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 چکیده 

است و  نون اصلی تفکر معاصر تبدیل شدهعلت توجه ویژه به مقولة زبان و تفسیر، به کاامروزه هرمنوتیک به
در واقع انسان از حیطة اند. تر با مقولة زبان یا فهم متن یافتههایی نظیر الهیات، ارتباطی گستردهدانش

نهد و این امر ضرورت بازبینی در اصول فهم متون راهبر )متون گام می« عمل»است که به حیطة « فهمیدن»
بخشی از نیازها و  که بتواند پاسخگویچنان ؛لبالغه را هرچه بیشتر آشکار ساخته استانهج ،ازجملة آنها و دینی(

های دیگر هنگام مراجعه و البالغه مانند تمامی متون و کتابنهجالبته های دینی انسانِ عصر حاضر باشد. سؤال

 لذا خواهد آمد،هم پدید متعددی  هایخوانش این راستادر  که قطعاً باشدو نیازمند تفسیر می استفاده صامت

تا تفاسیر صحیح از تفاسیر باشد مورد نیاز میهایی مالک گوناگون از متن، هایخوانشو  هافهم جهت ارزیابی

گوناگون به تکثر های قرائتصورت اصل تفسیرپذیری در مواجهه با این نادرست مشخص گردد در غیراین

خواهد  نظرمعناداری متن موردعدم که منتهی به جر خواهد شدابطه و در نتیجه به نیهلیسم هرمنوتیکی منضبی

البالغه زمانی ضرورت بررسی هرمنوتیکی نهج. پذیر نخواهد بودامکان ،مؤلفو هرگز فهم معنای مقصود  شد

عنوان پایگاهی فکری، فرهنگی، ادبی و اسالمی مدنظر قرار گیرد. به« امام علی)ع(»شود که جایگاه آشکارتر می

ارائه  البالغهای تحلیل هرمنوتیکی نهج، روشی برتحلیلی -توصیفی بر روشبا تکیه ژوهش درصدد است این پ

چه گفته است، علم هرمنوتیک، فن فهم گوینده است در آن .ه از هرمنوتیک عام شالیرماخر استکه برگرفت دهد

عنوان سازندة و در نظرگرفتن نحو بهبا پذیرفتن رابطة سازمندِ میان سبک و اندیشه اما زبان همچنان کلید است. 

ها، با نوع سبک، پیوند استوار خواهیم یافت. این پژوهش اندیشه و حامل آن، میان ساختارهای نحوی جمله

البالغه است و پرداختن و نگاهی به موضوع تحلیل هرمنوتیکی نهج یاچهیدرآید صرفاً چه از اسم آن برمیچنان

 طلبد.تر میستردهبه جزئیات این مطلب مجالی گ
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 . مقدمه1
بیشترین فاصله و بیگانگی را نسبت  ،کنیم که با وجود داشتن منابع فرهنگی غنیما در عصری زندگی می

محور بودن فرهنگ توجه به متن ته باشد. باتواند دالیل مختلفی داشکنیم. این امر میبه آنها احساس می

نتیجه خوانشی متناسب  ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و دربینیم سرشت متنی این کتابسو میما، از یک

دیگر پاسخگوی  ،های سنتی از این متونبرداشت ،علم روز از این متون به عمل نیامده و از سوی دیگربا 
تواند جوابی درخور دهد. پس ما نیازمند یک ها و نیازهای آنها را نمینسل جوان امروز نیست و سؤال

مباحثِ از سوی دیگر مان هستیم. بازبینی و نقد درونی در فرهنگ خود و به تبع آن منابع و متون فرهنگی

را که پل ریکور آن تا جایی های مختلفی از معرفت بشری استخهشا مدنظردربارة زبان و تفسیر متن، 

علت توجه ویژه به مقولة زبان و تفسیر، به کانون اصلی ک بهو هرمنوتی نامدراه اندیشة معاصر می چهار

شناسی فلسفة زبان، فلسفة تحلیلی و هایی نظیر نقد ادبی، نشانهدانش شود؛ زیراتفکر معاصر تبدیل می

هرمنوتیک فلسفی، به  مخصوصاًالهیات ارتباطی گسترده با مقولة زبان یا فهم متن دارند و هرمنوتیک، 
و توانسته به  ها ایجاد کرده استا در این حوزههایی رهای رادیکال و انقالبی، چالشعلت طرح دیدگاه

های دلیل ویژگیهب نیز، البالغهو طبعاً نهج های امروزی مخاطب متن پاسخی درخور دهدبرخی سؤال

علمی برای فهم  هایچنین روشنیازمند  ،گرفته که در معرض برخی تردیدها و انکارها قراراش و اینمتنی

 را رسد روش هرمنوتیک عام شالیر ماخر، ابزارهای مناسبی برای چنین بررسیبه نظر میلذا  متن است.

 دهد.می قرار در اختیار

 . بیان مسئله1-1

عنوان ن بهاما متأسفانه مسألة فهم آ؛ صورت گرفته« البالغهنهج»های فراوانی راجع به تاکنون پژوهش

توجه به این مسائل،  .و فرهنگ و شرایط زمانة آن کمتر مورد توجه بوده است اشیخیتارمتن، زمینة  یک

هرچه زمان بگذرد و بر »باید توجه کنیم  .دهداز این متن یاری می« درکی علمی»ما را در رسیدن به 

و جغرافیای سخن نیز نقش بسیار  تاریخ. فهمدهای انسان افزوده شود، متون گذشته را بهتر میتجربه

جز سخن خدا، سخن هر ههمچنین ب .مهمی در بیان سخن دارد و فهم آنها در فهم سخن بسیار مؤثر است

ها و باورها، ، تربیت، محیط، فرهنگ، پیشینه، اندیشهینیبجهانانسان دیگری تحت تأثیر عواملی است: 

( نیز مانند هر انسانی ع)و سیاسی و اقتصادی. امام علیاعی ها، شرایط تاریخی و اجتمها، نگرشفرضپیش

گیرد، سخنش تحت تأثیر عوامل فوق است، لیکن خرد و اندیشه و ایمان و اعتقادات او نیز عوامل را می

از  )ع(علیدر راستای درک علمی سخنان امام  .سازدو سپس این سخنان را می دیپاالیمکند، بررسی می

  .گیریمبهره می شالیر ماخر و شیوة «هرمنوتیک»علم 
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عنوان نظریة به ، این دانشستنیکویی برای تأویل و درک سخن ا هرمنوتیک شیوه و ابزار سودمند و    

کند و از نظریات مطرح لة فهم متون و چگونگی ادراک و فهم و روند آن را بررسی میأتأویل، مس

 .است ؛ بودهددیخالق آثار متع علم، ادبیات و هنر، یهادر حوزهکه های اخیر است دهس

هایی برای فهم هاست شالیر ماخر، پدر هرمنوتیک مدرن، رسالت هرمنوتیک را از تعیین دستورالعمل    

های سازد تغییر داد. هرمنوتیک او به ]یافتن[ شیوهپذیر میبه کشف شرایط عامی که اساساً فهم را امکان

نخست وی بر این مطلب بود که درک هر گفتار و نوشتاری در تأکید  .ورزدپرهیز از بدفهمی اهتمام می

عنوان راهنمایی اما مدتی بعد افزون بر آن، به؛ آیددست میسایة درک سبک خاص مؤلف و گویندة آن به

برای بازسازی ریشه و منبع متن از طریق درک فرآیندهای ذهنی مؤلف نیز مطرح شد؛ دیگر موضوع فهم 
جایگزین « فرآیند ظهور باطن اندیشه به زبان»اص و اساسی متن نبود؛ بلکه و تفسیر، صرف محتوای خ
 است بر آنسعی  - (ع)نثر امام علی یشناسسبکدر بررسی  - در مقاله حاضر .موضوع پیشین تفسیر شد

توجه به زمینة تربیتی  در این راستانشان داده شود، « فرآیند ظهور باطن اندیشه به زبان»دورنمایی از  تا

و نه  ؛ از ابتدا با کالم قرآنحائز اهمیت استکه از کودکی در کنار پیامبر اکرم)ص( بودند، یشان و اینا

روح ادبی حاکم بر آثار ایشان،  -که روح فکری  شودیمدیده  وضوحبهاشعار شاعران جاهلی، آشنا شدند؛ 

برداری از گرته (ادبیخصوص در محور فکری و به) امبری است. گویی سبک ایشانقرآنی و تربیت پی

اثر را به شیوة هرمنوتیکی شالیر ماخر  اینتا اصول درک علمی  آنیمبرپژوهش در این  ،ادبیات قرآنی است
 .بر متن اجرا کرده و نشان دهیم

 است. «متن هرمنوتیک» آنها از یکی .باشدمی متنوعی هایشاخه دارای «هرمنوتیک» است گفتنی    

 د.شونمی بندیطبقه اصلی، گرایش هس به متن هایهرمنوتسین

 .دانندمی متکلم، و مؤلف مقصود کشف و «کاوی مراد» را مفسر رسالت :مدارانمؤلف :الف

 قطع با اثر یک و ناگویاست و صامت متن، معتقدند و کرده تلقی «ورزی معنی» را تفسیر :مدارانمتن :ب

 .کندمی تحمل را گوناگونی معانی مؤلف، مراد از نظر
 بازی را اول نقش متن از برداشت در مفسر، و مخاطب شخصیت و ذهنیت معتقدند که :مدارانمفسر :ج

 کند.می آفرینینقش متن، تفسیر در مفسر سالیق و عالیق جایی تا و کندمی

 هایفرضیه نگارنده علم، این هایتئوریسین بندیدسته و هرمنوتیکی قالب در متن خصوصیات به توجه با

 دارد: مدنظر البالغهنهج متن بررسی رد را ذیل

 نقرآ شرح راستای در را البالغهنهج محتوای دارد قرآن مخاطب از که شناختی به توجه با )ع(علی امام -

 .بود خواهد عصری هر در «دینی متن» مخاطب پاسخگوی که است نگاشته

 «ورزیمعنی» هرمونتیک علم سبراسا ،است معنادار نظر از که ژرفایی به توجه با البالغهجنه متن -

 .کندمی تحمل را گوناگونی معانی که داشت خواهد را این قابلیت و شد خواهد
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 عنوانبه )ع(علی امام آسمانی صیتشخ بیانگر حال عین در فوق هایویژگی بر عالوه البالغهنهج متن -

  .باشدمی نیز کامل و متعالی انسانی

 پیشینة پژوهش. 1-2

و شرح و تفسیر  های کهن و مبانی فکر بشرتمدن ای به قدمتنوان یک کنش پیشینهعهرمنوتیک به
عنوان نگرش یا دانش همگانی تأویل متن ریشه در دو سرچشمه دارد: به ؛ و(12: 1331امامی، ) متون دارد

. سنت تفسیر و تأویل 2مطالعات بالغی در ادب کهن یونان که در اسکندریة یونان به بار نشست  .1
نجیل. علمای کالم و الهیات پروتستان کوشیدند تا نظامی متکی به خویش و مستقل را در تفسیر کتاب ا

های انقالبی شالیر ماخر و بالندگی هرمنوتیک ای برای طرح دیدگاهمقدس شکل دهند که خود مقدمه
ها به ی پروتستانپیش از نگاه مترق ها(. )البته سال11و تحوالت دیگر شد )همان:  م 11همگانی در سدة 

خودبسندگی تأویلی کتاب مقدس، مفسران اسالمی شیوة تفسیر قرآن به قرآن را مطرح کرده بودند )همان: 
33).) 
اند: هرمنوتیک در سیر تاریخی هرمنوتیک، برخی از محققان آن را به سه گرایش عمده تقسیم کرده    

توان به دو قسم کلی تقسیم کرد: ها را مییشخاص، هرمنوتیک عام، هرمنوتیک فلسفی. در واقع این گرا
اند تا به گوید و طرفداران آن در این اندیشه. گرایشی که از روش تفسیر متن )به معنای عام( سخن می1

 یشناسیهست. گرایشی که بیشتر به 2. هرمنوتیک خاص و هرمنوتیک عام() رمزگشایی از متن بپردازند
های موجود در هرمنوتیک را . از جهت دیگر، گرایشهرمنوتیک فلسفی() فهم توجه دارد تا روش فهم متن

 با تخلیص(. 103-101: 1331اند )نصری، گراها تقسیم کردهگراها و تاریخبه دو قسم عینی
توان است، می صورت جداگانه انجام شدهبهبالغه یا هرمنوتیک النهججمله مطالعاتی که در رابطه با از    

 ر اشاره کرد:های زیبه نمونه

درآمدی بر هرمنوتیک از منظر »(، 1312) خانیفر؛ نرگس حمزهین رضا طاهری؛ محمدجواد یداللهیحس. 1

 .11-91، 1312تابستان ، 2 شماره ،اول البالغه، سالنهج پژوهشنامه ، فصلنامه«البالغهنهج

کردهای هرمنوتیک در زبان و نگاهی به تاریخچه و روی»(، 1331رستم پور ملکی، رقیه و زارع، منیژه ) .2
 .109 -39، 3 ، شماره1 ورهدهای زبان و ادبیات تطبیقی، ، فصلنامة پژوهش«ادبیات عربی

 -، فصلنامة علمی«هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق در علوم دینی»(، 1331) مسعودی، جهانگیر .3
 .29-22پژوهشی دانشگاه قم، سال هشتم، شماره سوم و چهارم، 

پایان  ،«بالغهالنهج)ع( در منانؤاز دیدگاه امیرمتفسیرپذیری کتاب و سنت » (،1391) ابوذررضا سلطانی، .1
 دانشکده معارف اسالمی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق)ع(. نامة کارشناسی ارشد،

ن سایری. و بررسی کرده است تحلیل را« بالغهالنهج»هرمنوتیکی  از منظر پژوهشیکمتر  تاکنون اما    
 های نظری در این حوزهیا سایر بحث فسیرناپذیری این کتاببه بررسی قابلیت تفسیرپذیری یا ت معموالً

 حل یا روش معینی ارائه دهد.که راهبدون آن اندپرداخته
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عکس مقاله حاضر انجام گرفته  یعملکرد زین، «البالغهدرآمدی بر هرمنوتیک از منظر نهج» در مقاله    

مورد تحلیل قرار گرفته است  کیهرمنوتالبالغه علم در مقاله ذکر شده از دیدگاه نهج گریدعبارتبهاست؛ 

، «ای به روی انسان معاصرالبالغه، دریچهتحلیل هرمنوتیکی نهج»که در مقاله  است یحالاین در  و

 البالغه از دیدگاه هرمونیک مورد ارزیابی قرار گرفته است.محتوای نهج

 یت پژوهشضرورت و اهم. 1-3

 دینهای آموزهقرائت حداکثری به این معنا که  ؛دو قرائت حداقلی و حداکثری از دین داشتتوان کلی میطورهب

وجود منابع مستحکمی مانند قرآن و سنت این زمینه  در دانست، تا گوررا تئوری اداره زندگی انسان از گهواره 

اما در ؛ چه برای سعادت انسان الزم است در آنها وجود داردبرای اداره زندگی انسان کافی است و هر آنکه دارد 

متون دینی  صحیح ازش که موجب عدم خوان شودمیقرائت حداقلی تفسیری فردگرایانه و سکوالر از دین ارائه 

 .خواهد شد متن دچار خدشه تفسیر صحیح از کهایگونههشده ب

سعی در روزآمد سبتاً کمی، های نپژوهشی عة ماون دینی در فرهنگ و جامبا وجود محوریت فکری مت    

کردن بررسی این متون با توجه به علوم زبانی، فلسفی و تاریخی روز داشته و عمده توجهات محققان 
در پرتو فلسفة  هرچند»گرا معطوف گشته است. های کالسیک و بیشتر صورتبررسی صورتبه

: 1330)استیور، « عقالنی و غیرطبیعی خواهد بودم توجه به دعاوی متون کالسیک غیرعد ،هرمنوتیکی
به مقتضای پیشرفت علوم، برداشت ما از متون مقدس هم تغییر و تحول یافته و (، اما الزم است 121

طور که علم و فلسفه همان سخن خود را نو کنیم توانیم دائماًما باید ب»متناسب و همگام با آن مطرح شود. 

 جا منظور برداشت علمیاین (؛202)ب(: 1331)مجتهد شبستری، « شودو میها نها و منطقو سایر سخن

های مناسب در حیطة تواند یکی از راهمی« هرمنوتیک»شود و از متن است که به مخاطب ارائه می و تازه

  بالغه باشد.النهججمله برداشت ما از متون دینی از یروزرسانبهتحلیل زبانی و ادبی برای 
خبریم یا حداقل فاصله بی 1های تاریخی اثرزه در برخورد با متون کهن، غالباً از مؤلفان و زمینهما امرو    

برای فهم آثار کهن که با افق انتظارات ما متفاوت است،  فهم آثار محتاج به تأویل هستیم. داریم و لذا در
 باید به تأویل متوسل شد.

دهی به آگاهی ما سهیم است و ث گرانقدر را که در شکلتوانیم متون دینی، این میرااگرچه ما نمی    

به همین میزان  بگیریم و آن را از قلم بیاندازیمنادیده  گذاردآگاهانه یا ناآگاهانه بر رفتارهای ما اثر می

چه را با زمان ما ناسازگار است یعنی هر آن یم بلکه باید آن را بازسازی کنیم؛توانیم آن را دربست بپذیرنمی

آن را از نو بنا کنیم. این  ،های مثبت آن پای بفشاریم و با زبانی در خورِ زمان خودار بگذاریم، بر جنبهکن
دهد )ابوزید، کند و میراث گذشته را با آینده پیوند میهمان نو اندیشی است که سنت را با تجدد جمع می

های دینی انسانِ عصر حاضر ؤالبخشی از نیازها و س که بتواند پاسخگویچنان با تلخیص(. 29: 1331
گرفته و متن را با  در نظرها و افق دید او را فهمرهنگ، پیشـهای انسان، محیط، فکه ویژگیباشد چرا

                                                           
1. Historical context  



 ...ای بهالبالغه، دریچههرمنوتیکی نهج تحلیل         22

 

 

که بتواند نقشی کاربردی و ها برسد چناندهد تا به برداشتی متناسب با همة اینها مطابقت میآن
 انکار است.دین ترتیب اهمیت توجه به این موضوع غیرقابلب کند. راهبردی در زندگی امروزِ انسان ایفا

بیند و این همان فرصت طالیی کند و خود را نیازمند افکار دیگران مینسل امروز ما احساس خأل می    
ایم که بر برای استعمارگران است تا از خالل آن به اندیشه و ذهن ما نفوذ کنند. پس به جایی رسیده

صورت علمی و جدی مورد پژوهش قرار دهیم تا از و آن را به بفشریممان پای سالمیبازگشت به میراث ا

 هایی را استخراج کنیم که در مسیر زندگی به آن نیازمندیم.دل آن برنامه

توانند هرچه بیشتر می مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند «متن»عنوان یک که کتب مقدس بههنگامی    

گی بشر نزدیک شوند و هرچه بیشتر قابلیت تطبیق بر آن را پیدا کنند و بدین به واقعیات ملموس زند
است که به « فهمیدن»ها به عمل بیاید. انسان از حیطة برداری از آنترتیب، بهترین فهم و بیشترین بهره

و این امر ضرورت بازبینی در اصول فهم متون راهبر )متون دینی( را هرچه  نهدگام می« عمل»حیطة 
 یشتر آشکار ساخته است.ب

وجود دارد. هیچ  Context یا« زمینة گفتار»در علم هرمنوتیک و علم تفسیر جدید مفهومی به نام     
 هایآلمانمعنا ندارد هر گفتاری جنبة تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی ویژه خود را دارد که  خألگفتاری در 

Weltaunschauung مختص به مکان و زمان خاص است.  ینیبجهان، که به معنای نوعی ندیگویم

ما نوشته شده ممکن است ما  ینیبجهانویژه متنی که در ورای حجاب زمان و مکان و فهم یک متن، به

یک موضوع که خوانش غلط؛  که خودعاملی خواهد بود در جهت تفسیر و را از معنای آن متن جدا سازد
ن است در زمان و مکان دیگر معنا نداشته باشد یا معنای برای ما مهم است یا در زمان ما معنا دارد ممک

که فهم یک متن به معنای  شودیمبیان تیک ودیگری داشته باشد و حتی معنایش معکوس باشد. در هرمن
یا   textو برای گفتگو دو طرف الزم است، یک طرف دهدیممذاکره با آن است، یعنی در اینجا گفتگو رخ 

که این متن برای در هرمنوتیک دو سؤال وجود دارد: سؤال اول آن .وانندهخمتن و طرف دیگر هم خود

تواند داشته باشد و سؤال دوم آنکه این متن برای ما چه معنایی می توانستهیممردم آن زمان چه معنایی 

عنوان متن اصلی داشته باشد. در مورد قسمت اول باید گفت که با توجه به اهمیتی که قرآن برای ما به

دارد این امر از نهایت اهمیت برخوردار است که بدانیم کالم قرآن در چه متنی و چه شرایطی گفته شده 
متن و مطابقت با شرایط زمانی روز بسیار مؤثر  ایجاد شناخت در این زمینه در خوانش صحیح از) ،است

نه فقط کالم  ،یات ایشاندر زمان ح که )ع(کدام قرینه بهتر از کالم حضرت علی خواهد بود( در این راستا

البالغه اگر چه . این است که کالم نهجنمودندمیپیامبر بلکه روحیه، احوال و اخالق پیامبر را مالحظه 

بودن « الداّللهظنّی»نیست ولی جاری شدن این کلمات معاصر قرآن از « الصدورقطعی»همانند کالم قرآن 

منعکس شده و  )ع(علی امامدر شخصیت، رفتار و گفتار  قرآن چگونه شودمشاهده می کاهد، چرا کهآن می

اند. در حقیقت، این دو های قرآنی در یک زندگی پرآشوب و پردرد به منصة ظهور رسیدهچگونه آموزه

اهمیت پیامبر اسالم و متن قرآن اهمیت لذا اند، ای هستند که در هم منعکس شدههمچون آینه
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 پس ،البالغه انعکاسی از قرآن استنهج توان گفتو به صراحت می ندکیمالبالغه را برای ما آشکار نهج

 برداشت و البالغه جهت تفسیر وزمان صدور نهج در Context یا« زمینة گفتار»شناخت زبان و  قطعاً

 روز از این متن بسیار ضروری خواهد بود.هب خوانش درست و

ها، انگیز از خطبهای دلدارد که شامل مجموعه قرار« بالغهالنهج»کتاب  ،در طلیعة میراث اسالمی    

البالغه ضرورت بررسی هرمنوتیکی نهج)ع( است. طالبأبیبنام امیرالمؤمنین علیها و سخنان قصار امنامه

عنوان پایگاه فکری، فرهنگی و ادبی اسالمی به« امام علی)ع(»یابد که جایگاه زمانی وضوح بیشتری می

بدان توجه نشده  بایسته است کهچنانفلسفی و ادبی که در مطالعات جدید زبانی،  مدنظر قرار گیرد؛ چرا
 است.

از توجه فراوان شارحان و مورخان بهره برده، ولی همچنان نیازمند « بالغهالنهج»که اینوجود  با    

ند تا این های مفصل را از آن استخراج کیافته و برنامههای تکاملهای موضوعی است که دیدگاهپژوهش
دهی به امت و پیش راندنش به برند پرکند و توان جهتهای پیاپی ما از آن رنج میجای خالی را که نسل

 (.12: 1119سوی پیشرفت و شکوفایی را داشته باشد )الصفار، 
ارائة راهکاری برای از میان  بالغه والنهجاین پژوهش درصدد معرفی روشی برای تحلیل هرمنوتیکی     
شتن آشفتگی و هرج و مرج در تفسیر، با اعمال روش یکسان تفسیری برای متون قدسی و غیر قدسی بردا

 هایی بردارد.  ارتقاء کیفی چنین پژوهش در جهتگامی هرچند کوچک است تا 
 

  بحث. 2
 بالغه النهجمیراث فرهنگی . 2-1

گویی به آن نیازها نیز با بیان و پاسخ هایاز نسلی به نسل دیگر تفاوت دارد و وسایل و راهنیازهای انسانی 

زید، آن تمدن و میراث فرهنگی که که هر امتی با میراث گذشتگانش میگذشته فرق دارد. با توجه به این

باید نسل جدید را به الگوگیری از گذشتگان در تجدید و بازبینی آن  گذاردنسل برای نسل بعد باقی می هر
کنندة مواضع، نیروهای اجتماعی، هایی است که بیانها و جریانرایشتمدن سوق دهد. میراث مجموعة گ

های مختلف است، همان مجموعه تفاسیری است که هر نسلی به تناسبِ ها و دیدگاهایدئولوژی

 کند.هایش عرضه مینیازمندی

و میراث  دنهای تمبخش تریندهنده، از مهمجهت برداشتن مبانی فکریِما به جهت در فرهنگ دینیِ    
دهی به همواره در شکل دهدلف تحت تأثیر قرار داده و میمان را در ابعاد مختفرهنگی ماست که زندگی

با  29: 1331)حامد ابوزید،  گذاردآگاهی ما سهیم است و آگاهانه یا ناآگاهانه بر رفتارهای ما اثر می
 . تلخیص(

علی)ع(، یکی از متون دینی ماست که همواره  ای از سخنان امامعنوان مجموعهبه« بالغهالنهج»    

شریف  ،ست. در اواخر قرن چهارم هجریفرهنگی مطرح بوده و ا عنوان یک منارة زبانی، ادبی و فکریبه

شد، به فکر بسیار آگاه و فهمیده بود و از نسل امیرالمؤمنین)ع( محسوب می که از دانشمندان )ره(رضی
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اش دلیل گرایش ادبیه اما ب آورد و به حفظ این میراث بپردازدم)ع( را گردادبی اما - افتاد که ثروت فکری

ها غلبه داشت و به سخنان دیگر آوری سخنانی همت گمارد که رنگ و لعاب بالغی و ادبی بر آنبه جمع

گذاری سید ایشان، هرچقدر هم که ارزش فکری و اجتماعی داشت، چندان توجهی نکرد؛ این امر از نام
بالغت،  کهنیارا برگزید، با وجود « بالغهالنهج»مشخص است. گرایش وی نام « نهج»ی رضی برا

)ع( نیست بلکه صرفاً نشانگر سلیقة ایشان است و های امامگاه عمدة سخنان و خطبهمقصود و تکیه
 .(11: 1119)الصفار،  «هدف و قصد کالمشان همان مفاهیم زندگی و مسائل رسالت و مبارزه است»

برخی علما و  ،از سوی سید رضی )ع(نان امامسخسلسله اسناد، مصادر و منابع اغلب دن نشکر ذ    
بالغه و تردیدهایی در زمینة برخی مباحث موجود النهجپژوهشگران را به بحث و سؤال در زمینة محتوای 

 در آن واداشته است. 
ون، به علل گوناگون کسانی در صحت کنبالغه تاالنهجسال پس از تألیف  از دویست و پنجاه تقریباً    

اثیر، عالمه ذهبی، توان ابن خلکان، ابنیاند که از آن جمله مداشته تألیف آن به سید رضی تشکیک روا

محتوای ة مورد انتساب هم أحمد امین، عقاد، جرجی زیدان، شوقی ضیف را نام برد. برخی از اینان نیز در

بالغه النهجتوان به موارد زیر در ها میجمله دالیل آناند که ازتهکتاب به امام علی)ع( تردیدهایی داش

 اشاره کرد:
 .«وصایت»و « وصی». سخن رفتن از 1
 .. تعریض به اصحاب رسول خدا)ص(2
 .هاها و نامهبرخی از خطبه بودن یطوالن. 3
)زمان  عباسی. وجود سجع و صنایع لفظی دیگری که در روزگار امام)ع( معمول نبوده، بلکه در عصر 1

 بالغه( به وجود آمده است.النهجتدوین 

کار بردن کمال دقت در وصف پرندگان و حیوانات )که بعد از نهضت ترجمه عصر عباسی متداول . به2

 .شد(

 .)توصیف عددی( مسائلبندی کردن . دسته1

 شود.می . بیان مطالبی که ادعای علم غیب از آن برداشت9
 با تلخیص(. 23-12: 1311)جعفری،  آن از دیگرانعبارات  ی. نقل شدن برخ3
 .مسیح)ع(ة .. به شیو.. تشویق به زهد، یاد مرگ و1

 .(113 :1132)حسینی خطیب،  متأخرانة . وصف حیات اجتماعی به شیو10

 هاآن در موردیی به این تردیدها داده و برخی به تفصیل هابرخی از علمای گذشته و حال پاسخالبته     

علیخان  بالغه و أسانیده(، امتیازالنهجدر اند؛ مانند سید عبدالزهرا حسینی در کتابش )مصاهسخن گفت
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در اسناد و مدارک  مهدی جعفری در )پژوهشیبالغه(، سید محمدالنهجعرشی هندی در )استناد 
 .1... بالغه( والنهجبالغه(، فاطمه عالیی رحمانی در )زن از دیدگاه النهج

 اقدام نموده است (البالغه به حضرت علی)عانتساب نهجکه به رفع شبهه تشکیک  جمله کسانیاز    

های کالم ن دانشمند به ویژگیالحدید، توجه ایابیاز نکات مهم در شرح ابن است؛ الحدید معتزلیابیابن

در که هایی است ها و نیز توجه وی به شبهههای گوناگون و اعتبارسنجی آن)ع(، از جهت زیباییعلی
 .)ع( وارد شده استالبالغه به علیانتساب نهج

البالغه، در مواردی نیز مستقیماً به استدالل های وارده بر اصالت نهجالحدید افزون بر رد شبههابیابن    

ها و ها، نامهالبالغه دست زده و به خصوص با استفاده از وحدت سبک و اسلوب خطبهدر اثبات اصالت نهج
 .البالغه به علی)ع( را مسلم اعالم کرده استالبالغه انتساب محتوای نهجهای نهجحکمت

گونه های این دانشمند جای هیچالبالغه و استداللالحدید در شرح نهجابیهای ابنتوجه به فعالیت    

سخنان امام علی)ع( باقی  عنوانبهالبالغه به سید رضی و اصالت محتوای آن تردید در انتساب نهج
 .گذاردنمی

هایی نظیر برخورد ایجابی با اصل البالغه روشالحدید در اثبات نهجهای ابن ابیدر استدالل    
البالغه، منبع شناسی سخنان امام های گوناگون، ذکر محاسن معنوی و علو معانی نهجالبالغه به شیوهنهج

از کالم علی)ع( به وضوح به چشم  یریاثرپذها و ذکر ها و نامهها و سبب صدر خطبهعلی)ع(، ذکر زمینه
 .خوردمی

امام -که قسمتی از آن به ذکر ستایش علی)ع( به پیامبر)ص( است،  102در شرح خطبه  که یاگونهبه    

هجرى ایراد  32الحجّه سال دست گرفتن قدرت سیاسى کشور در آخر ذىروز پس از به 2این سخنرانى را 

که فردی منصف و به دور از هوای نفس و تعصب  -من به استاد خود ابوجعفر نقیب »نویسد: می -دفرمو

کدام در ام، اما سخن و دعای هیچهای صحابه را دیده و مالحظه کردهگفتم: من سخنان و خطبه -بود

ادم )ضمن رسد، استتجلیل از رسول خدا)ص( به پای دعا و تجلیل و تعظیم علی)ع( از پیامبر)ص( نمی
از صحابه کالم مدونی وجود دارد که وصف آنان از رسول  کیکدامتصدیق( گفت: غیر از علی)ع( از 

فایده مطلب دیگری وجود دارد و سپس خدا)ص( را نشان دهد و آیا از آنان جز سخنانی پریشان و بی
 «.بود ... گفت: علی دارای ایمانی قوی به پیامبر و

گوید: نخست به ویژگی خطبه از جهت فصاحت اشاره کرده و می 211خطبه  به همین ترتیب در شرح    
ها خوانده شود، شایسته است که به اگر همه فصیحان عرب در مجلسی جمع شوند و این خطبه بر آن

اند و سپس در مورد علو معانی رقاع، به سجده افتادهبنگونه که شعرا در پای شعر عدیسجده افتند، همان

خورم که در که شایسته قسم خوردن همه مردم است، سوگند می کسآنمن به »دارد: می خطبه بیان
                                                           

 که کرد اشاره جعفری محمدمهدی سید تألیف البالغهنهج شرح به توانمی است، درنظرگرفته را جوانب این تمام که معدودی یهانمونه از. 1

 انتخاب «توالی سال کتاب دورة دومین برگزیدة پژوهش» عنوان به ترپیش و است کرده منتشر مجلد پنج در را آن اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت
 .شد
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ام، که تا به امروز بیش از هزار مرتبه آن را خواندهطوریخوانم، بهسال است که این خطبه را می 20حدود 

روانم پدید آمد، ام در که خوف و ترس و پندپذیری قرار گرفتهمن در نوبتی این خطبه را نخواندم؛ جز آن

که قلب و روحم دچار لرزه شده و ترس و لرز اندامم را فرا گرفت، هرگز در این خطبه تأمل نکردم جز آن

الحال کالم علی به یاد مردگان از بستگان و دوستان خود افتادم و نیز این تصور برایم پدید آمد که وصف

 .ه ق( 121 ،البالغهشرح نهج ،الحدیدابیابن)« امقرار گرفته

 و درک متن «هرمنوتیک»علم . 2-2
از این « درکی علمی»رسیدن به ما را در  های متنی و سندی آن،ویژگی ،تاریخ و جغرافیای سخنتوجه به 

 کمک گرفت. 1«هرمنوتیک»از علم  توانبرای این منظور می د.رسانمتن یاری می
ها و زمینهو درک سخن است، لیکن همة پیش هرمنوتیک شیوه و ابزار سودمند و نیکویی برای تأویل    

باید توجه داشت هرمنوتیک همان دانش تفسیر، فقه اللغه، تفسیر و »شرایط یادشده را نیز باید لحاظ کرد. 
)جعفری، «لمی اروپا به جهان گام نهاده استتحلیل و دانشی کهن است که با جامه و ابزار نو در محیط ع

1310: 23).  
فهمد. های انسان افزوده شود، متون گذشته را بهتر میهرچه زمان بگذرد و بر تجربهنیم کباید توجه     

ها در فهم سخن بسیار آن سیار مهمی در بیان سخن دارد و شناختتاریخ و جغرافیای سخن نیز نقش ب

، بینی، تربیتبجز سخن خدا، سخن هر انسان دیگری تحت تأثیر عواملی است: جهان درواقعمؤثر است. 
اعی و سیاسی ها، شرایط تاریخی و اجتمها، نگرشفرضها و باورها، پیشمحیط، فرهنگ، پیشینه، اندیشه

)ع( نیز مانند هر انسانی سخنش تحت تأثیر عوامل فوق است، لیکن خرد و اندیشه و و اقتصادی. امام علی
 .سازدسپس این سخنان را میالید و پاکند، میگیرد، بررسی میایمان و اعتقادات او نیز عوامل را می

 )ع(از سخنان امام علی ییهانمونهبا خوانش صحیح،  البالغهنهجالم جا جهت آشکار نمودن کدر این    

 .شودشرح داده می

کار بگمار که کسانی را به ندیفرمایمبحثی  الیجود دارد که حضرت در البهو 23ای در نامه یک نکته مثالً    

یعنی بیشترین تمایل را به تو داشته باشد و کمترین تمایل را به غیر  «ْیَک َعْطفًا َو أََقلُّ لِغَْیرَِک ِإْلفاً َأْحَنى َعلَ »که 

که  ندیفرمایمکه آیا این تمایل شخصی است و یا گفتمانی؟ حضرت در جایی  دیآیمال پیش ؤجا ستو. این

که تملق و چاپلوسی  ییهاانسان ندیفرمایما که کسی را دوست داری او را به کاری نگمار و یبراساس این

آید که این تمایل تمایلی گفتمانی است نه تمایل شخصی. پس دست میکنند از دور خود پراکنده کن. لذا بهمی

ولیت بگیرند که ؤتوانند مستوان استخراج نمود که کسانی در حکومت اسالمی میجا این قاعده را میدر این

 حاکم بر آن جامعه دارند و با گفتمان دشمنان همخوانی ندارند. دلبستگی به گفتمان 

این کتاب ؛ اندهای حکومت دینیدنبال آرمانکه به برای افرادی کارایی داردالبالغه نهجلذا از این حیث     

که کند، اینابعاد مختلف آن را اعم از اجتماعی، اقتصادی، جنگ، مخالفین و موافقین را بازگو می
                                                           

1. Hermeneutics 
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واسطه آن است البالغه به.. اهمیت نهج. دارها چه اموری را باید رعایت کنند، اهداف ایشان چه باشد واستان

عنوان مثال در که ابعاد تربیتی، اخالقی، روحانی، دینی، سیاسی و نظامی اسالمی را بیان کرده است. به

لمان، با یهود، با نصاری و رعایا و نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر شرایط اخذ مالیات، نحوة مواجهه با عا

والتكن علیهم سبعًا ضاريًا تغتنم اكلهم، : »فرمایندوظایف ولّی و رعیت و غیره همه آمده است. ایشان می
فرماید این مردم که تو بر آنان حکومت می« فانّهم صنفان: اّما اخ لك في الدين، او نظیر لك في الخلق

انّا خلقناكم »و در قرآن آمده است:  باشندیا آنکه در آفرینش نظیر تو میکنی یا برادر دینی تو هستند می
اما اخ »، تفسیرش این است که «من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا اّن اكرمكم عنداهلل اتقیكم

ویکرد یعنی حکومت بایستی خادم همه طبقات باشد. اگر به چنین ر« لك في الدين او نظیر لك في الخلق
شویم در آن صورت حقوق شهروندی مسلمانان، مسیحی و یهودی در جمهوری اسالمی برابر  نائل

تواند موجب تساوی حقوق شهروندی در جوامع مختلف باشد و مسلمانان و . این رویکرد میشودیم

کی از دالیل بندی نشوند. بنابراین، یمسیحی و غیره امتیازی نسبت به هم نداشته باشند و شهروندان درجه

در مصدر حکومت  )ع(ای از زمان مربوط است که حضرت علیالبالغه آن است که به برههاهمیت نهج

 اند. قرار داشته و حقایق اسالمی را در ابعاد اجرائی بازگو کرده

البالغه به نهج 12البالغه برای استانداران بسیار قابل استفاده است، چون حضرت امیر در نامة نهج    

که به  23کنند، همچنین نامه را گوشزد می یاارزندهحنیف انصاری مطالب بناستاندار خویش عثمان

ها هایی دارند به مخالفین خودشان مثالً به معاویه، که برخی از آنعهدنامه مالک اشتر معروف است، نامه

 ه باشد، نقص است.اند. اگر دین به جنبة عملی تعالیم خود نپرداختاخالقی و برخی دیگر مواعظ

اصلی و فرعی دین را بیان  احکام و همچنین عملی تعالیم قرآن کریم است ةنبالبالغه واجد جنهج    

کردند، به برخی کارها امر و از برخی کارهای دیگر نهی می یشدر زمان خو )ص(اسالمپیامبر ، کندمی

به عصری وارد مسلمانان اما بعد ؛ نمودندیمتکالیف دین خود عمل  عنوانبهمردم نیز به آن اوامر و نواهی 

حضرت ، صله دارد و نسل نیز عوض شده استفا)ص( سال با زمان پیامبر اکرم 30که حدود  ندشومی

اند و از برخی نمودهشده به همان صورت توصیه میبعضی از کارها را که در زمان پیامبر انجام می)ع( امیر

 ةاالجرا و همگانی است و به همبرخی از دستورات پیامبر اکرم الزم گریدعبارتبهاند. کردهنیز نهی می

گونه نیستند و به زمان و مکان خاص بستگی ها اینها اختصاص دارند اما برخی از آنها و مکانزمان

که جلباب باشد یا چادر یا اما این ؛چه در مورد حجاب اهمیت دارد پوشیدگی استآنعنوان مثال ، بهدارند

شده و امروزه در نحوی عمل میا و یا روسری تصریحی در قرآن نیامده است. در زمان پیامبر اکرم بهعب

چه که در اسالم اهمیت دارد اصل حجاب است و شود. آنای دیگر عمل میگونهکشورهای مختلف نیز به

نتو و روسری از نظر یم پوشش کت و شلوار و یا مایتوانیم بگونحوة آن بستگی به زمان و مکان دارد نمی

 .قبول نیستاسالم قابل
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 فهم هرمنوتیکی متن و شیوة شالیرماخر. 2-3

لة فهم متون و چگونگی ادراک و فهم و روند آن را أعنوان علم یا نظریة تأویل، مس، به«هرمنوتیک»
آثار  هنر، خالق و ، ادبیاتعلم هایحوزه در که اخیر است هایسده مطرح از نظریات کند وبررسی می

 .هاستآن هایتأویل متأثر از تکثرات و نقد که ادبیات در گسترة خصوصهب ؛بوده متعددی

به معنای شرح دادن، تأویل کردن و برگرداندن  Hermeneueinهرمنوتیک برگرفته از واژة یونانی     

کنشی هنری یا فنی  -اری یا نوشتاریگفت-عنوان نظریة تأویل متن در حوزة ادبیات است. هرمنوتیک به

دهد کند و خصوصیات پدیدآورندة متن را نشان میکه معنای متن را روشن می (11: 1331است )امامی، 
 (.91: 1339)احمدی، 

ای از شناختن باید تئوریک و روشمند باشد )مجتهد شبستری، بررسی موضوع فهمیدن به مثابة گونه    
ها که بتوان ای منسجم از نظریههرمنوتیک روش خاصی از تأویل یا مجموعه؛ هرچند (13)الف(:  1331

 (.12: 1331کند )واینسهایمر، تعیین نمی ن را به شکلی منظومه وار شرح دادآ
توانیم در بررسی ما می های متعددی است؛گرایشهرمنوتیک دارای انواع و  طور که گفته شدهمان    

 بندیم. کارهرا ب 1«شالیر ماخر»تیکی بالغه، شیوة هرمنوالنهجمتن 

(. او 103: 1339پالمر، شود )شالیر ماخر پدر علم هرمنوتیک جدید در مقام تحقیقی عام محسوب می    
هایی برای فهم به کشف شرایط عامی که اساساً فهم را العملسالت هرمنوتیک را از تعیین دستورر

ورزد های پرهیز از بدفهمی اهتمام میبه ]یافتن[ شیوه سازد تغییر داد. هرمنوتیک اوپذیر میامکان
 (.19و  1: 1331)واینسهایمر، 

نخست درک گفتار نویسنده و سپس درک »کند: شالیر ماخر برای درک متن دو جنبه را مطرح می    
ة عین حال، زمین ذهنیت او. برای درک اثر باید با ساخت زبانی نویسنده یا گوینده آشنایی داشت و در

های زبانی ارتباط طور مستقیم با مسائل و سنتزندگی و شرایط فرهنگی او را نیز شناخت. درک گفتار به

 برد و برای ادراک ذهنیت نویسندهکار میهدارد و به همین سبب وی برای آن اصطالح تأویل دستوری را ب

 (.21: 1331، )امامی «جویدشناختی دارد، از اصطالح تأویل فنی بهره میکه جنبة روان

حتی فن تبیین که سازندة بخش اعظم نظریة هرمنوتیکی بود نیز بیرون از علم  ،به اعتقاد شالیر ماخر    
گیرد و به فن ارائة بیان می همین که توضیح از حد گذشت، بیرون از فهم قرار»گرفت؛ می هرمنوتیک قرار

 2(.11: 1339)پالمر،  «یک استشود. فقط حدت فهم اصالتاً متعلق به علم هرمنوتتبدیل می
مؤلف متن. عمل از نظر شالیر ماخر فهم در مقام فن، عبارت است از دوباره تجربه کردن اعمال ذهنی     

شود و به آن حیات ذهنی زیرا فهم از بیان پایان یافته و ثابت آغاز می فهم عکس تصنیف است؛
سازد و شنونده در ساختارهای آن ای میا مؤلف جملهکه آن بیان از آن برخاسته است. گوینده ی گرددیبازم

                                                           
1 .Friedrich Scheleiermacher :( 1331-1913فیلسوف و متأله آلمانی .)م  

 و است نوشته هرمنوتیک علم موضوع دربارة ماخر شالیر که است تفاسیری اولین جملة از و است مانده م 1302 سال از احتماالً قصار جملة این. 2
 (.11: 1339 پالمر،) تبیین فن نه و شودمی متمایز متن فهم فن منزلة به هرمنوتیک علم زیرا اوست، هایصیرتب ترینمهم از یکی حال عین در
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و « نحوی»کند. پس تأویل مرکب از دو سویة درهم کنش است: جمله و آن تفکر رسوخ می
اصلی که این  ؛ وتر، لفظ حیات روانی مؤلف بر همه چیز محیط است()در معنای وسیع« یشناختروان»

 است. 1شناختی، اصل دور هرمنوتیکیبازسازی بر آن استوار است، چه نحوی و چه روان

دانیم فهم اساساً عملی ارجاعی است؛ ما چیزی را با مقایسه کردن آن با چیزی که از قبل می    

گیرد. تک مند یا دورهایی برخاسته از اجزاء شکل میهایی نظامفهمیم خود در وحدتچه میفهمیم. آنمی

نشیند؛ با این وصف افق نیز برخاسته از همان ه در آن میگیرد کمفهوم معنایش را از متن یا افقی می
دهد. کل و جزء با هم در کنشی دیالکتیکی هر یک به دیگری معنا عناصری است که به آن معنا می

دور »شود، آن را است که معنا معلوم می« دور»بخشد؛ پس فهم دوری است و چون در این می

 نامیم.می« هرمنوتیکی

سان که هر کالمی نسبتی دوسویه دارد، هم با کل زبان و هم با به همان»یر ماخر، به گفتة شال    

سان نیز در هر فهم کالم دو سویه موجود است: فهم آن کالم از آن حیث مجموع تفکر گوینده، به همان

ته الب .«در تفکر گوینده است« واقع»که چیزی برآمده از زبان است و فهم آن کالم از آن حیث که امری 
 اند.در کنش متقابل دائماًهر دو جنبة تأویل الزم است و در واقع 

کنش اثر همدر دهد؛ هم در ساختار جمالت و هم در اجزاءِتأویل نحوی، اثر را با توجه به زبان نشان می    

تأویل  توانیم اصل اجزاء و کل را درمی ساننیبدو نیز با توجه به دیگر آثار موجود در همین نوع ادبی؛ و 

تر زندگی او و اندرکار ببینیم. به همین سان، تفرد مؤلف و اثر نیز باید در متن واقعیات بزرگنحوی دست

کنش و روشنگری متقابل جزء و کل لذا اصل درهم ؛ وها و آثار دیگران مالحظه شوددر تباین با زندگی

ی چون در این دور هرمنوتیک (.با تلخیص 100-11: 1339برای دو جنبة تأویل اساسی است )پالمر، 

 (.93: 1339ساز نخواهد شد )احمدی، مسأله ردیقرار گموقعیت تاریخی 

خواست آن چیزی را باز تجربه کند که مؤلف تجربه کرده بود و آن گفته را شالیر ماخر به وضوح می    
تحلیل »جربه کردن را دید. با این همه تأکید بر این نکته بجاست که نباید این باز تجدا از مؤلف نمی

مؤلف انگاشت؛ چرا که تأکید این گفته فقط بر این است که فهم، فن بازسازی تفکر شخصی دیگر « روانی
ها یا عللی برای احساسات مؤلف )تحلیل روانی( نیست بلکه به عبارت دیگر، منظور تعیین انگیزه؛ است

مؤلف از « فهمیدن»او. مقصود نهایتاً بازساختن تفکر خود آن شخص دیگر است از طریق تأویل گفتة 

 ترین نزدیکی به آن چیزی است که در متن مراد شده است.شناختی نیست؛ بلکه کسب کاملدیدگاه روان

شناختی تفرد نیز به نحو نه فقط عنصری پراهمیت در هدایت کانون تأویل است، بلکه مکاشفة روان    

اهمیت سبک را در این کالم  م 1311ود. شالیر ماخر در شمی ای بنیادی در سبک خاص مؤلف بیانشیوه
 «فهم تمام و کمال سبک، تمامی غایت علم هرمنوتیک است.»تند خالصه کرد که: 

                                                           
1. Hermeneutic circle 
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هر  همهنیاگوید و با می وی گفته است: هر کس باید فهمی از خود آدم داشته باشد تا بفهمد او چه    
. علم هرمنوتیک همچنان فن فهم گوینده است در برد که او چه آدمی استکس از کالم آدم پی می

 .(با تلخیص 109-100: 1339)پالمر،  چه گفته است، اما زبان همچنان کلید استآن

. این الگوهای دستوری نندیگزیبرمو ژانرهای ادبی، الگوهای دستوری مشخصی را  هاهرکدام از سبک    
به عبارت دیگر متغیرهای ؛ آن سبک یا نوع ادبی هستندکنندة نوع دیدگاه و ذهنیت حاکم بر در واقع بیان

 دهندة، نشان«زمان»و « صفت»، «قید»، «وجه فعل»اند. مثالً نحوی، تابع دیدگاه نویسنده درباره موضوع
مؤلف دربارة موضوع هستند. با « دیدگاه»دهنده به میزان قطعیت نظر وی و نیز فاصلة او با واقعیت و شکل

بینی وی روشن کرد توان پیوند زبان نویسنده را با دیدگاه و جهانهای نحوی میبررسی این متغیر
 (.1331 ،)فتوحی

بر این مطلب بود که درک هر گفتار و نوشتاری در سایة درک سبک خاص  شالیر ماخرتأکید نخست     

مایی برای عنوان راهنبههرمنوتیک اما مدتی بعد افزون بر آن، ؛ آیدمؤلف و گویندة آن به دست می

 12-11: 1331)واعظی،  بازسازی ریشه و منبع متن از طریق درک فرآیندهای ذهنی مؤلف نیز مطرح شد
 .با تلخیص(

عنوان سازندة اندیشه و حامل آن، با پذیرفتن رابطة سازمندِ میان سبک و اندیشه و درنظرگرفتن نحو به   
در باب « ارگانیک»دیدگاه بینیم. بر پایة واری میها، با نوع سبک، پیوند استمیان ساختارهای نحوی جمله

مسائلی از این دست معموالً پژوهی، اهمیت بسیار یافته است و های نحوی در سبکسبک، بررسی مقوله
 گیرد: مورد بررسی قرار می

 ها )بلندی و کوتاهی(؛ طول جمله. 1
 ها )ساده، مرکب، پیچیده، پیچیدة مرکب(؛ ساختمان جمله. 2

 جایی در ساختار نحوی(؛ هها در جمله )نسبت نظم پایه و جابکیفیت نظم واژه. 3

 ها )خبر و ابالغ، پرسش، امر، ندا، تعجب(؛ نقش معنایی جمله. 1
 استقالل، تناوب، توازن، تقابل و تضاد(؛  ها )همپایگی، وابستگی،پیوستار بالغی جمله. 2
 (؛1331 ،نویسنده )فتوحی وجهیت و صدای نحوی و رابطة آن با دیدگاه. 1

کاربرد »و « صدای دستوری»، «وجهیت»با بیان لی)ع(، شناسی نثر امام عبررسی سبک در یمتوانمیما     
 را نشان دهیم. « فرآیند ظهور باطن اندیشه به زبان»دورنمایی از « زمان

تا در شرایط  آییمبالغه برالنهجدن به دنیای متن نهال دستوری و تأویل فنّی در پی گاماز طریق تأوی    

های ها، تردیدها و پرسشحلی برای برخی بدفهمیراه ساخته استپذیر عامی که اساساً فهم را امکان

نیز  1گرایی دیلتایدر این راستا از تاریختوانیم حتی می بیابیم؛ البالغههایی از متن نهجقسمتموجود دربارة 
 گیریم.ره زمینة تاریخی اثر به و درک در بیان

                                                           
1 .Wilhelm Diltay(.م 1111-1333شناس و فیلسوف آلمانی )شناس، روان: مورخ، جامعه 
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های پژوهشزیرا  باشد؛محور اصلی کار ما صرفاً بررسی بعد بالغی یا نحوی یا فکری اثر نباید در واقع     
 بایست ازصورت اختصاصی صورت گرفته است، بنابراین ها بهزیادی پیش از این در هر یک از آن حیطه

  یم.کنتمامی این ابعاد در راستای هدفمان و به شکل کلی استفاده 

ی در کنار پیامبر که از کودکبا توجه به زمینة تربیتی ایشان و این بینیمبررسی سبک امام علی)ع( میدر     

م های مختلف رشد و پرورش یافتند؛ از ابتدا با کالو با آموزش مستقیم ایشان در زمینه اکرم)ص( بودند

ادبی حاکم بر آثار ایشان،  -که روح فکری بینیموضوح میبه و نه اشعار شاعران جاهلی آشنا شدند. قرآن

 ،خصوص در محور فکری و ادبی، بهمان روح قرآنی و تربیت پیغامبری است. گویی سبک ایشان

ها، در انتخاب یک برای نمونه توجه به محور جانشینی بیشتر استعاره برداری از ادبیات قرآنی است.گرته

 سازد. دآور میمستعارله برای مستعار منه، ادب قرآنی را یا

به شیوة هرمنوتیکی شالیر  ،البالغهمانند نهج متناصول درک علمی یک به  ای بوداشارهگفتیم چه آن    

یک محک صد در صد متقن برای مثالً . سر راه خود دارد بر مشکالتی این کار پژوهشی نیز اما؛ ماخر

است و  ةالداللالصدور و ظنیقطعی مجید : قرآناندگفتهاثبات فهم متن وجود ندارد، علمای اسالم نیز 

 (.32(: ب)1331است )مجتهد شبستری،  الداللةالصدور و ظنیظنیسنت 

باید انسان بود و این به معنای زیستن در مختصات فرهنگی و  ،برای فهمیدن انسان کهدیگر این    

(. با توجه به 91: 1339زند )احمدی، فکری خاصی است که مهر خود را بر اندیشه و روش پژوهش می
قرارگرفتن هر انسان در موقعیت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خاص، تفکر، فهم و پژوهش او تحت تأثیر 

ای است که فهم از یک متن، موضوع، شیء لهأگیرد و این مسها را میآن عوامل درآمده، رنگ و بوی آن

از ایمان  داریموهش باید بکوشیم که تا توان در کار پژ»در حالی که  دهدیا شخص را تحت تأثیر قرار می

« ها، نقد و بررسی و پژوهش کنیم و نتیجه بگیریمها و تعصبفرضو فارغ از پیش مییدرآو اعتقاد خود به 

 .طلبدو هشیاری خاصی می و این کار آسانی نیست (1310)جعفری، 

ها و عالیق و انتظارات دانستهبودن پیش صددرصد به درست ،درست فهمیده شدن متون عالوه،به    

اینجاست که ما همواره با ترکیبی از گفته و  دیگر دشواری (.33)الف(: 1331مفسر بستگی دارد )شبستری، 

تواند کند که میرو میهو همین واقعیت ما را با گزینشی روب امر آشکار و امر پنهان، روبروییمناگفته، از 

 (.12: 1339آمیز باشد )احمدی، حتی مخاطره

های مشترک ها چیره شویم که آن نیز به یاری تجربهما باید راهی بیابیم تا بر نسبیت تأویل واقع در    

رو فهم شخصِ دیگر و فکر او برای ما ناممکن نیست، (. از این30: 1339شود )احمدی، انسانی ممکن می

با تصرف( که این  31: 1331)واعظی،  داردفهم وجود میان آدمیان، همواره احتمال سوء اما با وجود تفاوت

زبانی )شامل بررسی  سطحسه شناسی اثر در سبک متون مثل بررسیکارگیری روش علمی هله نیز با بأمس

  کنترل است.قابل آوایی، لغوی، نحوی(، سطح ادبی و سطح فکری
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ها. وقتی از مقایسهراند جاذبة حقیقت است و کشش حاصل پیش میآنچه پژوهشگر را  ،همهاین با    
جویی حقیقتعطش یابیم که بالغه را محک زنیم به آن چیزی دست میالنهجبتوانیم با زبان علمی روز 

  دهد.را پاسخی درخور می های جدیدنسل
شود ها و پیروان ادیان و مذاهب از یکدیگر میهایی موجب درک درست ملتهمچنین انجام چنین بررسی
 شاءاهللان گرددمینة مناسبی برای تفاهم ایجاد میهایشان زها و نزدیکیو با مشخص شدن دوری

 (. 192(: ب)1331)شبستری، 

 

 گیرینتیجه. 3

محور است توجه به مقوله زبان اهمیتی های مبتنی بر متن که معموالً برگرفته از ادیان متندر فرهنگ. 1

 .کندفا میراهبردی داشته و در فهم معنا و مقصود متن نقش اساسی ای

ای در بر دارد مالحظههای سندی و تاریخی آن، نتایج قابلشناخت شرایط حاکم بر متن در کنار بررسی. 2

 .دهدهای علمی به سبک و بیان امروزی توان خود را نشان میکه در بحثطوری

جامی فرونشانده و را  جویی نسل جوان و جویای حقیقتاز سوی دیگر با همین سبک عطش حقیقت. 3

 .دهدزالل از معارف اقیانوس وجود پیشوایان دینی و فرهنگی را پیش روی مشتاقان قرار می

های کارگیری روش هرمنوتیکی شالیر ماخر و بررسی و مقایسهمثالً با به ،های روشمند علمیبا بررسی .1

 کند. معرفی چه را در فرهنگ ما نبوده و نیستمیان متنی، ارائه حدیث به قرآن و... آن
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