Explaining Practical and Theoretical Solutions to Acquire Humility and Modesty based on the Content
Analysis of the Ghase’eh Sermon of the Imam Ali (PBUH)
Sedigheh Kashefi1
Mohammad Etrat Doost2
Fathiyeh Fattahizadeh3
Abstract
Humility is one of the moral virtues that derives from the heavenly and divine self of man, and since it has a great
impact on the evolution of human personality, it has been emphasized in religious teachings. One of the examples of
this emphasis can be read in the longest and most important sermon of Imam Ali (PBUH), known as the sermon of
‘Ghase’eh’, which was uttered after the battle of Nehruvan with the Kharijites. Imam Ali (PBUH) in his longest and
most important sermon, known as the sermon of Qaseh, which was uttered after the battle of Nehruvan, has tried to
explain the importance of this moral virtue and its great effect in combating arrogance as the most important
solution to the devil's domination. Express the practical and theoretical factors and strategies of acquiring humility
and finally express a comprehensive picture of this valuable moral virtue.
In this research, we have tried to analyze the proposed propositions in relation to this issue by using the content
analysis method as a text-based interdisciplinary research method and finally to draw a comprehensive conceptual
model of humility from the perspective of Imam Ali (PBUH). Expressing the practical and theoretical factors of
creating humility, the characteristics of true humility, the results of humility and introducing the selected examples
of the humble are among the topics that Imam (PBUH) has mentioned in his longest sermon. Undoubtedly, paying
attention to these moral issues and enumerating its comprehensive model based on the words of the Infallibles.
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در ایو وژوهم کوشیدهایم با تکیه بهر روز «تحلیهل محتهوا» و بهرهگیهری از فهو
«تحلیل مضامیو کیفی» گزارههای مرتب بها مو هوع توا هف و فروتنهی را در خ بهۀ
ماصعه تحلیل و الگوی جامف مفههومی توا هف را از منظهر آن حضهرت ترسهیم کنهیم.
معرفی عوامل عملی و نظری ایجاد توا ف (مانند امامۀ نماز روزهداری دادن زکهات
احنان به والدیو و احتهرام بهه مربهی) معرفهی ویژگیههای متوا هف (ماننهد توجهه بهه
منتضعفان و فقرا محبت به مؤمنهان و سهجده کهردن) معرفهی نتهایو برخهورداری از
توا ف (مانند دوری از وسوسههای شی انی دوری از کبر و تفهاخر کنهب ر هایت
الهی و ایجاد الفت و محبت بیو مردم) و معرفی مصادیق برگزید :متوا هعان از جملهه
مباحثی است که امام علی

در ایو خ به بدان اشاره کرده است.

کلیدواژهها
امام علی

توا ف فروتنی خ بۀ ماصعه روز تحلیل محتوا.

مقدمه
اختق مجموعه صفات روحی و بارنی اننان است و به گفتۀ شهماری از دانشهمندان
به بعضی از اعمال و رفتاری که از خلقیهات درونهی اننهان ناشهی میشهود نیهز اخهتق
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

گفته میشود .تکامل اختمی در فرد و جامعه مهمتریو هدف ادیان آسهمانی و ریشهۀ
اصتحات اجتماعی است .دیو استم که برای رساندن اننان به سهعادت و کمهال در
همۀ زمینههای مادی و معنهوی برنامهههای جهامعی دارد هندسهۀ اخهتق آدمهی را بهه
دمیههقتریو و زیبههاتریو شههکل ترسههیم کههرده و ویههروان خههویم را بههه آراسههتگی بههه
ارززهههای واالی اختمههی فراخوانههده اسههت .در هندسههۀ اختمههی اسههتم توا ههف
جایگاهی ویژه و فراتر از حد صرف یک فضیلت ممدوح دارد.
توا ف از نظر لغوی از ریشۀ «و ف» به معنی فرونهادن (مصه فوی  1368ج:13
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د )130و خههود را کوچههک نشههان دادن (فراهیههدی 1409ق ج :2د196؛ راغههب

اصفهانی  1375ج :4د )464و در مقابل تکبر به معنی خود را بزرگ داننتو است
(ابو منظهور 1408ق ج :8د .)397توا هف در معنهای اصه تحی آن اسهت کهه
اننان خود را از کنانی که در جاه و مقهام از او واییوترنهد برتهر ندانهد؛ بهه عبهارتی
توا ف به معنای شکنته نفنیای است کهه نگهذارد آدمهی خهود را بهاالتر از دیگهری

توا ف و فروتنهی از ارززههای اختمهی مههم در روابه اجتمهاعی اسهت کهه در
مرآن احادیث و نهوالبتغه بهه آن بنهیار توجهه شهده اسهت .اگرچهه واهه توا هف در
مرآن مجید نیامده است ولی خداوند متعال با تعبیرهای ل یف دیگری ماننهد «خفهی
ک لِ َم ِ
ین (شهعرا )215 :و وَ
ن ات َّبَ َع َ
اح َ
ن ال ُْم ْؤ ِمنِ َ
ک ِم َ
ض َجنَ َ
جناح» در آیات :وَ اخْ ِف ْ
انی َصغیرا (اسهراء:
الر ْح َم ِِ وَ ُق رَّ بِ ارْ َح ْم ُه َما کَ َما رَ بَّیَ ِ
اح الذُّ لِ ِم َ
ض ل َُه َما َجنَ َ
اخْ ِف ْ
ن َّ

 ) 24مردمان را به ایو فضیلت فراخوانده است .در روایات نیهز توا هف از بزرگتهریو
عبادتها 1و کاملکنند :نعمات 2معرفی شهده کهه نشهان از جایگهاه ویهژ :ایهو آمهوز:
اختمی دارد.
با توجه به اینکه جامعۀ استمی بر مدار مکهارم اختمهی میگهردد انتظهار مهیرود
که ایو صفت در میان منلمانان و مؤمنان به بهتریو شکل وجود داشته باشد تها جامعهۀ
نمونه را به جهانیان معرفی کند .به همیو منظور در ایو مقاله تتز شده بها اسهتفاده از
روز تحلیل محتوا بهمثابۀ یک روز تحقیق میانرشتهای و متو محور  -کهه میتوانهد
ویامهای آشکار و مضامیو ونهان متو را کشف و دستهبندی کنهد و درنهایهت الگهوی
جامعی از محتوای متو ارائه دهد  -بهه م العهۀ عمیهق و توصصهی خ بهۀ ماصهعه امهام
علی

ورداخته با تجزیه و تحلیل مفاهیم ایهو خ بهه بهه تصهویر جهامعی از چینهتی

توا ف و نتایو حاصل از آن دست ویدا کنیم.
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میکند (نرامی  1362د.)300

سه

ببیند و الزمۀ آن کردار و گفتاری است که داللت بر تعظهیم دیگهران و اکهرام ایشهان

بادة (مجلنی 1403ق ج :72د.)119
َ .1عل َی ْ َ
ظم الع َ
ک بالتَّوا ِ  ف فَان ِ َّه م ْو ا َْع َ
 .2بالتَّوا ِ  ف تَت ُّم الن ِّ ْع َم ِ ة (امام علی

 :1376ح.)348
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خ بۀ ماصعه روالنیتریو خ بۀ منقول از امام علی

است و شروح مفصهلی بهر

آن نگاشته شده است .امام در ایو خ به دربهار :مو هوعات متعهددی ماننهد ورهیهز از
اراعت شی ان (ر.ک :راوندی  1364ج :2د )227ورهیهز از کبهر و غهرور (ر.ک:
ابو ابیالحدید 1385ق ج :13د )101دعوت به م العۀ تاری و عبهرت گهرفتو از
آن (ر.ک :خویی  1358ج :11د )266ایمان به ویامبر اکهرم

و دیگهر اولیهای

الهی سوو گفته اسهت .بررسهی ایهو خ بهه بها اسهتفاده از روز تحلیهل محتهوا نشهان
میدهد که حضرت به مواردی فراتر از اینها ورداخته و مقولۀ توا ف فق یکی از ایهو
موارد است؛ بر ایو اساس سؤاالت اصلی ایو تحقیق آن اسهت کهه امهام علهی

در

خ بۀ ماصعه چه تعریفی از «توا ف» ارائهه کهرده اسهت آیها توا هف صهرف ًا ونهندیده
است نتایو متولق شدن به آن چینت عوامل ایجاد آن چینهت فهرد متوا هف چهه
نشانههایی دارد و آیا حضرت مصادیقی برای متوا ف آورده است
پیشینۀ تحقیق
تحقیقات موتلفی دربار :خ بۀ ماصهعه امیرالمهؤمنیو علهی

انجهام شهده اسهت امها

بیشتر ایو وژوهمها فقه بهه جنبهههای تهاریوی و اجتمهاعی خ بهه توجهه داشهتهاند؛

محمدهادی امیو ناجی در وایاننامۀ خود با عنهوان «بررسهی و تحلیهل خ بهۀ ماصهعه و
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

ویوند آن با زمینههای سیاسی اجتماعی کوفه» عمدت ًا به بررسی و هعیت جامعهۀ کوفهه
در روزگار ایراد خ به ورداخته و ارتباط محتوایی خ بۀ ماصعه را بها جامعهۀ آن عصهر
ت به حوز :تحلیل محتوایی متو خ به وارد نشهده اسهت (ر.ک:
تبییو کرده است و عم ً
امیو ناجی  .)1375کمیلی توتههجان نیهز در وایاننامهۀ خهود بها عنهوان «شهرح خ بهۀ
ماصعه امام علی

» تتز کرده با آوردن معانی واههها از کتب لغهت و اسهتفاده از

شروح موتلف به تو هی و تفنهیر عبارتههای مهبهم خ بهه بپهردازد (ر.ک :کمیلهی
توتههجان  .)1382بوههم دیگهری از وژوهمهههای انجامشهده دربههار :خ بهۀ ماصههعه
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وجههوه ادبهههی و بتغهههی و زبانشهههناختی واهگهههان ایهههو خ بهههه را در بهههر میگیهههرد

مانند وایاننامهۀ «اعهراب و بتغهت خ بهۀ ماصهعه در نهوالبتغهه» کهه نوینهنده تهتز
کههرده وجههوه اعرابههی و بتغههی برخههی از جمههتت خ بههه را واکههاوی کنههد (ر.ک:
موسویان .)1393
بنابرایو باید گفهت کتهاب یها مقالهۀ منهتقلی دربهار :خ بهۀ ماصهعه و مفهاهیم آن

حا ر ایو است که:
اوال ،با استفاده از یک روز تحقیق میانرشتهای به اسم روز «تحلیهل محتهوا» بهه
م العه متو و نص اصلی خ به ورداخته شده و گزارشی دمیهق از مو هوعات اصهلی و
فرعی خ به ارائه شده است؛
ثانیا ،با نگاهی منئله محور فق به یکی از مو وعات مهم خ به (توا هف) توجهه
کرده و کوشیدهایم ابعاد موتلف آن را در مالب ساختاری نظاممند تبییو کنیم؛
ثالثا ،الگوی جامف مؤلفۀ توا ف و فروتنی از منظر امام علهی

در مالهب نمهودار

ترسیم شد .بیشک توجه به ایو الگو و مبنا مرار دادن آن میتواند نقم تأ یرگهذاری
در ویمودن منیر عبودیت و دستیابی به کمال داشته باشد.
 .1جایگاه تواضع در مکارم االخالق اسالمی

توا ف

د تکبر و به معنای فروتنی خود را خهوار کهردن (فراهیهدی 1410ق ج:2

د196؛ ابو منظهور 1408ق ج :8د )396وهاییو آوردن چیهزی و انح هاط اسهت
(ابو فارس 1410ق ج :6د .)118-117به گفتهۀ عالمهان اخهتق مهراد از توا هف
شکنته نفنی ای است که نگذارد اننان خود را باالتر از دیگری ببینهد (نرامهی :1362
د300؛ فیی کاشانی  1387ج :6د.)321
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اجتماعی ایو خ به اشاره شده اسهت .بهر ایهو اسهاس وجهوه نهوآوری و تمهایز مقالهۀ

سه

نگاشته نشده اسهت و در شهروح نهوالبتغهه ههم صهرف ًا بهه مباحهث ادبهی تهاریوی و

اختق بوشی از دیو است که به فضایل و رذایل اننان میوهردازد .مهرآن کهریم
هدف بعثت ویامبر اکرم

را اصتح اختق اننانها معرفی کرده است .در روایهات
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نیهز از مهمتهریو صهفات نیهک اختمهی بها عنهوان مکهارم االخهتق یهاد شهده اسههت.
توا هف یکهی از بهارزتریو مکهارم االخهتق اسهت کهه بیشهتر خصهلتهای ونههندیده
از آن سرچشمه میگیرند و از خلقیاتی است که هم جنبۀ فردی و هم جنبهۀ اجتمهاعی
دارد .توا ف یعنی شکنته نفنیای که نگذارد آدمی خود را باالتر از دیگری ببینهد و
الزمۀ آن رفتار و گفتاری است کهه بهر احتهرام بهه دیگهران داللهت میکنهد (نرامهی
 1362د.)300
توا ف و فروتنی اهمیت خاصی در اختق اسهتمی دارد تها آنجها کهه خداونهد بهه
ك ِم َن ال ُْم ْؤ ِمنِین ؛ [ای رسول مهو
ك لِ َم ِ
ن ات َّبَ َع َ
اح َ
ض َجنَ َ
ویامبرز امر فرمود :وَ اخْ ِف ْ
ور و بال رحمتت [را بر تمام ویروان باایمانت به توا ف بگنتران» (شهعراء .)215 :ایهو
ك ل ََعلی
سفارز به ویامبری است که خداوند در وصف اختق او فرموده اسهت :وَ ِإن َّ َ

خُ ل ٍُق َعظیم ؛ و تو اختق عظیم و برجنتهاى دارى» (القلهم .)4 :ویهامبری کهه بهه حهق
مصههداق کامههل خشههوع و فروتنههی اسههت و ایههو خههود یکههی از رمزهههای موفقیههت آن
حضرت در ویشبرد اهداف مقدس رسالت و جذب مردم به سوی دیو استم بود.
 .2تحلیل محتوای خطبه قاصعه امام علی
برای تحلیل نصود دینی به روز تحقیق متو محهوری نیهاز اسهت کهه بتوانهد تمهامی
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

جوانب متو و فرامتو را سنجیده الیههای عمیق مضمونی مهتو را شناسهایی کنهد؛ لهذا
در ایو وژوهم از روز تحلیل محتوا استفاده شد تا وس از اسهتوراج مضهامیو اصهلی
و فرعی بتوان با توجه به ساختار کلی خ به الگویی را به تصویر کشید.
روز تحلیل محتوا یکی از روزهای تحقیق میانرشتهای برای تبیهیو اندیشهههای
بیههان شههده در مههتو اسههت .در ایههو روز بهها بهرهگیههری از مواعههد علمههی منههتظم و
مابلتعمیم نتایو دمیقی از تجزیه مهتو و مؤلفهههای آن دریافهت میشهود (جهانیوور
 :1390د .) 57-34در حقیقههت هههدف ایههو روز گویاسههازی و اسههتوراج کامههل
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مفههاهیم و ویامهههای ونهههان در مههتو اسههت« .تحلیههل محتههوا در حقیقههت فههو وههژوهم

عینههی اصههولی و کمههی و بهههمنظور تفنههیر و تحلیههل محتواسههت و تفکههر بنیههادی
تحلیل محتوا عبارت است از شناسایی اجزای یک مهتو (کلمهات جمهتت بنهدها و
مانند آن برحنب واحدهایی که انتواب میشهوند) و تعیهیو جایگهاه و رتبهۀ آنهها در
نظههههام مقولهههههها» (بههههاردن  1375د .)29بههههرای کاربنههههت ایههههو روز در

 1398د.)320-291
اولیو مرحلۀ عملی در ویمایم روز تحلیل محتوا برای فههم و تحلیهل دمیهق مهتو
ایههو اسههت کههه بههرای تجزیههۀ مههتو بههه م عههات کوچههکتر و اسههتوراج کلیههدواهگان
مو وعات اصلی و مو وعات فرعی هر م عه از متو جهدولی ترسهیم شهود .سهپس
بههر مبنههای ایههو جههداول ادامههۀ فراینههد روز تحلیههل محتههوا  -کههه سههنجم فراوانههی
مو وعات اصلی و فرعی متو است  -ادامه مییابد و درنهایت با شناسهایی مهمتهریو
مو وعات به ویام اصلی متو دست مییابیم.
گفتنی است محور تحلیل در ایو وژوهم متو خ بهۀ ماصهعه اسهت کهه از ننهوۀ
کتهاب «منهههاج البراعههه» از حبیههب هلال خههویی اسههتوراج شههده اسههت (هاشههمی خههویی
 1364ج .) 11در ایههو جههدول عبههارات خ بههه بههر اسههاس ویههام اصههلی هههر جملههه
تق یف شده و مضامیو اصلی و فرعی آن استوراج و درنهایت کدگذاری شده اسهت.
ایو جدول به شکلی کدگذاری شده اسهت کهه در تحلیهل کیفهی بها نگهاهی اجمهالی
به کدهای شناسه میتوان به سند و منبف و علت آن تحلیل دست یافت.
در ایو جدول حرف « »Aنماد سونان امام علی
حرف « »Pنماد کتم ویامبر اکرم

حرف « »Qنماد آیات مهرآن و

است .به دلیل حجم زیاد جدول فقه بوشهی از

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

(برای آگاهی بیشتر از نمونه کارهای انجامشهده بها ایهو روز ر.ک :عتهرت دوسهت

سه

رشته های گوناگون متناسب با مو هوع وهژوهم از فنهون موتلفهی اسهتفاده میشهود

آن برای نمونه درج شده است:
17

متن

ردیف

کلیدواژه

پیام اصلی

پیام فرعی

کد

عدم جواز تکبر
برای هیع یک

رخص

A121

از بندگان
ص الل ِ له فی ال ْکبْر ال ََحهد
فَل َْو َر َّخ َ
اصهة
ص فیهه لوَ َّ
َهر َّخ َ
م ْو عبَاده ل َ
هه ِ سهب ْ َحان َ ِ ه
َأنْبیائه َو َأ ْولیائه َو لکن َّ ِ 

دوری از تکبر

کبر

نشانه بندگی

هم
ک ََّر َه إل َیه ِ م التَّک َاب ِ  َر َو َر ی ل ِ َه ِ 
ههف فَأَل َْصهههقِ وا به ْ
ههاال َ ْر
الت َّ َوا ِ  َ

اولویت انبیا و

هراب
ِ خ ِ د َ
ود ِ ه ْم َو َعف ِ َّروا فهی الت ُّ َ
وه ِ ه ْمَ .و َخف ِ َضوا َأ ْجن َحهت َ ِ ه ْم
ِ و ِ ج َ
یو؛
لل ِ ْم ْؤمن َ
اگر بنا بود خداوند به بعضی از
27

اولیا ننبت به
انبیائه و
اولیائه

توا ف و
ورهیز
ازکبر از

او کبر بورزند م عاً به ویامبران

شاخصهای

و اولیههای خههاد خههود اجههازه
تکبههر و خودونههندی را بههرای

ویژه انبیا
کره

مغایرت جواز
تکبر برای
بندگان با تنزیه

ناونندی تکبر
از منظر الهی

اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

آنان ناونند داننهت و فروتنهی
را برای آنان ونندید .وس آنان

خشنودی

چنبانیدند و صورتهایشان را

ر ی

خداوند

A125

A126

بههه خههاک مالیدنههد و بههالهههای
خهود را بههرای مؤمن هان از روی

انبیا و اولیا مظهر

توا ف گنتردند.

توا ف در میان

A127

بندگان
توا ف

سجده از
نشانههای

18

A124

خداوند

توا ف عامل

گونههههههای خههود را بههر زمههیو

A123

دیگر بندگان

بندگانم رخصت بدهد که بهه

میداد ولکو خداوند سهبحان

A122

توا ف

A128

ردیف

متن

کلیدواژه

پیام اصلی

پیام فرعی

کد

توجه به اصل
وجودی اننان
عامل توا ف
مؤمنیو

A129

محبت به

مرار گرفتو در
میان منتضعفان

A131

نشانۀ توا ف

یو و مَهد
هعف َ
َو کانِ وا م َْوماً ِ م ْنت َ ْض َ

منتضعفیو
تأ یر گرسنگی

صهههة َو
ْ
ههر ِ ه ِ م اللله ِ 
ههه بال َْموْ َم َ
اختَبَه َ
هدة َو ْامت َ َح هن َ ِ ه ْم
ابْههتَتَ ِ ه ْم بال َْم ْج َهه َ

بر ایجاد توا ف

ههههههه ْم
بال َْموَههههههاوف َو َموَ َض
ِ 
بال َْمک َاره؛
28

چگونگی
امتحان الهی

آنان مردمانی منتضعف بودند
کهه بهها گرسههنگی و انههواع فقههر
آنههان را آزمههایم کههرد و بههه

A132

با فقر و
آزمایم

بیماری

تأ یر سوتی و
جدایی از رفاه

A133

در ایجاد توا ف

مشقت و سوتی مبهتت فرمهود
در رویهههدادهای وحشهههتناک

تأ یر ترس و

امتحان کهرد و بها نهاگواریهها

حوادث بیمناک

تصفیهشان نمود.

زندگی در

A134

ایجاد توا ف
سوتی

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

توا ف

سه

مؤمنان نشانۀ

A130

عوامل
ودیدآورنده
ایمان در میان

A135
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متن

ردیف

کلیدواژه

پیام اصلی

پیام فرعی

کد

انبیا و اولیا

عدم اعتبار

ال تعتبروا

ارتباط منتقیم
میان خشنودی
النهوْ َ
الر َ هی َو ُّ
هروا ِّ
فَتَ تَعْتَب ِ 
ت ب َموامههف
بال َْمههال َو ال َْولَههد َج ْه ه ً
ال ْفتْنَههة َو ْاال ْختبَههار فههی َم ْو ههف
ال ْغنَی َو ْاالمْتار فَق َْد مَا َل ت َ َعهال َی:

ر ی

سو

هو
یح َنبِ و َن أن ََّما نِ م ُّ
هد ِ ه ْم بهه م ْ
« َأ ْ
هم فهی
هیو * ن ِ  َنهار ِ ع ل ِ َه ْ
َّمال َو بَن َ

شناخت و

ل الیشْ عِ  ِ رو َن»؛
یرات ب َ ْ
الْوَ َ

مواجهه با

آزمایم در مومعیت بینیازی
متک خشنودی و ناخشهنودی
خداوندی را مال و اوالد تلقهی
باعظمت چنیو فرمهوده اسهت:
«آیا گمان میکننهد اینکهه مها

A137

امتحان الهی
چگونگی

ولد
جهل

امتحان الهی
با مال و
فرزند

مال و فرزند و
مدرت بنتری
برای ابتت و

A138

امتحان
فتنه

سوو خداوند
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دربار :امتحان

بهوسیله مال و فرزندان آنهان را

الهی و راب ۀ آن

کمهک مههیکنیم و آنههان را در

Q9

با مال و فرزند

وصههول بههه خیههرات سههرعت
میدهیم [نه چنیو است آنان
نمیفهمند».

تأ یر آگاهی در

مال

نکنیهههد .خداونهههد سهههبحان و

ننارع

عدم اختصاد
خیرات به مال و
فرزند

خیرات

20

بودن مال و
فرزند

از روی نادانی به مهوارد فتنهه و
29

خداوند و دارا

A136

تأ یر درک و

Q10

Q11

ردیف

متن

کلیدواژه

پیام اصلی

پیام فرعی

کد

فهم در مواجه
با امتحان الهی

سه

یوتبر

چگونگی

اد ِ ه
فَإ َّن الل َله ِ سب ْ َحان َ ِ ه یوْتَب ِ ر عب َ َ
یو فی َأنْفِ نه ْم بأَ ْولیائه
ال ِ ْم ْنتَک ْبر َ
یو فی َأ ْعینه ْم
ال ِ ْم ْنت َ ْضعَف َ

منتکبران
منتکبریو
منتضعفان

زیرا خداوند سبحان آزمایم
30

ابزاری برای

میکند بندگان منتکبر خود را

ابتتی

که نزد خویشتو بزرگ و

منتکبران

چشمگیرند بهوسیلۀ دوستان

ظاهربینی از

خود که در چشمان آن
منتکبران بینوایانند.

هرا َن َو
وسی ب ْ ِ 
وم َْد َد َخ َ
ل ِ م َ
هو ع ْم َ
هو َن
وه َه ِ 
ارو َن َعل َی ف ْر َع ْ
َمعَ ِ ه َأ ِ خ ِ 

31

الصهههوف َو
َو َعل َیه َمهها َم َ
ههدار ِ ع ُّ
َ
َهه إ ْن
هررَ ا ل ِ 
بأیدیه َما ال ْعصی فَشَ َ
َ
هاء ِ مل ْکههه َو َد َو َام عه ِّهزه
أ ْس هل ََم بَقَه َ
هو ههذَ یو
فَقَا َلَ « :أال َ تَعْ َجبِ هو َن م ْ
هاء
یشْ ههررَ ان لههی َد َو َام ال ْعه ِّهز َو بَقَه َ
ال ِ ْمل ْك َو ِ ه َما ب َما ت َ َر ْو َن م ْو َحال
الْفَقْر َو الذُّ ِّل ف ََهتَّ ِ أل ْقی َعل َیه َمها

ویژگیهای
منتضعفیو

منتکبران

رویارویی

موسی
الگو گرفتو
از ویامبران
الهی برای
هارون

A140

کنب عزت

موسی و فرعون
نماد مواجهه

A141

منتضعفان با
منتکبران

ویژگیهای

A142

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

آزمایم

A139

21

ردیف

متن

کلیدواژه

پیام اصلی

پیام فرعی

ههو ذ ََهههب» إ ْعظَ امهه ًا
َأ َسههاو َر مة م ْ

ظاهری موسی و

احتقَهههاراً
للهههذَّ َهب َو َج ْمعهههه َو ْ

هارون

کد

لصوف َو ل ِ بْنه؛
ل ُّ

تنلیم شدن در

حضههرت موسههی بههو عمههران

برابر خداوند

بهها بههرادرز هههارون بههه
فرعههون وارد شههدند در حههالی
کههه لباسههی از وشههم داشههتند و

عامل دوام
استم

A143

حکومت و
عزت

عصههایی بههه دسههت .آن دو بهها
فرعون شرط کردنهد کهه اگهر
استم را بپذیرد ملکی کهه در
اختیار دارد برای او بامی بمانهد

عامل جاودانگی

و عهههزتم وایههههدار .فرعههههون
منتکبر [بهه مهوم خهود چنهیو
گفت« :آیا تعجب نمیکنید از

حکومت از نظر
عزت

A144

فرعون

اینکه ایو دو نفر با حهال فقهر و
ذلتی که دارند به مهو شهرری
ویشنهاد میکنند که اگر آن را
وذیرفتم [استم را مبول کهردم

نشانههای فقر از

عههزتم وایههدار و ملههک بههامی

اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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نظر فرعون

بماند آیا بهرای ادعهای چنهیو

A145

مقهههامی شاینهههته نبهههود کهههه
دسههتبندهای رههت بههر دسههت
داشههتند » .ایههو سههوو بارههل

فقر

فرعهههون ناشهههی از باعظمهههت

تمنور و تحقیر

داننههتو رههت و انههدوختو آن و

مر:

ونت شمردن وشهم و ووشهیدن

خودبرتربینی

آن بوده است.
جدول :1نمونهای از جدول تحلیل محتوای خطبۀ قاصعه امام علی

A146

 .3تحلیل محتوای کیفی مقولۀ «تواضع» در خطبۀ قاصعه امام علی
تحلیل محتوای کیفی یعنی بهکار بنتو شیوهای نظاممند برای تفنهیر ذهنهی محتهوای
دادههههای مههتو از رریههق کدگههذاریهای ربقهبنههدی شههده؛ بهگونهههای کههه بررسههی
الیههههای عمیههقتر مههتو مینههر شههود و بههه نظریهههوردازی بینجامههد .هرگونههه اسههتنباط از

 1392د.)28
با توجه به اهمیهت معرفهی مصهادیق بهرای تبیهیو بهتهر مو هوعات مههم حضهرت
علی

در خ بۀ ماصعه کوشهیده کبهر را مهمتهریو راه نفهوذ شهی ان معرفهی کنهد و

همگان را از آن برحذر دارد و در مقابل بهه شهماری از رهبهران نیهک و صهال ماننهد
ویامبران الهی

اشاره و ویژگی توا ف را بارزتریو خصیصهۀ آنهها داننهته اسهت.

مجموع آنچه امام علی

در ایو خ به دربار :توا ف بیهان فرمهوده در ادامهۀ مقالهه

دستهبندی شده و در مالهب یهک الگهوی منهتظم آمهده اسهت .وهیم از شهروع مبحهث
یادآوری میشود که تمام م الب ایهو مقالهه منهتند بهه کلمهات حضهرت علهی

و

مضامیو برداشتشهده از محتهوای خ بهۀ ماصهعه اسهت کهه اسهتنادات آن بها حهروف
انگلینی کدگذاری شده است.
 .1-3عوامل ایجاد تواضع از منظر امام علی
از منظر امام علی

در خطبۀ قاصعه

اننان همواره در منیر حوادث و نامتیمات زندگی مهرار دارد

و تنها در صورتی میتواند از میان آنها به ستمت عبور کنهد کهه بهه مهدرت بزرگهی
چون مدرت الهی متکی باشد ( .)A186رجهوع بهه خداونهد در سهوتتریو حهوادث
گواه بر ایو وامعیت است که هنگهام م هف امیهد از همهۀ نیروهها اننهان تنهها بهه یهاری

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

حاصل از آن منیر ورود به تحلیل کیفی فراهم میشود (ر.ک :جانیوور و شهکرانی

سه

مو وعات یک متو منوط به گزارزهای تحلیل کمی است؛ لهذا بها توجهه بهه نتهایو

خداوند امیدوار است؛ در نتیجه وجهود «نگرانهی از حهوادث آینهده» یکهی از عوامهل
ایجاد توا ف و فروتنی در آدمی است (.)A185
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عامل دیگر ایجاد توا ف از دیدگاه امام علی

توجه و عنایت ویهژ :اننهان بهه

«اصل وجودی خویم و خلقت از ماد :ناچیز» است .در ایو صهورت آدمهی خهود را
برتر نمیبیند و همواره در آستان بندگی م یف اوامر ربوبی میشود تها رشهد یابهد و بهه
کمال برسد (.)A188
راهکارهههای دیگههر ایجههاد توا ههف از منظههر امههام علههی

عبههاداتی چههون امامههۀ

نمههاز روزهداری و وههرداختو زکههات اسههت .هنگههام امامههۀ نمههاز آدمههی خههود را در
محضهههر وروردگهههار میبینهههد بههها شهههروع نمهههاز همهههه چیهههز را در برابهههر خداونهههد
کوچههک و بیمقههدار میدانههد و در برابههر بزرگههی وروردگههار تعظههیم کههرده بههه
رکههوع مههیرود و چههون محههو مههدرت و بزرگههی بینهایههت خداونههد میگههردد سههر
تعظهیم بهر آسهتان بنهدگی فهرود مههیآورد و بهه سهجده مهیرود تها درنهایهت توا ههف
بههه بلندمرتبههه بههودن وروردگههار امههرار کنههد و اصههل و خلقههت اولیههۀ خههود را بههه
یاد آورد (.)A73
سجده بیم از هر عمل عبهادی دیگهری موجهب نار هایتی شهی ان میشهود و عامهل
دوری از کبر است (.)A184
فرد با «روزهداری» میتواند تا انهداز :زیهادی بها درد گرسهنگان آشهنا شهود و بهه ایهو
ترتیب نفس خود را ورورز دههد .روزهدار بهرای آنکهه در برابهر امهر الههی خضهوع
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نشههان دهههد از خههوردن و آشههامیدن دسههت میکشههد؛ زیههرا خضههوع در برابههر مههدرت
وروردگههار ومتههی معنهها مییابههد کههه فههرد در کمههال فروتنههی بههه اراعههت محههی و
بیچونوچرا از خداوند بپردازد (.)A29
بر اساس خ بۀ ماصعه یکی دیگر از راههای ایجاد توا ف ورداختو زکات است.
اینکه اننان خود را مالک هیع چیز نداند و با داشتو سرمایه به فکهر منهتمندان باشهد
باعث ایجاد توا ف میشود .در ایو صورت اموال و داراییهها بهه جهای اینکهه عامهل
تفاخر فرد شود او را از تکبر دور میکند .اننان با دستگیری از دیگران ههم موجهب
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تعالی خود میشهود و ههم بها ایجهاد تعهادل در جامعهه از رفهاهزدگی جلهوگیری و بهه
امتصاد جامعه کمک میکند.
البته زکات شامل مهوارد متعهددی اسهت کهه امهام علهی

در روایهت مفصهلی

مصادیق آن را بیان کرده اسهت (نهوری 1408ق ج :7د 46ح)7616؛ بهرای مثهال

زمانی که افراد معروف و منکر را نشناسند امر به خوبیها و ورهیز از بهدیها بیمعنهی
است .به همیو دلیل امام علی

در خ بۀ ماصعه بر علمآمهوزی و آگاهیبوشهی

بهعنوان زکاتی مهم و الزم بر همگان تأکید کرده و بهرای آن جایگهاه ویهژهای مائهل
شده است (.)A246
از منظههر امههام علههی

فروتنههی در برابههر مقههام والههدیو و مربیههان از دیگههر عوامههل

ایجههاد توا ههف اسههت ( .)A270امههام

بههر ههرورت فروتنههی در برابههر والههدیو و

مربیهههان تأکیهههد کهههرده و آن را یکهههی از عوامهههل ایجهههاد توا هههف و دوری از تکبهههر
شمرده است .گفتنی است خداونهد متعهال نیهز در مهرآن کهریم بهر ایهو منهئله تأکیهد
کرده و آیهات متعهددی در ایهو بهاره وجهود دارد (ر.ک :بقهره83 :؛ ننهاء36 :؛ انعهام:
151؛ اسراء.)23 :
وجههود وربرکههت امههام علههی
ویههامبر اکههرم

نمونههۀ کامههل توا ههف در برابههر مربههی خههود یعنههی

اسههت .ایههو سههوو حضههرت علههی کههه در روایتههی میفرماینههد:

«هههر کههس کتمههی بههه مههو بیههاموزد مههرا بنههد :خههود سههاخته اسههت» (نرامههی 1366
د )641در وامف عتوه بر اهمیهت جایگهاه علمآمهوزی گویهای توا هف ایشهان در
برابر مربی است.
موارد یادشده در مقابهل تکبهر ماننهد وهادزهر عمهل میکنهد .ایهو مهوارد اننهان را در

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

است .فرد با آگاهیبوشی به دیگران آنها را متوجه معروف و منکر میکند؛ زیرا تها

سه

یکی از انواع زکات زکات دانهم اسهت کهه وهرداختو آن علمآمهوزی بهه دیگهران

برابههر برتریرلبههی بههه زانههو درمههیآورد و بههه او میآمههوزد کههه هههر چیههز زیبههایی
شاینتۀ توا ف نینت؛ مگر آنکه اننان را از تکبر دور و بهه خداونهد نزدیهک گردانهد
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( .)A28بر ایو اساس میتهوان نمهودار عوامهل ایجهاد توا هف را در دو بِ عهد نظهری و
عملی چنیو ترسیم کرد:

شکل :1نمودار دستهبندی عوامل ایجاد تواضع از منظر امام علی

 .2-3نشانههای متواضع از منظر امام علی
از منظهههر امهههام علهههی

در خطبۀ قاصعه

در خطبۀ قاصعه

کهههرنم و تعظهههیم در برابهههر خهههالق یکهههی از نشهههانههای

توا ف است .ایشان در خ بۀ ماصهعه عتمهات ظهاهری توا هف را بیهان کهرده و خهم
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شدن گردن را که به دنبال آن سر نیهز (کهه بهاالتریو و مهمتهریو منهمت بهدن اسهت)
واییو میآید نشانۀ توا ف داننته است .ایو حالت در هنگام نمهاز (رکهوع و سهجده)
بههروز مییابههد ( .)A29عههتوه بههر آن همچنههان کههه گههردن عامههل اتصههال سههر بههه بههد
ن است میتواند مرز میان تعزز و تذلل نیز باشد .گذاشتو سر بر خهاک عامهل ایجهاد
توا هف اسهت؛ یعنهی فههرد خهود را برتهر نمههیونهدارد و بها گذاشههتو جهوارح خهود بههر
زمیو به کوچکی و بیمقداری خود در برابر خداونهد اعتهراف میکنهد و ایهو همهان
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فلنفۀ سجده بر خاک اسهت ( .)A184اگهر اننهان در عمهل نیهز خهود را از بنهد تکبهر

رها کند میتواند به همان اندازه رنه

توا هف بهه خهود گیهرد و بهه بزرگهی حقیقهی

دست یابد (.)A76
افزون بهر اینکهه در نمهاز گذاشهتو بهاالتریو منهمت بهدن یعنهی سهر بهر خهاک
نشانۀ توا ف و خاکناری است و آدمهی را بهه اصهل خهود یهادآور میشهود تهذکری

دسههتها و واههها نیههز بههر زمههیو مههرار میگیههرد .یکههی از چیزهههایی کههه موج هب کبههر
و غههرور میشهههود مهههدرت بههدنی و زیبهههایی چههههره اسههت .در عبهههارت «فَ َأل َْصهههق ِ وا
هوه ِ ه ْم» توجههه بههه کلم هات «خ هدود» و
هاال َ ْر
به ْ
ِ خه ِ 
هراب ِ و ِ جه َ
هد َ
ود ِ ه ْم َو َعفَّه ِ 
هروا فههی التُّه َ
«وجوه» بهه دلیهل اشهاره بهه چههر :زیبهای اننهان یها مهدرت بهدنی اوسهت .اننهان بایهد
بدانهههد کهههه خداونهههد خهههالق اسهههت و همهههه در برابهههر او ناچیزنهههد و بهههه خهههاک
بازمیگردند (.)A127
از منظر امام علی

یکی دیگر از نشانههای توا ف و دوری از تکبر ایو اسهت

کههه آدمههی هم هۀ اننههانها را هماننههد خههودز بدانههد و بههه همگههان و خههود بههه چشههم
«امت واحده» بنگرد .در ایهو صهورت بهه همهه مههر و محبهت مهیورزد کمبودههای
دیگران را کمبود خود میداند و برای رفف مشکل آنها امدام میکند .با ایهو نگهرز
جامعه میتواند با سرعت منیر کمال و تعالی را بپیمایهد و همهۀ مشهکتت و سهوتیها
را از سر راه بردارد.
یو» بیههان کههرده
حضههرت ایههو نشههانه را بهها عبههارت « َو َخف ِ َضههوا َأ ْجن َحههت َ ِ ه ْم لل ِ ْمه ْ
هؤمن َ

ضن
ل ِم َ
ضض ل َُه َمضا َجنَ َ
که در مرآن کهریم نیهز مشهابه آن آمهده اسهت :وَ اخْ ِف ْ
ضاح الضذُّ ن
ضضانی َصض ِ
الر ْح َمض ِ
ضضغیرا ؛ و بهههالههههاى توا هههف
ب ارْ َح ْم ُه َمضضضا کَ َمضضضا رَ بَّیض ِ
ضضِ وَ ُقضضض رَّ ن
َّ

خویم را از محبت و ل ف در برابر آنهان فهرود آر و بگهو :وروردگهارا همهانگونهه

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

خداوند در نهایت کوچکی هنتند ( .)A117در سجده عهتوه بهر ویشهانی منهمتی از

سه

اسههت بههرای یههاد مههرگ؛ چراکههه همههه بهها مههرگ بههه خههاک برمیگردنههد و در برابههر

کههه آنههها مههرا در کههوچکی تربیههت کردنههد مشههمول رحمتشههان مههرار ده» (ر.ک:
االسراء.)24 :
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ایو عبارت مرآنی امر به محبت و فروتنی در برابر ودر و مادر است امها در خ بهۀ
ماصعه با توجه به مو وع امت واحده فرد به فروتنی در برابر خانواد :بزرگتهر یعنهی
جامعهههه توصهههیه شهههده اسهههت .آنچهههه در جامعهههه محبهههت و همهههدلی میآفرینهههد و
سبب موام جامعه میشود همیو توا هف و ماحصهل آن محبهت اسهت .در ورتهو ایهو
مهربانیههها و فروتنههی در برابههر مؤمنههان اتحههادی شههکل میگیههرد کههه جامعههه را
شکنتناوذیر خواهد کرد (.)A12
نشانۀ دیگر برای تشویص فرد متوا ف در کهتم امهام علهی

حضهور در جمهف

فقرا و توجه به احوال و رسیدگی به امور آنان است؛ بدیو معنا که فهرد متوا هف نبایهد
به فقرا و تن

دستان بیاعتنا باشد و با بیخیالی از کنار آنها بگهذرد .یکهی از عوامهل

تکبر سرمایهداری و زراندوزی است.
کنی که در عیو داشهتو هروت و جایگهاه اجتمهاعی واال از خهوی سهرمایهداری
بههدور باشهد و بههنهوعی در گهروه منتضهعفان مهرار گیهرد و سهوتیها و مشههکتت را
لمههس کنههد نمیتوانههد از روی جهههل خههود را برتههر از دیگههران بدانههد و موجههب
سههههقوط خههههود شههههود ( .)A130 A9بههههه همههههیو دلیههههل امههههام علههههی
دسهتگیری از منتضهعفان و همنشهینی بها آنهها را یکهی از نشهانههای متوا هف معرفهی
کرده است .بر ایو اسهاس الگهوی نشهانههای توا هف در کهتم امهام علهی
شکل است:
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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شکل :2نمودار دستهبندی نشانههای تواضع از منظر امام علی

در خطبۀ قاصعه

بهدیو

 .3-3مصادیق تواضع از منظر امام علی
امام علی

در خطبۀ قاصعه

اصهة
ص فیهه ل َ
ص الل ِ له فی ال ْکبْر ال ََحد م ْ
و َّ
هو عبَهاده ل ََهر َّخ َ
در فراز «فَل َْو َر َّخ َ

َأنْبیائه َو َأ ْولیائه» ( )R27ایو نکته را یادآوری کرده است که اگهر تکبهر بهرای بنهدگان
روا بود خداوند مبل از هرکس به ویامبران و امامان که الگهوی مهردم هنهتند اجهازه

ایو عبارت حضرت نشهان میدههد کهه انبیهای الههی و ائمهۀ ارههار

در عهیو

بزرگی مقام و منزلت متوا هفتریو افهراد و مهمتهریو مصهادیق فروتنهی رهی تهاری
بودهانههد .روشههو اسههت کههه ویههامبران و اولیههای الهههی اننههانهایی خههاکی متوا ههف
کوخنشیو و منتضعف بودند که با سوتیها و مشهکتت زنهدگی دسهت و ونجهه نهرم
میکردند .آنان از ربقۀ زحمهتکم و سهوتکوز جامعهۀ خهود بودنهد نهه از مشهر
مرفه و خوزگذران کهه تنهها بهه عهیم و نهوز خهویم میاندیشهند (ر.ک :کلینهی
 1385ج :1د .)45آنان در آستان مقدس ربوبی سر برخهاک مهینهادنهد و بها همهۀ
مرب و منزلتی که داشتند به تضرع و انابه میورداختند و از خداوند در انجهام درسهت
رسالت و وظیفۀ سنگینی کهه بهر دوز داشهتند کمهک میخواسهتند و نهایهت تهتز
خود را در هدایت مردم به سوی خدا به کار میبردند؛ تا آنجا که خداوند خ اب بهه
رسول گرامی استم

ك َعلی آثضار ِ
َّك ِ
یؤ ِم ُنضوا
َضم ْ
باخ ٌع نَ ْف َس َ
فرمودَ :فل ََعل َ
م ِإ ْن ل ْ
ِه ْ

ِهذا ال َْح ِد ِ
یث َأ َسفا ؛ شاید اگر به ایو سوو ایمان نیاورند تو جهان خهود را از انهدوه
ب َ

در ویگیرى [کار شان تباه کنی» (کهف.)6 :
به همیو دلیل امام علی

ویامبران و ویروان صادق آنان را اننهانهایی وهرتتز

و مهربان و دلنوز بهرای ههدایت جامعهه معرفهی کهرده اسهت؛ کنهانی کهه بها تحمهل

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

برازند :ذات بیآالیم خویم داننت.

سه

میداد تکبر بورزند اما خداوند فروتنی را برای آنهان برگزیهد و بلنهدمرتبگی را تنهها

سهوتیهای رامتفرسها راه دسهتیابی بههه ملهههای رفیهف کمههال و تعهالی را بهه بشههریت
آموختند و خورشید تابان و کشتی نجات مردم گشتند (.)P5 R126 R45
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امهام علهی

در خ بهۀ ماصهعه بهرای افهراد متوا هف مصهادیقی برشهمردهاند کهه

بارزتریو آنها انبیا و اولیای الهی هنتند؛ به همیو دلیل در ایو خ به نهام شهماری از
ویامبران بهویژه ویامبر اکرم

بارها آمده است .ارتعات آماری حاصهل از جهدول

کمی تحلیل محتوا نشان میدهد که ویامبر خاتم بیم از دیگران موردتوجهه حضهرت
ل
بوده است .ربیعی است که به تناسب زمهان ایهراد سهوو وجهود نهورانی ویهامبر اکهرم
نزد مردم آن عصر از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و به همیو دلیهل حضهرت
علی دربار :بنیاری از ومایف عصر ویامبر اکرم

و نتهایو حاصهل از اراعهت و عهدم

اراعت از ایشان سوو گفته است.
از منظر امام علی

همۀ کنانی که انبیا و ائمۀ ارهار

را تصهدیق کننهد و در

ورتو راهنمایی ایشان مهرار گیرنهد بهه سهعادت مهیرسهند و خهود مصهداق متوا هعان
میشوند .در ایو میان راب ۀ ویامبر اکرم با امام علی و تربیت خهاد امهام علهی توسه
شوص ویامبر آن حضرت

را به نمونۀ واال و باارزشی از اننان متوا هف در تهاری

بشریت تبدیل کرده است .تحلیل محتوای عبارات خ بۀ ماصعه نشهان میدههد بوهم
زیادی از جمتت امهام علهی

تعظهیم و تکهریم انبیهای الههی و ویهامبر اکهرم

است .ایو م لب نشان میدهد که حضرت علی خود نماد و مصهداق توا هف در برابهر
ویامبران و یکی از الگوهای کامل برای ایو فضیلت اختمی بوده است.
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 .4-3نتایج تواضع از منظر امام علی
همانگونه که گفته شد امام علهی

در خطبۀ قاصعه

در خ بهۀ ماصهعه راهکارههای متعهددی بهرای

دوری از کبر و نفوذ شی ان در اننان ارائه فرموده اسهت و کوشهیده بها تبیهیو اهمیهت
فرایضهی ماننهد امامهۀ نمهاز روزهداری وهرداختو زکههات و کثهرت سهجده و رکههوع
معرفی ویامبران و اولیای الهی بهمنزلهۀ مهمتهریو الگوههای اننهانی دعهوت بهه عبهرت
گرفتو از حوادث تاریوی و ...اننانها را به توا ف و فروتنی رهنمون کند و از کبهر و
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غرور بازدارد ( A121 A295 A157و .)...از منظر آن حضرت

تکبهر مهمتهریو

راه نفوذ شی ان در وجود اننان است و بهتهریو راه مقابلهه بها او توا هف و فروتنهی در
برابر خالق و اراعت از امر الهی است.
امام علی

در بوم دیگری از کتم خود بهرای تشهویق مهردم بهه بهرهمنهدی از

ایو فضیلت اختمی شماری از نتایو توا ف را بیهان کهرده اسهت .از دیهدگاه ایشهان

در ایههو عبههارت کلمههۀ « َمنههل َح ًة» بههه معنههی محههدودهای اسههت کههه مههردان منههل
بههرای جلههوگیری از حمل هۀ دشههمو بههه حههال آمادهبههاز منههتقر میشههوند (بحرانههی
1415ق ج :2د.)67
در اینجا کلمۀ منلحه برای توا ف استعاره است؛ متوا عان بهه دلیهل داشهتو ایهو
خصلت ونندیده دیو و معنویهت خهود را از دسهتبرد ابلهیس و لشهکریانم محافظهت
میکنند و نمیگذارند خهوی ناونهند تکبهر و دیگهر رذایهل اختمهی و عملهی برآنهان
حملههور شههوند؛ چنهانکههه فههرد منهل

خههود و افههراد مهوردنظرز را از شههر دشههمنان

نگهداری و محافظت میکند .در وامف توا ف از نفوذ شی ان و ابهتت بهه بیمهاری کبهر
ویشگیری میکند (.)R18
ایو ویژگی مهانف ایجهاد کبهر و بهه دنبهال آن غورههور شهدن در جههل میگهردد.
اعراب جاهلی هرگز به ایو فضیلت منل نبودند و تاری گواه است کهه در روزگهار
جاهلیت توا ف و فروتنی از فضایل (به اص تح) شریف بهه شهمار نمیآمهد و حتهی
گاهی عرب جاهلی ورستم بتها را تا جهایی ونهندیده میداننهت کهه بها غهرور وی
تعار ی نداشت (ایزوتنو  1380ج :1د.)287
از نگاه امام علی

توا ف دارویی برای ویشگیری و درمان بیماری تکبر اسهت

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

یس َو ِ جنِ هوده»
آن حضرت با عبارت « َواتَّوذِ وا الت َّ َوا ِ  َف َم ْنل ََح ًة بَینَک ِْ م َو ب َ َ
یو َع ِ د ِّوک ِْ م إبْل َ
بههه زیبههایی نقههم توا ههف را در زدودن کبههر و مقابلههه بهها شههی ان ترسههیم کههرده اسههت.

سه

یکی از مهمتریو نتایو توا ف دور شدن از ابلیس و مقابله با نقشههای شی انی اسهت.

و بهرهمندی از آن موجب در امان ماندن از نفوذ شی ان میشود ( .)R18بههتبهف اننهان
با دوری از شی ان و وسوسههای او در منیر حق مهرار میگیهرد و بها انجهام عبهادات
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موجبات خشنودی باریتعالی را فراهم میکند ( .)A28بنابرایو یکی دیگهر از نتهایو
توا ف خشنودی خداوند متعال است .از منظر حضرت ایهو ویژگهی مهانف گرفتهاری
در منجتب جهل و هتکت میگردد (.)A87
همانگونه که گفته شد یکهی دیگهر از نتهایو توا هف از دیهدگاه امهام علهی
هدوا َو ْ ه َف
اعتَم ِ 
دوری از هرگونه کبر و تفاخر است .امهام ایهو نتیجهه را بها عبهارت « َو ْ
التَّذَ ل ُّل َعل َی ِ ر ِ ؤوسهک ِْ م» بیهان کهرده اسهت .در ایهو عبهارت حهرف « َعل َهی» در معنهای
استعت به کار رفته و مراد از ایو تعبیهر اسهتعاری آن اسهت کهه فروتنهی را بهه گونههای
در رفتههار خههود نهادینههه کنیههد کههه کوچههکتریو شههومی بههرای تکبههر و فورفروشههی
نداشههته باشههید .حضههرت در ایههو عبههارت فروتنههی را ماننههد تههاج وادشههاهان داننههته
اسههت .نکتههۀ مابههل توجههه آن اسههت کههه فرمانروایههان شههوکت و عههزت و ابهههت
خههود را وامههدار کتهههی بههه نههام تههاج هنههتند و در وامههف تههاج سههمبل حکومههت
است (.)A18
در نتیجه فرد با بر سر داشتو تاج توا ف و امرار به کوچکی و بیمقهداری عهزت
و بزرگههی مییابههد و در ویشههگاه الهههی رفیههف میگههردد .در ایههو صههورت الزم اسههت
همچنان که بر نیفتادن ایو تاج از سرز مرامبت میکنهد در امهر توا هف نیهز اسهتمرار
داشته باشهد و بها مرامبهۀ منهتمر و ورهیهز از تکبهر در همهۀ حهاالت و جایگاههها ایهو
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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خصلت ونندیده را حفه کنهد و از سرگذشهت شهی ان و کثهرت عبهادات او عبهرت
بگیرد تا هرگز با تکبر از رحمت خدا دور نشهود و از جایگهاهم کهه بهشهت اسهت
رانده نشود (.)A76
عتوه بر آن متولق شدن به صفت ونندید :توا هف عهاملی بهرای ایجهاد الفهت و
مهربانی در میان جوامف معرفی شده است .امام علی ایو م لهب مههم را بها عبهارت « َو
یو» بیان فرموده است؛ یعنی با مؤمنان نرمی و مترفت کهو و
َ
اخف ِ َضوا َأ ْجن َحت َ ِ ه ْم لل ِ ْم ْؤمن َ
برآنان درشتی و تندی مکو (.)R27

«خفی جناح» که در مرآن کریم نیز آمده (ر.ک :الحجهر )88 :کنایهه از نرمهی و
متیمههت و ایجههاد دوسههتی و محبههت اسههت .اعههراب دربههار :کنههی کههه سههنگیو و
باومههار باشههد میگوینههد :فتنههی دارای خفههی جنههاح اسههت (بحرانههی 1415ق ج:2
د .)463خفههی جنههاح از ویژگیهههای بههارز اننههان متوا ههف اسههت کههه میتوانههد بهها

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

سعادت آنها را فراهم آورد.

سه

ایجاد الفهت میهان جوامهف آنهها را در ورتهو اتحهاد و همهدلی مهرار دههد و موجبهات
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نتیجهگیری
تکامهل اختمههی فههرد و جامعههه مهمتههریو ههدف ادیههان آسههمانی و ریشهۀ اصههتحات
اجتماعی است .توا ف و فروتنی از ارززهای اختمی مهم در رواب اجتماعی اسهت
که باعث تکامل اختمی افراد و جوامف بشری میشود.
در مقالۀ حا ر خ بۀ ماصعۀ امام علی

که بلندتریو خ بۀ آن حضرت اسهت

ت عینهی)
با استفاده از روز تحلیل محتهوا (بههعنوان یهک روز تحقیهق معتبهر و کهام ً
بررسی و تحلیل شد .ایو بررسی نشان داد که مهمتریو مو هوع م هرح شهده در ایهو
خ به منئله «کبر» و راهههای ورهیهز از آن اسهت .آن حضهرت مو هوع «توا هف» را
یکی از مهمتریو راهکارهای عملی مقابله با تکبهر داننهته و در ایهو زمینهه بههتفصهیل
سوو گفته است.
تحلیل محتوای مقولۀ «توا ف» در ایو خ بهه نشهان میدههد کهه آن حضهرت
ایو مقوله را از چند جنبه بررسی کرده است:
ال ض ) عوامههل ایجههاد توا ههف و فروتنههی در اننههان؛ حضههرت علههی

عوامههل

متعهددی را در ایههو بههاره م ههرح فرمههوده کهه میتههوان آنههها را بههه دو دسههتۀ نظههری و
عملههی تقنههیم کههرد .عوامههل نظههری عبارتنههد از :نگرانههی از حههوادث آینههده سههوتی
جههدایی از رفههاه و آسههایم کنههونی و توجههه بههه اصههل وجههودی اننههان .عوامههل
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عملههی نیههز عبارتنههد از :امام هۀ نمههاز روزهداری دادن زکههات احنههان بههه والههدیو و
احترام به مربی؛
ب) برشمردن نشانههای فرد متوا ف که عبارتنهد از :توجهه بهه منتضهعفان و فقهرا
محبت به مؤمنان سجده کردن؛
ج) معرفههی مصههادیق افههراد متوا ههف بهههعنوان الگوهههای شاینههته در ایههو فضههیلت
اختمی؛ حضرت

در ایو باره به معرفی انبیا و ائمۀ ارهار

ورداخته است .البته

با توجه به احترام و توا ف فوقالعاد :آن حضهرت در برابهر ویهامبر اکهرم
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انبیای الهی خود آن حضرت

بهتریو الگوی توا ف هنتند؛

و دیگهر

د) بیان نتایو توا ف برای مقابله با کبر؛ حضهرت علهی

در بوهم دیگهری از

کتم خود نتایو بهرهمندی از ایو فضیلت اختمی را چنهیو برشهمرده اسهت :دوری از
وسوسه های شی انی دوری از کبر و تفاخر کنب ر ایت الهی ایجاد انس و الفهت
و محبت بیو مردم.

فروتنی» را از منظر امام علی

چنیو ترسیم کرد:

شکل :3نمودار دستهبندی مقولۀ تواضع از منظر امام علی

در خطبۀ قاصعه

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

بهویژه تحلیل کیفی مقولۀ «توا ف» در ایو خ بهه میتهوان الگهوی جهامف «توا هف و

سه

درنهایت با توجه بهه یافتهههای حاصهل از روز تحلیهل محتهوای خ بهۀ ماصهعه و
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کتابنامه
 .1مرآن کریم ( )1373ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند تهران :دفتر م العات تهاری و
معارف استمی.
 .2ابو ابیالحدید عزالدیو عبدالحمید (1385ق) شرح نهو البتغهه تحقیهق محمهد
ابوالفضل ابراهیم بیروت :دار احیاءالتراث العربی.
 .3ابو فارس احمد (1410ق) معجم مقاییس اللغه بیروت :دار االستمیه.
 .4ابو منظور محمد بو مکرم (1408ق) لنان العرب بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .5امام علی
فرهن

( )1376نهو البتغه ترجمۀ محمدتقی جعفهری تههران :دفتهر نشهر

استمی.

 .6امیو ناجی محمهدهادی ( )1375بررسهی و تحلیهل خ بهۀ ماصهعه و ویونهد آن بها
زمینۀ سیاسی اجتماعی کوفهه وایاننامهه کارشناسهیارشهد اسهتاد راهنمها :محمهدعلی
مهدویراد تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
 .7ایزوتنو توشیهیکو ( )1380خدا و اننان در مهرآن ترجمهۀ احمهد آرام تههران:
شرکت سهامی انتشار.
 .8بههاردن لههورنس( )1375تحلیهل محتههوا ترجمهۀ ملیحههه آشههتیانی و محمههد یمنههی
دوزی تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
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 .9بحرانی سید هاشم (1415ق) البرهان فی تفنیر القرآن تهران :مؤسنه بعثت.

 .10جههانیوههور محمههد ( )1390اخههتق در جنهه ؛ تحلیههل محتههوای مکاتبههات
امیرالمؤمنیو علی

و معاویه تهران :دانشگاه امام صادق

.

 __________ .11و ر ا شکرانی (« )1392رهاوردهای استفاده از روز تحلیل
محتوا در فهم احادیث» فصلنامه وژوهمهای مرآن و حدیث سال  46ز .2
 .12عترت دوست محمهد (« )1398روزشناسهی فههم حهدیث در فراینهد سههگانۀ

تحلیل متو تحلیل محتهوا و تحلیهل گفتمهان» دوفصهلنامه علمهی ه وژوهشهی حهدیث
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وژوهی سال 11ز 21د.320-291

 .13فراهیدی خلیل بو احمد (1410ق) کتاب العیو مم :هجرت.
 .14فههیی کاشههانی محنههو ( )1387الرسههائل تهههران :انتشههارات مدرسههۀ عههالی
شهید م هری.
 .15کلینی محمد بو یعقهوب ( )1385اصهول کهافی ترجمهۀ محمهدبامر کمهرهای

وایاننامه کارشناسیارشد استاد راهنما :محمهدهادی معرفهت مشههد :دانشهگاه علهوم
استمی ر وی.

 .17مجلنی محمدبامر (1403ق) بحاراالنوار الجامعة لدرر االخبار االئمهة االرههار
بیروت :دار احیاء التراث االستمی.
 .18مص فوى حنو ( )1368التحقیق فی کلمهات القهرآن الکهریم تههران :وزارت
فرهن

و ارشاد استمی.

 .19موسهههویان رهههاهره ( )1393اعهههراب و بتغهههت خ بهههۀ ماصهههعه وایاننامهههۀ
کارشناسههیارشههد اسههتاد راهنمهها :محمههدابراهیم خلیفههه شوشههتری تهههران :دانشههگاه
مرآن و حدیث.
 .20نرامی احمد ( )1362معراج النعادة مشهد :ندای استم.
 .21نرامی مهدی ( )1366علم اختق استمی ترجمۀ سهید جهتلالهدیو مجتبهوی
تهران :حکمت.
 .22نوری میرزا حنیو (1408ق) منتدرک الوسهایل و منهتنب المنهایل بیهروت:
مؤسنه احیاء التراث.

 .23هاشمی خویی میرزا حبیب هلال ( )1364منههاج البراعهة فهی شهرح نههو البتغهة
تصحی سید ابراهیم میانجی تهران :مکتبة االستمیة.

راهکارهات عملی و ظیت ه ب سراضد و فیوسنی بی مهنات سحل ف محترات خطهۀ قا عه ام یالمؤمن (عل ه الهالم)

 .16کمیلههی توتهههجههان غتمحنههیو ( )1382شههرح خ بهۀ ماصههعه امههام علهی
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تهران :اسوه.
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