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تحلیل محتوای نامههای امام علی به معاویه با محور واکاوی سهم
اخالق در مناسبات حکومتی
علیرضا نوبری ،مهدی جامعی
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ا ی ژ ه ژ عهویپ ژیسلللال .ژ مچمسن ژقلللفه ژیخاقا ژسلللابا ژکپ ژ پ ژ م یب ژ یاعژ
قاحسالژ عهویپژ مییژحکممیاا ژیزژ هابژی ه،ژ طمحژ د ژیسالژدرژکمهرژقفه ژ
ییزه ا ژی عهدژیخاقاژتمیزژحک الژیسا اژریژ سهبژ اکمد .ژ
واژه هاای کلیادی :ی ه ،ژ اا ژروش ژتقاسل ژ قت ی ژحک ال ژ ا ی ژ عهویپ ژ
یخا ژحمفپیی.
مقدمه

تـاریخ بشــری تـاکنون شــاهـد حکومت های فراوانی بوده کت هرکدام با هط مشــی و
ایدئولوژیهای مختلفی حکومت کردهاند .حکومت اسالمی کت توسط پیامبر اکرم بنا شد

با جهان بینی کامال توحیدی و محوریت اهالقی ایشــان -بت تصــریح قرمن کریم « َو ِإنَّکَّ
َ
ُ
ل َعلى ُخلقََّّ َعظیمَّ» (قلم -)3 :همراه بوده اســت .حکومت علوی نیز کت ادامت دهنده حکومت

نبوی است ،ماهیتی الهی داشتت و طبیعتا باید اهالق در من جلوهگر باشد .هالفت بالفصل و
تربیت یافتن ایشــان در دامان نبو  ،انگاره محوریت اهالقی در حکومت علوی را تقویت
میکند .اما با توجت بت اینکت معموال در مواجهت با مخالفان ،اهالق رنگ میبازد ،بررسی نو
مواجهت امام با معاویت و کشــف جایگاه اهالق در این تعاملّ ،
موجت اســت .اینکت در
حکومت علوی ،در کنار ســایر رویکردهای ســیاســی ،نمامی و ...ســهم مواجهت اهالقی
حکومت با معاویت بت چت میزان است ،سؤال اصلی این پژوه است .همچنین ،چگونگی و
نحوه بروز و ظهور عنصــر اهالق در این مواجهت ،از دیگر ســؤاال این نوشــتار اســت.
نویسـندگان مقالت بر مناند کت مهمترین منب برای یافتن پاسخ در این زمینت ،نامتهای امام
بت معاویت است کت با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد واکاوی قرار گرفتت است .با توجت بت
ماهیت سیستماتیک و پایای روش تحلیل محتوا ،بت کارگیری من ،تحقیق را از هرگونت سوگیری
احتمالی نگارندگان مصون میدارد.
هرچند کشف همت زوایای اهالقی در این مواجهت ،مقصود این نوشتار است ،اما بت طور
کلی ،موارد زیر ،محورهای اســاســی بحث را تشــکیل می دهند کت میزان مواجهت اهالقی
حکومت علوی در منها پیگیری شده است:
 .2رویکردها و راهبردهای کلی اهالقی امام در قبال معاویت

تحلیل محتوای نامههای امام علی به معاویه با محور 41 ...

 .1رعایت اصول اهالق حرفتای در مدیریت ،توسط امام
 .4صفا اهالقی دهیل در حکمرانی کت هود بت دو دستت صفا ایجابی( صفا امام)
و صفا سلبی(صفا معاویت) تقسیم میشود.
طبق تحلیل ،حجم غالب این نامتها بت لحاظ عددی و مماری ،ماهیتی اهالقی داشــتت و
غالبا ناظر بت رویکرد بیان صــفا اهالقی ســلبی در حکومت داری اســت کت بت منمور
ریشتیابی انحرا های معاو یت و بیان صالحیت نداشتن وی برای حکمرانی ،از جانب امام
مطر شده است.
تاکنون پژوه های بسـیاری درباره ابعاد اهالقی حکومت علوی نگاشتت شده است .از
جملت ،شــریفی نیا در قالب مقالت ای با عنوان «اصــول ســیاســت علوی» ،تقوا ،عدالت و
دادگری ،حقمداری و باطل ســتیزی ،انســان  -محوری و مردم داری را از مهمترین اصــول
اهالقی حکومت علوی بیان میکند (شریفینیا .)21-3 :2475 ،همچنین لولوئی در مقالت
«اهالق علوی در پرتوی الزاما روابط دیپلماتیک» بت بررسی اندیشتهای اهالقی -سیاسی
امـام علی در برقراری روابط فی مـابین پرداهتـت و یـافتـت هایی نمیر کاربســت دیدگاه
بشـردوسـتانت ،صـداقت و صـراحت ،عدم نیرنگ ،هو یشـتنداری و سـعت صدر توسط امام
علی ،حاصل تالش وی است (لولوئی و همکاران.)224-16 :2411 ،
فرمهینی و اشــرفی در اثر مشــترکی با عنوان «اصــول اهالق حرفتای در نهج البالغت» با
تکیت بر نامت  22نهج البالغت ،اصولی از جملت اصل احترام ،اصل مزادی ،اصل انصا  ،اصل
وفای بت عهد ،اصــل امانت ،اصــل صــداقت ،اصــل مســئولیت پذیری ،اصــل نقادی و
انتقادپذیری ،اصـل مدارا و سعت صدر ،اصل قانونمداری ،اصل اعتدال و اصل رازداری را بت
عنوان مهمترین اصول حرفتای در نهج البالغت بیان کردهاند (فرمهینی ،اشرفی-76 :2414 ،
.)77
ذاکری در کتاب «اخالق م یریت در ندج البالغه» بت صــور مبسـوط ،بت اسـتخراج و
بررسی نکا کلیدی اهالق مدیریتی از نامت  22نهج البالغت (بت مالک اشتر) پرداهتت است
(ذاکری.)2413 ،
دلشاد تهرانی در کتاب رایت درایت :اخالق م یریتی در عد نامه مالک اشتر بت استنباط
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اصول اهالق مدیریتی در نامت  22نهج البالغت پرداهتت است (دلشاد تهرانی.)2411 ،
اغلب پژوه ها در اینباره ،نامت  22نهج البالغت را محور قرار داده و بت اســتنباط اصــول
اهالق حرفتای پرداهتتاند ،اما کشــف این اصــول از نامتهایی کت جنبت عینی و عملیاتیتری
دارند ،مانند مکاتبا میان حکومت علوی و مخالفان ،من هم با روش تحقیقی کت نگارنده در
من ناتوان از سوگیری باشد ،موجب قو و اعتبار هرچت بیشتر اینگونت تحقیقا هواهد بود.
با اینهمت ،ژر کاوی در مکاتبا امام علی و معاویت -کت مهمترین منب برای کشف
جایگاه اهالق در نو مواجهت حکومت علوی با معاندان اســت -من هم با اســتفاده از روش
ممتاز تحلیل محتوا کت روشـی عینی ،سـیسـتماتیک و پایا اسـت ،ویژگی منحصر بت فرد این
نوشتار است.
 .1مفهومشناسی

حکومت در لغت بت معنای حکم راندن ،فرماندهی ،سـلطنت کردن و قضـاو کردن است
(دهخدا .)2535 :2466 ،در اصـطال اندیشـت سـیاسی این واژه در مهمترین معنا ،بت نهاد
سیاسی اطالق میشود کت فرمانروایی و تصدی امور اجتما را بت عهده دارد (قاضی:2472 ،
«. )255مجموعت نهادهای فرمانروا ،وظایف و اهتیارا هرکدام از منها و روابطی کت میان
اندامهای حکومتی ،موجود اسـت» از دیگر تعاریف حکومت اسـت (قاضی ،2412 ،ج:2
.)311
حکمرانی کت زاییده حکومت اسـت بت مجموعت سـنتها و شیوههایی اطالق میشود کت
حاکمان در چهارچوب من عمل می کنند و ِاعمال قدر در شــئون اجتما جهت مدیریت
کلیت مناسبا  ،از این طریق انجام میگیرد (یگانگی.)2 :2416 ،

در این مقالت ،مقصــود از اهالق ،بت معنای عام من اســت یعنی مفاهیم و رفتارهایی کت
موضــو قضــایای اهالقی قرار میگیرد .براین اســاس ،منچت در این اثر مورد بررســی اســت
پیگیری کیفیت و میزان اســتخدام معیارها و بایســتت های اهالقی در حکومت و حکمرانی
علوی است.

تحلیل محتوای نامههای امام علی به معاویه با محور 43 ...

 .2تحلیل محتوا

پیام ،فرسـتنده و گیرنده ،سـت عنصـر اصـلی فرایند ارتباط هسـتند کت هرکدام از اینها بستت بت
هد پژوه  ،میتوانند مورد تحلیل قرار گیرند .روش تحلیل محتوا روشی پیام محور است
کت جســتجو در معانی و زوایای پنهان پیام ،ویژگی ممتاز من در مقایســت با دیگر روش های
تحلیل اســت .لورنس باردن بر این باور اســت کت «تحلیل محتوا در حقیقت فن پژوه
عینی ،اصــولی و ّ
کمی بت منمور تفســیر و تحلیل محتوا اســت و تفکر بنیادی تحلیل محتوا
عبار است از قرار دادن اجزای یک متن (کلما  ،جمال  ،پاراگرا ها و مانند من برحسب
واحدهایی کت انتخاب می شــوند) در مقوالتی کت از پی

تعیین شــده اند» (باردن:2462 ،

.)11

هرچند روش تحلیل محتوا ماهیتی ّ
کمی دارد ،اما بت نمر می رســد تعریفی کت برنارد

برلسون از تحلیل محتوا ارائت کرده است ،سادهترین تلقی از این روش باشد چراکت وی تحلیل
محتوا را «تکنیکی جهت توصـیف عینی ،سـیسـتماتیک و ّ
کمی محتوای مشکار پیام» دانستت
اســت (قائدی و همکاران .)21 :2412 ،در حالی کت این تعریف ناشــی از نادیده گرفتن
پیام های نهان متن اســت و کشــف این پیام ها ،اســاس بســیاری از پژوه ها می باشــد.
کریپندور تعریف برلسون را از این جهت قابل نقد دانستت و اضافت میکند کت این روش بت
توصــیف ّ
کمی متن ،محدود نیســت (مطی و همکاران .)252 :2413 ،دو رکن «عینی» و
«سیستماتیک» در تعریف برلسون ،دال بر پایایی و تکرارپذیری این روش است بت گونتای کت
سـایر پژوهشگران نیز با روش و اطالعا یکسان بت نتایج مشابهی میرسند (ازکیا:2471 ،
 .)415همچنین عبار «عینیت» حاکی از من اســت کت این روش بر قواعدی مشــخ
اسـتوار اسـت کت گزین محتوا بر اسـاس من صور میگیرد .درحقیقت چهار ویژگی مهم
عینی بودن ،منمم بودن ،مشــکار بودن و ّ
کمی بودن این روش ،موجب میشــود کت تحقیق از
هرگونت سوگیری و ِاعمال سلیقت مصون باشد.

منچت این روش را از دیگر روشهای پژوه

متمایز میکند اعتبار و روایی باال ،اســتناد

دقیق ،کاربرد مسـان و دادههای از پی موجود (و بت تب من ،مصونیت از هطا در جم موری
دادهها) اسـت« .مطالعۀ اطالعا بت منمور پاسـخ دادن بت این پرس ها کت چت کسی؟ چت
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چیزی را؟ بت چت کســی؟ چرا؟ چگونت؟ و با چت تأثیری؟ می گوید» (کیوی)111 :2472 ،
عمدهترین کاربرد این روش است.
ّ
کمی یا کیفی بودن این روش ،از اهتال نمرهای بنیادین میان صــاحب نمران اســت.
برلسون و هولستی از جملت کسانی هستند کت در تعاریف هود از روش تحلیل محتوا بر ُبعد

ّ
کمی من تأکید داشــتت و رسـالت اصـلی من را شـمارش فرموردههای ارتباطی در قالب ممار و
ارقام می دانند (برلســون2162 ،م .)22 :تحلیل محتوای ّ
کمی بر این پایت اســتوار اســت کت
بســامد و تکرار هرچت بیشــتر یک واحد تحلیلی ،نشــانت اهمیت و تأثیر من بوده و در این
اهتال فراوانیها ،حقایقی نهفتت است .تحلیل محتوای ّ
کمی بت بررسی محتوای مشکار پیام
ِ
پرداهتت و در ساهتاری نماممند ،اقدام بت استنتاجهای مماری میکند.
برهی انتقادها بت روش تحلیل محتوای ّ
کمی وارد اسـت ،از جملت اینکت بسامد و تکرار،
همیشت بیانگر اهمیت نیست ،بلکت چتبسا عناصر دیگری باشد کت با کمترین بسامد ،تأثیری
ژر در القای پیام بگذارد .در حقیقت ،توجت انحصــاری بت ُبعد ّ
کمی و تنها ،بت فراوانی
اهمیت دادن ،موجب غفلت از سـایر ابعاد ارزشــمند پیام و از دسـت دادن اطالعا ترکیبی
میشود .بهترین راه برای رف محدودیتهای تحلیل ّ
کمی و در عین حال بهرهمندی از مزایای

من ،اســتفاده توأم از روش تحلیل ّ
کمی و کیفی اســت .کریپندور بر این باور اســت کت
تحلیلهای ّ
کمی راه ورود برای تحلیلهای کیفی را هموار میکنند و در اصل ،نشان میدهند
کت محقق بر اســاس چت مبنایی بت تحلیل های کیفی پرداهتت اســت (کریپندور :2467 ،
 .)17تحلیل کیفی برهال تحلیل ّ
کمی ،با مضامین نهان متن یا پیام ارتباطی سروکار داشتت
و طی فرمیندی منمم ،درپی کشف و استنباط روابط است .وقتی پژوهشگر سعی در استنباط
معنایی هاص از متن ،از طریق طبقتبندی کلما و پی بردن بت شباهتها ،تفاو ها و روابط
بین منها دارد ،تحلیل محتوای کیفی را پی میگیرد (مؤمنی راد و همکاران.)217 :2411 ،
 .8روش پژوهش

این مقالت کت از روش تحلیل محتوا بهره می برد عالوه بر تحلیل محتوای مشــکار پیام بت
صــور ّ
کمی ،محتوای نهان متن را نیز مورد تحلیل قرار داده و بر پایت اشــبا نمری اســتوار
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است یعنی با در نمر گرفتن همت ابعاد مشکار و پنهان ،کلی و جزئیّ ،
کمی و کیفی متن ،امر
تحقیق را پی

می برد .بت این منمور ،با تنمیم متن نامت های امام علی بت معاویت در نرم

افزار اکسـل بر اسـاس واحد تحلیل مضمون ،برای هر گزاره یک ستون موضو اصلی و یک
سـتون موضـو فرعی در نمر گرفتت شـد .جهتگیری اصلی متن ،در ستون موضو اصلی و
منچت پیام نهان متن بود در ستون موضو فرعی نگاشتت شد .ستون مالحما نیز جهت درج
هرگونت نکتتای کت در فهم و استنتاج از گزاره میتوانست مفید باشد در نمر گرفتت شد .طبقا
و مقولتها نیز با بررسی کامل متن استخراج شده و هر گزاره در یک مقولت جای گرفت کت این
مهم ،با در نمر گرفتن هر دو سـتون موضـو اصـلی و فرعی و غایت نهایی گزاره انجام شده
است .در ادامت ،پیامهایی کت زیر مقولت اهالقی قرار گرفتند بر اساس موصو اهالقی بت دو
قسـم ناظر بت امام و ناظر بت معاویت تقسـیم شده و ذیل هرکدام بت تشریح رویکرد پرداهتت
شده است.
مقصــود از گزارههای ناظر بت امام ،من عبار هایی اســت کت متن من صــریحا ناظر بت
امام بوده یا شــواهدی در متن ،عبار را بت ایشــان بازگردانده اســت .در یک تقســیمبندی
کلی ،دستتهای زیر ،با عنوان گزارههای ناظر بت امام ،مورد تحلیل قرار گرفتتاند:
 .2توصیف و تشریح مستقیم امام از صفا اهالقی هوی .
 .1پرداهتن بت یک موضو اهالقی یا مورد توجت قرار دادن من توسط امام کت حاکی از

ّ
مسلم تلقی شدن من موضو نزد ایشان باشد.

 .4برداشــت فضــای کلی حاکم بر یک نامت کت ممکن اســت منشـأ اســتنباط یک اصــل
اهالقی ناظر بت امام باشد.
حاصــل تحلیل محتوای تمام گزاره های اهالقی ناظر بت امام در این نامت ها ،بروز و
ظهور عنصر اهالق در یکی از ست قسم زیر است:
 .2راهبردهای کلی اهالقی امام در مواجهت با معاویت
 .1کاربست اصول اهالق حرفتای در مدیریت
 .4صفا اهالقی ایجابی دهیل در حکمرانی.
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جدول  .1نمونه ()1

کد نامت

26
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ترجمت

اطاعت ،بلکت فعال ما یشاء باشی بدان) من چیزی را کت دیروز از تو من کردم امروز بت

گزاره

و اما اینکت از من هواســتتای شــام را بت تو واگذارم (و در برابر من نت بیعت کنی و نت
تو نخواهم بخشید.
موضو اصلی امتنا امام از واگذاری حکومت شام بت معاو یت.
موضو فرعی

قاطعیت و نفوذ ناپذیری در اجرای حکم الهی.
این نامت در پاسـخ بت نامت معاو یت است کت بت پیشنهاد عمروعاص پس از ظهور عالئم

شـکسـت در جنگ صفین ،برای امام نوشت و حکومت شام را طلب کرد .امام

مالحما

امتنا کرد ،زیرا من من  ،بت ســبب حکم الهی بوده و امری س ـیاســی نبوده کت با تغییر
شرایط سیاسی عوض شود.

کد مقولت
کد موصو

( A55اهالقی)
( E16امام)
(منبع :یافتههای پژوهش)

پس از تشخی

و جایگذاری گزارهها در ستون موصو اهالقی ،برای دستتبندی بهتر

و سـهولت تحلیل ،سـتونهای انوا رویکرد در ادامت ستونهای قبلی ،تعریف و هر گزاره در
ستون مربوطت کدگذاری شد.
 ...موصو

رویکرد کلی

امام
معاویت

جدول  .2نمونه ()2

اهالق

صفا دهیل

حرفتای

ایجابی

…A.B.C

…A.B.C

راهبرد کلی
…A.B.C

A.B.C
(منبع :یافتههای پژوهش)

در این روش ،ضـمن بهرهگیری از ظاهر عبارا  ،سعی بر استنباط و کشف غرض نهایی
گزاره است ،چراکت ممکن است متن گزارهای ناظر بت امام باشد ،اما غرض ،ناظر بت ایشان
نباشــد .مانند اینکت امام هود را شــجا معرفی می کند ،اما غرض نهایی ،تفهیم یکی از
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شـرایط حکمران بت معاویت اسـت .بر این اسـاس ،گزارهها چند سطحیاند و ضمن تمرکز بر
الیتهای پنهان معنایی ،دیگر ســطو نیز مدنمر اســت .ســتون «موضــو فرعی» در جدول
تحقیق ،وظیفت کشف همین غرضهای نهایی را بت عهده دارد کت با توجت بت قرائن کالمی نمیر
لحن ،سیاق ،فضای صدور ،شواهد تاریخی و مطالعت شر و تفاسیر نامتها ،این مهم انجام
شده است.
همچنین ،این نامتها دارای ابعاد گوناگون و در بسـتر سیاسی ،نمامی ،اهالقی ،تاریخی
و ...شـکل گرفتت اسـت و منحصـر در ُبعد اهالقی نیست .با این حال ممکن است هد از
بیان یک گزاره ،القای یک مفهوم اهالقی از جانب امام بوده باشد یا اینکت با توجت بت انوا
داللت های کالم ،بر هدفی اهالقی نیز داللت کند .بت این ترتیب با توجت بت ماهیت روش
تحلیل محتوا و نق

من در کشــف پیامهای نهان متن ،کاربســت اهالقی من گزاره ،مدنمر

نگارنده قرار گرفتت اسـت .تحلیلهای کیفی در این اثر ،مسـبوق بت مطالعت دو شر میتاللت
مکارم شـیرازی و ابن میثم بر نهج البالغت است کت نگارنده بر اساس فهم حاصل از مطالعت
من دو ،بت تحلیل کیفی اقدام کرده اســت .در ضــمن بت مقتضــای محدودیت حجم مقالت ،از
تحلیلهای مبسوط و جدولهای ّ
مفصل ،اجتناب شده است.
 .4نمای کلی اخالق در حکومت علوی

در مطالعا اسـالمی تقابل میان امام علی و معاویت ،همانند تقابل دو نماد هیر و شـر در
ذهن تجلی میکند .هرچند این تقابل ،در فضـای پرفتنت من روزگار ،پررنگ و قابل تشخی
نبود ،اما اکنون ،شــواهد تاریخی و منقول و مثار برجای مانده ،گواه هوبی برای تشــخی
صـواب از ناصـواب و سـره از ناسره است .با توجت بت منچت پیشتر ذکر شد مبنی بر محوریت
اهالقی امام برپایت نصــب الهی و هالفت بالفصــل نبی ،بررســی میزان مواجهت اهالقی
ایشان با مخالفان نیز میتواند در مستندسازی این محور ،مؤثر باشد .امام در بیانی بر لزوم
َ َ
َ
ّ
لَّ ُبدََّّ
انَّ َّ
تعصب و پایبندی بر موازین اهالقی در همت عرصتها تأکید کرده و فرمودند« :فإنََّّک َّ
ِ

تعصـبی انجام گیرد ،باید ّ
م َ َّنَّال َع َصَ َّی َّة ...اگر قرار اسـت ّ
تعصب شما برای اهالق پسندیده،
ِ ِ
ِ
کارهای نیک و امور هوب و شایستت باشد» (نهج البالغت :هطبت .)211اینگونت تعابیر کت از
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اصـالتبخشـی بر اهالقیا حکایت دارد در سـراسر نهج البالغت و فرمایشا حضر بت
وفور دیده می شــود از جملت نامت های ایشــان بت امام حســن مجتبی و مالک اشــتر کت
دربردارنده واالترین مضـامین و اصول اهالقی است .همین غنای اهالقی در نهج البالغت و
ســیره من بزرگوار ،مبشــخوری برای اســتنباط اصــول اهالقی و اهالق کاربردی در حوزههای
گوناگون ســیاســی ،مدیریتی ،حرفت ای ،فردی ،اجتماعی و ...شــده و پژوهشــگران را بت
ژر کاوی در اعماق هوی کشـانده اسـت .از نمر پژوهشگران ،حکومت علوی حکومتی
اهالق محور بوده و اهالق در من ،نقشــی اصــیـل ،نـت ابزاری داشــتت اســت (فرامرز
قراملکی .)61 :2475،جایگاه واالی اهالقی من حضـر باعث شد تا حتی سرسختترین
مخالفان نیز بت برتری ایشــان گواهی دهند .هود معاویت بت رغم همت دشــمنی ها ،بت برتری
امام برای زعامت اقرار کرده اســت (ســراج .)432 :2467 ،عمروعاص نیز در مد
حضر اشعاری سروده کت بر فضائل اهالقی و والیت ایشان پس از پیامبر اکرم صراحت
دارد (ابن عساکر2417 ،ق ،ج.)71 :1
با این حال ،بررســی نامت های برجای مانده از امام ،از جملت نامت های ایشــان بت
کارگزاران و افراد مختلف ،حاکی از نق

پررنگ رویکرد اهالقی من بزرگوار ،در مواجهت با

مخاطبان اسـت .هنگامی کت مالک اشـتر بت شهاد رسید ،عهدنامتای کت امام بت او داده
بود تا براساس من بر مردم حکومت کند بت دست معاویت افتاد .او از هواندن عهدنامت مبهو
شــد ،بت بلندای معار من اعترا و من را نزد هود نگهداری کرد و در مقابل پیشــنهاد مت

زدن من ،سخت برمشفت (ابن ابی الحدید[ ،بیتا] ،ج .)63-61 :7

در این پژوه  ،از مجمو  151گزاره ای کت مورد تحلیل قرار گرفت  267گزاره ،یعنی
 % 77.74مربوط بت مواجهت اهالقی امام با معاویت اســت کت فرضــیت پژوه
اهالق محوری حکومت علوی را اثبا میکند.

مبنی بر
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سیاسی
%2

نظامی
%2
تاریخی
%3

اخالقی
%33

نمودار  .1فراوانی کالن ردههای موضوعی
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .5رویکردهای کلی اخالقی

در این بخ  ،نو واکن

کلی امام بت مکاتبا معاویت ،مورد نمر اســت .بت این منمور و

بت برای استواری نتایج تحلیل ،سعی شده است تا گزارههایی کت بت طور کامل (متن و غرض)
متعلق بت معاویت بوده مورد تحلیل قرار گیرد.
از مجمو  267گزاره اهالقی 212 ،مورد مربوط بت معاویت است کت در قالب ست رویکرد
زیر ،طبقتبندی شده است:
 .2بیان رذائل اهالقی معاویت بت عنوان موان صالحیت وی برای تصدی حکومت
 .1عتاب ،تذکر و هشدار بت معاویت
 .4نصیحت و ارشاد معاویت بت مقتضای رسالت هدایتگری امام.

 51پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال هشتل  /شمارۀ هجدهل /پاییز و زمستان 1399

رویکرد ارشادی
%14

صفات اخالقی
سلبی
%72

تذکر و هشدار
%14

نمودار  .2فراوانی انواع رویکردهای امام در پاسخگویی به معاویه
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .1-2بیان صفات اخالقی سلبی دخیل در حکمرانی

در این رویکرد ،امام با هد تبیین و تشــریح جایگاه معاویت و لیاقت نداشــتن وی برای
ّ
تصــدی هالفت شــام و همینطور بت منمور ریشــتیابی و بیان علتها و عوامل انحرا های
عقیدتی و رفتاری او ،بت بیان پارهای از هصـوصـیا اهالقی و شخصیتی وی پرداهتت کت از
میان  212گزاره ناظر بت معاویت 76 ،مورد مربوط بت این رویکرد اســت .در حقیقت ،هد
امام از بیان این هصـوصـیا من اسـت کت عدم شناهت معاویت از هود و جایگاه هود را
متذکر شــده و بفهماند کت این ویژگیها با ادعای وی نمیر هالفت و اســتحقاق حکمرانی،
هونهواهی عثمان و ...تناســب نداشــتت و اگر او بت این هصــوصــیا مگاه بود هرگز چنین
ادعایی نمیکرد .طر این ویژگیها از جانب امام ،بت عنوان ویژگیهای ضــد اهالقی در
حکومتداری قلمداد شده کت معاویت بت سبب منها ،فاقد صالحیت برای حکمرانی است .بت
عنوان مثال ،در جایی ،معاویت را بت جهت دنیاطلبی ،فاقد صــالحیت حکومت دانســتت و
َ َْ َ
فرمودندَ « :و کیف أنت َص ـ ِان  ...چت هواهی کرد منگاه کت لباس های این دنیا کت در من فرو
رفتت ای از تنت برگیرند ،دنیایی کت با زینت های هود را جلوه داده و با لذ های فریبت
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داده اسـت؟ این دنیا تو را فرا هواند و اجابت نمودی ،زمامت را بت دسـت گرفت بت دنبال
رفتی ،فرمانت داد اطاعت کردی .این دنیای فریبنده بت زودی تو را وارد میدان نبردی میکند
کت هیچ ســپری در منجا تو را نجا نخواهد داد .حال کت چنین اســت از این امر (حکومت)
کناره گیر» (نهج البالغت :نامت .)25واژه جالبیب در این فراز ،بت معنای پوشــ های بدن و
«اسـتعاره از لذ های مادی است کت بر اثر بهرهگیری از متا دنیا نصیب دنیاداران میشود»
(ابن میثم2461 ،ق ،ج .) 215 :3امام با این بیان ،معاویت را در نهایت دنیازدگی معرفی

میکند کت مهمترین مان برای حکمرانی است .این مان بودن ،با توجت بت حدیث « ُحبََّّالدنَّیاَّ
سَّکلََّّ َخ ِ َّطی َئة» (کلینی ،2471 ،ج )242 :1بت هوبی قابل تبیین است.
َرأ ُ َّ

از این میان ،ویژگیهای ضـاللت با  %24.61و نفاق با  ،%22.31بیشـترین بسامد را

داشتت کت بت عنوان دو رکن اساسی شخصیت معاویت از جانب امام مطر شده است.
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هوا پرستی

ساختار شکنی

نفاق

گمراهی

تعصب و تحجر

گزافه گویی

غفلت

دنیا طلبی

طغیان گری و فساد

سلطه شیطان

سوء پیشینه

اتهام زنی

باطل گرایی

عداوت و غرض…

تهدید

اغواگری

نقص عقل

زیاده طلبی

(منبع :یافتههای پژوهش)

سوء عاقبت

نمودار  .8فراوانی صفات اخالقی سلبی دخیل در حکمرانی
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 .7-2عتاب ،تذکر و هشدار به معاویه

امام در این مکاتبا بت مسـیبشـناسـی بسنده نکرده و بت مقتضای حال ،بت عتاب و تذکر
هم متوسل میشوند .بت عنوان نمونت ،در قبال زیادهطلبیها و منافقگری معاویت اینچنین وی
ََ َ َ ْ ْ ُ
را مورد عتاب قرار میدهند« :أالت ْر َب ُ أی َها ِاْلن َسان...ای انسان چرا برسرجای هود نمینشینی
ّ
و چرا از کوتاهی و ناتوانی هو ی مگاه نیستی و چرا بت منجا کت مقدرا برای عقب راندن تو
تعیین کرده باز نمیگردی؟ (نهج البالغت :نامت.)17
این رویکرد ،بت هشــدار بت اموری از قبیل جنگ و مقابلت بت مثل امام ،مرگ و عذاب
اهروی ،سوء عاقبت و اموری از این دست پرداهتت است.
 .8-5رویکرد ارشادی

از منجا کت ماهیت جایگاه امامت ،هدایت و ارشــاد عامت اســت ،امام نیز در این مکاتبا
این جنبت را در نمر داشتت و عالوه بر مسیبشناسی رفتار معاویت و رویکرد تذکر ،در مواضعی
بت وعظ و نصیحت وی پرداهتت است .توصیت بت تقوا و دوری از شیطان ،توجت بت قبر و قیامت
و ماهیت اغواگری دنیا از جملت این توصــیتها اســت .بت عنوان نمونت ،نامت  31نهج البالغت
کامال با سیاق وعظ و نصیحت ایراد شده است« :دنیا انسان را بت هود مشغول و از غیر هود
بیگانت میســازد .دنیاپرســت بت چیزی از دنیا نمیرســد جز منکت دری از حرص را بت رو ی
میگشاید و مت عشق او را بت دنیا تندتر میکند در حالیکت دنیاپرست هرگز بت منچت دارد در
برابر منچت بت من نرسـیده قان نیست و بت دنبال من جدایی از اموالی است کت گردموری کرده و
واتابیدن منچت را کت تابیده اســت .اگر عبر گیری از منچت وجود داشــتت اســت ،منچت را باقی
است حفظ هواهی کرد ّ
والسالم» (نهج البالغت :نامت.)31
 .6راهبردهای کلی اخالقی

فضــای کلی حاکم بر مکاتبا میان امام و معاویت کت اغلب در دوره جنگ صــفین رخ
دادهاند ،مطالبت حکومت شــام توســط معاویت اســت کت امتنا امام را درپی داشــت و در
نهایت بت جنگ صفین انجامید .با توجت بت اینکت نامتهای امام اغلب در پاسخ بت نامتای از
جانب معاویت است ،متن و سیاق بیان امام ،متأثر از فضای حاکم بر نامت معاویت است ،اما
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در چهارچوبی ضابطتمند .مانند منجا کت معاویت امام را بت قتل عثمان متهم میکند ،امام
در مقام دف اتهام و تبرئت هوی برممده ،روشنگری میکند و در نهایت معاویت را مورد عتاب
یا نصــیحت قرار می دهد .امام برای کارگر افتادن بیانات

از توصــیف و تشــریح مقام

هوی  ،جایگاه و شخصیت معاویت ،تاریخ بنیامیت و هلفای پیشین و ...بهره برده و رویکرد
ایشان روشنگری و تشریح بر اساس واقعیا است.
مقصـود از راهبرد در این بخ  ،اقداماتی از این قبیل اسـت کت نشان میدهد امام در
این مواجهت ،هط مشــی و ســیاســتهای ویژهای را بت کار میبندد تا در راســتای معیارهای
اهالقی عمل کرده باشد.
با در نمر گرفتن مجموعت نامتهای امام بت معاویت ،راهبردهای کلی اهالقی ایشــان بت
این شر است:
 .1-6کاربست الگوی برتر رفتار ارتباطی

انسـان موجودی است اجتماعی کت زیست او بت طور گستردهای با زیست هم نوعان پیوند
هورده است .افراد معموال بت دنبال ایجاد تعامالتی هستند کت بت دور از هرگونت ضرر احتمالی
بوده و مناف منان را تضــمین کند .در صــور پذیرش این نکتت کت مالک و معیار ارتباط و
تعامل افراد ،سودطلبی منان است باید بت تزاحم مناف و بروز هرج و مرج نیز اعترا کرد .اما
منچت در تعالیم مکتب اســالم و ژرفای معار اهل بیت بت عنوان الگوی رفتار ارتباطی
مطر اسـت چیز دیگری است .امیرمؤمنان در فرازی چنین میفرمایند« :یا ُب ّن َی ِاجعل...
پسرم هو یشتن را معیار و مقیاس قضاو میان هود و دیگران قرار ده .برای دیگران چیزی را
دوسـت دار کت برای هود دوست میداری و برای منها نپسند منچت را برای هود نمیپسندی»
(نهج البالغت :نامت .)42
محور اهالق و کاربســت اســتانداردهای اهالقی در انوا ارتباطا فردی ،هانوادگی،
اجتماعی ،سـازمانی و ...موجب ارتقای کیفی و ّ
کمی من روابط میشود .این نکتت در عرصت
سازمانی و حرفتای اهمیت بیشتری پیدا میکند چرا کت بت طور طبیعی هر سازمان و کسب و
کاری پیوستت بت دنبال ارتقای سطح کیفی و ّ
کمی ارتباطا هوی است و این مهم ،بدون بت
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ُ ُ َ
َ َ
کارگیری اصــول اهالقی ّ
وزَّاْلر َزاق »
ق َّکن َّ
میس ـر نیســت .می توان حدیث « َِّفىَّ َسََ َعة َّاْلخَل ِ َّ

(کلینی ،2471 ،ج  )14 :7را بر این اساس تبیین کرد.

در حقیقت ،سـبکهای ارتباطی انسـانها با یکدیگر بر اساس مفاهیم اهالقی پیریزی
شده و مورد ارزیابی قرار میگیرد .صاحبنمران ،مؤلفتهای گوناگونی برای ارتباط استاندارد
و تراز بیان کردهاند (باقی نصــرمبادی )74 :2414 ،کت یکی از منها ارتباط بر مبنای قاطعیت
است .بر این اساس ،انوا ارتباطا بشری از این چهار سبک ارتباطی هارج نیست:
سـطه گری :در این سبک ،برقراری ارتباط با دیگران ،غیر صادقانت ،غیرصریح و همراهبا احترام ظاهری و کنترل فرد مقابل(مزادی نداشتن) است.
 سطه پذیری :تنها تفاو این الگو با سلطتگری در ویژگی مهر من است .یعنی تعاملبا فرد مقابل بت صـور غیرصـادقانت ،غیر صریح ،همراه با احترام ظاهری اما با استقالل فرد
مقابل.
 پرخاشــیری :تعامل و ارتباط صــادقانت ،نیمت صــریح ،فقدان احترام متقابل همراه باکنترل فرد مقابل.
 قاطعیت :برقراری ارتباط با فرد مقابل بت صــور صــادقانت ،صــریح ،همراه با احتراممتقابل و هودمختاری شخ

طر رابطت (امیرپور.)261 :2412 ،

بدیهی اســت کت ســبک ارتباطی ممتاز و کارممد از این میان ،ســبک ارتباطی قاطعیت
اســت .در حقیقت این الگو ،معیار و شــاه

ارزیابی و ارزشگذاری هرگونت رابطت اعم از

فردی ،هانوادگی ،اجتماعی ،سازمانی و ...است.
حال ،سـؤال اینجا است کت در نو مکاتبا امام علی با معاویت کدام یک از الگوهای
فوق بت کار گرفتت شــده اســت؟ بت کارگیری ســوگندهای متعدد ،بیان شــواهد تاریخی و
اســتدالل های منطقی و در برهی موارد ،پیشــگویی بر اســاس علم غیب امامت (مثال
پیشـگویی نبرد صـفین و ماجرای قرمن بت نیزه کردن -نامت  25نهج البالغت) همت از صــداقت
امام در تعامل با معاویت بت عنوان جبهت مخالف حکایت دارد .صراحت امام نیز در تک
تک جمال ایشـان قابل مشـاهده است .منجا کت در بیان حق و پایبندی بر اصول و ضوابط،
نهایت اصرار را داشتت و با صراحت ،معاویت را از دهالت در اموری کت بت وی مربوط نیست،
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مانند هون هواهی عثمان ،پیشــامدهای میان امام و هلفا و دیگر موارد ،نهی می کند .بت
عنوان نمونت ،امام در پاســخ بت گزافت گوییهای معاویت مبنی بر برتری هلفای پیشــین ،با
َ َ
صراحت او را متوجت شایستت نبودن وی برای این رتبتبندی کرده و میفرمایدَ « :و َزع ْمت ...تو
گمان کردی کت برترین اشــخاص در اســالم ،فالن و فالنند! مطلبی را یادمور شــدی کت اگر
راست باشد بت تو مربوط نیست و اگر دروغ باشد زیانی بت تو نمیرساند ،اساسا تو را با برتر و
غیربرتر و رئیس و زیردست چت کار؟» (نهج البالغت :نامت.)17
همچنین ،پاسخگو یی مداوم امام بت نامتهای معاویت ،نصیحت و هیرهواهی برای وی
و اهتمام برای تبیین منطقی مســائل ،توجیهی جز رعایت اصــل احترام ندارد .ایشــان تا منجا
پاســخگوی معاویت بودند کت در فرازی چنین بیان می کنند« :من در اینکت مکرر بت پاســخ
نامتهای تو پرداهتت و گوش بت من فرا دادهام هود را سرزن میکنم و هوشیاری هود را تخطئت
می نمایم (چرا کت ســخنانم همچون میخ مهنینی اســت کت در ســنگ فرو نمی رود) (نهج
البالغت :نامت .)64همچنین ،امام در مقابل نامتها و عبار های توهینممیز معاویت ،نهایت
هیرهواهی را داشتت و در اینباره چنین فرمودند« :گاه شخ

ناصح و هیرهواه از بس اصرار

در نصیحت میکند متهم میشود» (نهج البالغت :نامت.)17
معاویت در مقابل نامتهای امام ،کامال مختار و دارای حق انتخاب بوده اســت .امام
در پیامی بت نماینده هود ،درباره معاویت چنین فرمود« :اگر جنگ را اهتیار کرد بت او اعالن
جنگ کن و اگر راه صلح و سالمت را پی گرفت از او بیعت بگیر» (نهج البالغت :نامت .)7
بنابراین ،ژر کاوی در مکاتبا حضر با معاویت از بت کارگیری کامل الگوی ارتباطی
قـاطعیت حکایت دارد .بت این منمور ،طی فرایند تحقیق ،هر گزاره ای کت بت نوعی دارای
ویژگیهای الگوی قاطعیت بود ،استخراج شد و جدول ( )4فراوانی من ممده است:
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جدول .8فراوانی الگوی قاطعیت

نمونت موضو اصلی/

نامت

فراوانی

7

1

6

6

لزوم وفای بت عهد

1

22

رد درهواست معاویت

31

25

14

پاسخ بت تهدید نمامی

22

7

26

23

73

7

17

13

72

25

45

4

64

2

بیان تعصب معاویت

41

3

62

2

فرمان اطاعت بت معاویت

فرعی
دعو بت والیت پذیری
مطلق

تساوی نداشتن امام و
معاویت در هد
ناتوانی معاویت در امر
حکومت
لزوم مراقبت نفس
افشای سیاست استعماری
معاویت

نمونت موضو اصلی /فرعی

نامت

فراوانی

46

1

37

7

بیگانگی معاویت با قرمن

1

توصیت بت عبر گیری
انذار بت جنگ

سوء نیت معاویت در
هونهواهی عثمان

اهتمام بت انجام امور از
مبادی قانونی
نفوذ ناپذیری در اجرای
حکم الهی

(منبع :یافتههای پژوهش)

 .7-6پاسخگویی

تقریبا همت نامتهای امام ،در پاسـخ بت مکاتبا معاویت ایراد شـده اسـت .نامتهای ،1 ،6
 64 ،72 ،73 ،46 ،41 ،45 ،17 ،26 ،25بت طور صــریح و نامتهای  22 ،31، 37 ،7بت
صور ضمنی بت این مطلب داللت دارند .از این میان ،فقط نامت  62در ابتدای هالفت و با
هد دعو معاویت بت بیعت نگاشـتت شده است .این موضو  ،از اهمیت اصل پاسخگویی
در حکومت علوی کت اغلب با روشـنگری و تبیین سـیاستها از سوی امام انجام میشده
اســت حکایت دارد .در مواضـ گوناگون نامتها دیده شــده اســت کت امام حتی در مقابل
ســخیفترین ادعاها و نقدهای معاویت هود را پاســخگو دانســتت و بت روشــنگری همت جانبت
میپردازد .سـوابق و وضـ کنونی را بیان کرده در نهایت ،میندهنگری میکند .در جایی نیز از
حکومت ،شــخصــیت و جایگاه هوی

بت عنوان حاکم ،ابهام زدایی میکند .نامت  26نهج
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ُ
البالغت را میتوان نمونت کامل این فرمیند دانســت کت امام با ترجی بند «و ّاما قولک  »...بت
تک تک مدعیا معاویت ،بت صور منطقی و مستدل پاسخ میدهد .این پاسخگویی کت از
اصـول مدیریتی امام اسـت ،در مقابل شـخصـی چون معاویت تا جایی ادامت دارد کت حتی
هود امام نیز بت این موضـو اشاره کرده و فرمودند« :من در اینکت مکرر بت پاسخ نامتهای
تو پرداهتت و گوش بت من فرادادهام هود را سرزن میکنم» (نهج البالغت :نامت.)64
اهتمام امام بت پاســخگویی تا منجاســت کت حتی در مواردی بت صــور هاص بیان
می کند کت اکنون بت کدام یک از نامت های معاویت پاســخ می گویدَ « .ف َقد َأ َتانی ُ
کتابک...
ِ
نامتا رســید کت در من نوشــتی ،هداوند ّ
محمد را برای دین برگز ید ،و با یاران او را
تأیید کرد( »...نهج البالغت :نامت .)17در این عبار دو نکتت جای تأمل دارد .اول اینکت از
اعالم وصــول نامت ها توســط امام ،چنین برداشــت می شــود کت برهی نامت ها بت ایشــان
نمیرسیده است .دوم منکت حجم مکاتبا میان امام و معاویت بت قدری بوده کت امام نیاز
دیدهاند با توصـیف و بیان پارهای از محتوای نامت معاویت ،بت صـور دقیق مشخ

کنند کت

کدام نامت او مد نمر اسـت .موارد جزئی این راهبرد در بخ بعدی تحقیق یعنی «کاربســت
اصول اهالق حرفتای در مدیریت» با بیشترین فراوانی ذکر شده است.
 .9-6رویکرد منطقی و حل مسئله

امام در پاسخ بت هتاکی و تهمتهای معاویت نتتنها مقابلت بت مثل نکرده است ،بلکت همواره
سعی میکند واق نگر عمل کند .بت همین منمور ،گاه یک مشکل را ریشتیابی میکند ،گاهی
راه برونرفت از من را بیان کرده و گاهی نیز توصـیتهایی جهت پیشـگیری از وقو مشکال
بیان میدارد .این رویکرد ،همت هشـدارها و نصـایح امام را شــامل میشـود ،اما مهمترین
رویکردی کت امام در این زمینت اتخاذ کردهاند ،بیان رفتارها و ویژگیهای ضــد اهالقی در
حکومتداری است کت بیشترین ممار را از میان رویکردهای پاسخگویی امام بت معاویت ،بت
هود اهتصـاص داده است .بت عبار دیگر ،امام ،ویژگیهای شخصیتی معاویت را عوامل
انحرا و موان صـالحیت وی برای تصدی حکومت دانستت و برای اصال منها چارهجویی
میکند .بت عنوان نمونت ،ایشــان دلیل اصــلی اتهامهای مکرر معاویت بت امام مبنی بر قتل
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عثمان را ناشــی از هوای نفس وی دانســتت و پیروی از عقل را تنها راه برون رفت از هطا و
َ
دستیابی بت حقیقت میداندَ « .ول َع ْم ِری ...ای معاو یت بت جانم سوگند اگر با نگاه عقل بنگری
نت با چشـم هوا و هوس ،مرا از همت ّ
مبراتر از هون عثمان مییابی( »...نهج البالغت :نامت.)7
در نامت  25نهج البالغت نیز امام ،برای پیشـگیری از سـوء عاقبت ،چهار توصیت اساسی بت
َ ْ
معاویت بیان میکند« :فاق َع ْس ...حال کت چنین اســت از این امر (حکومت) کناره گیر و مماده
حسـاب الهی شــو و دامن را در برابر حوادثی کت بر تو نازل میشــود در هم پیچ و بت حاشـیت
نشینان فرومایت گوش نده» (نهج البالغت :نامت.)25
 .4-6مذاکره و پایبندی براصول ،ضوابط و خط قرمزها

نتیجت ژر کاوی در نامتهای امام ،پایداری ایشــان در حفظ ضــوابط اســت .امام در این
نـامـت هـا بـت دفعـا  ،درهواســت معاویت را مبنی بر اهذ حکومت شــام رد کرده و با
نامتنگاریهای مکرر و تهدیدهای معاویت تغییری در رأی ایشان پدید نیامد .در مواضعی نیز
معاویت را بت حل و فصــل دعاوی از مبادی قانونی توصــیت میکند .بت عنوان مثال ،بت معاویت
فرمودند اگر واقعا هواهان قصاص قاتالن عثمان هستی اول با من بت عنوان حاکم بیعت کرده
َْ َ َ َ
سپس در دادگاه حکومت اقامت دعوی کن« .و قد أ کث ْر  ...تو درباره قاتالن عثمان زیاد سخن
گفتی بیا نخسـت همچون سایر مردم با من بیعت کن ،سپس درباره منها (قاتالن عثمان) نزد
من طر شــکایت نما تا من بر طبق کتاب اللت میان تو و منها داوری کنم» (نهج البالغت:نامت
.)73
در مورد دیگری درهواســت معاویت را مبنی بر معرفی و تحویل قاتالن عثمان رد کرده و
فرمودند کت تو ولی دم عثمان نیسـتی و درهواست قصاص فقط بت عهده ولی دم است (نهج
البالغت :نامت  .)1جدول ( )3عامل «ضابطتمندی» را تحلیل و بت صور هاص ،این راهبرد
را تبیین میکند:
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جدول  .4ضابطهمندی

نامت

فراوانی

نمونت موضو اصلی /فرعی

1

2

عدم امکان تحویل قاتالن عثمان

26

2

امتنا امام از واگذاری حکومت شام بت معاویت

17

2

بیان تذکرا امام بت عثمان بت دلیل بدعتگذاری

37

2

سرسپاری بت حکم قرمن

73

2

دعو بت انجام امور از مبادی قانونی

72

2

امضا نکردن حکومت برای نااهلی چون معاویت
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .2-6دفاع در برابر اتهامات و مدیریت جنگ روانی

با توجت بت اینکت امام ،در معرض مماج اتهاما از جانب معاویت قرار داشــت و مکاتبا
معاویت بت ایشان ،سراسر اتهام بت قتل عثمان ،طلحت ،زبیر ...و در پرتوی من ،شبهت وارد کردن
بت اصــل نمام بود ،ایشــان همواره درصــدد دفا از مشــروعیت و تمامیت ارضــی حکومت
اسالمی در برابر جبهت مخالف بودند .این اتهاما غالبا با هد ایجاد جنگ روانی و هجمت
تبلیغاتی علیت امام مطر می شــد ،زیرا هود معاویت در باطن هوی

بت حقانیت امام

معتر بود و این باور را در مواردی افشــا کرده اســت (س ـراج .)432 :2467 ،نو واکن
امام بت این گونت اتهاما  ،در جهت دهی افکار عمومی نق

پررنگی داشــت ،زیرا اگر

امام در اثر همان جنگ روانی ،کوچک ترین نقطت ضــعفی بروز می داد چت بســا باعث
حقیقت انگاری من اتهاما میشد .بت عنوان نمونت ،معاویت امام را متهم بت کمکاری در دفا
ََ َْ
از عثمان کرده کت بت قتل او انجامید ،اما امام در مقابل ،چنین پاســخ می دهد« :فلک أن
ُت َج َ
اب ...حق تو اسـت کت با این گفتار (نادرست) از هو یشاوند دفا کنی ،ولی کدام یک
از ما دشـمنیاش نسـبت بت او بیشتر بود و راه را برای کشتناش هموار ساهت؟ میا کسی کت
مماده یاری او بود ولی (عثمان) از او هواســت کت بر جای هود بنش ـیند و دســت از این کار
بکشد یا کسی کت (عثمان) از او یاری هواست و او تأهیر کرد و مرگ را بت سوی او فرستاد تا
زندگانیاش بت سـر ممد؟ هرگز چنین نیست کت تو میگو یی .بت هدا سوگند «هداوند کسانی
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کت مردم را (از جنگ) باز میداشــتند میشــناســد»( »...نهج البالغت :نامت  .)17این ادعا،
حیلتی بود از جانب معاویت برای برانگیختن تودههای نامگاه مردم علیت حاکمیت کت امام،
ضــمن طر پاسـخهای متقن و مســتدل ،برای تنویر افکار عمومی ،نق هود را در دفا از
عثمان یادمور شده و معاویت را در قتل وی دهیل میداند .غرض ایشان از استناد بت میت شریفت،
با توجت بت سـبب نزول من ،بیان این مهم است کت حقیقت اهمال معاویت در ماجرای عثمان،
نزد هداوند مخفی نیست هر چند او این حقیقت را نزد عوام ،تحریف کند (مکارم شیرازی،
 ،2477ج.)316 :1

جدول  .5راهبرد دفاع

نامت

فراوانی

نمونت موضو اصلی /فرعی

7

2

تبرئت هوی از قتل عثمان

6

2

مگاهی از فقدان صداقت و حقیقتگرایی در مکاتبا معاویت

25

1

معرفی قاتالن حقیقی عثمان

26

21

عدم مساوا میان دو لشکر

17

42

اشرا برحیلتهای معاویت

46

2

افشای ادعای دروغین معاویت در هونهواهی عثمان

22

2

تبرئت هوی از قتل عثمان

73

4

دفا درباره قتل طلحت و زبیر و تبعید عایشت
(منبع :یافتههای پژوهش)

 .6-6نقدپذیری

اینکت امام پیوسـتت با معاویت کت نماد رسـمی اپوزیسیون حکومت علوی بوده مکاتبت داشتت
اســت هود ،بیانگر من اســت کت راه نقد و انتقاد حکومت بت روی مخالفان باز بوده و امام
هیچگونت مخالفتی با این امر نداشـتتاند .مؤید این ادعا تأسـیس هانت عدالتهواهی توسط
ایشان در حکومت علوی است (فرمهینی فراهانی .)172 :2415 ،بت عنوان نمونت ،امام در
پاسخ بت ادعای معاویت مبنی بر کوتاهی امام در قتل عثمان ،اصل نقد را پذیرا بوده و چنین
ََ
فرمودند« :فلک...حق تو اســت کت با این گفتار ،از هو یشــاوند دفا کنی» (نهج البالغت:
نامت  .)17اما بت لحاظ محتوا من را مخدوش میداند ،چراکت این نقد ناشی از نادیده انگاشتن
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حقایق اســت .از منجا کت همت نقدهایی کت معاویت بت امام وارد می کند دروغ و مغرضــانت
است ،همت منها بت عنوان تهمت و افترا محسوب میشود و امام در همت من موارد ،سعی در
تبرئت هوی و ارائت پاسخ منطقی و مستدل داشتتاند.
 .2-6اخالقمحوری ،مدارا و سعه صدر

مجمو راهبردهای پیشین ،حکایت از ساهتاری اهالقی و هدفمند در نو مواجهت امام با
معاویت در این نامتها دارد .ساهتار اهالقی کت مشتمل بر پاسخگویی ،دفا  ،قاطعیت ،حفظ
ضــوابط ،نقدپذیری و مذاکره در عین صــراحت و احترام بوده و با رویکردی منطقی و حل
مسـئلت بت کار گرفتت شـده اسـت .حجم بسـیاری از عبار های نصیحتگونت و هیرهواهانت
امام کت بیانگر صـلح و سالمت است بت نوعی حاکی از اصل احترام در این نامتها است.
همچنین ،راهبردهایی نمیر پاسـخگویی مداوم و دفا منطقی و مستدل در برابر اتهاما  ،بت
هوبی میزان باالی مدارا و سعت صدر امام را نشان میدهد .پیرو اتهامهای مکرر معاویت بت
امام مبنی بر قتل عثمان ،حسـاد و ستم بت هلفای پیشین ،قتل ناروای طلحت و زبیر و...
امام بی از دهها مرتبت با تبیینی منطقی و مستدل ،در مقام رف اتهام از هود برممده است.
لحن تند و هتاکیهای معاویت نســبت بت امام ،هرگز ایشــان را مشــوش نســاهتت و پایبندی
کامل ایشــان بت اصــول اهالقی در قبال معاویت ،مهمی اســت کت از تحلیل نامتها اســتنباط
میشود.
 .7کاربست اصول اخالق حرفهای در مدیریت

با در نمر گرفتن عبار های امام و رو کلی حاکم بر منها ،اصـولی اسـتنباط میشـود کت
امروزه با عنوان اصــول اهالق حرفت ای و مدیریتی مورد بحث قرار می گیرد و شــمار قابل
توجهی از گزارهها ،بت صور مستقیم یا غیرمستقیم از بت کارگیری این اصول توسط امام بت
عنوان مدیر جامعت اسالمی حکایت دارد .اهالق حرفتای شاهتای از اهالق کاربردی است
کت اهیرا بت دلیل جایگاه من در افزای بهرهوری ســازمانها و مشــاغل ،مورد توجت قرار گرفتت
اسـت .این انگاره کت کاربسـت اصـول اهالقی در حرفت و سازمان ،میتواند موجب افزای
بهرهوری و توفیقا حرفتای شـود ،زیربنای تدوین منشـورهای اهالقی درونسـازمانی قرار
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گرفتت است .رسالت بنیادین اهالق حرفتای ،تبیین مسئولیتهای اهالقی بنگاهها و مشاغل،
تحلیل مســائل اهالقی و حل معضــال اهالقی در کســب و کار اســت (فرامرز قراملکی،
 .)246 :2474این جنبت از اهالق با عنایت بت ارتباط اهالقی فرد با دیگران قابل تبیین است.
در حقیقت ،مالک تعامل با دیگران ،در این شــاهت نیز مورد توجت اســت .اهالق ،رفتار
ارتباطی پایدار مبتنی بر رعایت حقوق طر ارتباط اســت (فرامرز قراملکی.)75 :2477 ،
بنابراین اصــول اهالق حرفتای من اصــولی اســت کت رعایت منها ضــامن ایفای حقوق افراد
باشد.
ســاحت های مختلف زندگانی امام علی قبل از حکومت ،در حکومت ،در عرصــت
سیاستگذاری ،اجرا ،مکاتبا  ،تعامال و ...همت گویای اهتمام ایشان بت حقوق عامت بوده
و رو کلی حاکم بر حکومت ایشان ،احقاق حقوق افراد است .معرفی وظایف حکومت در
قالب نامتها و دستورالعملهای حکومتی ایشان بت کارگزاران ،بت هوبی گویای این ادعا است
(نهج البالغت :نامت .)24
همچنین از بررســی فضــای کلی حاکم بر نامت های امام و مطالعت موردی گزاره های
مورد بررسـی ،چنین اسـتنتاج میشود کت در مواجهت اهالقی امام با معاویت ،همت اوامر و
نواهی اهالقی ایشـان ،متأثر از قواعد و اصـول عامی اسـت کت میتواند منشأ استنباط اصول
اهالق حرفتای در مدیریت ایشان باشد.
در حقیقت دو عنصر بسیار مهم ،زیربنای همت تعامال اهالقی امام با دیگران است:
 .1اصــا ت اخالق :بت این معنا کت امام ،نگاه ابزاری بت اهالق نداشــتت و اهالق را
فی نفســت الزم می داند .بت این ترتیب باید با دشــمن ،اهالقی رفتار کرد نت بت این دلیل کت
محبت او جلب شــود ،بلکت بت این جهت کت اهالق هوب اســت .این جنبت ناظر بت حســن
فعلی اهالق است.
 .2توج ب مالک نهایی اخالق :این عنصــر در علم اهالق ،مبنای توجیت توصــیتهای
اهالقی اســت .اینکت مالک نهایی اهالق چیســت موردگاه تضــارب مرا اســت ،اما امام،
ّ
تخلقّ ،
تقرب اســت .این جنبت ناظر بت
غایت اهالق را هدا می داند .بت این ترتیب ،غایت
حسن فاعلی اهالق است.
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این دو نکتت با در نمر گرفتن سیره عملی من بزرگوار (مانند واقعت کمم غیظ ایشان در قتل
عمرو بن عبدود در جنگ احزاب) ،بت وضــو قابل برداشــت اســت .همچنین ،تعامل
اهالقمحور ایشــان با معاویت کت در این پژوه مورد تحلیل قرار گرفتت اســت نیز ّ
مؤید این
مدعا است .بنابراین احقاق حق یا عدالت کت یک مفهوم اهالقی است ،هم فینفست هوب و
ّ
تقرب بت پروردگار اسـت .امام مبنای ارتباط اهالقی را رعایت
اصـیل اســت و هم غایت
حقوق مردم دانسـتت و پیوستت بر این مهم تأکید کردهاند .یکی از این مواض  ،عهدنامت مالک
اشتر است کت امام در من ،حقوق مردم را حقوق هداوند دانستت کت تضیی منها در حقیقت،
تضیی حقوق پروردگار است و حتی قصاص تضیی حقوق مردم را سختتر توصیف میکند
(نهج البالغت :نامت .)24
از میان دیدگاه های اهالقی مختلف ،دیدگاه «تعهد اهالقی نســبت بت رعایت حقوق
افراد» نیز بر این مهم تأکید داشتت و بیان میکند کت بر همت افراد انسانی باید حرمت و ارزش
قائل بود و تحت هیچ شـرایطی نباید حقوق افراد ضــای شــود .در این دیدگاه ّنیت انسـانها
نق محوری دارد ،بت گونتای کت باید ّنیت هیرهواهانت و عدم تضـیی حقوق دیگران ،مبنای

هرگونت تعامل و رفتار باشـد (الوانی .)1 :2474 ،بنابراین طبق این دیدگاه ،سازمانی اهالقی
است کت همت سیاستگذاریها و دستورالعملهای مبتنی بر ایفای حقوق افراد بوده و التزام
عملی بت منها را در دستور کار قرار دهد.
از منجا کت هر ســازمانی ناگزیر از یک ســلســلت اصــول اهالقی در تعامل با دیگران بهره
میبرد ،حکومت علوی نیز کت تشـکیال و سازمان است از این امر مستثنی نیست .منچت از
تحلیل محتوای مکاتبا امام با معاویت بت دســت می مید ،از کاربســت اصــول اهالق
حرفتای در حکومت علوی هبر میدهد (فرامرز قراملکی.)67 :2475 ،
از مجمو  26گزاره ناظر بت امام 47 ،مورد ناظر بت اصول اهالق حرفتای است کت در
مکاتبا ایشــان با معاویت بت کار رفتت اســت .از منجا کت اهالق مدیریت ،عبار اســت از
ملکا نفسانی انسان ،از من جهت کت اداره امور جمعی از انسانها را برای نیل بت هد هایی
معین ،عهده دار اســت (هیاط مقدم )211 :2412 ،و نیز با در نمر گرفتن امام بت عنوان
مدیر جامعت اسالمی ،این اصول در ُبعد مدیریتی اهالق حرفتای جای میگیرد.
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پاسخگویی و
تبیین سیاست
ها
%25

شخصیت
پایدار
%3
ضابطه مندی
%17
مصلحت
سنجی
%3

یقین کامل
%17
هوشمندی
%25

نمودار  .4فراوانی اصول اخالق حرفهای در مدیریت
(منبع :یافتههای پژوهش)

طبق تحلیل ،بیشــترین ممار ،مربوط بت مؤلفت پاســخگویی و هوشــمندی اســت .با اینکت
پاســخگویی از جملت راهبردهای کلی امام بود ،اما مراد از من در اینجا ،پاســخگویی بت
موارد هاصی است کت از جانب معاویت مطر شده یا اینکت امام صال دیدهاند من مورد را
بت صور هاص ،تشریح و تبیین کنند.

تحلیل محتوای نامههای امام علی به معاویه با محور 65 ...
جدول  .6اصل پاسخگویی

نامت

فراوانی

نمونت موضو اصلی /فرعی

7

2

تبیین سازوکار نصب امام ( پاسخ با مسلما هصم)

1

2

مقاومت تمامعیار حکومت در برابرهواستتهای معاویت

26

4

تبیین ایمان کامل امام بت راه و هد

17

1

اعالم وصول نامت معاویت و پاسخ بت من

37

2

ناکامی معاویت در رسیدن بت دنیای مطلوب همچون اصحاب جمل

64

2

بیان پاسخگویی مداوم توسط امام
(منبع :یافتههای پژوهش)

هوشــمندی مؤلفت دیگری اســت کت بت ُبعد اشــرا اطالعاتی امام بت تحرکا و
سیاستهای معاویت و همچنین ،بت تدبیر امام در ریشتیابی مسائل ،اشاره دارد .این ویژگی
در حقیقت ،عامل مهمی برای اقتدار و قو هر چت بیشتر یک حکومت است ،چراکت بت این
واسـطت ،میتوان ابعاد مختلف سیاستهای هصمانت دشمن را بهتر ارزیابی کرد و بر اساس
من ،تدابیر حفاظتی را بت کار بســت .هوشــمندی امام ،بت عنوان یک حاکم ،در برابر جنگ
روانی کت از جانب معاویت طراحی و عملیاتی می شــد و تالش برای هنثی ســازی من ،از
مکاتبا امام بت وضـو قابل برداشـت است .بت عنوان نمونت ،معاویت در مواض مختلف
سعی دارد تا با بیان فضایل هلفای پیشین ،امام را تحریک کرده و وادار بت بدگویی از منها
کند .اما امام در پاسـخ ،معاویت را با عتاب و هشدار ،از دهالت در این مسئلت و اموری کت
َ َ
بت وی مربوط نیســت من میکند .ایشــان در نامت  17چنین فرمودندَ « :و َزع ْمت  ...تو چنین
پنداشـتی کت من نسبت بت هلفای پیشین حسد ورزیدم و بر منها ستم کردم اگر اینگونت باشد
جنایتی بر تو نرفتت است کت از تو عذرهواهی کنم( »...نهج البالغت :نامت  .)17این عبار ها
کت در پاسـخ بت تهمت معاویت مبنی بر حساد امام بت هلفا ایراد شده است ،بت هوبی از
توجت ایشان بت هدعت معاویت حکایت دارد کت این امکان را بت امام میدهد تا با یک استدالل
ََ

ُ َ

تَّال ِج َنای َّةَّ َع َّلیک »...راه
ضمنی ساده ،بنیان ادعای معاویت را فرو ریزد .ایشان با عبار «ف َّلی َس ِ َّ
را برای هرگونت بهره گیری معاویت از اهتالفا میان امام و هلفا ،می بندد (هاشــمی هویی،
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2355ق ،ج.)263 :21

جدول  .7اصل هوشمندی

نامت

فراوانی

نمونت موضو اصلی /فرعی

1

2

تدبیر درامور حکومت و پاسخگویی براساس رأی کارشناسی

25

1

پیشگویی حیلت عمروعاص( قرمن بت نیزه)

17

1

اشرا اطالعاتی برحیلتهای معاویت

41

2

اشرا اطالعاتی برتحرکا هصمانت معاویت

46

2

افشای ادعای دروغین معاویت درهونهواهی عثمان

22

2

اشرا اطالعاتی بریارگیری وتبلیغا هصمانت علیت حکومت

73

2

اشرا کامل بر ابعاد شخصیتی معاویت
(منبع :یافتههای پژوهش)

از منجا کت ّ
کمیت و فراوانی ها در روش تحلیل محتوا معنادار هســتند و حقایقی را بیان
میکنند ،درصد باالی بت کارگیری اصل پاسخگویی و هوشمندی در حکومت علوی ،بیانگر
این حقیقت اسـت کت امام پیوستت در مماج تهمتها و فتنت انگیزیها از جانب معاویت قرار
داشــتت اســت کت موجب میشــده تا این دو اصــل را بی از ســایر اصــول بت کار گیرند .این
حقیقت ،با توجت بت فراوانی ویژگی ضـاللت و نفاق معاویت کت در این اثر ،بیشترین بسامد را
در میان ویژگیهای ضد اهالقی در حکمرانی بت هود اهتصاص دادهاند ،قابل تبیین است.
 .3صفات اخالقی ایجابی دخیل در حکمرانی

ویژگیهای اهالقی حاکمان ،معیار ارزشگذاری و وجت امتیاز منان بر یکدیگر است .اساسا
ُ
شـایستگی یک رهبر بر مبنای ویژگیهای هلقی وی قابل تبیین است و این مهم در فرمای
هود حضـر نیز مورد تأ کید میباشد .ایشان بت لزوم وجود حاکم تصریح کرده و بالفاصلت
ُبعد اهالقی او (و نت سـایر ابعاد مانند قدر  ،سـیاست و  )...را مرکز توجت قرار میدهد« :و
ّ
إنت البد ...مردم را امیر و فرمانروایی باید ،هواه نیکوکار و هواه بدکار» (نهج البالغت :هطبت
 .)35نیکوکاری و طغیانگری دو رویکرد کلی اهالقی اســت کت ممکن اســت از جانب هر
حاکمی بت کار گرفتت شــود و حضــر با این تعبیر ،بت اهمیت ُبعد اهالقی حاکم اشــاره

تحلیل محتوای نامههای امام علی به معاویه با محور 67 ...

می کند .این اهمیت تا بدان جاســت کت ایشــان در بیانی ،حاکم جامعت و جهت گیری های
اهالقی وی را محور دگرگونی روزگار دانسـتت و با تعبیرَّ « :تغیرتَّنیةَّ

َّ

َّال ّزمان»

(تمیمی ممـدی2325 ،ق )171 :این مهم را متذکر شــده اند .از نمر ایشــان ،بت لحاظ
تأثیر پذیری ،ارتباط محکمی میان مردم و حاکم جامعت برقرار اســت تا منجا کت فرمودند:

َ
ُ ُ
اس َّ ِبأ َم َرا ِئ ِهمَّ َّأشََ َ َُّ َّ ِمن ُهمَّ َّ ِب َآبا ِئ ِهمَّ» (ابن شــعبت حرانی2353 ،ق .)157 :بت همین دلیل،
«الن َّ
هرچت حاکم جامعت بهره بیشتری از اهالقیا داشتت باشد ،نمود من در شئون حکومتی کت با

مردم سروکار دارد پدیدار گشتت و در نهایت بت بهره اهالقی محاد جامعت میانجامد.
محور صـفا اهالقی ایجابی دهیل در حکمرانی ،شـخصـیت هود امام است کت یا بت
صــور مســتقیم بیان شــده ،یا بت واســطت کاربســت یک گزاره توســط امام ،من ویژگی بت
مخاطب القا میشود یا اینکت از مدنمر قرار دادن محتوای کلی و جهتگیری نامتای هاص،
برداشت شده است .اغلب ویژگیهایی کت در این نامتها ،مربوط بت امام است ،با توجت بت
ماهیت مکاتبا ایشــان بت عنوان حاکم و مدیر جامعت اســالمی ،ناظر بت اصــول اهالق
حرفتای در مدیریت اســت کت شــر من گذشــت .اما برمیند تحلیل محتوای نامتها در این
بخ  ،صفاتی است کت بیشتر ناظر بت اصل شخصیت حکمران است.
از مجمو  267گزاره اهالقی تنها  26مورد ناظر بت امام اســت کت از این میان 12 ،مورد
صـفا شـخصـتی امام را بیان میکند .این صفا با توجت بت منچت ذکر شد مبنی بر اهمیت
ُبعد اهالقی حاکم جامعت ،گویای جایگاه واالی اهالقی امام علی بت عنوان حاکم جامعت
اسالمی بوده و ویژگیهای تراز حاکمیت را در سیره ایشان بیان میکند.
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نمودار  .5فراوانی صفات ایجابی دخیل در حکمرانی
ژ( مبع:ژیهفتپ هیژوهو ) ژ

نتیجهگیری

بت دنبال بررســی فرضــیت پژوه

مبنی بر اهالق محوری در حکومت علوی ،با بررســی

نامتهای امام علی بت معاویت ،نتایج زیر بت دست ممد:
 .2امام در این نامتها  %77از جملتهایی اســتفاده کردهاند کت ماهیتی اهالقی داشــتت و
غایتی اهالقی را دنبال میکند .این موضــو  ،حاکی از من اســت کت ایشــان حتی در مواجهت با
مخـالفـان و در رأس منـان معاویت ،رویکردی اهالقی اتخاذ نموده و از دریچت اهالق مکاتبت
مینمایند.
 .1از گزارههای مورد بررسی % 77 ،ناظر بت معاویت است کت امام در قالب ست رویکرد
کلی بیان صـفا اهالقی سـلبی دهیل در حکمرانی ،تذکر -هشدار و رویکرد ارشادی ،بت
مکاتبت پرداهتت است .از این میان ،رویکرد بیان صفا اهالقی سلبی دهیل در حکمرانی با
 %61/2بیشترین بسامد را بت هود اهتصاص داده است.
 .4دورکن اسـاسی ضاللت با  %24/61و نفاق با  ،%22/31بیشترین بسامد وقو را در
میان این ویژگیها دارند.
 .3راهبردهایی نمیر پاســخگویی ،نقدپذیری ،قاطعیت ،ســعت صــدر ،مذاکره ،دفا  ،رویکرد
منطقی و حل مسئلت از جملت راهبردهایی است کت امام در مکاتبت با معاویت بت کار بستتاند.
 .2واکاوی و تحلیل محتوای این نامت ها ،بیانگر بت کارگیری اصــول اهالق حرفت ای در

تحلیل محتوای نامههای امام علی به معاویه با محور 69 ...

مدیریت ،توسـط امام اسـت کت از این میان ،دو اصل پاسخگویی و هوشمندی ،هرکدام با
 %12بیشترین بسامد را بت هود اهتصاص دادهاند.
 .7حجم باالی رویکرد «بیان صــفا اهالقی ســلبی دهیل در حکمرانی» در میان این
گزارهها ،بیانگر من اسـت کت این ویژگیها و بت هصـوص ،گمراهی و نفاق ،نقشی بنیادین در
همت اعمال و رفتارهای متمردانت معاویت دارند و از جانب امام ،بت عنوان موان صــالحیت
وی برای حکمرانی و بت ویژه ،حکومت شام ،تلقی شدهاند.
 .6میان فراوانی دو اصـل پاسخگویی و هوشمندی (هر کدام  )%12و تأکید ویژه بر دو
ویژگی ضــاللت (  )%24/61و نفاق معاویت (  ،)%22/31همبســتگی مثبت وجود دارد.
درصــد باالی تأکید امام بر این دو ویژگی ،بیانگر من اســت کت ایشــان پیوســتت در مماج
تهمتها و فتنتانگیزیها از جانب معاویت قرار داشتتاند کت این امر ،موجب بت کارگیری ممتاز
دو اصل پاسخگویی و هوشمندی شده است.
 .7صــفا اهالقی ســلبی کت بت منمور ریشــت یابی انحرافا معاویت و بت عنوان موان
صـالحیت وی برای حکمرانی ،از جانب امام مطر شـده اسـت در کنار صفا ایجابی
دهیل در حکمرانی ،ابعاد اهالقی تراز حکومت اسالمی را بیان میدارد.
منابع
قرآن کریل.
ابوالحسان (ساید رضای) ،محمد بن حساین [بیتا] .نهج البالغه ،مترجل :ساید جعفر شهیدی،
تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنهی.
ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبه الله [بیتا] .شرح نهج البالغه ،قل ،کتاب انه آیتالله مرعشی
نجفی.
ابن میثل ،میثل بن علی (1379ق .)1338 /شرح نهج البالغه ،تهران ،دفتر نشر الکتاب.
ازکیا ،مصطفی ( .)1382روش هاى کاربردى تحقیق ،تهران ،کیهان.
امیرپور و همکاران ،حیدر (« .)1395بررسااای الهوی رفتار ارتباطی مسااالمانان با دیدگاه های
متفاوت» ،فصلنامه پژوهشهاى کاربردى روانشناختی ،شماره پنجل ،ص .182-169
باردن ،لورنس ( .)1375تحلیل محتوا ،ترجمه ملیحه آشتیانی ،تهران ،دانشهاه شهید بهشتی.
باقی نصااارآبادی ،علی (« .)1393نقش اخالق حرفه ای در موفقیت سااازمان ها» .پژوهش هاى
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فرهنگ و تربیت اسالمی ،شماره اول ،ص .88-69
تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد (1411ق) .غررالحکم و درر الکلم ،قل ،دارالکتاب االسالمی.
خیاط مقدم و همکاران ،سااعید (« .)1395مؤلفه های اخالق حرفه ای در مدیریت» ،فصلللنامه
اخالق در علوم و فناورى ،سال یازدهل ،شماره  ،1ص .136-127
ده دا ،علی اکبر ( .)1377لغت نامه ،تهران ،دانشهاه تهران.
دلشاد تهرانی ،مصطفی ( .)1392رایت درایت :اخالق مدیریتی در عهدنامه مالک اشتر ،تهران ،دریا.
ذاکری ،سید مصطفی ( .)1394اخالق مدیریت در نهج البالغه[ ،بیجا] ،تحسین.
سااراج ،محمد بن ابراهیل ( .)1376امام علی علیه السللالم خورشللید بی غروب ،تهران ،مؤسااسااه
انتشارات نبوی.
شاریفی نیا ،محمدحسین (« .)1381ایول سیاست علوی» ،روششناسی علوم انسانی ،شماره
 ،26ص .12-4
فرامرز قراملکی ،احاد (« .)1381اخالق حرفاه ای در مادیریت علوی» ،پژوهش هاى اجتماعی
اسالمی ،شماره  32و  ،33ص .78-63
فرامرز قراملکی ،احد ( .)1383اخالق حرفه اى ،قل ،مجنون.
فرامرز قراملکی ،احد ( .)1388اخالق سازمانی ،تهران ،سرآمد.
فرمهینی فراهانی ،محساان و فاطمه اشاارفی (« .)1393ایااول اخالق حرفهای در نهج البالاه»،
پژوهشنامه علوی ،شماره  ،9ص . 86-67
قاضی شریعت پناهی ،ابوالفضل ( .)1385بایستههاى حقوق اساسی ،تهران ،میزان.
قاضی شریعت پناهی ،ابوالفضل ( .)1395حقوق اساسی و نهادهاى سیاسی ،تهران ،میزان.
قائدی و همکاران ،محمدرضاااا (« .)1395روش تحلیل محتوا از کمی گرایی تا کیفی گرایی»،
روشها و مدلهاى روانشناختی ،شماره ،23ص.82-57
کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)1362اصول کافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
کریپندورف ،کلو ( .)1378مبانی روش شلللناسلللی تحلیل محتوا ،ترجمه هوشلللنگ نائینی،
[بیجا] ،روش.
کایاوی ،ریاماون .کاااماپاناهاود ،لوک وان ( .)1381روش تحقیق در علوم اجتمللاعی ،ترجملله
عبدالحسین نیک گهر ،تهران ،توتیا.
لولوئی و همکااران ،کیوان (« .)1392اخالق علوی در پرتو الزاماات روابط دیپلماتیک» ،تاریخ
(دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت) ،شماره  ،31ص .113-97
مکارم شیرازی ،نایر ( .)1386پیام امام امیرالمومنین ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
مؤمنی راد و همکاران ،اکبر (« .)1392تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش :ماهیت ،مراحل و

تحلیل محتوای نامههای امام علی به معاویه با محور 71 ...

اعتبار» ،فصلنامه اندازه گیرى تربیتی ،شمارۀ  ، 41ص .222-187
مطیع ،مسااعود (« .)1394تبیین جایهاه رحمت الهی در احادیث قدساای با اسااتفاده از روش
تحلیل محتوا» ،مطالعات فهم حدیث ،سال دوم ،شماره اول ،ص .131-99
هاشاامی خویی ،حبیب الله بن محمد (1411ق ،)1359 /منهاج البراعه فی شللرح نهج البالغه،
تهران ،مکتبه االسالمیه.
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کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت ،حسابداری و اقتصاد
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