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  چكیده

الگیویی بسییار    (السیم  یلیی  )داری مبتنی بر وحی و دستورات الهیی حریرت یلیی     ها و اصول حکومت شیوه

مدیران  ینوان چراغ راه و راهنمای تواند ب  ها می کارگیری این اصول باگذشت قرن مناسب و نادری است و ب 

شیده   انجیا   السیم (   )یلی باشد.لذا این پژوهش باهدف شناخت نقش تجرب  در گفتمان و سیره حکومتی اما  یلی

شیده   آوری اطمیات پرداخت  ای ب  جمع تحلیلی و با استفاده از روش کتابخان  -است. روش تحقیق توصیفی

در دوران حکومتشیان در  السیم (   )یلیی  امیا  یلیی  است. جامع  آماری در این مقال  تمامی احادیث و روایاتی ک  

تیاری   السیم (   )یلیی   دهد ک  در نظر امیا  یلیی   اند هست. نتایج حاصل از دادها نشان می خصوص تجرب  فرموده

منزلی    همان تعابیر قرآنی همچون یبرت و...است ک  هدف از بیان آن کسب تجرب  است، داشتن تجرب  ک  ب 

شود ک  انسان با اتخاذ بهترین تصمیم، تدبیر امور کنند و داشیتن تجربی  یکیی از     دانش یینی است، سبب می

ها و همچنین مشاوران است و تجرب  داشیتن در امیور نظیامی     معیارهای انتخاب افراد برای تصدی مسئولیت

ا از تجرب  افرادی ه در جنگالسیم (  )یلی ک  ک  خود اما  یلی ساز پیروزی در میدان نبرد باشد، چنان تواند زمین  می

 اند. استفاده کرده

 البمغ ، مدیریت تجرب ، یبرت. ، نهجالسم ( )یلی والیت اما  یلیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
ینوان  اسم  دینی کامل و در بردارندِ تمامی قوانین و لواز  سعادت بشری بوده و قرآن کریم ب 

ترین یوامل  شده است. ازجمل  مهم نقش  راه این دین در جهت سعادت بشر بر پیامبر نازل

 باشد. گذار بر هر جامع  رهبر و مدیر آن و کیفیت اداره جامع  از طرف مدیر می تأثیر

های قرآن توج  ب  سرگذشت رهبران الهی، مرامین دیوت،  ترین بخش ب  این دلیل یکی از مهم

البمغ  متعدد است،  نهجها ک  در قرآن و  باشد. این بخش توج  ب  یلل انقراض اقوا  آنان می

 شده است. گیری و کسب تجرب  بیان باهدف یبرت

         ( رهبری جامعی  اسیممی را بیر یهیده داشیتند. سییره      03-03، ب  مدت پنج سال)السم ( )یلی  اما  یلی

و  و السیلم( اهلل و یلی  وال   )صلیدر حکومت بر اساس برداشت از قرآن کریم، روش پیامبر ایظم السم ( )یلی  اما 

جیای   شود( بوده است. حاصل ایین دوران بی    )اصطمحاً از آن ب  یلم لدنی تعبیر می یلم خاصشان

داری مبتنی بر وحی و رفتیار معصیو  اسیت کی       ها و اصول حکومت گذاشتن موارد زیادی از شیوه

باشد. در مییان  ینوان چراغ راه و راهنمای مدیران  تواند ب  ها می کارگیری این اصول باگذشت قرن ب 

بی  دو  السیم (   )یلیی  این اصول استفاده از تجرب  دیگران داری جایگاه خاصی است ک  در آثار اما  یلی

 صورت نمایان است:

ها و کلمات قصار بر آن  ها، خطب  مورد در نام 22الف( اهمیت و ضرورت استفاده از تجرب : در

 اند. تأکید داشت 

: این موضوع تا جای موردتوج  بوده است ک  در موارد زیاد ازجمل  السم ( )یلی ب( سیره یملی اما 

ها ب  افراد، داشتن تجرب  معیار اصلی بوده است.در این خصوص  شرایط واگذاری مسئولیت

دارند، از حیا برخوردارند، از خاندان پارسا  و از میان ایشان افرادی را برگزین ک  تجرب »فرمایند:  می

تر و آبرویشان  ها اخمقشان گرامی واسط  این خصلت   باشند، زیرا ب قد و در مسلمانی پیش

 (.30البمغ : نام   نهج« ) ها بیناتر هستند تر و طمعشان کمتر است و در سنجش یاقبت کار  محفوظ

ای یافت   ینوان یکی از منابع یلم مدیریت جایگاه ویژه در دنیای معاصر نیز استفاده از تجرب  ب 

ترین منابع یادگیری سازمانی یادشده،  ینوان یکی از مهم ک  از دانش افراد باتجرب  ب  یطور است، ب 

های  و استفاده از تجرب  و حفظ آن موردتوج  جدی قرار دارد، تا جایی ک  ازجمل  یوامل موفقیت

 دانند. گیری از تجرب  می داری و بهره مدیریتی وابست  ب  نگ 
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شود، شناساندن اهمیت تجرب  در گفتارها، رفتارها و سیره  ی میهدف مهمی ک  در این مقال  بررس

 باشد. میالسم (  )یلی  حکومتی اما  یلی

ب  استواری و ارتباط و استناد ب  قواید محکم منطقی از دیگر السم (  )یلی سیره مدیریتی اما  یلی

ند غربی در دانش هایی است ک  هیچ اندیشم ها متمایز است، این اندیش  دارای ویژگی اندیش 

است، و آن اندیش  انسان محور است ک  ب  مدیریت با نگرش انسانی   مدیریت ب  آن دست نیافت 

 نگرد. می

در جامع یک رخداد مدیریتی از ظهور ایده و دالیل بروز آن بررسی جوانب مختلف مسئل  و 

بررسی اثرات اجرای ها و  ها و تصمیم ها، پرسش های محیطی و سازمانی، مفروضات، فهم واقعیت

ینوان یک واقع  تاریخی است بلک  تحلیل صحیح این رویداد با هم   تنها نیازمند ثبت ب  آن ن 

تواند راهگشای مدیریت راهبردی و نوید بخش فردایی روشن باشد )دفاع  زوایای آن می

 (.13: 1033ملی،

گرای و  د گاه ب  نا  یملدهن ای در تعارض باهم نمایش می برخی افراد نظر و یمل را ب  شیوه

کنند و تا آنجا پیش  ورزی سازمان و تدابیر راهبردی یلمی را نفی می تجرب  مداری هرگون  اندیش 

کنند. قبل از  کنند و از تجرب  مفهو  نادرستی را مطرح می پردازی را شعار تلقی می روند ک  نظری  می

ای بوده است ک   ده، خود، روزی نظری ک  آموزهای تجربی ک  فرد در طول زمان ب  دست آور آن

های نامناسب تعریف دقیق تجرب  و  در بوت  آزمایش یملی دیگران قرار گرفت  است. چنین برداشت

 ( 137: 1071سازد)حکمت،  ها را ضروری می جلوگیری از برداشت

های  نداشتن ضعفینوان پرتویی از کم  وحی ضمن  ب السم (  )یلی در این میان گفتار و سیره اما  یلی

تبیین گفتمان و سیره مديريتی امام »نماید لذا:  حلی میان  را برای بشریت ترسیم می موجود راه

ای ک  )باوجود  مسئل « در خصوص استفاده از تجربه ديگران در امور مديريتیالسالم(  )علیهعلی

 تأکیدهای مکرر منابع دینی(کمتر موردتوج  بوده و مغفول مانده است، 

گیری با تفسیر اما   منظور یبرت   خاص قرآن کریم ب  مسئل  تاری  گذشتگان و مطالع  آن ب توج

 نشانگر اهمیت این موضوع است.السم (  )یلی یلی

وَ وَ لکِنْ تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْ ِ   لَقَدْ کانَ فِی قَصَصِهِمْ یِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ ما کانَ حَدِیثاً یُفْتَرى

 (111ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْ ٍ یُؤْمِنُونَ. )یوسف:  تَفْصِیلَ کُلِّ شَیْ
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دروغ  راستی در سرگذشت آنان، براى خردمندان یبرتى است. )این( سخنى نیست ک  ب  ب »

آن )کتاب آسمانى( است ک  پیش از آن آمده و روشنگر هر   کننده شده باشد، بلک  تصدیق ساخت 

 «آورند. ( هدایت و رحمت براى گروهى است ک  ایمانمىچیز و )مای 

های آن حررت را ب  خود  بر تجرب  ک  بخش قابل توجهی در گفت السم (  )یلی تأکید اما  یلی 

باشد. ید  استفاده از تجرب  دیگران  اختصاص داده است از دیگر دالیل ضرورت این موضوع می

کند، ایشان در این خصوص  سقوط اشخاص را فراهم می زمین السم (  )یلی در گفتمان اما  یلی 

 فرمایند: می

دانند در مسیر سقوط  گیری می ها در تصمیم نیاز از استفاده درست از تجرب  کسانی ک  خود را بی»

)ابن « نیاز بداند از دیدن یاقبت امور کور گردد.  روند. زیرا هرکسی خود را از تجرب  بی پیش می

 (.231::2الحدید، ج

تدوین تجربیات برای ما و »فرمایند:  العالی( در ضرورت موضوع می ای)مدظل  حررت اما  خامن 

 (.23/8/1077)بیانات در تاری « آیندگان ضروری است

ینوان یک منبع مهم دانشی موردتوج  است و در فرایند  در دنیای معاصر نیز اهمیت این مسئل  ب 

ی در زمین  یک تصمیم یا رویداد موجود باشد، تحلیل تر و مستندتر مدیریت هرچ  اطمیات دقیق

چنین هر  تر خواهد بود. هم فرایند، اتخاذ تصمیم، نقاط ضعف فرایند و نیز رویدادهای تابع آن آسان

توان  تری را می تر و کاربردی شده باشد، دانش ارزنده تر ثبت تر و روشن چ  مستندات موجود دقیق

 این تحقیق از جهت اهمیت دارد.های بعدی منتقل کرد.و  ب  نسل

اسیت و  السم (  )یلی هدف اصلی این تحقیق شناخت نقش تجرب  در گفتمان و سیره حکومتی اما  یلی

 داشیت  السیم (   )یلی سؤال اصلی آن این است ک  تجرب  چ  نقشی در گفتمان و سیره مدیریتی اما  یلی

 است؟

 مباني نظری

های اینترنتی  آمده در بعری مراکز یلمی، دانشگاهی و سایت یمل های ب  بررسیبا  :شناسيپیشینه 

از قدیم موردتوج  السم (  )یلی مشخص شد ک  موضوع فلسف  حوادث گذشت  از دیدگاه اما  یلی 

 شده است. های در این موضوع نوشت  محققان بوده و کتاب

سیره و دیدگاه اما   ای مستقل ک  در آن ب  شکل موردی ب  نقش تجرب  در اما پژوهش یا مقال 

در دوران حکومتشان پرداخت  باشد یافت نشد این مقال  اولین کوشش در این موضوع السم ( )یلی یلی
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باشد. لذا در این پژوهش تأکید ب  استفاده از منابع دست اول، معتبر و معاصر با حکومت  می

 اند از: ها یبارت ترین آن باشد ک  مهم میالسم (  )یلی اما 

 آن کریمقر -

 .1013االسم   االسم ، انتشارات فیض البمغ ، فیض نهج-

 1011الدین، شرح غررالحکم، دانشگاه تهران،  خوانسارى، جمال –

 تا کلینى، محمد بن یعقوب، الکافى، انتشارات اسوه، بی –

 .1071البمغ ، داراحیاء التراث العربى  ابن آبی الحدید، شرح نهج -

 مفهوم شناسي: 

ب  معنای سرپرستی و زیامت و مدیریت جامع  دینی است ن  معانی دیگر والیتی والیت  :والیت

های برگزیده و جانشینان  ک  ب  اقترای توحید ربوبی ذاتاً مختص خداست و بالعرض برای انسان

 ( 18: 1077یابد )حاج صادقی، او تجلی می میرمستقیغمستقیم و 

 ت )فرهنگ یمید ذیل کلم   معنای آزمایش و امتحان اسکلم  تجرب  در لغت بلغوی تجربه: معنای

دهد و غنى  ب  معنى آگاه شدن )اختبار( است ک  فکر انسان را توسع  مى چنین، (همتجرب 

 (.2: 1033)بابلی،کند مى

تجرب  تغییرات  هاى گوناگون فکر او را آزموده و استوار کرده باشد. کسى است ک  آزمایش:مجرّب

است  ییها شود. و نیز مهارت صفات و حاالت راس  در ذهن ما حاصل مى مفیدى است ک  براى

ها را  هایى است ک  زندگى آن ها و هوشیارى شود و یا دانائى ک  در نتیج  تمرین براى ما پیدا مى

 (.211: 1073فرهنگ فلسفى، )کند  براى ما حاصل مى

آورده شده است برای  1جرب هایی برای معنای ت در فرهنگ وبستریبارتتعریف اصطالحي تجربه:

هایی قرار گرفتن یا  نمون : یک زندگی واقعی از طریق یک یا چند رویداد شخصاً در معرض پدیده

آموزی،  است، فعالیتی ک  مهارت داده یرومشاهده نمودن در هنگا  وقوع، یا هر آنچ  برای فرد 

 (.experienceل کلم شود)فرهنگ وبستر ذی مشاهده یا تمرین و مشارکت فردی را شامل می

ی مشکمتی ک  در زمان و مکان خاص برای او ها حل راهشود ک   ب  کسی گفت  می دار: تجربه

گیرد ) قاموس  داند و االن نیز ب  استناد آن تصمیم صحیح برای تدبیر امور می است می جادشدهیا

 یربی المجرب ذیل واژه تجرب (.

                                                           
1
 experience 
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 ب  درون آن است. زیچ کین و راه یافتن از بیرون ادانهفر  ب  معناى یبور کردن، گا  :برتع

یبرت پلى است از رویدادهاى تاریخى ک  از آن باید گذشت و ب  طبیعت و یلل  گرید یبارت ب 

پژوهى ک  از  ها رسید و ب  باطنشان نفوذ کرد بسان نفوذ اشع  آفتاب، درون شیش  یا بسان دانش آن

گذرد و  گزارى ک  از قالب تمثیلى رؤیا مى رسد و یا خواب مى کند و ب  معنا مى یبور« یبارت»ظاهر 

 (.11: 1073)وفا،کند مى« تعبیر»یابد و آن را  ب  درونش راه مى

در لغت بر وزن فِعل  ب  معنای نوع و کیفیت رفتن است. اما سیره در سیره  در رفتار حكومتي: سیره

و امامان اهلل و یلی  وال  و السلم(  )صلیرپیامباحوال و تاری  زندگی  یاصطمح مورخان صدر اسم  ب  معنا

 .(30 :1010مطهری، ) استدر هم  ابعاد زندگی 

 چارچوب نظری 
دانید ک  قشرهاى غیرمسلم یا غیرملتز   باید بدانید و مى :(علیه ا... حمت)رتجربه از دیدگاه حضرت امام خمیني 

اندازند یا نابود  وصول ب  هدف از کار مىزنند و شمارا قبل از  ب  اسم ، از پشت ب  شما خنجر مى

)اما  تواند شمارا از این ورط  نجات دهد  و تجرب  میهاى سابق یبرت بگیرید  کنند. از تجرب  مى

 (.31: 2خمینی،ج
ها،  خود، از نبوغ  ها بایقل و تجرب  و حواس آنچ  انسان:العالي( )مدظلهتجربه از دیدگاه مقام معظم رهبری

یابند شخصیتشان را ب  مقا  باال و مکان  های گذشتگان مى ها و تجرب  نشمندیها، دا خردمندی

 (.7/3/1083نشاند )بیانات تاری  رفیعى مى
مدیریت تجرب  ک  باهدف افزایش یادگیری سازمانی و تجربه از دیدگاه اندیشمندان مدیریت دانش:

ندسازی، استفاده مجدد و اصمح توسع  دانش کارکنان ایجادشده است، در واقع فرایند بازیابی، مست

و تعدیل تجارب سازمانی را ب  یهده دارد. استفاده مجدد از تجارب سیستماتیک، کارکنان را در 

دهد و رفت  رفت  یادگیری فعال و  های روزان  و کوتاه کردن زمان حل مسائل یاری می انجا  فعالیت

توان  کند. بنابراین می مسائل متعدد مییملی در سازمان را جایگزین تجارب پراکنده و حل موردی 

منزل  دانش یا مهارتی دانست ک  از تمرین و ممارست در یک فعالیت یا انجا  کاری در  تجرب  را ب 

های سازمان  شود. انتقال تجرب  مدیران در بهبود فعالیت یک دوره زمانی نسبتاً طوالنی حاصل می

 (.81: 1077خاکی،(ر سازمان خواهد شد تأثیر مستقیم دارد و خود مای  ایجاد دانش د
هاى مختلف کسب  تجرب  ب  معارف صحیحى ک  یقل از طریق تمرین شناختي: تجربه از دیدگاه معرفت

گردد. ن  ب  این معنى ک  این معارف داخل در طبیعت یقل است، بلک   کند، اطمق مى مى
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بین تجرب  خارجى ک  ناشى از  ها را از خارج کسب کرده است. فیلسوفان جهت ک  یقل آن ازاین

اند  احساسات خارجى است و تجرب  داخلى ک  ناشى از احساسات باطنى است فرق گذاشت 

 (.08: 0 ،ج1013)آرا ،

مشکمتی ک  ما  گیری: گیری از تجربه در تصمیم بهره :السالم(  )علیهگفتمان ،سیره ورفتار حكومتي امام علي

هستند بنابراین ب  میزان معقولی از دانش نیازمند هستیم تا بتوانیم یموماً با آن مواج  هستیم پیچیده 

های  خوبی تفکرات تفاوت قائل شویم و این اطمیات را ب  داده ها و نتایج ب  بین حقایق و فرضی 

در خصوص السم (  )یلی های از گفتمان اما  یلی گیری پردازش کنیم در زیر نمون  مفید برای تصمیم

 :شود گیری آورده می رب  در موقع تصمیماستفاده از تج

گیرى درست از[ تجرب  از  نگهدارى ]و بهره(.»211البمغ :حکمت:  )نهج« من التّوفیق حفظ التّجربة» 

 «.موفقیت است

آورد و  اى درباره امور فراهم مى این موفقیت بدان سبب است ک  تجرب ، خود دانش تازه

  سازد. ر مىگیرى را با پشتوان  آن استوارت تصمیم

 [ است. در تجرب  دانشى تازه ]نهفت 

درستی و دقّت بیشتر گرفت   ها ب  گردد و در نتیج  تصمیم تجرب  موجب افزایش و کارایى خرد مى

 شده است ک  فرمود: نقلالسم (  )یلی شوند. از یلى می

 .(73: 1، ج 1013)غرر الحکم،« العقل غریزة تزید بالعلم و التّجارب.»

 یابد. عدادى است ک  با یلم و تجرب  افزایش مىخرد است

هاى  تجرب « طول التّجارب زیادة فی العقل.»شده است:  روایتالسم (  )یلی و نیز از حررت اما  حسین 

 (.127: 87،ج 1013طوالنى سبب افزایش خرد است )مجلسی،

هاى گوناگون و  و راه هاست ک  در برابر انبوهى از معرمت گیرى درست از تجرب  چنین با بهره هم

ها نبود،  یافت، زیرا اگر تجرب  توان بهترین راه را انتخاب کرد و ب  تصمیم صواب دست مبهم، مى

 شد. هاى ناپیدا بر جستجوگران مکشوف نمى راه

، 81)همان،ج « لو ال التّجارب یمیت المذاهب.»شده است ک  فرمود: نقلالسم (  )یلی از امیر مؤمنان 

 ماند. ها پنهان مى ها نبود راه رب (اگر تج002:
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های ناشناخت  و پنهان چ  خطرهایى ممکن است در پى داشت   و روشن است ک  گا  نهادن درراه

ها  گیرى تجرب  گردد. آنان ک  براى تصمیم گیرى بدون شناخت موجب پشیمانی می باشد و تصمیم

 مانند. گیرند از این خطرها در امان مى را ب  کار مى

هاى گوناگون پیش روى یک مدیر وجود دارد و تواناترین  رسیدن ب  هر مقصدى راهبراى 

ترین روش را براى رسیدن ب  مقاصد بیابد. وارد شدن  کار و مناسب مدیرکسى است ک  بهترین راه

گیرى از آن سود  ترین مسائلى است ک  یک مدیر باید براى تصمیم در امور از راه درست آن، از مهم

اى  هیچ وقف  آل، وارد میدان یمل شدند و بى رى از مدیران در پى مقاصد مطلوب و ایدهبرد. بسیا

تمش کردند و رنج فراوان بر خود و دیگران تحمیل نمودند، امّا باوجود چنان تکاپو و تحمّل 

مشکمت فراوان ب  نتیج  مطلوب دست نیافتند و ب  مقاصد خود نرسیدند. در بسیارى مواقع نیز 

گامى ب  پیش نرفتند ک  از مقصد دورتر و دورتر شدند. چنانچ  در یلل و اسباب ید   تنها ن 

ترین یلل و اسباب آن ید  ورود از  گردد ک  یمده موفقیت و ناکامى آنان دقّت شود، مشخّص مى

ها بوده است ک  نتیج  آن خستگى و  گیرى توجّهى ب  روش مناسب در تصمیم راه درست و بى

(. خداوند نسبت 13: 1073دادن منابع باارزش انسانى و اقتصادى است)تهرانی، سرخوردگى و هدر

ب  انجا  دادن امور از راه و روش مناسب ینایت خاص فرموده است:وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ 

 (173ها وَ اتَّقُوا اللَّ َ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ. )بقره:وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِ  مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى

ها درآیید، بلک  نیکویى آن است ک  متّقى باشید و ب  هر کار  نیکوکارى آن نیست ک  از پشت خان »

 «از راه آن وارد شوید و تقوا پیش  سازید ک  رستگار شوید.

 سازد. آی  را کاممً مشخّص مىگیرى  در ذیل این آی  شریف  روایتى واردشده است ک  جهت

در معناى آی  لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ السم (  )یلی جابر بن یزید نقل کرده است ک  اما  باقر 

 (1:71، ج 1030)تفسیر العیّاشى،« یعنی أن یأتی األمور من وجهها، أیّ األمور کان.»ظُهُورِها .. فرمود:

 رتما  کارها، هر چ  باشند، از راه آن وارد شوید.مراد آن است ک  د

شان گویاى  و معصومان در سراسر دوران زندگیاهلل و یلی  وال  و السلم(  )صلیهاى رسول خدا گیرى تصمیم

 ها اتّخاذ شده است. ترین روش ها و مناسب آن است ک  بهترین راه

ای باارزش  شود ب  گنجین  زیاد میهای انسان  ب  میزانی ک  تجرب  تجربه، مانع فريب و شکست:

 شود. ها می ها و فریب کند ک  یامل مهمی در کاهش اشتباه گیری صحیح دست پیدا می برای تصمیم
 (.21:11،ج1013غررالحکم،«)خورد اش بسیار باشد کمتر فریب می هرکسی تجرب »
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 این حقیقت در حدیث مشهور نبوی  ب  زیبایی تما  واردشده است ک  فرمود:

 (.713: 2،ج1000احمد ابن حنبل،«) شود ومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیم»

بنابراین وقتی کاری تجرب  شد، و درستی و زیان آن روشن گردید، دیگر نباید آن تجرب  تکرار شود 

ها بهره  های خود، از پشتوان  تجرب  گیری ک  نتیج  آن جز زیان نیست. کسانی ک  در تصمیم

   در معرض اشتباه و زیانند.گیرند، پیوست نمی

دانند در مسیر سقوط  گیری می ها در تصمیم نیاز از استفاده درست از تجرب  کسانی ک  خود را بی»

)همان،ج « نیاز بداند از دیدن یاقبت امور کور گردد هرکسی خود را از تجرب  بی روند زیرا: پیش می

2 :231.) 

کارها را یافت و ب  اقدا  مناسب دست  توان بهترین راه یها م گیری درست ازتجرب  ک  با بهره حال آن

 فرماید: در این خصوص میالسم (  )یلی زد. حررت یلی 

 «شیود  هیایش درسیت میی    ها را نگ  دارد ]وب  موقیع بی  کیار ببنیدد[ایمال و برنامی       هر ک  تجرب »

 (.233،:2همان،ج)

تجرب  موجب شکست خود و اهمیت این موضوع در میدان نبرد دو چندان است ک  نداشتن 

های درگیر  شود. زیرا هر یک از طرف های دشمن می دیگران و مقاومت نکردن در مقابل تاکتیک

های طرف مقابل و ایجاد تزلزل در  گیر کردن نیرو منظور غافل کلی  امکانات نظامی تبلیغی و... را ب 

 ال  و الستم( فرمود:و یلی  و اهلل صلیگیرد. پیامبر اسم ) روحی  آنان ب  کار می

 (.172: 2،ج،1011)ابن اثیر،« جنگ خدی  و فریب است»

 فرماید: نیز در این خصوص میالسم (  )یلی حررت یلی 

: 1،ج،1010شی  مفید،«)شود هر ک  کارها را نیازماید و ب  محک تجرب  نگذارد، دچار فریب می»

های آن  ا مشکمت میدان رز  و تاکتیکبدین ترتیب اگر نیروی رزمی تجرب  کافی نداشت  و ب (.231

های فریبنده دشمن مقاومت کرده و  های رزمی و طرح تواند در برابر انواع ترفند آشنا نباشد، نمی

 موفق شود.

ها در غافل گیرکردن دشمن هم مؤثر است، با کار  ک  تجرب  در ید  فریب نیرو یموه بر این

 (.200: 1073افزار زمز ، و غافلگیر کرد )نر توان دشمن را فریب داد  کشتگی و تجرب  می

غرض از تاری ، آگاهی بر احوال گذشتگان است و فایده آن تاريخ محصول تجربیات گذشتگان:

های روزگار است تا از  یبرت گرفتن از این احوال و گرفتن تجرب  از راه وقوف بر دگرگونی
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است « یمر دوباره»اند  ک  گفت  م چنانها استفاده شود. این یل مررات آن احتراز و از منافع آن

 (.212: 1)کشف الظنون،ج
ها کافی  هرکسی در زندگی خود احتیاج ب  تجرب  دارد، اما یمر یک شخص برای کسب هم  تجرب 

های گذشتگان بهره گرفت، زیرا تاری  دربردارنده  توان از تجرب  نیست. تنها از راه تاری  می

های تل  و شیرینی کسب  است ک  درگذشت  زندگی کرده و تجرب هایی  های افراد و جامع  تجرب 

ماند ک  ب  درازای تاری  یمر  ها سود جست، چنین کسی آن را می توان از آن اند ک  اکنون می نموده

 (.02: 1073کرده باشد )منتظرالقایم،

ت ک  هاست و پیروز و سربلند کسی اس البمغ ، صحن  کشاکش و آزمایش انسان تاری  در نهج

ها و بر  گیری تاری  ب  دست انسان موفق ب  طی این مسیر بر مبنای معیارهای الهی شود. شکل

 گیرد. اساس سنت خداوندی صورت می

کلیدی و حساس است. آنچ  در توصیف «دنیا و آخرت»البمغ  دو مفهو   نگری نهج در فهم تاری 

همان نگاهی است ک  تاری  را از « طلیرص  نبرد حق و با» و« برای آزمایش و یبرت»دنیا آمده: 

 کند. این دیدگاه معنا می

آدمی باید بداند ک  دنیا وسیل  است ن  هدف، چون اگر آن را هدف خود بداند از درک و دریافت 

دلیل آن بوده ک  وی  های آدمی در طول تاری  ب  ماند. تما  زشت کاری قدر و منزلت خود بازمی

 تر جلوه داده است. را آراست  هایش،آن ت  و شیطان نیز با وسوس پنداش«منزلگاه آخر»دنیا را 

شود،  البمغ ، نگرشی است ک  از خدا آغازشده و ب  خدا ختم می نگرش ب  تاری  در نهج

شرط  غیر او، و او اصل است و غیر او، هم  فرع، مقا  انسان ارجمند است ب  چیز فانی است ب  هم 

شده، اما درنهایت، باز هم خود  و تما  و ادل  بسیار بر او یرض ک  آن را بشناسد. حجت بر ا آن

آزماید و تاری  ب  معنای  های بسیاری را آزموده و می اوست ک  باید راه خویش را برگزیند، او راه

سازد  نماید و هم می های اوست ک  هویت و چگون  بودنش را هم می ها و آزمایش مجموی  گزینش

داند و  تجرب  نیندوختن از تاری  را نشان  سقوط میالسم ( )یلی (.و اما  یلی2: 13،ج 1073دکانی، )ار

ریزی(  چهار چیز نشان  سقوط و سیر نزولی جامع  است: سوءتدبیر)در طرح و برنام »فرماید: می

 (.01ها:  البمغ  نام  )نهج« وپاش)در هزین (تجرب  نیاندوختن از تاری  و زیاد پوزش خواستن ریخت

کند، خود در نقل حوادث  ک  ما را ب  مطالع  و تحقیق در تاری  سفارش می بمغ  افزون بر اینال نهج

و وقایع مهم و حساس تاریخی پیشگا  است و بیش از هر کتاب دیگیر از تیاری  سیخن بی  مییان      
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شده است. هماننید تیاری  پییدایش     آورده است. در نخستین خطب  آن مقاطع مهمی از تاری  ینوان

خلقیت فرشیتگان و بعثیت    السیم (  )یلی ن، آفرینش انسان نخستین حررت آد مراحل طبیعی آ جهان و

اند و برای ما ب  یادگار گذاشیتند.   ای در مواجه  با زمانشان داشت  السم  ک  هرکدا  تجرب  انبیا یلیهم

در مبارزه با شرک السلم(  اهلل و یلی  وال  و )صلی، تجرب  سیاسی پیامبرالسم ( )یلی مقاومت حررت ابراهیم خلیل

 البمغ  است. ها نشانگر اهمیت تجرب  در  نهج و.. هم  این

 فرماید: خطاب ب  فرزندش این مسئل  را چنین بیان میالسم (  )یلی یلی 

قلبت را با مویظ  و اندرز زنده کن و با نشان دادن فجایع و مصائب دنیا آن را بصیر گردان و از »

های گردش شب و روز بر حذرش دار. اخبار گذشتگان را بر او یرض   حممت روزگار و زشتی

ها گردش نما و  کن و آنچ  را ک  ب  پیشینیان رسیده است یاد آورش کن. در دیار و آثار مخروب  آن

 (.11: 2،ج1013شرح غررالحکم ،«) اند ها چ  کرده درست بنگر ک  آن

شده است ک  در مراحل مختلف زندگی  معرفیالبمغ  مانند شخص دلسوز و آگاهی  تاری  در نهج

 دهد: ب  انسان هوشمند چنین رهنمود می

البمغ   )نهج« ای خیرخواه است تفکر آیین  زندگی و یبرت گرفتن)از تحوالت تاریخی( بیم دهنده»

 (.01ها:  نام 

ایتقاد دارند ک  والیت م( اهلل و یلی  وال  و السل )صلیپیامبرو ائمه، محك تجربه:السالم(  )علیهواليت امام علی

و ائم  برای تجرب  بشریت است. غفاری مازندرانی در ترجم  کتاب االحتجاج از السم (  )یلی اما  یلی

 کند: در روز غدیر نقل می اهلل و یلی  وال  و السلم( )صلیپیامبر

تبلیغ  حررت مهیمن)خدای مسلط بر امور( ممتحن ) امتحان کننده( است تا شما را با ایم  و»

 (.207: 1،ج1012)طبرسی، « و ائم  البری )خوبان( تجرب  نمایدالسم (  )یلی والیت یلی

، فلسف  غیبت صغری برای کسب تجرب  در دوران «کتاب تاری  سیاسی غیبت»از دیدگاه نویسنده 

 نویسد: غیبت کبری است و می

های حررت توسط نواب ب   رود، توقیع ساز غیبت کبری ب  شمار می غیبت صغری مقدم  و زمین »

شدند و خود را برای غیبت  رسید و بدین ترتیب شیعیان، با پیشوایان مرتبط می دست مرد  می

کردند. در پرتو این تجرب  و تمرین بود ک  تحمل  کبری و رویارویی با شرایط دشوارتر آماده می

پذیرش آن برای دیگران  ک  غیبت کبری برای شیعیان از بعد ایتقادی چندان مشکل نبود، درحالی

 (.231: 1070جاسم حسین ،« ) دشوار بود
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 :السالم( )علیهنامه امام علي تجربه در وصیت

از  مندی بهرهینوان نماینده هم  فرزندان، در  ب السم (  )یلی خطاب ب  اما  حسنالسم (  )یلی حررت یلی 

 فرماید: تجرب  و حوادث گذشت  می
بال امری بشتاب ک  اندیشمندان و اهل تجرب  زحمت آزمودن آن را با تصمیم جدی ب  استق»الف( 

 (.032،:1،ج1013،غررالحکم)شرح « اند کشیده

ب( از تکی  کردن بر آرزوها بر حذر باش ک  سرمای  احمقان است و یقل وسیل  ب  یاد سپردن 

 (.01البمغ ، نام :  هاست )نهج تجرب 

 (01مان:ج( خَیْرُ ما جَرَّبْتَ ما وَیَظَکَ.) ه

ک  فرصت از دست برود و مای   هایت آن است ک  ب  تو پند دهد، پیش از آن بهترین تجرب »

 «.اندوهت گردد آن را غنیمت شمار

  ایْمالِهِمْ وَ فَکَّرْتُ فى  فَقَدْ نَظَرْتُ فى  وَ انْ لَمْ اکُنْ یُمِّرْتُ یُمُرَ مَنْ کانَ قَبْلى  اىْ بُنَىَّ انّى»د( 

الَىَّ مِنْ امُورِهِمْ قَدْ یُمِّرْتُ مَعَ   بِمَا انْتَهى  یُدْتُ کَاحَدِهِمْ بَلْ کَانّى  اثارِهِمْ حَتّى  وَ سِرْتُ فىاخْبارِهِمْ 

(. پسر  اگر من چ  01همان: نام ««) اخِرِهِمْ فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذلِکَ مِنْ کَدَرِهِ وَ نَفْعَ ُ مِنْ ضَرَرِهِ  اوَّلِهِمْ الى

دقت نگریستم و در  ا  اما در کردار آنان ب    کسانی ک  پیش از من بوده اند نزیست ب  اندازه هم

چون یکی از آنان شد ، بلک   ها ب  سیر و سیاحت پرداختم تا هم اخبارشان تفکر نمود  و در آثار آن

زالل  ا . من قسمت ها ب  من رسیده  با هم  آنان از اول تا آخر بوده گویا در اثر آنچ  از تاری  آن

 زندگی آنان را از قسمت تاریک باز شناختم و سود و زیانش را دانستم)همان(.

کند ک  من  ها چنین اقترا می انانس درباره ساخت  پیشفرماید قوانین  اما  در این بخش نمی:تفسیر

فرماید فرزند  من در کردار و رفتار آنان نگریستم و آثار آنان را  خواهم بگویم، بلک  می برای تو می

اخبار صحیح آنان اندیشید  در این راه چنان استواری و پیگیری دقیق  دربارهپیگیری کرد ، 

ا ، لذا اصول و قوانین ناب را ک  از  زندگی کرده ا  و با آنان کارکرد  ک  گویا من با همان مرد  بوده

حوادث و رفتارهای زندگی و نتایج کارهای آنان ب  دست آورد  برای تو انتخاب نموده و بیان 

 (.231،:2،ج1080کنم)جعفری،  می

 ها: داشتن تجربه، شرط اصلي واگذاری مسئولیت

ینوان یکی از  ات از آن ب اهمیت تجرب  در فرهنگ اسممی ب  حدی است ک  در برخی روای

معیارهای مسئولیت، شناخت و سنجش توانایی افراد  ازجمل معیارهای گزینش نیرو یادشده است. 
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ها مشخص  ها در معرک  آزمون ب  میزان تجرب  آنان بیان شده است، زیرا گوهر توانایی انسان

 ه است ک  فرمود:روایت شدالسم (  )یلی ((. از امیر مؤمنان20: 1073شود)تهرانی:، می

 (.13: 3،ج1013شرح غررالحکم،«) مردمان جز با آزمون شناخت  نشوند»

های آنان مشخص شده باشد،  ک  آزمون شده باشند و توانایی واگذاری مسئولیت ب  افراد بدون آن

ها در معرض تباهی قرار گیرند. کسی ک  پیش از آزمودن  منزل  آن است ک  افراد و مسئولیت ب 

رود و  هایش خود را در معرض مسئولیتی قرار دهد ب  استقبال همکت می ظهور تواناییخویش و 

گیری از  نصیرالدین طوسی، با بهره برد.خواج  می تباهی سوی ب خود را، بلک  آن مسئولیت را  تنها ن 

 نویسد: ها می شرایط واگذاری مسئولیت  دربارهالسم (  )یلی سخنان اما  یلی 

یبارتند از شرافت در اصل و نسب، همت بلند، متانت رأی، داشتن تجرب  کافی،  اما این شرایط»

 ((.011: 1001طوسی،«)اراده محکم، صبر بر شداید، توانگری، شجایت

یکیی   مصرالسیم (   )یلی در زمان حکومت حررت یلی  باره: دراينالسالم(  )علیهسیره حکومتی امام علی 

پیس از برکنیاری قییس ابین سیعد از اسیتانداری مصیر،        لسیم (  ا )یلیی  های حساس بود. یلیی  از استان

را برگزید در زمان استانداری وی حملی  معاویی  بی  مصیر شیروع شید، همراهیی         بکر ابی محمدبن

مخالفان داخلی با سپاه معاوی  سبب اختمفات در میان مصریان شد. نابسامانی اوضاع مصر و فقدان 

ان موجب نگرانی اما  شد و تصمیم گرفت مالک اشتر را تجرب  محمد بن ابی بکر در مدیریت بحر

ای ب  مالک اشتر نوشت ک  در آن بی    جای وی ب  استانداری مصر منصوب کند، بدین منظور نام  ب 

راسیتی تیو از   » فرماینید:  اهمیت تجرب  در حکومت و یلت یزل محمد ابن ابی بکر چنین اشاره می

جیای   وسیل  تیو سرکشیان را بی     گیر  و ب  از تو کمک میکسانی هستی ک  من برای برپاداشتن دین 

بند . استانداری مصر را ب  محمد بن ابی بکر  نشانم و مرز پر از بیم و خطر را بر دشمن می خود می

آزمیوده نیسیت    واگذار کرد ، شورشیان بر وی شوریدند او جوانی است کم سن و سیال در جنیگ  

«) من بشتاب تا در کاری ک  شایسیت  اسیت بیندیشییم    ویس ب درنگ  تجرب  در کارها ندارد، پس بی

 (.70: 1071شرح ابن ابی الحدید،

ایین اسیت کی  یلیت برکنیاری محمید بین ابیی بکیر را تنهیا           السم (  )یلی نکت  مهم در نام  اما  یلی 

هیا   دهنید کی  در واگیذاری مسیئولیت     داند. در فرازی دیگر ب  مالک، دستور میی  تجربگی او  می کم

  ها داشتن تجرب  باشد: را برگزیند ک  از جمل  ویژگی آن افرادی
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دارند، از حیا برخوردار،از خاندان پارسا ودر  از میان ایشان افرادی را برگزین ک  تجرب »

تر و آبرویشان محفوظ تر  ها اخمقشان گرامی واسط  این خصلت مسلمانی پیش قد  باشند، زیرا ب 

 (.30البمغ : نام   نهج«) ها بیناتر هستند بت کارو طمعشان کمتر است و در سنجش یاق

مسئل  مهمی ک  در بحث تجرب  باید  :السالم( )علیهاهمیت استفاده از تجربه ديگران در نگاه امام علی 

السم (  )یلی موردتوج  قرار گیرد، استفاده از تجرب  دیگران است. بدین جهت است ک  اما  یلی

مرد را در جنگ  و هر کاری از صمبت و دالوری جوان بیشتر دوست رأی و اندیش  پیر»فرماید: می

 (.70البمغ :حکمت نهج«) دار 

داند و در وظیف   وظیف  صاحبان تجرب  را قرار دادن آن در اختیار دیگران میالسم (  )یلی اما  یلی 

ت ک  بکوشند و از وظایف مرد  یادی اس» فرماید: دیگر مردمان آموختن تجرب  از افراد باتجرب  می

 «.بیاموزند و تجرب  بیندوزند تا از یوامی بیرون آیند و ب  جرگ  خواص بپیوندند

مند  گون  ک  دانشمندان را موظف کرده ک  از دانش خود دیگران را بهره های اسممی همان آموزه

ند و با هر های خویش بیفزای دانند را مکلف ساخت  بیاموزند، و بر اندوخت  سازند آنان نیز ک  نمی

 (.108همان:حکمت«)سو نروند سو و آن نسیمی ب  این

شقی کسی است ک  از »فرماید: دربیانی دیگر اهمیت استفاده از تجرب  دیگران را چنین بیان می

 (.87همان:نام «)شده است، محرو  بماند ای ک  ب  او داده منفعت تعقل و تجرب 

مقصود از ثبت فقط نوشتن جزئیات حوادث : الم(الس )علیهاهمیت ثبت حوادث در نگاه امام علی 

نیست، بلک  مقصود از نوشتن، یبرت، حکمت و درس برای آیندگان است. لسان العرب در معنای 

ثبت تبدیل اخبار شفاهی ب  مطلب نوشت  شده است، ک  ب  دو شکل ترسیم و »نویسد:  ثبت می

ابن «)کند  اخبار رسیده، آن را قابل استفاده میگیری از  شود. ارزیابی، تفسیر و نتیج  تدوین انجا  می

 (.031منظور:

در دوران حکومت اما  در شهر کوف ، افرادی را بر   در اين باره:السالم( )علیهسیره حکومتی امام علی

شوند را ثبت  های کوف  گماشت ک  اسامی و اخبار و مشاهدات کسانی ک  از شهر خارج می دروازه

 فرماید: ها می در اهمیت ثبت حوادث و تجرب  جهت است ک  کنند. بدین

 (.272: 13،ج1013مجلسی،«)ای مرد  تعین وقت)تاری  حادث ( بنویسید و آن را ایم  نمایید»

 فرماید : توان دریافت ک  می چنین اهمیت این موضوع را در روایت نبوی می هم

 (87)همان:« یلم را مکتوب دارید تا محفوظ بماند»
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ب  ما شده  در نوشتن موجب انتقال یلو  و معارف اسممیاهلل و یلی  وال  و السلم( )صلیمبرهمین تأکید پیا

 است.

دستور فرمودند افرادی  اهلل و یلی  وال  و السلم( )صلیپیامبر در این باب:اهلل و علیه واله و السلم( )صليسیره حكومتي پیامبر

های میدان نبرد و اسامی کسانی ک   للها و تع ها( رشادت ها و کاستی خاص، نحوه جنگیدن)قوت

 فرماید: کردند ثبت کنند. در این خصوص می صحن  جنگ را ترک می

 (10،:2)شی  یباس قمی،ج« هرکسی سرگذشت مؤمنی را ثبت کند گویا او را زنده کرده است»

نویسد:  د. ابن اثیر میکر ها استفاده می از تجرب  دیگران در جنگاهلل و یلی  وال  و السلم(  )صلیچنین پیامبر هم

های ایرانیان در  با استفاده از تجرب  سلمان فارسی ک  تجرب  شیوه جنگاهلل و یلی  وال  و السلم(  )صلیپیامبر»

حفر خندق آشنایی داشت، توانست شهر مدین  را در مقابل حمل  دشمن در جنگ احزاب محافظت 

 (.3: 1011کند )ابن اثیر، 

 ي و عقليمثابه اسناد عین تجربه به

بندى دیگرى وجود دارد و آن، تقسیم  جای تقسیم یقل ب  نظرى و یملى، تقسیم در متون اسممى ب 

 فرماید: مى السم ( )یلی ها، یقل مطبوع و یقل مسموع است. اما  یلى  یقل ب  یقل طبع و یقل تجرب 
: 1078نام  یقاید اسممى،  دِّى المَنفَعَةَ. )دانشالعَقلُ یَقمنِ: یَقلُ الطَّبعِ و یَقلُ التَّجرِبَةِ، و کِمهُما یُؤَ

22) 

 جالب توجّ  است ک  از ایشان همین تقسیم، درباره یلم، روایت شده است:

 (20العِلمُ یِلمانِ: مَطبوعٌ و مَسموعٌ و الیَنفَعُ المَسموعُ إذا لَم یَکُنِ المَطبوعُ. )همان:

 «وع، بدون دانش طبیعى، سودمند نیست.دانش، دو گون  است: مطبوع و مسموع. دانش مسم»

سؤال، این است ک  یقل و یلمِ مطبوع چیست و چ  تفاوتى بایقل و یلم مسموع دارد، و چرا اگر 

 یقل و یلمِ مطبوع نباشد، یقل تجرب  و یلم مسموع براى انسان مفید نیست؟

ک  خداوند متعال  پاس ، این است ک  ب  حسب ظاهر، مقصود از یقل و یلم مطبوع، معارفى هستند

ها نهاده تا بتوانند راه کمال را بیابند و ب  مقصد نهایى آفرینش خود، راه یابند.  در طبیعت هم  انسان

 تعبیر کرده است: "الها  فجور و تقوا "قرآن کریم، از این معارف فطرى ب 

 (78وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها* فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها. )شمس:

اش راى ب  آن،  کس ک  آن راى درست کرد ]و[ سپس پلیدکارى و پرهیزگارى گند ب  نفس و آنسو»

 «الها  کرد.
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شود هم مبدأ ادراک است و هم مبیدأ تحرییک،    یقل طبع ک  امروزه از آن ب  وجدان اخمقى یاد مى

معیارفى کی  از    توانید از سیایر   و اگر بر اساس تعالیم پیامبران الهى احیا شود و رشد کند، انسان مى

 اندوزد، بهره بگیرد و ب  حیات طیّب  انسانى دست یابد. طریق تحصیل و تجرب  مى

شییطانى بمییرد، هییچ     اگر یقل طبع )وجدان اخمقى( در اثر پیروى از تمایمت نفسانى و وسیواس 

ر گون  ک  در کم  زیبیاى امیی   معرفتى براى رساندن انسان ب  زندگى مطلوبش سودمند نیست. همان

مؤمنان آمد، یقل طبع، نقش چشم را دارد و یقل تجرب ، نقش خورشید را. براى دیدن حقایق، هیم  

تواند جلوى لغزش نابینیا را   خورشید نمى ک  نور چشم سالم الز  است و هم نور خورشید، و چنان

 ت.تواند مانع لغزش و انحطاط کسانى گردد ک  یقل طبع آنان مرده اس بگیرد، یقل تجرب  هم نمى

تیرین وسییل     های یینی مشاهده و تجرب  اساسیی  برای ارتباط با واقعیتالسم (  )یلی از دیدگاه اما  یلی

 وظایف دانشمندان یبارتند از:السم (  )یلی است. بر اساس همین دیدگاه اما  یلی

الف( مشاهده و تجرب  و توصیف واقعیات و حقایق هستی و وارد نساختن مجهوالت ب  یرص  

 مات.معلو

ب( تصرف صحیح در شناخت و بکار بستن هم  یلو  و معارفش برای توفیق یافتن ب  حیات 

 (.100البمغ :خطب  نهج«)مطلق

تجرب  کافی در مسائل، فرمانده را بر امور مسلط و با مشکمت آشنا و  نقش تجربه در فرماندهی:

 ب  خلیف  دو  فرمود:م ( الس )یلی سازد. ب  همین جهت حررت یلی ها آماده می برای رفع آن
دشمنان  سوی ب دیده را  تو خود برای جنگ از مدین  خارج نشو، لیکن مردی جنگ»

شرح « ) شود بفرست، دشمن اگر بداند فرمانده در میان سپاه هست تمایلش در جنگیدن افزون می

 (.002: 2،ج1013غررالحکم،

اهلل و یلی  وال  و السلم(  )صلیدهی از نگاه پیامبر هیثمی، در کشف االستار در باره اهمیت تجرب  در  فرمان

سعدابن وقاص، را برای خبرگیری از  اهلل و یلی  وال  و السلم( )صلیها پیامبر  در یکی از جنگ»نویسد:  می

وضعیت دشمن ب  مأموریت فرستاد. سعد، در بازگشت برخمف رفتن، با آهستگی و وقار بیشتری 

چرا بر خمف رفتنت ک  بایجل  راه رفتی، راه » فرمود:   و یلی  وال  و السلم(اهلل )صلیرفت. پیامبر راه می

خواستم دشمن برداشت کند ک  بایجل  در راه رفتنم  روید ؟ گفت با این حرکت نمی می

 اش فرمود: ضمن تحسین از او و تجرب  اهلل و یلی  وال  و السلم( )صلیا .اینجا بود ک  پیامبر ترسیده

 (.231: 2،ج1033)هیثمی،« ای است فرماندهی آد  باتجرب  و شایست  سعد، در امر»
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تجرب  نظامی سلیمان ابن برد »نویسد:  ها می  در جنگالسم (  )یلی ابن اثیر، در خصوص سیره اما  یلی

 (.031: 2،ج1011ابن اثیر، «) ها همراه یلی ابن ابی طالب بود در هم  جنگ

تواند انسان را از  اند مى شورت با کسانى ک  اهل تجرب م تجربه داشتن،شرط اساسی در مشورت:

هاى آنان رهنمون شود. ب  همین سبب است ک   خطاهاى گذشتگان مصون دارد و ب  درستى

 آمده است:السم (  )یلی هاى یلى  ک  در سفارش شده است، چنان مشورت با اهل تجرب  توصی 
 (038: 1،ج 1013، غررالحکم« )أفرل من شاورت ذوا التّجارب.»

 هاى فراوان باشد. برترین کسى ک  با وى مشورت کنى باید داراى تجرب 

 و نیز آمده است:

 .(033)همان، :« خیر من شاورت ذوا النّهى و العلم و أولوا التّجارب و الحز .» 

ها و  بهترین کسى ک  با او مشورت کنى خردمندان و دانشمندان و خداوندان تجرب »

 «.اند دوراندیشی

توانند مشاوران  اى قوا  یافت  برخوردارند و مى آنان ک  تجرب  فراوان دارند، از آرایى پخت  و اندیش 

 :السم ( )یلی مناسبى باشند ک  ب  بیان یلى 

 (073)همان:« رأى الرّجل یلى قدر تجربت .»

 «تجرب  اوست. اندازه ب اندیش  انسان »

ها و دوراندیشان  ان و دانشمندان و صاحبان تجرب بهترین مشاوران ، خردمند»و نیز آمده است: 

توانند  برخوردارند و می یافت  قوا ای  هستند ک  تجربی فراوانی دارند. از آرایی پخت  و اندیش 

 (.233)همان:«. مشاوران مناسبی باشند

در آن »ایند: فرم چنین روایت می السم ()یلی های مشاور از یلی ، در مورد ویژگیالسم ( )یلی اما  صادق

ها پنج خصلت باشد: یقل، بردباری،  کند باکسی مشورت کن ک  در آن امور ک  دین تو اقتراء می

وخطا و هر حکیمی اهل تجرب   فرمود: هر بردباری اهل آزمون اهلل و یلی  وال  و السلم( )صلیتجرب  )ک  پیامبر

 . (87:130،ج1013)مجلسی،« تقوا واست(ناصح بودن 

 پیروزی: نقش تجربه در

ها، تأثیر زیادی در پیروزی دارد. رابط  کار،  قرار گرفتن در موقعیت، شرایط میدان نبرد و تجرب  نیرو

فرمود:الظفر  السم ( )یلی توان در ابعاد گوناگون جستجو کرد.یلی تجرب  و پیروزی و موفقیت را می

 بالحز  والحز  بالتجارب
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)شییرح «. هییا د و آن نیییز در سییای  تجربیی  آییی بیی  دسییت مییی  دوراندیشیییپیییروزی در سییای   »

 (233: 2،ج1013،غررالحکم

 فرماید: چنین در بیانی دیگر  نقش تجرب  را در پیروزی چنین بیان می هم

 (131همان:«)شود وسیل  تجرب  حاصل می پیروزی با حسابگری دقیق است و حسابگری دقیق، ب »

  شناسي روش
های ضروری روش،  با توج  ب  اینک  از ویژگیاین تحقیق از نوع کاربردی است و روش آن 

توان با هر روشی مورد  ها با موضوع پژوهش است. بدین معنا ک  هر موضویی را نمی تناسب آن

ویژه زمانی ک  موضوع شناخت صامت نبوده و در واکنش ب  نوع روش  تحلیل و فهم قرار داد. ب 

( روش 10 :1031یفای نقش نماید.)افتخاری،صورت ایجابی و یا سلبی ا انتخابی و تولید معنا، ب 

 باشد. تحلیلی می -توصیفی

توان گفت  البمغ  می ویژه کتاب شریف نهج های بیان شده برای آموزهای اسممی ب  نظر ب  ویژگی

دلیل ماهیت هنجاری موضوع پژوهش  ب « تحلیل محتوا»روش تحلیل اطمیات با استفاده از 

 حوزه پژوهش بوده است. گوی اولی  نیاز محقق در جواب

در دوران حکومتشان در  السم ( )یلی جامع  آماری این تحقیق تمامی احادیث و روایاتی ک  اما  یلی

 شود. روایت برآورد می133اند. ک  خصوص تجرب  فرموده

توان آن را  حجم نمون  آن اگر جامع  آماری موردنظر کوچک و حجم تعداد افراد آن کم باشد، می

ک  در این پژوهش  ( بنابراین با توج  ب  این113: 1073امل مطالع  نمود)حافظ نیا، طور ک ب 

کمتر از السم ( )یلی تخصصی بودن موضوع، حجم روایات اما  یلی  واسط  برخورداری از جنب  ب 

 گردد. باشد، بنابراین در این حال جامع  آماری تما  شمار می روایت در موضوع تجرب  می133

هیا   وتحلییل داده  برداری بود و روش تجزی  ای و فیش آوری دادها روش کتابخان  ار جمعروش و ابز

 السیم (  )یلی ها، آراء، نظرات، رهنمودها و تدابیر مدیریتی اما  یلی تحلیل گفتمان جهت احصاء اندیش 

   است.

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
مورد است، ک  برای پاسخگویی  71در موضوع این پژوهش السم ( یلی )ها در گفتمان اما  یلی حجم نمون  داده 

 ب  پرسش پژوهش ب  ترتیب در موارد زیراست:

 بار یامل پیروزی، 22 -
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 بار شرط الز  برای مشورت،13 -

 دار، بار احترا  ب  رای تجرب 11  -

 گیری صحیح، بار تصمیم10 -

 بار منبع یلم و معرفت،00 -

 بار مانع فریب و شکست،0 -

 ستندسازی تجرب  بایث حفظ آن است،بار م0 -

 بار یامل موفقیت،0 -

 بار افزایش خرد،0 -

 بار تاری  محصول تجربیات گذشتگان،2بار ایجاد دانش جدید،2 -

 سازی تجرب  بایث حفظ آن است، بار مستند2 -

 ها، بار شرط الز  برای مسئولیت1 -

 بار مصونیت از خطا،1 -

 بار یامل احیاء گری.1 -

 السم ( )یلی کارکردهای تجرب  در گفتمان اما  یلیهای آماری  : شاخص1جدول 

 تعداد تكرار معنا واژه محوری سند مورد کارکردی ردیف

 بار1 تجرب  زیاد موجب مصونیت طول التجارب 22: 2غررالحکم جلد مصونیت از خطا 1

 بار0 موفقیت التوفیق 011البمغ  حکمت  نهج یامل موفقیت 2

 بار2 دانش تازه یلم مستأنف 22:  7الکافی ج ایجاد دانش جدید 0

 بار0 استعداد یقل العقل 73:  1غررالحکم ج افزایش خرد 0

 بار0 سممت از سفوط سلم من العواطب 33: 2غررالحکم ج  مانع فریب و شکست 3

 بار1 یبرت  پند دهنده وناصح و العتبار منذر الناصح 33: 2غررالحکم ج  یامل احیاء گری 1

 بار3 یقل تجربی یقل التجرب  22: 0غررالحکم ج ناد یینیب  مساب  اس 8

 بار13 مشاوره شاورت 033: 1غررالحکم ،ج شرط الز  مشورت 7

 بار22 دور اندیشی و پیروزی حز  ،ظفر 233: 2غررالحکم جلد  یامل پیروزی 3

 بار 0 نوشتن حوادث ورخ-کتب 272: 13بحاراالنوار ج  مستندسازی تجرب  بایث حفظ آن است 13

 بار2 اخبار اتان آثارهم 01نهج لبمغ  نام   تاری  محصول تجربیات گذشتگان 11

 3 بهترین انتخاب حسن االختیار 37: 11ابن ابی الحدید،ج گیری صحیح تصمیم 12

 بار0 نگهداری تجرب  حفظ النجرب  318: 13ابن ابی الحدید ج  منبع یلم و معرفت 10

نوخ منهم اهل  230: 3غررالحکم ج ها شرط الز  برای مسئولیت 10

 التجرب 

 بار 1 انتخاب اهل تجرب 

 بار11 اندیش  رای 038: 1غررالحکم ،ج دار احترا  ب  تجرب  13
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  السم ()یلی :  توزیع فراوانی کارکردهای تجرب  در گفتمان اما  یلی2جدول 

 درصد معتبر درصد فراواني واژ محوری ردیف

 2/1 2/1 1 طول التجارب 1

 2/1 2/1 1 و العتبار منذر الناصح 2

 2/1 2/1 1 نوخ منهم اهل التجرب  0

 0/2 0/2 2 یلم مستانف 0

 0/2 0/2 2 آثارهم 3

 3/0 3/0 0 التوفیق 1

 3/0 3/0 0 العقل 8

 3/0 3/0 0 ورخ-کتب 7

 8/0 8/0 0 سلم من العواطب 3

 8/0 8/0 0 حفظ النجرب  13

 7/3 7/3 3 یقل التجرب  11

 3/13 3/13 3 حسن االختیار 12

 7/12 7/12 11 رای 10

 0/18 0/18 13 شاورت 10

 1/23 1/23 22 حز  ، ظفر 13

ها در ستون دو   ی آنشود ک  هم کارکرد برای تجرب  شناخت  می 13 السم ()یلی طورکلی از آثار اما  یلی  ب 

 بیان شده است. 1جدول شماره 

 سطح    3در  السم ()یلی گان  تجرب  از نگاه اما  یلی  ردهای پانزدهمیزان اهمیت هر یک از کارک

ترتیب یمل شده است  این بندی قرار گرفتند. در این جدول ب  مورد دست   0ب   شرح جدول

بندی، در  ینوان معیار دست  ک  با در نظر گرفتن درصد فراوانی نسبی هر یک از کارکردها، ب 

بندی بر اساس محاسب  دامن  تغییرات و تقسیم  اند. دست  ت های مشخص شده قرارگرفدست 

 دست  صورت گرفت  است. 3آن بر 

 – 83/23(، زیاد )37/13 – 71/13(، متوسط )33/1 – 38/13(،  کم)2/1 – 7/1خیلی کم )

 (81/23 – 21(،  خیلی زیاد)78/13
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السم (ی )یل: تعیین میزان اهمیت کارکردهای تجرب  از منظر اما  یلی 0جدول 
 

 کارکرد تجربه سطح اهمیت رديف

 یامل پیروزی خیلی زیاد 8

 شرط الز  برای مشورت زیاد 3

 احترا  ب  نظر فرد مجرب متوسط 9

 گیری صحیح کمک ب  تصمیم کم 4

 ب  مثاب  اسناد یینی - خیلی کم 5
 منبع یلم و معرفت -
 مانع فریب و شکست -
 مستندسازی برای حفظ تجرب   -
 افزایش خرد  -
 یامل موفقیت -
 ایجاد دانش -
 استفاده از تاری  -
 ها شرط الز  برای واگذاری مسئولیت -
 احیاگر -
 ایجاد مصونیت از خطا -

 

  برابر دومین کارکرد آن، دارای اهمیت است و  3/1ینوان یامل پیروزی حدود  تجرب  ب  کارکرد

 تر است. پر اهمیت از سایر کارکردهای تجرب السم ( )یلی ب  مقدار محسوسی در سیره اما  یلی

   تر کارکردی از منظر  های کمنبندی کارکردهای مشخص شده، میزان اهمیت مقول  با دست

 گردد. ارائ  می 0اما  بر اساس جدول شماره 

 بندی و شاخص سازی کارکردهای تجرب  : دست 0جدول 

 میزان اهمیت نسبی ب  درصد شده شاخص ساخت  ردیف
 31/01 فقیت و پیروزی و جلوگیری از شکستتجرب  با کارکرد یامل مو 1
 20/03 تجرب  با کارکرد مشورت پذیری و انتخاب مشاور 2
 27/11 گرایی و خرد تجرب  با کارکرد افزایش توج  ب  یقل 0
 71/3 تجرب  با کارکرد استفاده از تاری  و گذشت  0
 11/1 تجرب  با کارکرد انتخاب کارگزاران 3

 

  ینوان یامل موفقیت و مانع شکست مطرح  ای ب ب  طور یمده السیم ( )یلی یلی  تجرب  در نگاه اما

 گردد.گردد. تا حدی ک  این کارکرد حدود نیمی از اهمیت تجرب  در نگاه اما  را شامل میمی

  درصید   03دارای حیدود   السیم ( )یلی ینوان شرط الز  برای انتخاب مشاور در منظر اما   تجرب  ب

 اهمیت است.



 
 1037زمستان ، 87، شماره هفدهمسال  -اتژیک فصلنام  مطالعات دفایی استر  003

 گرایی و رشید خیرد در اندیشی  امیا  دارای اهمییت نسیبی        استفاده از تجرب  برای افزایش یقل

 است.

 .تجرب ، برای استفاده از تاری  و گذشت  در اندیش  اما  دارای اهمیت نسبتاً جزئی است 

شده اما اهمیت نسبی آن  شرط تجرب  برای واگذاری مسئولیت ب  افراد هرچند در اندیش  اما  مطرح

توانسیت   ای در میان انبوه مقیوالتی کی  میی    سیار جزئی است. البت  صرف مطرح بودن چنین مقول ب

 از آن است. السم ()یلی دهنده اهمیت آن و غافل نبودن اما  یلی  مطرح باشد نشان

   پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری-الف

موضیوع تیأثیر تجربی  در     دیی نما یممعرفی برای تجرب  السیم (  )یلی  کارکردی ک  اما  یلی نیتر یاساس

پیروزی و موفقیت و جلوگیری از ناکامی و شکسیت اسیت. از یکسیو ایین موضیوع کی  نیمیی از        

کارکرد تجرب  است اما  نیتر مهمک  اگرچ  این کارکرد  دهد یماهمیت تجرب  را دربرمی گیرد نشان 

تند. از سیوی دیگیر ایین یافتی      و اهمییت هسی   توجی   قابلی آن نیست و کارکردهای دیگر هم  هم 

تنها یامل پیروزی یا میانع شکسیت نیسیت.     السم ()یلی  نمایانگر آن است ک  تجرب  در منظر اما  یلی

 بلک  در کنار این یامل بسیار مهم یوامل دیگری نیز برای پیروزی الز  و مهم هستند.

ن بی  نظیرات مشیاور مجیرب     کارکرد دیگر تجرب  ک  شرط الز  برای انتخاب مشاور و اهمیت داد

 چراکی  در راستای همان یوامل الز  برای کسب موفقیت ارزیابی شود.  تواند یماست نیز ب  شکلی 

اخذ مشورت و انتخاب مشاور ب  طور طبیعی برای دسیتیابی بی  موفقییت، پییروزی و ممانعیت از      

و تفسییر اسیت.    لیی تحل قابل. بنابراین موضوع انتخاب مشاور در دو زمین  ردیپذ یمناکامی صورت 

ک  ذکر شد مربوط ب  قرارگیری در کنار موضوع دسیتیابی بی  موفقییت اسیت.      گون  همانزمین  اول 

درصدی مقول  رابط  تجرب  و کسب رستگاری و موفقیت در  83این امتزاج حاکی از اهمیت حدود 

مشیاوره بیدون    تجربی  در مشیورت و   موضیوع اندیش  اما  باشد. زمین  دو  مربوط ب  تفسیر خود 

درصد است. این  03امتزاج آن با سایر موضویات است. اهمیت این موضوع در دیدگاه اما  حدود 

امر حکایت از آن دارد ک  تنها شرط مشاور، مجرب بیودن وی نیسیت. بلکی  یوامیل دیگیری کی        

 احتماالً دانش، تخصص و... باشند نیز حائز اهمیت هستند.

اسیت،   السیم ( )یلیی  اهمیت نسبتاً قابیل تیوجهی در دییدگاه امیا  یلیی      کارکرد دیگر تجرب  ک  دارای 

موجب افزایش توج  ب  یقل و خرد گردد. خیود   تواند یمیی و توج  ب  خرد است. تجرب  گرا یقل
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در راستای همیان موضیوع اصیلی دسیتیابی بی  پییروزی و        تواند یممقول  توج  ب  یقل و خرد نیز 

 موفقیت ارزیابی شود.

عدی ک  دارای اهمیت نسبتاً جزئی است اسیتفاده از تجیارب گذشیتگان و تیاری  اسیت.      موضوع ب

اسیتفاده از افیراد مجیرب در واگیذاری      السیم ( )یلی کارکرد تجرب  از دیدگاه اما  یلی  نیتر تیاهم کم

توجی  امیا  بی  معیارهیای دیگیری ماننید        توانید  یممسئولیت است. دلیل اهمیت کمتر این موضوع 

از ایین یافتی     توانید  یمی ک  تر مهمی مسئوالن باشد. نکت  بسیار ریکارگ ب هد و... برای تخصص، تع

استخراج گردد، ایتقاد اما  ب  موضوع گردش نخبگان و بلوک  نشدن مسیئولیت در دسیت گروهیی    

امیا   دانید  یمی اما  موضوع مجرب بودن برای کسب مسئولیت را حیائز اهمییت    ک  نیاخاص است. 

. ب  معنای ظرافت بسیار ویژه دیدگاه اما  در این حوزه است. دهد یمت را کم نشان درج  این اهمی

انتخاب کارگزاران نباید محدود ب  افراد دارای تجرب  بوده و حلق  آن بست  باشید. بنیابراین بایسیتی    

امکان تجرب  اندوزی برای افراد حائز سایر شرایط الز  فراهم شود. تیا از یکسیو گیردش نخبگیان     

 ت پذیرد و از سوی دیگر افراد بدون تجرب  در مسند امر قرار نگیرند.صور

نسبت ب  تجرب  بسییار گسیترده    السم ()یلی بیان نمود ک  دیدگاه حررت یلی  توان یمدر تحلیل کلی 

ی مختلف بی  کارکردهیای آن پرداختی  و بیا مییزان تأکیید       ها جنب از  ک  یطور ب وهم  جانب  است. 

 نیتیر  یاساس ک  یطور ب . اند فرمودهرد، جایگاه تجرب  در امور مختلف را معین مشخص بر هر کارک

. بیشیتر کارکردهیای تجربی  نییز حیول      گردد یمیامل پیشرفت و دستیابی ب  کامیابی، تجرب  معرفی 

 11درصید انتخیاب مشیاور، و     03درصد موفقیت،  33همین محور در گردش هستند. تجرب  یامل 

تجرب  حائز اهمیت، امیا غییر    کارگراندر زمین  استفاده از تاری  و انتخاب  یی است.گرا یقلدرصد 

 است. کننده نییتع

   :ها پیشنهاد -ب

 ینوان یک منبع  دانش مدیریتی. گیری از تجرب  افراد ب  ( بهره1

 ( ثبت تجرب  افراد.2

 ب .تجرب  برای انتقال یملی تجر کارگیری افراد باتجرب  در کنار نیروهای کم ( ب 0

  ها. ( ممک قرار دادن داشتن تجرب  در انتخاب افراد برای تصدی مسئولیت0
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 فهرست منابع:
 یمم  طباطبایی( ترجم  و تفسیر) قرآن کریم 

   منابع فارسي -الف 
 (1033اخوان ،پیمان)آتی نگر، تهرانمديريت دانش از ايده تا عمل، 

 (1071ابن ابى الحدید )راث العربى.، داراحیاء التالبالغه شرح نهج 

 (1011ابن اثیر)دار صادر، بیروت.الکامل فى التاريخ ، 
 تا . ، بیروت، بی نا، بی، لسان العربابن منظور 

 ( 1010احمد بن حنبل )بیروت، چاپ دو دار الفکرمسند تحقیق: محمد درویش، .ه. ق ، 
 ( 1073اردکانی، رضا )قم،السالم( )علیه دانشنامه امام علی ، 

  ،تا ، بیروت .بیالظنون کشفاسماییل پاشا 
 (1031افتخاری، اصغر )دانشگاه اما  صادق.امنیت ، 

 (1073تهرانی دلشاد )دفتر تبلیغات ،قم)صلی اهلل و علیه واله و السلم( سیره پیامبر اکرم ، 
 (1070جاسم، حسین ،)امیرکبیر، تهرانتاريخ سیاسی غیبت ، 

 ( 1080جعفرى، محمدتقى ،)فتر نشر فرهنگ اسممى،قم.، دالبالغه ترجمه و تفسیر نهج 

 (1083جمعی از نویسندگان)پژوهشکده تحقیقات ا سممی قم.عوامل شکست و پیروزی ، 
 (1077خاکی،غم  رضا )شبی ، کرج.موردپژوهی سازمانی ، 

 دانشگاه تهران.شرح غررالحکم( 1011الدین) خوانسارى، جمال ، 
 (1033دفاع ملی )دایا، تهران.وای بر طرح تحقیق نظام حکومتی الگ مقدمه ، 

 (1010شی  مفید)تحقیق موسس  ال بیت، قم.االرشاده.ق ، 
  ،ایلمى، بیروت بی تا.احتجاجطبرسى ، 

 (1001طوسی، خواج  نصیر الدین )،یلمی فرهنگی، تهران، اخالق ناصری 
 االسم ، قم. ، انتشارات فیضالبالغه نهج( 1013االسم  ) فیض 

  ،ات کتابخان  سنائى بی تا .، انتشارسفینه البحارقمی، شی  یباس 
 (1013کلینى، محمد بن یعقوب)انتشارات اسوه.الکافى ، 

 (1013مجلسی، محمدتقی )دارالکتب االسممی ،.بحاراالنوار ، 
  (103هیثمی).موسس  الرسال  بیروت.کشف االستاره.ق، 

  ،بیروت بی تا.دارصادریعقوبی، تاری  یعقوبى ، 
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