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چکیده
عقال در مفاهمه خود ،شرایط و فضای زمانی و مکانی را در نظر میگیرند ،لذا درک کامل این مفاهمات ،فارغ
از این مسأله ،امری مشکل و در برخی موارد غیرممکن است .دریافت مفاهیم نهجالبالغه نیز بدون توجه به
فضا و موقعیتهای صدور کالم امیرالمؤمنین (ع) ،دریافتی ناقص خواهد بود .دانستن فضای صدور کالم امام
علی (ع) سبب درک مفهوم و مصداق کلمات بهکاررفته در سخنان آن حضرت ،برطرف شدن ابهام و یافتن
پاسخ برخی شبهات وارده به متن نهجالبالغه و نیز کشف مطابقت سخنان حضرت با مقتضای حال مخاطبان
آن میشود .از سوی دیگر میتوان شخصیت امیرالمؤمنین (ع) و معاصران ایشان را از این رهگذر شناخت و
شیوهی تربیتی و حکومتی آن حضرت را با فهم فضای صدور عبارات این کتاب شریف ممکن ساخت .بخش
عمدهای از فضای صدور نهجالبالغه را میتوان با تحلیل متن نهجالبالغه ،مراجعه به مسانید و مصادر این
کتاب و بهرهگیری از برخی منابع حدیثی و تاریخی به دست آورد.
کلیدواژهها :حضرت علی (ع) ،نهجالبالغه ،فضای صدور ،شأن صدور ،اسباب صدور

 .1کارشناس ارشد مدرسی معارف اسالمی ،دانشگاه معارف اسالمی قم
 .2استادیار گروه قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه
* :نویسنده مسئول
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مقدمه
پس از قرآن و احادیث نبوی ،روایات اماماان معصاوم باه ویاهه کلماات امیرالماؤمنین در نهاجالبالغاه از
مهمترین منابع دینی مسلمانان به شمار میرود .فهم دقیق ساخنان حضارت علای (ع) در ایان ممموعاه
همانند کلمات دیگر معصومان قواعد و شرایط خاصی دارد که توجه به فضای صدور از جملاه آنهاا اسات
زیرا بسیاری از کلمات این بزرگواران در فضای حوادث و وقایع زمان خویش القا شده اسات و یاا در مقاام
پاسخ به پرسش مخاطبان ،یا نقد نظریهای کالمی یا دیدگاهی فقهی ایراد شده و یا ممکان اسات از روی
تقیه صادرشده باشد.
وقتی دانسته شود که خطبهها در جمع کدام گروه و حازب ایاراد شاده اسات ،مخاطباان حضارت اه
کسانی بودهاند ایشان در سخنانشان به کدام حادثه اشاره میکنند و بهطورکلی ه عامل عقیدتی ،سیاسی،
تاریخی ،اجتماعی و  ...امام را به ایراد سخن واداشته است ،فهم دقیقتری از کالم حضرت به دست میآید
و پرده از برخی اسرار کلمات ایشان کنار میرود.
یکی از دانشمندان معاصر ،اهمیت توجه به شأن صدور روایات را اینگونه خاطر نشان میکناد« :تماام
حوادث در بستر تاریخی خود شکل میگیرند .انسان با زمان رابطاه متقابال و تاأثیر و تاأثار دارد .در طاول
تاریخ انسان متأثر از شرایط محیط و فرهنگ خود بوده است و نیاز بار آن تاأثیر داشاته اسات» (مرتضای
عاملی .)36/5 :1631 ،ایشان با اشاره به این نکته که ما گفتار ،رفتار و تأییدات ممرد ناداریم ،ماینویساد:
« درک درست بسیاری از نصوص نیازمند آگاهی کامل از زمان ،مکان و شرایطی است که در آن صادرشده
است .محیط و عکسالعمل آن در مقابل نصوص صادره را باید بشناسیم .شناخت این موارد ماا را در فهام
حدود قیود و درک اشارات و لطایف آن یاری میکند( ».همان)31 :
اهتمام حضرت علی (ع) به ذکر شأن نازول آیاات در مصاحف مخصوصشاان (طبرسای225 :1633 ،
فیض کاشانی 62/1 :1611 ،مملسی ،بیتا 26/31 :و  )62نیز از دیگر مواردی است که ماا را باه اهمیات
فضای صدور ه در آیات و ه در روایات ،رهنمون میساازد .ویهگای مصاحف حضارت علای (ع) ،بیاان
تفصیلی شأن نزول آیات قرآن بوده است .ایشان علم به شأن نزول آیات قرآن را نشانه برتری خاویش بار
دیگر مفسران قرآن میدانند و میفرمایند﴿ :و ما نزلت آية االّ و قد علمتُ فيم نزلت و علي من نزلت

و بم نزلت﴾ (صدوق 36/1 :1646 ،حسکانی ،بیتا( )64/1 :و آیهای نازل نشد مگار ایانکاه دانساتم در
مورد ه یزی و در مورد ه کسی و به ه خاطر نازل شد) .آن حضرت علم باه شاأن نازول آیاات را از
جمله دانشهایی میدانند که از پیامبر اعظم فراگرفتهاند (حسکانی ،بیتا 66/1 :مملسی ،بیتا.1)163/64 :
 . 1در مورد اهمیت اسباب نزول ،زرکشی علم به اسباب نزول را سرآمد علوم قرآنی معرفی کرده است (زرکشی .)12/1 :1643 ،واحدی نیشابوری نیز
این علم را ضروریترین معرفت و سزاوارترین رشته به بذل عنایت میداند و سبب تألیف کتاب اسباب النزول را عادم امکاان تفسایر آیاات ،بادون
آگاهی از تاریخ و شرائط نزول آن میداند (واحدی )14 :1616 ،اهمیت این امر باعث شده تا تدوین کتابهایی در این موضوع از قرن ساوم هماری
(علی بن مدینی) آغاز شده و تا عصر حاضر ادامه یابد ( محمد باقر حمتی ،محمد باقر محقق ،غازی عنایت ،از جمله معاصرانی هستند که به نگارش
کتابهایی در زمینه اسباب نزول پرداختهاند).
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علیرغم اهمیتی که برای شأن صدور روایات گفته شد ،متأسفانه سخنان حضرت در نهجالبالغه همانند
بسیاری از روایات ،بدون اشاره به فضای صدور آنها نقلشده است .سید رضی تنها به تعداد کمی از شاأن
صدورها اشارهکرده است و از بین شارحان نهجالبالغه ،ابنابیالحدید نیز از معدود کسانی است که به بیاان
شأن و سبب صدور کلمات حضرت پرداختهاند.
فضای صدور در کتابهای حدیثی با نامهایی ون اسباب صدور حدیث ،اسباب ورود حادیث و اساباب
الحدیث نامبردار است (سلیمانی )36 :1636 ،و ازجمله مباحث زیرممموعه فقه الحادیث اسات (معمااری،
 )65 :1666که بیانگر علل و زمینههایی است که باعث صدور قول یا فعال و یاا تقریار از ناحیاه معصاوم
(ع)میشود (سلیمانی 35 ،1636 ،و  )33بهبیاندیگر سبب ورود حدیث یعنی زمینهای که موجب شده است
تا معصوم (ع) سخنی بگوید و حکمی را بیان و مسألهای را طرح یا رد و انکار کند و یا حتی کااری انماام
دهد ،پس علم اسباب ورود حدیث ،همانند علم اسباب نزول قرآن کریم میباشاد (حساینی 1641 ،ق)6 :
البته همانطوری که تمام آیات قرآن دارای سبب خاصی نیستند ،احادیث نیز نایناناد (سالیمانی:1636 ،
.)64
با توجه به آن ه گفته شد ،منظور از فضای صدور خطبههای نهجالبالغه موقعیتهایی اسات کاه اماام
علی (ع) به ایراد خطبه پرداخته و مطالبی را بیان کردهاند که گاهی این شرایط بهناوعی در عصار زنادگی
علی (ع) مطرح بوده است ،مانند فضای فرهنگی ،علمی و شرایط اجتماعی و گاهی نین شرایطی مختص
یک خطبه و یکزمان معین میباشد.
این مقاله با بیان اهمیت و فواید درک فضای صدور در فهم سخنان امیرالماؤمنین (ع) ،معیارهاایی نیاز
برای به دست آوردن فضای صدور و توجه به موانع درک فضای صدور ،پیشنهاد داده و در طول این مسیر،
همواره نمونههایی از نهجالبالغه ارائه نموده است.
پیشینه پژوهش
در بین مقاالت ،تااکانون دو مقاله مرتبط با این مقااله نگاااشته شااده اسات« :بااررسی روشهااای
ابنابیالحدید در فهام ماتن نهاجالبالغاه» نوشاته محمادعلی مهادویراد محااسن رفعاات و «فضاای
فرهنگی-اجتماعی صدور خطبههای نهجالبالغه» نوشته احد داوری لقائی.
با توجه به این پیشینه ،مقاله یا کتابی که بهصورت جداگانه جایگاه فضای صدور در فهام نهاجالبالغاه
تبیین و بررسی کرده باشد ،نگاشته نشده و از این جهت مقاله پیشرو دارای مسألهای جدید است.

111

نقش فضای صدور در فهم نهجالبالغه

مفهومشناسي فضای صدور
واژه شأن در معانی :خَطب (فراهیدی )12/2 :1616 ،کار ،حال( ،جوهری )2162/5 :1614 ،طلاب و قصاد
(ابن فارس )263/6 :1646 ،بهکار رفته است و واژه صدور نیز مصدر «صَدَرَ» و باه معناای برگشاتن معناا
شده است (فیومی.)165/1 :1616 ،
مراد از مورد صدور روایات ،واقعه ،رویداد ،پرساش و  ...اسات کاه باه اقتضاای آن کالمای از معصاوم
علیهالسالم صادرشده است.
در اصطالح علوم قرآنی برخی مفسران قرآن ،بین شأن نزول ،فضای نزول و جاو نازول قارآن تفااوت
قائل شدهاند ،ایشان شان نزول را حوادث اتفاق افتاده در عصر پیامبر (ص) و همچنین مناسبتها و عوامال
زمینهساز آیات میدانند ،فضای صدور یک سوره از نگاه ایشان پردهبرداری از رخ دادها و شرایطی است که
در طی نزول آیات یک سوره ،بر مسلمانان و جهان حاکم بوده است و جو نزول مرباو باه سراسار قارآن
کریم و بستر نزول قرآن در طی  26سال است (جوادی آملی.)263-265/1 :1663 ،
اما مراد از فضا یا شأن صدور روایات نهجالبالغه در این مقاله ،تمامی مفاهیم یاد شده میباشد عالوهبر
این مراد از فضای صدور ،اعم از سبب و شأن صدور است.
البته باید توجه داشت که هر ند توجه به این امور در فهم متن بسیار کمک میکند اما مباحاث مطارح
در قرآن و نهجالبالغه فرازمانی هستند و محدود در تاریخ خاصی نیستند و در واقع تالش ما این است که
با توجه به فضای صدور ،مفاهیم فرازمانی را از معارف قرآن و نهجالبالغه اخذ نماییم.
موضوعات سخنان حضرت
گستردگی موضوعاتی که در نهجالبالغه به آن پرداختهشده است ،مسأله دیگری است که اهمیت توجه باه
شأن صدور آنها را تأکید میکند .سخنان حضرت امیر (ع) در نهجالبالغه را میتوان با توجه باه موضاوع،
به ند گروه تقسیم کرد .البته باید توجه داشت آن ه سید رضی بهعناوان یاک خطباه در یاکجاا آورده،
ممکن است ترکیبی از ند خطبه باشد و ند موضوع را در خود جای دهد .موضوعات و مساائل محاوری
در نهجالبالغه را میتوان در ند دسته جا داد:1
 .1توحیدی و اعتقادی :بخش قابلتوجهی از خطبههای نهجالبالغه به موضوعات اعتقاادی و مبااحثی
ون توحید ،نبوت ،امامت و معاد اختصاصیافته است .امام علی (ع) در فرازهاای متعاددی از خطباههاای
بلند خویش ،مسائل غامض و پیچیده توحیدی را با بیانی شیوا و فنای توضیح میدهاد ،همچناین ضارورت
بعثت پیامبران (نبوت عامه) و ضرورت بعثت رسول گرامى اسالم (ص) را با بیانى مستدلا و زیبا بهگوناهاى
تشریح و تبیین میکند که براى همه اقشار فکرى انسانها ،قابلفهم و درک باشد و نیز ضرورت «امامت»
را در تمام ادیان و ملل ،به ارزیابى مىگذارد که بدون «امامت» راه پیامبران ،تداوم نخواهد داشت( .خطباه
 .1اگر ه دیگران به گونههای مختلفی به تقسیم بندی محتوای نهجالبالغه پرداختهاند ولی این تقسیمبندی در برخی بخشها ابداعی است.
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 )1خطبه (اشباح) نمونهاى ارزشمند از این مورد است که در مورد «خداشناسى» و «راههاى خداشناساى» و
«صفات پروردگار» و «پیامبر شناسى» و «امامشناسى» و «معاد شناسى» و «راههاى اثبات عادالت خادا»
ایرادشده است (خطبه .)11
 .2اخالقي-تربیتي :ساخنان آن حضارت پیراماون آخارت (خطباه  166و  ،)163عباادت (خطباه  16و
حکمت  )165و ترک گناه (خطبه  164و  156و  )161در این ممموعه قارار مایگیارد .در ایان بخاش از
کلمات حضرت ،توصیف با توصیه در هم آمیختهشده است.
 .3سیاسي :حضرت پس از به دست گرفتن حکومت ،به مناسبتهای مختلفی به ایراد خطبه و یا نوشتن
نامه اقدام نموده و در آن به تشریح مواضع و اهداف سیاسی خویش مایپرداختناد (خطباه  166 ،64 ،66و
 .)213برخی از نویسندگان صاحبنظر در عرصه خطابه ،شکوفایی خطبههای سیاسی را مدیون خطبههاای
پیامبر اعظم(ص) و حضرت امیر (ع) میدانند (احسان النص ،بیتا.)154 :
 .4علمي :در این ممموعه سخنان ،امام (ع) شگفتیهای آفرینش انسان (خطباه  36و  ،)136آسامانهاا
(خطبه  ،)11زمین (همان) ،طاووس (خطبه  ،)135خفااش (خطباه  ،)155ملاخ (خطباه  )135و  ...را بیاان
فرموده و آن را نشانهای برای شناخت خداوند متعال معرفی کردهاند.
 .5نظامي :با توجه به اینکه مدت زیادی از زمان خالفت حضرت با سه جنگ نهاروان ،جمال و صافین
همراه بود ،طبیعی است که بخش گستردهای از خطبههای ایشان را مسائل مربو به جنگ تشکیل دهاد.
تحریض به جنگ (خطبه  ،)261آموزش فنون رزمی (خطباه  11و  63و  33و  122و  136و  ،)114مادح
شهادت (خطبه  )35و سرزنش فرار از جنگ (خطبه  35و  )126از جمله موضوعاتی اسات کاه حضارت در
بخشی از کلماتشان به آن پرداختهاند .ویهگیهای عمده این ممموعه از سخنان حضرت عبارتاند از :الف:
کوتاه است و باعث خسته شده جنگمویان نمیشود .ب :از قالب حماسی برخوردار است و روحیاه حماسای
شنوندگان را برمیانگیزد .ج :از کلمات و عبارات ساده استفادهشده است و برای همه قابلفهم است.
 .6معرفي خويش و بیان جايگاه اهلبیت :حضرت برای تبیاین مقاام ،جایگااه و مسائولیت اماماان
معصوم و وظایف مردم در قبال آنان سخنانی را ایراد کردهاند (خطبه  2و  16و  66و .)66
فوايد شناخت فضای صدور
آگاهی از فضای صدور سخنان حضرت در نهجالبالغه فواید متعددی دارد که از آن جمله میتوان به موارد
زیر اشاره کرد.
 .1درک و فهم بهتر معنای سخنان امام علي (ع)
از مهمترین فواید شناخت اسباب صدور کلمات حضرت امیر (ع) را میتوان فهم بهتر مفهوم سخن ایشاان
و امکان بهرهبرداری خاص و بهتر از آن دانست.
شناخت شأن صدور کلمات امام علی (ع) سبب میشود درک کاملی از سخنان ایشاان حاصال شاود و
امکان بهرهبرداری خاص و بهتر از آن فراهم شود را که با توجه باه تقطیاع کلماات حضارت ،فهمیادن
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مرجع بسیاری از ضمائر (مثل خطبه  34 ،51و  )66مترتب بر دانستن سبب صدور آن سخن است .عاالوه-
بر این در بسیاری موارد حضرت به مخاطب خویش با ضمیر مخاطب اشاره کرده است و صراحتاً از او نامی
نبرده است و صرفاً با دانستن شأن صدور آن سخن میتوان مخاطب حضرت را شناخت و یاا در برخای از
خطبههای حضرت به مکانهایی اشاره شده است بدون اینکه نام آنها ذکر گردد .مثالً در خطبه هاارده
بدون اینکه از بصره نام برده شود ،توصیفشده و یا در خطبه سیوشش از رودی نامبرده شاده کاه فقاط
شأن صدور آن خطبه میتواند معین سازد مراد ،رود نهروان است.
نمونه دیگر اینکه وقتی امام (ع) ،کمیل را از شهر خارج میکند و به قبرستان میبارد تاا از غوغاهاای
زمانه و اشتغاالت دنیوی و تاریکی اوهام عصر خود جدا سازد ،برای آمادگی بیشتر و توجه دادن به مطلبای
که قرار است برای او بیان شود ،میفرماید:
ای کمیل! بهترین قلب ها ،قلبی است که گنمایش بیشتری داشته باشد ،پس آنچه میگویم باه خاوبی
َ َنواةامَ او اماة ر
الثَة :ة َفَاةا ٌل رم اب ابّةانٌيَ اومُة َل اَ ٌّل رم اعلَةِ لاةنَي َ
س َث َ
حفظ نموده و به خاطر داشته باش! « ال َنّا ُ
باعااعر( »...حکمت  .)166با تأمل در این شرایط معلوم میشود که اینگونه مطالب نان نیست کاه بارای
همه و در هر جا بیان شود بلکه سخن ویههای است که حضرت در مکان و زمان خاص برای افراد نخبه و
برگزیده بیان کرده است .دانستن فضای صدور و علت ایراد خطبهها عالوهبر فهم بهتر مایتواناد باه رفاع
تضادهای ظاهری نیز کمک کند ،بهعنوان نمونه حضرت علی (ع) در خطبه 243میفرمایاد« :إَنٌّةي ََْرةهَ ُ
لَکُمْ ََنر تَکُونُوا لاناّابَينَ» من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید.

ولی در خطبه  165به مغيهم بن شَنه نین میگوید« :يابْنَ اللٌََّين َ االَبْلَه ََ واالشَّواهَمَ الَّلةي الَ ََْْةََ

لَهاا واالَ فَهرعا« »...ای فرزند لعنت شده دم بریده و درخت بیشااخ و بار »!....حاال ایان ساؤال مطارح
میشود که را حضرت یکجا از دشنامدادن نهی میکند و در جایی دیگر خود این نین کلماتی بر زباان
میآورد؟
با مراجعه به فضای صدور هر دو خطبه تضاد ظاهری حل خواهد شد زیرا امام وقتی در جناگ صافین
شنید که یارانش شامیان را دشنام میدهند ،فرمود :آنها را دشنام ندهید بلکه کردارشان را بیان و حااالت
آنها را بازگو نمایید و بهتر آن است که بگویید :خدایا خون ما و آنها را حفاظ کان و باین ماا و آنهاا را
اصالح فرما (اسکافی ،بیتا 166 :ابنابیالحدید.)26-21 :
اما مورد دوم مربو به موقعی است که مغيهم بن شَنه با آن شخصیت ویهه و شگفتآوری که دارد ،از
سوی عثمان به نزد حضرت آمده و میخواهد حضرت را از پای در آورد و سخنان زشتی بر زباان مایآورد،
حضرت با توجه به سابقه وی و دفاع از عملکرد خود در قبال عثمان اقدام به بیاان ناین ساخنانی کارده
است (پیشین 642 :و  646امینی 1616 ،ق 664 :محمودی 1616 ،ق 132 :و )136
همچنین شأن صدور برخی از کلمات حضرت این مسأله را نمایان میسازد کاه آن عباارات در معناای
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موضوع له و حقیقی خود استعمال شده است .بهعنوان مثال ،درباره خطبه ده نهجالبالغه گفته شده که این
خطبه در شأن معاویه ایراد شده است (ابنابیالحدید )261/1 ،که در این صورت مراد از تعبیار «شایطان»
در این خطبه« ،معاویه» است و استعمال این واژه ممازی است و اگر این شاأن صادور را نياذیریم ،ماراد،
شیطان واقعی است و این استعمال حقیقی میباشد لذا آگاهی از شأن صدور امکاان تفکیاک کاربردهاای
حقیقی و ممازی در کالم امام (ع) را نیز ممکن میسازد.
بنابراین مهمترین فایده فضای صدور را میتوان فهم بهتر مفهوم حادیث دانسات (هاشام 1613 ،ق،
.)234
 .2برطرف کردن اجمال و اشکاالت وارد شده
یکی دیگر از فواید شناخت اسباب صدور از بین بردن اجمال برخی از کلمات امام(ع) و پاسخ به ساؤاالت و
شبهاتی است که در مورد سند نهجالبالغه و یا برخی موضعگیریهای آمده در آن واردشده است.
برخی از نویسندگان ،بخشهایی از نهجالبالغه را جزء مواردی میدانند کاه توساط برخای شایعیان باه
حضرت علی (ع) نسبت دادهشده است .آنان بخشهایی را که حااوی مطالاب علمای و عقلای اسات و یاا
نسبت به خلفای پیشین سخنی گفتهشده را از این جمله میدانند1.
آنان به این مسأله استناد میکنند که مردم عرب در صدر اساالم باا مباحاث عقلای و علمای آشانایی
نداشتند و این دانشها در دوران خلفای عباسی ،از یوناان و ایاران باه سارزمینهاای عربای راه یافات و
مسلمانان با آن آشنا شدند و بعید است حضرت علی (ع) آنان را با ایان کلماات مخاطاب قارار داده باشاد
(امین 1131 ،م.)161 :
عمر فروخ اعتراف میکند :شکی نیست که بسیاری از خطبهها از امام علی (ع) اسات ،ولای تعادادی از
آنها آمیخته به آرای فالسفه اسکندرانی است که عربها پس از دوران امام علای (ع) باا آن آشانا شادند
(فروخ 1136 ،م.)136 :
منشأ این شبهه عدم آشنایی با فضای صدور کلمات حضرت است و اگر آن فضا درست مورد توجه قرار
گیرد بسیاری از این شبهات پاسخ داده میشود .بهعنوانمثال برخی از این مباحث علمی و عقلی در پاساخ
به سؤاالتی بوده است که در زمان حضرت موردبحث و گفتگو بین اندیشمندان و حتی برخی از توده ماردم
بوده است.
عبارت «لالُوني قَنََ َن تَفقَدوني ( »...خطبه  131حر عاملی( )123/15 :1611 ،پیش از اینکاه مارا
نیابید هر آن ه میخواهید از من بيرسید ).از حضرت بسیار مشهور است و طرح این ادعا ،خود پرسشهای
فراوانی را از طرف مردم بهدنبال داشت که برخی برای رسیدن به حقیقت و برخای بارای جادال و ایمااد
شبهه در دل دیگران از حضرت سؤاالتی میپرسیدند .مثالً ذعلب یمانی از اصحاب حضرت علی (ع) است2
 .1برای اطالع بیشتر ر.ک :ابن حمر عسقالنی ،بیتا 226/6 :مقبلی یمنی ،بیتا 652 :ذهبی ،بیتا 266/2 :امین.163 :1131 ،
 .2امام صادق (ع) او را با عنوان مردی زبردست و متفکر یاد میکند.
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که سؤاالتی درباره صفات خداوند از حضرت پرسید و امام با مطالاب عقلای پاساخ دادناد (کلینای:1631 ،
 163/1محمودی.)666/1 :1616 ،
عالوه بر این ،به دلیل وجود برخی از این مسائل در قرآن ،این مباحث در زمان خود پیامبر هام مطارح
بوده است و حضرت امیر (ع) نیز به تبیین آن مسائل قرآنی میپرداختند .به تعبیر شهید مطهری« :محارک
و الهامبخش علی (ع) در طرح مسائل عقلی و فلسفی تنها تفسیر قرآن ممیاد اسات .اگار علای (ع) نباود،
شاید برای همیشه معارف عقلی قرآن بدون تفسیر میماند» (مطهری.)616/13 :1663 ،
عمر فروخ خود به این مسأله اینگونه اعتراف میکند :وقتی اعراب ،عراق ،شام ،ایاران و مصار را فاتح
کردند و بسیاری از آنان مسلمان شدند ،عدهای از یهود ،نصارا و مموس از فرقاههاای مختلاف و ماذاهب
پراکنده ،در بین مسلمانان وارد شدند .هر ند آنان دینشان را به سرعت تغییر میدادند ولی انتظار نمیرفت
ذهنیتشان را هم به همین سرعت تغییر دهند و سؤاالتی میپرسیدند که حضرت علی (ع) باه آناان پاساخ
میداد (فروخ 1136 ،م .)116 :بسیاری از این افراد معارف اسالمی را ناسازگار با معارف دین قبلی تحریاف
شده خود مانند مسأله توحید ،فداء و  ...میدیدند و سعی داشتند با طرح مباحث علمی و عقلی باه حقیقات
دست یابند.
همچنین برخی از ناآشنایان به فضای صدور کلمات امام (ع) این سؤال را مطرح میکنند که ارا اماام
در مواردی از سخنانشان مواضع متفاوتی را اتخاذ کردهاند .بهعنوانمثال :گاهی از خلفاای پیشاین صاراحتاً
نام میبرند (نامه .)1616
و گاهی به اشاره اکتفا میکند (خطبه  6و نامه  )32یکبار از عایشه نام میبرد (خطباه  )6و گااهی باا
کنایه فالنة از او یاد میکند (خطبه  )153گاهی دستور تعقیب دشمن را صادر میکند (نامه  )63و گاهی از
این کار نهی میکند (نامه  )16و یا باوجوداینکه خلفای سابق ،حق خالفت را از ایشان غصب کرده بودند
اما به آنان مشاوره میدهد (همان.)166 :
توجه به شأن صدور اینگونه از کلمات حضرت نشان می دهاد ایشاان باا توجاه باه اقتضاای زماان و
موقعیت ،سخن گفتهاند .مثالً وقتی با هموم قیصر روم به سرزمینهای اسالمی ،اصل اسالم در خطر قارار
میگیرد ،حضرت با مشاوره نظامی به خلفا ،کمک بزرگی در حفظ اسالم نمودند( .بحرانی.)132/6 :1616 ،
و یا اینکه را حضرت در برخی سخنانشان از خویش تعریف و تممید نموده و فضائل خویش را بازگو
میکنند ،سؤالی است که ممکن است در ذهن برخی افراد خطور کند .شأن صادور ساخنان حضارت ،ایان
سؤال را نیز پاسخ میدهد .عالوه بر این که در برخای ماوارد شاناخت فضاائل حضارت ،قباول ساخنان و
سفارشات ایشان را برای مخاطب آسانتر مینمود در بعضی از ماوارد آن حضارت در مقاام دفااع از خاود،
ممبور میشدند ویهگیهای ممتاز خویش را آشکارا بیان کنند .تهمتهایی همچاون ،افتاراء بار پیاامبر در
اخبار غیبی که از ایشان نقل میفرمود (خطبه  ،)66ترس از جناگ (خطباه  55ابانابایالحدیاد)666/2 ،
شراکت در قتل عثمان (خطبه  )65و تهمت کفر (خطبه  53ابنابیالحدید ،)666/2 ،حضرت را ممباور باه
دفاع از خود که در حقیقت دفاع از مقام والیت بود ،مینمود.
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 .3شناخت ويژگيهای امام علي (ع)
از دیگر فواید شناخت اسباب صدور شناخت ویهگیهای امیرالمؤمنین است ویهگیهایی ون:
الف -تبحّر امام (علیهالسالم) در بالغت :فصاحت و بالغت کالم امام وقتی بیشتر نمایان مایشاود
که مطابقت آن با مقتضای حال مخاطب آشکار شود و ایان مساأله باا دانساتن شاأن صادور آن ساخنان
امکانپذیر است ،در این رابطه میتوان به برخی خطبههای حضرت که در آغاز جنگ و برای تحریک سياه
ایرادشده است اشاره نمود :تحریض به جنگ (خطبه  ،)261آموزش فنون رزمای (خطباه  11و  63و  33و
 122و  136و  ،)114مادح شااهادت (خطباه  )35و ساارزنش فارار از جنااگ (خطباه  35و  )126از جملااه
موضوعاتی است که حضرت در بخشی از سخنانشان به آن پرداختهاند .ویهگیهای عمده این ممموعاه از
سخنان حضرت عبارتاند از :الف :اینکه کوتاه است و باعث خسته شدن جنگمویان نمیشود .ب :از قالب
حماسی برخوردار است و روحیه حماسی شنوندگان را برمیانگیزد .ج :از کلمات و عبارات ساده استفادهشده
است و برای همه قابلفهم است .عالوه بر این ،بسیاری از خطبههای حضرت فیالبداهاه ایرادشاده اسات
که نشان از حد اعالی بالغت ایشان دارد.
ب -تواضع و احترام حضرت نسبت به پیامبر گرامي اسالم :با توجه به اساباب صادور کلماات و
خطابههای حضرت میتوان دریافت که ایشان در زمان حیات پیامبر ،به احترام ایشان هیچگوناه خطباهای
ایراد نکردهاند.
ج -صدق پیشگوييهای حضرت :برخی از کلمات حضرت ،اخباری است که حوادث آیناده را تبیاین
میکند و در برخی موارد تنها با دانستن شأن صدور این سخنان میتوان پی بارد دربااره اه شاخص یاا
حادثهای سخن میگویند .بهطور مثال خطبه پنماهوهفت ،از حاکم شدن معاویه بر کوفه (ابانابایالحدیاد،
 )56/6 :1646و خطبه پنماهونه از کشته شدن تعداد زیاادی از خاوارج و محال کشاته شادن آنهاا خبار
میدهد (خطبه  51مسعودی )613/2 :1163 ،خطبه هفتادوسه نیز به حکومت رسیدن هار فرزناد ماروان
بن حکم و گرفتار شدن مسلمانان به دست آنها را پیشگویی میکند (خطبه .)66
د -سرعت استجابت دعای حضرت :فاصله کم بین درخواستهای حضرت از خداوند متعال و اجابت
آن ،نشان از قدر و منزلت باالی ایشاان در درگااه الهای دارد .حضارت در پایاان عمار شریفشاان از خادا
درخواست نمودند که ایشان را از آزار و اذیت مردم راحت کند (خطبه  25و .)64
و -مظلومیت حضرت :شأن صدور کلمات حضرت ،تاریخ ایراد آنها را نیز مشخص مایکناد .مضامون
برخی از خطبههایی که در ماههای آخر عمر حضرت ایرادشده است ،نشاان از مظلومیات ایشاان حتای در
آخرین دوران عمر شریفشان دارد .بهعنوان نمونه حضرت در خطبه بیستوپنج که در آخرین روزهای عمار
حضرت ایرادشده( ،همان )663/1 :از نافرمانی کوفیان شکایت میکند و در آخر ،از خدا درخواست مینماید
که ایشان را از آنان بگیرد و حاکم بدی را بر آنان مسلط کند.
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 .4شناخت ويژگيهای مردم و شخصیتهای عصر امام (ع)
ظهور فرقهها و مذاهب کالمی همچون مرجئه ،1قدریه ،خوارج ،جبریه و حضور برخی از اهل کتاب که تازه
مسلمان شده بودند ،امام (ع) را بر آن واداشته بود که در مواجهه با آنها به ایراد سخن بيردازد .حضرت در
نهجالبالغه بیش از هشتصد بار با مخاطبان خود سخن گفته و به معرفی یا بیان عالقه و یا نفرت خویش
نسبت به برخی از آنان میپردازد ،برخی را اندرز میدهد و با آنان باه نرمای ،مانناد پادری دلساوز ساخن
میگوید و با برخی دیگر با تندی و عتاب برخورد کرده ،افکار باطلشان را افشا میکند .در خطباه سایزده از
بصریون و در خطبه هلو هار از مصقله بدگویی شده است .شأن صدور ،حاکی از این اسات کاه خطباه
سیزده پس از جنگ جمل ایرادشده و مذمتها ،به دلیل همکاری بصریون با اصحاب جمال اسات (قطاب

راوندی 231 /1 :1643 ،مفید .)216 :1633 ،مصقلة بن نيهم الشیبانی نیز کاه یکای از فرمانادهان اماام
بوده ،اسیران بنی ناجیه را از فرمانده لشکر آن حضرت خرید و آزاد کرد ،اما وقتی از او غرامت خواستند باه
سوی معاویه فرار کرد (خطبه  )66و حضرت در این خطبه به عمل زشت او اشاره میکنند .حضرت دربااره
گروهها و شخصیتهایی همچون خلفای ثالثة (خطبه  6و  ،)264ناکثین (خطبه  ،)22خوارج (خطباه ،)63
طلحااه و زبیاار (خطبااه  3و  1و  61و  ،)163معاویااه (خطبااه  31و  ،)132عمروعاااص (خطبااه  23و ،)36
ابوموسی اشعری (خطبه  126و  263نامه  ،)63محمدبنابیبکر (خطبه  ،)33سلمان فارسی (خطبه  )223و
 ...نیز سخن به میان آورده است .این افراد در دوران حضرت و پس از آن منشأ جریانهای مثبت و منفای
بسیاری شدند و شناخت آنان نقش به سزایی در تحلیل و فهم درسات آن حاوادث دارد .ایان شاناخت در
بسیاری از موارد در گرو دانستن شأن صدور کلمات حضرت در نهجالبالغه اسات راکاه تنهاا از ایان راه
است که میتوان فهمید حضرت در کالمشان به ه کسی اشاره دارند .با دانساتن شاأن صادور مایتاوان
افرادی از دوست و یا دشمن که امام به آنها نامه نوشته و یا پاساخ ناماههاای آنهاا را داده اسات را نیاز
شناخت و در برخی موارد از مضمون نامههای آنان به حضرت آگاه شد که این امر کمک شایانی باه فهام
بهتر نامههای حضرت مینماید.
 .5شناخت شیوهی تربیتي
از اصول مهم در تربیت انسانها ،گونگی برخورد با آنان در موقعیتهاای گونااگون اسات .هنگاامیکاه
سرمست و مغرور پیروزیها هستند (خطبه  ،)62یا وقتی گرفتار شکست میشاوند (خطباه  26و  )21و یاا
هنگامیکه خطایی از آنها سر میزند (نامه  61و  )13و  ...مواجهه خاصی را میطلبد .نوع گفتاار حضارت
در این موقعیتها و با اینگونه افراد میتواند ما را در طراحی برنامه جامع تربیتی کمک کند و نیز آگااهی
از فضای حاکم بر برخی از کلمات حضرت ،میتواند تأثیر زیادی را به همراه داشته باشاد .باهعناوانمثاال
 .1مرجئه فرقهای از مسلمانان هستند که معتقدند با وجود ایمان به خدا ،انمام گناه باعث ورود به جهنم نمیشاود .ایان دیادگاه انحرفای را
خلفای بنی امی ه برای مشروع جلوه دادن بسیاری از خطاهای خود گسترش دادند .این فرقه در اواخر خالفت عثمان در عاراق بنیاانگاذاری
شد .برای اطالع بیشتر ر.ک .ابو زهره ،بیتا.144 :
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حضرت درحالیکه اشک با کلماتشان همراه شده بود (متقی هندی )244 /3 :1161 ،در خطابهای فرمودند:
«َيّها النّاس التَکُونُوا مٌمّن ياهجُو األخٌهمَ بَغيهعمٍَ (»...حکمت  )154خواننده اگر خود را در آن فضا قارار
دهد و اشک حضرت را با این خطبه همراه بببیند درک زیباتری از این کلمات یافته و درک میکند که این
سخنان واقعاً از قلب حضرت برمیخیزد که این امر مسلماً انگیزه را برای عمل تقویت مینماید.
 .6کمک به تدوين شیوهنامهی حکومت
یکی از فوایدی که برای فهم ترتیب نزول سورههای قرآن بیانشده این است کاه مایتاوان از آن ،شایوه
قرآن در تربیت جامعه جاهلی و هدایت آن به کمال را استنبا کرد و از آن برای تربیت جوامع بهاره بارد.
همین مسأله درباره کلمات حضرت امیر (ع) نیز صادق است را که ایشان با اعمال روش خاصی جامعهای
را که پس از پیامبر به جاهلیت بازگشته بود ،بهسوی مقصد کمال رهنمایی مایکارد .حضارت در تشاکیل
حکومت نیز تمامی اصول حکومتی اسالم را رعایت کرده که البته بسیاری از این اصول زمانمند میباشد و
باید در زمان خاصی انمام پذیرد .یکی از این نمونهها خطبه پانزدهم است که آن را در دومین یا هشاتمین
(بحرانی )215/1 :1616 ،روز به دست گرفتن حکومت ایراد فرمودند .زمان ایراد این خطبه عالوه بر اینکه
وضعیت جامعه قبل از حکومت حضرت ،مخصوصاً زمان حکومت خلیفاه ساوم را باه ماا نشاان مایدهاد،
یادآوری میکند که حاکم و رهبر جامعه میبایست در ابتدای امر شیوه و اهداف و برناماههاای خاویش را
آشکارا بیان کند.
راههای به دست آوردن فضای صدور
یکی از اقداماتی که مناسب بود سید رضی در کنار جمعآوری و انتخاب کلمات امیرالمؤمنین انمام مایداد،
ضبط و ثبت شأن صدور خطبهها است .با توجه به منابعی فراوان و دست اولی که در اختیار سید رضی قرار
داشت ،بهطور قطع این کار دقیقتر و کاملتر از دورههای متأخر انمام میشد .ولی مرحوم رضای باه ذکار
شأن صدور برخی از خطبهها و نامهها به صورت مختصر اکتفا کرده است.
در دوران معاصر از راههای مختلفی میتوان شأن صدور برخی از کلمات حضرت را به دست آورد1.
 .1تحلیل متن نهجالبالغه :تحلیل متن در برخی موارد بیانگر شأن صدور حدیث است ،بهعناوان مثاال

در خطبه  66امام علی (ع) خطاب به کوفه میفرمایدَْ« :أَنِّي بَكٌ ياا ُْوفَةُ تُمادِّينَ مادَّ الرأَدٌيمَ الرَُکَةاٌِي»
از محتوای عبارت معلوم میشود که حضرت این خطبه را زمانی در کوفه ایاراد کارده اسات کاه از ماردم
کوفه غضبناک بوده است .نانکه با دقت در محتوای خطبه « 56فَلَدااُّْوا عالَيَّ تَدااكَّ الرإَبَََ الرهَةيمَ ياةوْ ا

 .1شایان ذکر است که عالمه طباطبایی از جمله مفسرانی است که تدبر در معانی آیات قرآن را از راههای شناخت آیات و سور مکی و مدنی
و اسباب النزول میداند (طباطبایی 143 :1666 ،و  )111اگر این نظریه را بيذیریم «تحلیل متن نهجالبالغه» بهترین راه برای فهم فضاای
صدور خواهد بود.
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وَبْدٌ اا» که در مورد روز بیعت ایراد فرموده است ،میتوان فضای بیعت با حضرت در مدینه را تبیین کرد و
در فهم خطبههایی که در روز بیعت یا پس از آن ایرادشده است بهکار گرفت.
با مطالعه دقیق برخی از سخنان امام میتوان فضای صدور آن کالم را تشخیص داد .قالب ،لحن و نوع
مفردات و ترکیب برخی از کلمان حضرت ،میتواند ما را تا حدودی در فضای آن سخن قرار دهد.
 .2تذکرات سید رضي در آغاز و پايان خطبهها :نکتههایی که سید رضی قبال و بعاد از خطباههاا
آورده است در به دست آوردن شأن صدور برخی خطبهها نقش به سزایی دارد مثالً سید رضی در ابتادای
خطبه « 36فَهالَّا احْلَواوْلُمْ عالَيْهَمْ بَأَنَّ بالُولَ اللَّهٌ ص واَِّْ بَأَنر يُحْساةنَ إَلَةِ مُحْسٌةنٌهَم» شاأن صادور
خطبه را تبیین کرده و مینویسد:
زمانی که پس از رحلت حضرت پیامبر صلیاهلل علیه و آله ماجرای سقیفه را باه اطاالع اماام رسااندند
حضرت پرسیدند :انصار در پاسخ مهاجرین اه گفتناد؟ پاساخ شانید :صانصاارت گفتناد :زماماداری از ماا و
زمامداری از شما مهاجرین انتخاب گردد! امام (ع) فرمود« :فَهالَّا احْلَواوْلُمْ.»...
 .3مطالعه شروح نهجالبالغه :برخی از شروح نهجالبالغه به بیان زمینههای تاریخی برخی از خطبههاا
و کلمات حضرت پرداختهاند که از این بین شرح ابنابیالحدید از جمله این شروح است .مثالً ابنابیالحدید
در خطبه هل و ششم نهجالبالغه -که امام به هنگام عزیمت به شاام و عباور از سارزمین کاربال ،بارای
مقابله با معاویه ایراد نموده است -بهواسطه پرداختن به جریان ورود امام باه کاربال و آن اه باین اماام و
اصحابش اتفاق افتاد ،به شرح واقعه و همچنین نامه محمد ابنابیبکر به معاویه پرداختاه اسات (ابانابای-
الحدید.)114-131/6 :
 .4بهرهگیری از مصادر نهجالبالغه :سید رضی بسیاری از خطبههاا را از مناابع ،جماعآوری و تقطیاع
کرده و آن ه در نظر خویش بلیغتر بوده را در نهجالبالغه آورده است ،درحالیکه همان کلمات حضرت ،در
آن منابع بهطور کامل و در بسیاری موارد همراه با ذکر شأن صدور ،ذکر شده است .برخی کتبی که مصادر
نهجالبالغه را گردآوری نموده اند عبارتند از :مصادر نهجالبالغاه و اساانیده ،عبادالزهراء خطیاب حساینی
مدارک نهجالبالغه ،کاشف الغطاء استناد نهجالبالغه ،امتیاز علی خان عرشی نهج السعاده فای مساتدرک
نهجالبالغه ،محمد باقر محمودی مصاادر نهاجالبالغاه ،عباداهلل نعمات بحثای کوتااه پیراماون مادارک
نهجالبالغه ،رضا استادی اسناد و مدارک نهجالبالغه ،محمد دشتی و روات و محدثین نهجالبالغه ،محماد
دشتی.

به عنوان نمونه میتوان به خطبه « 56قَدٌ الْلَطرَامُوُْمُ الرقٌلَالَ فَأَقٌهُّوا عالَِ ماذَلَّةٍ وا تَةأرخٌيهَ ماحالَّةة »...
اشاره کرد که بر طبق آن ه در مصادر نهجالبالغه آمده است ،امام (ع) آن را زمانیکه عمرو بن عااص بار
مصر غلبه کرد و نماینده امام -محمدبنابیبکر -را به شهادت رساند ،گروهی از آن حضارت خواساتند تاا
نظر خود را درباره خلفای پیشین بیان کند ،امام در جواب آنها فرمود :آیا از فتناهگاری عمارو بان عااص
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فراغت یافتهاید؟ شما هنگامی این سؤال را مطرح میکنید که مصر را از شما بازگرفتهاند و شیعیان مارا باه
شهادت رساندهاند! سيس فرمود :به زودی نامهای خواهم نوشت که پاسخ سؤال شما در آن نامه است این
خطبه قسمتی از آن نامه است (حسینی 1615 ،ق.)612-614 :
 .5بررسي تاريخ معاصر حضرت به ويژه سالهای حکومت ايشان :دوران حکومت حضرت علی
(ع) دوران بسیار پرتنشی بود و حوادث خاصی در آن رخ داد .بسیاری از سخنان حضرت ،ناظر به این وقایع
است و میتواند شأن صدور برخی از کلمات حضرت را روشن کند .کتابهایی همچون تاریخ طبری ،تاریخ
یعقوبی ،دمشق ،بغداد ،الغارات ثقفی و حوادثی نظیر ماجرای سقیفه ،قتل عثمان ،جنگهای جمل ،صافین،
نهروان و  ...از این جملهاند.
 .6شناخت اطرافیان امام :اطالع از ویهگیهای دوستان و دشمنان حضرت کاه ممکان باود مخاطاب
ایشان قرار گیرند کمک بزرگی در فهم شان صدور سخنان ایشان دارد.
معیارهای تشخیص جعل و تحريف در فضای صدور
شأن صدور کلمات حضرت امیر (ع) نیز همچون شأن نزول آیات از دخالت و دستبرد جااعالن و واضاعان
مصون نمانده است و در برخی موارد افرادی با اهداف گوناگونی به تغییار و یاا جعال شاأن صادور بارای
کلمات حضرت اقدام میکردند .به عنوان نمونه میتوان به خطبه دویست و بیستوهشت اشااره کارد کاه
برخی آن را در مدح عمر بن خطاب (ابنابیالحدید )6/12 ،و برخای در ساتایش سالمان (قطاب راونادی،
 642/2 :1643خطبه  )223دانستهاند.
برای پاالیش اخباری که شأن صدور کلمات حضرت را حکایت میکنند ،معیارهاایی را مایتاوان در نظار
گرفت.
2
1
 .1عدم مخالفت با قرآن :به حکم مصونیت قرآن از تحریف و به حکام روایاات عرضاه مایبایسات
روایات بیانکننده سبب صدور روایات را بر قرآن عرضاه کارد و در صاورت عادم مخالفات آن باا قارآن،
پذیرفته میشوند.
 .2موافقت با عقل :عقل قوه تشخیص درست از نادرست و وسایله سانمش صاحیح از ساقیم و معیاار
ارزیابى انسان از اقوال و افعال خود و دیگران است و همچون راغى روشن در مسیر حیات بشر قارار دارد
تا راه درست را تشخیص دهد .قرآن کریم ضمن آیات مبارکش بارها انسان را به تفکر و تعقال فراخواناده
است (از جمله نک :روم ( 26/)64نحل ( 12/)13عنکبوت ( .)66/)21روایات متعاددى نیاز در ساتایش از
 .1از جمله آیاتی که به عدم تحریف اشاره دارد این دو آیه می باشد:
«إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون» (حمر ،)1/ترجمه :در حقیقت ما خود ،آگاه کننده( قرآن)را فارو فرساتادیم ،و قطعااً ماا پاساداران آن
هستیم «ال یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمید» (فصالت ،)62/ترجماه :کاه باطال از پایش روى آن و پشات
سرش به سراغ آن نمىآید (زیرا این)فرو فرستادهاى از جانب(خداى)فرزانه ستوده است.
 .2روایات عرضه ممموعهای از روایات هستند که یکی از شرایط روایت صحیح را عدم مخالفت آن با قرآن می دانند مانند «ما وافق کتااب
اهلل فخذوه و ماخالف کتاب اهلل فدعوه» برای اطالع بیشتر ر.ک .حرعاملی/13 :1611 ،باب  1روایات .66-14
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عقل و واداشتن به تفکر از معصومان نقلشده که داللت بر اهمیت موضوع عقال و تفکار در جهاانبیناى
اسالمى دارد (نک :کلینى ،ج  .)21-14 :1بدیهى است که سخنان رسول اکرم (ص) و ائمه علیهمالساالم،
نمىتواند مخالف عقل باشد ازاینرو عقل عالوه بر مباحث کالمی و فقهی ،در این مبحث نیز حمیت دارد.
بنابراین اگر در سبب صدور ذکرشده ،نکتهای خالف عقل دیده شود ،موردقبول قرار نمیگیرد ،مگر اینکاه
راهی برای توجیه آن و خارج شدن آن از تعارض با حکم عقل پیدا کنیم.
 .3عدم مخالفت با اجماع :اتفاق دانشوران ،ه در مذاهب اهل سنت و ه در مذهب شیعه ،نسبت باه
ممعول و محراف بودن یک روایت ،یا بخشی از روایات ،یکی دیگر از دالیل بیاعتباری و عدمحمیات آن
روایات شمرده میشود .بدیهی است که مقصود از اجماع در این بخش ،مفهوم اصول آن نیست تا بحث از
حمیت و عدمحمیت آن مطرح گردد ،بلکه منظور ،توافق صاحبنظران بر بطالن یک سبب نازول اسات،
بهگونهایکه موجب اطمینان شود.
 .4نداشتن ضعف سندی :آن ه در علم رجال و درایه به عنوان وجوه ضعف بیانشده است مانند وجود
افراد متاهم یا مشکوک در طریق روایت ،باعث ضعف ساندی آن روایاتشاده ،آن را از اعتباار الزم سااقط
میکند .همچنین آگاهى از تاریخ تولد و وفات افراد یا به اصطالح رجالى «طبقاه راوى و ماروى عناه» از
جهات مختلف در بررسى اسناد مورد اهمیت است .استفاده از این روش سبب میشود که تحریفات موجاود
در سند ،از قبیل افتادگى یا زیادت در سلسله راویان ،تأخیر و تقدم در ساند (نقال راوى متقادم از متاأخار)،
تصحیف بین حروف عطف «واو» و «عن» و یا «ابن» به «عن» ،خلاط در ساند ،تصاحیف ناام راویاان و
عناوین مشترک ائمه را شناسایى کند.
 .5هماهنگي با جريانهای حاکم و سللطههلا :بخشای از روایاات ،سااخته و پرداختاه اشاخاص و
جریانهای زور مدار و در جهت تأمین اهداف خود است .آنان در بسیاری موارد سخنان امام را به نفع خاود
مصادره و برای آن سبب صدوری جعل مینمودند بنابراین ،اگار در ممموعاه روایاات فضاای صادور باه
روایاتی برخوردیم که با اهداف و امیال سلطهگران و یاا جریاانهاای فکاری انحرافای مسالاط هماهناگ
است،میباید آنها را بهعنوان روایات ممعول شناخت و از اعتماد کردن بر آنها در تعیین سبب نزول یاک
آیه پرهیز کرد1.
معیارهای پذيرش و نقد فضای صدور
معیارهای نقد اسباب صدور در ممموع به دو دسته تقسیم میشود:

 .1بحث تفضیلی درباره مالکهای اعتبار و بیاعتباری روایات و نقلها را باید در کتابهای رجال و علم الحدیث جستمو کارد ازآن جملاه:
صبحی صالح ،علوم الحدیث 232/احمد محمد علی داود ،علوم القرآن والحدیث 261/زین العابدین قربانی ،علم الحدیث 63 /دکتر یوساف
خلیف ،دراسات فی القرآن و الحدیث.36/
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دسته اول :سببهایی که از طریق تحلیل محتوای خطبههای نهجالبالغه به دست میآید که این موارد
تنها از طریق عقل و قواعد فهم مناقشهپذیر است و یا دلیل نقلی صحیحی بر اثبات یا رد آن پیدا شاود تاا
آن سبب را بتوانیم نقدپذیر نماییم و یا از آن صرفنظر کنیم ،این موارد در میان خطبههای نهجالبالغه باه
تعداد معدودی وجود دارد.
دسته دوم :بیشترین نکتههای اسباب صدور خطبههاا ،از طریاق تاذکرات ساید رضای قبال یاا بعاد از
خطبهها ،مطالعه شروح نهجالبالغه ،کتاب های تاریخی مربو به حاوادث قارن اول هماری و اساتفاده از
کتابهای مصادر نهجالبالغه بهدستآمدهاند که همگی آن درواقع روایت تاریخی و در بیشاتر ماوارد خبار
واحد میباشند لذا مالک نقد آنها همان مالک های نقد صحت احادیث و منقوالت تاریخی خواهاد باود،
بهبیاندیگر همان معیارهایی که در تشخیص جعلی بودن احادیث بهکار مایروناد ،در نقاد اساباب صادور
خطبهها نیز کاربرد خواهند داشت.
پرسشی در اینجا مطرح است که اگر فضای صدور خطبهها را در تمام احادیث مؤثر بدانیم ،آیاا ممکان
نیست استفادههای ناروایی بههمراه داشته باشد؟ مثالً در هر حکمی ادعا کنیم که مربو به عصر نبوی یاا
علوی بوده و اینک زمان اعتبار آن حکم به سر آمده است و باید حکمی دیگر جایگزین شاود؟ آیاا در ایان
صورت از احکام دینی اثری باقی میماند؟! در پاسخ باید دقت کرد کاه اصال توجاه باه فضاای فرهنگای
اجتماعی عصر شارع با قیاس فقهی و تمثیل منطقی ،فرقی روشن دارد و وجه افتراق آنهاا باه قارار زیار
است:
در تمثیل منطقی ما نیازمند به وجه شباهت دو پدیده هستیم و سيس با استناد به شاباهت و هماننادی
دو پدیده ،حکم یکی را بر دیگری سرایت میدهیم ،اما در پدیدههای شرعی بایاد علات حکام را دریاابیم،
سيس به استناد وجود آن علت در پدیدههای دیگر به شباهت آن دو پی بباریم ،سايس حکام اولای را باه
دومی سرایت دهیم.
آن ه استفاده از قیاس را در پدیدههای شرعی سست و لرزان میکند همین نکته اسات کاه ماا علات
حکم را یزی میدانیم درحالی که ممکن است درواقع علت حکم غیر آن باشد .لاذا علماا باه ایان دلیال
گفته اند که اگر علت حکم منصوص باشد و در لسان شارع بیاید ،در آن صورت قیاس پاذیرفتنی اسات .در
اصل توجه به ویهگیهای اجتماعی و معیشتی (فضای فرهنگی اجتماعی) به هیچروی سخن در شباهت دو
پدیده نیست اما تکیه بر علت حکم است ،یعنی ما میفهمیم که ماثالً صاحت شار بنادی در مساابقاتی
مانند تیراندازی و اسبسواری به علت اعداد و آماده ساختن افراد در پیکار و رزم است.
ممکن است به این دلیل به قیاس مانند کرد ولی این توجه به فلسفه صدور حکم باه معناای دریافات
خودسرانه علت حکم نیست بلکه زمینه تشخیص مالک و علت صدور حکم است ،آن نان که ما در توجه
به تقیه ،به زمینه صدور حکم پی میبریم و در پرتو همین فهم و درک درمییابیم که آن حکم و یا روایت
ناظر به ه مطلبی است و مراد واقعی شارع یست؟ (مبینی )11-121 :1665 ،بناابراین در نقال اساباب
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صدور ما حکم را در یک مورد خاص نمیدانیم بلکه در فهم بهتر حدیث و روایت از آن استفاده میکنایم،
در بسیاری موارد متن نهجالبالغه فرا زمانی است و منحصر به تاریخ خاصی نیست.
نتیجهگیری
توجه به فضا و سیاق برای ایراد سخن و فهم آن از اصول عقالیی محاوره است .تنوع موضاوعی ساخنان
امیرالمؤمنین (ع) در نهج البالغه نشاان از ایان دارد کاه ایان کلماات گهرباار در فضااها و موقعیات هاای
گوناگونی ایراد شده است موقعیت هایی همچون صلح ،جنگ ،پاسخ به ساؤال ،نصایحت ،تاوبیخ و  ...کاه
میتوان با استفاده از تحلیل متن نهجالبالغه ،بهرهگیری از نشانههای درونمتنی و برونمتنی ،توضایحاتی
که سید رضی در ابتدا و انتهای خطبهها آورده است و نیز مطالعه شروح نهجالبالغه و برخی منابع تااریخی
مربو به حوادث قرن اول همری ،آن موقعیتها را شناخت.
توجه به فضای صدور تکتک خطبه ها ،نامه ها و حتی کلمات قصار آن حضرت میتواند ما را باه فهام
بهتر و دقیق تری از نهجالبالغه نائل سازد .این مسأله از رهگذر آشاکار شادن ماراد واقعای ،تعیاین شادن
مصداق سخنان آن حضرت ،مشخص شدن مرجع ضمایر و مشارالیه اسماء اشاره باه کاار رفتاه در عباارت
ایشان ،شناخت شیوه تربیتی و حکومتی آن حضرت و  ...حاصل میشود .از سوی دیگر فهم نهجالبالغه در
فضای حاکم بر صدور آن ،شخصیت اخالقی ،علمی و سیاسی امام علیهالسالم را برای ما آشکارتر نموده و
از او هرهای پرهیزکار ،با دانشی بسیار وسیع که فریفته و مقهور موقعیتها و فضاساازیهاا نمایشاود را
ترسیم میکند.
شایان ذکر است که بسیاری از شبهات و ابهامات مطرحشده درباره محتوای نهجالبالغه ،به دلیل عادم
شناخت کافی از مخاطبان حضرت ،بیتوجهی به عوامل ایراد خطبه و بهطورکلی عادم آشانایی باا فضاای
صدور کلمات حضرت است که میتوان با کاوشی محققانه این شبهات را رفع کرد.
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