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Abstract
The unbreakable bond between hadith and history paves the way for
the efficiency of each in order to measure the other. In this regard, the
explorations of the hadith and history scholars have included incompatible propositions in the drawing of Muawiyah’s identity, the first Umayyad Caliphate. In the present study with the approach of social semiology, with emphasis on the process of meaning-making in the context of
community and culture, the main question raised is in Imam Ali’s letters
to Muawiyah, regarding the set of linguistic and content symbols, what
are the symbols to draw Muawiyah’s personality used and based on this
set of symbols, how can the religious and historical identity of Muawiyah be identified? From the authors’ point of view, the letters of Imam
Ali (AS) have a very good capacity for studying social semiology and
provide a clear and comprehensive reflection on the problems of Imam
Ali’s era. Imam Ali (AS) has analyzed Muawiyah’s identity codes using social symbols in various aspects and provided the context of audience access to a clear picture of Muawiyah’s identity by providing an
identity representation system. The study indicates that the purposeful
selections of Imam Ali (AS) in the letters of Nahj al-Balaqah provide
a new reading of historical events according to religious, Arab culture
and literary symbols and are considered as the reliable sources of measuring contradictory historical propositions.
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چکیده
پیونــد ناگسســتنی حدیــث و تاریــخ ،زمینهســاز کارایــی هــر یــک در ســنجش دیگــری بــه
شــمار میآیــد .در ایــن راســتا ،کاوشهــای حدیثپژوهــان و تاریخپژوهــان ،دربردارنــده
گزارههــای ناهمســازی در ترســیم هویــت معاویــه ،نخســتین حاکــم امــوی اســت .در
پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد نشانهشناســی اجتماعــی ،بــا تاکیــد بــر فرآینــد معناپــردازی
در بســتر اجتمــاع و فرهنــگ ،ایــن پرســش اصلــی مطــرح شــده اســت کــه در نامههــای
امــام علــی (ع) بــه معاویــه ،از مجموعــه نشــانگان زبانــی و محتوایــی ،چــه نشــانههایی
بــرای ترســیم شــخصیت معاویــه بــه کار گرفتــه شــده و بــر اســاس ایــن مجموعــه
نشــانگان ،هویــت دینــی و تاریخــی معاویــه چگونــه قابــل شناســایی اســت؟ از منظــر
نگارنــدگان ،نامههــای امــام علــی (ع) دارای ظرفیــت بســیار مناســبی ب ـرای بررس ـیهای
نشانهشناســی اجتماعــی اســت و بازتــاب روشــن و جامعــی از مســائل عصــر امــام (ع)
ارائــه میدهــد .حضــرت علــی (ع) بــا بهرهگیــری از نشــانههای اجتماعــی در جنبههــای
مختلفــی ،بــه تحلیــل رمــزگان هویتــی معاویــه پرداختــه و بــا عرضــه یــک نظــام بازنمایــی
هویتــی ،زمینــه دســتیابی مخاطبــان بــه تصویــر روشــنی از هویــت معاویــه را فراهــم نموده
اســت .بررســی گویــای آن اســت کــه گزینشهــای هدفمنــد امــام (ع) در نامههــای
نهــج البالغــه ،از نشــانگان دینــی ،نشــانگان فرهنــگ عربــی و نشــانگان ادبــی ،خوانــش
نوینــی از رخدادهــای تاریخــی ارائــه میدهــد و منبــع موثقــی ب ـرای ســنجش گزارههــای
متناقــض تاریخــی محســوب میشــود.
کلیدواژهها
نشانهشناسی اجتماعی ،امام علی (ع) ،نهجالبالغه ،معاویه.
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 .1طرح مسأله
امــروزه بهرهگیــری از ابزارهــا و دانشهــای جدیــد زبانــی بــه مثابــه نوعــی تدبــر روشــمند ،مطالعــه
متــون مختلــف اعــم از دینــی و ادبــی را وارد مرحلــه نوینــی ســاخته اســت .احادیــث ،بخشــی از
فضــای فرهنگــی -اجتماعــی دوران حیــات معصومــان (ع) بــه شــمار میآینــد و عــاوه بــر فهــم
الفــاظ و اعتبارســنجی اســناد آن ،ضــرورت دارد بــه عناصــر زبانــی و فرازبانــی متــن حدیــث نیــز
توجــه شــود (ر.ک :عتــرت دوســت1398 ،ش .)320-291 :از ایــن رهگــذر احادیــث بــه مثابــه
منبعــی اطمینانبخــش در ســنجش گزارههــای ادوار مختلــف تاریخــی کاربــرد مییابنــد.
در بســیاری از متــون تاریخــی نگاشــته شــده تحــت پارادایــم مشــروعیت خالفــت ،شــخصیت
معاویــه بنیانگــذار خالفــت امــوی ،بــه عنــوان یکــی از صحابــه و در شــمار بــزرگان سیاســی و
مذهبــی ترســیم شــده اســت .از ســوی دیگــر محتمــل اســت مخالفتهــا و دیدگاههــای انتقــادی
شــیعیان دربــاره معاویــه و مخــدوش دانســتن تصویــر رایــج از او ذیــل کینههــا و خصومــت دیرینــه
بنیهاشــم و بنیامیــه تفســیر شــود و بهویــژه پــس از شــکلگیری قیامهــا و رویاروییهــای
متعــدد در ســدههای اولیــه ،بــه عنــوان تصویــر و تحلیلــی متاخــر و برســاخته مخالفــان عمدتــا
شــیعی تلقــی گــردد .از ایـنرو اســناد دســت اول از جملــه مکاتبــات میــان شــخصیتهای مطــرح
سیاســی در همــان ســالهای حیــات معاویــه بــرای فهــم تصویــری روشــنتر از هویــت وی،
از منظــر منطــق و روشمنــدی علمــی ضــروری بــه نظــر میرســد .بــر ایــن اســاس نامههــای
علــی بــن ابیطالــب (ع) بــه معاویــه ،میتوانــد ســنجه مناســبی ب ـرای ارزیابــی دقیقتــر لحــاظ
گــردد .بــر همیــن اســاس چارچــوب نظــری نشانهشناســی اجتماعــی بــا توجــه بــه مختصــات
آن ،روش مناســبی بــرای بررســی نامههــای امــام علــی (ع) بــرای فهــم هویــت معاویــه و رفــع
تناقضهــای متــون تاریخــی دربــاره وی ،تشــخیص داده شــد .از ای ـنرو در ایــن پژوهــش بــا بــه
کارگیــری روش نشانهشناســی اجتماعــی ،بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای نویــن تحلیــل متــون،
در قالــب روش توصیفــی -تحلیلــی ،تعــدادی از نشــانگان هویتــی در نامههــای امــام علــی (ع)
بــه معاویــه بررســی میشــود.
بخشــی از گزیــدهی ســخنان امــام علــی (ع) کــه توســط ســید رضــی گــردآوری شــده بــه
نامههــای آن حضــرت اختصــاص یافتــه اســت .ایــن نامههــا بــا هــدف اقنــاع مخاطــب ،ضمــن
بهرهمنــدی از جنبههــای ادبــی متــن ،ظرفیــت خوانــش در قالــب جدیدتریــن مکاتــب ادبــی
معاصــر را داراســت .تاکنــون ،دربــاره نامههــای نهــج البالغــه ،پژوهشهایــی انجــام شــده اســت؛
از آن جملــه :پایاننامــه «بررســی و تحلیــل گفتمــان مناظــرهای در نامههــای نهــج البالغــه» از
محمــد مالمیــر ( )1389کــه در آن  9نامــه نهجالبالغــه در چارچــوب گفتمــان مناظــرهای تبییــن

 .2چارچوب نظری
چارچــوب نظــری ایــن پژوهــش «نشانهشناســی اجتماعــی» اســت .روش نشانهشناســی
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شــده اســت .همچنیــن در پایاننامــه «زیباییشناســی نامههــای نهــج البالغــه بــر اســاس نقــد
فرمالیســتی» از عبــاس محدثــی ن ـژاد ( ،)1396بــه تحلیــل آرایههایــی همچــون التفــات ،ســجع
و بینامتنیــت ،در نامههــا پرداختــه شــده اســت .در پایاننامــه «اســالیب تاکیــد در نامههــای نهــج
البالغــه» از فاطمــه اســفندیاری ( )1391نیــز مباحــث نحــوی ،بالغــی و آوایــی مرتبــط بــا حــروف
تاکیــد موجــود در نامههــا مطــرح شــده اســت .زهــره کریمــی ( ،)1392در «تحلیــل گفتمــان
نامههــای حضــرت علــی بــه فرمانــداران» ،بــر اســاس الگــوی فــرکالف ،بــر بافــت صرفــی،
نحــوی و بالغــی تعــدادی از نامههــا تمرکــز داشــته اســت .مقالــه «شخصیتشناســی معاویــه در
کالم امیرالمومنیــن (ع)» از حســن بشــیر و محمــد جانیپــور ( )1388بــا روش تحلیــل محتــوای
کمــی و کیفــی ،علــل و ریشــههای شــکلگیری جنــگ صفیــن دســتهبندی شــده اســت .مقالــه
«تحلیــل گفتمــان انتقــادی نامــه امــام علــی بــه معاویــه» ،بــه قلــم علــی صفایــی و بهــروز ســلطانی
( ،)1395اثــری اســت کــه نامــه 25نهجالبالغــه و گفتمــان مشــروعیت امــام در برابــر معاویــه را
بــا روش گرامــر هالیــدی و اســتخراج الیههــای مختلــف زبانــی ،بررســی و تحلیــل کــرده اســت.
در ســالهای اخیــر ،کاربســت رویکــرد نشانهشناســی اجتماعــی در تحلیــل متــون بهویــژه
متــون ادبــی نظیــر رمانهــا مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت .از آن جملــه مقالــه «نشانهشناســی
اجتماعــی رمــان بیوتــن» ،ســهیال فرهنگــی و معصومــه باســتانی ( )1393بــه تحلیــل جلوههایــی
از نشــانگان هویتــی در شــخصیتپردازی یکــی از رمانهــای معاصــر پرداختــه اســت.
همچنیــن مقالــه «از یقیــن بــه تردیــد ،تحــول وجــه نمایــی قهرمــان رمــان طوبــی و معنــای
شــب از دیــدگاه نشانهشناســی اجتماعــی» ،نــدا کاظمــی ،فــرزان ســجودی و دیگــران ()1394
بازنمایــی هویــت جنســیتی را در کارکردهــای گفتمــان اجتماعــی دوره پهلــوی اول مــورد توجــه
قــرار داده اســت .ایــن مقــاالت نمونههایــی از بهکارگیــری رویکــرد نشانهشناســی اجتماعــی
در تحلیلــی شخصیتهاســت کــه از ایــن منظــر بــه نحــوی پیشــینه روشــی پژوهــش حاضــر
محســوب میشــوند .بــا اینکــه متــن نهجالبالغــه ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای بررســیهای
نشانهشناســی را داراســت و بازتــاب روشــن و جامعــی از مســائل اجتماعــی عصــر امــام (ع)
ارائــه میدهــد ،لکــن تاکنــون از منظــر نشانهشناســی اجتماعــی مــورد بررســی و تحلیــل قــرار
نگرفتــه و از ایـنرو پژوهــش حاضــر در زمــره مطالعــات میانرشــتهای مرتبــط بــا موضــوع حاضــر،
پیشــگامانه محســوب میشــود.
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اجتماعــی ،روش پژوهــش در شــناخت داللتهــا و یکــی از روشهــای تحلیــل محتواســت کــه
تقریبــا از میانــه ســده بیســتم همـراه بــا جنبــش ســاختارگرایی اهمیــت یافــت .چگونگــی معنــادار
شــدن نشــانهها در پدیدارهــای اجتماعــی موضــوع اصلــی نشانهشناســی اجتماعــی اســت.
«نشانهشناســی علمــیاســت کــه بــه مطالعــه نظامهــای نشــانهای نظیــر زبانهــا ،رمزگانهــا
و  ...میپــردازد» (گیــرو1383 ،ش .)13 ،در ایــن تعریــف ،رمزگانهــا ،داشــتههای اجتماعــی،
تاریخــی و فرهنــگ بنیــادی هســتند کــه امــکان بیــان معنــادار و دریافــت معنــادار را فراهــم
میکننــد (ســجودی1395 ،ش .)163 ،رمزگانهــا نظامهــای ارزشگذاریانــد و بــه هنجارهــا
و ناهنجارهــای هــر جامعــه معنــی میبخشــند (همــان.)144 ،
از منظــر نشانهشناســان ،زبــان نظامــی از نشانههاســت کــه بــه ابــراز ایدههــا میپــردازد
(نجومیــان1396 ،ش )58 ،و میتــوان آن را علمــی دانســت کــه بــه بررســی اجــزاء و قوانیــن
حاکــم بــر نشــانهها در زندگــی اجتماعــی میپــردازد (کالــر1379 ،ش .)105 ،بنابرایــن در ایــن
چارچــوب ،واژههــا و تعابیــر ،خــاص و مطلــق و متعیــن نیســتند بلکــه بهگونـهای قـراردادی تولیــد
معنــا میکننــد و نظــام نشــانهای بــه مثابــه چارچــوب و ســاختاری ب ـرای فهــم متــون بــه شــمار
میآیــد ( نجومیــان1396 ،ش.)8-7 ،
در واقــع در نشانهشناســی اجتماعــی ،افــراد بــا ماهیــت اجتماعــی خــود و بــا اســتفاده از
منابــع فرهنگــی موجــود ،در فرآینــد نشانهســازی و ارتبــاط ،حضــوری فعــال دارنــد (همــان،
 .)65بــه عبــارت دیگــر نشانهشناســی اجتماعــی مطالعــه اجتمــاع یــا فرهنــگ همچــون نظامــی
از معانــی اســت کــه ارتباطــی دو ســویه بــا زبــان دارد (هلیــدی1393 ،ش .)51 ،از منظــر نظریــه
نشانهشناســی اجتماعــی ،ارتبــاط بیــن دال و مدلــول در هــر نشــانه ،ارتباطــی اجتماعــی ،سیاســی
و ایدئولوژیــک اســت .در واقــع ایــن روابــط میتواننــد دارای ابعــاد ایدئولوژیــک وســیعتری
باشــند (گونتــرآر1397 ،ش .)83 ،بــر اســاس آراء برخــی پیشــگامان نشانهشناســی از جملــه
چارلــز ســندرز پــرس ،اف ـراد بــه واقعیتهــا دسترســی مســتقیم ندارنــد ،نشــانهها ،واســطه عــام
میــان ذهــن آدمــی و جهــان پیرامــون او هســتند؛ از ای ـنرو نشــانهها ،اجتماعــی و همگانیانــد و
جامعــه اســت کــه تعییــن میکنــد معرفــت شــخصی چگونــه از معرفتهــای پیشــینی اجتماعــی
اثــر میپذیــرد (گرنــی1398 ،ش.)26 ،
الگــوی «گیــرو» یکــی از الگوهــای نشانهشناســی اجتماعــی اســت کــه بــا اســتخراج رمــزگان
اجتماعــی و مؤلفههــای هویتــی منــدرج در هــر متــن بــه تحلیــل آن میپــردازد .رمــزگان اجتماعــی
بــر انســانها ،گروههــا و روابــط میــان آنهــا تمرکــز دارد و عمدتــا بــه نشــانههای هویتــی کــه
تعلــق افـراد بــه گروههــا و چگونگــی روابــط میــان آنهاســت ،معطــوف اســت (گیــرو1383 ،ش،

 .3تناقضهای گزارههای تاریخی درباره معاویه
اختــاف نظــرات و مناقشــات دربــاره معاویــه ،بــه عنــوان بنیانگــذار خالفــت امویــان بســیار
اســت .ابــن عمــاد حنبلــی در کتــاب شــذرات الذهــب (بــی تــا )270: 1 ،از کســانی اســت کــه در
دفــاع از وی ســخن رانــده اســت .از مورخــان ،ابنخلــدون (1391ق )258-257 : 1،در گفتــاری
مغالطهگونــه ،دربــاره تقابــل معاویــه و علــی (ع) نوشــته اســت« :هرچنــد علــی بــر حــق بــود امــا
معاویــه هــم در جنــگ بــا علــی قصــد باطــل نداشــت» .وی بســیاری از اعمــال نــاروای معاویــه
و بدعتهــای وی همچــون جانشــین قــرار دادن یزیــد را بــر اســاس نظریــه عصبیــت قومــی،
توجیــه کــرده و در مــوارد متعــددی در نقــش مدافــع وی ظاهــر شــده اســت .ابنحجــر هیثمــی
در تکنــگاری ویــژهای بــا نــام «تطهیــر الجنــان و اللســان عــن الخطــور و التفــوه بثلــب ســیدنا
معاویــه بــن ابیســفیان» ،بــه نحــو مبســوطی در دفــاع از معاویــه ســخن گفتــه اســت .جاللالدیــن
ســیوطی بــا اینکــه در صحــت اســانید روایــات تردیــد کــرده امــا انبوهــی از احادیــث و اخبــار در
فضایــل معاویــه ذکــر کــرده اســت (ســیوطی ،بیتــا .)238 :1 ،ابنتیمیــه (1979ق )5 ،از دعــای
پیامبــر (ص) در حــق معاویــه و آرزوی موفقیــت بـرای وی در حکومــت خبــر داده اســت .کســانی

بازنمایی هویت معاویه در نامههای نهجالبالغه با رویکرد نشانهشناسی اجتماعی

 .)119-116در پژوهــش حاضــر ،از ایــن الگــوی نشانهشناســی اجتماعــی بهــره گرفتــه و مراحــل
ذیــل پیمــوده شــده اســت:
نخســت ارائــهی فهرســتی از نشــانگان اصلــی و ســپس تحلیــل آنهــا در بافتــار فرهنگــی و
اجتماعــی عصــر امــام علــی (ع) اســت .بــه بیــان دیگــر از آنجــا کــه حقیقــت در ایــن روش،
قـرادادی اجتماعــی اســت ،وظیفــه دانشــور تاریــخ ،تــاش بـرای شــناخت واقعیــت تاریخــی عینــی
نیســت ،بلکــه وظیفــه او توضیــح دادن تصورهــا و تلقیهــای موجــود از واقعیــت اســت کــه
در ایــن پژوهــش در قالــب تفســیر نشــانگان نامههــای علــی بــن ابیطالــب (ع) بــه معاویــه
و توضیــح مبنــای اجتماعــی گزینــش مفاهیــم و نشــانگان در ایــن متــون ،بررســی شــده اســت.
نشانهشناســی متــن نامههــای نهجالبالغــه یعنــی بررســی و تحلیــل و تفســیر فراینــد معناســازی
و کنــش داللتپــردازی در ایــن متــن؛ بــه نحــوی کــه بتــوان واژههــا ،جمــات و تعابیــر گزینــش
شــده را در ســیاق اجتماعــی و فرهنگــی آن بهدرســتی فهمیــد و بــه ســاختار اجتماعــی و زبــان
زیریــن آن دســت یافــت .از ای ـنرو ایــن رویکــرد بــا دقــت و جزیینگــری بســیار بــر دادههــای
خــرد تاریخــی و رابطــه نشــانهها در بســتر فرهنــگ متکــی اســت و بــر خــاف تصــور عمومــی
از نشانهشناســی ،عرصــه حــدس و گمــان و ربــط دادن بیمبنــای نشــانهها نیســت و در ایــن
پژوهــش تــاش شــده اســت قواعــد ایــن چارچــوب نظــری ،لحــاظ گــردد.
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چــون ابنکثیــر (2015م )451 :11 ،و پیترســن (1429ق )251 ،ضمــن اینکــه او را از صحابــه
بــزرگ میداننــد ،ابتــاء او بــه دنیادوســتی و جاهطلبــی را هــم در شــمار خصــال وی آوردهانــد .بــه
نظــر میرســد بیــان حــد مبالغهآمیــزی از نیکویــی اعمــال و ســیرت معاویــه تحــت تاثیــر گفتمــان
قــدرت حاکمــه در دوره امویــان و حتــی پــس از آن بـرای تثبیــت مشــروعیت خلفــا ،برســاخته شــده
باشــد (ب ـرای تفصیــل ایــن نظریــه و نمونههــای بیشــتر اقــوال ســتایشآمیز دربــاره معاویــه ،نــک:
کمــال حیــدری1433 ،ق.)25 ،
در مقابــل ،شــمار قابــل توجهــی از محدثــان شــیعه و ســنی ،در طعــن وی ســخن گفتــه و بــر
عــدم وثاقــت احادیــث و روایــات پیشــین اتفــاق نظــر دارنــد .اســحاق بــن راهویــه از محدثــان و
ثقــات اهــل ســنت ،معتقــد بــوده اســت کــه هیــچ حدیــث صحیحــی بــه نقــل از پیامبــر (ص)
دربــاره معاویــه در دســت نیســت (حیــدری1433 ،ق .)170 ،ابــن عبدالبــر (1412ق)420 :3 ،
بــه طــور مشــخص دربــاره حــارث بــن زیــاد ،راوی حدیــث دعــای پیامبــر (ص) در حــق معاویــه
نوشــته کــه هویــت وی مجهــول اســت و غیــر از ایــن حدیــث ،در جــای دیگــر از وی یــاد نشــده
اســت (بـرای اظهــار تردیدهــای دیگــر دربــاره ایــن حدیــث ،نــک :ابــن اثیــر1409 ،ق.)436 :4 ،
شــوکانی مینویســد :حافظــان حدیــث اتفــاق نظــر دارنــد کــه حتــی یــک حدیــث صحیــح در
فضیلــت معاویــه وجــود نــدارد (شــوکانی ،بیتــا.)407 ،
ابنابیالحدیــد (1377ق )129 :5 ،معتقــد اســت کــه بســیاری از مســلمانان در دیــن
معاویــه طعــن کردهانــد و بــه تفســیق او بســنده نکــرده بلکــه گفتهانــد او ملحــد اســت و بــه پیامبــر
اعتقــاد نــدارد .در کتــب تاریخــی و روایــی فریقیــن نیــز مطاعنــی دربــاره عملکردهــای ناصحیــح
معاویــه از جملــه احیــای برخــی رســوم جاهلــی همچــون اســتلحاق ،خــاف شــریعت ذکــر شــده
اســت (حضرمــی1412 ،ق199 ،؛ دربــاره احیــای ســنت جاهلــی و ب ـرادر دانســتن زیادبنابیــه از
ســوی معاویــه نــک :ثقفــی ،بیتــا931 ،2 :؛ ابنمزاحــم1404 ،ق )41 ،عبــاس بــن بــکار ضبــی
(متوفــی  )222در الوافدیــن مــن الرجــال مــن اهــل البصــره و الکوفــه علــی معاویهبنابــی ســفیان
(1403ق ،)28-10 ،از زبــان برخــی صحابــه امــام علــی ،انتقــادات تنــد آنهــا را در گفتگــو بــا
معاویــه ثبــت کــرده اســت.
 .4جایگاه نامههای نهجالبالغه در ترسیم هویت معاویه
شـناخت دقیـق ابعـاد مختلف شـخصیت معاویه به عنوان نخسـتین خلیفـه امویان ،در فهم درسـت
حـوادث صـدر اسلام تاثیرگـذار اسـت و بهویـژه از منظـر مطالعـات شـیعی بـرای تحلیـل صحیح
حـوادث مربـوط بـه امامت امـام علـی (ع) و امـام حسـن (ع) از اهمیت برخوردار اسـت.
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کتــاب شــریف نهجالبالغــه یکــی از بهتریــن متونــی اســت کــه بخــش عمــدهای از هویــت
معاویــه را مینمایانــد و تقابــل هویــت وی بــا هویــت اســامی را ردیابــی و تحلیــل میکنــد.
از منظــر محققــان نهجالبالغــه «علــی (ع) بــا منطقــی اســتوار و آگاهانــه دربــاره دگرگونیهــای
دنیــا و شــئون مــردم و سرشــت افــراد و گروههــا ســخن گفتــه اســت» (جــرداق ،بیتــا )171 ،و
«اگــر ایــن مکاتبــات صــورت نمیگرفــت و ایــن محــاورات قلمــی انجــام نمییافــت ،آینــدگان
منصــف را راهــی بــه شــناخت جامعــه آن روز و جنــود کفــر و فســق و نفــاق و شــقاوت فرمانروایــان
ضاللــت و اســوه پلیــد غوایــت نبــود (بهشــتی1393 ،ش .)24 :2 ،در خــور ذکــر اســت کــه
نامههــای امــام علــی (ع) بــه معاویــه در نهجالبالغــه دارای اســناد معتبــری اســت و ســندپژوهان
دربــاره صحــت سلســله اســناد آنهــا متفقالقولانــد (خطیــب حســینی1405 ،ق41-29 :1 :؛
محمــودی1965 ،ق.)20-12 ،
در ایــن نوشــتار نامههــای منــدرج در نهجالبالغــه کــه از امــام (ع) بــه معاویــه نگاشــته
شــده ،از منظــر نشانهشناســی اجتماعــی مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد .از رهگــذر بررســی
نشــانگان موجــود در متــن و گزینــش جه ـتدار واژگان و تعابیــر میتــوان بــه ترســیم دقیقتــری از
واقعیتهــای تاریخــی پرداخــت.
 .5تحلیل نشانههای هویتی معاویه در نامههای امام علی (ع)
زبــان بــا ورود بــه گســتره نظــام نشــانهها و نظــام ایدئولوژیکــی جامعــه در جهــت بازتولیــد فرهنــگ
و نظــام اجتماعــی قــدم مینهــد و بــه مطالعــه رمزگانهایــی میپــردازد کــه بــه فــرد توانایــی
شــناخت محیــط اطــراف و اطرافیــان را میدهــد .ویژگــی بــارز نشانهشناســی اجتماعــی را در
ماهیــت بینرشــتهای آن بایــد جســت (گونتــرآر1397 ،ش)25 ،؛ از ایــنرو بــه عنــوان ابــزاری
مفیــد در تحلیــل هویــت شــخصیتهای تاریخــی منــدرج در متــون مختلــف ادبــی و تاریخــی از
آن میتــوان بهــره جســت.
در الگــوی نشانهشناســی اجتماعــی گیــرو ،نشــانهها بــه دو دســته نشــانههای هویتــی و
نشــانههای آداب معاشــرت ،تقســیم میشــود (ر.ک :گیــرو1383 ،ش ،)6-98 ،بــر ایــن اســاس
در ایــن پژوهــش نیــز ،نشــانههای مطــرح در نامههــای امــام علــی (ع) بــه معاویــه در دو بخــش
نشــانههای هویتــی و نشــانههای آدابــی تشــریح شــده اســت:
 .1-5نشانههای هویتی
هویــت بــه معنــای حقیقــت و ماهیــت چیــزی یــا پاســخ بــه ســوال «چــه کســی بــودن» و «چگونــه
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ّ
ً
بــودن» اســت و داللــت بــر «تشــخص» و «کیســتی» دارد .بدیــن معنــا هویــت؛ اصطالحــا
مجموعــهای از شــاخصها و عالیــم در حــوزه مؤلفههــای مــادی ،زیســتی ،فرهنگــی و روانــی
اســت کــه موجــب شناســایی و تمایــز فــرد از فــرد ،گــروه از گــروه یــا اهلیتــی از اهلیــت دیگــر
باشــد .هویــت بــه معنــای ذهنــی شــامل ارزشهــا ،اعتقــادات ،هنجارهــا ،نمادهــا ،طــرز تلقیهــا
و آگاهــی مختــص خــود فــردی یــا اجتماعــی و احســاس تعلــق و تعهــد نســبت بــه آن اســت
(میرمحمــدی1383،ش .)123 ،شــکلگیری هویــت ،نتیجــه تعامــل بیــن هشــیاری فــردی و
ســاختارهای اجتماعــی اســت .ایــن تشــکل دارای ســاختار مــوزون و هماهنــگ اجتماعــی اســت
کــه هرکــس در آن نقشهایــی ایفــا میکنــد .بنابرایــن هویــت چیــزی نیســت مگــر انعکاســی
از جامعــه کــه فــرد هوشــیارانه در نظامــی از ارزشهــا میپذیــرد و در موقعیتهــای مختلــف
اســتفاده میکنــد (ربانــی و کجبــاف1386 ،ش.)35 ،
مؤلفههــای هویتــی موجــود در نامههــای امــام علــی (ع) بــه معاویــه را میتــوان بــه نحــو
اجمالــی اینگونــه دســتهبندی کــرد:
 .1-1-5هویت دینی معاویه
اتــکای افـراد بــه نظامــی اعتقــادی کــه بــر محــور امــری قدســی تمرکــز یافتــه و بــا انجــام مناســک
مذهبــی و دلبســتگی بــه نهادهــای دینــی همــراه باشــد ،هویــت دینــی را تشــکیل میدهــد.
هویتیابــی دینــی فرآینــدی اســت کــه افـراد یــک گــروه طــی آن بــا برخــورداری از دیــن و تعالیــم
مذهبــی مشــترک ،پایبنــدی و وفــاداری خــود را بــه آن حفــظ کــرده و بــا تمایــل بــه درونمایههــای
مذهبــی بــه شــکلدهی و تحکیــم آن میپردازنــد .ایــن نــوع هویــت را میتــوان در پایبنــدی بــه
جوهــر دیــن و ارزشهــای بنیادیــن مذهبــی و فراگیــری ارزشهــا و دلبســتگی بــه شــعائر ،مناســک
و مشــارکت و تمایــل عملــی بــه مظاهــر مذهبــی مشــاهده کــرد.
امــام در نامــه  30مجموعــه نشــانگانی را بــه کار بردهانــد کــه تصویــری از هویــت دینــی
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ـالک» (نامــه)30:؛
أولجتــک شــرا و أقحمتــک غیــا -و أوردتــک المه ِالــک و أوعــرت علیــک المسـ ِ
«نســبت بــه آنچــه در اختیــار دارى از خــدا بتــرس و در حقــوق الهــى کــه بــر تــو واجــب اســت
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اندیشــه کــن و بــه شــناخت چیــزى ّ
همــت کــن کــه در ناآگاهــى آن معــذور نخواهــى بــود ،همانــا
اطاعــت خــدا ،نشــانههاى آشــکار و راههــاى روشــن و راهــى میانــه و همیشــه گشــوده و پایانــى
دلپســند دارد کــه زیــرکان بــه آن راه یابنــد و فاســدان از آن بــه انح ـراف رونــد ،کســى کــه از دیــن
ســرباز زنــد ،از حــق روى گــردان شــده و در وادى حیــرت ســرگردان خواهــد گشــت ،کــه خــدا
نعمــت خــود را از او گرفتــه ،و بالهایــش را بــر او نــازل مىکنــد .معاویــه اینــک بــه خــود آى و بــه
خــود بپــرداز زی ـرا خداونــد راه و س ـرانجام امــور تــو را روشــن کــرده اســتّ .امــا تــو همچنــان بــه
ســوى زیانــکارى و جایــگاه کفــرورزى ،حرکــت مىکنــى ،خواســتههاى دل تــو را بــه بدىهــا
کشــانده و در پرتــگاه گمراهــى ق ـرار داده اســت و تــو را در هالکــت انداختــه و راههــاى نجــات را
بــر روى تــو بســته اســت».
در ایــن عبــارات نشــانگان کلیــدی عبارتنــد از :تقــوا؛ راههــای روشــن؛ نعمــت و نقمــت؛ راه
خــدا؛ خســران؛ کفــر؛ شــر؛ هالکــت .تمــام ایــن نشــانگان در منظومــه فکــر دینــی و ادبیــات
شــکل گرفتــه در دوره اســامی معنــا مییابــد .مفاهیمــی کــه جملگــی در ادبیــات قرآنــی ریشــه
داشــته و در خــال آیــات متعــدد قــرآن و نیــز احادیــث ،بارهــا از پیامبــر اســام (ص) شــنیده شــده
و در ایــن مــدت نزدیــک بــه نیــم قــرن پــس از ظهــور اســام بــه شــفافترین نشــانگان اجتماعــی
تبدیــل شــده بــود .همچنیــن ســجع آهنگیــن واژههــا و ضرباهنــگ جمــات را میتــوان بــه عنــوان
نمون ـهای اســتعال یافتــه از تــوان ادبــی عــرب پیــش از اســام تفســیر کــرد کــه بــا مضمونهــای
قرآنــی ترکیــب شــده و تغییــر و تحــول یافتــه اســت .فهــم ایــن ســخنان از ســوی معاویــه و دیگــر
شــنوندگان عــرب ،قــرارداد اجتماعــی آســان فهمــی بــوده اســت کــه پیــش از آن ســالها در
فراینــد بنیانگــذاری مفاهیــم محتوایــی دیــن اســام نهادینــه شــده اســت .چنانکــه ب ـرای نمونــه
کاربســت اســتعارهها در ایــن نامــه بــا تعبیــر «نفــس امــاره تــو را در ورطــه گمراهــی و هالکــت
انداختــه و راههــای هدایــت را بـرای تــو ناهمــوار ســاخته» بــه عنــوان تاکیــدی بــر عــدول از حــق،
ســرگردانی و زیــانکاری معاویــه ،مفاهیمــی عــام و قابــل فهــم و جــزو نشــانگان اجتماعــی جامعــه
اســامی بــوده اســت.
بــا توجــه بــه آنکــه پیشــبرد اغـراض سیاســی معاویــه در برهههــای مختلفــی از تاریــخ ،منــوط
بــه همراهــی مــردم بــا وی بــود ،امــام (ع) در نامــه  ،32تضعیــف هویــت دینــی مــردم در ایــن
عصــر را نیــز مولــود ضعــف هویــت دینــی معاویــه میدانــد و او را دربــاره شــبههافکنیهای
َ
َ
دینــی در اذهــان مــردم و انح ـراف آنــان از مســیر حــق ســرزنش میکنــد و میفرمایــد«َ :و أ ْر َدیــت
ََْ
َ
َ ْ َ ُ ُّ ُ ُ
ً َ َ ْ
جیـ ًـا مـ َ
ـاه ُم الظل َمــات َو
ـاس ِکثی ـرا -خدع َت ُهـ ْـم ِبغیــک َو ألق َیت ُهـ ْـم ِفــی َمـ ْـوج َب ْحـ ِـرک -تغشـ
ـن َّالنـ
ِ
ِ
َ ِ َ َ َ ُ ُ ُّ ُ َ ُ
ـن و ْج َهتهـ ْـم َو َن ُ
اتَ -ف َجـ ُ
ـازوا َعـ ْ
کصــوا َع َلــى ِ َأ ْع َقابهـ ْـمَ -و َت َو َّلـ ْـوا َع َلــى َأ ْد َبارهــمْ
تتلطــم ِب ِهــم الشــبه
ِِ
ِِ
ِ ِِ
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ـاذ ِب الشــیطان ِقیــادک -فـ ِـإن الدنیــا ُمنق ِط َعــه عنــک َو ال ِْخـ َـره
اللــه یــا مع ِاو یــه ِفــی نف ِســک -و جـ ِ
َ
ق ِر َیبــه ِم ْن ـک» (نامــه)32 :؛ «اى معاویــه گروهــى بســیار از مــردم را بــه هالکــت کشــاندى و بــا
گمراهــى خــود فریبشــان دادى و در مــوج ســرکش دریــاى جهالــت خــود غرقشــان کــردى ،کــه
تاریکىهــا آنــان را فــرا گرفــت و در امــواج انــواع شــبهات غوطــهور گردیدنــد ،کــه از راه حــق
بــه بیراهــه افتادنــد و بــه دوران جاهلیــت گذشتگانشــان روى آوردنــد ،بــه ویژگىهــاى جاهلــى
خاندانشــان نازیدنــد ،جــز اندکــى از آگاهــان کــه مســیر خــود را تغییــر دادنــد و پــس از آن کــه تــو
را شــناختند از تــو جــدا شــدند و از یــارى کــردن تــو بــه ســوى خــدا گریختنــد ،زی ـرا تــو آنــان را
بــه کار دشــوارى وا داشــتى و از راه راســت منحرفشــان ســاختى .اى معاویــه در کارهــاى خــود از
خــدا بتــرس و اختیــارت را از کــف شــیطان درآور ،کــه دنیــا از تــو بریــده و آخــرت بــه تــو نزدیــک
شــده اســت».
در ایــن جمــات نشــانگان کلیــدی عبارتنــد از :خدعــه و فریــب؛ ظلمــات؛ شــبهات؛ اعقــاب
و مفاهیــم وابســته آن (ارزشهــای جاهلــی)؛ بصیــرت؛ تقــوا؛ شــیطان؛ دنیــا و آخــرت .در ایــن
عبــارات نیــز بیشــترین ســهم نشــانگان مربــوط بــه مفاهیــم قرآنــی اســت ،هرچنــد از نشــانگان
سیاســی (ترفندهــای معاویــه بـرای خدعــه و فریــب مــردم) و نشــانگانی چــون مفهــوم «اعقــاب»
کــه در زمینــه فرهنــگ عربــی فهمیــده میشــود ،هــم یــاد شــده اســت.
امــام (ع) بــه معاویــه یــادآور شــدهاند کــه وى در آن سـ ّ
ـن ،پــس از اســتحکام پایههــاى جهــل
و پابرجــا شــدن هــواى نفــس ،اصالحپذیــر نیســت ،زی ـرا همچــون لبــاس کهن ـهاى اســت کــه بــا
دوختــن اصــاح نمىشــود ،بلکــه اگــر از یــک طــرف ،آن را بدوزنــد از ســوى دیگــر پــاره خواهــد
شــود (بحرانــی1362 ،ق .)70 :5 ،تمثیــل لبــاس کهن ـهای کــه قابــل رفــو کــردن نیســت و از هــر
طــرف بــدوزی طــرف دیگــر پــاره میشــود ،بــه روشــنی و صراحــت ،شــخصیت معاویــه و رســوخ
باورهــای کهــن جاهلــی در وی را تشــریح میکنــد و نشــان میدهــد کــه امــام بــا شــخصیتی
غیــر قابــل اصــاح مواجــه بــوده اســت .همچنیــن بــه کاربــردن ایــن تمثیــل و رمــزگان زبانــی ،بــه
وجهــی شــیوا و موجــز ،نقــدی بــر دیدگاههــای مردمــان پیرامــون امــام بــوده کــه وی را همــواره بــه
لــزوم ســازش بــا معاویــه و ارشــاد و راهنمایــی وی بــه ســمت هدایــت ،دعــوت میکــرده اســت.
بهکارگیــری ایــن نشــانگان زبانــی ،تصویــری ملمــوس از ســاختار شــخصیتی فاســد معاویــه پیــش
چشــم ترســیم میکنــد.
امــام (ع) از دلبســتگی مفــرط معاویــه بــه اندیشــههای باطــل و تبهکاریهــا یــاد کــرده،

 .1مادلونــگ ایــن روایــت را موثــق دانســته و میگویــد :حتــی در سلســله ســند ایــن روایــت اســامی راویــان طرفــدار
معاویــه مثــل مســلمه بــن محــارب در بصــره و شــعبی در کوفــه دیــده میشــود (مادلونــگ1377 ،ش.)184 ،

بازنمایی هویت معاویه در نامههای نهجالبالغه با رویکرد نشانهشناسی اجتماعی
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َوق َتل ِتـ ِـه ،ف ِإنــک ِإن َمــا نصـ ْـرت عثمــان حیــث کان النصـ ُـر لــکَ ،وخذلتـ ُـه حیــث کان النصـ ُـر لـ ُـه»
(نامــه)37 :؛ «معاویــه چــه ســخت بــه هوسهــاى بدعــتزا و ســرگردانى پایــدار وابســتهاى
ّ
حقیقتهــا را تبــاه کــرده و پیمانهــا را شکســتهاى ،پیمانهایــى کــه خواســته خــدا و حجــت
خــدا بــر بنــدگان او بــود .امــا دربــاره عثمــان و قاتالنــش ســخت بــه جــدال برخاســتهای و فـراوان
ســخن میگویــی ،تــو خــود روزگاری بــه یــاری عثمــان برخاســتی کــه یــاری کردنــش بــه ســود
خــودت بــود و هنگامــی او را واگذاشــتی کــه اگــر یــاریاش میکــردی بــه ســود او بــود».
نشــانگان کلیــدی ایــن جمــات عبارتنــد از :بدعــت؛ هــوس؛ حیــرت (سرگشــتگی و
گمراهــی)؛ تضییــع حــق؛ پیمــان و پیمانشــکنی؛ قتــل عثمــان؛ خونخواهــی عثمــان .ایــن
ً
نشــانگان بــه جــز اشــاره بــه عثمــان و ماجراهــای مربــوط بــه قتــل وی ،عمدتــا برگرفتــه از مفاهیــم
قرآنــی اســت .تعبیــر هوسهــای بدع ـتزا ،بــا اینکــه در زمینــه دینــی بــر اســاس مبنــای لــزوم
تبعیــت از ســیره نبــوی و پرهیــز از رفتارهــای بدعتآمیــز فهمیــده میشــود ،مفهومــی کهنتــر
در اندیشــه سیاســی اســت کــه هوسرانــی و ترجیــح منافــع شــخصی را هســته مرکــزی حاکمیــت
اســتبدادی معرفــی میکنــد.
از ای ـنرو در دایــرهای وســیعتر از جغرافیــای شــکلگیری ایــن مفهــوم در دهههــای نخســتین
اســامی ،در جهــان پیرامــون از جملــه در اندیشــه سیاســی ایرانــی و یونانــی نیــز قابــل تعمیــم
اســت .مفاهیــم و مصادیــق فســاد و اســتبداد سیاســی کــه در حکومــت معاویــه بــر اســاس پیــروی
از نفــس و بــر خــاف مصالــح اجتماعــی شــکل گرفتــه بــود و ضمــن برنمــودن ســاختار هویــت
وی ،نشــان میدهــد کــه چگونــه یــک جامعــه بــه واســطه حاکمیــت چنیــن حکمرانــی ،راه تباهــی
را خواهــد پیمــود.
دربــاره عثمــان و ادعــای معاویــه در خونخواهــی وی ،امــام هوشــمندانه بــه وقایعــی کــه در
آن زمــان اتفــاق افتــاده و شــیوههای فرصتطلبانــه معاویــه اشــاره میکنــد .بــه نوشــته برخــی از
منابــع (ابنســعد1990 ،م174 :5 ،؛ ابنجــوزی1992 ،م52 :5 ،؛ ابــن اثیــر1965 ،م )160:3 ،در
شــورش مــردم علیــه عثمــان ،خلیفــه از معاویــه یــاری خواســت ،معاویــه ســپاهی را بــه فرماندهــی
ُ ُ
یزیــد بــن اســد قســری بــه ســوی او گســیل داشــت امــا دســتور داد تــا در ذیخشــب بماننــد و
وارد مدینــه نشــوند .1در واقــع معاویــه در یــاری رســاندن عثمــان بــه منافــع خــود فکــر میکــرد،
صداقــت نداشــت و بــه قــدری تعلــل کــرد تــا نتیجــه کار معلــوم شــد .بــا ایــن یــادآوری امــام،
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فریبــکاری و فرصتطلبــی او و بیاســاس بــودن ادعــای خونخواهــی عثمــان را بهروشــنی بیــان
فرمــوده اســت.
در ایــن عصــر ترویــج افــکار التقاطــی و توســعه قرائتهــای ابزارانگارانــه از دیــن و ارزشهــای
دینــی ،معضــات هنجــاری متعــددی در ســاحت اندیشــه دینــی ایجــاد کــرده بــود .امــام (ع) ضمن
ْ
َ َ َ ََ
ُّ ْ
پردهبــرداری از انحطــاط هویــت دینــی معاویــه میفرماینــد« :ف َعــد ْوت علــى الدنیــا ِب َتأ ِو یــل
َ ِ
َّ َ َ َ َ ْ ْ َ
َّ
َْ
َ َّ
َ َ
اللـ َ
ْال ُقـ ْ
اصـ ِـرف ِإلــى ال ِْخـ َـره َو ْج َهــک ف ِهــی
ـازع الشــیطان ِقیــادک و
ـ
ن
و
ـک
ـ
س
ف
ن
ـی
ـ
ف
ـه
ـق
ـ
ات
ف
...
آن
ـر
ِ
ِ
َ ِ ِ َّ
َ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ
َّ
َ َُ َ َ ُِ َ ْ َْ َْ
اللـ ُـه م ْنـ ُـه ب َ
ـس ال ْصــل َو تقطـ ُـع الد ِابــر»
اجــل ق ِارعــه تمـ
ع
ـک
ـ
یب
یص
ن
ط ِریقنــا و ط ِریقــک و احــذر أ ِ
ِ ِ ِ ِ
(نامــه)55 :؛ «تــو بــا تفســیر دروغیــن قــرآن بــه دنیــا روى آوردى ...معاویــه از خــدا بتــرس و بــا
شــیطانى کــه مهــار تــو را مىکشــد ،مبــارزه کــن و بــه ســوى آخــرت کــه راه مــن و تــو اســت بازگــرد
و بتــرس از خــدا کــه بــه زودى بــا بالیــى کوبنــده ریشـهات را برکنــد و نســل تــو را برانــدازد».
نشــانگان کلیــدی در ایــن گزارههــا عبارتنــد از :دنیــا؛ تاویــل (تفســیر بــه رای قــرآن)؛ تقــوا؛
شــیطان؛ آخــرت؛ عاقبــت ریشهســوز .توصیــه مؤکــد امــام بــه معاویــه آن اســت کــه زمــام اختیــار
را از دســت شــیطان بیــرون نمایــد و از افراطیگــری بــه میانـهروی تغییــر جهــت دهــد و بــا چشــم
بصیــرت از شــقاوت اخــروی کــه پیـشرو خواهــد داشــت ،فاصلــه گیــرد .در ایــن گزارههــا عــاوه
بــر نشــانگان قرآنــی ،بــر پدیــده فرهنگــی نوظهــور تفســیر بــه رای قــرآن بــه عنــوان پدیــداری
اجتماعــی و فرهنگــی اشــاره شــده اســت؛ از زمــان خلفــای راشــدون بــه ویــژه در دوره حکومــت
عثمــان و پــس از آن در دوره امویــان ،رونــد تفســیر و تاویـل قــرآن بــه نحــوی کــه در جهــت منویات
حاکمیــت و مشروعیتبخشــی بــه حکومــت فهمیــده شــود ،رواج یافــت و ایــن تفاســیر بــه مثابــه
اب ـزاری در تحکیــم پایههــای قــدرت بــه کار گرفتــه شــد.
امــام (ع) در نامــه  28پــس از آنکــه در قالــب چنــد تعبیــر اســتعاری ،صالحیــت معاویــه
بـرای ســنجش فضیلــت صحابــه نبــوی (ص) را رد مینمایــد ،در تبییــن شـرافت هویتــی خویــش
َ
َ َّ َ
َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ َّ ْ
ـاب اللـ ِـه یج َمـ ُـع ل َنــا َمــا شــذ ع َّنــا َو
میفرمایــد« :ف ِإســامنا قــد سـ ِـمع و ج ِاه ِلیتنــا ل تدفــع و کتـ
ُ َ َُْ ُ ُ ْ َ َُ َ ََ َ َ ُ ُ ْ َ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
ال ْرحــام َب ْع ُض ُهـ ْـم َأ ْولــى ب َب ْ
ـاب اللـ ِـه و قولــه تعالــى
ـ
کت
ـی
ـ
ف
ـض
ـ
ع
هــو قولــه ســبحانه و تعالــى و أولــوا
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
اللـ ُـه َولــی ْال ُم ْؤمن َین َف َن ْحــنُ
ـوه َو هـ َـذا َّالنبــی َو َّالذیـ َ
إ َّن َأ ْو َلــى َّالنــاس بإ ْبراهیـ َـم َل َّلذیـ َ
ـن َآم ٍ ُنــوا وَ
ـن َّات َب ُعـ ُ
ِ
ِ ِِ ِ َ ِ
ِ
ِِ
ِ
َْ َ َ َ َ َ َ
ِ َ َ
َّ َ
ـاره أ ْولــى ِبالطاعــه» (نامــه)28 :؛ «اســام مــا را همــه شــنیده و شــرف مــا را
َمـ َّـره أ ْولــى ِبالقرابــه و تـ
در زمــان جاهلیــت احــدى انــکار نکــرد و کتــاب خــدا بـراى مــا فراهــم آورد آنچــه را بــه ما نرســیده
کــه خــداى ســبحان فرمــود« :خویشــاوندان ،بعضــى سـزاوارترند بــر بعــض دیگــر در کتــاب خــدا
و خــداى ســبحان فرمــود« :شایســتهترین مــردم بــه ابراهیم،کســانى هســتند کــه از او پیــروى دارنــد
و ایــن پیامبــر و آنــان کــه ایمــان آوردنــد و خــدا ولـ ّ
ـى مؤمنــان اســت .پــس مــا یــک بــار بــه خاطــر

 .2-1-5هویت تاریخی معاویه
تحــوالت و فرایندهــای تاریخــی اعــم از رخدادهــا ،حــوادث ،شــخصیتها و ف ـراز و نشــیبهای
تاریخــی در شــکلگیری هویــت اف ـراد اثرگــذار اســت .آگاهــی اف ـراد یــک جامعــه از پیشــینهی
تاریخــی و تعلــق خاطــر و دلبســتگی بــدان ترســیمکننده رمــزگان هویــت تاریخــی بــه شــمار
میآیــد .بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از جوامــع از جملــه جامعــه عربــی نقــش مهــم و تاثیرگــذاری
بــرای نیــاکان خــود قائــل هســتند ،رصــد رمــزگان هویــت تاریخــی یکــی از مؤلفههــای مهــم
نشانهشناســی اجتماعــی در متــن نهجالبالغــه محســوب میشــود .در نهجالبالغــه دورنمــای
َ َ ُ
َّ
دقیقــی از هویــت تاریخــی معاویــه ارائــه شــده اســت .امــام (ع) میفرماینــد« :أ َّمــا ق ْولــک ِإنــا
َ َ
َ َ
َ َ َ ْ ٌ َ ْ ْ ُ َّ
ـس ُأ َمیــه َ
ـن َلیـ َ
ـن َو َلکـ ْ
کذلــک َن ْحـ ُ
َُ َ ْ
ـب َو ل أ ُبــو
ـ
ل
ط
م
ال
ـد
ـ
ب
کع
ب
ـر
ـ
ح
ل
و
ـم
ـ
اش
که
ـاف -ف
ـد َم َنـ
ِ
ِ
بنــو عبـ َِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
َ ْ ُّ ِْ
َ ْ
َ
َ َ َّ ُ َّ
َّ
ْ َ
ـقَ -و ل ال ُم ِحــق کال ُم ْب ِطــل َو
ـح کالل ِصیـ
ـق و ل الص ِریـ
اجـ ُـر کالط ِلیـ
ـبَ -و ل ال ُم َه
ُســفیان کأ ِبــی ط ِالـ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ ِ
َ ُْْ ُ ُْْ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ ٌ
َ
ـف ْیت َبـ ُـع َسـ َـل ًفا َهـ َ
ـار َج َه َّنـ َـمَ -و ِفــی أ ِید َینــا
ـ
ن
ـی
ـ
ف
ى
ـو
ـ
ل
خ
ـف
ـ
ل
خ
ال
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ـ
ئ
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ل
و
ـل
ـ
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د
ل المؤ ِمــن
ِ
ِ
َّ َ َ َ ِ
کالم َّ ِ َ ْ َ ِ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
ُ َ ْ ُ
َ
َ
َ
ُّ
ْ
َب ْعــد فضــل الن ُبـ َّـوه ال ِتــی أذللنــا ِب َهــا ال َع ِز یـ َـزَ -و ن َعشــنا ِب َهــا الذ ِلیــلَ -و ل َّمــا أدخــل اللـ ُـه ال َعـ َـر َب ِفــی

بازنمایی هویت معاویه در نامههای نهجالبالغه با رویکرد نشانهشناسی اجتماعی

خویشــاوندى بــا پیامبــر (ص) ،و بــار دیگــر بــه خاطــر اطاعــت از خــدا ،بــه خالفــت سـزاوارتریم».
در نشــانگان کلیــدی ایــن گزارههــا عــاوه بــر اســام؛ ایمــان و اطاعــت از خــدا کــه جملگــی
مفاهیمــی قرآنــی هســتند بــر برخــی مفاهیــم عربــی چــون شــأن و شــرف بنیهاشــم در دوره
جاهلــی و نیــز خویشــاوندی بــا پیامبــر بــه عنــوان معیــار برتــری اشــاره شــده کــه البتــه ایــن مفاهیــم
عربــی بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن تبییــن شــده اســت.
َ
«فیــا َع َجبـ ًـا ل َّلد ْهــر إ ْذ صـ ْـر ُت ْیقـ َـر ُن بــی َمـ ْ
ـن َلــمْ
همچنیــن در نام ـهای دیگــر میفرماینــد:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َّ َ َ
َ َ ٌ ْ َ َّ َ ْ َّ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ
ْ َ ََ
ــابق ِتی ال ِتــی ل ید ِلــی أحــد ِب ِمث ِلهــا ِإل أن ید ِعــی مــدع مــا ل
ــع ِبقد ِمــی و لــم تکــن لــه کس
یس
ِ
ٍ
َّ
َْ ُ
أع ِرفــه و ال اظــن اللــه یعرفــه» (نامــه)9 :؛ «شــگفتا از روزگار کــه م ـرا همســنگ کســی ق ـرار داده
کــه چــون مــن پیــش قــدم نبــوده و ماننــد مــن ســابقه در (اســام و هجــرت) نداشــته اســت ،کســی
را سـراغ نــدارم چنیــن ادعایــی کنــد ،مگــر ادعــا کننــدهای کــه نــه مــن او را میشناســم و نــه فکــر
میکنــم خــدا او را بشناســد».
در ایــن جمــات نشــانه کلیــدی ســبقت در اســام اســت کــه مفهومــی برگرفتــه از قرآن اســت.
شــارحان نهجالبالغــه دربــاره ایــن نامــه بیــان کردهانــد امــام (ع) از گــردش روزگار اظهــار شــگفتى
مىکنــد ،کــه او را بــا ایــن همــه فضیلــت در ردیــف ناشایســتگان و کســانى چــون معاویــه ق ـرار
داده اســت کــه هیچگونــه عملــى کــه آنــان را بــه خــدا نزدیــک کنــد ،ندارنــد (بحرانــی1362 ،ق،
.)627 :4
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ْ
َ ْ َ ً َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ْ ً َ ْ ً ُ ْ ُ ْ َّ ْ َ َ
ِّ
ـن َدخــل ِفــی الدیــن ِإ َّمــا َرغ َبــه َو
ـذ ِه المــه طوعــا و کرهــا -انتــم ممـ
ِد ِینـ ِـه أفواجــا  -و أســلمت لــه هـ ِ
َّ َ ْ َ َ َ
َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُِ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ ِ ْ ْ َ َ
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ـ
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ـ
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ح
ـى
ـ
ل
ِإمــا رهبــه -ع
اجــرون الولــون ِبفض ِل ِهــم -فــا
ِ
ِ
ً َ َِ َ ِ َ ْ ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ َّ
َ
َ
ّ
ـن ِللشــیط ِان ِفیــک ن ِصیبــاَ -و ل علــى نف ِســک َسـ ِـبیال» (نامــه)17 :؛ «اینکــه ادعــا کــردى
تجعلـ
ّ
ّ
ّ
مــا همــه فرزنــدان «عبــد منــاف» هســتیم ،آرى چنیــن اســت ،امــا جــد شــما «امیــه» چونــان جــد
ّ
مــا «هاشــم» و «حــرب» هماننــد «عبدالمطلــب» و «ابوســفیان» ماننــد «ابوطالــب» نخواهنــد
بــود ،هرگــز ارزش مهاج ـران چــون طلقــاء 1نیســت و حــالزاده هماننــد ح ـرا مزاده نمىباشــد و
آنکــه بــر حــق اســت بــا آن کــه بــر باطــل اســت را نمىتــوان مقایســه کــرد و مؤمــن چــون مفســد
نخواهــد بــود و چــه زشــتند آنــان کــه پــدران گذشــته خــود را در ورود بــه آتــش پیــروى کننــد .از
همــه کــه بگذریــم ،فضیلــت نبـ ّـوت در اختیــار ماســت کــه بــا آن عزیـزان را ذلیــل و خوارشــدگان
را بــزرگ کردیــمو آنگاه کــه خداونــد ّامــت عــرب را فــوج فــوج بــه دیــن اســام در آورد و ایــن
ّامــت برابــر دیــن اســام یــا از روى اختیــار یــا اجبــار تســلیم شــد ،شــما خانــدان ابوســفیان ،یــا
بـراى دنیــا و یــا از روى تــرس در دیــن اســام وارد شــدید و ایــن هنگامــى بــود کــه نخســتین اســام
آورنــدگان بــر همــه پیشــى گرفتنــد و مهاجـران نخســتین ارزش خــود را بازیافتنــد ،پــس اى معاویــه
شــیطان را از خویــش بهرهمنــد و او را بــر جــان خویــش راه مــده.»
نشــانگان اجتماعــی ایــن گزارههــا عبارتنــد از :حســب و نســب و شــرف خاندانــی؛ ســبقت در
اســام و ایمــان .امــام (ع) بیــان هویــت تاریخــی را بــر ذکــر شـرافت ایمانــی خویــش بــر معاویــه
مقــدم ســاخته و نخســت بــه ش ـرافت نســبى خــود از طریــق پدرانــى پرداختــه کــه از عبــد منــاف
منشــعب شــدهاند و نســب خــود را چنیــن بیــان مىکنــد :ابوطالــب پســر عبدالمطلــب ،پســر
هاشــم ،پســر عبــد منــاف و نســب معاویــه را هــم ،همینطــور مىگویــد :ابوســفیان پســر حــرب،
پســر امیــه ،پســر عبــد منــاف و ظاهــر اســت کــه هــر کــدام از ســه نفــر در سلســله پــدران امــام (ع)
برتــر و باالتــر هســتند .ایــن امتیــازات نســبی از جملــه نشــانههایی اســت کــه در جوامــع عربــی و
جوامــع قبیلهمحــور ،نقشــی مهــم و کارکــردی داشــته و تــا عصــر حاضــر هــم تــداوم یافتــه اســت.
نســب شــریف و پدرانــی کــه در حافظــه تاریخــی اع ـراب ،جــزو بــزرگان و صالحــان دســتهبندی
میشــدهاند ،در مقابــل نســبی کــه در همیــن فضــای فرهنگــی ،خاطراتــی چــون غارتگــری،
ش ـرارت یــا عهدشــکنی را تداعــی میکــرده ،ب ـرای جامعــه عربــی معنــادار بــوده و در بســیاری از
تصمیمگیریهــا ،مــردم بــه طــور طبیعــی بــه فــردی بــا خانــدان و نســب شــریف اعتمــاد و از گــروه
دوم احت ـراز میکردهانــد .امــام (ع) ایــن ش ـرافت نســب را بــه فضیلــت مهاجــرت بــا پیامبــر(ص)
ً
 .1در لغــت بــه معنــی اســیر آزاد شــده اســت امــا در تاریــخ اســام اصطالحــا بــه بنیامیــه داللــت دارد کــه در
شـرایط اســتیصال بــه اســام روی آوردنــد؛ اشــاره بــه ســخن پیامبــر (ص) پــس از اســام آوردن ابوســفیان و گروهــی
از مکیــان کــه فرمودنــد« :اذهبــوا و انتــم الطلقــاء».
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گــره زده و بدیــن ترتیــب ،امــری غیــر اختیــاری چــون نســب را بــه عملکــرد اختیــاری آنهــا پیونــد
زده و طلیــق بــودن ابوســفیان را کــه در شـرایط اجبــار و از تــرس بــه اســام روی آورد ،متذکــر مــی
شــود .از منظــر شــارحان نهجالبالغــه ،تقدیــر ایــن کالم حضــرت آن اســت کــه :اى معاویــه بــا
توجــه بــه مطالــب یــاد شــده تــو خلفــى هســتى کــه تابــع گذشــتگانت هســتی و هــر کســى در
کارهــا و صفتهــاى نــاروا گذشــتگانى را پیــروى کنــد کــه ســرنگون در جهنــم باشــند ،او نیــز
مثــل آنــان در جهنــم اســت (ابنابیالحدیــد1337 ،ق.)119 :15 ،
در حقیقــت امــام دربــاره هویــت معاویــه ایــن نکتــه مهــم را یــادآور شــدهاند کــه نــه بــر
اســاس معیارهــای عربــی و نــه معیارهــای ارزش دینــی ،معاویــه شایســته زمامــداری مســلمین
نبــوده اســت .ایــن مفهــوم در فضــای فرهنگــی عربــی کامــا قابــل درک اســت و بــا مختصــات
فکــری جامعــه ســازگار بــوده و حتــی در بســیاری از جوامــع امــروزی نیــز همچنــان نکت ـهای در
َْ ُ
خــور اهمیــت اســت .بــر همیــن مبنــا امــام در سرزنشــى آمیختــه بــه تهدیــد  ،ترکیــب «اغلــف
َْ ْ
ـب :کســى کــه درک نــدارد» را اســتعاره از قلــب معاویــه آورده و آنگاه بــه شــباهت نزدیــک او
ـ
ل
الق ِ
بــا عموهــا و دائیهــای کفرپیشــه وی پرداختــه اســت .انتخــاب واژه اغلــف از ایــن رو بــوده کــه
گویــا قلــب وی بــا پردههــاى باط ـلاز پذیــرش و درک حــق بــه دور مانــده ،گویــى کــه در غــاف
و پوششــى از موانــع ق ـرار گرفتــه اســت و صفــت ناتمــام و ناقــص در مــورد عقــل معاویــه ،از آن
َّ ُ َّ
َ ْ َ ْ ُ ُ َ ِّ
ــه ِبجــدک َو
ــذی أعضضت
جهــت اســت کــه او باطــل را برگزیــده اســت«َ :و ِع ْن
ــدی الس َــیف ال ِ
ِ
َ
ْ ْ
ْ َ
ُ ْ ْ َ ُ َْ ْ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ـار ُب ال َعقــل
ـب ال ُمقـ
ـد َو ِإنــک َو اللـ ِـه َمــا ع ِل ْمــت الغلــف القلـ
ـام َو ِاحـ
خ ِالــک َو أ ِخیــک ِفی َمقـ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َ َّ َ َ ْ َ ِ
َ َ
َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َ
ََ
َّ
َ ُ َّ ً َ ْ َ َ
َْ َ َ ُ
ـوء علیــک ل لــک ِلنــک نشــدت
و الولــى أن یقــال لــک ِإنــک َر ِقیــت ســلما أطلعــک مطلــع سـ ٍ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َْ ً َ ْ َ ْ َ
َ
َ َّ
َ
َ َ َ
ـن أ ْه ِلـ ِـه َو ل ِفــی َم ْع ِد ِنـ ِـه ف َمــا أ ْب َعــد
ـائم ِتک و طلبــت أمـرا لســت ِمـ
غیـ َـر ضال ِتــک و رعیــت غیــر سـ
ِ
ْ
َّ َ
َ َ
َْ
َ
ـب َمــا َأ ْشـ َـب ْه َت مـ ْ
َق ْو َلــک مـ ْ
ـن ف ْعلــک َو َقریـ ٌ
ـن َأ ْع َ
ـ
م
ـام َو أخـ َـو ٍال ح َمل ْت ُهـ ُـم الشــق َاوه َو ت َم ِّنــی ال َب ِاطــل
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ ِ
َُ ِ
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ََ ْ ُ
ُ
ْ
َّ
ُ
ْ
ـد (ص) فص ِرعــوا مص ِارعهــم حیــث ع ِلمــت لــم یدفعــوا ع ِظیمــا و لــم یمنعوا
ـود ِبمحمـ ٍ
علــى الجحـ ِ
َ َ َ َْ َْ َ َ َ ْ َُ َ ْ
ً ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ـیوف مــا خــا ِمنهــا الوغــى و لــم تم ِاشــها الهو ینــى» (نامــه)64 :؛ «و در نــزد
ح ِریمــا ِب َوقـ
ـع سـ ٍ
ِ
ّ
مــن همــان شمشــیرى اســت کــه در جنــگ بــدر بــر پیکــر جــد و دایــى و ب ـرادرت زدم .بــه خــدا
ســوگند ،مىدانــم تــو مــردى بىخــرد و تاریـکدل هســتى .بهتــر اســت در بــاره تــو گفتــه شــود از
نردبانــى بــاال رفتـهاى کــه تــو را بــه پرتــگاه خطرناکــى کشــانده و نــه تنهــا ســودى بـراى تــو نداشــته،
ّ
کــه زیانبــار اســت ،زی ـرا تــو غیــر گمشــده خــود را مىجویــى و غیــر گلــه خــود را مىچرانــى.
منصبــى را مىخواهــى کــه سـزاوار آن نبــوده و در شــأن تــو نیســت ،چقــدر گفتــار تــو بــا کــردارت
فاصلــه دارد چقــدر بــه عموهــا و دایىهــاى کافــرت شــباهت دارى شــقاوت و آرزوى باطــل آنهــا
را بــه انــکار نبـ ّـوت ّ
محمــد (ص) وا داشــت و چنانکــه مىدانــى در گورهــاى خــود غلتیدنــد ،نــه
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در برابــر مــرگ توانســتند دفــاع کننــد و نــه آنگونــه کــه س ـزاوار بــود از حریمــى حمایــت و نــه در
برابــر زخــم شمشــیرها خــود را حفــظ کردنــد ،کــه شمشــیرها در میــدان جنــگ ف ـراوان و سســتى
در برابــر آن شایســته نیســت».
نشــانگان کلیــدی ایــن گزارههــا هــم عبارتنــد از :شمشــیر؛ جنــگ بــدر؛ کشــتگان بــدر از
بنیامیــه؛ تمثیــل بــاال رفتــن از نردبــان بــه ســوی پرتــگاه و چرانــدن گلــه غیــر؛ خانــدان کافــر.
ً
امــام بــا اســتفاده از ایــن نشــانهها کــه عمدتــا نشــانههایی اســت کــه در فرهنــگ عربــی معنــای
آشــکاری دارد ،بــه خصومتهــای کهــن بنیامیــه بــا اســام اشــاره کــرده و معاویــه را شایســته
مقامــی کــه در پــی آن اســت (خالفــت مســلمین) نمیدانــد و از موضعــی برتــر او را بــه جنــگ
تهدیــد کــرده اســت.
ّ
مقصــود امــام (ع) از شــقاوت ،بدبختــى اســت کــه در دنیــا و آخــرت ب ـراى آنهــا مســلم و
قطعــى اســت و آنــان بــه دلیــل انــکار حقانیــت محمــد (ص) ،مغلــوب ســاختن ایشــان ،خامــوش
کــردن نــور نبـ ّـوت و بــر پــا داشــتن شــرک و دیگــر آرزوى باطلــى کــه همــواره در ســر مىپروراندنــد
و جــان و مــال خــود را در راه آن صــرف مىکردنــد ،آمادگــی چنیــن شــقاوتی را کســب کــرده بودنــد
(بحرانــی1362 ،ق208 :5 ،؛ خویــی1358 ،ق.)277 :20 ،
امــام (ع) در نامـهای دیگــر قبــل از جنــگ جمــل نیــز بــه باطلگرایــی و فرصتطلبــی پیشــینه
ََ ْ
تاریخــی خانــدان معاویــه تصریــح نمــوده (بحرانــی1362 ،ق )215 :5 ،و میفرماینــد« :فقــد
ُ ُ َ َْ َ َْ
َ َ َ َ َ
ْ ََ َ
ْ
َ
ـل َو ْاقت َ
ـب َو ِبان ِت َح ِالــک
ـ
ی
کاذ
ال
و
ـن
ـ
ی
م
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ور
ـر
ـ
غ
ـک
ـ
ام
ح
َســلکت َمــد ِار َج أ ْســا ِفک ِب ِّادع ِائــک الب ِاطیـ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ
ـد اخ ُتـ ِـزن ُدونــک» (نامــه)65 :؛ «وقــت آن رســیده اســت کــه
مــا قــد عــا عنــک و اب ِتــز ِازک ِلمــا قـ ِ
از حقائــق آشــکار پنــد گیــرى ،تــو بــا ّادعاهــاى باطــل همــان راه پدرانــت را مىپیمایــى ،خــود را
در دروغ و فریــب افکنــدى و خــود را بــه آنچــه برتــر از شــأن تــو اســت نســبت مىدهــى بــه چیــزى
دســت دراز مىکنــى کــه از تــو بــاز داشــتهاند و بــه تــو نخواهــد رســید».
امــام (ع) در پاســخ بــه نامـهای از معاویــه کــه ُمصرانــه بــر هویــت تاریخــی مشــترک خویــش
َ َّ َّ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ
ـن اللفــه َو
بــا امــام تاکیــد کــرده بــود ،میفرماینــد« :ف ِإنــا کنــا نحــن و أنتــم علــى مــا ذکــرت ِمـ
ْال َج َم َاعــه َف َفـ َّـر َق َب َین َنــا َو َب َینکـ ْـم َأ ْمــس َأ َّنــا َآم َّنــا َو َکف ْر ُتـ ْـم َو ْالیـ ْـو َم َأ َّنــا ْاسـ َـت َق ْم َنا َو ُفت ْن ُتـ ْـم َو َمــا َأ ْسـ َـلمَ
ِ
َّ
ُ ْ ُ ْ َّ ْ ً َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِ ُ ْ ْ َ ُّ
کلـ ُـه ل َر ُ
ـ
س
مسـ ِـلمکم ِإل کرهــا و بعــد أن کان أنــف ِالســا ِم
ـول اللـ ِـه (ص) ِح ْز بــا» (نامــه« )64 :مــا
ِ
ِ
و شــما دوســت بودیــم و هــم خویشــاوند ،امــا دیــروز میــان مــا و شــما بــدان جهــت جدایــی افتــاد
کــه مــا ایمــان آوردیــم و شــما کافــر شــدید و امــروز مــا در اســام اســتوار ماندیــم و شــما آزمایــش
گردیدیــد ،اســام آورنــدگان شــما بــا ناخوشــنودی آن هــم زمانــی بــه اســام روی آوردنــد کــه
بــزرگان عــرب تســلیم رســول خــدا (ص) شــدند و در گــروه او قـرار گرفتنــد».
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شــارحان نهجالبالغــه ذیــل ایــن نامــه میافزاینــد :امــام (ع) در آغــاز اســام در میــان جمعــى از
خویشــاوندان خــود اســام آورد ،در حالــى کــه معاویــه و خانــدان وی در آن وقــت کافــر بودنــد.
امــام (ع) و خانــدان ایشــان پیوســته در راه دیــن پایــدار بودنــد ،در صورتــى کــه معاویــه و خاندانــش
منحــرف بودنــد .هــر کــس از خانــدان آن بزرگــوار اســام آورد از روى میــل باطنــى بــود ،در
صورتــى کــه از خانــدان معاویــه کســى مســلمان نشــد ،مگــر پــس از قـ ّـوت گرفتــن اســام و از
روى جبــر و ایــن هنگامــى بــود کــه گروهــى از اش ـراف عــرب در کنــار پیامبــر (ص) گــرد آمــده
بودنــد (بحرانــی1362 ،ق.)215 :5 ،
حضــرت در سببشناســی اســتداللهای مکتــوب خطــاب بــه معاویــه در قالــب عبــارت
َ َ
َ ُ
ُ َّ
َ َ
ـذ ِه حج ِتــی ِإلــى غیـ ِـرک ق ْصد َهــا» (نامــه )28 :بــه هــدف خویــش دربــاره روشــنگری افــکار
«و هـ ِ
عمومــی اشــاره میفرمایــد ،زی ـرا فریبخــوردگان از واقعیاتــی تحریــف شــده بیاطــاع بودنــد.
عمــق ایــن تحریفــات تــا بدانجــا بــود کــه معاویــه بــا مشـ ّـوه نمــودن رخدادهــای تاریخــی ،خــود را
همتــای امــام در حــق حاکمیــت معرفــی کــرده بــود.
 .2-5نشانههای آدابی
در رویکــرد نشانهشناســی اجتماعــی ،واکاوی نشــانههایی کــه در شــیوههای تعامــل (معاشــرت)
بــا دیگـران بــروز مییابــد ،بـرای فهــم فضــای فرهنگــی و اجتماعــی کــه متــن در آن رخ داده ،دارای
اهمیــت اساســی اســت و پــس از نشــانگان هویتــی ،برمالکننــده الیههــای زیریــن و مخفــی متــن
اســت .لحــن کالم و نشــانههایی چــون خشــم یــا عطوفــت ،تــرس ،هیجــان و عواطــف مختلفــی
کــه در متــون بازتــاب یافتــه و تعابیــری کــه حاکــی از ایــن عواطــف هســتند ،جــزو نشــانههای
آداب معاشــرت طبقهبنــدی میشــوند .انعــکاس نشــانههای آدابــی در نامههــای امــام علــی (ع)
بــه معاویــه در دو بخــش هویداســت:
 .1-2-5لحن نوشتاری
لحــن ،شــیوههای مختلــف بیانــی در انتخــاب کلمــات و ترکیبهاســت کــه عــاوه بــر
جنبههــای اســتداللی بــه حالتهــای خــاص گوینــده همچــون خصمانــه ،دوســتانه ،تهدیدآمیــز
و  ...داللــت دارد و بــه درک کامــل یــک اثــر میانجامــد (گــری1382 ،ش .)331 ،لحــن در
نوشــتار بــدون دسترســی بــه واســطه صوتــی انجــام میشــود و ایــن محدودیــت ،دریافــت آن را
پیچیــده میســازد (داد1387 ،ش .)414 ،واژهگزینــی ،چگونگــی تلفیــق کلمــات ،صفتهــای
ارزشگــذار ،ســاختار جمــات و تصویرپردازیهــا در زمــره امکانــات زبــان نوشــتاری بـرای فهــم
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لحــن محســوب میشــود (فتوحــی1388 ،ش.)32،
یکــی از جنبههــای هنــری نامههــای نهجالبالغــه ،بهرهمنــدی از آهنــگ خطــاب و
یــا لحــن تعابیــر در انتقــال اندیشههاســت؛ نامــه  65نهجالبالغــه در پاســخ بــه نامــهای از
معاویــه اســت کــه بــه گــزارش ابنابیالحدیــد ،پــس از قتــل خــوارج بــه امــام (ع) فرســتاده
شــده بــود (ابنابیالحدیــد1337 ،ق )27 :18 ،امــام نامــه معاویــه را دربردارنــده «افانیــن» یــا
َ َ ْ
ــد َأ َتانــی َکت ٌ
ــاب
پراکندهگویــی میدانــد کــه از عیــوب کالم شــمرده میشــد و میفرمایــد« :و ق
ِ
ْ ٌ َ َ
ْ ُ ََ َ َ َْ
َ َُ ْ
ْ
السـ ْـلمَ -و َأ َســاط َیر َلـ ْـم ُ
یح َ
ـت ُق َو َاهــا َعــن ِّ
کهــا ِمنــک ِعلــم و ل
ـن القـ ْـو ِل -ضعفـ
منــک ذو أف ِانیــن مـ
ِ
ِ
ِ َ ْ َ
ِ ْ ٌ َ َْ ْ َ ِ َْ ْ َ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
ِّ
َّ
َ
َ
َ
ـاس -و ترقیــت ِإلــى مرقبــه
ـط ِفــی الدیمـ
ِحلــم -أصبحــت ِمنهــا کالخ ِائــض ِفــی الدهــاس -و الخابـ ِ
َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ ِ َْ ُ ُ ُ َ َ ِ ْ َُ ُ ِ َ َ َ َ ِ ْ َ ُ
ب ِعیــده المــر ِام -ن ِازحــه العــا ِم -تقصــر دونهــا النــوق -و یحــاذى ِبهــا العیــوق» (نامــه)65 :؛
«نامــهاى از تــو بــه مــن رســید ،سراســر ســخنپردازى و مبهــم و مغشــوش ،در آشــتىجویى،
سســت و ناتــوان .افســانههایى کــه در بافتــن آن نــه دانشــى بــه کار رفتــه و نــه خــردى .هماننــد
کســى شــدهاى کــه بــر روى ریــگ روان راه مىســپرد یــا در بیابانــى تاریــک ،بىآنکــه راه را
بشناســد ،گام برمــىدارد .مىخواهــى بــه جایــى ف ـرا روى کــه ب ـراى تــو دســت نایافتنــى اســت
و بــه راهــى روى کــه نشــانههایش ناپیداســت .هیچ عقابــى را تــوان پــرواز بــر ف ـراز آن نیســت و
چــون ســتاره دور دســت «عیــوق» از تــو دور اســت».
نشــانگان کلیــدی ایــن گزارههــا عبارتنــد از :ســخن پراکنــده ،مغشــوش و مبهــم؛ اســطوره در
مقابــل علــم؛ تمثیــل انســان در ِگل فــرو رفتــه؛ تمثیــل راه رفتــن بــر روی ریــگ روان در بیابــان
تاریــک؛ بلندپــروازی.
مطالبــه معاویــه آن بــوده کــه اختیــار عــزل و نصــب خــود را از ولــی امــت ســلب کنــد و
بهســبب هیچیــک از مفســدهها مــورد بازخواســت ق ـرار نگیــرد؛ بدیهــی اســت کــه هیــچ حاکــم
مقتــدری در قالــب نظامهــای سیاســی کهــن ،چنیــن اســتقاللی را برنمیتابــد؛ بدیــن ســبب امــام،
ََ
ــاط َیر) نامیدهانــد .اســاطیر مولــود علــم و خــرد نیســت ،بلکــه بــه موجــب
نامــه معاویــه را (أس ِ
جهــل ،جمــود و عقیــده فاســدی کــه دامنگیــر شــده ،پدیــد میآیــد .بــه تعبیــر حضــرت ،معاویــه
ْ َ
َّ
الد َ
ـاس :در گل فــرو رفتــه» ،در ظلمــت یلــدای نابخــردی فرورفتــه و بــه زودی
ـ
ه
ـی
ـ
ف
ـض
ـ
ائ
خ
«کال
ِ
ِ
ِ
ِ
طعــم تلــخ هالکــت را خواهــد چشــید .معاویــه بــا خیــال خــام خالفــت مســلمین ،گویــا طمــع
پــرواز بــه ســوی ســتاره عیــوق کــرده اســت .ایــن تمثیلهــا در فضــای زندگــی اع ـراب ملمــوس
و قریــب بــه ذهــن بــوده و بــه خوبــی افــاده معنــا میکنــد .از تمــام ایــن نشــانگان ،لحــن تنــد و
هشــدارآمیزی اســتنباط میشــود .امــام بــا قاطعیــت بــه معاویــه هشــدار میدهــد کــه بلندپــروازی
ًَ ُ
ْ ًَ
َ
َ َ َّ َ ْ َ
َ َْ
ُْ ْ
ـدی َصــدرا أ ْو ِو ْردا أ ْو أ ْجـ ِـری لــک
نکنــد ،ســپس میافزاینــد« :حــاش ِللـ ِـه أن ت ِلــی ِللمسـ ِـل ِمین بعـ ِ
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ْ ُ َ َ َّ
ْ َ ْ َ َ
ـن الْن ف َتــد َارک نف َســک َو انظـ ْـر ل َهــا ف ِإنــک ِإن ف َّرطــت ح َّتــى
ـد ِمنهــم عقــدا أو عهــدا ف ِمـ
علــى أحـ ٍ
َ َ
َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ
ْ َْ َْ
ْ ُُ ُ َ ُ ْ َ َْ ً
ْ
ُ
َ
ُ
ْین َهــد ِإلیــک ِعبــاد اللـ ِـه أر ِتجــت علیــک المــور و م ِنعــت أم ـرا هــو ِمنــک الیــوم مقبــول»(نامــه:
)65؛ «پنــاه مىبــرم بــه خــدا ،کــه پــس از مــن تدبیــر کارهــاى مســلمانان را تــو بــر دســت گیــرى.
یــا تــو را منصبــى دهــم کــه بــا یکــى از آنهــا عقــدى توانــى بســت یــا پیمانــى توانــى نهــاد پــس
هماکنــون در پــى چــاره کار خویــش بــاش کــه اگــر تقصیــر و کوتاهــى کنــى ،بنــدگان خــدا بــه
ســوى تــو بســیج شــوند و درهــاى چــاره بــه رویــت بســته گــردد و آنچــه امــروز از تــو مىپذیرنــد،
دیگــر نخواهنــد پذیرف ـت».
امــام قاطعانــه هشــدار میدهنــد کــه اگــر معاویــه و امثــال وی متولــی امــور مســلمانان شــوند،
بایــد بــه خــدا پنــاه بــرد .امــام بــه مقتضــای حــال معاویــه تاکیــد مینماینــد کــه هماکنــون خــود
را دریــاب و در حــال خویــش بنگــر و تــا فرصــت باقیســت ،از خــواب غفلــت بیــدار شــو و از
بیراهــه برگــرد ،در غیــر ایــن صــورت ســپاه انبــوه مومنــان بــه پــا خواهنــد خواســت.
بهرهگیــری امــام از فــن جــدل در قالــب اســتدالل ،ضــد مســلمات خصــم و رد انتســاب قتــل
عثمــان بــه خویــش کــه تهمتــی هوسمدارانــه بــوده اســت .در نامــه ذیــل بیــان شــده اســت«َ :و
َ ْ ََ ْ َ َْ
ْ ُْ َ
ُ َ
ــر َأ َّ
َل َع ْمــری یــا ُم َ
ــواک َل َتج َد ِّنــی َأ ْب َ
ون َه َ
ــن َد ِم عث َمــان َو
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ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ َ ْ ُ ِ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ِ َ َ
ِ ُ
َ َ ْ َ َ ِ َّ َ ِّ
ـن َمــا َبــدا لـک» (نامــه)6 :؛ «اى معاویــه،
ـن أنــی ْکنــت ِفــی عزلــه عنــه ِإل أن تتجنــى فتجـ
لتعلمـ
بــه جــان خــودم ســوگند ،کــه اگــر بــه دیــده خــرد بنگــرى ،نــه از روى هــوا و هــوس ،در خواهــى
یافــت کــه مــن از هــر کــس دیگــر از کشــتن عثمــان بیزارتــر بــودم و مــن از آن کنــارى جســته
بــودم ،مگــر آنکــه بخواهــى جنایــت را بــه گــردن مــن نهــى و چیــزى را کــه بــر تــو آشــکار اســت
پنهــان دارى»از آنجایــی کــه معاویــه بارهــا بــا انتســاب قتــل عثمــان بــه امــام هــدف مخــدوش
کــردن اذهــان عمومــی نســبت بــه ایشــان را دنبــال کــرده بــود ،امــام میفرماینــد اگــر بــا دیــده عقــل
بنگــری و هــوای نفــس را رهــا ســازی ،رویـهای دیگــر در پیــش میگیــری .امــام (ع) در ایــن تعبیــر
بــه بیپایــه و اســاس بــودن اتهامــات معاویــه ،یــادآور شــده اســت.
امــام در پاســخ بــه نامــه جســورانه معاویــه ،گسســت هویتــی وی را هــدف قــرار داده و
َ
َ ْ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ ْ ََ
مینویســند« :قــد أت ْت ِنــی ِم ْنــک َم ْو ِعظــه ُم َو َّصلــه َو ِر َســاله ُم َح َّبـ َـره ن َّمق َت َهــا ِبضل ِلــک َو أ ْمض َیت َهــا
ََ
َ َ َ ٌ ْ ُُ َ ْ ََ ُ ْ
َ َ َ
ب ُســوء َر ْأیــک َو َکتـ ُ
ـاه ال َهـ َـوى فأ َج َابـ ُـه َو
ـس لـ ُـه َب َصـ ٌـر ْیه ِدیـ ِـه و ل ق ِائــد یر ِشــده قــد دعـ
ـاب ْامـ ِـر ٍئ لیـ
ِ
ًَ ُْ َ
ِ َ َ ُ َّ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ً َ َ َّ َ
ل َّن َهــا َب َیعــه َواحـ َـده َل َیث َّنــى ف َیهــا َّالن َظــرُ
قــاده الض ْــال فاتبعــه فهجــر ل ِغطــا و ضــل خ ِابطــا و ِمنه ِ
ِ
ِ
َ
ـن َو ْال ُمـ َـر ِّوی ف َیهــا ُمداهـ ٌ
ـار ْال َخــار ُج م ْن َهــا َطاعـ ٌ
َو َل ْیسـ َـتأ َن ُف ف َیهــا ْالخیـ ُ
ـن» (نامــه)7 :؛ «انــدرز
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نام ـهاى از تــو بــه مــن رســید بــا جملههایــى بربافتــه و عباراتــى کــه بــه ضاللــت خویــش آراســته
بــودى و از روى بداندیشــى روانــه کــرده بــودی .ایــن نامــه ،نامــه کســى اســت کــه نــه خــود دیــده
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بینــا دارد تــا راه هدایــت را بــه او نشــان دهــد و نــه او را رهبــرى اســت کــه راهــش بنمایــد .هــوا و
هــوس ،او را فراخوانــده و او نیــز پاســخش گفتــه و ضاللــت رهنمونــش گشــته و او نیــز متابعتــش
نمــوده ،هذیانــى در هــم آمیختــه ،گــم گشــته و بــه خطــا رفتــه اســت ».تعابیــر امــام داللــت بــر
ناهمگونــی جمــات و اســتداللهای معاویــه و شــباهت آن بــه جمــات منافقــان کجاندیــش دارد.
تهدیــد مخاطــب بــه امــر ناخوشــایندی کــه درآینــده رخ خواهــد داد ،جلوهگــر عواطــف
َ َّ ُّ ْ َ ْ َ
ــغ َله َع ْ
ــم یص ْ
ــن َغیر َهــا َو َل ْ
ــب
عتابآمیــز اســت؛ در نامــه  49میفرماینــد« :فــإن الدنیــا مش
ِ
َ ُ َ ْ َ َ ً َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ً َ َ َ َِ َ َ ً َ َ َ ْ ْ َ ْ ِ َ ُ َ َ َ َ
احبهــا ِبمــا نــال
احبهــا ِم َنهــا شــیئا ِإل فتحــت لــه ِحرصــا علیهــا و لهجــا بهــا و لــن یســتغ ِنی ص ِ
ص ِ
ْ ُْْ ُ َْ َ ْ ََ َ
َ ُ َ َ َ َِ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ
َ
َّ
ِفیهــا عمــا لــم یبلغــه ِمنهــا و ِمــن ور ِاء ذ ِلــک ِفــراق مــا جمــع و نقــض مــا أبــرم و لـ ِـو اعتبــرت ِبمــا
َ
َ ْ َ
َمضــى ح ِفظــت َمــا َب ِقــی» (نامــه)49 :؛ «همانــا دنیــا انســان را بــه خــود ســرگرم و از دیگــر چیزهــا
بــاز مــىدارد .دنیاپرســتان چیــزى از دنیــا بــه دســت نمىآوردنــد جــز آن کــه درى از حــرص بــه
رویشــان گشــوده و آتــش عشــق آنــان تندتــر مىگــردد ،کســى کــه بــه دنیــاى حـرام برســد از آنچــه
بــه دســت آورده راضــى و بىنیــاز نمىشــود و در فکــر آن اســت کــه بــه دســت نیــاوردهّ ،امــا ســر
انجــام آن ،جــدا شــدن از فراهــم آوردههــا و بــه هــم ریختــن بافتــه شدههاســت .اگــر از آنچــه
گذشــته عبــرت گیــرى ،آنچــه را کــه باقــى مانــده مىتوانــى حفــظ کنــى».
امــام بــا خلــق تصویــری ادبــی از دنیــا و حــرص دنیاپرســتان و ناکامــی حتمــی آنــان ،معاویــه
کــه چنیــن روی ـهای در پیــش گرفتــه را ســرزنش میکننــد و او را بــه عبرتگیــری ف ـرا میخواننــد.
َ ْ
ـن َأ ْح َمـ َـد َعاق َبــه َع َملــه َو ْینـ َـد ُم َمـ ْ
احـ َـذ ْر ْیومـ ًـا ْیغ َتبـ ُـط فیــه َمـ ْ
ـن
در نامــه  48نیــز میفرماینــد« :ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َّ
ُْ ْ َ َ ْ َ
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ُ
ـت مـ ْ
الشـ َ َ ْ
ـن َأ ْهلــه وَ
ـاد ِه فلــم
أمکــن
ـیطان ِمــن ِقیـ َِ
ِ ِ
یج ِاذبــه و قــد دعوتنــا ِإلــى حکـ ِـم القــر ِآن و لسـ ِ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
ُ
َْ َ
کم ـه» (نامــه)48 :؛ «بتــرس از آن روز ،کــه هــر
لســنا ِإیــاک أجبنــا و لکنــا أجبنــا القــرآن ِفــی ح ِ
کــه عاقبتــى پســندیده دارد ،خشــنود اســت و هــر کــه زمــام خویــش بــه دســت شــیطان داده و بـراى
رهایــى خــود بــه ســتیزه برنخاســته ،پشــیمان اســت .تــو مــا را بــه حکــم قــرآن فـرا خوانــدى و حــال
آنکــه ،خــود اهــل قــرآن نیســتى .مــا دعــوت تــو را اجابــت نکردیــم ،بلکــه حکــم قــرآن را گــردن
نهادیــم».
در ایــن نامــه ،ترکیــب الفــاظ و عباراتــی نکوهشآمیــز ،در صــدد ایجــاد کنشــی در اذهــان و
روشــنگری بیخبــران اســت.
امــام درخواســت معاویــه بـرای فروانروایــی شــام را بــه گــول زدن کــودک تشــبیه کــرده اســت،
وجــه شــبه آن سســتی و روشــنی خدعــه بــودن آن بـرای هــر کســی اســت .ایشــان میفرمایــد«َ :و
َ َّ ْ َ َ َّ َ َ
َّ
َ
َأ َّمــا ت ْلــک َّالتــی ُتریـ ُـد َفإ َّن َهــا ُخ ْد َعــه َّ
الل َ
الســا ُم ِل ْه ِلـ ِـه» (نامــه:
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)64؛ «آنچــه اکنــون مىگویــى و مىخواهــى ،فریفتــن کــودک اســت از شــیر در آغــاز از شــیر بــاز

 .2-2-5گزارههای توصیفی
وصــف بــر توضیــح همــه جانبــه یــک امــر داللــت دارد (زبیــدی2008 ،م )461 :2 ،و اغراضــی
همچــون کشــف حقیقــت موصــوف ،تاکیــد ،ذم ،توصیــف موصــوف نکــره را افــاده میکنــد .ذکــر
تعبیــرات وصفــی ،شایســتهترین وســایل بیــان تصویــری اســت (شــفیعی کدکنــی1366 ،ش،
 .)16کاربســت وصــف در فرآینــد ارتباطــی بــه محسوسســازی واقعیــات مــدد میرســاند،
بازتابدهنــده هویــت مخاطــب اســت و افقــی نویــن فــرا روی مخاطبــان میگشــاید.
گزارههــای توصیفــی در متــن همچــون تصاویــر ،نشــانهای اجتماعــی محســوب میشــوند و
بــه عنــوان یــک زبــان ارتباطــی مهــم ،قابلیــت انتقــال معنــا را دارنــد .گزارههــای توصیفــی اعــم
از واژههــای ادبــی یــا آنچــه در فراگــرد ارتباطــی بــه عنــوان صناعــات بیانــی و شــقوق مختلــف آن
میشناســیم ،در بافــت و ســیاق فرهنگــی و اجتماعــی معنــا مییابنــد و نمیتــوان آنهــا را فقــط
بــه فــرم پیــام و کلمــات و گزارههــا فروکاســت .بنابرایــن اســتفاده امــام (ع) از گزارههــای توصیفــی
بــه مثابــه عنصــری نشانهشــناختی در ترســیم هویــت معاویــه ،بســیار تاملبرانگیــز اســت و بــه
شفافســازی مضامیــن هویتــی یــاری میرســاند.
امــام در ادامــه ســخن ،شــخصیت معاویــه را در عباراتــی موجــز بــا ایــن تشــبیهات توصیــف
َ َ َ ٌ ْ ُُ َ ْ
ــه َو َق َ
«امــرئ َل َ َ ُ َ َ ٌ ْ
ــوى َف َأ َج َاب ُ
میکنــدْ :
ــاه ْال َه َ
ــد َد َع ُ
ــاد ُه
یــه و ل ق ِائــد یر ِشــده ق
یــس لــه بص َــر یه ِد ِ
ٍ
ِ
َ
ً
َّ َ
َّ َ ُ َ َّ َ َ
الضــال فات َب َعـ ُـه ف َهجـ َـر ل ِغطــا َو ضــل خ ِابطــا» (نامــه)7 :؛ «کســى اســت کــه نــه خــود دیــده بینــا
دارد تــا راه هدایــت را بــه او نشــان دهــد و نــه او را رهبــرى اســت کــه راهــش بنمایــد .هــوا و هــوس
او را فراخوانــده و او نیــز پاســخش گفتــه و ضاللــت رهنمونــش گشــته و او نیــز متابعتــش نمــوده.
هذیانــى در هــم آمیختــه ،گــم گشــته و بــه خطــا رفتــه اســت».
در ایــن گزارههــا نشــانگان کلیــدی کــه بــه واســطه گزینــش واژههــا و ســاختاری ادبــی و
توصیفــی بیــان شــدهاند ،عبارتنــد از :بصیــرت؛ هدایــت؛ راهبــر؛ راه؛ هــوس؛ گمراهــی .در اینجــا
نیــز عمــوم مفاهیــم برگرفتــه از مضامیــن قرآنــی اســت .امــام بــا بیانــی زیبــا ایــن مفهــوم را تشــریح
میکنــد کــه نــور هدایــت یــا بایــد از درون بتابــد یــا از بــرون بــه وســیله رهب ـران الهــی ،در غیــر
ایــن صــورت تاریکــی درون و گمراهــی بــرون کــه بــه وســیله مشــاوران بیایمــان و ناآگاهانــه
حاصــل میشــود ،انســان را بــه ســوی پرتــگاه میبــرد ،نــه ســخنانش نظــم منطقــی دارد و نــه در
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گرفتنــش و ســام بــر کســى کــه شایســته آن باشــد».
َ َّ َ ُ َ ْ
ــه» داللــت بــر آن دارد کــه معاویــه نــزد امــام
پایــان دادن کالم بــا تعبیــر «و الســام ِله ِل ِ
شایســته درود نبــوده اســت (بحرانــی1362،ش.)208 :5 ،
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اعمالــش برنامــه عاقالنــهای دیــده میشــود (مــکارم شــیرازی1392 ،ش.)92 :9 ،
در نامــهای دیگــر امــام (ع) بــا اســتفهام انــکاری معاویــه را تحقیــر میکنــد و میفرماینــد
طلقــاء و فرزنــدان آنهــا را چــه بــه اینکــه در مــورد یــاران نخســتین پیامبــر (ص) بــه داوری
َ َْ
ُّ
بنشــینند«َ :و َمــا ل ُّلط َل َقــاء َو َأ ْب َ
الط َل َقــاء َو َّ
ـن ْال ُم َ
الت ْمییـ َـز َبیـ َ
ال َّولیـ َ
ـن َو َت ْرتیـ َ
ه
ـاء
ـ
ن
ـب َد َر َج ِات ِهـ ْـم
ِ
ِ
ِ
ِ
اج ِریــن ِ
ِ
َ َْ َ َ ََ ْ َ َ َ
ـس م ْن َهــا َو َطف ِـ َـق ْ
ـن قـ ْـد ٌح َلیـ َ
یحکـ ُـم ف َیهــا َمـ ْ
ـات َل َقـ ْـد َحـ َّ
ـن َع َلیــه ْال ُحکــمُ
و تع ِریــف طبق ِات ِهــم هیهـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ل َهــا» (نامــه)28 :؛ «تــو را بــا انســانهاى برتــر و غیــر برتــر ،سیاس ـتمدار و غیــر سیاس ـتمدار
چــه کار اســت ،طلقــاء و فرزندانشــان را چــه رســد بــه تشــخیص امتیــازات میــان مهاجــران
نخســتین و ترتیــب درجــات و شناســایى منزلــت و مقــام آنــان! هرگــز! خــود را در چیــزى قــرار
مىدهــى کــه از آن بیگان ـهاى ،حــال کار بدیــن جــا کشــید کــه محکــوم حاکــم باشــد».
کارکــرد وجــه پرسشــی در نامههــای امــام ،از شــیوههای بیانــی اســت کــه بیوقفــه تنگناهــای
َ
هویتــی معاویــه را نمایــان میســازد .امــام بــا واژه َ
(ه َیهــات) ،اهلیــت و شایســتگی معاویــه را
بعیــد شــمرده و بـرای بیــان اســتبعاد ایــن مطلــب از ضربالمثــل اســتفاده میکننــد«َ :ل َقـ ْـد َحـ َّ
ـن»
ایــن مثــل از آنجــا گرفتــه شــده کــه گروهــی از بنیالحنــان قصــد قمــار داشــتند و چوبهــای تیــر
را بـرای ایــن کار آمــاده کــرده بودنــد ،جــد آنهــا یــک چــوب اشــتباه در میــان چوبهــا انداخــت
و تقســیمکننده چوبهــا کــه مــردی کــور بــود بــه محــض برخــورد بــا چــوب تقلبــی از صــدای آن
ـن قـ ْـد ٌح َلیـ َ
َ َّ
ـس ِم ْن َهــا» ســپس ایــن ضربالمثــل بـرای هــر کســی کــه در
متوجــه شــد و گفــت« :حـ ِ
جماعتــی قـرار میگرفــت کــه شایســتگی هــم ردیفــی بــا آنــان را نداشــت ،بــه کار رفــت (مــکارم
شــیرازی1387 ،ش.)390 :9 ،
لحــن نکوهشآمیــز حضــرت در عباراتــی بســیار صریــح مینمایانــد؛ در عبارتــی بــه ســفاهت
معاویــه تصریــح شــده زی ـرا ســخنان دور از منطقــی را بــر زبــان و قلــم خــود جــاری میســازد:
ْ ْ
َُْ
َّ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ـار ُب ال َعقــل» (نامــه)64 :؛ «بــه خــدا ســوگند،
ـ
ق
م
ال
ـب
ـ
ل
ِ
ِ«إنــک و اللـ ِـه مــا ع ِلمــت الغلــف الق ِ
مىدانــم تــو مــردى بىخــرد و دل تاریــک هســتى» .همچنیــن در بیانــی دیگــر بــه صراحــت
ذکــر میفرماینــد :تــو هنگامــى کــه نام ـهاى بــه مــن مىنویســى و چیــزى مىطلبــى ،بــه کســى
مىمانــى کــه در خــواب گــران اســت و خوابهــاى دروغ مىبینــد یــا هماننــد حیــرتزدهاى
هســتى کــه ســرگردان ایســتاده و از ایســتادن بــه مشــقت افتــاده و نمىدانــد ،آنچــه بــه س ـراغش
مىآیــد بــه ســود اوســت یــا بــه زیــان اوســت .البتــه تــو هماننــد او نیســتى ،او هماننــد توســت:
ُْ
ْ
ُّ ُ َ ْ
ْ ُ ُ
َ َْ
َ
َّ
کال ُم ْسـ َـت ْثقل َّ
ـور َو ُت َراج ُ
ال ُمـ َ
کذ ُبـ ُـه أحل ُمـ ُـه َو ال ُم َت َحیـ ِـر
ت
ـم
ـ
ائ
الن
ور
ـط
ـ
الس
ـی
ـ
ن
ع
َ«و ِإنــک ِإذ ت َح ِاول ِنــی
ِ ِ ِ ِ َِ
ِ
ِ
َ ْ ََ
ْ َ ََ
ُ َ
َْ
َ
َ
َ َ
َّ
الق ِائـ ِـم ْیب َهظـ ُـه َمق ُامـ ُـه ل یــد ِری أ لـ ُـه َمــا یأ ِتــی أ ْم علیـ ِـه َو ل ْســت ِبـ ِـه غیـ َـر أنـ ُـه ِبــک شـ ِـب ٌیه» (نامــه:
.)73

 .6نتیجه گیری
بر اساس آنچه گذشت ،می توان نتایج ذیل را ذکر کرد:
 .1نشانهشناســی اجتماعــی کــه بــا مطالعــه رمــزگان موجــود در متــن بــه کشــف معانــی پنهــان
در متــن میپــردازد در الگــوی «گیــرو» بــه طــور خــاص بــر نشــانههای هویتــی کــه تعلــق اف ـراد
بــه گروههــا و چگونگــی روابــط میــان آنهاســت ،معطــوف میشــود .بــر اســاس ایــن چارچــوب،
در نامههــای امــام علــی (ع) بــه معاویــه ،بیــش از همــه از نشــانگان دینــی و مفاهیــم قرآنــی
اســتفاده شــده و غلبــه نشــانههای ضعــف دینــی در گزارههــای نامههــا بــر وضعیــت نابســامان
هویــت دینــی معاویــه و تقابــل عقیدتــی وی بــا جهانبینــی دینــی داللــت دارد.
 .2بســامد قابــل توجــه گزارههایــی کــه پیشــینه تاریخــی خانــدان معاویــه و باطلگرایــی و
فرصتطلبــی آنــان را مینمایانــد ،بــه نحــو معنــاداری ،انعکاســی روشــن از هویــت ناهنجــار
وی ب ـرای اح ـراز شایســتگیهای مــورد نیــاز ب ـرای حکومــت مســلمین بــوده اســت .از آنجــا کــه
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امــام معاویــه را بــه ســبب فریبکاریهــا بــه رویــای کســی کــه در خــواب ســنگینی فــرو رفتــه
َ َْ
َ
کذ ُبـ ُـه أحل ُمـ ُـه» بــه وجــه شــبه اشــاره داشــتهاند .مقصــود امــام آن
تشــبیه کــرده اســت و بــا جملــه «ت ِ
اســت کــه خیالبافیهــای معاویــه ب ـرای رســیدن بــه خالفــت مســلمانان ،خیــاالت بیاساســی
اســت کــه از غلبــه نادانــی سرچشــمه گرفتــه اســت و نیــز همچــون شــخص ســرگردانی کــه
نمیدانــد چـرا ایســتاده اســت .امــام از بــاب مبالغــه در غفلــت و ســرگردانی معاویــه میفرماینــد:
بــه راســتی تــو در ایــن تشــبیه اصــل هســتی (بحرانــی1362 ،ق.)230 :5 ،
َ َّ
القــای مفهــوم بیکفایتــی و گمراهــی در عبــارت توصیفــی ذیــل تأمــل برانگیــز اســت« :ف ِإنــک
َْ َ َُ َ ََ َ
ُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ
ــغ فیــک َأ َم َل ُ
ــرى ُّ
ــرى م ْنــک َم ْج َ
ــه َو َج َ
الــروح َو
ــرف قــد أخــذ الشــیطان ِم ْنــک مأخــذه و بل
مت
ِ
ِ
ِ
َّ
الــد ِم» (نامــه)10 :؛ «تــو مــردى هســتى غرقــه در نــاز و نعمــت ،شــیطانت بــه بنــد کشــیده و آرزوى
خویــش در تــو یافتــه اســت و اینــک در سراســر وجــود تــو چــون روح و خــون در جریــان اســت».
َّ َ ُ
واژه کلیــدی ایــن عبــارت «الشــیطان» و تصویرپــردازی ادبــی مرتبــط بــا آن ،اتحــاد بــا شــیطان و
ُ ٌ
«م ْتـ َـرف»
جــاری شــدن شــیطان در وجــود معاویــه اســت .امــام (ع) معاویــه را بــا صفــت ناپســند
مذمــت میکنــد؛ تــرف تجــاوز از عفــت اســت و اینکــه شــیطان هماننــد روح و خــون در جســم
و جانــش روان اســت و الزمــه ایــن امــور آن اســت کــه او منبــع تمــام صفــات رذیلــه اســت.
امــام در بیشــتر ایــن گزارههــای توصیفــی ،از تشــبیه ،اســتعاره ،مثــل و تصویرســازیهای
دیگــر ادبــی کــه در فضــای فرهنــگ و ادبیــات عــرب ،ذهنیتهایــی آشــنا و قابــل فهــم بــوده اســت
اســتفاده فرمــوده و بــه روشــنی شــخصیت معاویــه را توصیــف کــرده اســت.
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ایــن دســته از نشــانگان اجتماعــی ،بیشــتر بــا مفاهیــم رایــج در فرهنــگ عربــی مثل شــرف ،حســب
و نســب و  ...توضیــح داده شــده ،میتــوان فهمیــد کــه ایــن نشــانگان مــورد توافــق عمومــی بــوده
و مخاطبــان امــام فــارغ از چارچــوب رقابتهــای سیاســی طرفیــن ،در قضــاوت بــر اســاس ایــن
نشــانگان ،عــدم شایســتگی معاویــه را بــه ســادگی میفهمیدهانــد.
ً
 .3از آنجــا کــه ایــن نشــانگان علیــه معاویــه در دهههــای اولیــه کامــا مفهــوم بــوده ،بــه نظــر
میرســد ،نشــانگان دیگــری کــه در منابــع مکتــوب متاخــر دربــاره جایــگاه واالی معاویــه و در
ســتایش وی رایــج شــد ،ســالها پــس از مــرگ وی و بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه جایــگاه
سلســله خلفــا برســاخته شــد.
 .4در نامههــای امــام (ع) ،ویژگیهایــی چــون دروغگویــی ،فرصتطلبــی ،خدعــه و
نیرنــگ در رســیدن بــه مقصــود و نادیــده انگاشــتن اصــول حــق و تقــوا و قانــون الهــی ،وســیله قـرار
دادن قــرآن و دیــن ب ـرای حفــظ قــدرت ،بدعتگــذاری در دیــن در جهــت حفــظ منافــع ،پیــروی
از هواهــای نفســانی و ترجیــح منافــع فــردی بــر مصالــح اجتماعــی و بســیج نیروهــای مردمــی در
جهــت اهــداف ناســالم و بــه طــور کلــی رویگردانــی از حــق و حقیقــت و ســنن اخالقــی و الهــی
را بــه معاویــه نســبت داده اســت.
 .5گوناگونــی نشــانههای آدابــی در قالــب لحــن نوشــتاری عتابآمیــز و خصمانــه و همچنیــن
گزارههــای توصیفــی نکوهشــی نیــز بــه بازنمــود هویــت غیــر اســامی معاویــه پرداختــه و
عافیتطلبــی و فریبــکاری معاویــه را آشــکار ســاخته اســت .ایــن ویژگیهــا از ســویی هویــت
نخســتین خلیفــه امــوی را تشــریح میکنــد و از ســوی دیگــر مبناهایــی در بســتر فرهنــگ اجتماعــی
بــه دســت میدهــد .بــه بیــان دیگــر ،امــام علــی (ع) عــاوه بــر ســیره عملــی خــود در مــدت
حیــات و بــه ویــژه در دوره حکوم ـتداری ،اندیش ـههای درخشــانی را در قالــب نقــد نشــانههای
هویتــی معاویــه بــه دســت دادهانــد کــه میتوانــد معیــاری بــرای ســنجش گزارههــای متناقــض
تاریخــی بــه شــمار آیــد.
 .6از مجموعــه نشــانگان بهکاررفتــه در نامههــای علــی (ع) بــه معاویــه ســه دســته مهــم
نشــانگان قابــل اســتخراج اســت :نخســت نشــانگان دینــی و مفاهیــم قرآنــی؛ دوم نشــانگان فرهنگ
عربــی و ســوم نشــانگان ادبــی کــه مراجــع مفهومــی آن هــم در قــرآن و هــم در فرهنــگ عربــی قابــل
ردیابــی اســت .دســته چهــارم مفاهیــم اصلــی در اندیشــه سیاســی اســت؛ نشــانگانی چــون ابتنــای
حکومــت بــر هــوس و مطامــع شــخصی دنیایــی و فریــب و  ...کــه چــون در مفاهیــم دینــی و قــرآن
ریشــه دارنــد ،ذیــل دســته اول هــم محســوب میشــوند.
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نشـــانه شـــناختی ،ترجمـــه مجتبـــی منشـــیزاده و طاهـــره ایشـــانی ،تهـــران ،نشـــر علمـــی1393 ،ش.

