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کارشناسی ارشد: مقطع

صفحه16+283: تعداد صفحات20/06/1385:  تاریخ دفاع
صدور خطبه هاي نهج البالغهبررسی فضاي فرهنگی اجتماعی: عنوان پایان نامه

امام علی علیه السالم، نهج البالغه، نهج البالغه و فضاي صـدور، خطبـه هـاي نهـج البالغـه،          : کلید واژه ها
فضاي فرهنگی اجتماعی خطبه هاي نهج البالغه

: چکیده

ی و تـاریخی  سیاسـ ،اجتمـاعی ،البالغه مرهون آشنایی با شـرایط فرهنگـی  هاي گرانسنگ نهجفهم خطبه
عصر صدور این کلمات نورانی است؛ در این راستا نویسنده کوشیده است با ذکر اهمیت مسـاله، پیشـینه   

مـوارد کـاربرد آن را متـذکر    ،هاي فهـم فضـاي صـدور   تاریخی بحث را بازگو کند و ضمن تبیین روش
.ه را واکاوي نمایدالبالغمیزان تاثیر فرهنگ زمانه در خطبه هاي نهج،شده و با آسیب شناسی بحث

امام علـی علیـه السـالم ارائـه و زمینـه     عصردر بخش اصلی رساله، شماي کلی فضاي فرهنگی اجتماعی 
.صدور بیشتر خطبه هاي نهج البالغه بیان شده است
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البالغهنهجي هاخطبهخالصه پایان نامه بررسی فضاي فرهنگی اجتماعی صدور 
ــج ــه،  نه ــر جاودان ــن اث ــه، ای ــار امیر  البالغ ــخنان گهرب ــوار س ــه از ان ــبرگرفت ــه مؤمن ــی علی ــالم، ان عل الس

ــیچ    ــه ه ــت ک ــریت اس ــاریخ بش ــرد ت ــیماي     بزرگم ــر س ــی ب ــار فراموش ــی و غب ــرده کهنگ ــان پ ــت زم ــاه گذش گ
ــوه  هــاي تقــوا، عــدالت، جهــاد و دیگــر صــفات برجســته او را  پرفــروغ او نیفکنــده و از شــکوه آن نکاســته و جل

ــر د  ــرده و در براب ــاد نب ــرود آورده  از ی ــش و حکمــت او ســر تعظــیم ف ــایی از عظمــت، دان ــج.اســتنی ــه نه البالغ
هــاي هــا، و جملــههــا، دعاهــا، وصــایا، نامــهباشــد، منتخبــی از خطبــهمــی» شــیوه بالغــت«کــه در لغــت بــه معنــاي 

علیــه اهللالســالم اســت کــه توســط ادیــب بزرگــوار، مرحــوم سیدرضــی رضــوانکوتــاه مــوالي متقیــان علــی علیــه
.استهجري از میان صدها کتاب و منبع گردآوري و تنظیم شده400ل در سا

بیان مساله و تبیین مفاهیم موضوع
و » اسـباب ورود حـدیث  «، »اسباب صـدور حـدیث  «هایی چون هاي حدیثی با نامفضاي صدور در کتاب

هایی است کـه باعـث   زمینهباشد  که بیانگر علل وهاي فقه الحدیث مینامبردار و از جمله شاخه» اسباب الحدیث«
گردد، پـس علـم اسـباب ورود حـدیث، هماننـد علـم       السالم میصدور قول یا فعل و یا تقریر از ناحیه معصوم علیه

باشد؛ البته همان طوري که تمام آیات قرآن داراي سبب خاصی نیستند، احادیـث نیـز   اسباب نزول قرآن کریم می
. اندچنین

السالم بـه هایی که در چنین مواقعی، علی علیهالبالغه یعنی موقعیتاي نهجهمنظور از فضاي صدور خطبه
السـالم  اند که گاهی این شرایط به نـوعی در عصـر زنـدگی علـی علیـه     ایراد خطبه پرداخته و مطالبی را بیان نموده

طبـه و  و شرایط اجتماعی و گاهی چنـین شـرایطی مخـتص یـک خ    مطرح بوده است، مانند فضاي فرهنگی، علمی 
.باشدیک زمان معین می

اهمیت و ضرورت مساله
اي کـه در زمـان خلـق اثـر و     هاي فکري، اجتماعی، تاریخی و فرهنگیفرایند درك و تفسیر متن با زمینه

تکوین متن و گفتار، مولف را احاطه کرده و او در آن جغرافیاي خاص فرهنگی، اجتماعی و تاریخی به خلـق اثـر   
این مطلب در جاي خود یک اصل عقالیی در گفتمان متعـارف بشـري اسـت کـه     باط است وپرداخته است در ارت

اندیشمند، فضاي کلی و آهنـگ سـخن وي را بایـد    در تحلیل، تفسیر و معناشناسی یک متن، نوشتار یا گفتار یک 
.مورد عنایت قرار داد
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السالم در رأس حکومت علی علیهالبالغه مساله از اهمیت بیشتري برخوردار است؛ زیرا امامدر مورد نهج
اسـت بایـد   السالم صادر شـده امیرعلیهاز حضرتشک فرامینی که به عنوان حاکم اسالمی اسالمی قرار گرفته و بی

.السالم مالحظه و تفسیر گرددهاي خاص امام علیهبه طور ویژه و با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت

مـردم را بـه   16ساله جهاد توجه مـی کنـیم کـه حضـرت در خطبـه     به عنوان نمونه به برخورد حضرت با م
دقـت بـا کندمیدعوتجهادبهرامردم27کند و در خطبه هاي خود و جهاد نکردن دعوت میبازگشت به خانه

بیعـت موقعیـت دررا16خطبهحضرتزیرااست؛حلقابلراحتیبهتضاداینفوقهايخطبهصدورفضايدر
دفـن اجـازه حتـی وبـود مدینـه درهنـوز عثمـان ضدبرگرانشورشموقع،آنواستکردهایرادمدینهدرويبا

،27خطبـه مـورد دراما؛کندمیدعوتآرامشبهرامردمالسالمعلیهعلیموقعایندردادند،نمیراعثمانجنازه
رسـیده السـالم علیـه علـی گوشبهانبارشهربهمعاویهسربازانتهاجمخبرکهاستشدهایرادموقعیشودمیگفته

جهـاد بـه دعـوت معاویـه هـاي گـري غـارت بـا مقابلـه بـراي رامـردم موقعیـت ایـن درامامکهاستبدیهیاست،
.خواهدکرد

ضـروري ومفیـد هـا خطبـه تمـام درصـدور فضـاي بـا آشـنایی کهاستالزمنکتهاینبهاشارهپایان،در
.دارداعتقاديیااخالقیجنبهتقریبطوربههاخطبهازبرخیمتنکهچرانیست؛

بحثتاریخیپیشینه
هاي علمـی مختصـري در   در البالي آثار مولفانی که به علم اسباب صدور احادیث پرداخته اند؛ کوشش

، البالغـه کلیدهاي شناسـایی نهـج  . 1است از جمله البالغه صورت گرفتههاي نهجزمینه فضاي صدور خطبه
هـاي  هـا و حکمـت  هـا و نامـه  شـناخت شـان نـزول خطبـه    «کتاب مزبـور بـا عنـوان    21کلید (دشتی مرحوم محمد

؛ تـالیف محمدحسـن نـادم کـه     البالغـه خاستگاه فرهنگی نهـج . 2، )»البالغه، بررسی زمینه هاي پیـدایش نهج
هـاي پیـدایش نهـج   اوضاع فرهنگی عراق را که بیشتر سخنان حضرت در آنجا ایراد شـده اسـت، بـه عنـوان زمینـه     

اي از تالیف محسن بـاقر موسـوي، شـامل مجموعـه    البالغهالمدخل الی علوم نهج. 3.البالغه بررسی می کند
. 4. هـا و بیـان کلمـات قصـار آن    ها و ارسال نامـه البالغه ازجمله  اسباب صدور خطبهعلوم پیش نیاز براي فهم نهج

مد محمد مهدي جعفري کـه در مقدمـه هـر خطبـه در ایـن      تالیف دکتر سید مح» البالغهپرتوي از نهج«کتاب 
هـا و منـابع   کتاب بعد از تعیین سند و منبع آن، تاریخ آن نیز به قرینه محتوا یا اشاره سـید رضـی یـا تصـریح تـاریخ     

.دیگر مشخص گردیده است

هاي فهم فضاي صدورروش
ب نـزول قـرآن، روایـت هـا معتبـر      گرچه برخی معتقدند تنها راه شناخت سبب ورود احادیث، مانند اسـبا 

خطبـه  (البالغـه؛ تحلیـل مـتن نهـج   :توان فضاي صدور خطبه را کشف کـرد باشد ولی از طریق موارد زیر نیز میمی
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هـاي تـاریخی   کتـاب ، البالغـه ها آورده است، مطالعه شـروح نهـج  هایی که سید رضی قبل و بعد از خطبهنکته) 47
.هاي مصادر اده از کتاباستف، مربوط به حوادث قرن اول هجري

موارد کاربرد فضاي صدور
اسـت، بـا آن حادثـه ارتبـاطی تنگاتنـگ      سخنی که در مناسبتی خاص و براي حل مشکلی معین بیان شده

اي که اگر شناخت آن مناسبت میسر نگردد، فهـم اساسـی آن سـخن نیـز ممکـن نخواهـد بـود؛ لـذا         دارد، به گونه
ایـراد  توان فهم بهتر مفهوم حدیث دانسـت، دانسـتن فضـاي صـدور و علـت      ا میترین کاربرد فضاي صدور رمهم

تواند به حل تضادهاي ظاهري نیز کمک کندها عالوه بر فهم بهتر میخطبه

معیارهاي پذیرش فضاي صدور و مالك نقد آن
اوت کنـد، متفـ  ایـن فضـا رهنمـون مـی    هاي نقد فضاي صدور با در نظر گرفتن روشی که مـا را بـه  مالك

: شودخواهد بود و در مجموع به دو دسته تقسیم می

این مـوارد فقـط   آید که البالغه به دست میهاي نهجفضایی که از طریق تحلیل محتواي خطبه: دسته اول
از طریق عقل و قواعد فهم قابل خدشه است و یا الزم است دلیل نقلی صحیحی بر اثبات یـا رد مسـاله پیـدا شـود،     

.البالغه به تعداد بسیار معدود وجود داردهاي نهجمیان خطبهاین موارد در

انـد کـه   ها، از طریق روایات تـاریخی بـه دسـت آمـده    هاي فضاهاي صدور خطبهبیشترین نکته: دسته دوم
شـک مـالك نقـد آنهـا همـان      باشـند؛ و بـی  اینها در واقع روایت تاریخی و در بیشتر موارد خبـر واحـد مـی   همگی
.صحت احادیث و منقوالت تاریخی خواهد بودهاي نقدمالك

آیـا ممکـن   ها را در تمام احادیث مـوثر بـدانیم،   اینجا مطرح است که اگر فضاي صدور خطبهپرسشی در
نیست سوءاستفادهایی به همراه داشته باشد؟ مثال در هر حکمی ادعا کنیم که مربوط به عصر نبوي یا علـوي بـوده   

دیگر جایگزین شود؟ در پاسـخ بایـد دقـت کـرد کـه      است و باید حکمیبه سر آمدهاینک زمان اعتبار آن حکم و
اصل توجه به فضاي فرهنگی اجتماعی عصر شارع با قیاس فقهی و تمثیل منطقی فرقی روشن دارد

در تمثیل منطقی ما نیازمند به وجه شباهت دو پدیده هستیم و سپس بـا اسـتناد بـه شـباهت و هماننـدي دو      
دهیم ولـی در بررسیفضـاي فرهنگـی اجتمـاعی سـخن در شـباهت دو       کی را بر دیگري سرایت میپدیده، حکم ی

بنـدي در مسـابقاتی ماننـد    فهمیم کـه مـثال صـحت شـرط    پدیده نیست؛ لیکن تکیه بر علت حکم است، یعنی ما می
ضـاي صـدور مـا    سواري به علت اعداد و آماده ساختن افراد در پیکار و رزم است پس در نقل فتیراندازي و اسب

.شویممند میکنیم؛ بلکه در فهم بهتر حدیث و روایت از آن بهرهحکم را به یک مورد خاص منحصر نمی

البالغههاي نهجبررسی میزان تأثیر فرهنگ زمانه در خطبه
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کـرد کـه   بایست فرهنگ نوي را به جامعه بشري عرضـه مـی  از آنجا که دین اسالم کامل و خاتم بود، می
سـاخت، بـدین جهـت مسـاله     معیت و ابدیت بود و در طول زمان حیات مادي، ذهن بشري را سیراب میداراي جا

ایـن  وسلم مطـرح شـد، سرسلسـله جنبـان     وآلهعلیهاهللاوالیت که استمرار خط نبوت است از سوي رسول خدا صلی
هنـگ و تمـدن اسـالمی،    ایجـاد و توسـعه فر  وسـلم در وآلـه علیـه اهللاجریان و تداوم بخش حرکت رسول خدا صلی

السالم بـود؛ شخصـیتی کـه بـه گـواهی تـاریخ، در تـرویج        شخصیتی نامدار، جامع و کامل یعنی حضرت علی علیه
السالم وسلم مرتبه نخست را داشت، حال اگر امام علیهوآلهعلیهاهللادر زمان حیات رسول خدا صلیفرهنگ اسالمی

ایجـاد و  وسـلم را در وآلهعلیهاهللاتوانست راه و رسم پیامبر اعظم صلیآیا میتحت تأثیر فرهنگ زمانه قرار داشت، 
ادامه دهد؟تقویت فرهنگ اسالمی

السـالم از  عالوه بر دلیل عقلی فوق، دالیل تاریخی نیز گواهی بر عدم تـأثیر پـذیري حضـرت علـی علیـه     
خلفـاي پیشـین، خـودداري از    فرهنگ زمانه دارد از جمله شیوه رفتار حضرت در حکومت، خیرخواهی نسبت بـه  

ایجاد و توسعه فرهنگ و تمدن اسالمی نیز  از طریق مبارزه مقابله به مثل در برابر غارتگران شام و عالوه بر آن در 
اندیشی، ارج نهادن به تعلـیم و تربیـت و   با انحراف، تبیین روشن ارکان فرهنگ اسالمی، ترویج خردگرایی و آزاد

هایی است السالم از آن شخصیتطالب علیهابیبننقش بسزایی داشت حاصل آنکه علیپایه گذاري علوم اسالمی 
. هاستکه محصور و زندانی فرهنگ زمانه نیست؛ بلکه متعلق به تمام زمان

السـالم شـماي کلـی فضـاي فرهنگـی اجتمـاعی عصـر امـام علـی علیـه         نویسنده در ادامه به بررسی  
را بــا توجـه بـه مقـدمات ذکـر شــده     هـا صــدور بیشـتر خطبـه  فضـاي  پرداختـه و در بخـش اصـلی رسـاله    

هـا، بـه   البالغـه در شـماره خطبـه   هـاي نهـج  اخـتالف نسـخه  بـه علـت   نقل و گـاهی نقـد مـی کنـد و در پایـان      
هـا در ایــن نوشـتار ترجمــه   مبنـاي شــماره گـذاري خطبــه  (ترسـیم جـدولی کــه ایـن اخــتالف را نشـان دهــد،     

).دباشالبالغه سید جعفر شهیدي مینهج

والحمدهللا رب العالمین


