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چکیده

فههم متهون یهجال الغه همیشهه سهاده نیسهت و گهاه دشهواریههایى دارد کهه عبهور از آنهها نیازمنهد

تجهیهز بهه روشهى علمههى اسهت؛ روشهى کههه بهر اسهاگ ا تضههائات یهددجال الغدده تعریهف گهردد و بههه
تناسب ویژگىهای آن تنوع یابد .ویژگىهایى نظیر سهب  ،سهاختار و محتهوا از ،ملهه مؤلفههههایى

است کهه در فههم یهجال الغده تهأایر مهىگهذارد و سهبب دریهافتى متفهاوت از آن مهىگهردد .آنچهه در

این مقاله بهه بحهث گذاشهته شهده ،نگهرهای روششهناختى اسهت کهه بها مطالعهه تطبیقهى میهان دو
دانهش فقهه الحهدیث و زبهانشناسههى ،درصهدد ارائهه رویکهردی نهو بههرای فههم یهددج ال الغده اسههت.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان مىدهد که تو،ه بهه سهاختار حهدیث بهه عنهوان یکهى از عناصهر

زبانشناختى ،نقش زیادی در روش فههم یهجال الغه دارد و مو،هب شهکلگیهری رهیهافتى بهه نها

سههاختگرایههى مههىگههردد؛ رهیههافتى کههه بههر ا،ههزا و کلمههات مههتن تکیههه دارد و از طریههق کشههف روابهها

معنایى بین آنها در لمرو بافت متن ،به مراد متکلم نایل مىآید.

کلیدواژهها :روششناسى ،منطق فهم ،ساختار حدیث ،زبان متن.

بیان مسئله

مراد امیرالمهومنین ،۷مههمتهرین
در طول
تاریخ تدوین و تداول یهج ال الغه ،فهم و دریافت ِ
ِ
هههدف اندیشههمندان شههیعه از مطالعههه و بررسههى سههخنان ایشههان بههوده اسههت .بههرای نیههل بههه ایههن

هدف ،روشههای متفهاوتى آزمهوده و رویکردههای گونهاگونى سهنجیده شهده اسهت کهه بیشهترین
 .1استادیار پژوهشکده علو اس مى ،بنیاد پژوهشهای اس مى آستان دگ رضوی (نویسنده مسئول).
 .2دانشیار دانشگاه رآن و حدیث (.)pasandide@hadith.ir

)(mahdi_mardani@islamic-rf.ir

شهرهنگهاری 1و نیهز رویکردهههای مختلهف شهارحان در فههم متههون یهدج ال الغدده 2،از نشهانههههای
اارگذاری مؤلفه «روش» در فقه الحهدیث یهج ال الغه اسهت؛ لکهن آنچهه تها کنون بهه عنهوان روش

فهم حدیث شناخته شهده 3و یها بهه عنهوان منطهق فههم حهدیث مهورد اسهتناد هرار گرفتهه 4،تمها

ساز و کار فههم متهون یهج ال الغه را در بهر نمهىگیهرد و همهه رویکردههای روششناسهى را پوشهش
ً
نمىدهد؛ خصوصها آن کهه یهج ال الغده بهه عنهوان یه مهتن دینهى ،خصوصهیات و ا تضهائاتى
دارد کههه بایههد در فهههم آن رعایههت و مراعههات شههود؛ چنههان کههه سههب  ،سههاختار و محتههوا از ،ملههه
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بازتههاب آن در میههان شههروه یهددج ال الغدده رخ داده اسههت؛ چنههان کههه تنههوع و تعههدد سههب هههای

ویژگههىهههایى اسههت کههه مهها را بههه تعر یههف و تبیههین روشهههای برداشههت از یهددج ال الغدده رهنمههود

مههىسههازد .از ایههن رو ،شایسههته اسههت ب هها تحلیههل و ارز یههابى روشهههای پیشههین و نیههز تطبیه هق و

سههنجش شههیوههههای نههوین ،لمههرو روششناسههى فهههم یهددج ال الغدده را توسههعه دهههیم و زمینههه

شناخت بیشتر و د یقتر معارف امیرالمومنین ۷را فراهم آوریم .آنچه در این مقاله مورد تو،هه

رار گرفته ،نگرهای روششناختى است که با مطالعهه تطبیقهى میهان دو دانهش فقهه الحهدیث و

زبانشناسى ،درصدد ارائه رویکردی متفاوت در تفسیر متون یهج ال الغده اسهت؛ رهیهافتى کهه
بر ویژگى ساختار حدیث تمرکز دارد و بر پایه مبانى زبانشناختى اسهتوار گردیهده و بها تطبیهق بهر
مباحث فقه الحدیث سنجیده شده است .شایان ذکر است که پیش از این ،ااهر مسهتقلى کهه

دربردارنههده ایههده تحقیههق باشههد ،بههه دسههت نیامههده اسههت؛ تنههها در برخههى پههژوهشهههای معاصههر
نشانههای پراکنده ای از این نگهره و،هود دارد کهه در الهب بررسهى برخهى متهون روایهى انعکهاگ

یافته است.

5

 .1گونهشناسی روشهای فهم حدیث

روشهای فهم حدیث از ی

منظر ،به دو شیوه عا و خا

واعد کلى و مشترک بین احادیث نظر دارد و شیوه خا
 .1ر .ک :داا ه المعارف بزرگ اسالمی ،ج،۲۰

متناسب بها ویژگهىههای مخصهو

۲۷۲؛ تاراخ حنال شیعه( )۲عص غی

 .2برای نمونه ر .ک« :معرفى و روششناسى شره نهج الب یه ابن مییم بحرانى»،
نهج الب یة»،

ابل تقسیمانهد .شهیوه عها بهه
،

.۱۹۰

۷۷-۶۵؛ «روششناسى شره فى ظه ل

۱۳۱-۱۰۳؛ «روششناسى طب راوندی در منهاج البراعة فى شره نهج الب یه»،

 .3ر .ک :روش یهم حنال.

 .4ر .ک :میطق یهم حنال.

 .5چنان که پیشتر ،حجت االس

.۱۴۸-۱۲۳

و المسلمین دکتر عباگ پسندیده در خ ل ک گهای فقه الحدیث خود بهه ایهن ایهده

روششناختى تو،ه نشان داده و در برخى پژوهشهای حدیثشناختى خویش به کار بسته است.
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احادیههث تعر یههف مههىگههردد؛ چنههان کههه پههیشتههر در دانههش تفسههیر مههتن (هرمنوتی ه ) نیههز چنههین

تفکی

روششناختى صورت گرفته است و برخى از محققان معتقدند که بعضهى از اصهول و

واعههد تفسههیر مههتن عهها هسههتند و متههون مختلههف از روش واحههد تفسههیری پیههروی مههىکننههد .در
از دانهشهها ،واعهد خاصهى را مطهره

مقابل ،برخهى دیگهر از محققهان بهرای تفسهیر متهون ههر یه
ً
کردهاند و می واعدی که برای تفسیر متون حقو ى در نظر گرفتهاند با واعد و اصولى که بهرای
تفسیر متون ادبى تعریف کردهاند ،متفاوت اسهت 1.رههاورد ایهن تقسهیمبنهدی دوگانهه آن اسهت
کههه بهها بررسههى چیسههتى و چگههونگى «روش خهها

» و تحلیههل تفههاوتهههای آن بهها «روش عهها »

زمینههای نوآوری در روش فهم حدیث فراهم مىآید و نگرههای ،دیدی درباره چگونگى فههم
حدیث به دست داده مىشود.
 .1 - 1روش عام

منظههور از روش عهها  ،آن دسههته از واعههد و مراحههل فهههم حههدیث اسههت کههه در همههه احادیههث

مشترک است و بدون در نظر گرفتن تفاوتهای بیناحدییى ،اک ر متون روایى را در بر مهىگیهرد.

دسههتیههابى بههه ایههن دسههت از واعههد ،نیازمنههد شههناخت خصوصههیاتى اسههت کههه در همههه متههون
حدییى و،ود دارد و در فهم آنها اارگذار است؛ چنان که مطالعه پیشهینه دانهش فقههالحهدیث

نشان مىدهد که تو،ه به واژگان و مفردات حدیث ،از ،مله واعد اابت در فهم حدیث بهوده
است و تألیف آاار «یریب الحدیث» ،زو گا های نخستین محققهان در دانهش فقهه الحهدیث

به شمار مىرود 2.از سوی دیگر ،بررسى شرههای گونهه گهون منهابع حهدییى حکایهت از آن دارد

که برخهى از واعهد فههم حهدیث ،هزو اصهول اصهلى روش فههم حهدیث بهوده اسهت؛ چنهان کهه از

بررسىهای روششناسانهای که درباره آاهار شهارحانى چهون محمهدتقى مجلسهى 3،محمهد بها ر

مجلسى 4،فیض کاشانى 5و م صالز مازندرانى 6انجا گرفته است ،چنین به دست مىآیهد

که مؤلفههایى چون :احراز صحت متن ،فههم مفهردات و ترکیبهات ،تشهکیل خهانواده حهدیث و

بهههرهگیههری از فهههم پیشههینیان، ،ههزو اصههول عهها و مشههترک فهههم حههدیث بههوده و در بیشههترینه
 .1راز متن،

۱۰۱و.۱۰۲

 .2یقه الینال (با تکیه بر مسائل لفظ)،

.۱۰۳

« .3روش م محمدتقى مجلسى در شره روایات در لوامع صاحبقرانى»،
« .4روش فقه الحدییى ع مه مجلسى در مرآ العقول»،
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.۱۱۵-۹۳

« .5روش فیض کاشانى در شره احادیث ییر فقهى بر اساگ کتاب الوافى»،
« .6روش فهم حدیث در شره اصول الکافى م صالز مازندرانى»،

.۱۷۶-۱۴۱
.۱۴۲-۱۲۵

.۱۳۶-۱۱۸

فقهههالحههدییى بعضههى از محههداان شههیعه همچههون مرحههو کلینههى 1،شههیخ حههر عههاملى 2،شههیخ
بهایى 3،صاحب معالم 4و محدث مى 5تألیف شده است ،ما را بهه واعهد عها فههم حهدیث

رهنمهود مهىسهازد؛ چنههان کهه گهردآوری ههراین ،تو،هه بهه احادیهث معههارص و بههرهگیهری از آیههات
ههرآن از ،ملههه مؤلفههههههایى اسههت کههه در حههدیثپژوهههى عالمههان یههاد شههده مههورد تو،ههه بههوده و بههه

عنه ههوان واعه ههد عمه ههومى فهه ههم حه ههدیث ابه ههل طه ههره اسه ههت .از ایه ههن رو ،به هها تحلیه ههل ته ههاریخى-

شناختى مطالعات حدییى اندیشمندان شیعه ،مىتوان به این نتیجه رسهید کهه برخهى از
روش
ِ
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احادیه ههث ابه ههل ا،ه ههرا و اعمه ههال اسه ههت .همچنه ههین مطالع هههه په ههژوهشهه ههایى که ههه در به ههاره روش

مؤلفههههههای فهههم حههدیث همچههون اعتبارسههنجى ،واژهشناسههى ،رینهههیههابى و مجموعهههنگههری از
،مله مهمترین مؤلفههههای روششهناختى اسهت کهه در اک هر متهون حهدییى ،ر یهان داشهته و بهه
عنوان واعد عا فهم حدیث در دریافت مراد معصو دخالت دارد.
 .2 - 1روش خاص

تنوع و تعدد متون روایى و نیز ا تضائات گوناگون احادیث ،چنین مىطلبد کهه بهرای فههم و

دریافت برخى از آنها چارهای دیگر اندیشه شود و راهکار ویژهای تدبیر گهردد؛ راهکهاری د یهق

و ،زئهى کههه الیهههههای معنههایى حههدیث را در بههر گیهرد و و،ههوه گونههه گهون آن را پوشههش دهههد .ایههن

راهکار  -که از آن با عنوان «روش خا

» یاد شده اسهت  -بهه آن دسهته از واعهد و مراحهل فههم

حدیث اط ق مىگهردد کهه بها در نظهر گهرفتن خصوصهیات متهون حهدییى تعر یهف مهىگهردد و بها
تو،ه به ا تضائات احادیث تفاوت مىکند؛ چنان که سب

آمههوزههههای روانشههناختى 7و ویژگههى خهها

مو،ب شکلگیری واعد خا

ادبى متهون یهج ال الغه 6،تفهاوت

احادیههث اعتقههادی 8از ،ملههه مههواردی اسههت کههه

روششناختى در فهم حدیث گردیده است .اما آنچه در ایهن

میههان اهمیههت دارد ،چگههونگى تعر یههف واعههد اختصاصههى فهههم حههدیث اسههت کههه ایههن امههر،

نیازمنههد تحلیههل روششههناختى و تطبیههق مههتنشههناختى احادیههث اسههت .بههر پایههه آنچههه کههه از
.۱۵۳-۱۳۳

« .1روش فقه الحدییى کلینى در شره احادیث الکافى»،
« .2روش فهم حدیث در وسائل الشیعه».۹۸-۶۷ ،
« .3روششناسى فقه الحدییى شیخ بهایى با تکیه بر مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین».۲۹۹-۲۸۶ ،
« .4روششناسى فقه الحدییى صاحب معالم در کتاب منتقى الجمان».۱۶۲-۱۳۹ ،
« .5حدیث پژوهى محدث مى در سفینة البحار».۱۱۹-۱۰۱ ،
« .6تحلیل مفهومى استعارههای نهج الب یه (رویکرد زبانشناسى شناختى)».۱۹۲-۱۵۵ ،
« .7درآمدی بر روششناسى فهم معارف روانشناختى از احادیث».۱۱۰-۸۸ ،
 .8ر .ک :روششیاسی علم کال .
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مطالعه آاار پیشین به دست آمده است ،واعد خا

فههم حهدیث بهر اسهاگ دو عنصهر «مهتن

حدیث» و «شیوه فهم» ابل طره است؛ بهدین معنها کهه برخهى از واعهد فههم حهدیث بهر اسهاگ
گونههای متون حدییى ابل خصوصىسازی است و برخى دیگر نیز بر اسهاگ گونههههای شهیوه

فهههم .بههرای میههال ،روشهههایى کههه از فهههم احادیههث مشههکل 1،متههون روایههى بلیههغ  2و یهها احادیههث

متعارص 3سخن مىگوید ،از ،مله روشهایى است که بر اساگ متهون حهدییى تعر یهف شهده
است و روشهایى که از تاریخىنگری 4،عقلگرایى 5و تحلیل محتهوا  6در فههم حهدیث بحهث

مىکند ،روشهایى است که بر پایه ا سا شیوه فهم طراحى شده است .لکهن بهه نظهر مهىرسهد
کهههه روشهه ههای خههها

فهه ههم حهههدیث در مه ههوارد یهههاد شه ههده خ صهههه نمه ههىگهههردد و گونه ههههه ههای

روششههناخت دیگههری نیههز ابههل طههره اسههت؛ چنههان کههه تو،ههه بههه سههه ویژگههى سههب  ،سههاختار و
محتوا در کنار بهرهگیری از مطالعات حدییى بینارشتهای ما را بهه کشهف روشههای نهوین فههم

حدیث رهنمون مىسازد و رهیافتههای روششناسهانهای چهون :سهب گرایهى ،محتهواگرایى و

ساختگرایى را به ارمغان مىآورد.

 .2ساختار حدیث :مؤلفهای روششناختی

تو،ههه بههه سههاختار حههدیث ،بههه عنههوان یکههى از مؤلفههههههای ز بههانشههناختى ،نقههش بر،سههتهای

در روش فهم یهج ال الغده دارد؛ چرا کهه دریافهت پیها و معنهای متهون یهدج ال الغده ،وابسهته بهه
فه ههم نظ هها ح هها کم ب ههر م ههتن و تحلی ههل رواب هها درون ههى آن اس ههت ک ههه ای ههن مه ههم از طری ههق بررس ههى

و تحلیل ساختار متهون یهدج ال الغده امکهانپهذیر اسهت .از ایهن رو ،شایسهته اسهت تها بها تبیهین
این مؤلفه زبانشناختى و تطبیق آن بر متهون یهدج ال الغده ،گونهه دیگهری از واعهد خها

فههم

حهدیث را تقریهر نمهاییم .بهرای ایهن منظهور مههدل پیشهنهادی خهود را در الهب سهه محهور مبههانى،

مراح ههل و نمون ههه عرض ههه ک ههرده و ب هها تبی ههین مباح ههث نظ ههری و ک ههار بردی ب ههه ااب ههات ای ههن ای ههده
روششناختى پرداختهایم.

 .1ر .ک :مصابیح االیلار یی حل م کالت االخ ار؛ درآمنش ب یهم احادال م کل.
 .2ر .ک :المجازات الی لاه؛ یقه الینال (با تکیه بر مسائل لفظ).

 .3ر .ک :تأوال مختل

الینال؛ «ع مه مجلسى و ،مع روایات متعارص»،

« .4تاریخمندی در مطالعات حدییى»،
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« .5کارکرد عقل در فهم دین»،

.۱۰۷-۹۰

۱۶۵-۱۴۴؛ «رابطه تاریخ و فهم و نقد حدیث»،

.۷۰-۵۳

۲۶-۵؛ «کاربست عقل ابزاری در روش نقلى ک مى با تکیه بر متون ک مى»،

« .6رهاوردهای استفاده از روش «تحلیل محتوا کمى» در فهم احادیث»،

.۵۷-۲۷

.۶۶-۴۹

انتخاب ا،زای همخوان و چینش یا ترکیب آن ا،زا با یکدیگر 1.این اصط ه و تهى کهه در بهاره
ِ

ی

متن در نظر گرفتهه مهىشهود ،بهه معنهای گهزینش کلمهات و چیهنش بهین آنهاسهت؛ ز یهرا ههر

متنى که از سوی متکلم صادر مىشود در حقیقت منتخبى از کلمات فهرست شهده در ذههن
وی است که با هدفى معین و بهر اسهاگ یه

نظهم معنهادار در کنهار ههم هرار گرفتههانهد .ایهن امهر

(سههاختار) در بههاره احادیههث اهمیههت مضههاعفى مههىیابههد؛ چههرا کههه حههدیث ،مههتن سههاختمنههدی

متکلم آ گاه و معصو انجا گرفتهه اسهت و

است که گزینش و چینش کلمات آن از سوی ی
ً
بار معنایى مشخصى دارد .از این رو ،به نظهر مهىرسهد کهه بتهوان
طبیعتا این گزینش و چینشِ ،
ب هها دخال ههت مؤلف ههه س ههاختار در فه ههم ح ههدیث« ،س ههاختگرای ههى» را ب ههه عن ههوان یه ه رهیاف ههت

روششناختى در فهم یهج ال الغه معرفى کرد و در ی

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

کلمه «ساختار» به ،هت مفهو واژگانى شامل دو مؤلفه گزینش و چینش است؛ گزینش یها

تعریف راردادی آن را چنین معنا کهرد:

«ساختگرایى ،روشى است که بر ا،هزا و کلمهات مهتن تکیهه مهىکنهد و از طریهق کشهف روابها

معنههایى بههین آنههها در لمههرو بافههت مههتن ،بههه مههراد مههتکلم نایههل مههىآیههد» .البتههه نمههىتههوان انتظههار

داشت که ساختگرایى تمامى الیهها و و،وه معنایى حدیث را آشکار نماید و به همهه نیازهها
ً
و پرسشهای مخاطب پاسخ گوید؛ چرا که اساسا رسالت ساختگرایى تبیهین مهراد مهتکلم از
نظا حا کم بر ا،زای ی

متن مشخص است.

2

شاید چنین به نظر آیهد کهه بها تو،هه بهه عهواملى همچهون نقهل بهه معنها و تعهدد گهزارشههاّ ،
تعبهد بهه

ا،زای حدیث با دشواری همراه شود و نتهوان از یه

مهتن واحهد ،نظهم و نظها مشخصهى را برداشهت

نمود .این در حالى است که احراز اصالت متن و اطمینان از س مت آن ،هزو پهیشنیازهها و مراحهل

مقدماتى این رهیافت است و استخراج نظا حاکم بر مهتن ،پهس از احهراز صهحت سهاختار حهدیث

اتفاق مىافتد؛ ع وه بر آن که متونى چون یهج ال الغه  -که از ادبیاتى فهاخر برخوردارنهد  -کمتهر دچهار
آسههیبهههایى همچههون نقههل بههه معنهها مههىشههوند؛ چرا کههه ب یههت مههتن و موسههیقى ک ه

مههانع از تغییههر

فههاحش و یهها تبههدیل بههنافکههن کلمههات مههىشههود و همههاهنگى و هههارمونى و یههژهای کههه در متههون یهددج
ال الغه ،ریان دارد ،تغییر اساسى در ترکیب و چینش واژگان را بر نمىتابد.
 .1 - 2مبانی

کلمه مبنا در لغت ،در معانى چندی چون :بنیاد ،اساگ ،شالوده و پایه به کار رفته اسهت

 .1فرهن

فارسى معین؛ تع ی متن،

 .2راز متن،

.۱۴۷-۱۴۴

 .3ی هیگ یارسی عمین.

3

.۵۷
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و در اصههط ه ،بههه معنههای بههاور بنیههادینى اسههت کههه مسههائل یهه

همچنین به پیشفرصهایى کهه محقهق بسهان یه

علههم بههر آن اسههتوار اسههت.

1

اصهل بهرای خهود هرار مهىدههد ،خهواه مهورد

پذیرش دیگران رار گیهرد و خهواه هرار نگیهرد ،نیهز تعر یهف شهده اسهت .امها مقصهود از مبهانى در
2

اینجا ،مجموعه باورهای حدییى-زبانشناختى است که نسبت به

کلمات امیرالمهومنین۷

اتخ هاذ مههىگههردد و مو،ههب فهههم بهتههر و د یههقتههر یهددج ال الغدده م هىگههردد .برخههى از مهههمتههرین

پیشفرصها و باورهایى که روش ساختگرایى بر آن استوار است ،عبارتاند از:

الههف) مههتن حههدیث از ا،ههزای مختلههف و متفههاوتى تشههکیل یافتههه اسههت و هههر ،ههز ،آن نقههش

معنایى مشخصى دارد .به بیان دیگر ،حدیث ی

خا ممتهد و بهه ههم پیوسهتهای نیسهت کهه

نت ههوان ب ههرای آن ا ،ههزا ،و اف ههرادی ای ههل ش ههد ( ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه) ،بلک ههه مجموع هههای از ته ه

خ ههاه ههای

ناپیوسته ای است (ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه) که در عین تعدد و تک هر ،ترکیبهى منسهجم دارد و از همهاهنگى

ا،زا برخوردار است .با پذیرش ایهن مبنها ،دریافهت معنهای حهدیث منهوط بهه تشهخیص ا،هزای
متن و نقش معنایى هر ی

از آنهاست.

ب) متن حدیث از توالى مجموعهای از واحدهای معنادار (واژگان) تشهکیل شهده اسهت.

3

هش معن ههایى بر،س ههتهای دارن ههد و ته هأایر مح ههوری در برداش ههت
در ای ههن ب ههین ،برخ ههى واژهه هها نق ه ِ
معنههای حههدیث مههىگذارنههد .در وا ههع ،هههر حههدیث دارای واژهای محههوری اسههت کههه مههأموریتى
معههین در انتقههال پیهها حههدیث دارد و تشههخیص درسههت آن ،مو،ههب شههناخت موضههوع /پیهها

اصلى آن مىگردد.

ج) فهم معنای حدیث در لمهرو بافهت ز بهانى و بافهت ییهر ز بهانى امکهانپهذیر اسهت؛ چرا کهه

شههرایا محیطههى کههه مههتن حههدیث در آن تولیههد مههىشههود ،در معنههادهى آن مههؤار اسههت و زمههانى

مىتوان تو ع حصول معنا از حدیث داشهت کهه محتهوای حها کم بهر مهتن فهمیهده شهود 4.از ایهن
رو ،برای دریافت معنای متون یهج ال الغه باید موضوع حا کم بر متن و فضایى را که متن در آن

شکل گرفته است ،شناخت و تحلیل کرد.

د) مهتن حههدیث مجموعههای از ا،ههزای ههمخههوان اسهت کههه در سهایه یه

نظها مسههتقل گههرد

آمده و با هم رابطههای متقابهل دارنهد .ههیچ ،هز ،مطلهق و ییهر وابسهتهای در مهتن حهدیث و،هود
 .1ش ح المیظلمة،

.۸۷

 .2م ایی کالمی امامیه در تفسی ق آن،
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 .3ر .ک :راز متن،
 .4ر .ک :راز متن،

.۱۹

۵۶؛ تع ی متن،

.۳۰
.۴۰

،ز ،حدییى پر رن تر است و تشخیص آن مو،ب دریافت د یقتر معنای حدیث مىگردد.
 .2 - 2مراحل

روش ساختگرایى از ی

سیر منظم پیروی مىکنهد و منطقهى روشهمند بهر آن حها کم اسهت.

از این رو تا برای دست یابى به اهداف این روش ،الز است مراحل چهارگانهه ذیهل گها بهه گها

رعایههت و پیمههوده شههود .البتههه فهههم متههون یهددج ال الغده در لحظههه رخ نمههىدهههد و در بسههیاری از
موارد نیز آسان نیست ،بلکه نیازمند کوششى درازدامن ،همراه بها طهى مقهدماتى اسهت کهه بایهد

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

ندارد و تمامى ا،زای مو،ود در متن با هم در ارتباطاند 1.این رابطه درون متنى ،گاه بهین چنهد

پیش از شروع مراحل فهم مراعات شود .یکى از پیشنیازهایى که در روش سهاختگرایهى بایهد

مههورد تو،ههه ههرار گیههرد« ،اعتبارسههنجى» اسههت کههه عهههدهدار راسههتىآزمههایى انتسههاب مههتن بههه

امیرالمومنین ۷و احراز اصالت آن است؛ زیرا تا و تى از صهدور حهدیث از حضهرت اطمینهان
نیابیم و از س مت متن مطمئن نشویم ،ت ش ما برای فهم یهج ال الغه بىحاصل خواههد بهود.

«فهم عمومى» پیش نیاز دیگری است که از طریق تر،مه و برگردان زبان متن به ز بهان مخاطهب

اتفههاق مههىافتههد؛ چههرا کههه فهههم د یههق و همههه ،انبههه متههون یهددج ال الغدده پههس از فهههم ا،مههالى از

مضمون متن رخ مىدهد و تا تصویری کلى از محتوای حدیث به دسهت داده نشهود ،تعمهق در
آن و کشف الیههای زیرین امکان پذیر نخواههد بهود« .واژهشناسهى» پهیشنیهاز آخهری اسهت کهه

پیش از ورود به فهم متن باید انجا گیرد و از طریهق آن ،برخهى واژ گهان کلیهدی و دیر یهاب یهدج
ال الغه بررسى شود؛ چه ،گاهى او ات معنای حدیث در گرو فهم ی
برداشت از حدیث را تحت تأایر رار مىدهد.

واژه رار مىگیرد و اصهل

 .1 - 2 - 2تشخیص اجزای حدیث و نقش آنها

نخسههتین مرحلههه از مراحههل روش سههاختگرایههى ،تشههخیص ا،ههزای حههدیث و تعیههین نقههش

معنایى هر کدا است؛ بدین صورت که با تو،ه به محتهوای کلهى حهدیث ،مهتن حهدیث را بهه

دو یا سه بخش مجزا تقسیم کرده و نقش هر ،ز ،را به حسب معنهای آن تعیهین مهىنمهاییم .در

حقیقت ،در این مرحله به تشریز ا،هزای حهدیث مهىپهردازیم و در نمهایى کلهى ،سهاختار مهتن

حدیث را بررسى مىکنیم .تجزیه متن حدیث ع وه بر فواید معناشناختى ،کارکرد آموزشى نیهز
دارد و مسیر دریافت معنای حدیث را کوتاه و امکان فهم آن را تسهیل مىنماید.

 .1ر .ک :راز متن،

.۱۴۷
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برای نمونه ،در حکمت  ۱۳یهج ال الغه 1،حدییى از امیرالمومنین ۷نقل شده است که فرمود:
لَ ل أ
َ َ َ َ أ َأ ل أ َأ َ ل ل ََ ل َأ
ّخا َِ ع ال لت َا عع لر وّ ِبق َص َه ع عمل عة ّخشک عر؛
عإذّ وصلت عإخیک ِبطرّف ع

2

وو یلیمه نممتدا به شما رسید ،با ناسیاسی دن اله ن را م رید.

3

مفهههو کلههى حههدیث آن اسههت کههه هههر گههاه آیههاز نعمههتههها بههه شههما رسههید ،انتهههای آن را بهها

کمسپاسى از خود نرانید؛ گو اینکه نعمتها آیاز و انجامى دارند و رفتار ما نسهبت بهه آنهها در
اسههتمرار یهها انقطههاع آنههها نقههش دارد و چنههان کههه از نعمههتههها ،بههه و یههژه در آیههازه راه ههدرشناسههى
نگردد ،دوا نمىیابند و از دست مىروند .با بررسى محتوای حدیث چنین به نظر مىرسد کهه

متن یاد شده دارای دو ،ز ،اصلى است که ،ز ،اول درصهدد بیهان مو عیهت اسهت و ،هز ،دو

به توصیه سلبى نسبت به آن مو عیت مىپردازد:
،ز ،اول« :إ َذا َو َص َل ْت إ َل ْی کک ْم َأ ْط َر کاف ِّ
الن َع ِم» (نقش :بیان مو عیت)
ِ
ِ
َ َ ک َ ّ ک َ ْ َ َ َّ ّک ْ
،ز ،دو « :ف تن ِفروا أ صاها ِب ِقل ِة الشک ِر» (نقش :توصیه سلبى)
بخش بندی متن حدیث سبب گردید کهه سههم هر یه از ا،هزا نسهبت بهه محتهوای حهدیث
مشخص گردد و توزیع بار معنایى حدیث معلو شود .در چنین شرایطى امکان فهم الیههههای

زیرین معنایى فراهم مىگردد و ارتباط ا،زای متناظر با هم ابل تشخیص مىشود.

نمونه دو  ،حدییى از امیرالمومنین ۷است که در نامه  ۶۹یهج ال الغه 4خطاب به حهارث

همدانى فرمود:

َ َ أ أ َ أ َ أ ل َ َ َ أ ل ل أ َ َ َ أ َ لَ
و ِب عثر ِب تاظر عإَل م عضلت علی ع عإ

َ
ل أ 5
َذ عل َ
ک عم أ ِب أ َعّ ع ّخشک عر؛

بدا کس که از او برتری ،فراوا بنگر تا بدین نگریساتن سایاس نممات داری و شابر
ن بگزاری.

6

 .1این حدیث در برخى منابع کهن اهل سنت همچهون :مائة کلمة ،هاحظ( ۲۵۵ق) (ر .ک :مطللب کل طالب مدن کدال
علددی بددن ابددی طالددب،
نیشهابوری( ۵۰۸ق) (ج ،)۴۷۳ ،۲عیلن الیکم و المدلاعظ لییهى( هرن  )۱۳۳ ( )۶و غد ر الیکدم و درر الکلدم

 )۱۶۲و شههماری از منههابع متههاخر شهیعه ماننههد :روضددة الددلاعظین و بصددی ة المتعظددین فتههال

آمدی( ۵۵۰ق) (

 .2یهج ال الغه،

 )۲۸۸بدون تفاوت مهمى در متن حدیث نقل شده است.

.۴۷۰

 .3ت جمه یهج ال الغه،

.۳۶۲

 .4این حدیث ییر از یهج ال الغه ،در برخى دیگر از منهابع متهأخر شهیعه ،ماننهد :عیدلن الیکدم و المدلاعظ لییهى( هرن )۶
(
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 )۸۴و غ ر الیکم و درر الکلم آمدی( ۵۵۰ق) (

 .5یهج ال الغه،

.۴۶۰

 .6ت جمه یهج ال الغه،

.۳۵۴

 )۱۳۹بدون تفاوتى در متن حدیث نقل شده است.

نگاه کن؛ چراکه این رفتار مو،بات شکرگزاری تو را فراهم مىآورد .در حقیقت حضرت بها ایهن

توصیه به دو نوع موا،هه با مرد اشاره نمودهاند که یکى نسبت به فرو دستان صورت مهىگیهرد

و دیگری نسبت به فرا دستان؛ نگاه نخست ااری میبت و سهازنده دارد و نگهاه دو ااهری منفهى
و سوزنده .نگاه نخست سبب مىشود تا داشتهها بزر ،لوه نماید و احساگ رضهایت شهکل

گیههرد و در نگههاه دو کاسههتىههها بر،سههته مههىشههوند و احسههاگ نا کههامى رخ مههىدهههد .د ههت در

معنای اولیه حدیث چنین به نظر مىآو رد که متن حدیث دارای دو ،ز ،اصلى است که یکهى

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

مفههو کلهى حهدیث آن اسهت کههه بهه افهرادی کهه بهر ایشههان برتهری یهافتى (فهرو دسهتان) بیشههتر

توصیه حضرت به حساب مىآید و دیگری پایه توصیه:
َ ْ َ َ ک َ
َ
ک ّ ْ
،ز ،اولَ :و أ ک ِ ْر أ ْن ت ْنظ َر ِإلى َم ْن ف ِضل َت َعل ْی ِه (نقش :توصیه)
َ
ّک ْ
،ز ،دو َ :ف َّن َذ ِل َ ِم ْن أ ْب َ
الشک ِر (نقش :پایه توصیه)
اب
و
ِ
ِ
،ز ،اول حدیث در صدد ارائه آموزهای دینى است که در الب توصیه اخ هى ارائهه شهده اسهت

و ،ههز ،دو حههدیث بههه بیههان دلیههل ،علههت و حکمههت توصههیه اشههاره دارد کههه از آن بهها تعبیههر «پایههه» یههاد

شده است .تقابل دو ،ز ،حدیث و تصویرگری آنها در کنار ههم ،مو،هب مهىشهود تها مؤلفههههای ااهر
گذار در معنای حدیث رخ نشان دهند و رابطه ا،زای متناظر با هم بر،سته گردد.

و نمونه سو  ،حدییى از رسول خدا ۹است کهه بهه نقهل از امیرالمهومنین ۷در خطبهه ۱۷۶

یهجال الغه 1آمده است:

َل أ َ لَ َ لَ أ أ َ
َ لَ لَ أ لَ َ
ّت؛
عإ
ّجلاة لبعت ع َُک عر یَ :و عإ ل ّخا َس لبعت ع خشه َع ع

2

گرداگرد بهشت را دشواریدا فرا گرفته است و گرداگرد دوزخ را دوس دنیا.

3

معنای عمهومى حهدیث آن اسهت کهه راه رسهیدن بهه بهشهت از مسهیر نهاگواریهها اسهت و راه

رسههیدن بههه ،هههنم از مسههیر خههواهشههها .بههرای نیههل بههه ،نههت رضههای پروردگههار بایههد نام یمههات
بندگى را تحمل کرد و برای مصهون مانهدن از آتهش خشهم خداونهد ،از لهذتههای گناههان پرهیهز

نمود .تأمل در مفهو حدیث ما را به دو ،ز ،اصلى حدیث رهنمود مىسازد که در هر دو ،ز،،

بخشى از وا عیتهای عالم بهه تصهویر کشهیده شهده اسهت؛ یکهى وا عیهت خوشهایند و دیگهری
 .1این حهدیث ییهر از یهج ال الغه ،در برخهى منهابع حهدییى شهیعه نیهز نقهل شهده اسهت؛ چنهان کهه سهید رضهى( ۴۰۶ق) در
المجازات الی لاه (  ،)۳۴۹فتال نیشهابوری( ۵۰۸ق) در روضة اللاعظین و بصدی ة المتعظدین( ،ج )۴۲۱ ،۲و ّورا
بن أبى فراگ( ۶۰۵ق) در تی یه الخلاط و یزهة الیلاظ (ج،۱

 .2یهج ال الغه،

.۲۵۱

 .3ت جمه یهج ال الغه،

.۱۸۲

 )۱۹۰بدون تفاوتى در متن حدیث نقل کرده اند.
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وا عیت ناخوشایند .خوشهایند بهه ،ههت آنچهه بهدان ترییهب صهورت گرفتهه اسهت (بهشهت) و

ناخوشایند به ،هت آن چیزی که از آن پرهیز داده شده است (،هنم).
َ ْ َ َ َّ
ْ َ
،ز ،اولِ :إ ّن ال َج ّنة کحف ْت ِبال َمک ِار ِه (نقش :وا عیت خوشایند)
َّ
َ َّ َّ
َّ ْ
ات (نقش :وا عیت ناخوشایند)
،ز ،دو  :و ِإن
الن َار کحفت ِبالش َه َو ِ
بخشبندی متن حهدیث مو،هب گردیهده تها تقابهل معنهایى دو ،هز ،حهدیث بهه چشهم آیهد و
نقاط اشتراک و افتراق دو متن به دست داده شود و رابطه ا،زای مرتبا با هم شناخته گردد.
 .2 - 2 - 2تعیین واژۀ محوری حدیث

دومین مرحله از مراحل روش ساختگرایى ،تشهخیص واژ محهوری حهدیث اسهت؛ واژهای

کههه در میههان ا،ههزا و کلمههات حههدیث ،نقههش محههوری دارد و حامههل پیهها اصههلى و موضههوع که ن

حههدیث اسههت .در وا ههع واژ محههوری ،واژهای اسههت کههه بههار اصههلى معنههای حههدیث را بههر دوش

مىکشد؛ به گونهای که گویا دیگر کلمات حدیث به خاطر آن گرد آمدهاند و حذف آن از متن،
معنای حدیث را گن

و مبهم مىسازد .معیار تشخیص واژ محوری نهه بهه ،ههت دشهواری و

یرابت معنا ،بلکه به ،هت اارگذاری آن بر معنای حدیث است.
ک َ کّ
برای نمونه ،با تأمهل در معنهای حهدیث نخسهت 1چنهین بهه نظهر مهىآیهد کهه دو واژه «تن ِفهروا» و
َّ ّک ْ
الشههک ِر» بههیش از دیگههر کلمههات در القههای پیهها حههدیث نقههش بر،سههتهای دارنههد ،لکههن بهها
« ِب ِقله ِهة
ک َ کّ
ترسیم هندسه معنایى حدیث چنین مىتوان گفت که تنها ،واژه «تن ِفروا» واژ محوری حهدیث
است؛ چرا که حضرت با این تعبیر ،بهه تبیهین یکهى از آسهیبههای نعمهتههای الههى پرداختهه

پیامد ناسپاسى انسهان معرفهى کهرده اسهت .بهه بیهان دیگهر،
است و انز،ار و رمیدن نعمتها را
ِ

موضوع اصهلى حهدیث ،عهد اسهتمرار نعمهتهاسهت کهه از یه سهو ریشهه در ناسپاسهى آدمهى
ک ّ
دارد و از سوی دیگر از آیازه نعمتها تأایر مهىپهذیرد .واژ محهوری «ت َن ِف کهروا» نشهانهای اسهت کهه
ما را بهرای گهردآوری احادیهث ههممضهمون (خهانواده حهدیث) یهاری مهىرسهاند و حلقهه مشهترک

این حدیث با احادیث مرتبا محسوب مىگردد.
ک
َ
و یا بررسى واژگان به کار رفتهه در مهتن حهدیث دو  2چنهین مهىنمایهد کهه سهه کلمهه «ت ْنظ َهر»،
ک ّ ْ
ّک ْ
الشک ِر» ،زو واژگان اارگهذار در معنهای حهدیثانهد؛ امها کلمههای کهه بهار اصهلى
« َم ْن ف ِضل َت» و «
ک ّ ْ
حدیث را به دوش مىکشد و واژ محوری حدیث محسوب مىشودَ « ،م ْهن ف ِضهل َت» اسهت .گهو
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َ َ َ َ ْ َ ْ ک ْ َ ْ َ ک ّ َ َ َ ک َ ّ ک َ ْ َ َ َّ ّک ْ
اها ِب ِقل ِة الشک ِر (یهج ال الغه،
النع ِم ف تن ِفروا أ ص
ِ .1إذا وصلت ِإلیکم أطراف ِ
َ
ّک ْ
َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ک َ َ َ ْ ک ّ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ
ْ
ْ
َ
اب الشک ِر (همان.)۴۶۰ ،
 .2و أ ک ِ ر أن تنظر ِإلى من ف ِضلت علی ِه ف ِ ن ذ ِل ِمن أبو ِ

.)۴۷۰

نشستن آنها و ذکر پیامد شکرگزاری ،به ،هت همین محوریت معنایى بوده است.
َ
ْ َ َ
ّ
همچنین با مطالعه حدیث سهو  1چنهین بهه نظهر مهىرسهد کهه دو کلمهه «ال َج ّنهة» و «الن َهار» دو
واژه کلیدی و اارگهذار در مهتن حهدیثانهد .لکهن بها د هت در مضهمون حهدیث و نسهبتسهنجى
َّ
بین کلمات آن مشخص مىگردد که کلمه « کحف ْت» واژ محهوری حهدیث اسهت و در حقیقهت

بین دیگر ا،زای حدیث پیوند معنایى بر رار کهرده اسهت؛ ز یهرا آنچهه بهین دو مفههو «بهشهت» و
«مکاره» و نیز «آتش» و «شهوات» رابطه بر رار کرده و آنها را به هم گهره زده اسهت ،واژه « کح َّف ْ
هت»

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

ایههن کههه موضههوع حههدیث ،افههراد فرودسههت و نحههوه تعامههل بهها آنهاسههت کههه سههفارش بههه نظههاره

است که نقش معنایى واسطه و محوری در ایفاد پیا حدیث دارد.
 .3 - 2 - 2شناخت بافت غیر زبانی حدیث

سومین مرحله از مراحل روش ساختگرایى ،تشخیص بافت ییر زبهانى حهدیث اسهت؛ چهرا کهه

حدیث در ی

فضای وا عى و ناظر به نیازهای مخاطب صادر گردیهده اسهت و شهناخت ایهن فضها

و فرهنهه  ،مو،ههب فهههم د یههق مههراد معصههو مههىگههردد .بههرای ایههن منظههور ،بهها تو،ههه بههه رینهههههها و
نشانههای به کار رفته در مهتن ،بافهت خهار،ى حهدیث و فضهای حهاکم بهر زمهان صهدور را تشهخیص

داده ،فلسههفه ایههراد حههدیث را کشههف مههىنمههاییم .شههایان ذکههر اسههت کههه ایههن مرحلههه ،ییههر از سههبب
اصلى و علت مستقیم ایراد حدیث است که از آن با تعبیر «سبب صدور» یاد مىشود.

برای نمونه ،مطالعه فضای تاریخى کلمات امیرالمومنین ۷و نیهز مناسهبات ا،تمهاعى آن

روزگههار مهها را بههه ایههن نکتههه کلیههدی هههدایت مههىسههازد کههه حههدیث نخسههت 2نههاظر بههه ی ه

نیههاز

اخ ى-ا،تماعى عصر حضرت صادر شده است و «ناپایداری نعمهتهها» وا عیهت خهار،ى

هیب «زوال نعمههت» شههده و
ایههن حههدیث اسههت .گههو ایههن کههه مخاطههب زمههان امهها  ،۷گرفتههار آسه ِ
نعمتى را که مدتى از به چن

آوردن آن نمىگذشهت ،از دسهت مهىداد .از ایهن رو ،حضهرت بها

فراست به حکمت و علت آن اشهاره کردنهد و درناشناسهى از نعمهتهها را دلیهل عهد اسهتمرار

آنها معرفى نمودند.

و یا د ت در نشانههای متن حدیث دو و نیز مطالعه فضای فرهنگى زمان صدور ،چنهین
3

القهها مههىکنههد کههه وا عیههت بیرونههى حههدیث ،آسههیبى بههه نهها «مقایسههه صههعودی» اسههت .مقایسههه
َّ ْ َّ
َّ ْ َّ َ َّ ْ ْ َ
َّ َّ
ات (همان،
ِ .1إن ال َجنة کحفت ِبال َمک ِار ِه َو ِإن الن َار کحفت ِبالش َه َو ِ
َ َ َ َ ْ َ ْ ک ْ َ ْ َ ک ّ َ َ َ ک َ ّ ک َ ْ َ َ َّ ّک ْ
اها ِب ِقل ِة الشک ِر (همان.)۴۷۰ ،
النع ِم ف تن ِفروا أ ص
ِ .2إذا وصلت ِإلیکم أطراف ِ
َ
ّک ْ
َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ک َ َ َ ْ ک ّ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ
ْ
ْ
َ
اب الشک ِر (همان.)۴۶۰ ،
 .3و أ ک ِ ر أن تنظر ِإلى من ف ِضلت علی ِه ف ِ ن ذ ِل ِمن أبو ِ
.)۲۵۱
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صههعودی اصههط حى در برابههر مقایسههه نزولههى اسههت کههه در آن ف هرد خههود را بهها باالدسههت خههویش

مقایسه مىکند و داشتههای خود را با داشتهههای وی مهىسهنجد .در چنهین حهالتى داشهتههها
کممقدار و کوچ

به نظر مىآید و در نتیجه احساگ ناکامى و ناامیدی شکل مىگیرد .از ایهن

رو امیرالمههومنین ۷در راهکههاری روانشههناختى ،بههه مقایسههه نزولههى توصههیه مههىکنههد و چنههین
مههىفرمایههد کههه تو،ههه بههه زنههدگى افههراد پههاییندسههت و مقایسههه خههود بهها ایشههان سههبب مههىشههود تهها
داشتههای آدمى بزر و ارزشمند ،لوه کند و احساگ کامیابى و رضایت در دل ،های بگیهرد
و در نتیجه به درشناسى و شکرگزاری وا داشته شود.

همچنهین مطالعهه فضهای حها کم بهر حهدیث سهو  1و دیگهر احادیهث مهرتبا چنهین بهه دسههت

مى دهد که وا عیت بیرونى حدیث ،رابطه متقابل عمهل امهروز و نتیجهه فرداسهت؛ بهه ایهن معنها
که هرچه عمهل امهروز سهخت و دشهوار باشهد ،نتیجهه فهردا آسهوده و گهوارا خواههد بهود و ا گهر عمهل

امروز همراه با شهوت و لذت باشد ،نتیجه فردا هرین درد و عهذاب خواههد بهود .بهه بیهان دیگهر،

رسول خدا ۹با این حدیث درصدد ترسیم مسیر بهشت و ،هنم بودهاند و با ِاخبار از عا بهت

شیرین و گوارای بنهدگى (بهشهت) ،مخاطهب را بهه شهکیبایى در برابهر دشهواریههای راه دعهوت

نمودند و با ِاخبار از عا بت تلخ و نا گوار رمندگى (،هنم) ،مخاطب را از پیهروی راه شههوتهها

و لذتهای معصیت باز داشتند.

 .۴ - 2 - 2تشخیص اجزای مرتبط حدیث

بههاالخره ،مرحلههه چهههار از مراحههل روش سههاختگرایههى ،تشههخیص رابطههه ا،ههزای متنههاظر و

متههرابا بهها هههم اسههت؛ یعنههى شههناخت رابطههه ا،زایههى کههه نقههش تعههاملى بهها یکههدیگر دارنههد و بههه

صورت همنشین سهم مشخصى از معنای حدیث را افاده مهىدهنهد .ایهن مرحلهه  -کهه بهر پایهه
تجزیه حدیث در مرحله اول اتفاق مىافتد  -نسبت بین ا،هزای حهدیث و نقهش تعهاملى آنهها

در معنای حدیث را آشکار مىسازد.

برای نمونه ،د ت در ا،زای حهدیث نخسهت 2و ارتبهاطسهنجى میهان آنهها بهه خهوبى نشهان

مههىدهههد کههه پیونههدی چنههد ،انبههه در ایههن حههدیث حهها کم اسههت .نخسههت ،رابطههه «اطههراف» و

«ا صا» است که اولى به آیاز نعمتها اشاره دارد و دومى به پایان آنها .گو این کهه ههر نعمتهى
را آیاز و انجامى است و چگونگى تعامل با آیاز آن ،نتیجه پایانى آن را ر م مىزند .دو  ،رابطه
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َّ ْ َّ
َّ ْ َّ َ َّ ْ ْ َ
َّ َّ
ات (همان،
ِ .1إن ال َجنة کحفت ِبال َمک ِار ِه َو ِإن الن َار کحفت ِبالش َه َو ِ
َ َ َ َ ْ َ ْ ک ْ َ ْ َ ک ّ َ َ َ ک َ ّ ک َ ْ َ َ َّ ّک ْ
اها ِب ِقل ِة الشک ِر (همان،
النع ِم ف تن ِفروا أ ص
ِ .2إذا وصلت ِإلیکم أطراف ِ

.)۲۵۱

.)۴۷۰

و شکرگزاری از نعمتها کاهش یابد ،فرار و نفار نعمتها نیز فزونى خواهد یافت تها ،هایى کهه
نعمت از کف مىرود و به زوال مىانجامد .از این رو در ،معبندی نهایى بایهد گفهت کهه پیها
َّ ّک ْ
الشهک ِر) نسهبت
حدیث مورد نظر در ی هندسه معنایى خ صه مىگردد :اگر کمسپاسى ( ِ ل ِة
َ ک
ََ ک ّ
به آیاز نعمتها (أ ْط َراف ال ِّهن َع ِم) صهورت گیهرد ،نفهار نعمهت (فه ت َن ِف کهروا) اتفهاق مهىافتهد (ر.ک:
تصویر شماره ی ).

همچنههین ،تأمههل در معنههای حههدیث دو و بررسههى ا،ههزای متنههاظر بههه هههم ،چنههین بههه دسههت
َ ک
مىدهد که حدیث یاد شده از رابطهای چهارگانه برخوردار است؛ چه ،رابطه دو کلمه «ت ْنظ َر» و
ک ّ ْ
َ ْ
« َم ْن ف ِضل َت» به عنوان دو ،ز ،موضوع و محمول و نیز رابطهه ایهن دو بها واژه «أ ک ِ ْهر»  -کهه یهد و
ّک ْ
الشک ِر» رهنمود مىسازد .به بیهان دیگهر ،ا گهر
اندازه آنها را مشخص مىنماید  -ما را به نتیجه «
نظاره کردن نسبت به فرودستان صورت گیرد و به شهکل ز یهاد ههم اتفهاق بیافتهد ،نتیجههای کهه
1

به بار مىنشیند ،شکرگزاری است (ر.ک :تصویر شماره دو).

بررسى ا،زای و واژگان به کار رفته در حدیث سو  2نیز چنین نشان مىدهد که یه

معنایى دوسویه در حهدیث حکفرماسهت .ارتبهاطى بهین امهروز و آینهده کهه در یه

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

«شکر» و «نفار» است که هرچه در این ،کم باشد آن ،بیش مىگهردد؛ یعنهى هرچهه درشناسهى

ارتبهاط

سهو ،مکهاره و

شهوات رار دارد و در سوی دیگر ،بهشت و ،هنم .در وا ع تصویری که در این حهدیث ترسهیم
شههده اسههت دو پیونههد معنههادار اسههت؛ یکههى بههین عمههل امههروز و پیامههد فههردا (،نههت) کههه از مسههیر

کراهت مىگذرد و دیگری بین عمل امروز و پیامد فردا (نار) که از مسیر شهوت مىگهذرد (ر.ک:
تصویر شماره سه).

 .3مقایسه و تطبیق

گفته آمد که ساختگرایى ،رهیافتى روششناختى اسهت کهه نسهبت بهه روش عمهومى فههم

حدیث متفاوت است و دستاوردهای نوینى در فهم یهج ال الغه به ارمغهان مهىآورد .از ایهن رو،

الز است تا در ی

مطالعه مهوردی ،برخهى متهون یهدج ال الغده بررسهى و امتیهاز سهاختگرایهى

نسبت روش عا فهم حدیث سنجیده شهود .بهرای ایهن منظهور بها تکیهه بهر شهروه یهدج ال الغده

یکى از نمونههای ذکر شهده را بررسهى کهرده و نتهایج حاصهل از آن را بها نتهایج رهیافهت مهورد نظهر

مقایسه مىکنیم.

َ
َ َ
ّک ْ
َ ْ ْ ْ َ ْ ک َ َ َ ْ ک ّ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ
اب الشک ِر (همان،
 .1و أ ک ِ ر أن تنظر ِإلى من ف ِضلت علی ِه ف ِ ن ذ ِل ِمن أبو ِ
َّ ْ َّ
َّ ْ َّ َ َّ ْ ْ َ
َّ َّ
ات (همان.)۲۵۱ ،
ِ .2إن ال َجنة کحفت ِبال َمک ِار ِه َو ِإن الن َار کحفت ِبالش َه َو ِ

.)۴۶۰
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مطالعه مهمترین شروه یهدج ال الغده در ذیهل حکمهت  ۱۳یهدج ال الغده 1چنهین بهه دسهت

مىدهد که بعضى از شارحان به خصوصیت واژگانى حدیث تو،هه نشهان دادهانهد و بهه تبیهین
معنای «اطراف النعم» و «ا صاها» پرداختهاند؛ چنان که طهبالهدین راونهدی «اطهراف الهنعم»

را بههه معنههای بعههض نعمههتههها یهها نزدیه تههرین آنههها دانسههته اسههت 2و ابهنمغنیههه «اطههراف» را بههه
اندک و «ا صاها» را به ز یادت نعمت معنا کرده است 3.از سوی دیگر ،برخهى دیگهر از شهارحان
ّ
بهه ویژگهى ب یهى حهدیث اهتمها ورز یهده و بهه تبیهین معنهای «التنفهروا» پرداختههانهد؛ چنهان کهه

ابنمییم بحرانى« ،تنفیهر» را اسهتعاره از دسهته پرنهدگانى دانسهته اسهت کهه ا گهر اولهین آنهها فهرود

آیهد ،آخههرین آنههها هههم بههه او ملحههق مههىشههود 4و ع مههه شوشههتری «نعمههت» را اسههتعاره از حیهوان

وحشى دانسته است که در شرایا آرا و امن را مىگردد و در صورت آزار و اذیت ر مىکند.

5

بنابراین مشخص گردید که اک ر شارحان یهج ال الغه بر ویژگى ادبى حدیث تمرکز داشهتهانهد و

بههه تبیههین الیههههههای رو یههین مههتن پرداختهههانههد؛ در حههالى کههه نکههات یههاد شههده در مرحلههه «فهههم

عمومى» حدیث مطره مىگردد و به عنوان پیشنیاز رهیافت ساختگرایى شناخته مىشهود،
امهها فهههم تخصصههى و کشههف الیههههههای ز یههرین مههتن ،خصوصههیتى اسههت کههه در مراحههل اصههلى

ساختگرایى مورد تو،ه رار گرفته است.

شایان ذکر است که نمونههای یاد شده تنها گزیدهای از متون بسهیاری اسهت کهه بها رویکهرد

یادشده مورد بررسى رار گرفته و نتایج حاصهل از آن در متهون متعهددی از یهدج ال الغده آزمهوده

شده است 6.همچنین تذکر این نکته مفید اسهت کهه سهاختگرایهى یه

روش ،دیهد در فههم

یهج ال الغه نیست و مسیر تازهای را پیش روی مخاطبان رار نمىدهد ،بلکهه رویکهردی اسهت

ویژگههى ز بههانشناسههى (سههاختار) ،زاو یههه نگههاه متفههاوتى را ایجههاد مههىنمایههد و

کههه بهها تمرکههز بههر ی ه
دستمایه ّ
تدبر بیشتر در متون یهج ال الغه مىگردد.

َ َ َ َ ْ َ ْ ک ْ َ ْ َ ک ّ َ َ َ ک َ ّ ک َ ْ َ َ َّ ّک ْ
اها ِب ِقل ِة الشک ِر؛ چون طلیعه نعمتها به شهما رسهید ،بها ناسپاسهى دنبالهه آن
النع ِم ف تن ِفروا أ ص
ِ .1إذا وصلت ِإلیکم أطراف ِ
را مبرید (همان.)۴۷۰ ،
 .2ر .ک :میهاج ال اعة یی ش ح یهج ال الغة ،ج،۳
 .3ر .ک :یی ظالل یهج ال الغة ،ج،۴
 .4ر .ک :ش ح یهج ال الغه ،ج،۵

.۲۲۵

.۲۴۵

 .5ر .ک :بهج الص اغة یی ش ح یهج ال الغة ،ج،۱۲
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.۲۶۹

.۲۹۲

 .6چنان که تجربه تدریس «متن پژوهى نهج الب یه» و سهنجش روش یهاد شهده در بهیش از ده مهتن یهدج ال الغده ،پشاتوانه
عملی این ایده پ ودشی بوده است.

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

تصلیر شماره ی

تصلیر شماره و

تصلیر شماره سه
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نتیجهگیری

روشهههای فهههم حههدیث بههه دو شههیوه عهها و خهها

ابههل تقسههیمبنههدی اسههت .شههیوه عهها بههه

واعد کلى و مشترک بین احادیث نظر دارد و شیوه خا

متناسب بها ویژگهىههای مخصهو

احادیث تعریف مىگردد.
تو،ه به سه ویژگى سب  ،ساختار و محتوای حهدیث مها را بهه کشهف یافتههههای نهوین فههم
حدیث رهنمون مىسازد و در کنار بهرهگیری از مطالعات حدییى بینارشته ای ،رهیافهتههای
روششناسانهای چون :سب گرایى ،محتوا گرایى و ساختگرایى را به ارمغان مىآورد.
با دخالت مؤلفه ساختار در فهم حدیث ،مىتوان «ساختگرایى» را به عنوان ی

رهیافهت

روششهناختى در فههم یهج ال الغه معرفهى کهرد؛ روش خاصهى کهه بهر ا،هزا و کلمهات مهتن تکیهه
دارد و از طریق کشف روابا معنایى در لمرو بافت متن ،به مراد متکلم نایل مىآید

سههاختگرایههى مبتنههى بههر مجموعههه باورهههای حههدییى-ز بههانشههناختى اسههت کههه نسههبت بههه
گزارههای یهج ال الغه اتخاذ مىگردد و مو،ب فهم د یقتر کلمات امیرالمومنین ۷مىگردد.
رهیافت ساختگرایى از ی

سهیر منطقهى پیهروی مهىکنهد و نظمهى مشخصهى بهر آن حها کم

است؛ چنان کهه بررسهى پهیشنیازههای فههم حهدیث ،تشهخیص ا،هزای حهدیث و نقهش آنهها،
تشههخیص واژ محههوری ،تعیههین بافههت بیرونههى حههدیث و رابطههه ا،ههزای متنههاظر بهها هههم از ،ملههه
مهمترین مراحل رویکرد ساختگرایى است.
تو،ه ویژه بهه ا،هزای حهدیث ،تبیهین نقهش آنهها در انتقهال پیها حهدیث و نیهز تبیهین روابها
درونمتنى بین ا،زای حدیث از مهمترین پیامدهای رهیافت ساختگرایى است.
ساختگرایى رهیهافتى اسهت کهه در بسهیاری از متهون حهدییى ابهل ا،راسهت و مهىتهوان در
موضوعات مختلف روایى به کار بست؛ اما در متون ادبى و ب یهى ماننهد یهج ال الغده  -کهه از

استواری در متن برخوردار است  -کارکرد بیشتری دارد.

مقایسههه برخههى کلمههات امیرالمههومنین ۷در شههروه یهددج ال الغددده بهها نتههایج حاصههل از رهیافههت

ساختگرایى چنین به دست مىدهد که عمده ت ش شارحان ،تبیین معنای واژ گهانى و ب یهى یهدج

130

ال الغه بوده است و نسبت به تحلیل متن و فهم مقصود معصو نکات کمتری بیان داشتهاند.

 بهدج الصد اغه یدی شد ح یهددجال الغده ،محمهد تقهى شوشهتری ،تههران :انتشهارات امیرکبیهر،۱۳۷۶ش.

 تدداراخ حددنال شددیعه( ۲عص د غی د  ،سههید محمههدکاظم طباطبههایى ،ههم :دار الحههدیث،۱۳۹۳ش.

الینال ،عبداهلل بن مسلم ابن تیبه ،بیروت :المکتبة العصریه۱۴۲۶ ،ق.

 تأوال مختل ت جمه یهج ال الغه ،سید ،عفر شهیدی ،تهران ،انتشارات علمى و فرهنگى۱۳۷۸ ،ش. تع ی متن ،کوروش صفوی ،تهران :انتشارات علمى۱۳۹۶ ،ش. -تی یدده الخددلاط و یزهددة الیددلاظ  ،مسههعود بههن عیسههى ورا بههن ابههى فههراگ ،ههم :مکتبههه فقیههه،
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کتابنامه

۱۴۱۰ق.

 داا ة المعارف بدزرگ اسدالمی ،احمهدپاکتچى ،تههران :مرکهز دائهر المعهارف بهزر اسه مى،۱۳۶۷ش.

 درآمنش ب یهم احادال م کل ،سید محمدکاظم طباطبایى ،م :دار الحدیث۱۳۹۶ ،ش. -راز متن ،عبد اهلل نصری ،تهران :نشر سروش۱۳۹۰ ،ش.

 -روششیاسی علم کال  ،رضا برنجکار ،م :دارالحدیث۱۳۹۱ ،ش.

 -روش یهم حنال ،عبد الهادی مسعودی ،تهران :انتشارات سمت۱۳۸۹ ،ش.

 روضة اللاعظین و بصی ة المتعظین  ،محمد بن احمد فتال نیشابوری ،هم :انتشهارات رضهى،۱۳۷۵ش.

 شدد ح المیظلمددة ،هههادی سههبزوار ی ،تصههحیز :حسههن حسههن زاده آمل هى ،تهههران :نشههر نههاب،۱۴۱۷ش.
 ش ح یهج ال الغه ،مییم بن على بن مییم بحرانى ،تهران :دفتر نشر الکتاب۱۳۶۲ ،ش. عیلن الیکم و الملاعظ ،على بن محمد لییى واسطى ،م :دار الحدیث۱۳۷۶ ،ش. غ ر الیکم و درر الکلم ،عبد الواحد آمدی ،م :دار الکتب االس مى۱۴۱۰ ،ق. ی هیگ یارسی عمین ،حسن عمید ،تهران :انتشارات اشجع۱۳۸۹ ،ش. -ی هیگ یارسی معین ،محمد معین ،تهران :انتشارات راه رشد۱۳۸۵ ،ش.

 یقدده الیددنال (بهها تکیهه بهر مسههائل لفهظ) ،احمههدپاکتچى ،تههران :دانشههگاه امها صههادق،۷۱۳۹۲ش.
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 -یی ظالل یهج ال الغة ،محمد ،واد مغنیه ،بیروت :دار العلم للم یین۱۳۵۸ ،ش.

 م ایی کالمی امامیه در تفسی ق آن با رو اک د یقادایه به آراش ه ی ،عسهال و رومهى ،علهى راد،تهران :نشر سخن۱۳۹۰ ،ش.

 -المجازات الی لاه ،محمد بن حسین سید رضى ،م :انتشارات دار الحدیث۱۳۸۰ ،ش.

 -مصابیح االیلار یی حل م کالت االخ ار ،عبد اهلل شبر ،م :انتشارات بصیرتى۱۳۷۱ ،ش.

 مطللب کل طالب من کال علی بدن ابدی طالدب ،محمهد رشهید وطهواط ،تههران :بنیهاد نههجالب یه۱۳۷۴ ،ش.

 میطددق یهددم حددنال ،سههید محمههدکاظم طباطبههایى ،ههم :مؤسسههه آموزشههى پژوهشههى امههاخمینى=۱۳۹۰ ،ش.

 میهاج ال اعة یی ش ح یهجال الغة ،طب الهدین سهعید بهن هبه اهلل راونهدی ،هم :مکتبهة آیهةاهلل المرعشى النجفى۱۳۶۴ ،ش.

 یهج ال الغه ،محمهد بهن حسهین سهید رضهى ،تصهحیز :صهبحى صهالز ،هم :نشهر هجهرت،۱۴۱۴ق.

 «تاریخمندی در مطالعات حدییى» ،سهعید شهفیعى ،علل حدنال ،پهاییز و زمسهتان ،۱۳۸۶ش۴۵و.۴۶

 «تحلیهل مفهههومى اسههتعارهههای نهههج الب یههه (رویکهرد ز بههانشناسههىشهناختى)» ،مهتههاب نههورمحمدی و دیگران ،انجمن ایرانى زبان و ادبیات عربى ،بهار  ،۱۳۹۱ش.۲۲

 «حههدیث پژوهههى محههدث مههى در سههفینة البحههار» ،سههید علههى اکبههر ربیههع نتههاج و دیگههران،رهیای هاای در علل ق آن و حنال ،بهار و تابستان  ،۱۳۹۵ش.۹۶

 «درآمهدی بهر روششناسهى فههم معهارف روانشههناختى از احادیهث» ،عبهاگ پسهندیده ،علددلحنال ،پاییز و زمستان  ،۱۳۸۶ش.۴۶
« -رابطه تاریخ و فهم و نقد حدیث» ،مجید معارف ،پژوهش دایی ،زمستان  ،۱۳۸۵ش.۱۴

 «رهاوردههای اسهتفاده از روش «تحلیهل محتهوا کمهى» در فههم احادیهث» ،محمهد ،هانى پههور ورضا شکرانى ،پژوهشهاش ق آن و حنال ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۲ش.۴۶

 «روششناسى فقه الحدییى شیخ بهایى با تکیهه بهر مشهرق الشمسهین و اکسهیر السهعادتین»،على راد ،علل حنال ،پاییز و زمستان  ،۱۳۸۷ش ،۳پیاپى.۵۰
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 «روششناسى فقه الحدییى صاحب معالم در کتاب منتقهى الجمهان» ،محسهن اسهم پهور ومریم پور افخم ،کتاب قیم ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۴ش.۱۳

آبادی ،پژوه یامه یهج ال الغه ،تابستان  ،۱۳۹۴ش.۱۰

 «روش فقههه الحههدییى ع مههه مجلسههى در مههرآ العقههول» ،علههى اکبههر خههدامیان آرانههى ،حددنالحلزه ،بهار و تابستان  ،۱۳۹۳ش.۸
 «روش فقه الحدییى کلینى در شره احادیث کافى» ،مهدی ایزدی ،مطالعات یهم حدنال،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۴ش ،۱پیاپى .۳

« -روش فهم حدیث در شره اصول الکافى م صالز مازندرانى» ،زهرا صرفى ،علل حدنال،

ساختگرایی؛ رهیافتی روششناختی در فهم نهج البالغه

« -روششناسى طب راوندی در منهاج البراعة فى شره نهج الب یه» ،رضا حا،یان حسهین

زمستان ۱۳۸۵ش ،۴پیاپى.۴۲

 «روش فهههم حههدیث در وسههائل الشههیعه» ،فتحیههه فتههاحى زاده و نجیمههه افشههاری ،حدددنالپژوهی ،پاییز و زمستان ،ش.۴
 «روش فیض کاشانى در شره احادیث ییر فقهى بر اساگ کتاب الهوافى» ،نصهراهلل شهاملى وعلى بناییان اصفهانى ،علل حنال ،تابستان  ،۱۳۸۸ش.۵۲

 «روش م ه محمههدتقى مجلسههى در شههره روایههات در لوامههع صههاحبقرانى» ،عبههدالهادی فقهههى زاده ومرتضى اسمى حامد ،تیقیقات علل ق آن و حنال ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۲ش  ،۲پیاپى.۲۰

 «روششناسههى شههره فههى ظه ل نهههج الب یههة» ،محسههن رفعههت ،علددل حددنال ،بهههار ،۱۳۸۹ش ،۱پیاپى.۵۵

 «ع مههه مجلسههى و ،مههع روایههات متعههارص» ،عبههدالهادی فقههى زاده و زهههرا خرمههى ا ،لههى،علل حنال ،پاییز  ،۱۳۸۸ش  ،۳پیاپى.۵۳

 «کاربست عقل ابزاری در روش نقلى ک مى با تکیه بر متون ک مى» ،رضها برنجکهار و مههدینصرتیان اهور ،مع ی کالمی ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۱ش.۲

« -کارکرد عقل در فهم دین» ،حمیدرضا شاکرین ،ق سات ،پاییز  ،۱۳۹۱ش.۶۵

 «معرفى و روششناسى شره نهج الب یه ابن مییم بحرانى» ،مجیهد روحهى دهکهردی ،علدلحنال ،تابستان  ،۱۳۸۷ش.۴۸
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