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  چكيده
اي حـائز   فرايند تفسير متون كالسيك با بهره گيري از روش هاي تفسـيري مـدرن مسـاله   

اهميت است كه شايسته است بطور جدي از سوي متفكران علوم ميـان رشـته اي، بـراي    
بـه ضـرورت    ) مد نظر قرار گيرد. با توجـه inter subjectivityرسيدن به فهم بين االذهاني (

نوآوري در بازخواني سنت، موضوع اين نوشتار بررسي اجمالي اين نكته است كه چگونه 
مي توان مباني هرمنوتيك روشي را با تاكيد بر روش شناسي اسكينر مـي تـوان بـه مثابـه     

تفسيري نهج البالغه بكار گرفـت و از رهگـذر آن بـه    - رهيافتي نظري در خوانش تحليلي
برد؟ در پاسخ به اين پرسش، ابتدا كليات نظري در هرمنوتيك قصد برخي نيات مولف پي 

البالغه  گرايانه اسكينر را طرح كرده و سپس به نسبت سنجي اين كليات با فرازهايي از نهج
پرداخته ايم. برآمد نهايي از مقاله پيش رو ما را به ايـن فرضـيه مـي رسـاند كـه قواعـد و       

نوتيك اسكينر به شاخصه هـايي مـي انجامـد كـه     الگوهاي اصلي در مراحل پنج گانه هرم
امكان تفسير معنايي از نهج البالغه را ميسر نموده و بـا غبـارروبي از زمينـه هـاي زمـاني،      
مكاني و استعاري ايـن مـتن، اهـداف اصـلي حضـرت اميـر را از فحـواي كـالم ايشـان          

  سازد.  مي  آشكار
  .شناسي اسكينر روش، مولف ،متن ،هرمنوتيك ،نهج البالغه :ها هواژكليد

                                                                                                 

  گروه علوم سياسي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، يدانشجوي دكتر *
elnazparvane2018@gmail.com  

  دانشگاه شهيد بهشتي، ،استاد گروه علوم سياسي، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي **
 m_mirahmadi@sbu.ac.ir  

  ،)ة مسئولعلوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس ( نويسنددانشيار گروه علوم سياسي، دانشكده  ***
a.shakoori@modares.ac.ir  

 25/11/1396تاريخ پذيرش:  ،18/08/1396تاريخ دريافت: 



  شناسي اسكينر البالغه از رهگذر روش بررسي امكان تفسير نهج   114

  مقدمه. 1
يكي از مهم ترين مولفه ها در تفسير متون اين است كه بايد زبان و  معاني و مفـاهيم رايـج   
در زمانه مولف را بشناسيم، با گزاره هاي متداول  در دوره ي وي مـانوس باشـيم و بطـور    
كلي منظور وي را از مفاهيم و عباراتي كه بكـار بـرده مشـخص نمـاييم. البتـه زمينـه هـاي        

تاريخي، حامل بخشي از داده هاي زبانشناختي است كه قاعدتا بايد مورد اجتماعي و شرايط 
توجه قرار گيرد. روش شناسي تفسيري اسكينر داراي مراحل پنج گانه اي اسـت كـه عمـل    
تفسير را از ايجاد رابطه هاي دلبخواهي در فراز و فرود سخن مولف مصون داشته و محقـق  

وشـي مقيـد مـي كنـد. كاربسـت ايـن روش در       را به رعايت چارچوبي منظم از ترتيبات ر
تحليلي از متني مانند نهج البالغه اهميتي مضاعف يافته و ضرورت تفسير - خوانش تفسيري

درست اين متن ديني، فرهنگي، اجتماعي و سياسي را از رهگذر روش شناسي اسكينر بارز 
معرفي شود و  مي كند. تالش اين مقاله بر اين است كه روش شناسي اسكينر بطور اجمالي

نسبت كليات آن با برخي نمونه ها و مصاديق نهج البالغه مورد ارزيابي قرار گيرد تا از ايـن  
طريق، نشانه هايي اوليه درگونه شناسي متني از نهج البالغه پديد آيد و روشي كارآزموده در 

مل كـرده  تفسير منطقي از آنچه حضرت امير به زبان آورده و بر قلم جاري نموده يا بدان ع
است به منصه ي آزمون رسد. بنابراين بر دو نكته اصلي تاكيد مي شود: اول اينكه اسكينر با 
الهـام از شـيوه ي كـنش گفتــاري آوسـتين مبنـاي روش شناســي خـود را كـنش گفتــاري        
مقصودرسان قرار مي دهد تا نشان دهد كه اساسا مولف با خلق يـك مـتن در واقـع كـاري     

ام اين كار نيز قصدي دارد؛ دوم اينكه نهج البالغه متنـي فرازمـاني و   انجام مي دهد و از انج
سياسـي جانـب   - متعلق به همه ي انسان هايي است كه در مواجهه با چالش هاي اجتماعي

  حق را گرفته و از رسيدن به قدرت و حكومت، چيزي جز تثبيت عدالت مراد نمي كند. 
ه ترغيب مي كند كه در بستر آن اصـلي  نتيجه موارد فوق ما را به سمت تحقيقي نوآوران

تــرين مقاصــد حضــرت اميــر از آنچــه در طــول زمامــداري اش بــه عمــل آورده اســت،  
  شود.    مي  مشخص

  
   )كليات(شناسي  روش. 2

)، به مثابه روش Quentin Skinnerدر مقاله حاضر، از هرمنوتيك قصد گراي كوئينتن اسكينر(
طريـق آن مـي تـوان بـا كشـف نيـت مولـف و         شناسي منتخب استفاده شده است؛زيرا بـه 
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تفسيرمتون ادبي، ديني، فلسفي و اخالقي در شناخت شناسي انديشه ها بهره گرفت. ضـمن  
آنكه قصد و نيت مولف اين گونه آثار را مي توان با توجه به زنـدگي عـادي و تجـاربعملي    

  ايشان مورد تحقيق و بررسي قرار داد. 
تالطم است كه سويه هـاي مختلفـي از زبـان و ادبيـات     نهج البالغه متني جان دار و پر

گرفته تا اخالق و فرهنگ و دين و سياست را در خود جـاي داده و آمـوزه هـاي آن بـراي     
تفسيري ايـن اثـر،   - قالب هاي مختلف عصري و نسلي مفيد است. بررسي و تحليل منطقي

شرحي كه مي آيد، قصدگراي اسكينر رابه  - امكاناتبهره گيري از روش شناسي مولف محور
  آشكار مي كند. 

 

در روش اسـكينر و نسـبت آن بـا     »پيوند نظريه و عمل سياسـي «اهميت  .3
  كار رفته در متن هواژگان ب

ــاري   ــوع كــنش گفت ــان ســه ن ــاني محــض (اســكينر از مي )، مقصودرســان locutionaryبي
)illocutionary) و كارگر (perlocutionary(  مقصودرسـان "، بيش از همه بر كنش گفتـاري" 

تاكيد مي نمايد و متدولوژي خود را بر اساس همين كنش استوار مي سازد. مضمون اصـلي  
اين نوع كنش گفتاري آن است كه گوينده يا نويسنده با گفتن يا نوشتن، كاري را انجام مـي  
دهد و از انجام اين كار نيز مقصود و منظوري دارد. از ايـن لحـاظ، آنچـه در تفسـير حـائز      

فراوان است، كشف همين مقصد و منظور است و وظيفه اصلي مفسر نيز چيزي جز اهميت 
اين نيست. اسكينر خود به صراحت، تفسير را معادل فهم معنا دانسته و تفسير يـك مـتن را   

 ,skinnerتالش براي تجزيه و تحليل كردن آن به منظور معناكردن چيزي تعريف مي كند. (

Meaning & Context: 63.(  
  
  گانه در روش هرمنوتيكي اسكينر  راحل پنجم. 4

بر اساس شرح جيمز تولي از هرمنوتيك روشي اسكينر، ما بـا پـنج مرحلـه اصـلي روبـرو      
  هستيم كه هر كدام بر پرسشي خاص مترتب گشته است؛ آن ها بدين شرح اند: 

  توجه به بار غيرگفتاري كنش زبان شناختي؛ 1.4
هنگام تصرف در هنجارهاي مرسوم قصد انجام چه  توجه به اين امر كه نويسنده به 2.4

  كاري را داشته است؛
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شناسايي و غبارروبي از متون موجود هم عصـر نويسـنده ي مـتن كـه سـازنده ي       3.4
 هاي ايدئولوژيك آن عصر بوده اند؛ زمينه

توجه به هنجارهاي مرسوم زمانه ي مولف و بررسي پيرامون تبعات احتمالي دخـل   4.4
 ها؛ و تصرف در آن

بررسي پيرامون اين كه چگونه تحوالت ايدئولوژيك به هنجارهاي مرسوم و مسلط  5.4
  ).  Tully, 1988: 8-16تبديل مي شوند. (بنگريد به: 

  
  البالغه كار رفته در نهج هنسبت وحدت نظر و عمل سياسي با برخي واژگان ب .5

رفته در متن ندارد؛ بلكه بيش شايان اشاره است كه اسكينر تمركز چنداني بر واژگان به كار 
از آنكه خود را درگير هويت كالمي واژگان كنـد، بـه ماهيـت محتـوايي واژگـان، اهميـت       

دهد. به ويژه، بر كنش گفتاري مقصودرسان تاكيد مـي نمايـد و متـدولوژي خـود را بـر       مي
). مضمون اصـلي ايـن نـوع كـنش     42: 1378اساس همين كنش استوار مي سازد.(ديواين، 

ري آن است كه گوينده يا نويسنده با گفتن يا نوشتن، كاري را انجام مي دهد و از انجام گفتا
پرداختـه و در   "عوامل زمينـه اي و زمانـه اي  "اين كار نيز مقصود و منظوري دارد؛ پس به 

  از خود مي پرسد:  "ديني - تفسير متون تاريخي"
نظريه پـرداز سياسـي) بـا اطالعـات دريـافتي از      - الف) رفتار عملي مولف (= كنش گر

واژگان بكار رفته در متن [مولف] چه نسبتي بـا هـم دارنـد؟ آيـا مولـف مـدعي اخـالق و        
شرافت، واقعا عمل شرافتمندانه و اخالقي داشته است يا نه؟ نيت اصلي او از آنچه نوشته يا 

  گفته است چيست؟ 
به كار رفته در متن، كه در زمان مولف هنجارين بوده، آيا هنوز هم محتوايي  ب) واژگان

هنجارين دارد يا خير؟ چه، معنا و به كار رفتن هر واژه، در هر دوره تضمنات خاص خـود  
را داشته است كه ممكن است در طول زمان و دهش هاي گذار تغيير كرده باشـد، در ايـن   

از پردازش و تفسير چنين واژگاني چه خواهـد بـود؟   مفسر متن،  –صورت مالك خواننده 
  ). 50: 1387(حقيقت، 

يكي از موثرترين مولفه ها در مطالعه نهج البالغه، همين مساله فوق يعنـي تامـل بيشـتر    
خواننده براي خوانش متن است؛ مثال مواردي در نهج البالغه وجود دارد كه معناي ذيلي آن 

است؛ ولي مقصود حضرت امير از بكار بردن شان دقيقا ها در طول تاريخ دچار تحول شده 
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هماني نيست كه مفسر امروز هنجارشناسي آن واژگان تاريخي، قضاوت امـروزي و مـدرن   
مي كند. برخي از اين موارد عبارتند از: حقوق زن در جامعه، جايگاه مردم در شكل گيـري  

اشاره به جايگاه فراتر مـرد   خالفت به صورت بيعت، مساله برده داري، برخي از كلماتي كه
و فروتر زن در هنجارهاي اجتماعي آن دوره داشته است، تناقضي كه ظاهرا در خطبه سـوم  
(معروف به شقشقيه) و نامه ششم (به معاويه) وجود دارد، تشبيه كردن مسائل بسيار مهم بـا  

بيه ارزش كلمات عاميانه؛ مثل همين عنوان شقشقيه كه از متن كالم گرفته شـده اسـت، تشـ   
سياست به آب بيني بز، تشبيه ارزش دنيا به كفش مندرسي كه هيچ - قدرت- ظاهري خالفت

ارزشي ندارد و نظاير اين ها از سويي، و اهميت بخشي به امور دنيـا اعـم از اينكـه مسـائل     
فردي باشنديا موضوع خالفت بر جامعه ديني. پس اگر قرار باشد بـا رويكـرد صـرفا مـتن     

به زمينه هاي شكل گيري متن] عقايد يك مولف را بازخواني كنـيم، نـه    محور [و بي توجه
تنها نهج البالغه را نمي توان به مثابه يك متن الگو مورد مطالعه قرار داد، بلكه الزم است در 
ابتدا تناقضات و محاورات آن را مورد بررسي قرار داد و سپس از خود پرسيد: آيا مي تـوان  

در پيوند دين و سياست مالك تحقيق قـرار داد؟ اگـر    "ك شاخصي"مولف آن را به منزله 
  پاسخ مثبت است،  چنين گزاره ها و كلماتي چگونه قابل تفسير است؟ 

كلمات و محاورات عبور مي كند و بطـور  - تعابير- ولي اسكينر از ظاهر اين قبيل واژگان
به مثابه يك كنش  قاعده مند از خود مي پرسد: ايدئولوژي مولف چه بوده است؟ عملكرد او

گر سياسي چقدر اخالقي و شرافتمندانه بوده است؟ زمينه هاي زندگي كنش گرانه در زمان 
او چه اقتضائاتي داشته است؟ مقصود او از بـه كـار بـردن واژگـاني كـه امـروزه دم دسـتي        
محسوب مي شوند چيست؟ هنجارهاي مرسوم در جامعه آن دوره چه نسبتي بـا كلمـات و   

ار رفته در متن دارند؟ مولف در زندگي فردي، اجتماعي و سياسي خود تا چـه  واژگان به ك
حد به آنچه بدان معتقد بوده وفادار مانده است؟ زندگي، سلوك و سيره او در عمل چه بوده 
است؟ نيت اصلي مولف با عملكرد او چقدر همسـويي داشـته و بـويژه رخـدادها و سـاير      

ش كـارگفتي مولـف داشـته اسـت و مسـائلي      گفتمان هاي  هم عصـر، چـه نقشـي در كـن    
  ها.  اين  نظير
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 البالغه گانه با مضاميني از نهج نسبت سنجي مراحل پنج .6

  شناختي توجه به بار غيرگفتاري كنش زبان 1.6
مي داند. در ايـن   "ايدئولوژي در دسترس"اسكينر اين كار را تصرف در هنجارهاي مرسوم 

گونه اي تبيين مي كند كه به زعم پژوهنـدگان روش هـاي    باره، او شماري از مدعيات را به
تفسيري، عامل معناي تاريخي متن، يعني آنچه مولف در نوشتن آن قصد كرده، اولين نكتـه  
آن مي باشد. دوم آنكه اين گونه تبيين غيرعلي است، زيـرا عبـارت از بازتوصـيف ويژگـي     

بر حسب يك وضعيت مستقال كنش زبان شناختي بر حسب نكته ايدئولوژيك آن است، نه 
قابل تعيين يا امري توضيح دهنده؛ قصد نهفته در انجام كنش زبان شناختي است نـه قصـد   
پيشين براي انجام عمل؛ سوم آنكه اين مرحله محقق را قادر مي سازد تا به روشني اصـالت  
 متن را تشخيص دهد؛ يعني بر خالف هنجار مرسوم بودن، مـتن مـورد مطالعـه را دريابـد.    

)skinner, 2010: 85-86 .(  
در مورد فوق و با توجه به رويكرد اين رساله به آراي تفسـيري اسـكينر گفتنـي اسـت     
كساني كه صرفا رهيافت متن گرايانه را به كار مي گيرند يا زمينه گراياني كه بـه سـادگي از   

  مولفه هاي زبان شناختي عبور مي كنند به اين نوع فهم از متن دسترسي ندارند. 
بار غير گفتاري "در حالي كه يكي از موارد پر شمار در نهج البالغه كه مي تواند به مثابه 

گوينده متن مورد توجه قرار گيرد، نيايش هايي است كه حضـرت اميـر بـه     "زبان شناختي
زبان آورده و در ضمن آن، سويه هاي ايدئولوژيكي و مقصود نهفته از شرايط موجود را بيان 

  نهج البالغه آمده است:  15مله در نامه مي دارد. از ج
خداوندا، دل ها به سوي تو رهسپار و گردن ها به طرف تو كشيده شده و ديده هـا بـه   
بارگاهت خيره گشته و قدم ها در راه تو برداشته شده و بدن ها براي تـو الغـر گشـته    

ه است. است. خداوندا، عداوت پنهاني آشكار و ديگ هاي كينه توزي ها جوشيدن گرفت
خداوندا، از نبود پيامبرمان در ميان خـود و فراوانـي دشـمنان و پراكنـدگي تمايالتمـان      
شكوه داريم. اي پروردگار ما، بين ما و گروه روياروي ما بر حق داوري فرما و مشـكل  

 ). 779: 15ما را حل و فصل فرما و تويي بهترين كارگشاي همه امور. (جعفري، نامه 

بيان فضايل فردي حضرت امير از زبان خودشان پرداخت. چرا كه همچنين مي توان به 
ايشان برخالف گروه هاي غالي بقدري با ظرافت و فروتني از استعداد ذاتي خود و نسـبت  

اجتماعي سخن مي گويد كه نه تنها حساسيت هـيچ خواننـده اي را   - آن با تحوالت سياسي
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ز وجه امـامتي خـويش سـلب كـرده و     تحريك نمي كند بلكه امكان تفاسير اغراق آميز را ا
توازني معنايي ميان فهم درست خود از سويي، و كژفهمي نخبگان جامعـه از سـوي ديگـر    

  ايجاد مي كند. در نهج البالغه مي خوانيم: 
هيچ كس پيش از من براي پذيرش دعوت حق و صله رحم و احسان و كرامت شتاب 

شايد پس از اين روز ببينيد: درباره امـر  نمي كند. سخنم را بشنويد و منطقم را دريابيد. 
زمامداري شمشيرها كشيده شود و پيمان ها شكسته گردد. تا آنجا كـه برخـي از شـما    

  ). 403: 139پيشتازان اهل گمراهي باشيد و پيروان اهل جهالت. (جعفري، كالم 
  
توجه به اين امر كه نويسنده به هنگام تصرف در هنجارهاي مرسوم قصد  2.6

  چه كاري را داشته است؟انجام 
دومين پرسش، اگر بخواهيم آن را به شيوه مرحله نخست توضيح دهيم، آن است كه مولف 
هنگام تصرف در هنجارهاي مرسوم ايدئولوژيك، چه كاري انجام مي دهد؟ نخستين سـوال  
از ويژگي متن به عنوان عمـل ايـدئولوژيك مـي پرسـيد و سـوال دوم از خصيصـه عمـل        

عنوان يك عمل سياسي پرسش مي كند. بدين سان مسير مرحله دوم، قـرار   ايدئولوژيك به
) آن است، يعني عبارت از فعاليـت سياسـي يـا    practical contextدادن متن در زمينه عملي (

خصوصيات مساله انگيز جامعه اي است كه مولف آن را خطاب قرار مي دهـد و مـتن بـه    
 ). 5: 1383منزله ي  پاسخي به آن است. (تولي، 

مهم ترين عاملي كه تنازعات كالمي، ايدئولوژيكي و سياسي حضرت اميـر و معاويـه را   
به اوج خود رسانده و نهايتا آن دو را به نبرد بزرگ صفين كشاند، ماجراي قتل خليفه سـوم  
توسط گروهي از شورشيان بود. نامه حضرت امير به معاويه با آنكه نشانه هـاي روشـني از   

بردارد، اما سويه هاي مهمي از تحوالت در حوزه قدرت و سياست را، هم  ايدئولوژي را در
  كند: به اقتضاي آن زمان و هم متناسب با رخ دادها ميان گروه اماميه و اهل تسنن منعكس مي

پس درباره كار من و عثمان سخن گفتي، كدام يك از ما (من يا تو) به عثمان دشمن تر 
ر بوديم. آيا كسي كـه بـه او يـاري كـرد و او را بـه      و به حوادث كشنده وي، او را رهب

نشستن و رسيدگي به امور مسلمانان توصـيه و تشـويق نمـود و از مـردم خواسـت از      
هجوم به او خودداري كنند، يا كسي كه عثمان از او ياري خواست، و او آن قدر سستي 

يـاري) بـر   و تاخير ورزيد و عوامل مرگ را به سوي او سراريز كرد تـا سرنوشـت (اخت  
سرش آمد. ..، و از اينكه به بعضي از كارهاي عثمان اعتراض مي كردم، اگر گناه من در 
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مورد او اين بود كه او را ارشاد و هدايت مي كردم، هرگز عذر نخواهم خواسـت؛ چـه   
بسا توبيخ شده اي كه گناهي ندارد. و گاهي باشد كه نصيحت كننده مورد تهمت قـرار  

جز اصالح به قدر توانايي نخواسته ام و نيست توفيقم مگـر بـا    گيرد. و من هيچ چيزي
  ). 811: 28خدا، به او توكل كردم و به سوي او بازمي گردم. (جعفري، نامه 

موارد ديگري از اين دست در نهج البالغه وجود دارد كه بيان گر قصد مولف به هنگـام  
ه حضرت امير از شـرايط  تصرف در هنجارهاي مرسوم است. دو مورد آتي نشان مي دهد ك

موجود راضي نيست و به مثابه يك كنش گر مصلح، رو به وضعيت مطلوب دارد. مركز ثقل 
هر دو كالم فضيلت هاي فردي وي به عنوان نخبه اي عمـل گـرا اسـت كـه آرمـان هـاي       

ــدئولوژيكي ــف    - اي ــدگان، در ادوار مختل ــاوت خوانن ــه قض ــود را ب ــناختي خ ــه ش جامع
  گذارد.  مي  تاريخ

، آگاه باشيد كه شيطان، سواران و پيادگان خود را جلب و بسيج نمـوده اسـت.   «.. الف)
من بيناييم را با خود دارم. هرگز امري را بر خود مشتبه نساخته ام و كسـي نتوانسـته اسـت    

  ). 85: 10(همان، كالم » واقعيتي را بر من مشتبه سازد.
(همـان؛  » ايي را تغيير مي دهـم. اگر گام هايم در اين لغزشگاه ها ثابت شود، چيزه«ب) 

  ). 1083: 272كلمات قصار، ش 
  
ة متن كـه سـازند   ةعصر نويسند شناسايي و غبارروبي از متون موجود هم 3.6
  اند هاي ايدئولوژيك آن عصر بوده زمينه

هنگامي كه مفهوم ايدئولوژي متشكل از هنجارهاي مرسوم به عنوان ابزاري براي فهم نكتـه  
آن مطرح مي شد، اسـكينر توجـه خـويش را بـه خـود ايـدئولوژي هـا        متن تشكيل دهنده 

معطوف داشت. متن هاي كوچك يك دوره با دقت غبارروبي شده و مورد پـژوهش قـرار   
مي گيرند تا هنجارهاي مرسوم سازنده و كنترل كننده ايدئولوژي هاي حاكم و روابط دروني 

اد هنجاري و غيرهنجاري به كار گرفتـه  آن ها، پيش از آنكه به عنوان معياري براي تعيين ابع
 شوند شناسايي گردند. 

نهج البالغه را نمي توان متني يكپارچه در سازگاري يا ناسازگاري بـا متـون معاصـرش    
دانست، ولي مجموعه ي اين اثر، دست كم روايت گر متني است كه منش و كنش حضرت 

ي دهـد. بـر ايـن اسـاس، دوران     امير را منعكس كرده و آراي ايشان را مورد قضاوت قرار م
اعراب پيشا اسالم كه به عصر جاهليت معروف است، به مثابه متني است كه دقيقا در برابـر  
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آمــوزه هــاي نهــج البالغــه قــرار مــي گيــرد. غبــارروبي و آشــكار ســازي از هنجارهــا و   
هاي ناشي از آن عصر كه به صور گوناگون در نهج البالغـه آمـده اسـت، هـم در      ناهنجاري

مان معاصر مي تواند محل تامل باشد و هم به موازات تفسير نهـج البالغـه مـورد اسـتفاده     ز
تاريخ شناختي قرار گيرد؛ و نيز امكان محاسبه شرايط جزيره العرب را بـه لحـاظ فرهنگـي،    
تمدني و عادات اجتماعي آن دوره فراهم مي كند. حضرت امير در جمـالت زيـر بـه نحـو     

روبي كرده و تصورات پژوهندگان معاصـر از جوامـع همسـان را    موثري از اين شرايط غبار
  تصويرسازي مي كند:

اين رسالت عظما در دوراني و براي جامعه اي درخشيدن گرفت كـه طنـاب وحـدت    
انگيز دين از هم گسيخته، پايه ها و ستون هاي يقين به لـرزه درآمـده، اصـول بنيـادين     

امعه اي كه راه هايش براي حركت هـاي  حقايق متالشي، و واقعيت امر پراكنده بود. ج
رهايي بخش تنگ بود و باريك، و منابع و عقول و انديشه هاي افرادش در مسير حيات 
نابينا و تاريك. اثري از رشد و هدايت وجود نداشت و كوري و ظلمت همه جا و همه 

ده شوون بشري را فرا گرفته بود. ..، مردمي سرگردان و حيران و نادان هايي شـورش ز 
در بهترين جايگاه و با بدترين همسايگان زندگي مي كردند. محروميت از خواب گوارا، 
خوابشان! اشك هاي سوزان بينوايي، سرمه هاي ديدگانشان! در سرزميني كه دانايش بند 

  ). 69و67: 2بر دهان بود و نادانش محترم و در امان. (جعفري، خطبه 

و از جملـه موضـوعاتي اسـت كـه بـا      مساله خالفت عثمان و شخصـيت آسـان گيـر ا   
آييني قـرار  - هاي فرقه اي مخلوط شده و كم و بيش در معرض تحريف هاي شكلي روايت

گرفته است. عالوه بر نقدهايي كه بر نقاط ضعف خليفه سوم در نهـج البالغـه وارد گشـته،    
جمالت ديگري هم وجود دارد كه سيماي عادي و جايگاه تاريخي عثمان بـن عفـان را بـه    
دور از هر افراط و تفريط نشان مي دهد و از نوع تالقي وي با زيستمان سياسي معاصـرش  
به مثابه يك متن تاريخي گزارش مي دهد. متني كه از برخي معلومات ناكارآمد و لغزش ها، 
از كم درايتي و تبهكاري ها و از زمينه هاي ايجاد بدعت هاي متعارض بـا سـنت، در عـين    

ا پيامبر اسالم غبارروبي مي كند و علل شورش مـردم عليـه خليفـه    قرابت و خويشاوندي ب
  سوم را برمال مي سازد: 

مردم پشت سر من قرار گرفته و مرا بعنوان سـفير (ميـانجي) ميـان مـن و تـو نـزد تـو        
فرستاده اند. سوگند به خدا نمي دانم به تو چه بگويم؟ من چيزي (در اين بـاره) نمـي   

من تو را به چيزي راهنمـايي نمـي كـنم كـه تـو آن را نمـي        دانم كه تو آن را نداني؛ و
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شناسي. تو مي داني آنچه را كه ما مي دانيم..، تو ديدي همانگونه كه ما ديديم و شنيدي 
همچنان كه ما شنيديم. و با پيامبر اكرم هم صحبت بودي، همانگونه كه مـا بـوديم. نـه    

ز تو بودند و نه پسر خطاب (عمر)؛ فرزند ابوقحافه (ابوبكر) براي عمل حق شايسته تر ا
و تو به رسول اهللا از نظر رگ هاي خويشاوندي نزديك تر هستي و از دامـاد بـودن بـه    

  رسول خدا بهره مند گشته اي نه آن دو! 
پس خدا را در نظر بگير. خدا را درباره جانت..، بدان كه برترين بندگان خدا در نزد 

ود هدايت شده و مردم (نيز) بوسيله او هدايت خداوند سبحان، امامي است عادل، كه خ
شوند. سنت معلوم را بپا دارد و بدعت مجهول را بميراند؛ و قطعي است كه سـنت هـا   
روشنند و روشنگرند و براي آن ها نشانه هاست، و بدعت ها آشكارند و بـراي آن هـا   

اه اسـت و  (نيز) نشانه هايي است. بدترين مردم درنزد خداوند امامي ستمكار كـه گمـر  
مردم بوسيله او گمراه مي شوند كه سنت گرفته شده از منبعش را بكشد، و زنـده كنـد   
بدعت كنار گذاشته شده را ..، امت در ميان تشويش ها و گرفتاري به اضطراب افتاده و 
در هم خواهند آميخت. هرگز مانند چارپاي بي اختيار مباش كه مروان بن حكم تـو را  

براند، مخصوصا در اين موقعيت كه ساليان زندگي تو متـراكم و   به هر كجا كه بخواهد
  ). 483: 164عمر تو به پايان مي رود. (جعفري، كالم 

  
مولف و بررسي پيرامون تبعات احتمالي ة توجه به هنجارهاي مرسوم زمان 4.6

  ها دخل و تصرف در آن
سياسـي در مـورد    همان گونه كه مرحله دوم براي روشن كردن ارتباط بين انديشه و كـنش 

يك متن خاص بود، مرحله چهارم براي همين منظور در مورد يك ايدئولوژي است. مبناي 
بحث اين ادعا است كه هر واژه سياسي حاوي شماري از اصطالحات خواهد بـود كـه بـه    

) هستند: كلماتي كه نه تنها وصف كننده اند، بلكه normativeصورت بين االذهاني تجويزي (
يف، ارزش گذاري هم مي كنند. اين بعد ارزش گذاري ظرفيت كنش كالمي در ضمن توص

يك كلمه خوانده مي شود و ممكن است مثبت يا منفي، ستايش آميز يا نكوهش آميز، مويد 
يا رد كننده باشد. درواقع بدين معنا بين االذهاني هستند كه نه تنها معيارهاي كاربرد مفهوم و 

اري آن ها نيز ناشي از ويژگي كلمات در كاربرد رايج آن ها داللت شان، بلكه بعد ارزش گذ
است، نه چيزي كه يك كاربرد منفرد و متعارف بدانها اعطـا شـده باشـد. مجموعـه چنـين      

ارزشي در بين واژگان توصيف گر يك جامعه يا ايـدئولوژي هـاي    –اصطالحات توصيفي 
سي در كاربرد رايج خود كنش آن جامعه بسيار گسترده است. نتيجه آن است كه واژگان سيا
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سياسي را توصيف و ارزيابي مي كنند، يا به تعبير اسكينر، به شكل گيري خصيصـه اعمـال   
اعمال  "بيان ويژگي"كمك مي كنند. مراد او از شكل گيري خصيصه، توصيف و ارزيابي يا 

ك كم"است. و اين صرفا براي رسيدن به اين نتيجه است كه نقش ايدئولوژي هاي سياسي 
، يا آنكه يك رابطه بين ايـدئولوژي و كـنش،   "به مشروعيت بخشي به كنش اجتماعي است

رابطه مشروعيت بخشي است. به هر حال تصرّف در هنجارهاي مرسوم ايدئولوژي حـاكم،  
مستلزم تغيير در هنجارهاي حاكم بر معنا، داللت يا ظرفيـت كـنش كالمـي برخـي از ايـن      

  اصطالحات تجويزي است. 
حلت پيامبر، برگزيدن حضرت امير به عنوان چهارمين زمامدار جهان اسالم بـر  پس از ر

اساس تقاضا و راي مردم صورت گرفت. متن نهج البالغه در ايـن خصـوص بـه گونـه اي     
سخن مي گويد كه گويا بيعت در اسالم به مثابه يك هنجار سياسي پذيرفتني بوده و التزام به 

  صورت بندي مي شود. تامـل در نامـه ششـم نـه    آن در ضمن يك ارزش گذاري حكومتي 
البالغه و تحليل آن با چهارمين مرحله هرمنوتيك اسكينر حاوي نتايج مهمي است كـه هـم   
تاريخ صدر اسالم را بازخواني مي كند وهم امكان ظهور تطبيقـي آن را در اعصـار بعـدي،    

روعيت خـود را  حتي جوامع مدرن كنوني فراهم مي سازد؛ در اين نامه، حضرت اميـر مشـ  
بيـان نمـوده و    "بيعـت "سياسـي   - براي احراز مقام پيشوايي بر اساس هنجار ايدئولوژيكي

جايگاه خود را به سه مسند اصلي تر مستند مي داند: مقبوليت اجتماعي، انتخاب شورا و امر 
  بيعت؛ كه آخرين حالت مي تواند وجه امامتي و حكومتي ايشان را توامان توضيح دهد. 

ردمي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند بر همان مبنا با مـن هـم بيعـت    همان م
نموده اند، پس كسي كه در اين بيعت حاضر بوده است، حقي ندارد كه كس ديگري را 
انتخاب كند و كسي كه غايب بوده است، نمي تواند آن را رد كند. و جز اين نيست كه 

س اگر دور مـردي جمـع شـدند و او را    شورا در اختصاص مهاجرين و انصار است. پ
امام ناميدند، چنين كاري مورد رضاي خداوند است. و اگر كسي از اجتماع و تصميمي 
كه مهاجرين و انصار گرفتند به جهت عيب گيري يا بدعتي خارج شد، او را به آنچه كه 

اهي از آن خارج شده است برمي گردانند و اگر امتناع ورزيد، به جهت پيروي اش از ر
غير از راه مومنين با او مي جنگند و خداوند بر گردن او الزام مي كند آنچه را كه خـود  

  ). 765: 6را به آن ملزم ساخته است. (جعفري، نامه 

آنچه از نهج البالغه بيان شد، مراتبي از شورا و بخصوص بيعـت را بـه مثابـه هنجـاري     
ر مـي دهـد. ولـي در ايـن موقعيـت از      متداول در انتخاب زمامدار (خليفه) مورد تاييد قـرا 
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متدولوژي اسكينر، عالوه بر شناخت هنجارهاي مرسوم، با بررسي تبعات احتمالي و دخالت 
عناصر ديگر نيز مواجهيم. كالم سوم نهج البالغه را مي توان به مثابه وجهي قابل تامل كه بر 

گـر رسـميت مـي دهـد     سايه مي اندازد و بيعت اكثريت را در مجاور ارزشي دي "امر واقع"
مورد توجه قرار داد تا آنچه در خوانش اسكينر به ميزان تاثير عوامل ديگر تعبيـر مـي شـود    

  در اين بيان است:  "مساله اصلي"روشن تر گردد. مطالعه شقشقيه به تنهايي گوياي 
سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و روح را آفريد، اگر گروهي براي ياري من آماده 

حجت خداوندي با وجود ياوران بر من تمام نمي گشت و پيمان الهي با دانايان  نبود و
درباره عدم تحمل پرخوري ستمكار و گرسنگي ستمديده نبود، مهار اين زمامـداري را  
به دوشش مي انداختم و انجام آن را مانند آغازش با پياله بي اعتنايي سيراب مي كردم. 

نياي شما در نزد من از اخالط دماغ يك بز نـاچيزتر  در آن هنگام مي فهميديد كه اين د
  ). 75: 3است. (همان، كالم 

مصرّح است كه بر اساس ديدگاه فوق، موضـوع بيـت فقـط زمـاني بـه يـك زمامـدار        
انسـاني از  - مشروعيت مي دهد كه آن زمامدار تعريفي مشخص و مبتني بر ارزش هاي ديني

سـتقل يـا وابسـته اي منجـر مـي شـود كـه        سياست داشته باشد. اين تلقي بـه متغيرهـاي م  
هنجارهاي مرسوم زمان مولف را به آگاهي خواننده مي رسانند و تا حد زيادي نقاط كانوني 

  يا اضالع آن را منقّح مي سازد. 
  
بررسي پيرامون اينكه چگونه تحوالت ايدئولوژيك به هنجارهاي مرسوم و  5.6

  مسلط تبديل مي شوند؟
كل رهيافت اسكينر است؛ تبيين ايدئولوژيك در شيوه هاي عمل  مرحله پنجم آخرين مرحله

 تنيده مي شود، اما اينكه چگونه چنين تحولي به هنجار مرسـوم تبـديل مـي شـود، سـوالي     
تاريخي است كه رهيافت و مطالعات اسكينر دو خـط مشـي ارائـه مـي دهـد: خـط مشـي        

آوري مفهـومي تـا   ايدئولوژيك و عملي. از لحاظ ايـدئولوژيك گسـترش و بسـط يـك نـو     
 حدودي محصول چگونگي تطبيق يافتن آن با ديگر مكاتب فكري موجود است. 

عامل دوم ايدئولوژيك، توانايي ايدئولوگ ها در كنترل ابزارهـاي تـرويج افكـار اسـت.     
عامل مهم تحول كالن، هم در انديشه و هم در عمل، چينش ناپايدار روابط قدرت است كه 

دهد و بروز مناقشات ايدئولوژيك بدان عينيت مـي بخشـد. لـذا     زمينه عملي را تشكيل مي
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تحول ايدئولوژيك در صورتي درست آيين و معتبر مي شود كه برخورد نيروهـاي سياسـي   
مدافع آن به اعمالي مي انجامدكه تصرف ايدئولوژيك براي مشروعيت بخشي بدانها به كـار  

جزيره العرب و استقرار دين اسالم به  گرفته مي شوند. در اين كالم، بعثت آخرين پيامبر در
مثابه تحولي ايدئولوژيك بود كه بر اكثر وجوه عملي جامعـه تـاثير نهـاد و حتـي مناسـبات      
سياسي موجود را به كلي متحول كرد. از منظر نهج البالغه، تحوالت مثبت يا منفي فرهنگي، 

ين و تفكر توام با عمـل  ديني و سياسي هر جامعه مستلزم استحكام يا تزلزل دو عامل مهم د
نهج البالغه شرح مبسوطي از وقوع تحوالت كمي و كيفي در جوامع ديني  192است. كالم 

سياسي ناشي از آن را بيان مي كند. اين تبيين، باآخرين  –را منعكس نموده و آثار اجتماعي 
بـه  مرحله از رهيافت اسكينر  موانست محتوايي داشته و راه تفسـير تئـوري هـاي مربـوط     

تكوين جوامع ديني را گشوده مي دارد؛ در اين كالم، جايگاه عقيدتي جوامـع، نحـوه تفكـر    
مردم، چگونگي عمل آن ها و تاثير ايدئولوژي بر ساحات سياسي در نسل هـا و عصـرهاي   
مختلف كامال مشهود است. آنچنان كه گويا حضرت امير، خود در مقام مفسر متنـي كـه از   

سرگذشت اقوام با او سخن گفته است، نتايجي آموزنده و معرفـت   مالحظه تاريخ و مطالعه
  شناختي را به مردم زمانه اش بازگو مي كند:  

بترسيد از آن عذاب هايي كه بر اقوام و مللي پيش از شـما در نتيجـه اعمـال زشـت و     
كارهاي ناشايست فرود آمد. حاالت آنان را در نيكي هـا و بـدي هـا متـذكر شـويد و      

اين كه همانند آنان باشيد. و هنگامي كه در حاالت نيك و بد آنان انديشيديد، بترسيد از 
اموري را عهده دار شويد كه عزت را ملتزم وضع زندگي آنان ساخت و دشمنانشـان را  
دور ساخت و عافيت و آسايش را بر آنان گسترش داد و نعمـت را بـراي آنـان مطيـع     

ه آنان وصـل نمـود، و آن: اجتنـاب از    ساخت و كرامت انساني طناب خود را براي هم
جدايي و پراكندگي بود و التزام به انس و الفت و يكديگر را به آن توصيه نمـودن. و از  
هر كاري كه پشت آنان را شكست و قدرتشان را بـه نـاتواني مبـدل سـاخت (عوامـل      

ـ    اري شكست و ناتواني آن اقوام و ملل) بپرهيزيد. ..، تا آنگاه كه خداونـد سـبحان بردب
جدي آنان را در اذيت ها و آزارهايي كه در راه محبـت او مـي ديدنـد و نيـز ايـن كـه       
ناگواري ها را از بيم و هراس از مقـام ربـوبي تحمـل مـي كردنـد، ديـد و بـه آنـان از         
تنگناهاي بال فرجي عطا نمود و به جاي ذلت و خواري عزت و در عوض ترس، امـن  

هان و فرمانروايان و پيشوايان و پيشتازاني گشتند و و امان عنايت فرمود. در نتيجه پادشا
كرامت خداوندي به درجه اي نصيب آنان گشت كه حتي آن را در آروزهاي خود هـم  

  ). 623و  621: 192نمي ديدند. (همان، كالم 
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  گانه در متدولوژي اسكينر  البالغه به سواالت پنج هاي نهج پاسخ .7
ستند كه از پرسش هاي زير ناشي مي شـوند. الزم بـه   پنج مرحله مذكور، در واقع مراتبي ه

ذكر است كه در تدوام موضوعيت مقاله، فرازهايي از نهج البالغه را به مثابه ما بـه ازاي هـر   
تفسيري هر كدام از آن ها - پرسش منظور كرده ايم؛ تامل در اين فرازها و مقايسه ي تطبيقي

براي تفسير شناسي نهج البالغه در قلرويي  با پرسش مربوطه، مي تواند الگوي بسيار مناسبي
گسترده تر قلمداد شود. پرسش هاي اصلي اسكينر و پاسخ هاي مفروضي كه با تفسير مـتن  

  نهج البالغه و نيتمندي مولف مي توان براي آن ها تدارك ديد به شرح زير مرتب شده اند:
  

رد بحـث  نويسنده در نوشتن يك متن نسبت به كنش سياسي موجود و مو 1.7
  دهد يا داده است؟ عملي را تشكيل مي دهد چه كاري انجام مية كه زمين

مقصود حضرت امير از داشتن فضائلي كه او را در تصـدي گـري امـور مختلـف مسـلمين      
رجحان مي داد، هرگز معطوف به كسب قدرت محض نبود. بلكه در سراسر نهـج البالغـه،   
موضوع خالفت از منظر علي (ع) همواره بستگي كامل به جلب رضايت خداوند و سعادت 

اعي نهج البالغه به سوال فوق، متوجه مي شويم كـه  جامعه اسالمي دارد. لذا در مقايسه انتز
شان حضرت امير در مواجهه كالمي با امر خالفت متوجه وجود چه زمينه هـاي عملـي در   
گذشته بوده و اراده ايشان براي پذيرش مسئوليت زندگي اجتماعي مسـلمين، معطـوف بـه    

  انجام چه اموري در آينده مي شده است. 
التماس كنيد؛ زيرا ما به استقبال امري مي رويم كه جنبه هـا و   مرا رها كنيد و از ديگري

رنگ هايي دارد كه دل ها بر آن تاب نياورد و عقول بر آن ثبات نمي دارد. آفاق فضاي 
  آينده را ابر فراگرفته و راه راست مشوه و ناشناخته است. 

كه مي دانـم، بـا   و بدانيد: قطعا اگر پاسخ مثبت در اين امر به شما بدهم، طبق آنچه 
شما عمل خواهم كرد و به سخن هيچ گوينده و مالمـت هـيچ مالمـت گـري گـوش      
نخواهم داد. و اگر مرا رها كنيد، من مانند يكي از شما خواهم بود. و شايد من شنواتر و 
مطيع تر از همه شما به آن كسي خواهم بود كه امر زمامداري خود را به او بسـپاريد. و  

 273: 92(جعفري، خطبـه   .باشم، بهتر از آن است تا امير شما باشم من براي شما وزير
  ). 275  و
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ـ       2.7  ةنويسنده در نوشتن يك متن نسبت بـه ديگـر متـون موجـود كـه زمين
  دهد يا داده است؟  دهند چه كاري انجام مي ايدئولوژيك را شكل مي

مستند به تاريخ صدر اسالم، ابوسفيان تالش زيادي كرد تا در خالء وجود رهبري، حضرت 
امير و اطرافيان او را برانگيزد و براي كسب خالفت تهييج شـان نمايـد. بنـابراين اگـر مـتن      
جامعه آن دوره و متن سخنان ابوسفيان را مطالعه كنيم، آنگاه عمل مورد قصد حضرت اميـر  

وده آشكار مي شود و هوشـياري وي در دفـع شـرارت ابوسـفيان و حفـظ      از آنچه ابراز نم
  آرامش جامعه و ايجاد وحدت ميان مسلمين هويدا مي گردد: 

اي مردم، امواج طوفاني فتنه ها را كه حيات شما دريانوردان اقيانوس هستي را به تالطم 
و نفـرت از  انداخته است، با كشتي هاي نجات بشكافيد و پيش برويد. از راه عـداوت  

يكديگر برگرديد، و طريق مهر و محبت پيش بگيريـد. تـاج هـاي فريبـاي مباهـات و      
افتخار به يكديگر را از تارك خود برداريد و بر زمين نهيد. آن كس به مقصود خويشتن 
نايل گشت كه پر و بالي داشت و به پرواز درآمد، يا فاقد قـدرت بـود و از هجـوم بـه     

سوده گشت. اين گونه زمامداري مانند آبي كثيف است كه مخاطرات خودداري كرد و آ
با مشقت بياشامند و چونان لقمه ناگواري است كه با خوردنش به غصه و اندوه گرفتار 
آيند. كسي كه دست به چيدن ميوه نارس ببرد، چونان كشاورزي است كه در غير زمين 

بـه حـرص و طمـع     خود بكارد. اگر سخني در حقيقت زمامداري بگويم، مدعيان مـرا 
رياست متهم خواهند ساخت! اگر سكوت كنم، خواهند گفت: علي از مرگ مي ترسد! 
شگفتا! پس از تن در دادن به آن همه مخاطرات و تكاپوها در كارزارهـا، مـن از مـرگ    

ترسم؟! سوگند به خدا، انس فرزند ابوطالب با مرگ، بيش از انس كودك شـيرخوار   مي
ت من از روي علمي است پوشيده بـر ديگـران گـه اگـر     است به پستان مادرش. سكو

ابرازش كنم، مانند لرزش طناب آويخته در چاه هاي عميق، به خود لرزيده در اضطراب 
  ). 81و79: 5فرو خواهيد رفت. (همان، كالم 

 

هـا،   ها چگونه بايد شناسايي شده و نقـد و بررسـي تحـول آن    ايدئولوژي 3.7
  ود؟چگونه بايد ارزيابي و تبيين ش

زيست سياسي حضرت امير، خود پاسخي است به اين پرسش كه نقد و بررسـي تحـوالتي   
كه در جامعه آن روز به وقوع پيوست محمل چه ديدگاه هاي ايدئولوژيكي بوده اند. با ايـن  
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وصف، نمونه زير كاشف از ديد مولف نهج البالغه است كه در ارزيابي رخدادهاي پيشـين  
  معاصر گفت و گو مي كند:  به زبان آمده و با مخاطب

سوگند به خدا! از دلم خطور نمي كرد كه عرب پـس از آن حضـرت، حكومـت را از    
خاندان او برگردانند و نه پس از رسول خدا(ص) آن را از من دور كننـد. در آن موقـع   

بردند  چيزي مرا به درد و فرياد نياورد مگر اينكه ديدم مردم به فالني (ابوبكر) هجوم مي
او بيعت مي كردند. لذا من دستم را از بيعت نگهداشتم و مـردم را بـه حـال خـود      و با

گذاشتم تا آنگاه كه بازگشت مردمي را ديدم كه از دين اسالم برگشـته انـد و بـه نـابود     
كردن دين محمد(ص) دعوت مي كنند. پس ترسيدم كه اگر اسالم و مسلمانان را ياري 

ويراني در آن مشاهده كنم كه مصيبت آن براي من  نكنم، رخنه و شكافي در آن ببينم يا
بزرگ تر از فوت حكومت بر شما باشد، كه متاع روزگار اندكي است كـه آنچـه در آن   
است به سرعت رو به زوال مي رود، مانند از بين رفتن شوره زار؛ يا مانند ابـري كـه از   

م تـا باطـل محـو    هم پراكنده شود و محو مي شود. پس در ميان آن حوادث به پا خاست
  ). 949: 62شد و از بين رفت و دين محكم و استوار گرديد و بياراميد. (همان، نامه 

 

ارتباط ايدئولوژي سياسي و كنش سياسي چيست و اين امر چه تاثيري در  4.7
  رفتار سياسي دارد؟

د حضرت امير داراي جهان بيني الهي بود. از اين منظر، ايدئولوژي سياسي و كنش سياسي نز
وي در افقي واحد قرار داشت. يعني فكر سياسي او چونان عمل وي، و عمـل سياسـي اش   
همچون انديشه اي به جريان افتاده بود كه كمترين افتراقي ميان آن ها مشاهده نمي شود. لذا 
در مرتبه تفسير نهج البالغه، آنچنان كه پرسش مذكور در متدولوژي اسكينر را كفايت كند و 

از كنش و عمل سياسي را در منظومه اي واحد تبيين نمايد، به مـورد زيـر   در ضمن، هدف 
  اشاره مي شود: 

شما دانسته ايد كه من به خالفت از همه شايسته ترم. و سوگند به خدا، من به تصـميم  
شما تسليم خواهم شد، مادامي كه امور مسلمانان سالم بماند و ظلم و جوري در امـور  

فقط براي من. اين تحمل و شكيبايي به اميد پاداش و فضل مسلمانان روي ندهد، مگر 
الهي و اعراض از آن آرايش ظاهري و پيرايش صوري خالفت است كه شما درباره آن 

  ). 197: 74به رقابت افتاده ايد. (همان، خطبه 
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كدام انديشه ها و كنش هاي سياسي در ترويج و هنجار مرسوم سـاختن   5.7
  ند؟ تحول ايدئولوژيك نقش دار

 همانطور كه دوره ي امامـت و مـدت زمامـداري حضـرت اميـر تاكيـد زيـادي بـر شـعائر         
ايدئولوژيكي، آنچنان كه حقيقت اسالم بر آن گواهي مي دهد به عمـل آمـد، دوره خالفـت    
پيشينيان ايشان نيز تحت تاثير انديشه ها و كنش هايي قرار داشت كه از نوع ديـن فهمـي و   

ناشي مي شد. فرازي در نهـج البالغـه وجـود دارد كـه تـاثير      سياست ورزي هر سه خليفه 
حكمراني خليفه دوم بر رفتار فردي، زيست اجتماعي و حتي نحوه تلقي مردم از دين اسالم 

  را تبيين مي كند: 
شگفتا! با اين كه شخص يكم در دوران زنـدگيش انحـالل خالفـت و سـلب آن را از     
خويشتن مي خواست، به شخص ديگري بست كه پس از او زمام خالفـت را بدسـت   
بگيرد. آن دو شخص پستان هاي خالفت را چه سخت و قاطعانـه ميـان خـود تقسـيم     

ن اعصار، نه به تاملي كردند! (گويي چنين حادثه اي سرنوشت ساز جوامع در طول قرو
  احتياج داشت و نه به مشورتي!) 

شخص يكم رخت از اين دنيا بربست و امر زمامداري را در طبعي خشن قـرار داد  
كه دل ها را سخت مجروح مي كرد و تماس با آن، خشونتي ناگوار داشـت. در چنـان   

ن مـي  طبعي خشن كه منصب زمامداري به آن تفويض شد، لغزش هاي فراوان به جريا
افتد و پوزش هاي مداوم به دنبالش، دمساز طبع درشتخو چونان سوار بر شتر چمـوش  
است كه اگر افسارش را بكشد، بيني اش بريده شود و اگر رهايش كند، از اختيارش به 

  ). 73: 3در مي رود. (همان، كالم 
  

  گيري  نتيجه .8
نهج البالغه مي توان به ايـن  با مطالعه ي نكات كانوني روش شناسي اسكينر و نسبت آن با 

باور او توجهي خاص داشت كه متون كالسيك داراي معنايي مركزي هستند كه مفسر زبده 
با كشف آن مي تواند نكات مهمـي را در زمينـه انديشـه هـاي اخالقـي، سياسـي، دينـي و        

در قالـب   "حكمـت جاودانـه  "اجتماعيمولف آن بيابد و به تعبير خـود اسـكينر بـه نـوعي     
مفـاهيم  "نائل آيد. بر اين اساس، نهج البالغه به مثابه متني كه داراي  "شه جهان گستراندي"

مفسر آن بتوانـد ذهـن خـود را بـر نقـاط كـانوني       - است، ظرفيت دارد تا خواننده "بنيادين
هايش متمركز كرده و پاسخ هايي در خصوص اخالق و ديـن و فرهنـگ و سياسـت     گزاره
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ي رسد خوانش اين متن از طريق هرمنوتيك اسـكينر، عملـي   بيابد. به سخن ديگر، به نظر م
مبتكرانه و مبتني بر رعايت اصول منطقي در عمل تفسـير باشـد؛ چـرا كـه هـم شخصـيت       
حضرت امير با هم دوره هايش تفاوت هاي اصولي دارد و هم شاخصه هاي زمامداري وي 

در ايضاح مقصود، اگر به با آنچه پيشتر وجود داشته داراي ويژگي هاي كامال متفاوتي است. 
را بطـور  » اسالم دين برادري است و همه ما بـرادران ايمـاني هسـتيم   «عنوان مثال گزاره ي 

- واحد، هم از زبان حضرت امير شنيده باشيم و هم از زبان اصلي ترين رقيب ايدئولوژيكي
خواننده سياسي وي يعني معاويه، آنگاه مراحل پنج گانه در رهيافت اسكينر كمك مي كند تا 

متن، حتي پس از قرون متمادي بتواند به نيات اصلي هر دو گوينده، هر چند سخني يكسان 
گفته باشند پي برد و تفاوت هاي اصلي در مقاصد آن ها را از هم تميز دهد. در آنچـه بيـان   
شد، روش تفسيري اسكينر به مثابه يك روش تفسير علمي بـا عمـل تفسـير نهـج البالغـه      

ا مقصود اصلي از معاني مستور در گفتار و نوشـتار حضـرت اميـر را بهتـر     موافقت يافت ت
  دريابيم. در اين راه، آنچه مورد بررسي بيشتر قرار گرفت به شرح زير عبارتند از: 

توحيـدي و اهتمـام در پيـرايش ديـن از     - وفامندي حضرت امير به جهان بيني دينـي . 1
  عوامل نامتعادل و بدعت گذار. 

حضرت امير ساحات وجودي متفاوت داشته و متناسب با بافتار زمانه اش، كنش هـا  . 2
  و واكنش هايي عقالني و معرفت شناسانه بروز داده است. 

حضرت امير خالفت به مثابه خالفت و قدرت به معناي قدرت را فاقد اصـالت مـي   . 3
ـ      ه ايجـاد عـدالت،   دانسته و همه تالش او بر اين بوده است تـا از رهگـذر احـراز قـدرت ب

تمشيت امور مردم، حفظ قلمرو اسالم، توزيع عادالنه ثروت، بسط اخالق فردي، اجتمـاعي  
  و ترويج هنجارهاي مناسب با سنت پيامبر پردازد. 

نحوه رويكرد حضرت امير به گزاره هايي كه ظـاهرا  بـر هنجـار بـرده داري سـنتي      . 4
همه انسان ها را برابـر مـي ديـده و و    داللت مي كنند نشان مي دهد كه اساسا آن حضرت، 

صفت آزادي و حريت را براي همه انسان ها امري ضروري دانسته است؛ مابقي هنجارهاي 
سنتي است كه در ذهن و زبان علي (ع) تلطيف شده و حتي االمكان در عمل ايشان اصالح 

  گرديده است. 
عرف اجتماعي بوده اسـت؛  رفتار و گفتار حضرت امير پيرامون جايگاه زنان مطابق با . 5

حال آنكه در عمق بينش ايشانتفاوت اصولي و كيفي ميان زن و مرد مشـاهده نمـي شـود و    
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اساسا ادبيات كالمي و روش عملي ايشان با فروكاستن جايگاه زنـان در پيشـرفت و بهبـود    
  امور اجتماعي منافات دارد. 

نداشته است؛ بلكه جدال براي كسب قدرت در عمل سياسي حضرت امير جايگاهي . 6
صبر طوالني، سكوت خردمندانه و مشاوره هاي دقيق ايشان بيان گر ايـن اسـت كـه حفـظ     
وحدت جامعه اسالمي از كسب هر منصبي باالتر است و لذا در كسب قدرت سياسي نبايد 

  انساني ريخته شود. - خون هيچ مسلماني
ت. ولـي حصـول ايـن    البته موارد فوق براي پيروان شيعه امري اعتقادي و مسـجل اسـ  

معارف و درك شخصيت حضرت امير از طريق تفسير جديـد نهـج البالغـه عملـي اسـت      
نوگرايانه كه باور به ارزش ها را اعتبار مي دهد و غبارهاي اغـراق و خرافـه را از آن دسـته    
جزمياتي مي زدايد كه وجود آن ها حقيقت نظر و عمل حضرت امير را مي پوشاند و مباني 

در معرفت ايشان را خدشه دار مي كند. در خاتمه به ايـن نكتـه بسـيار مهـم در     وجودانگار 
روش اسكينر اشاره مي شود كه وي در شيوه كنش گفتاري مقصودرسان نه تنهـا بـه دنبـال    
كشف قصد و نيت مولف در انجام دادن چيزي است، بلكه به اين موضوع نيز مي پردازد كه 

اري و نوشتاري اش توسط مخاطبان فهميده شود. چگونه مولف قصد داشت گزاره هاي گفت
همين نكته اخير ما را به مساله اصلي اين مقاله بازمي گرداند كه با توجه به شـرايط بـه هـم    
تنيده ي دوره ي زمامـداري حضـرت اميـر و اسـتفاده ايشـان از مقتضـيات زمـاني، لـوازم         

ر متن نهـج البالغـه قابـل    زبانشناختي، سويه هاي ايدئولوژيكي و رويكرد هاي سياسي كه د
مشاهده است، تا حدود قابل مالحظه اي با روش هرمنوتيك اسـكينر همخـواني دارد و در   
نتيجه اين امكان وجود دارد كه مجموعـه ي ايـن مـتن خـاص را بتـوان از رهگـذر روش       
شناسي اسكينر به خوانش آورد و  بر اساس زواياي چهارگانه فرهنگ، جامعه، ايدئولوژي و 

مورد تفسير نوآورانه قرار داد. امري بزرگ و مسئوليتي خطير كه جز بـا مفاهمـه ي    سياست
نظري و هم زباني نظريه پردازان مدرن و مفسران و شارحان كالسيك ميسر نخواهد شد؛ و 

  مگر با همسو كردن گزاره هاي سنتي و روش شناسي هاي جديد به تحقيق نمي رسد. 
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