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 چکیده 

ک قواعد زبانی نیز به کم یهر متن تابعی از یک گفتمان یا تعامل چندگفتمان با یکدیگر است. هر صاحب گفتمان
ه حامل البالغکند. از این منظر، متن نهجمحتوا می یدو تولبخشد های پیرامونی خود معنا میبه حوادث و واقعیت

ته است. گرفبر سطوح مختلف و با ساختارهای زبانی متفاوت شکل است کهو محمل اصلی گفتمان امام علی)ع( 
و تطبیق آن بر  گفتمان یلتحلروش  ۀخصوص الگوهای کار در حوزدر این پژوهش از روش تحلیلی و به

رقیب،  یهامانگفت یرسا، گفتمان امام در نسبت با سویکوشن گردد که از البالغه کمک گرفته شده است تا رنهج
ددی معرفتی این گفتمان، اضالع متع زبانی و ۀقاطعیت بیشتری دارد؛ از سوی دیگر، هندس شفافیت، جامعیت و

انی قرار مالبالغه سطوح متعدد گفتد که در متن زبانی نهجن پژوهش از این واقعیت حکایت دارهای ایدارد. یافته
تنوع اهداف و مقاصد در مناسب از مفاهیم و اصطالحات رایج زمانه؛  ۀتوان به مواردی چون استفاددارد که می

های اساسی جامعه از دل اتفاقات مشیاستفاده از زبان؛ توانش باالی ارتباطی بین امام و دیگران؛ ترسیم خط
به جهت تعدد مخاطب و تفاوت موقعیت؛ ابتنای هر واقعیت بر اندیشه و باور راستین؛  یکنش گفتارتنوع گوناگون؛ 

الگوهای برتر و کامل زیست  به سمتهای رقیب؛ هدایت مردم و جامعه برداری از مقاصد و کارکرد گفتمانپرده
پس از رحلت  خصوصهفردی و اجتماعی و غیره اشاره کرد. نبود هر یک از این سطوح با رسالت خاص امام ب

بایست گفتمانی جامع، دقیق و اثرگذار خلق کند پیامبر اکرم)ص( که جامعه دچار اختالفات زیادی شده بود و می
 آید. های رقیب حرفی برای گفتن داشته باشد سازگار در نمیتا در برابر گفتمان
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 مقدمه  .1

 که اردقرار ددر یک سنت تاریخی و زبانی )ع( امام علی سخناناز  ایشدهگزینشمتن عنوان بهالبالغه نهج
امور و مفاهیم رایج زمانه  حاالت و توجهی بهکم و (tradition) سنتفهم دقیق آن فهم سخنان امام بدون 

در مورد همه متون گفتاری و نوشتاری مصداق  گریزانه خواهد بود. این مطلبهنجارگزاف و امری  ،صدور
که روشن شود مخاطبان اولیه  دارد یتو اهمکند، اما در خصوص متون تاریخی دو چندان ضرورت پیدا می

 عملیات تفهیم و ؛مفاهیمی انس ذهنی دارند با چه امور و ؛قرار دارند یو فکردر چه جو روانی  ؛کیایندها آن
 پذیرد.چگونه صورت می یانشانمتفاهم در 

ای یک گوینده که یابدکه هر متن زبانی در فرایندی شکل می شناسان استپذیرفته همه زبان یباًتقرامروز     
خاطبان مبه عصری و غیرعصری یعنی  )البته این مخاطبان مخاطبانی هم حاضر باشندباشد؛ شنوندگان یا 

اپذیر نبومی هم به نحو اجتنابشوند(؛ محیط یا زیستهای پس از آن تقسیم مین متن یا زمانزمان تکوّ
ای خود و رتا آن متن را ب شود؛ خوانندگان یا مفسرانی هم باید باشندمتن در آن حادث  شته باشد تاوجود دا

شتری شفافیت بی ،که از ناحیه هر یک از چهار رکن فوقهر متنی در صورتی قطعاً دیگران قابل فهم کنند.
تر راهمیتپ مسائل . در این بین، برخی امور وواقع گرددبا  پذیرتر و مطابقتواند فهم، به همان اندازه مییابد

از عرف رایج زمانه؛ از  ؛گیردمیکجا  خود را از یمحتواو ساختار  ،که متناین ، مثالًخواهند کردجلوه 
شاید  ،موجود در هر دوره؛ از نبوغ دانشمندان آن زمانه یا از حوزه ابتکارات شخصی افراد یهافرهنگخرده

و در عین حال محکوم به قواعد است  متن زبانی یککه ) البالغهچون نهج تاریخیدر متن با این نگرش 
پژوهش شده باشد؛ گویی باور یا عقیده در مورد این متن همچنان این  ( کمترزباندر زمانی  و یزمانهم

وذ اوج زیبایی و تأثیر و نفرا در  خودسخن  است کههای منحصر به فردی آن دارای ویژگی گوینده است که
 (.24-42: 1831 مطهری،) سخنی فروتر از سخن خالق و فراتر از سخن مخلوق قرار داده استو در مرتبه 

  مسئله. بیان 1-1

یک از هیچ تکه تح فرض کردنوشتاری را  نویسنده یا گفتار یندهگوبتوان  که نمایدینمساده  در بادی امر،
عاتی زیرا هیچ اطال؛ داف و مقاصد خود را در ظرف زبان ریخته و تولید محتوا نمایدهموارد باال توانسته باشد ا

دیگر ها با یکهایی برای تعامل انسانگیرد؛ همواره زمینهتاریخ در خأل شکل نمیمربوط به انسان، جامعه و 
یلسوف ف آستینخود بنابر دیدگاه  یکنش کالم از سویی، افراد در در ظرف جامعه و تاریخ وجود داشته و دارد.

ها را هم یتبلکه واقعسازند، فقط ارتباط زبانی با دیگران برقرار نمی و عباراتها با بیان واژه ،تحلیل زبانی
توانند یم است که یک جمله فقط توصیف وضعیت امور یا تعیین برخی حقایق به نظر او. دهندتغییر می

 .(Austin, 1962: 1) صادق یا کاذب باشند
ده، گانه گوینارکان سه های کالمی است؛یا کنش یگفتار یهانشانه سراسر البالغه کهنهجمتن  در    

 کامالًرا  متنساختار زبانی حاکم بر هم که  نندآفریحاضر و نقش کامالً )بافت موقعیتی( محیط شنونده و
ای هدر درون گفتمانرا فرایند تولید معنا و محتوا وهم  دهندنشان می فرهنگ زمانه ادبیات و مرتبط با
 آن حوادث و ساختار زبانی خاص به در یک فرم و السالمیهعلامام گمان سازند. بیتداعی میمختلف 
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ه ک معرفتی خاص خود را دارد ه زبانی وهندس ،گرفته توسط امامها معنا داده است. لذا گفتمان شکلواقعیت
  تحقیق حاضر است. مسئلهها و سطوح معنایی و زبانی دارد؟ یژگیوکه این گفتمان چه پرسش از این

 پژوهش. ضرورت و اهمیت 1-2

اما کشف و شناسایی سطوح مختلف گفتمان  ؛نیامده استالبالغه نهجاگرچه همه اندیشه و گفتمان امام در 
لعات شناسی و مطاهای حوزه تحلیل گفتمان و زبانایشان در فضای مطالعاتی امروز و با تکیه بر یافته

مربوط  لمسائفرهنگی نقطه عطفی خواهد بود در استفاده منطقی و متعادل از آن گفتمان در حل مشکالت و 
 . حوزه گسترده فرهنگ و تمدن اسالمیبه 
گیری خود و براساس سطح نیاز و آگاهی امام را در زمانه شکل گفتمانپژوهش حاضر کوشیده است تا     

درستی بسنجد و برای چرایی و چگونگی ساختار زبانی و میزان شفافیت و قاطعیت صاحب به آنمخاطبان 
را بالغه النهجنگرش مخاطب امروزی به  ،کاراین آن گفتمان در بیان حقیقت پاسخ مناسبی بیابد. قطعاً

قرار خواهد داد. این در حالی است که هنوز برداشت جامع و کاربردی  مسائلو در مسیر حل منطقی  ینانهبواقع
عملی امام برای انسان امروزی وجود ندارد. شاید با شناسایی و قرار دادن گفتمان امام در  ۀاز اندیشه و سیر

 کرد. و تجربه درستی انتقال اندیشهبه های علمی جهان معاصر بتوانسازیمسیر گفتمان

 پژوهشۀ . پیشین1-3

و  شناسان قرار گرفتشناسان و فیلسوفان زبان و جامعهحوزه تحلیل گفتمان از همان آغاز محل توجه زبان
های متعدد در این حوزه نوپا به پژوهش رغمبه علوم قرار گرفت. در اختیار دانشمندان سایرالگوهای کار آنها 
این روش جدید به شکل گسترده وارد  ، هنوزیشناسجامعه، سیاست و یشناسزبانهای خصوص در حوزه

. خوشبختانه در حوزه های مرتبط با قرآن و حدیث نشده استحوزه علوم اسالمی به خصوص دانش
اند؛ دهرا بررسی کرالبالغه نهجهایی از بخشموردی  است که پژوهی تحقیقاتی صورت گرفته البالغهنهج

 از فضائلی و نگارش «جان سرل کنش گفتاری براساسالبالغه نهج 41 خطبۀتحلیل »چون هایی پژوهش
تحلیل » ؛(1832زوزنی و پهلوان نژاد )از عرب «البالغهنهج 42 خطبۀ بررسی ساختارگذرایی در» (؛1831)

البالغه بررسی گفتمان انتقادی در نهج» ؛(1834) از صفایی و سلطانی «بالغهالنهج 43گفتمان انتقادی نامه 
تحلیل »؛ (1832از محسنی و پروین ) «()مطالعه موردی توصیف کوفیان نورمن فرکالف ۀبراساس نظری

ای از ساختار هر یک به نحوی جنبه(. 1834) یرزاییو موش محمودی، چراغیاز  «گفتمان ادبی خطبه جهاد
گوی فضائلی و نگارش ال مثالً، اندزبانی و سطح گفتمانی کالم و اندیشه امام را بررسی و تبیین نموده

 هایشاند که کاربرد کنجستجو کرده و این نتیجه را گرفته 41کنش گفتاری سرل را در خطبه  یوجهپنج
ی، اعرب زوزنی و پهلوان نژاد بسامد فرایندهای مادی، رابطه اظهاری و اعالمی بیشتر از عاطفی بوده است.
گفتمان  43و سلطانی در نامه  یاند. صفایدست دادهبه 43ذهنی، وجودی، بیانی و رفتاری را در خطبه 

 ؛اندرا روش نساخته)معاویه(  زبانی خاص امام را در مقابل گفتمان رقیب هایینشگز امام و مشروعیت
درت طبقه ها با بافت موقعیتی و قمحسنی و پروین با استفاده از مدل تحلیل گفتمان فرکالف، رابطه گفتمان
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ز امام اثیرات متقابل اند و تأا محل نظر خود قرار دادهاجتماعی حاکم بر زمانه ر شرایط سیاسی و حاکم و
ارتباط و  ،یا جهاد 42در خطبه  محمودی و همکاران هم اند.عکس را نتیجه گرفتهشرایط جامعه و بر

 اند.متن با بافت موقعیتی را نتیجه گرفته هماهنگی بین ساختارهای بیرونی و درونی
ین موضوع ا تا سعی شده است در تحقیق حاضررغم تداخل مباحث این نوع تحقیقات با تحقیق حاضر، به    

و  متن با واقعیتآن های و بر تمام کنش و واکنش متنیک که تحلیل گفتمان بر سطوح مختلفی از 
البالغه نهجتن در سراسر م نسبتاً این سطوح گفتمانیساختارهای زبانی رایج سایه دارد، بیشتر توجه شود، زیرا 

بانی نظری تا مشد حضور و نقش دارند، موضوعی که شاید بهتر بود قبل از تحقیقات فوق به آن پرداخته می
نی های مختلف در حوزه تحلیل گفتماکشف و سپس با مدلالبالغه نهجمندی گفتمان در لی نظامو اصول ک

گرا نبود هر یک از عوامل نقشاست تا بررسی کند که  آنعالوه بر هاین تحقیق ب شد.بررسی و مقایسه می
ا بر یک هگفتمان در بیان واقعیت هر چراگذارد و می ثیری بر مقوله تولید معناأدر فرایندهای زبانی چه ت

 شود؟بنا میساختار زبانی خاص 
 

 شناسی پژوهشروش .2
له در أسترین مگرفته است و چون مهمهای نسبی حوزه تحلیل گفتمان شکل پژوهش حاضر بر محور یافته

ساختار را  این تا سعی نمودهلذا با در نظرگرفتن شرایط تولید آن است؛  مطالعه ساختار یک متن ،این حوزه
بود مگر واکاوی سطوح گفتمان امام میسر ن به شیوه توصیفی و تحلیلی کشف و معرفی نماید.البالغه نهجدر 

شناسی و تحلیل انتقادی گفتمان که با مراجعه به این نوع آثار اعم از کتاب و های زبانبا استفاده از یافته
منابع اطالعاتی اینترنتی و تحقیقات همسو با این پژوهش که به ابعادی از موضوع پرداخته بودند. مقاله و 

حاصل شد تا  ایزمینهالبالغه، های نهجها و حکمتها و نامههخطببرداری و تأمل در بعد از مراحل فیش
سطوح مختلف گفتمان در این کتاب باارزش شناسایی و هر سطح با استناد به سخنان امام مستندسازی 

 شود.
 

 . بحث 3
مام سخنان تالبالغه نهج سو،از یککه با اطالعات درست و معتبر مدعی این باشدکه  شودکسی پیدا میکمتر

ز زبان خاص ابر شرایط ی این سخنان بنایاز سوو ؛ است ایشان از آغاز حیات تا پایان عمر )ع(امیرالمؤمنین
ای ارههای خود پکه در نوشته هشتوجود دا از گذشته. هر چند در این دومی کسانی ندباش ایشان صادر نشده

ها پاسخ مناسب به ادعای آن که در جای خود انداندک از سخنان امام را به دالیلی خاص از ایشان ندانسته
که امام به ضرورت محیط و  لهأاین مس تحلیل اما با کنجکاوی و؛ (41-12 :1818 عرشی،) شده استداده 

های توزیاست نه از سر امیال شخصی یا کینه سخن گفتهگری روشنو اقتضای نیاز جامعه به آگاهی 
نوع  والبالغه نهجفراگرد اسناد و مدارک  مسائلبسیاری از  شاید بتوان به ،آن و مانند ایقبیله جناحی و

 پاسخ داد. ساختارهای زبانی آن



 5           7931البالغه، سال ششم، شماره بیست و یکم، بهار پژوهشنامه نهج

 

 

ه درآمد (Text) مکتوب تنبه شکل یک مدر چهار قرن پس از امام  البالغه کهنهجمتن در با وجود این،     
دال  شبکه ارتباطاتیک داخل  در چگونهموضوعات مختلف  که وجود دارد مسئلهبررسی این  یت، ظرفاست

چه آن در همین راستا اند.شده زبانی بندیگفتمانی صورت محور چه و بر اندداده شدهپیچیده قرار مدلولی  و
هم  د.نزمانی زبانو هم شدت گرفتار قواعد در زمانیبهالبالغه نهجاجزای سخن در  کهاین اهمیت دارد، دانستن

 ؛ردازدپتاریخ زبان می به در زمانی)نظام در یک لحظه خاص( و  کندجنبه ساختاری زبان را مطرح می ،زمانی
 یشناس ساختارگرااست. دی سوسور زبان وجود آمده در طول زمان در قراردادهای زبانی به که ییراتیتغ

ی زمانو همگان را متوجه بُعد هم شد قائلبان تمایز زمعاصر بود که در مطالعات خود بین این دو جنبه از 
 .(34: 1838 کالر،) استزبان کرد که ناظر بر چگونگی ساختارهای زبان 

 البالغهزبان و فرآیند تولید معنا در نهج. 3-1

گرای آن از زبان به اشکال مختلف استفاده شده است خصوص شاخه نقششناسی بههای زبانبراساس یافته
بانی زها و منویات درونی افراد بوده است. در فرایندهای و زبان در ساختارهای مختلفی عامل انتقال اندیشه

ک بافت که در ی هم افراد و هم افکار با هم درگیرند تا پیام یا معنایی منتقل شود. متنی را فرض بگیرید
یافته  به شیوه خاصی سازماندهی هم ها؛ پیاماندشده گرفته، افرادی با هم درگیر ارتباط زبانیموقعیتی شکل

ندهای نقش زبان یعنی فرای باید فرایندهای مربوط به تکون معنا و لزوماً؛ برای شناخت و فهم این متن است
 شناسزبانوجودی، ارتباطی، ذهنی، بیانی، رفتاری را به حد کافی شناخت. این فرایندها را مایکل هالیدی 

. یان داشته استزبانی خود ب یقاتدر تحق کارکردگرا یاگرا شناسی نقشعنوان چهره برجسته زبانبریتانیایی به
ر نوع در انتقال مقاصد فرد در مسیزبان  معتقدند کهو  بودن زبان تأکید دارند جتماعیبر جنبه اگرایان نقش

با تأمّل  ،متنعوامل درونی توجه به عالوه بر گرا نقش شناسزبان. ارتباطات او با دیگران نقش اساسی دارد
نقش اندیشۀ آدمی و  بر آن است تات، اس( Context) بر عوامل پیرامونی و بیرونی متن که همان بافت

 .(83-82: 1838 هالیدی و حسن،) را آشکار سازد های اجتماعی در خلق اثرواقعیّت
ه ره شداشادرون انسان رابطه زبان با فکر و  زبان مثالً یگرایهای نقشبه برخی از جنبهالبالغه نهجدر     

 یناه روشنی در ، ب«تُ ْعَرُفوا، فَِإنَّ اْلَمْرَء َمْخُبوٌء َتْحَت ِلَسانِهِ َتَكلَُّموا » :آمده 834حکمت در  مثالبرای  است.

توان زبان را عامل پیوند درون و بیرون انسان با هم دید. چون بین زبان و تفکر آدمی ارتباط نزدیکی می گفته
زیبایی زبان را جزئی امام به  488 خطبۀدر  وجود دارد، زبان نماینده افکار و بیان حاالت درونی انسان است.

ستگی بانسان  عقلی پختگی از زبان به آمادگی و درست هر نوع استفاده که یوجهبه داند از وجود آدمی می
 مکال یرامدهد انسان وقتی عقل خود را با معارف الهی، علوم ربّانی و کماالت انسانی توسعه » زیرا؛ دارد
(. 14/81 :1211 )خوئی، «شدهای وجودش مانند سیل سرازیر خواهد که سخن از چشمهنحویبه ؛شودمی

 چیزی نگفته باشد در دست پخته باشد و که انسان آماده ومهار زبان مادام به ایننیز  831حکمت به داللت 
دیگر اوست که در مهار زبان درآمده است؛ خواه  گفت؛بدون آمادگی چیزی  زمان کهاوست؛ اما آن خود 

 یندش.ابدیند او باشد یا اخوش استچه گفته آن
با این حال، پرسش زبان اشاره کرده است.  مثبت و منفی یو کارکردهامورد به اهمیت  41حدود در امام     
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ان کرده که امام روی مقوله زبکید چه بوده؟ آیا محیط و بافت زمانه اقتضا میأاین است که دلیل این همه ت
دها و مانند کیأسخن این جستار فراتر از کشف این ت کید داشته باشد؟سوی دیگر تأسو و زمان هم از از یک

الغه البدر نهج است کهچه اهمیت دارد فهم این مطلب آناما ؛ ندتأمل در جای خود قابل بررسی و است کهآن 
طح س کیفیت، خاستگاه و به حوادث و رخدادهای مختلفی از جامعه اسالمی اشاره شده، حتی در مورد

های از جنگ گفته شده است. مثالً شان با موازین شرعی و قواعد عقلی و معیارهای اخالقی سخنمطابقت
درباره آنها نیز سخن به میان آمده است؛  یارزش داورنهروان و صفین و حوادث قبل و بعدشان و  ،جمل

ها، باورها و احساسات و هیجانات حاکم بر مردم آن زمانه بوده چون هر یک از این وقایع بازتاب اندیشه
جایگاه شخصی  درالبته گذاشته است. تأثیر می )ع(امام گفتمانچنین اتفاقاتی بر ساختار زبانی  قطعاًاست و 

ق و اهل در جهت تبیین و تثبیت ح ایشان پذیریفانعطاانفعال و عدمچون امیرالمؤمنین این تأثیر به معنای 
زمینه آگاهی، رشد و  ،ایشان در پس هر حادثه چه خوب چه بد؛ بلکه همواره ه استنبود وجهیچهق به ح

 .ه استکردمی و دنبال احکام اسالمی را مشاهده بیانرونق اخالقیات و 
به شناخت  ناظرساختار فعلی سخنان امام و حجم انبوهی از اطالعات و حقایق  بحث کهورود به این     

و  نتیجه چرایی اند؛که در داخل این ساختار شکل و بروز یافتهنآخدا، انسان، جامعه، دین و تاریخ و مانند 
فهم سخن و سیره های نوی را بر طالبان افقروزگار بوده است؛  در آنچگونگی حوادث و وقایع رخ داده 

های دیگری از شخصیت امام جنبه قطعاًداد که اگر حوادث بیشتری رخ می ین معنااگشاید. به می ایشان
و گفتگو  و صلح پیوست، مثالًشد؛ یا اگر حوادث به شکلی دیگر و خوشایندتر از سابق به وقوع میهویدا می

امام  زبان و اندیشه قطعاً شد،و مشاهده می افتاداطالعات و رونق اخالقیات در جامعه بیشتر اتفاق می تبادل
 بود.می تریهای بیشتر و جامعها و عقیدهو حامل ایده یافتروز میتر بتبه شکلی متفاو

ًً َلْو َأصَ  -َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإَلى َصْدرِِه  -ِإنَّ َهاُهَنا لَِعْلمًا َجّماً » فرمودند: زمانیکه امام در این     َمَل ََ  «  ْبُت لَُه 
 ان کهزمکردند مگر آن که پرسش نمی داشتند)ص( امام از مردم زمان پیامبر که یتیشکایا  (123/)حکمت

ظرفیت  ظرفیت محدود زمانه و ( بر411/ۀخطب) پرسیدآمد و از ایشان سؤالی مییک عرب بیابانگرد می
یعنی ؛ وجودی امام در بروز اطالعات و راهکارهای بیشتر در جهت اصالح و هدایت جامعه داللت دارد یباال

سید. رما می به دستاطالعات بیشتری از امام  محتوا و قطعاً داشت؛وجود میاگر حامالنی یا افراد مستعدی 
ر د های بیشتر از زندگی و جامعه در بیان ایشان صراحت هم دارد، مثالًاین توان باالی امام در بیان واقعیت

ْْ َشْیءالَ َتْسأَلُونِ ، فَ َوالَِّذی نَ ْفِسی بَ َيِدِه فَاْسأَُلونی قَ ْبَل َأْن تَ ْفِقُدونی» فرمایند:می 38 ۀخطب ََ َْ  ی  ِفيَما بَ يْ َنُکْم َو بَ ْي
 ًً ًً َو ُتِضلُّ ِمَئ ْْ ِفَئً تَ ْهِدی ِمَئ ََ ًِ، َو اَل  ََ ِقَها َو قَاِئِدَها َو َسائِ  ِإالَّ أَنْ َبْأُتُکمْ السَّا َِ اِبَها، َوَمَح ِّ  بَِنا ِِ ِرََ ِقَها، َو ُمَنا

اِلهَ  ََ ََْلُم ِمن ی ِبُطُرِق أَ  ، َفالَنَا ِبُطُرِق السََّماءِ َسُلوِنی قَ ْبَل َأْن تَ ْفِقُدوِنیَأی َُّها النَّاُس، » :133ۀ یا در خطب ؛«   اِر
 «....ْرضِ االْ 

از اتفاقات را تداعی  متعددی هایگونه ،حاکم بر جامعه و فرهنگ مردم هایمحدودیتپس حاالت و     
 از آن جمله: ؛نمایندمی

 یتدر کلچون هنوز جامعه ، احتمال بروز هرگونه اتفاق خوشایند و بدایندی در چنین جامعه وجود دارد .1
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 افراد به سمت رفتارهای خوشایند خود و دیگران را پیدا نکرده است. سوق دادن خود آمادگی مهار حوادث و
ه به شکل ک شودباعث می کند. مثالًظهور پیدا نمیشرایطی امکان بسیاری از استعدادهای افراد در چنین  .4

 نخبگان جامعه در جهت رشد و توسعه استفاده نشود. درست از مغزها و
ساالری ارزش شایسته که یحدشود تا های فردی میهای اجتماعی سبب تشدید محرومیتمحدودیت .8

 .دریگمیدست داده و امور مهم در اختیار اهل آن قرار ناز خود را 
 ند. مثالًدهمیهای مختلفی از خود نشان رفتارها و واکنش ،تشدید عوامل بیرونی جامعه و مردم به تأثیر و .2

قلی ولیت عو از هرگونه مسؤ گیردصورت می ها در دفاع از جامعه در برابر دشمن کوتاهیدر هنگام نیاز به آن
این،  عالوه بر .خوردمی به چشم )ع(امام در سخنان از آنزیادی  هایشود. نمونهمیو شرعی شانه خالی 

واهند خهای دروغین در هنگام انتخاب حاکم و رهبر دینی و معنوی خود متأثر از تبلیغات منفی و وعدهمردم 
 ها ندارند.که شناخت کافی از آن دخواهند دا قرار کسانی در دستو سرنوشت خود را  بود
که تمام  تمنظور این نیس ها اصالًقواعد عقالنی حاکم بر رفتار انسانبینانه و مبتنی بر در یک نگاه واقع    

در افکار،  هک ییهاانسانخصوص از سوی پذیر باشد؛ بهبینیحوادث زمانه از قبل برای همه یا اکثریت پیش
د معقول باش وقتآنتا  دارند.با یکدیگر  های زیادیخویش تفاوت و عواطفها و احساسات باورها، خواسته

نوع  این که یکارجامعه را تغییر دهند. تنها  بر آنبتوانند ساختارهای حاکم مانند امام شخص یا افرادی 
 یفک وای در ارتباط هستند، از کم هایی را که با چنین جامعهتمام انسان است کهتوانند بکنند این افراد می

موانع احتمالی و جدی پیش روی جامعه چه در  ات و، خطرالزم برای رشد جامعه ینو قوانها امور، ارزش
 فتمانگو در قالب یک نظام فکری یا یک ایدئولوژی یا یک  خبردار کنندپوشش دوست نادان چه دشمن دانا 

 . را تبیین و تحلیل نمایندن جامعه آهای دوستداران رشد و بقای ولیتؤوظایف و مس ،علمی
 ؛است گونه بودههمینالبالغه نهجطور قطع رویکرد و عملکرد امیرالمؤمنین بنا بر سخنان ایشان در به    

( چه بعد از 112و  34/ۀخطب) برای دیگران بود رتبهیعالدر واقع مشاوری  خالفت کهچه در زمان قبل از 
 .(413/ۀخطب )مثالً داشت بر عهدهمردم را  یو آگاههدایت رسالت که هم در سمت امیر و هم وزیر،  خالفت

 و شناختباالبردن سطح آگاهی  درها، رهنمودها و راهکارهای متعددی البالغه گفتهاز همان ابتدای نهج
 :خورد، مثالًها به چشم میطلبان سایر زمانزمانه و به تبع حقآن مردم 

 شحمد و ستایش و پرست هرگونهتبیین جهت شناخت بهتر خدا و اوصاف ذاتی او و شایستگی او برای  -
 و ...(. 124؛ 118؛ 112؛ 112؛ 111؛ 33؛ 32؛ 31؛ 4/ ۀخطبنک: )
 ات متعدد در آنخصوص زمین و نعمشناخت بهتر جهان هستی و نوع آفرینش خدا در مجموعه عالم به -
 و ...(.  128؛ 184؛ 113؛ 114؛ 114؛ 33؛ 34؛ 1/ ۀخطب)
 ؛1 /ۀخطب) هاانسانها در میان و هدف از انتخاب و مأموریت آن یفیتو کاولیای الهی  شناخت پیامبران و -
 (...و 111 ؛38 ؛4
 سلوک فردی و اعتقاد و رفتار و برنامطلوب و دارای اثرات منفی و مخرب  و اجتماعاتها معرفی محیط -

 .(... و 13 /نامه؛ 143؛ 123؛ 113؛ 33؛ 34؛ 12؛ 41؛ 4/ ۀخطب) اجتماعی انسان
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ا، ههای خود گرفتار خودخواهیولیتؤانجام درست مس در مسیر زمانه کهاز اهل شکایت  شناسی وآسیب -
 آگاهانه یا ناآگاهانه به کتمان که نور حقیقت را ندیده ونحویاند؛ بهها شدهپنداریکمال ها وطلبیمنفعت

 (... و 18؛ 8 /ۀخطب) اندحقیقت و تحریف وقایع تن داده
خصوص انبیای امم پیشین جهت انتقال مناسب مفاهیم به گذشتگان یزندگخالقانه از  استفاده درست و -

ترس  دارند کهحضرت موسی به داستان زندگی  کوتاه یااشاره 2ۀ امام در خطب مختلف. مثالًو مضامین 
 عصاهای ساحران را دید؛ بلکه از غلبه جاهالن و ها وموسی از خودش نبود وقتی حرکت ریسمان

ًِ اْلجُّهاِل َو ُدَوِل » مانورگمراهان بود: ْْ َغَلَب ََلى نَ ْفِسِه، بَْل َاْشَفَق ِم  ًً َََلْيِه السَّالُم خيَف َلْم یُوِجْس ُموسى 
 «....الضَّاللِ 

وگرافی( )نوعی بی ایمانی خود امام از برای معرفی بهتر خود به دیگران های فکری و روانی وتبیین ویژگی -
که احتمال داد مردم او پس از اینامام باور خود به مرگ را ، 4خطبۀ در  دیگران از ایشان. مثالً و الگوگیری

َْ الط ْفِل بِثَ و» گونه توصیف کرده است:اینانند؛ خورا ترسو ب ُْ اَبى طاِلب آَنُس بِاْلَمْوِت ِم اهلِل الَْب . «...ْدِى اُم هََ
 ؛دهمخواسته تن به دام صیادان شیاد ب که یستمن مانند کفتارمن در شرایط موجود جامعه  :گفته 1ۀ یا در خطب

ََلى ُطوِل اللَّْدمِ » بلکه من همواره مدافع از حق هستم: الضَُّبِع تَناُم  َُوُن ََ ْْ فَ َوا    َواهلِل الَا ََ اً  هلِل ما زِْلُت َمْدُفَو
َََلیَّ  ّقى، ُمْسَتاْثَرًا  َََلىَّ » :11 ۀخطبدر  .«   ََ ََلى نَ ْفسى، َو ال لُب َس   خطبۀ ؛«...َوِانَّ َمعى لََبصيَرتى؛ ما لَبَّْسُت 

َتْمُت وَ » :11 ًً،َوَلَقْد نُ ب ْئُت ِبهذا اْلَمقاِم َوهَذا اْليَ ْومِ َواهلِل ما ََ َِْذَب َذْبُت  ًً، َو ال ََ َوِإّنی لََعلى » :44 ۀخطب ؛ و«...ْشَم
ْْ رَب ی َو َغْيرِ  ْْ ِدیْ یَقيْ ِم َهً ِم ، » :42 خطبۀ و« ُشب ْ ْْ َخاَلَف اْلَحقَّ َو َخاَب َِّ اْلَغیَّ ْْ ِقَتاِل َم َََلیَّ ِم َو َلَعْمِری! َما 
ْْ ِإْدَهان َوال ِإیَهان  های خود امام هستند.هم ناظر به حاالت و ویژگی «   ِم

؛ 44؛ 11؛ 2/ ۀخطب) قرار دارندپیروان او  ها شیطان وآنکه در رأس  کنندهگمراه معرفی عوامل مخرب و -
 و ...(. 131؛ 183؛ 141؛ 12
ر د مثالً .جهنم و.. حیات، خیر و شر، بهشت و آخرت، مرگ و هایی چون دنیا وتبیین و توصیف تقابل -

نْ َيا َقْد َأْدبَ َرتْ فَِإنَّ » گفته: 43 خطبۀ  11ۀ در خطب .«َفْت بِاط اَلعَوَأْشرَ  َأقْ بَ َلتْ اآلِخَرَة َقْد َوآَذَنْت ِبَوَداع، َوِإنَّ  الدُّ

َََلْيها َاْهُلها، َو ُخِلَعْت ُلُجُمها، فَ تَ َقحََّمْت ِبِهْم ِفى الّناِر  َاال » آورده: ِمَل  َُ  ِانَّ وَ َاال َو ِانَّ اْلَخطایا َخْيٌل ُشُمٌس 
َُْطوا  َََلْيها َاْهُلها، َو ُا ِمَل  َُ  «.   َازِمََّتها، فََاْوَرَدتْ ُهُم اْلَجنًََّ الت َّْقوى َمطایا ُذُلٌل، 

انسان گره خورده است و بسان یک  با امور و وقایع مربوط به اجتماع و عجیبیسخنان امام به شکل     
ماعی و های اجتگیری بسیاری از واقعیتهای موجود در جامعه به شکلگفتمان سایر در کنارگفتمان علمی 

مایی و در بازن اندمعنادار شده وها به کمک زبان ساخته شک این گفتمانیب فرهنگی کمک رسانده است.
ی اسمطالبات و الزامات اجتماعی و سی بنا برها گفتمان»چون اند. داشتهنیز آثار و پیامدهای مختلفی  ،حقایق

عنوان بها آن ر وایی خود را بازساخته نظام معن ،اندگفتمان حاکم به آن دچار شده که هایییکاستجامعه و نیز 
 (.38 :1831 مقدمی،) «دهنداز مشکالت جامعه ارائه می رفتبرونو توانمند در  کارآمد ینظام

ْکَم ِإالَّ هللِ ) خوارج کهبا شنیدن این سخن  21 ۀخطبرای مثال امام در ب     َُ یدتی یک گفتمان عق که تقریباً (ال
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اسباب شورش و نبردشان  که یحدتا  هم در جامعه برجای گذاشت ناگواریپیامدهای  و در جامعه شده بود
ونه گاین گفتمان پیدا کرد؛ ها در مواقع دیگر را باید در فهم همینهای آنگریفتنه با امام در جنگ جمل و

ًُ » که گری کردندروشن ِلَم ْکَم ِإالَّ هلِل ََ َُ َّْ هُؤالََقٍّ یُ َراُد ِبَها بَاِطٌل! نَ َعْم ِإنَُّه ال ِء یَ ُقوُلوَن: اَل ِإْمَرَة ِإالَّ هلِل، َو ولِک
، َوَیْسَتْمِتُع ِفَيهااْلَکاِفرُ  ُْ ْْ َأِمير بَ رٍّ َأْو فَاِجر یَ ْعَمُل ِفی ِإْمَرتِِه اْلُمْؤِم  جا امام با ابزار زبان،این در«.    ِإنَّهُ الَبُدَّ لِلنَّاِس ِم

اسیر ترین نتایج آن آگاهی مردم از تفاز مهم که یگفتمان، درافکندندهای زمانه گفتمان نوی را در متن واقعیت
مانی واکاوی سطح گفتبا . اشتباه از آیات قرآن و نیاز شدید جامعه به حاکم و رهبر حتی فاسق و بدکار بود

گوینده آن و نیز روابط بین گوینده با جامعه، ساختار قدرت های اندیشه و زبان ه بیشتر ظرافتچهر یک متن 
طالعات اتوان می رویکرد انتقادی آن، خصوصبهروش تحلیل گفتمان با . سازدروشن میرا و فرهنگ حاکم 
 .دادزای گذشته در اختیار مخاطب امروزی قرار و تنش پرحادثهمفیدی از زمانه 

 روش تحلیل گفتمان . 3-2

و  همگانی متفاوت، درک هخود وابسته به محیط زمان و اقتدار رونقگیری، اساس شکل در هاهمه گفتمان
ایندهای در فر است کههایی واقعیت ها وبازتاب اندیشه یهر گفتمانچون اند. ساختارهای زبانی رایج در جامعه

و   discourseفرانسویاز واژه  نیابند. اصل اصطالح گفتماامکان بروز می قرارگرفته و زبانی و فرازبانی
تعاریف متعددی از  (3: 1834 )بشیر، است گرفته شده گفتار و گفتگو، محاوره یبه معن  discursusالتین

 خورد، از جمله:گفتمان در منابع موجود به چشم می
تر، زبان طور کلیشکلی از کاربرد زبان، مثالً در یک سخنرانی و یا حتی به را گفتمان هلندی ون دایک -

 .(3-2: 1838 )میرفخرایی، استدانسته  سخن گفتنگفتاری یا شیوه 
ها توان برای آنمی که داندیمام دودی از احکمتشکل از تعداد مح را گفتمان نسویای فرمیشل فوکو -

 .(34: 1831 مقدمی،) کرد یفتعر مجموعه شرایط وجودی را
: 1833 فیلیپس و یورگنسن،) آن ه جهان و فهم آن یا یکی از وجوهدربار سخن گفتنای خاص برای شیوه -

13). 
ق طریاین ساختن از  ،سازدگفتمان جهان اجتماعی را در قالب معنا می نظرند کهالکال و موف بر این  -

 .(38 )مقدمی، شودانجام می، ثبات داردماهیتی بی زبان که
 وجود دارد، چون ماهیت انتزاعی و ذهنی گفتمان یستیچنظر در رغم فراوانی تعاریف، همچنان اختالفبه    

(Subjectiveدارد )  ازی سبا ساختارهای زبانی است. در واقع این زبان است که فرایند گفتمان یدهتندرهمو
چنان آنا هتحلیل از گفتمان هرگونهدرستی فهمیده نشود، بخشد و تا ساختار و نقش زبان بهرا عینیت می

ش عنوان یک روآن به معرفی در کنار گفتمان یلتحل در حوزهنظران بخواهد بود. از همین رو، صاحن معنادار
یل متن، ، تحلفرهنگی اجتماعی، ای شامل مطالعاترشتهای میانتحلیل گفتمان را عرصه ؛کیفی تحقیق

 اند.دانسته و غیره معناشناختی
ها معنا زبان به واقعیت به کمکنیز  هر گفتمانهاست و جهان اجتماعی نتیجه گفتمان که یریمبپذاگر     
ویژه کارکردهای اجتماعی و فرهنگی زبان و هم به ساختار و نقش زبان به هر گفتماندهند، در تحلیل می
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اجتماعی نیاز خواهد بود؛ هرچند ممکن است پیچیدگی شناخت بهتر هریک از وقایع حیات  هم به فهم و
گران قرار دهد. در ای بودن سطوح فهم هر واقعیت موانع جدی پیش روی کنشساختارهای زبانی و الیه

، نوعی دور ساختن آن از بافت موقعیتی نظر گرفتنواقع هر رویداد زمانی را سوای گفتمان مربوط به آن در 
در فهم  آمدهخأل پیش . قطعاًخواهد بود آن یاجتماعادیده انگاشتن پیامدهای خاص ها و نو تکثر طبیعی فهم

 تحلیل گفتمان معنابخش به آن جبران نخواهد شد. اتفاق و رویداد زمانی جز با کشف و هر
بانی، های مختلف زبندیصورتها، تشدید معنابخشی به واقعیت عالوه برها بنابراین کارکرد گفتمان    

بخشی به پیامدهای مختلف هر رویداد خواهد بود؛ لذا تحقیقات حوزه های مختلف، شفافیتگیری فهمشکل
ا(؛ تحلیل هدال و مدلول) ای زبانو نظام نشانه تحلیل گفتمانی بیشتر به سمت شناخت ساختارهای زبان؛

وکوی نزد میشل فطور ویژه )به تبارشناسی شناسی وساختارهای کالن اجتماعی؛ ساختارشکنی، دیرینه
 (.132-138: 1838 زاده،)حسینی های سیاسی و اجتماعی و غیره سوق پیدا کردندفرانسوی(، تحلیل نظام

خی از ، حتی در براست تالش زیادی در جهت شناسایی هر چه بهتر روش تحلیل گفتمان صورت گرفته    
پیشنهاد و ( Critical Discourse Analysis) سیاسی هم تحلیل گفتمان انتقادی های اجتماعی وحوزه

 انش،فکرو هم زیرا در رهیافت او؛ توان مشاهده کردهای میشل فوکو میاوج آن را در نوشته دنبال شده است.
 توزیع ناعادالنه و روابط پنهان، های رایج در جامعه محکوم بهدر پشت گفتمانهای سیاسی قدرت و نظام

 (.4: 1838 یارمحمدی،) خود هستند استفاده از قدرت جمعی به نفع مقاصد
 د:نگویی. مهاستماهیت اندیشه زبان و نزدیکمعطوف به ارتباط به روشنی  یول و براون تعریف ،به نظر    

های ورتتواند منحصر به توصیف صکاربرد است، در این صورت نمی وتحلیل زبان درتحلیل گفتمان تجزیه»
 جودامور انسانی به و ها درآن ها برای پرداختن بهکه این صورت باشدکارکردهایی  زبانی مستقل از اهداف و

تحلیل  که یفرانسومتفکر  (Benveniste) . این تعبیر با گفته بنونیست(3: 1823 پور،م)بهرا «اندآمده
ترین البته شاید مهم معنایی دارد.(، هم38: 1838 فاضلی،) دانستمی ارتباط گفتمان را تجلی زبان در فرایند

ای زبانی هکه در قالب باشد بر آنشناختی حاکم معرفت و نگاهکشف ایدئولوژی  گفتمان یلتحلمطلب در 
را  قیبهای رگفتمان گفتمان با منابع قدرت و توان رابطه هراست که به سادگی نمی پنهان گشته چنان

 . نادیده گرفت
جدا نیست، حتی بخش مهمی از  ه خودشرایط زماندر هر حال، هیچ گفتمانی به معنای دقیق کلمه از     

ته پوشانی داشگفتمان هم هربا جهات معرفتی  که ینحوهای اجتماعی و فکری زمانه به اتفاقات و جریان
تمان گف شناخت هربا ه کنحویبه دارد؛ گفتمان قرار گران هرکنش ودر معرض دید و نظر صاحبان  ؛دنباش

، باز خواهد اندگرفتهها در آن شکل که گفتمان ایجامعهدرک زمانه و عوامل صعود و رکود  مسیری برای
ن مطلب ای ساختارهای زبانی وجود دارد. های محیطی وبا واقعیت هر گفتماندر واقع پیوند شدیدی بین . شد

عنا در م مطالعه» معنایبه پراگماتیسم  یا هر متنی اشاره دارد؛ هر گفتمانبه عوامل پراگماتیک دخیل در 
 «شودید میشده و زمینه تأکچه گفتهآن فرایند بر روابط میان گوینده، شنونده، یندر ا تعامل کهجریان فرایند 

آن میزان اثرگذاری یک ساختار زبانی مشخص  یو کارکردهاگرایانه به زبان این نگرش عمل (.31 ،همو)
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ظر نگیری یک متن یا گفتمان در آفرین در شکلتمام عوامل نقششود برد و سبب میبر مخاطب را باال می
به شدت نیازمند توجه به عوامل پراگماتیکی سخن البالغه نهجفهم سخنان امام در  شوند. بررسی و گرفته

 و ظریفیگردد که به نحیک بخش مهم از این عوامل به اسباب صدور سخن ایشان برمی ایشان است.
 .باشندحیات ایشان نیز میروزگار بازتاب حوادث 

 البالغه نهجبندی گفتمان در صورت. 3-3

خورد که هر به چشم میاز حوادث دوره اول تاریخ اسالم های مختلف زبانی بندیصورتالبالغه نهجدر 
ه هر ک جااز آن دوره باشد. بر آنحاکم  یو اجتماعتواند بازتابی از شرایط فرهنگی، سیاسی می از آنبخش 

مانی گفت امام در چهکه  ناظر به واقعیتی است باید مشخص شود شده در سخنان امامرویداد و موضوع مطرح
 های رقیب چه نوع برخوردی داشته است.در مواجه با گفتمانو ها صورت زبانی داده است به آن واقعیت
 دو شکل از آن قابل تصور است: که وجود داردالبالغه نهجدر  وقایع و لیستی از امور

عثت، عصر ب یک سری اطالعاتی درباره آن داشتند. مثالً و مردمگذشته اتفاق افتاده  در که یموضوعات -1
 ... کفر در عصر نبوی و غیره اهلل، قرآن، عرب جاهلی، انبیای الهی، سنت گذشتگان،شخصیت رسول

، مانند بیعت با امام؛ خصوص دوره خالفت ایشان بودبهکه مربوط به زمانه امام و ی مسائل موضوعات و -4
های جمل و صفین و نهروان، حکمیت، قاسطین و جنگ مارقین و های مخالف چون ناکثین وخوارج، گروه

 ... جهاد و مبارزه با دشمن و
های پیشینی معرفت به اطالعات و گفت قطعاًبرای مردم سخن می اول کهامام در موضوعات دسته     

ها آشنا بودند توجه داشت. مردم باالخره یک سری اطالعات درباره بعثت، پیامبر، که از گذشته با آن مردم
 در الًمث ،گرفتها شکل میارتباط زبانی با آن که عمل مفاهمه و قرآن و وضعیت جامعه صدر نزول داشتند

مشکالت زمان  ئت و شکل بالیا واز هی «)ص(بَ َعَث اهللُ نَِبيَّهُ  یَ ْومَ  َهْيَئِتهاَاالَ َوِانَّ بَِليََّتُکْم َقْد َاَدْت ََ » :11 ۀخطب

 ن در ذهن خود دارد.آوشن و واضحی از رکه گویی مخاطب تصویر  سخن گفتهبعثت طوری 
تحلیل  را مسائلامام در هر موقعیت زبانی به این معلومات پیشین مخاطبان خود توجه داشت و طوری  باری،

 مخاطب متوجه چند مطلب باشد: که کردیمو تبیین 
ها از آن موضوعات آن ها در مورد موضوعات سابق توجه داشته و تصورکه امام به نوع اطالعات آناین -اول

 برایش اهمیت داشته است.
 .جاری جامعه منتقل سازد مسائلدر  کوشید اندیشه و بینش خود راامام با استفاده از آن اطالعات می -دوم

فاقات تداعی ات توان با رجوع به منابع دیگر واطالعات بیشتر مربوط به هر یک از آن موضوعات را می -سوم
ن تمام آورد تا دیگر نیازی به بیا به دست ،شاهد و ناظر حوادث زمان پیامبر)ص( بودند که یکسان نزدگذشته 

 امام نباشد. وسطجزئیات آن حوادث ت
مردم زمان امام از چه طریقی اطالعاتی هر چند اندک از گذشته داشتند و در تعامالت  که یددحال باید     

ا که در جای خود ب ی دیگر داردهاکردند این خود نیاز به پژوهشخود با امام چگونه حلقات مفقوده را پر می
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ناس شدان و زبانتاریخ جان ونزبرو که یارجاعسبک  از الگوی و استفادهشاید با مراجعه  ارزش خواهند بود.
اساس  برزیرا ؛ آن دوره به دست داد حوادثجزئیات بیشتری از  بتوان در مورد قرآن ارائه داده است یکاییآمر

مفقود هر یک از  یهاو حلقهخواننده قرآن قادر است جزئیات  است کهقرآن فرض بر این  سبک رجوعی
 (.411: 1834 ریپین، نک:پرکند )قصص و ماجراها را خود 

ها، باورها ه، بازتاب اندیشگرفتن یزبانها به جهت فرم رغم معنابخشی به واقعیتبه هر گفتمان گفته شد    
جتماع وسیعی از ا البالغه بازتاب اطالعاتدر نهج حاکم گفتمان و احساسات افراد نیز هستند. از همین منظر،

های گروه دستگاه قدرت حاکم، رابطه حکومت و مردم،های رایج، سطح آگاهی مردم، آن دوره، نوع گفتمان
زندگی و  امام در بیان حقایق هستی و یهاخطبهاز  .استمخالف نظام سیاسی حاکم بر جامعه  موافق و

 ( گرفته... و 128 ؛188 ؛184 ؛111 ؛113 ؛114 ؛114 ؛31 ؛34 /خطبۀ) بینش مسلمانان تقویت ایمان و علم و
های ایشان در بیان راهکارهای استراتژیک برخورد با مردم، دفاع از حق و عدالت اجتماعی، رواج تا نامه

 ؛43 ؛44 ؛2 ؛11 ؛1 ؛8ۀ )نام عوام نظارت و اجرای قوانین حکومتی در بین خواص واخالقیات در جامعه و 
عمل  ،هتنبّ ،تذکر، اندیشه ،؛ حتی سخنان کوتاه و حکیمانه ایشان در گشودن باب حکمت..(. و 48 ؛42 ؛81

و  بر ایدئولوژیبه شکلی ها ؛ همه این..(. و 141 ؛34 ؛33 ؛23 ؛42 ؛22 ؛82 ؛81حکمت ) یو انساناسالمی 
 راه دارند. متننهفته در این  نگریجهان

گیری آن چهار عامل مراحل شکل ( وهای گفتمانی )که این تعبیر را فوکو ابداع کرده استدر صورت    
 یتو حجدهنده اهمیت نشان که یانیبها درباره آن است؛ وجه گزاره که یموضوعنقش دارد: شیء یا 

های نظری که اند؛ موضوعات یا دیدگاهبندی شدهها در قالب آنها صورتهاست؛ مفاهیمی که گزارهگزاره
این البالغه نهج(. در سطوح مختلف گفتمانی 128-124: 1831 زاده،)آقا گل شوندها بازگو میتوسط آن

دقت  الذا بموضوع موردنظر یک صورت گفتمانی را تعین بخشد؛  قصد داشتعوامل مشهود است. چون امام 
نسبت به موضوعات مشخص  کوشیدمرتبط با اصالح جامعه و هدایت مردم  مسائلگاهی از امور و آو 

توان موفقیت امام در بسط و توسعه بینش و اطالعات زیادی به مخاطبان خود بدهد، از همین منظر می
 دست آورد.های علمی و معرفتی آن روزگار را سنجید و بهتجربیات خود در درون گفتمان

محوری و حیاتی دارند، از حیث برای مثال مباحث مربوط به حقوق حاکم و مردم که در کالم امام نقش    
ظم اصالح و ن هایی چون عدالت،که بر اهمیت گفتمان برانگیز هستندقاطع و تأمل ساختار بیانی چنان

بزرگترین حق در اجتماع را حق والی بر مردم و  411 خطبۀامام در  اجتماعی و مهرورزی داللت دارند. مثالً

يًَُّ ِإالَّ ِبَصاَلِح اْلُواَلِة، َو الََتْصُلُح اْلُواَلُة ِإالَّ فَ َلْيَسْت  ...» گفته: بالعکس دانسته و َِ يًَِّ، فَِإَذا َتْصُلُح الرَّ َِ ًِ الرَّ  بِاْسِتَقاَم
نَ ُهْم، َو قَاَمْت مَ  ََزَّ اْلَحقُّ بَ ي ْ قََّها  ََ َها  قَُّه، َو َأدَّى اْلَواِلی ِإلَي ْ ََ ًُ ِإَلى اْلَواِلی  يَّ َِ ُُ النَ َأدَِّت الرَّ ََْتَدَلْت َمَعاِلُم اِه ، َوا ِْ ی د 

يَِّتِه َفْضٌل نَاَلُه، َوالَ َطْوٌل خُ » :فرموده 41 ۀیا در نام«. ...اْلَعْدلِ  َََلى َرَِ َََلى اْلَواِلی َأالَّ یُ َغي  َرُه  ّقاً  ََ صَّ ِبِه، َوَأْن َفِإنَّ 
َباِدِه، َِ  ْْ ْْ نَِعِمِه ُدنُ ّوًا ِم َََلى ِإْخَوانِهِ  یَزِیَدُه َما َقَسَم اهلُل َلُه ِم ََْطفًا  ی از این عبارات زبانی فهمیده به روشن«.    َو

این بخش جامعه  کمبودهایی در گویی خألها و است؛ کرده یشهاندای که امام در چه زمینه و زمانه شودمی
 هاهمیفکه این کمبودها سبب نفوذ کج دیداعتماد بین مردم و حاکم را متزلزل ساخته و امام می و رخنه کرده
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آید، به همین دلیل این شمار میها شده و مانعی جدی بر سر راه اهداف معرفتی و هدایتی بهو بدبینی
 اند.طلبی امام را شکل دادهحق خاص گفتمانها در قالب زبانی واقعیت

 البالغهنهج یسطوح گفتمانتأملی در  .3-4

گیرد و هر برداشت هم صورت زبانی مشخصی به های مختلفی شکل میتردید فراگرد هر اتفاق برداشتبی
ا زودتر هها شکل بگیرند. البته ممکن است برخی گفتمانگیرد، همین شرایط کافی است تا گفتمانخود می

یرد. گبیشتر از ناحیه قدرت حاکم یا ایدئولوژی غالب صورت می و با نفوذ بیشتری ظهور یابند آن هم معموالً
در  نیرو و رضایت انباشته) ، هژمونیقادی گفتمان به مقوالتی چون دانش، قدرتاز همین رو در تحلیل انت

 ده استش توجه و ایدئولوژی )فرودستان( برای تثبیت قدرت طبقه حاکم یا فرادستان( یک بخش از جامعه
 .(132: 1838 زاده،حسینی)

در مقام  سو،از یک گوینده آن گرفت کهدر نظر ی گفتمانحامل را البالغه نهجبا این نگاه شاید بتوان     
های موافق و بیشتر مخالف مواجهه داشت؛ از سویی نیز اندیشه اصالح، حاکم و رهبر یک جامعه با جریان

 تحمیل ساخت. ویحتی بر  او گذاشتحاالت و شرایط بسیاری را پیش روی  ،سازی و هدایت مردمآگاه
 های رقیبتوجه به گفتمان .3-4-1

به  یک که هر مستقیم خود امام سه گروه یا جریان فکری در جامعه آن روز فعالیت داشتندبر اشارات بنا
ات گانه حجم زیادی از ارتباطهای سهدادند و این گفتمانهای موجود زمانه صورت زبانی میشکلی به واقعیت

 .ا خوارجمارقین ی شکنان؛ قاسطین یا ستمگران؛ناکثین یا پیمان ند:و برخوردها را با گفتمان امام داشت
توان از واقعیت وجودی و سطح کارکردی هر یک از میالبالغه نهجبه کمک ساختارهای زبانی حاکم بر     

. البته باید در نظر کار گرفتها را به آنامام  گفتمان یلتحلآورد و در  به دستها اطالعات این گفتمان
ه ک تا گفتمان امام، گفتمان غالب و حاکم بر جامعه باشد بودمدنظر ما آن دورانی است که تالش  داشت که

رای ب آمده، حوادث مختلفی جامعه اسالمی را در فرایندهای کند رشد و توسعه قرار داده بود.با تأخیر پیش
های تمانبا گف و محتواکه در فرم  بندی زبانی خاص خود را داردصورتالبالغه نهجناکثین در  گفتمان مثال،
 هایی دارند.تفاوتدیگر 

 ؛413 ؛182 ؛44 ؛18 ؛3 /خطبۀ) اشاره داشته است، مثالً آن یامدهایپ و ناکثین به گفتمانسو، امام از یک   
ها بیان های آنواکنش و و کنش(؛ از سویی نیز اندیشه و موضع خود را نسبت به صاحبان آن گفتمان 1 ۀنام

باب  از(. ...و 42؛ 43 /ۀ؛ نام413 ؛122 ؛113 ؛141 ؛123 ؛31 ؛81 ؛14 ؛11 ؛1 /ۀخطب) داشته است. مثالً

ِْ اْلَفشَ » :گفته ینچندر صفات اصحاب جمل  3 خطبۀ نمونه امام در ِْ ااَلْمَرْی ََُدوا َواَبْ َرُقوا، َوَمَع هَذْی ُل، َوَقْد َاْر
ّتى نُْمِطرَ  ََ ّتى نُوِقَع، َو الُنسيُل  ََ ُد  آمادگی  و قاطعیت و هااز شکست آن خطبۀتعابیر رمزدار این  «َوَلْسنا نُ ْرَِ

 َوِإن َُّهْم لََيْطُلُبونَ » اهداف آنها اشاره کرده است: ها وهم خالقانه به انگیزه 44 خطبۀدر  خود امام حکایت دارد.
ْنُت َشریَکُهْم فيِه فَِإنَّ َلُهْم لََنصيبَ ُهْم  َُ ْْ ّقاً ُهْم تَ َرَُوُه َو َدماً ُهْم َسَفُکوُه! فَ َلِئ انُوا َوُلوُه ُدونی َفَما التَِّبَعًُ مِ ََ  َ ْْ ْنُه َو لَِئ

ْنَدُهمْ  َِ حاب جمل اص که دهدیمعثمان خبر  کشته شدناین بیان امام از یک واقعیت تاریخی یعنی  «   إالّ 
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اصر گفتمان خود بر عن ن را فهمیده و صورت زبانی دادند؛ امام هم به شکلی دیگر. هر یک درآ به یک شکل
 آن واقعیت را دو چهره متفاوت داده است. دارند کههایی تأکید و مؤلفه

گفتمان رهبری ایشان برای جامعه است تا حدی  ممقوّافزون بر این، مبانی فکری و اعتقادی امام که     
مود های زبانی متنوع نسازد، در صورتهای رقیب به خوبی مشخص میکه موضع ایشان را در برابر گفتمان

 و کند، ساختار زبانی کالم ایشان را تبیینیکه هدف، وسیله را توجیه نمیاعتقاد به این مثالًیافته است. 

ْْ  َأْن َأْطُلَب النَّْصَر بِاْلَجْورِ َأتَْأُمُرون ی » چنین گفته: 141 ۀخطبدر  تحلیلی کرده است. مثالً َََلْيهِ ِفيَم ! َواهلِل   ُول يُت 
نَ ُهمْ  اَن اْلَماُل ِلی َلَسوَّْیُت بَ ي ْ  411 ۀخطبدر «. ...اَل َأُطوُر ِبِه َما َسَمَر َسِميٌر، َوَما َأمَّ َنْجٌم ِفی السََّماِء َنْجماً! َلْو ََ

ًُ بَِأْدَهىَوالّلِه مَ » هم همین مبنا را در مقایسه با شیوه رفتاری معاویه تبیین کرده است: ِمن ی، َو لِکنَّهُ  ا ُمَعاِوَی
ْْ َأْدَهى النَّاسِ  ًُ اْلَغْدِر َلُکْنُت ِم َراِهَي  «.یَ ْغِدُر َو یَ ْفُجُر  َو َلْوالَ ََ

 استفاده ماهرانه از مفاهیم و اصطالحات زمانه .3-4-2

اصطالحات رایج زمانه برای انتقال استفاده امام از مفاهیم و مهارت البالغه، وجه برجسته ساختار زبانی نهج

َاْخالُقُکْم » :گفتهبه مذمت اهل بصره پس از جنگ جمل  18 ۀخطبدر  مثالً .های خود بودمعرفت معانی و
ْم زَُاق ْم ِشقاَق، َو دیُنُکْم نِفاق، َو َماُؤَُ ََْهُدَُ ُجؤُجِؤ َسفيَنً قَ    ِدقاق، َو  اَّنی ِبَمْسِجِدَُْم ََ َََلْيها ْد بَ َعَث اهلُل ََ

ْْ فی ِضْمِنها ْْ َتْحِتها، َو َغِرَق َم ْْ فَ ْوِقها َو ِم یات و ساختار زبانی بر ادب چنین واقعه ناگواری تأثیر«. اْلَعذاَب ِم

چهره واقعی مسببان اصلی آن را برای مردم فاش ساخته؛ از  سویکامام از  حد کهامام مشهود است تا آن 
 ای از مکانیزم جاریاست. در واقع این نمونه کرده یانبسویی نیز شهودات خود از فرجام چنین حوادثی را 

 ،در فرایند تعاملامام  تاو اقتضای حال مخاطبان سبب شده است  حوادث زمانه است که آن زمان در جامعه
 تر ودرک دقیق هستند کهکه همواره در جامعه کسانی سازد ان خود این فکر و نظر را القا در ذهن مخاطب
ای ثهنیست که بتوان از کنار هر حاد ساختار جامعه به گونه و تری از وقایع پیرامونی خود دارندبرداشت اصولی

ن ممک شد کهحوادث متعددی خواهد ای خود علت له نبود که هر حادثهأاین مس و متوجهبه سادگی گذشت 
 د.سازکیان جامعه را تهدید  است منافع عمومی را به خطر اندازد و

ق و ، حو آخرتهایی چون دنیا به بیان تقابلالبالغه نهجبخش قابل توجهی از ادبیات حاکم بر زبان     
و در رأس آن قرآن، زندگی طبق متون ادیان توحیدی  گردد.برمی آن یرنظباطل، مرگ و حیات، خیر و شر و 

ی یابد. در چنین موقعیتی ساختار وجودآخرت پایان میشود و به عالم طبیعی انسان از مرتبه دنیا شروع می
ا واسطه حیات در دنیو به تعریف شده استجاری در هر دو عالم  یهاسنتانسان قهرا در ارتباط با قوانین و 

 متمایل به بقا و جاودانگی،نیز نیستی، جبر و اختیار، خیر و شر است و به امید آخرت  محکوم به فنا و
با پذیرش چنین سرنوشتی هر انسانی  قطعاً محدودیت و محرومیت و محاط در خوبی و خوشی است.عدم

رها و اها و اجبها و تالش بیشتر در راستای حذف شرّها و محرومیتملزم به شناخت بهتر آن قوانین و سنت
 و مخل امیال وجودی خود است. عوامل دردناک

توجه داشته و مکرر زبان به وصف و  یوجود شناختهای با چنین نگرشی به این تقابل قریباًت)ع( امام    
ساختار زبان امام برگرفته از شرایطی است که مردم در  43 خطبۀ در مثالً ها گشوده است.درک و تذکر آن
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؛ فتها را فرا خواهد گرکه دیر یا زود آن اندغافل از آینده و همه آن حقایقی ترسیم شدهآن شیفته به دنیا و 
هایی چون امل و اجل، نفع و ضرر، بهشت و جهنم، حق و باطل، هدایت و ضاللت، سفر و تقابل امام لذا

ْْ َورَائِِه َوِإنَُّکْم فی أَیَّاَأالَ »است:  کار گرفتهنگری و اندیشه خود به حضر را به زیبایی برای القای جهان ِم َأَمل ِم
َََمُلُه َو َلْم َیضُرْرُه َأَجُلُه  َو مَ  َُُضوِر َأَجِلِه فَ َقْد نَ َفَعُه  ََِمَل فی َأیَّاِم َأَمِلِه قَ ْبَل   ْْ  َقصََّر فی أَیَّاِم َأَمِلِه قَ ْبَل ْْ َأَجٌل، َفَم

َََمَلُه َو َضرَّ  النَّاِر نَاَم َهارِبُ َها، َأاَل َوِإنَُّه مَ  ِإن ی .ُه َأَجُلهُ َُُضوِر َأَجِلِه فَ َقْد َخِسَر  ًِ نَاَم طالِبُ َها، َو اَل ََ اْلَجنَّ ْْ َلْم َأَر ََ
ْْ الَیْسَتقيُم ِبِه اْلُهَدى، َیُجرُّ ِبِه الضَّاَلُل ِإَلى الرََّدى  َأالَ  َفُعُه اْلَحقُّ، َیُضرُُّه اْلَباِطُل، َو َم ِْ  َو ِإنَّکُ الَیَ ن ْ ْم َقْد ُأِمْرُتْم بِالظَّْع

َََلى الزَّادِ   .«.  َو ُدلِْلُتْم 
 بندی گفتمان امامنقش مخاطبان در صورت. 3-4-3

رست د است کهبازتابی از اوضاع و شرایطی )ع( مسایل مختلف، کالم امام به اشکال متعدد و در موضوعات و
االت نقش مخاطبان و ح .گذاشته استزمان تأثیر میعملکرد افراد جامعه آن  انتخاب و یا نادرست بر رفتار و

این همان  تقریباً ؛است یتپراهمدر جهت دادن به ساختارهای زبانی امام نیز ها های رفتاری آنو واکنش
ست زیرا معروف این ا؛ چیزی است که در حوزه تحلیل گفتمان و تولید معنا و متن باید به آن توجه داشت

مل بین هم نتیجه تعا و گفتماناز متن پویاتر است  گفتمان یحتکه متن نتیجه و حاصل گفتمان است 
البالغه نهج ( در3: 1822 جو،صلحاست )گوینده  و شنونده با توانش تولیدی نویسنده و توانش ارتباطی خواننده

 خود امام هم که درشود؛ البته باالیی دیده می ضریب این تعامل باالست و توانش ارتباطی مردم در حد
توانش تولیدی متن و معنا قوت  ،به میزان همدلی و همیاری مردم هدایت و مدیریت جامعه را دارد سودای

غه البالنهجسر ادر سر که امام به مردم باشد تعددم و تذکرات هاتواند خطاب. دلیل بر آن هم میگرفتمی
این خود نشانگر رابطه عمیق بین امام و مردم و حضور  .(...و 32 ؛31 ؛13 ؛44 ؛24 ؛21 ۀخطب) مشهود هستند

چه بیشتر اتفاقات ممکن است مورد قبول این حال؛ اگر باایشان در متن اتفاقات جامعه است؛  و آگاهمستمر 
ها و رفتارهای مختلف از افراد متفاوت پذیرش بروز واکنش شتاهمیت دا برای ایشان چهاما آن ،امام نباشد

لقا ادرست و مطابق با موازین عقلی و شرعی را  هاییشهو اندحق  تا بتواناست که گزیری از آن نیست 
 .دنموکمبودهای اجتماع استفاده  ها وخود و کمک به رفع نقص بهتر کردنو از هر فرصتی برای  کرد
ل اشکالی چند از د امام به است.البالغه نهج هر تکه از متن برمنطبق  کامالًنگرش  این طرز بینش و    
ر در جریان حکمیت ابتدا د برای مثال. ه استکلی خود مدد گرفت هاییمشخطبرای ترسیم  ات زمانهاتفاق

 خطبۀبرای بیان ضرورت وجود حاکم در جامعه استفاده کرد. در  (ال َکم اال هلل)از شعار خوارج  21 ۀخطب
به زودى بعد از من خوارى و ذلّت تمام وجود شما را فرا »کرد:  بینیآینده ناخوشی را برای آنها پیش 43

اى خواهید شد، مستبدّان زورگو بر شما حکومت خواهند کرد و این امر شمشیر برّنده و گرفتار خواهد گرفت
از وجود نسل خوارج در  11 ۀخطبدر «. گران در میان شما باقى خواهد ماندبه صورت سنتّى از سوى ستم

در  که یکس» دستور به عدم قتل خوارج داد با این جمله زرین خود که 11 ۀخطبمیان آیندگان خبر داد. در 
در «. نیست ،دست آوردههآن را ب که طالب باطل بوده و کسجستجوى حق بوده و خطا کرده، همانند آن

ش پرساهلل در همه امور و شئون دفاع کرد و در پاسخ به این از حکمیت و مرجعیت قرآن و رسول 144 ۀخطب
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وى ناآگاهان در جستج کهخاطر آنبه » م وقت مقرر کردید؟ چنین پاسخ دادند:یچرا بین دو گروه در تحک که
اید ش ،و تمام جوانب مسأله را روشن سازند()ها که آگاهند به مطالعه و مشورت پردازند آن حقیقت برآیند و

ه در جستجوى حق عجل ؛ها بسته نشودخداوند در این فاصله کار این امّت را اصالح کند و راه تحقیق بر آن
 «.کننده نشوندنکنند و تسلیم نخستین فکر گمراه

 تنوع کنش گفتاری. 3-4-4

ط امام توسمتوجه اهداف و مقاصد استفاده از زبان البالغه نهجاز سطوح گفتمانی در  یبخش مهم بنابراین،
این به معنی  صاحب خود است. آزادی عمل زیرا هر گفتمانی حامل ایدئولوژی و سطح استقالل و؛ است

عیت توان به واقتنها با تحلیل گفتمان می است کههای زبان ایشان ها و باورها در الیهحضور هر لحظه ارزش
شد سعی داشت زوایایی از مواجه می های مختلف و با مخاطبان متفاوتن پی برد. چون امام در موقعیتآ

صورت زبانی برای آنها القا و بیان کند. در بیشتر موارد بروز این جنبه از شخصیت اندیشه و باور خود را به
با پرسش یکی از  14 خطبۀدر  های دیگران گره خورده است. مثالًکنشواامام به طرز عجیبی با کنش و 

یارانش که از آرزوی قلبی برادرش در بودن با امام در جنگ جمل جویا شده بود؛ امام با یک فرم زبانی خاص 

ََْسَکرِنا هذا اَْقوام فی َاْصالِب الر  » پرمعنا و دوراندیشانه است: نمودند کهالقای مفهوم  جاِل َو َوَلَقْد َشِهَدنا فی 
اِم الن ساِء،  ؛ چون این ذیل سخن، صورت زبانی خاصی دارد« يَ ْرَغُف ِبِهُم الزَّماُن، َو یَ ْقوى ِبِهُم اإلیمانُ سَ َارَْ

زمان تولدشان فرا خواهد ) ادیبانه تولید معنا شده است. روزگار آنها را از بینی خود بیرون خواهد انداخت
هره برده و بخشی از نگاه خود به امام از این فرصت ب ها قوت خواهد گرفت.رسید( و ایمان هم با وجود آن

بر این بشارتی به همه کفر را القا کرده است؛ عالوه آینده و اطمینان دادن به مردم در پیروزی ایمان بر
 طلبان داده که خط فکری و ایمانی همه آنها واحد و به یک مقصد مشخص خواهد بود.حق
نجام چگونه کلمات کار ا" ناما ب یدر کتابرا جان آستین فیلسوف زبان معاصر کنش گفتاری نظریه     
اظهاری، ترغیبی، عاطفی، که در پنج کنش  بودتر آن از جان سرل روایت جامع .مطرح کرد "؟دهندمی

شناختی . با این یافته فلسفی و زبان(31-33: 1831فضائلی و نگارش،) شهرت یافت اعالمی تعهدی و
 یگفتار کنشگونه سخن گفته است و نوع مشخص کرد که امام بر چه اساسی در فالن موقعیت این توانمی

نجکاویی ک چنینیناترین نتایج ایشان را متناسب با بافت موقعیتی و واکنش مخاطب به دست آورد. از مهم
بیت در راستای تبیین و تثو  ها و حوادث زمانهثر از واکنشأکه ساختار زبانی سخن امام مت تواند آن باشدمی

 پژوهشی انجام شده استالبالغه نهج 41 خطبۀگونه که در مورد آن مقاصد و اهداف کالن امام بوده است.
 )همو(.

ر سازگا است کههای مختلف مخاطب خاص در موقعیت بسان یکهای امام به معاویه نامه مثال بارز آن،    
، 14، 44، 23، 82، 84، 81، 43، 12، 11، 3، 2، 1 هایهنام دراست.  یکنش گفتاربا نوعی خاصی از الگوی 

اعالمی  -تعهدی  14 ۀاعالمی است؛ نام -بیشتر اظهاری  24 ۀنام این الگو در نوسان است. مثالً 24، 12
ها واقعیت بازتاب ،که در ابتدا صورت گفتاری به خود داشته است ها، ساختار زبانی این نامهاست. در این بین

خلیفه  دنکشته شحادثه  مثالًاست.  ر بودهو حوادثی است که حدوث آنها بر سنخ کنش گفتاری امام تأثیرگذا
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 ۀدر نام الًمث های معاویه پس از آن به روشنی بر کنش گفتاری امام اثر مستقیم داشته است.سوم و واکنش
های معاویه برای همگان روشن تا نیات و انگیزه بروز داده شدهو اعالم موضع از ناحیه امام  نوعی محاجه 12

ردم بیا نخست همچون سایر م یسخن گفتتو درباره قاتالن عثمان زیاد » :؛ به این عبارت توجه کنیدگردد
اهلل میان ها )قاتالن عثمان( نزد من طرح شکایت نما تا من بر طبق کتابسپس درباره آن کن یعتببا من 

آغاز از شیر  در است کهخواهى همچون خدعه و فریب دادن طفلى چه را تو مىا آنام ؛تو و آنها داورى کنم
مان که امام در مقابل بهانه قتل عث ین پاسخى منطقى و روشن استا که یستنجای شک «. بازگرفتن است

مردم شام را بر ضد على بشوراند و از سوى  سویکخواست با این بهانه از معاویه مىزیرا ؛ فرموده به معاویه
اند و اطرافیان امیرمؤمنان به نحوى راضى و دخیل در این قتل بوده که جمعى از دوستان و ادعا کند ،دیگر

ادعاى معاویه از نظر حقوق اسالمى و قوانین بشرى از جهات مختلف  کهیدرحال .شوند کشته یدباهمه آنها 
وبى کرد بهانه خاعتبار بود و به یقین خود او هم به این نکته توجّه داشت؛ ولى چون فکر مىمخدوش و بى

 .(438-11/431: 1831 )مکارم شیرازی، کردپیوسته آن را تکرار مى ،آورده به دست

 

 گیرییجهنت
 از چند مطلب مهم حکایت دارند که عبارتند از: آمدهدستبهدر این گفتار نتایج 

هر  صاحب کهآندر پیوند مستقیم با واقعیات جامعه و زبان خالق آن گفتمان است. چه  یهر گفتمان .1
انند میا معاویه؛ یا یک جریان فکری )ع( تواند یک فرد مشخص باشد مانند امیرالمؤمنینگفتمان نیز می

 .ناکثین یا مارقین؛ یا یک دستگاه قدرت و نظام حکومتی باشد مانند حکومت امویان
 کند اندیشه یک فرد باشد یا ایدئولوژیها هستند و فرقی نمیایدئولوژی ها وها حامالن اندیشهگفتمان .4

ود صاحب خ آزادی عمل سطح استقالل و گفتمان حامل ایدئولوژی و به عبارتی، هر یک دستگاه قدرت.
های زبان او نیز است که تنها با تحلیل ها و باورها در الیهاست. این به معنی حضور هر لحظه ارزش

 توان به واقعیت آن پی برد.گفتمان می
البالغه نهج های معنایی متنتوان از الیهبه کمک روش تحلیل گفتمان به ویژه تحلیل گفتمان انتقادی می .8

چون  مقوالتی بااین گفتمان  نوع ارتباطندی گفتمانی امام را مشخص کرد و بصورتسر در آورد و نوع 
 دست آورد.را به جامعه، دین، تاریخ، متافیزیک و غیره دانش، قدرت،

ه است دو سطح از واقعیت ب گرفتهشکلهای کالمی درواقع بر محور یک سری کنش امام کهگفتمان  در .2
علم، ایمان و حقیقت  دوستدارانخطاب به موافقان و  که یشاناخورد. یک بخش از سخنان چشم می

باط کشف دایره ارت اند.شوندگی مردمخطاب به مخالفان و دشمنان دانایی و هدایت که یگرداست؛ بخش 
 .بسیار اهمیت داردبندی گفتمانی امام و تأثیر این موارد با صورت

ح سط های رایج،گفتمان البالغه بازتاب اطالعات وسیعی از اجتماع آن دوره، نوعنهج گفتمان حاکم در .4
های موافق و مخالف نظام سیاسی مردم، دستگاه قدرت حاکم، رابطه حکومت و مردم، گروه عمل و آگاهی

 است. یرهو غ حاکم بر جامعه
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؛ هزمان اصطالحات رایج اهیم وتوانایی باالی امام در استفاده از مف همچونسطوح مختلفی از گفتمان . 1
م ترسی مخاطبان ایشان؛ توانش باالی ارتباطی بین امام و ؛زبان ازاستفاده در  و مقاصداهداف تنوع 

سطح ارائه اطالعات مناسب از واقعیت وجودی و  های اصلی جامعه از دل اتفاقات گوناگون؛مشیخط
 بنا بر تعدد مخاطب و تفاوت موقعیت و غیرهتنوع کنش گفتاری  های رقیب؛کارکردی هر یک از گفتمان

تمان سبب نقصان و ضعف گف هاینا، نبود هر یک از است تأملقابلالسالم مشهود و یهدر گفتمان امام عل
غیره  ها وهای رقیب مثل گفتمان معاویه و یاران او یا گفتمان خوارج و اتباع آنامام نسبت به گفتمان

عنوان یک رهبر شایسته و دارای عناوینی چون ولی و وصی و جانشین م بهجا که نقش امانآشد و از می
خاص بود و جامعه پس از رحلت پیامبر در وضعیت خوب و مناسبی قرار  )ص( زبانزد عام واهللرسول

و  سازی کند که تمام سطوحگفتمان چنانآننداشت، بسیار الزم بود که امام در چنین بافت موقعیتی 
 ن موفق و جامع و اثرگذار را دارا باشد.مظاهر یک گفتما
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