods
in Imam’s teaching, it can be identified that components such as diversity of techniques, knowing
audiences, commitment to truth, and attention to the context of messages shaped Imam Ali’s style,
and theoretical methodology in increasing people’s religious knowledge.
Key words: Imam Ali, religious knowledge, theoretical methods, stylistics.

