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 نهج البلاغه 471 ۀخطب پژوهی  نمونه ثیفهم حد یروزآوربه

 ***یعبدالباق یحاج میمر/  **یجعفر یمحمدمهد دیس / *یسیالهه و
 ****حمیدرضا مستفید

 02/11/99تاریخ پذیرش:    06/6/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
«  قلین» این دو میراث محور اسات و پووهش دربار ادیان مبتنی بر وحی متندین اساالم از 

از  و بوده ای دارد چراکه این دو متعلق به جامعۀ انساااانیدر مطالعا  اساااالمی اهمیت ویوه

و اگر با بیان علمی و  انداند و به نوبه خود فرهن  دفرین شااادهدل فرهنا  انساااانی بردماده

دفرین بوانند به بناساااب نیازهای روز همننان فکرسااااز و فرهن روزدماد مطر  شاااوند، می

ها و از دنی بخشااابااشااانادابااید بوجه داشااات مطالعۀ حدین بدلیل رنی الصااادور بودن 

هایی که بدان رسیده، نیازمند دقت بیشتری استا بررسی سند و متن، دو عنصر نقد دسیب

های گر حدین و روشاز علوم یاری ها،باشد و نیاز است ضمن دنحدین از قدیم با امروز می

سااااز دنها را با بیانی نو برای پووهی معااصااار نیز کماک گرفات باا بتوان مفااهیم زنادگیمتن

 مخاطبان بیشتری ارا ه کردا

فرهنگی، نهج البالغه اسااات که برخی یکی از متون باث یرگاار اساااالمی در حیطۀ فکری

وهِی پو پووهش حاضاار سااعی دارد با نمونهاندا ، ایرادهایی به دن گرفتهمرساال بودنبدلیل 

نهج البالغاه و نگااهی متمرکز باه عنااصااار مؤ ر در فهم حدین، اعتبار دن را  471خطباۀ 

بحقیق کند و محتوایش را از نظر حدیثی و نیز از این منظر که متنی زبانی اساات بررساای 
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 دبوانیم و شاااودیاعتبار م نییچگونه بع ،ییمتن روا نیا یبا مشاااخو شاااود برا نماید 

 اباشد نیدفر خود، فرهن  یموضوع  در حوز  گریبا بار د ردیمالن عمل قرار گ

 واژگان کلیدی
 .اتتبار، فقهنگ نیین ج الب غه، تع ،یبه روزآور  ث،یف ج حد

  درآمد
دین اسرر   از ادیان ابتنی بق وحی و اتن احور اسررت و اررناخت اتون دینی و  یا  آن ا نلشررری ا ج در 

الابق وصیت  ققآن و اهل بیت. های فقهنگ جااعه اس ای و تواال اؤثق بق آن دارداناخت بایسته
 باید گهت   وهش. انداعقفی اد  در حدیث ثللین، دو رکن جدانشدنی اس   احمدی  یاابق اکق 

 هایی با الالعۀ حدیث بدلیل ظنی الصرردور بودندر حوزۀ ققآن کقیج بدلیل قلعی الصرردور بودن آن تهاوم
 .اغلب آن ا دارد

کنرد )ب ایی، ای ک ای اسرررت کره حکرایرت از گهترار، کقدار یرا تلقیق اعصرررو دانیج حردیرث ای
از  که دهدالالعۀ تاریا حدیث نشرران ای . 161 .پ، اشرقپ الشرمسررین و اکسریق السرعادتین، ص1113

، ایجاد آسرریب تقین تواال. از ا جهایی در این حوز   دیدار ارردهای ابتدای صرردور، آسرریبهمان سررال
توان به نلل ارررهاهی، ضرررعف حافظۀ راوی، تهاوم درجۀ تلج راویان و دقت آن ا، دسرررتور انع کتابت ای

حدیث، فاصرلۀ اکانی و زاانی و... اارار  کقد. بنابقاین تعیین وضعیت اتتباری حدیث و ف ج احتوای آن، 
یان دینی، دانشرررمندان و هرای ابتردایی نلرل حدیث تا کنون نظق  یشرررواای اسرررت کره از سرررالدغردغره

   وهشگقان این حوز  را به خود اعلور کقد  است.
ز تنوان بخشررری اطور بهطلبد؛ همینحدیث در جایگا  اتن، بقای ف ج احتوایش سررراز و کارهایی ای

ای انبهو چندج های تمیقدهندۀ به فقهنگ است، نیازاند بقرسیاتون دینی که اتأثق از فقهنگ و ارکل
ای ها و نیازهگویی بخشرری از سررؤالاین بخش اکتوب از فقهنگ اسرر ای بدلیل  اسررا اسررت. الالعۀ

کند و ضقورم بازخوانی و کاوش در این زاینه انکار ناادنی است. درواقع اسراسری انسران، اهمیت  یدا ای
ن د و این ااق ضرررقورم بازبینی در ف ج اتون انسررران از حیلۀ ف میدن اسرررت که به حیلۀ تمل گا  ای

 .1سازدبق را آاکارتق ایراه
                                                                        

حاضتر، از پایان نام  کارشناسی ارشد خود نیز بهره برده است )با عنوان تللی  های پژوهش . نگارنده در نگارش برخی قستمت1
هایی از نهج البالغه، به راهنمایی دکتر حستی  میرزایی نیا و مشتاورۀ دکتر ستید ملمدمهدی رعفری، دانشگاه هرمنوتیکی بخش

 (.1033حکیم سبزواری، مهر
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از سررروی دیگق، به تناسرررب گذر زاان و روزآاداررردن تلو  اختلف، نیاز اسرررت بیان اا از این ایقا  
هی   وهای سررنتی در حدیثفقهنگی به روز رسررانی اررود؛ یعنی در تین حال که از اصررول تلمی و روش

بقد تا دسرررتاوردهای بیشرررتقی در ف ج   وهی نیز ب ق  های جدید اتنتوان از روشکنیج، ایاسررتهاد  ای
وان تتق ارررویج. به این تقتیب ایسرررخن، بدسرررت آوریج و به سررربک بیان تلمی تصرررق خویش نیز نزدیک

 های فقهنگی اکتوب دااته باایج. اخاطبان بیشتقی بقای این گنجینه
قند، گی اورد بقرسررری و الالعه ققار« اتن»کترب الردس، از جملره ن ج الب غه، وقتی به تنوان یک 

توانند هقچه بیشرتق به واقعیام الموس زندگی انسان نزدیک اوند و قابلیت تلبیق بق آن را  یدا کنند و ای
قهنگی و که  ایگا  فکقی، فها به تمل بیاید. زاانیبقداری بیشرررتقی، از آنبردین تقتیرب، ف ج ب تق و ب ق 

 کند.ه وضود بیشتقی  یدا ایادنظق ققار گیقد، ضقورم بقرسی ن ج الب غ ادبی ااا  تلی

 فهم متن
  و بشق با سخن وجود را 111، ص133۶زاانی که بدانیج انسرانیت اا ایقاثی فقهنگی است )ت یی، 

که ف ج در واقع اررکلی از گهت و گو و رخدادی   و این321، ص1331کند )اررمیسررا، تأویل و تهسرریق ای
یرابیج اتون زبررانی،  ؛ درای1۷2، ص1331وی، یرابرد )کوزنز هزبرانی اسرررت کره ارتبرا  در آن تحلق ای

؛ به ت و  کارکقدی ارتباطی دارند.ارریو  اتون قاین بناب هایی هسررتند بقای ارائۀ واقعیت به اررکلی خاص 
ا در  قتو هالدس، نیز ابزار ارتبا  اند و کارکقد ارتباطی و خبقرسانی دارند و جز با تحلیل احتویام زبانِی آن

  ها را دریافت. این سرررخن که تماتوان طبیعِت  یا  آنآن ارررکل گقفته اسرررت، نمیواقعیتی کره اتن در 
اتون  یرا  اند، اؤید آن اسرررت که ققآن و حدیث نبوی اتونی اند که تا وقتی  یا  بودن آن ها اورد  ذیقش 

عت یای ناسازگار با طبها امکن اسرت و ایو ادبی در آناسرت، به کارگیقی روش های تحلیل اتون زبانی
آن اتون نیسررت. در روش تحلیل اتون، اتتبار اتن بقگقفته از نلش آن در فقهنگ و واقعیت اسررت )حااد 

  .۶3-۶2، ص1333ابوزید، 
حضرور جوااع انسانی در بستقهای زاانی و اکانی اختلف، وضعیت تغییق و گذار را بقای آنان ضقوری 

ک جااعه از  اسررخگویی به اوضرروتام سررازد. هنگاای که چارچوب فکقی یو اسرریقارران را اتهاوم ای
های این چ ارچوب کارآاد های همیشرگی افقاد جااعه ناتوان باارد، و هنگاای که  اسابنیادین و دغدغه

 اود.و قانع کنند  احساس نشود؛ بحقان اعنا  دیدار ای
ی یگوها و ت ش بقای  اسرررابقوز بحقان اعنا به اعنای توجه کنشرررگقان به آن اوضررروتام و دغدغه

بد. این یابخش و اتلاتدکنند  باارررد حاکمیت ایبدان اسرررت. هق  اسرررخی که بقای کنشرررگقان رضرررایت
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ود. اررچ ارچوب فکقی، هقچه بااررد، بی ارتبا  با گذاررته نیسررت و تناصررقی از سررنت در آن یافت ای
  213، ص1333)نبوی، 

، 1331د )اسرررتیور، سرررازنای هسرررتند که اا را بقای ارررناخت و ف ج ا یا ایتاریا و سرررنت، الداه
 . جقیان اتن در زاان و اکان، حقکت در واقعیتی زند  و اتحول اسررت و کشررف داللت های تاز  133ص

 . به 333، ص1333در اتون به اعنای دور ریختن داللت های کشرف اردۀ  یشین نیست )حااد ابوزید، 
« المهاک»گذاررته و اکنون  تبارم دیگق، هقچند هق دور  التضرریام اندیشررگی خاص خود را دارد؛ ااا بین

آید و وجود ایبه 1خوانیج بین افق درک اا و افق تاریخی اتن تقکیباسرررت. وقتی اتنی از گذارررته را ای
گاهی و خودارناسی ااست )حااد ابوزید، یک افق ثالث ایجاد ای  . 322، ص1333ارود که باتث خودآ

، 1331دیج باقی نمی اانیج )اسرررتیور، ف ج ارتبراطی اسرررت کره ارا در ضرررمن آن بره گونه ای که قب   بو
  .141ص

هایشررران در هق تصرررق و اکان و باتوجه به وجود از طقر دیگق بره تنراسرررب تعدد خوانندگان و دیدگا 
هرای اختلهی ارائره ارررود کره به ارررق  هرای اختلف ف ج اتن، امکن اسرررت از یرک اتن تبیینروش
ا وجره رجحران یکی بق دیگقی طبیعتا  نزدیکی نبودن از چرارچوب انتظرارام اتن، ایقادی نردارد، اخرارج ار 

ا اعنا کننهای اختلف فقپ ایهقچه بیشررتق آن به قصررد و نیت اؤلف اسررت. تعبیق و تهسرریقها در دور  د اا 
ا تعابیق و تهاسرریق را خوانندگان  همیشرره یکی و ثابت اسررت، زیقا آن را نویسررندۀ خاصرری آفقید  اسررت، اا 

ت اؤلف  ی انرد. اگقوجود آورد اتعرددی بره بقد، نباید حمل بق این ارررود که اتن اعنای گاهی نتوان به نی 
الن است )امیسا،    .32۶، ص1331قلعی ندارد، بلکه این ااق زاییدۀ ناتوانی اؤور

ن درست و توااکنون سرؤال اینجاست: تعلیمام دینی را که در کتب الدس انعکس است، چگونه ای
هرای الردس و تعلیمرام  یاابقان هسرررتیج. وجود در کترابتمیق ف میردن ارا در جسرررتجوی حلیلرت ا

  . 23-22)الف ، ص1334خواهیج آن حلیلت را به میج و با آن زندگی کنیج )اجت د ابستقی، ای
کنرد کره ققائرت ارررود، زارانی که خوانند  اعنای ابتنی بق دانیج اثق، تن را زارانی وجود  یردا ایای   

 کند،در ذهن ارررکل دهد. سررراختار اتن واکنش خوانند  را هدایت ایکند سررراختارها را که اتن ارائه ای
  .113، ص1331را کاا   تعین نمی بخشد )استیور، هقچند آن

نزدیک اردن به اتن و کشرف اسرقار آن با نخستین ققائت آغاز ای اود.  س از آن ققائت، تحلیلی به 

                                                                        

1. fusion 
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د  کننی از آن انکشرررف ای ارررود. تأویلهای اتن و احورهای دالل« کلید»دنبال ای آید که از درون آن 
کند و اتن همننان اررایسررته ققائتی تاز  بقاسرراس این احورهای داللی بقخی از اسررقار اتن را کشررف ای

ااند. با این همه، الز  اسرررت خوانند  به جسرررتجو یا غور کاالی در تاَلج اتن دسرررت زند که بدون باقی ای
 . 33۷، ص1333زند )حااد ابوزید، های نا سررند دور ایآن، ققائت او سررلحی اسررت و در دایقۀ بقدااررت

ای  کند و این ایوای از دانش های ضرقوری راجع به اتن، آن را تبیین ایخوانند  بقاسراس ارناخت  ار 
ق حلایق سازد. استنبا  باید باسرت که اتن را تابِع خواسرته ها و اایال ارخصی و ایدئولوژیک اخا نمی

  .331و  333، 1331های زبانِی آن، از سوی دیگق ابتنی بااد )استیور،  اتن از یک سو و بق داد
گاهی، بازسرررازی و رضرررایت اسرررت. در اتن بینیققائرت، روند  ویایی از  یش ها، نااایدی، گذارررته آ

با  ها وبینیها و ج انها و اب مام و اا ال این ااور اسرررت که خوانند  باید با تجقبهها، ناهمواریفاصرررله
، 1331ها را صرررار نماید )ارررمیسرررا، ها را  ق کند و آن ناهمواریه که درخود اتن اسرررت آن فاصرررلهچآن
ق باید قواتد حاکج بق اهاهیج، اتمال و تعابیق اوجود در فقهنگ، را بشررناسررد. همۀ اتون، 323ص  . اهسرر 

یانی   باتمال و دیگق نمادهای فقهنگی، تحت قواتد و اصررول دسررتوری ای بااررند.  یش فق  آن ا نظا
، 13۶۶خاصری اسرت که باید قبل از ارناخت تادم، احسراس، تلید  یا تمل، اناخته اود ) قاودفوم، 

  .31ص
 های دینیانسرران از طقیق اررناخت خداوند و ادیان وحیانی و از طقیق اجابت خلاب خداوند و تجقبه

)اجت د اررربسرررتقی،  دهددیگق بره خود، بره اعنرای جااع آن یعنی به همۀ ابعاد وجودی خود، اعنی ای
بینی وی )یعنی تصرررویق و تللی وی از طبیعت، انسررران، خدا، تاریا، زبان،  ، و ج ان32)الف ، ص1334

، 1331اش انعکاس دارد )سرررقوش، جااعه، سرررعادم، یلین، تلل، اعقفت و نظایق آن ا  در اعقفت دینی
ند و از کجایی باز ای« ییحلیلت ن ا»برا انردکی تصرررقر ؛ او بقای تما  ابعاد خویش در گسرررتقۀ  311ص

  .32)الف ، ص1334اود )اجت د ابستقی، نی یلیسج آزاد ای
 یا  اتون الدس  یا  ااید و ارجاتت زندگی بخشریدن به انسان است.  یا  کنار زدن یأس و  وچی و 

د نتأسریس یک بنیاد احکج بقای زندگی درونی و روانی اسرت تا انسان بتواند رنج بودن را تحمل کند. خداو
واهد خدهد که ان هسرتج و تو ای انسان در زندگی تن ا نیستی.  یا  نبوی نیز ایخود را در  یا  نشران ای

)ب ، 1334سررخن داارته بااررد )اجت د ارربسررتقی، این درد را چار  کند که انسران در تالج هسررتی، هج
  .311-343ص

و  که اصول و احکمام اندیشههای بزر  و بلند اندیشه و نیک رفتار در گقو آن است ارناخت انسران
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ارران کشررف گقدد و در  قتو آن، به تهسرریق و تبیین اجموتۀ سررخن، فکق و رفتارارران اهتما  اررود زندگی
 . درواقع بقای درک اثق یرک نویسرررنرد  باید با سررراخت زبانی نویسرررند  یا گویند  2، ص13۶3)ا قیزی، 

لیج را نیز اناخت. درک گهتار به طور است آارنایی داات و درتین حال، زاینۀ زندگی و اقایط فقهنگی او
هق کس باید ف می از خود آد  دااررته  ؛ 2۷، ص133۷های زبانی ارتبا  دارد )اااای، با اسررائل و سررنت

بقد که او چه آدای اسرررت. تلو  گوید، و با این همه هق کس از ک   آد   ی ایبراارررد تا به مد او چه ای
-111، صا133۶، نند؛ ااا زبان همننان کلید اسرت ) المقکاختلهی در ف ج سرخن گویند  کمک ای

گزینند که این را بق ای یاشرررخصررر یدسرررتور  ی، الگوهایهای ادبهقکدا  از سررربك  .برا تلخیا 11۶
، 133۷)واتظی،  کننردۀ نو  دیردگرا  و ذهنیرت حراکج بق آن هسرررتنردالگوهرای دسرررتوری در واقع بیران

هت و د، صرریاند؛ ا    وجه فعل، قاوضررو  دربارۀیسررند  ، تابع دیدگا  نوینحو  یقهایاتغ  .32-31صررا
ارۀ دهند  به دیدگا  اؤلف دربت و اررکلینظق وی و نیز فاصررلۀ او با واقعایزان قلعیت دهندۀزاان، نشرران

نی وی یبسرررند  را با دیدگا  و ج انیوند زبان نویتوان  نحوی ای یقهایاتغ یاوضرررو  هسرررتند. با بقرسررر
   .1933فتوحی، روان کقد )نک: 

 نهج البالغه
 [ گیقدایرا  ی الاصد اار  دین و  یاابقش بینیج]تلیای در اشاهدۀ ک   اایقاؤانان
. 2. از زبانی خاص 1انرد. بقای ابقاز و ته یج و تحصررریرل این الاصرررد، این الراصرررد همران ذاتیرام دین

اکانی )احیط و فقهنگی  خاص و . 1. زاانی و 4های خاص )فله و اخ پ  . اررریو 3اهراهیمی خاص 
کند. ]او به تنوان[ اب غ کنندۀ های بدنی و ذهنی خاص اسرررتهاد  ای. اقدای خراص برا طراقرت۷بقای 

های اعین .  اسا3گیقد و نسبت به آن ا های اعین ققار ای.  قسرش3ها و . تکس العمل۶ارقیعت اورد 
. تصدیق 11آفقیند، کسانی را به ود حوادثی را ایدهد. جاری ادن سیل دیانت در بستق زاان به نوبۀ خای

های خاصررری با یکدیگق و با دین  یدا . اناسررربت12دارد. انکقان و اؤانان . انکار واای11و کسرررانی را به 
ا گمارند ی. به ف میدن و بسررط اندیشرره و تجقبۀ دینی همت ای13آفقینند، جنگند یا تمدن ایکنند؛ ایای
گانه، که همه احصرررول تاریخیت و بشرررقیت و تدریجیت و آن. نکام چ ارد  . تخقیب و تضرررعیف14بره 

اند که ذام ثمین دیانت را در خود انرد، همران تقضررریام سرررمیندیرالوگی و دینراایرک بودن هویرت دین
با  31-31، ص1331ای جز ارکافتن آن قشرور نیسرت )سقوش، اند و بقای کشرف آن گوهق، چار ن هته

 تصقر . 
ایان  ازهایی اسرررت که سرررید رضررریها و حکمتها، نااهلب غه اجموته خلبهدانیج ن ج اای



 

35 

به
ور 

وزآ
ر

 ی
حد

هم 
ف

ی
 ث

ونه
نم

وه
پژ

 ی  
 ۀخطب

17
4

 
غه

بال
ج ال

نه
 

35 

اش به جمع آوری سررخنانی از گقدآوری و نلل کقد  اسررت؛ وی بدلیل گقایش ادبی سررخنان ااا  تلی
ها غلبه دااررت و به سررخنان دیگق ایشرران، همت گمارد که رنگ و لعاب ب غی و ادبی بق آن ااا  تلی

 گذاری سید رضیش فکقی و اجتماتی داات، چندان توج ی نکقد؛ این ااق از نا هقچلدر هج که ارز 
بقای ن ج اشرررخا اسرررت. گقایش وی نرا  ن ج الب غره را بقگزیرد، با وجود این که ب غت، الصرررود و 

نیست؛ بلکه صقفا  نشانگق سلیلۀ ایشان است و هدر و قصد  های ااا گا  تمدۀ سخنان و خلبهتکیه
  .14 ، ص133۶ان اهاهیج زندگی و اسائل رسالت و ابارز  است )الصهار، اان همک  

بقخی تلما و ، از سوی سید رضیذکق نشردن سلسله اسناد، اصادر و انابع اغلب سخنان ااا 
  وهشگقان را به بحث و سؤال در زاینۀ احتوای ن ج الب غه و تقدیدهایی در زاینۀ بقخی اباحث اوجود 

 .  در آن وادااته است
البته بقخی از تلمای گذاررته و حال  اسررا هایی به این تقدیدها داد  و بقخی به تهصرریل دراورد آن ها 
سررخن گهته اند؛ اانند سررید تبد الزهقا حسررینی در کتابش اصررادر ن ج الب غه و أسررانید ، ااتیازتلیخان 

اد و ادارک تقاررری هندی در اسرررتناد ن ج الب غه، سرررید احمد ا دی جعهقی در   وهشررری  در اسرررن
 الب غه و ...ن ج

رود که اصل حا  به آن حدیث اقسل ارمار ایدر ن ج الب غه نوتی حدیث به سرخنان ااا  تلی
ل حدی ی اسرت که همه یا بعضی از راویان آن حذر اد  است؛ حدی ی که صحابی از سند ای گوییج. ُاقسرَ

 .  اقسل اگق به راویان 111، ص1911صالح، آن حذر اد  و اتصال خود را از دست داد  بااد )صبحی 
 . وظیهۀ اا تمل کقدن به 111اود )همان، صگقدد و صحتش آاکار ایثله ای اسناد اود، تلویت ای

اطمینان داریج یا تلما بدلیل  اضرمون روایاتی است که سند صحیح دارند یا دربارۀ صدور آن از اعصو 
ن تمرل کقد  اند و آن روایت، اخالف ققآن، سرررنت قلعی، ققاینی اضرررمون آن را قبول کقد  و الرابق آ
تق ندارد. البته قوم سند تن ا یک ایو  بقای حکج به اتتبار تلل و اجما  نیسرت یا اعارضره با خبقی قوی

و اثبام وثاقت احادیث از احدثان   . اررواهد اتعددی از ارزیابی191، ص1939روایت اسررت )اسررعودی، 
بار ،   و اسرررألۀ  قاهمیت دراین111-111، ص1، ج1916ونه نک: طوسررری، اتلد  وجود دارد )بقای نم

احور، اتتبارسنجی و ارزیابی احادیث با تقضۀ توجه ایشران به نلد اتنی احادیث اسرت. الصود از نلد اتن
ای هاضرررمون آن ا بق انابع و اعیارهای قلعی اعقفت دینی، یعنی ققآن کقیج و تلل و سرررنت، یا دانسرررته

  .  39، ص1، ج1931های اسلج تاریخی و ااور تجقبی است )اعارر، ند داد بیقونی اان
که حدیث صرررحیح نزد قداا )اانند صررراحبان کتب اربعه و اررریا اهید و دیگق احدثان با توجه به این
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  و ت اه حلی )  پ ۷۶3ققون اولیره  برا اعنای آن نزد تلمای حدیث دور  بعد، که از احمد بن طاووس )
ندی ببندی دوگانۀ صحیح و ضعیف به تلسیجارود، اتهاوم اسرت؛ یعنی حدیث از تلسریجای   آغاز  ۶2۷

ت سند، به درستی حدیث حکج  چ ارگانۀ صرحیح، حسن، اؤثق و ضعیف تبدیل اد؛ آنان نه به صقر صح 
ها و گذاارتند. قوم و درسرتی سند، تن ا یکی از ایو کقدند و نه به صرقر ضرعف سرند، آن را کنار ایای
 اتتباری روایت بود. بخش دیگق کار در بقرسررری اتن بهها بقای حکج به اتتبار و بی  تن را یکی از ققینهگرا

آوردن اطمینان تقفی و تل یی از اقاد دسررتهای دقیق و تمیق و بهرسررید. آنان  س از کاوشانجا  ای
البول و تل یی  ن رایی اتن، بره سرررنجش آن برا ققآن و سرررنرت قلعی و اجماتام فل ی و دیگق اوازین

های گوناگون داللت کنند  بق درسررتی و ضرررعف حدیث به هق سررو روان ارررد   قداختند و در  ی ققینهای
کقدن و  اد و گا  به قبولکاویدند. این اریو  گا  به کنار ن ادن حدی ی انجق ایهای اتعددی را ایکتاب

ادیث انب تصحیح و اتتباربخشی، یافتن احارمار نیستند. در جیک از این دو کجاعتبق دانسرتن آن، و هیچ
آورد و بقای اا استهاضه و ا قم روایی به اراغان ای تعاضد اضمونی  دید ایاضرمون، گونهفقاوان و هج

هد ر آورد. به تبارم دیگق آسریب سرندی با تلویت اضرمونی حدیث جبقان ای ارود و حدیث از طقد ایای
گوییج نلد احتوایی و نلد سررندی ین اسررت که ای . به خاطق هم191-199، صررا1939)اسررعودی، 

گذارد هق دو اند؛ زیقا ف ج حدیث بق نلد آن و در نتیجه بق اطمینان به صرردور حدیث تأثیق ایحدیث هج رتبه
  . 11، ص1936اند )اسعودی، دستۀ تالمان ایعی و سنی این روش تقکیبی را به کار بقد 

 ج الب غه صرررورم گقفته؛ ااا اتأسرررهانه اسرررألۀ ف ج آن در های فقاوانی راجع به نتا ااقوز،   وهش
اتمقکز  صررورماش، فقهنگ و اررقایط زاانۀ آن و سرربک بیانی آن کمتق بهجایگا  یک اتن، زاینۀ تاریخی

توان به ارررقد های اعدودی که این جوانب را درنظقگقفته اسرررت، ایدر نظق گقفته ارررد  اسرررت. از نمونه
طور بقخی ارررقود ن ج الب غه و بقخی دا دی جعهقی اارررار  کقد. همینالب غه تألیف سرررید احمن ج

غه ابن اند؛ اانند اررقد ن ج الب ها  قداختهانابع دیگق، بقاسرراس زاویۀ دید نگارند  به بعضرری از این جنبه
أبی الحدید؛ ااا آننه اد نظق ااسررت، انجا    وهشرری اسررت که جوانب اختلف نلد این روایام را از دیدگا  

گق حدیث نیز اسررتهاد  نماید. زیقا توجه به صررورم اتمقکز نشرران دهد و حتی از تلو  یاریو  حدیث و بهتل
های دهد و در ضرررمِن بقرسررریاجمو  این اسرررائل، اا را در رسررریدن به درکی تلمی از این اتن یاری ای

بان ااقوزی آن را به ز  کند تا بتوان در صورم تأیید اتتبار سخن،ای فقاهج ایسرندی و فله الحدی ی زاینه
 تشقیح کقد.

را اورد کنکاش و « درگا  ارر ق تلج  یاابقی»و    وهش حاضررق در ت ش اسررت تا  یا   قوردۀ نبی
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ها و از را  تلو  ن ج الب غه را از  س ققن 1۶4ای ققار دهد و در این راسرررتا صررردای خلبۀ بقرسررری تراز 
قدازد با این  کند و به بقرسررری حلیلت این ک   ایایگق حردیث، بازیابی حردیرث و نیز تلو  روزآارد یراری

 هدر که افلی تاز  به روی خوانندگانش بگشاید.

 متن -174خطبۀ 
ِم  اسوِ اهلل»:وِِ خطبا لُ 

ا
ْح ُ  أ یم ي وا

شا و وا ُم ُ ُاُس م
ا
خا َت و وا ذم ُی ُم

نا و وا ُم تم َْما . ن اا ُم تم  ا
َْ
 ُر نم

 ؛ق بالخ فةیالجد
 
ا
ِا ا   یا أ  ْ ُْ ا ْقوا

ا
رم أ
ِْ ا اأْلا ذا َم  سم 

قَّ النَّ حا
ا
رم اهللم فم يالنَّ ُسو إنَّ أ

ِْ أا ُ ُهْ  بم
ِْ ا
ا
أ و وا ٌب اسممْ يُم  بم

با َمما ُا ْن َمما إم
و فا و ُم با ُتْةتم

 ا 
ا
ْن أ إم
ْ رم  فما ةا

لا . وا لا َِّ یُقوتمم ُل حا قمم ْنةا  تا
ُا  ا ِما ِما ِم اْإا

نما ِْ َکا وم
وی  و لا  سم

ُا النَّ َِّ جما  ِما  را ضممُ  ف ا  إم  حْ
بم  َلا

لمكا سمما
ٌلو ي ا

ْجُ ها  
ا
ِْ أ لكم  ی وا

ا َّ لا  ْحُكُ ونا َعا
ُ
ْنها و ُث ِا ِْ با  ا  ْن يِا

ا
لم أ  جم
شَّ ْن نَا ِلم

ا
بم أ  ئم
ُا
 ِلم
و وا ا عا تا ی ْر م ىنَّ فْ إم  وا

 ا
ا
. أ   اا

ُ  ا  ُل اا  تمم
قما
ُ
ِا  م أ ُ ال  ادَّ ذم يِما  لا  ی: اا

عا المَّ نا ِا را  آخا و وا ُُ . يمِا ا  یَا لما وصممم ُم
ُ
ْقوا ي أ تا إ مَّ  یُكْ  با و فما  ِما  ُی   خا اهللم

اصا  ا خا  َتا و وا ُم  ُد بمم
بما ْر م یا ُی اْلةم

اا بما ُ  اْلحا ْل ُفتم
قما و وا لا اهللم

نمْ ِم وام 
ُِ بم اأْلُ اقمم

وا ِا با   ُكْ  وا و وا ا  ا نا ام
ْب ا لم اْلقم
جمْ
ا
 أ

َْلم ی  اْلةم
ْ م وا
رم والصممَّ صما ْجُل اْلبا

ا
ا إم َّ أ
َلا ا اْلةا ُل جذا ِا ْح م ْنلا  ِم ُيوا  قم و وا ُم  بم

ُرونا ِا ا  ُتْو وا لم
هممُ ِْ  اْلحاَقو فا 

م
ع اتممم وا ا ْونا  َمم   ُتْنها

ُ وا ام 
ْع ا و وا ا تا ُُ ْن َِّ  ِا ر  حا

ِْ با  أا ا ُُ بم ی َتا ُرونا ر  ُتْنكم
ِْ عا ُکَل أا ِا نا   نَّ لا إم

.یُنواو فا  ا 
 ؛ایهوان الدن

ْن  ذم الملم نَّ جمذم إم  وا
 ا
ا
ِم يمأ

ُبونا فم    الَّ
ْربا تا ا  وا ْو ما نَّ تا ا ْ تا ُْ ْح حا صممْ

ا
ُتْرتممم يأ ُبُكْ  وا هممم

ُْ ِْ ُت حا حا صممْ
ا
أ ِْ يُكْ و لا ي ها و وا ممما

ذم 
لمُكُ  المَّ ْن م

ِا و وا ا  ُمْ اام
لا ذم  یبمم

ُُ وا ا المَّ ْ لما ُْ ْق ِم  یُخ م  يُد
لا ْ إم
ا  لا يمُْ إم مَّ  وا

 ا
ا
و أ بما قم يُم  بم

ِْ ْونا ا  لا يممما ْبقا ُكْ  وا ا تا
جم يِا ا  ْحذم  یها و وا

جا  لمتا وا ُبُرواا ُِ لا
جا و فا رَّ ْتُكْ  َمما اا ذَّ ْل حا قا ْنها  فا ِم ْتُكْ   رَّ

ْن با إم وم یم وا
فْ ها  لمتا ِا ْط ا 

ا
أ ها و ی جا و وا فم

وا فم 
َُ
ِم  
سمما َلا يوا اام الَِّ هما  إم

ِم  الملَّ  يد
لا ْ إم
ْنهما و وا ا يُْ ِا ُمْ  ُ وبم

َُ
ِم ُفوا  رم
ا َْ ا حما ی هما و وا

ا
َِّ أ نَّ نم ُلُمْ فم   ا  خا

ا ام َعا ِما
ِما     اأْلا

ِا ا  یُزوم   اهللم 
اا ْة ما وا نم تم م تا اسممْ ْنهما و وا ِم  ُُ

نمْ  ي ِا
ا ْ م َعا
  ُكْ  بمم لصممَّ

ا ام َعا
ظا اْلُخحما فا ام اهللم وا  ِما

ِْ ِا  طما ِم   ْ
ُْ ظا َا ْح
تا   اسممْ

ُُ  ا  نمَّ إم  وا
 ا
ا
. أ ُم  بمم
تما هممْ ُی کم ُمْ تا ِْ ُدْن ُع شا ييرم ِم لا حم يما   ةمْ  دم  ُکْ  با

اا  ئم ا
ْ  قما ُْ ظم
 ا ن َْ

ا
ُكْ و أ ُُ  ا نم نَّ إم ْةلا ن وا ُةُمْ با ْنيا

هممْ  م دم يميمتا
ْ  شا نم ع كمُ ْ ِما ا نمم ُْ ظمْ رم ُدْن يٌا حما فما

ِْ ِْ أا ِم َلا يُم   إم
ُمْ ُقُ وبم
ا  وا ُ ونمم
َُ
ِم  اهلُل 
ذا خما
ا
نما    ُکْ . أ ا ا ُْ

ا
أ اْلحاَقو وا

إم  !نوا ْ ا  1«. ُکُ  الصَّ
                                                                        

های تصلیح شدۀ حدیث معتبر و قاب  اعتماد توان در مواردی که کتاب و نسخهمی . دربارۀ دستیابی به مت  اصلی حدیث، چون1
استتت، و با مشتتک  فهم یا تعایدهای لف ی و متنی روبرو نیستتتیم، از پیمودن مستتیر طوجنی تخریج خودداری کرد )مستتعودی، 

د ان ای  حوزه اتکا کرده استتت؛ ماننهای معتبر پژوهشتتگرباره به کتاببا تلخیص(؛ بنابرای  پژوهش حاضتتر درای  16، ص1031
 نهج البالغه ملمد عبده، اب  أبی اللدید، فیض اجسالم، شهیدی و...
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 ؛ترجمه
 دهندۀ رحمت و تقسانند  از تذاب او بود.اابقان و بشارمیو خاتج   ین وحیاا اابقی 
اسررت که بق آن تواناتق و داناتق از همه به اوااق  ین فقد به خ فت کسرریتق سررتهیاقد ، اررا یا
قد و یزد از او خواهند که به حق بازگقدد، اگق نپذیبه فتنه بقخ ییجوباارررد. هقگا  فتنه یتعال یخدا

اقد  صورم  ید. به جان خود  سروگند، اگق اااات جز با حضرور همهیواجب آ یسرق بقتابد قتل و 
را که هنگا   یاند، کسانقفتهیکه اهل آنند و آن را  ذ یکسان یافت، ولیقد، هقگز تحلق نخواهد ینگ
عت ید  از بکه حاضق بو یسرت کسریدارند،  س روا نیقفتن آن واایاند به  ذن ااا  حاضرق نبود ییتع

 ار کند.یرا اخت یگق یب بود  دیدد و آنکه غاخود بازگق 
گا  باارر سررت و یرا ادتا کند که حق او ن یزیکه چ یکنج: کسرریکار اید که ان با دو کس  یآ

 اوست سق بقتابد. یکه بق ت د  یکه از انجا  حل یکس
اسررت که اقد   یزین چیکنج و آن ب تق یبندگان خدا، اررما را به تقس از خدا سررهارش ا یا

 ها نزد خداست.ن تاقبتیکنند. و ب تق یرا به آن سهارش اگق یکدی
ناسد، حق را بش یبا بود  و جاینا و اکیکه ب یان اما و اهل قبله آغاز اد  و جز کسیجنگ ا

اند کقد  ید و از هق چه اما را ن ید تمل کنیات آنقا حمل نتواند کقد. به هق چه به آن اااور اد یرا
گا  گقدید اگق آنگا  که به حلیاورز اررتاب  ید، در کار یدسررت بدار  را  ید، بسررا اررما کار یلت آن آ
 گق بااد. یز دیاا در آن چ ید و رایناخوش دار 

ا یسررربب خشرررج و  ید و گاهیورز ید و بدان رغبت ایآن یکه همار  در آرزو  ییاین دنید ایربردان
ما را ا اید، یاد  اد یآن آفق  یاست که بقا یارود نه خانۀ ارماسرت و نه انزلیارما ا یخشرنود

اند، اگق از د اینخواه یسررت و در آن باقین ییاررما را بلا یاید که دنیبدان دتوم کقد  بااررند. بدان
 دارد  س در بقابق بقحذر دااتنشیگق ارما را از ارق خود بقحذر ایبد از جانب دیارما را بهق  ییسرو
د یائیج دنیا الد. تیستیازاد و در بقابق تقسراندنش از چشرج طمع بدان دااتن بیش را واگذار یبندگیفق 
که  ید، هنگاایا بقکنید و دل از دنیق یگ یشرریگق  یکدیاند بق که اررما را بدان فقاخواند  یآخقت یبقا
دا و احافظت بق طاتت خ ییباید، با اکینیبه سو  انش یزیستاند چون کنیاز اما ا یزیا چیدن

 د.یاز آننه در کتابش اما را به حهم آن دستور داد  نعمت را بق خود تما  کن
د و ییش را حهم نماین خویان نقسرراند، اگق اسرراس دیا اررما را ز ید که تبا  ارردن نعمت دنیبدان

ا و اما ا یاد سرودتان نکند. خداوند دل یاا به دسرت آورد ید آننه از نعمت دنین را تبا  سراز یاگق د
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، صا 1916د )فوالدوند، یرا ال ا  فقاا یبائیاا و ارما ارک یرا به حق رهنمون گقداند و در دل ا
111-119.  

 سند
ک یگق از یکدیتوان گهت دو اوضو  جدا از یا ایب ارد  است، یل و تقکین خلبه از دو بخش تشرکیا

ااق و  یت ااا  و ولیحلانط ی، اررقاخلبه هسررتند: بخش نخسررت  س از الداه در وصررف رسررول خدا
مانان اسلمانان با اسل یکند و سپس از بازادن در جنگ بق رو یان ایط صحت انعلاد ااق اااات را بیارقا

نگ ش از انجا  گقفتن جیان جنگ جمل،  ین بخش به جق یرسد اید که به نظق ایگویاهل قبله سرخن ا
ر ن بخش دو  دیکشررد. و تن ا همیق ایتصررواران به ی یا را چنانکه هسررت، بقایبااررد و در بخش دو  دن

 ق آاد  است:یانبع ز 
، 111صهحۀ  العلول تن آل القسولمۀدو  سدۀچ ار   در کتاب تحفین اتوفی) یابن ارعبۀحقان

)جعهقی،  .پ .  1111 .ش ) 1969اکبق غهاری، اوسرسه نشق اس ای، قج، چاپ دو   یح تلیبه تصرح
  .13۷، ص 3، ج 1331احمد ا دی، 

 تاریخ
ل سال به ققینۀ الالب بخش نخسرت خلبه، ای توان تاریا بیان این خلبه را از صرهق تا جمادی اوو 

ْرب  ب  »تبارم  .پ دانست )جعهقی، همان .  3۷
اُب اْجح  ح     ْد ُفت 

ق  ُكْم و    و     ج  ی 
ْبل  ْ    اْ ق 

 
های این نهاز ققی«  أ

 اللب است.

 موضوع
   وصف رسول خدا -1

یی است وح دربارۀن که وحی بق او نازل اود ، ااانتداری کاال یسرتگی انسران به ایارقو  ارایکی از 
ای که بقای گقفتن وحی و اب غ آن به اقد  دارد، تلت العاد ت فوپین ارررق  بااهمیارررود. اکه به او ای

  ندهند. دی دربارۀ از جانب خدا بودن وحی به خود رایاسررت که تقد اابقینان اقد  به  یاسرراسرری اطم
ی از قو یاسرراس و  مام بیی م و توهمام و تجسررین اسررتعداد ااانت اسررت که از اخت   وحی به تخیا

، ص 1931کند )جعهقی، احمد تلی، قی اییهای اغزی جلوگگقییق باز یش سررراخته و سرررایاصرررول  
111.  

، 3، ج1331)جعهقی، احمد ا دی،  مان خالفتیبسته شدن پ یط امامت و خالفت و درسرتیشررا -7
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  .13۷ص
خود را نبازد و در  یاررو  و  یهاقواندتق از همه بااررد تا بقابق داررمن و نلشررهیا    از نظق اررجاتت ن

گا  قا ید. ز نباا یو فکق  یبه کمک تلم یاز یتق باارد تا حتی االاکان نالقرام ال ی و احکا  خدا از همه آ
کند و الت و قد، امکن اسرررت دارررمن در فکق اشررراوران نهوذ یگقان کمرک بگیبخواهرد از فکق د یوقت

در تبارم  امکن اسررت ااا  تلیهمننین .  211، ص 13۷3)زاانی، کشرراند املکت را به سررلو  
به نکتۀ ا ج تللی در تلج ک  ، در اوضرررو   رهبقی جااعه و ارررقایط حجج « ا  احق ا یاس هب ا االمر»

است که تبارتند از  دو اوهبت ال ی به  یاابقان و ااااان راستینال ی اارار  داارته بااد و آن تلای 
گوید حجت خدا هموار  بقوی زاین باید باارررد؛ با چند وی گی از  . تلل ای1933تلج و قدرم )اختاری، 

جمله: تلج ال ی، قدرم ال ی، تصمت از گناهان تا آینۀ سبوحیت، قدوسیت و تنزیه خداوند بااد )اقوی، 
در واقع تلج و قدرم، دو وی گی اسررت که نشررانه حلانیت آن بزرگواران و سرربب ارائه دلیل،  .  11: 1913

در ابتدای خ فت خویش با توجه به دور ادن اقد   المؤانینبینه و اعجز  توسرط  ایشان است و اایق 
گا  نمود  و حجت را بق آنان ت ما  کند از واقعیرت ااراارت، قصرررد دارد آنران را از جرایگا  اااات راسرررتین آ

 )اختاری، همان . 
د اخالف روارررن ینکتۀ دیگقی نیز وجود دارد؛ اخالهت با رهبقی بق خ ر اسررر   اسرررت و در آغاز با

 اود.د با اخالف ابارز  اییجه نبخشیحت اود و اخت ر بقطقر گقدد و اگق نتیگقدد، نص
ک یج همۀ اقد  را در یخواهد اگق بیفقااد رهبق را انتخاب کند اییکه چه کسرری بانیا دربارۀ ااا 

یه هج دهند و بلسرررت؛ بلکه افقاد حاضرررق نظق اییاررردنی نج تا نظق بدهند، این کار انجا یاقکز جمع کن
دارند  د یگقان تلیخواهد دربارۀ انتخابام اررورایی که دن نو  اسررتدالل اییبا ا کنند. ااا اتابعت ای

 د  نداات و خود را انصوب از طقریانتخابام اورایی تلح دهد، در صورتی که خوداان به یتوجه و توضر
    211، ص 13۷3)زاانی، دانست ای رسول خدا

 
 دن با مسلمان؛یط جنگیه به تقوا و شرایتوص -3

د و فله دانستنیجنگ با اهل قبله و اسرلمانان را نم یش از جنگ جمل احکا  و چگونگیاسرلمانان  
نبود، احکا  اهل بغی اناخته  د: اگق تلییگوآاوختند. ارافعی ای نیانؤقالمیو احکا  آن را از اا

بااند  ییابیقم و اکیکه اهل بص ین تلج را جز اقدایا»د یگونکه ضمن خلبه اییارد و او دانسرته نمی
ن سربب است که در نظق اسلمانان جنگ با اهل قبله کاری بزر  بود و هق کس به آن کار یبه ا« دانندنمی
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)جعهقی، احمد   و 133، ص 3پ، ج1191ز دربرارۀ آن بود )ابن ابی الحدید، یج و  قهید برا بکق اقردا  ای
  .13۷، ص 3، ج 1331ا دی، 
ند، یبیق ایان جنرگ برا اخرالهران خود ققار گقفتره و اسررر   را در خلقی تمیرکره در جق  اارا 

حواد ، بقرسررری الالب و  یابیدهد اول: دقت، فکق، ارز ارررنوندگان خود را به دو اسرررألۀ ا ج توجه ای
اند. آنان هق چند به صرورم ظاهق د  از اس   و اسلمانی های کسرانی که  قچج اخالهت بقافقاارتهنلشره

ت، به اخ پ، به اقد  و به یخواهند به اذهب خدات کنند، به انسرررانق  قچج اسررر   اییا ز یزنند؛ ااا آای
ق و کاراان هدر آنان یسرتن که با دقت در اسراسرت و... ای، ر یا هدر نهع ارخصریجااعه خدات کنند، 

 چون اهل ین و ن قوان در ظاهق اسلمان بودند؛ ولیگقدد. اگق چه، جنگاوران جمل، بصق ، صهروارن ای
و  دا نکقدند بلکه به قصررد کشتن ااا ید  یتقد ا و دقت نبودند نه تن ا در ااق جنگ با ااا یتشرخ

 ینیز بود که از کشررتن اخالهان تل اوران ااا یهج در  نانیاران آن حضررقم کمق بسررتند. اانند ای
گا  یق بود گا  و بیناگز  دانستند و ااا کشری بدون حق ایزی و آد ید داارتند و آن را خونق یتقس و تقد

ل کنند  یورند، تکمآدر ادااه ای د. اللب دو  که ااا یت نمایمان آنان را تلویآنان را رواررن گقداند و ا
ر ا و اندوختن آن وقتی بقخ یآوری دنن اوضرو  است که دست و  ا زدن بقای جمعیتبیین ا اللب اول و

 یست بلکه را  سقایا جاودانه نیو دن  213، ص 13۷3)زاانی،  رضرای خدا باارد نه دوا  دارد و نه سودی
  .136، ص 3پ، ج 1191آخقم است )ابن ابی الحدید، 

 نکات لغوی، داللی 
قد واج آرایی وسررجع و جناس به وجود آاد  و سرر ات الهاظ و آسررانی اعانی، اوسرریلی ک   از کارب

 وجود آورد  است.استواری و تناسب را در ک   به
هایش بیشرررتق به صرررورم حلیلت به کار رفته اند و این خلبه از وسرررعت واژگانی بقخوردار اسرررت. واژ 

جز نیمۀ دو  ک   که کاربقد اعنای اجازی ظ ور تصرروری واژ  و اقاد اسررتعمالی آن را در نظق ای آورند، ب
مت اند. بقای نمونه در این قسواژ  بیشرتق ارد  اسرت و ققائن لهظی و غیق لهظی داللت آن را روارن کقد 

ْرب  ب  »
اُب اْجح  ح     ْد ُفت 

ُكْم و    و  ق  ال  ج  ی  و و    
ْبل  ْ    اْ ق 

 
ر     أ ص  ْ ُ  اْ ب 

 
ال  أ   إ 
َل  ا اْ ع       ُ ْْب  و  ْحم 

 اْجح قِّ وا ص 
 
ِ اض  و    ِ َْل    ؛«اْ ع 

ِع َاَواضرِ »ارود. یا در تبارم ف مید  ای« حقب»با ققینۀ صرارفۀ « َباُب اْلَحْقب»در تبارم « باب»واژۀ  
ِع »به اه و  « اْلَحق  »با ققینۀ لهظی « اْلَحق   و  بقیج. یا با اناخت ققینۀ الاای )فضای ک   ی ای« َاَواضرِ

ْهِل اْلِلْبَلة»گهتگو  تبارم  وضرعیت الا 
َ
ی از اود. اجاز یکدرک ای« َاْلَعَلج»ارود و اعنای ف مید  ای« أ
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اررنوند   اررود و  یش چشررجب تقین وسررایل بیانی اسررت زیقا اعنا به کمک اجاز با صررهتی حسرری بیان ای
، 1334ارررمی، آید. کاربقد اجاز بق وسرررعت ک  ، ک قم اعانی و دقت بیان نویسرررند  داللت دارد )هاای
هررای ایردئولوژیرک و اتتلرادام اجتمراتی دارد )فتوحی، تقی برا اردل ؛ همننین رابلرۀ نزدیرک231ص

  .3۷1، ص1331
هرای این خلبره اغلرب بلنرد و اقکب هسرررتند و  یوسرررتار تناوبی دارند؛ بقخ ر سررربک گهتار جملره

 .  س ایشررران با 31-32، صرررا 2، ج1334، که کاربقد جم م کوتا  غلبه داارررت )اعارر،  یاابق
بیند از جم م بلند و توجره به اهمیت اوضرررو  سرررخن و ارررب اتی که دربارۀ آن وجود داارررت، نیاز ای

دهد و با  تأثیق ققارکند تا اوضررو  را بقای اخاطب به خوبی ته یج نماید و او را تحتتقی اسررتهاد  اهصررل
 خود همقا  سازد.

بقابق ااضی است. درواقع ااا  به گذاته نظق دارد، ااا  همننین کاربقد زاان اضرار  حدودا   نج و نیج
اقعیت گق فاصررلۀ اندک گویند  با و تواند نشرران قدازد که ایبیشررتق با زاان اضررار  به تشررقیح اوضررو  ای

 . تلقیبا  به اندازۀ 1333طور قلعیت نظق وی را بقساند )فتوحی، باارد و نیز احاطۀ وی بق اوضرو  و همین
 اود.ای نمایی دید ی، ااهد جم م ااقی نیز هستیج که در قالب توصیه و را کاربقد زاان ااض

توان از کیهیت صررردای دسرررتوری جم م او اوضرررع نویسرررند  و نگقش وی دربارۀ اوضرررو  را ای
ارود، صدای جمله فعال است. وقتی ابتدای که تمل از جانب فاتل یا ابتدا جاری ایبازارناخت. زاانی

یا اتحمل تأثیقام فعل بااررد، جمله صرردای انهعل دارد )بقای توضرریح بیشررتق نک: جمله  ذیقندۀ هدر 
 . در خلبۀ حاضرق، صردای دسرتوری بین  ویا و ایسرتا در تغییق است که هج اختیار تمل را 1333فتوحی، 

 ددهد؛ بنابقاین، در کنار وجه اخباری، ارراهآورد و هج اثق  ذیقی اررنوند  را تحت تأثیق ققار ایبه ذهن ای
را در بق دارد و در ن ایت هج وجه تمنایی به کار  های ااا کاربقد وجه التزاای نیز هسرررتیج که توصررریه

اان، ب ق  گقفته اند. ا    بقای بیان از صرداهای دسرتوری اتناسرب با الصود ک   رفته اسرت. ااا 
 » اانند:  ذیقی اخاطب را تحت تأثیق ققار دهند؛حلیلت، صرردای نحو ایسررتا اسررت، تا کنش

 
اُسو إ   ی  أ ا ا یه

ل   اُمْ ع  ْقو 
 
ْمر  أ
ا اْْل  اس  هب   

ق  ا یه ح 
 
ْمر  اَّلل  ف   أ

 
أ ُمُهْم   

ْعل 
 
أ و و  ا صرردای هها و حماسررهو در هنگا  بیان رویارویی« ه   ه 

نه اند، اانند: نحو  ویا را انتخاب کقد  إ   و 
ال 
 
ُبل   أ ُ  ر  ات 

ق 
ُ
ع  ج  أ ُبًَل اد  ا     یر : ر      م 

ِ  ا ه ی  ر  م  آخ  ُهو و  ل   یس      .ه   ع 

گویند  در اوضررع گزاراررگق ققار دارد و اط تاتی در اختیار اررنوند  ای گذارد و در بقخی جاها نیز به 
کند. هایی ایاناسی خبق ، سهارشچون اعلمی دلسروز و را دهد یا هجتنوان اایق سرهارش یا فقاانی ای
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گاهی و اب غ اسرت و بسریار کمتق ااق و ن ی اسرتهاد  ارد ؛ در واقع اوضرع اصرلی گویند   همان اخبار و آ
   ای را در کاگق جاهایی که حسراسریت اوضرو  یا وی گی های اخاطب چنین اسلوب صقیح و بی  قد 

گاهی رسانی خالی نیست.طلب ای  کقد  است؛ هقچند در این صورم هج ک   ایشان از آ
و سایق ادام در ک   بق تأکید، تحلق، انحصار، دوا ، تهضیل، تنبیه و  نو  کاربقد قید، صرهت، ضرمایق

تحرذیق، ارررق  و نهی داللت دارد و هق یک در جای خود، ابزاری هسرررتند که بقای ابقاز و تلویت وج یت 
ْمر  »اند. بقای نمونه در جملۀ گیقی اؤلف  اسرررتهراد  ارررد ک   )نو  ج رت

ا اْْل  اس  هب   
ق  ا یک  ح 

 
اُمْ إ   أ ْقو 

 
 أ

ل   ْمر  اَّلل  ف   ع 
 
أ ُمُهْم   

ْعل 
 
أ و و  َحق  »، اسرررج تهضررریل «ْنَّ »ادام تأکید « ه   ه 

َ
َوا»و « أ

ْ
ق
َ
ْتَلج»و « أ

َ
ارۀ ، ضرررمیق ااررر«أ

به خوبی در کنار هج، قدرم و اسررتی ی ک   و تأکید، اطمینان و تسررلط را « یَتلَ »، حقر اضررافه «هَذا»
تک تک ادام را در جای اناسررب خود و بقای  کند؛ ااا ز اعقفی ایدهد و دیدگا  بقتق را نینشرران ای

گاهی بخشی و اناخت ب تق و آسانابقاز الصرود خود چید  ب ق   تق اوضو اند و ن ایتا  از همه در راستای آ
 اند.جسته

 گویند  از صررورم بیانی توصرریهی و تهسرریقی اسررتهاد  کقد  و به فقاخور نیاز، حاالم اختلف اتن را به
 کرار بقد  اسرررت اراننرد نا: )
 
ل  یک  أ اُمْ ع  ْقو 

 
ْمر  أ
ا اْْل  اس  هب   

ق  ا یک  ح 
 
اُسو إ   أ ... ا ا یک  و و  ْمر  »یا « ه  ع 

ْن یو    ن 
 ِ  و   

ال   َ 
ب   ُد ح  ق  ْیع   ت 

ُ  ال  ام  مک  َل     اْْل  ا إ  و فم  اس 
ُ  ا ی  ام  ا ع  ر    ضککُ ب   حْ

  ا  سکک 
ا  ذ  ْ ُله 

 
ْن أ    ٌ  و  ك 

ْن  ْحُكُمو   َع   ام  ْیه  اب  ع  یا «  غ 
ْح   »

ا   ت  ُعوا ُغُرور    د 
و  ی  ف 

خْ ا   ت  ه  اع  ْمم 
 
أ او و  ُقوا ف  ی    اب 

س  او و  ه  َل   ف  ا إ  ار  ا  ب ه 
  دع   ا د 

او ُُتْ إ    ا ه  ْیه  مُکْ ع  ُقُلو   ُفوا ب  ر 
اْْن  که « و 

 صررورم نا بیاید یعنی داللت آن واضررح بااررد وگویند  با توجه به الصررود خویش الز  دانسررته ک   به
 نقود.احتمال غیق در آن 

     »کاربقد حالت تا  اانند 
ُ
ْ   ُث

 
د  أ ا  

شکک  ْ  یس  ل 
 
مل  أ ائ 

غ   ل 
ال  و و   ِ ار    ْرب  ت  وصکک  »یا  «خْ

ُ
ْقو  ُكْم      أ ا ، اَّلل   یت  إهن  ف 

ا   ُی خ   ا ا   ه    مک  اُد  ک 
بک  الت ارررود. کاربقد حکج آن بق تما  اصرررادیلش حمل ایکه با لهم تا  آاد  و ح« اْ ع 

ْمر  »خراص نیز اراننرد تبرارم 
ا اْْل  اس  هب   

ق  ا ی  ح 
 
ال  »یا ...« إ   أ َْل    و  اْ ع 

ْْب  و 
ر  وا صکک  صکک  ْ ُ  اْ ب 

 
ال  أ   إ 
َل  ا اْ ع       ُ ْحم 

 اْجح قِّ 
 
ِ اضک  و  ا اضرمونشان ااال بعضی از اصادیق آن اند، ااکه گقچه به ظاهق در صریغۀ تا  وارد ارد « ِ  

 اود.ای
ا    »کراربقد حرالرت اللق ک   اراننرد تبرارم  هنک   إ   و 

ال 
 
اق   أ ب  ل   سکک  ِْ    ْو   ع  ْبق  ال  ت  ا      ُكْم و  الید اانند  و« ه 

ُ وا ام »
ْع ا َِّ  وا ا تا ر  حا

ِْ با  أا ا  «.ُنوای َتا
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ن  »کراربقد حرالرت حلیلت اانند  إ   و 
ال 
 
ُبل   أ ُ  ر  ات 

قک 
ُ
ع  ج  أ ُبًَل اد  ا     یر : ر      م 

ِ  ا   ی  ر  م  آخ  ُهو و  و « ه   ل  ع   یس    

ْح   »نمونره هرایی از کراربقد حرالت اجاز اانند تبارم 
ا   ت  ُعوا ُغُرور    د 

و  ی  ف 
خْ ا   ت  ه  اع  ْمم 

 
أ او و  سکک  ی    او و  ه  ُقوا ف  ف  ا  اب  ه 

َل   ار  ا  ب إ 
  دع   ا د 

 «.اه   ُُتْ إ   

ُه غ  »کراربقد حرالرت اجمرال اراننرد تبرارم  ُروالک  ْمر  ُتْیك 
 
ِ  ککُ ِّ أ ا م  یک  إ      

 و حرالت تبیین در بیشرررتق« ًا یفک 

ْیُه »اود اانند تبارم های خلبه اشاهد  ایقسمت ْو   ع  ا ُتْیه  ْید  م  ُفوا ع  ق  و و  ه     
ُرو   اْمُضوا و  ا ُتْؤم 

 .«ف 

توجه کقد اگق ایدئولوژی را احتوا بدانیج، صرررناتام ب غی، غالبا  در بقرسررری سرررلح ادبی خلبه باید 
که تابع اند، تمیلا  در ارررکل دادن به واقعیام ترابعی از احتوای اتن هسرررتند؛ ااا همین صرررناتام با آن

ق  ذیقی ب تق یک ااکنیج گویند  بقای ف ج . بنابقاین اشرراهد  ای3۷1، ص1331دخالت دارند )فتوحی، 
اوتی های اختلف از اسالیب اته قسرتی یا رهبقی جااعه و توصیف احواالم دنیا، در جملهذهنی یعنی سرق 

 اْجح قه ب ق  بقد  اسرررت؛ اانند اسرررتعار )
 
ِ اضکک  و  و م  ْرب 

اُب اْجح  ر ، کنایه)   صکک  ْ ُ  اْ ب 
 
ا خ   ، ادااج)أ إهن  ا   ُی ف  ا ا     م 

خ   و و  ه  اُد   
ب  ْید  ُی اْ ع  ُمور  ع 

مل  اْْلُ اق 
و  ِو اْجح ْرب ، اقاتام نظیق)اَّلل ع  اضکک  و  و م 

َل  ن  و   ، جمع و تلسررریج)اْ ع  ُ   إ  ات 
ق 
ُ
أ

ُبل   ُتْرضکک  الغاِئِب/ ... . ، طبراپ)الشررراِهدِ ..جر  ُبُكْم و  ضککْ ُی ال  / ُكْم   ُتْغضکک  ْن ُِ ش    ُرمُکْ ت  ْعد    ُداْل ء  م  اُکْم   
 د  
م    ائ 
ُکْم ق   ِ ْف ُكْم ی ح  م   ، قصرق)ی 

 
ْح ُج أ و  و  ش   ه 

 َ و و  ه  ل  ُ ُرسکُ
 
اَت خ     ُی و 

ال  و و  ه  ت  مْْح  اْمُض ی ر  ه  یا ف  ت  ْقم  و ُر ن  ه     
ُرو   وا و  ا ُتْؤم 

ْیُه  ْو   ع  ا ُتْیه  ْید  م  ُفوا ع  ق  های هتق نمود ، نیز جنب . به این تقتیب اوضرررو  سرررخن را بقای ارررنوند  الموسو 

ندی و بد  قدرم الابله و الایسرره ب تق، جمعطور به اررنونبقجسررتۀ اوضررو  را  یش چشررج آورد  و همین
و ته یج  تق درآیدتق داد  اسررت و کمک کقد  تا ااقی ذهنی به اررکلی تینی و قابل درکگیقی آسرراننتیجه

 تق اود.اوضو  آسان
های  یوسررته و نا یوسررته، لهظی و غیق لهظی، از سرریاپ جم م گقفته تا اررقایط صرردور توجه به ققینه

زاینۀ ک  ، همگی در بقرسی اعنای اتکلج و اخاطب، اوضرو  سرخن و توجه به  س هایک  ، وی گی
 سخن و ایزان ف ج آن تأثیقگذار است.

که که هق سررخن امکن اسررت یک یا چند وجه دااررته بااررد، در دربارۀ وج یت ک  ، با توجه به این
د که تواند بق این داللت کنهای این خلبه، ارراهد کاربقد وجه اررناختی ک   بودیج و این ایاغلب بخش

گا بقجسررته ای به تشررقیح اسررأله گقی بود  اسررت. وقتی ااا سررازی و رواررنتقین هدر گویند ، آ
کنند، ابانی فکقی اوجود در جااعه را در  قدازنرد، توجره اخراطرب را بره جوانرب اختلف آن، جلب ایای
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ذارند که گکه در بسررریاری جاها فقصرررتی ایکنند؛ بلگیقند؛ ااا همیشررره نتیجۀ ن ایی را بیان نمینظق ای
گیقی کند. به این تقتیب اجمو  ک   خلبه، بینش خاصررری بقای خوانند  ایجاد اخراطب خودش نتیجه

گیقی از این ا نیازاند بقدباری در دهرد؛ ااا ب ق کنرد و ا ک سرررنجش و ارزیرابی در اختیرار او ققار ایای
ُلوا یف  »فقاایند ای که ااا سخن است؛ چنانارنیدن درسرت، تهکق و سنجش جوانب اختلف 

ْعن  ال  ت   و 
به  ْمر  ح 

 
ب   أ ُه غ  ی َت   ُروال  ْمر  ُتْیك 

 
ِ  ُک ِّ أ ا م  ی  إ      

  .1۶4)خلبۀ .« ًا یُیواو ف 

گاهی بخشررری و رفع اجمال ذهنی اخاطب، بخاطق جو  سررریاسررری و  بخشررری از ترأکید ااا  بق آ
ة  تلة  و ِلکل  ناکث  »دانند ای که ااا فقهنگی جرااعرۀ آن روز اسرررت و بخشررری بخاطق این

ِلکل  ضرررل 
ب ة   کنند هق اب ا  و اجمالی را قبل از اینکه به اررب ه یا فتنه تبدیل اررود،   و سررعی ای143)خلبۀ « اررُ

هق اسأله  که ااا  بقای توضیح و تبیین بقطقر نمایند. امکن است دلیل دیگق این نکته ارناسرایی کقد  و
د های اس ای، بیست و سه سال بعکنند این باارد که ایشران در  ی یادآوری ارزشوقت زیادی صرقر ای

گا و در فضای غبارآلود وابستگی از وفام نبی اکق   .  دسازِی به ااید تغییق هستنهای دنیایی و آ
اررقو  کقد  و وی گی های آن و جایگا  حضررقم رسررول را در  از سررق قسررتی رسررول خدا ااا 

های  یشروای ارایسته را بقامقد ، کسی که تن ا حاکج جم تی کوتا  اط   رسرانی کقد ؛ سرپس وی گی
خود خداست و باید را  حق را ادااه دهد. اقایط ااا  را در جااعه  جااعه نیسرت، بلکه جانشرین رسرول

لاای های اای به ارقایط صدور ک   و ققینهامکن اسرت اارار « فما ْلی ذلک سربیل»گوید. تبارم ای
به  آن براارررد؛ ارررقایط اجتمراتی، تاریخی، فقهنگی، وضرررعیت گهتگو، سرررلح اخاطبان و... . ااا 

له اهل قبجنگ با  دربارۀنماید. کند و اوضررع خود را بازگو ایهای اختلف اوضررو  بحث ااررار  ایجنبه
نماید. با بصریقم و صبق و تلج، ااور را ارزیابی و نحوۀ گوید و نحو  بقخورد خود را هج القد ایسرخن ای

کند از او  یقوی کنند و تجله نکنند تا اسررأله را رواررن کنند چقاکه کند و توصرریه ایتملکقد را اعین ای
ش آخق خلبه نیز در تین اختصررار تقین ااررتباهی، انحقار بدنبال خواهد دااررت. ایشرران در بخکوچک

های اختلهش، سرررود و زیانش، اانا و ایقای آن سرررخن گهته و در کنند و از چ ق زندگی دنیا را تبیین ای
ود؛ چه اای در این حسن ختا  دید  ایکنند و چه تقکیب سنجید یافتگی و صبق این ایت درخواسرت را 

 تابد.های دیگق، از آن روی بقایبدلیل گقایشیابد ااا داند و ایبسا که انسان را  را ای

 تناسل معنایی این خطبه با قرآن
 ْن م   ف 
 
ْ   ید  یکْ أ

 
ُق أ ح 

 
َل  اْجح قِّ أ ْن ال یإ  مه

 
ِ  أ ب   یک  ت 

ْ   یدِّ
 
ال  أ مکا   ُكْم ک  یکْ إ  ْحُكُمو  دی ف  )ققآن کقیج،  ف  ت 
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ل   إ   » . این آیه اتناسرب با این بخش خلبه است: 93: 11 اُمْ ع  ْقو 
 
ْمر  أ
ا اْْل  اس  هب   

ق  ا ی  ح 
 
ُمُه  أ ْعل 

 
أ و و  ْمر  ه 

 
أ ْم   

ْیُه »و دربارۀ اوضرررو  تبعیت در این خلبه «. ه   اَّلل  ف   ْو   ع  ا ُتْیه  ْید  م  ُفوا ع  ق  و و  ه     
ُرو   وا و  ا ُتْؤم 

اْمضککُ .  یمودن «ف 

ش های را  بق خویقصد رهقوی کقد، الز  است به توصیهارناس دارد و اگق ارخصی نما و را را  نیاز به را 
گاهی در را  ود بق بوجتوجه نماید وگقنه سررقگقدان خواهد اررد. اررایسررتگی  یقوی را تنصررق اررناخت و آ

 آورد.ای
  ل فکاُه ع  م  ً  یف    إ    اَّلل   اصککْ

مک  ُه َ رککْ ُ  ُكْم و  ُاد  م  و  اَّلل 
سککْ  اْجن 
َْل  و  ْن  ْؤت  یاْ ع  ُه م  ُ واسکک  ي ُمْلكک  ل  شکککاُء و  اَّلل   ٌی ٌِ ع 

اُمْ » . این آیره نیز برا این بخش خلبره تناسرررب دارد: 111:  1)ققآن کقیج،  ْقو 
 
ْمر  أ
ا اْْل  اس  هب   

ق  ا یک  ح 
 
إ   أ

ل   ْمر  اَّلل  ف   ع 
 
أ ُمُهْم   

ْعل 
 
أ و و   «.ه   ه 

  ً مکه ئ 
 
ْ أ هْْنُ ْلیکا م  ع   َُُنا    ُدو   یکْ و  ب 

وا و  ُ ْب  ها صکک  الکا و  ْمر 
 
أ یا ی ک  ُیو   ویات   . اتناسرررب با این 11: 91)ققآن کقیج  ق 

ال  »بخش خلبه:   اْجح قه   و 
 
ِ اضکک  و    ِ َْل   اْ ع 

ْْب  و 
ر  وا صکک  صکک  ْ ُ  اْ ب 

 
ال  أ   إ 
َل  ا اْ ع       ُ ای  یشررروایی هیکی از الزاه «.ْحم 

گاهی، داارتن و فقاز  های این اسیق  ق نشیبصبق است تا اخا بتواند ناهمواری گقو ،  س از بینش و آ
 را تحمل کقد ، قافله را به س ات به الصد بقساند.

  ُ و
سککُ ُُ ر  ْو ق  ُه    الکه   إ 

ل   و  مکا ُ و   - ی  ك 
ر  ق  ُ  شککاع  ْو

ق  ُیو    ب  ل   -ًَل ما ُتْؤم 
ن  ق    َ  ُ ْو

ق   ال ب 
و    و  ُ ك  ْیز   -ًَل ما ت   

ْن ٌ  یت  م 

  
بِّ اْ عکاو  ل   - ج  ر  ُ  ع  و  ق  ْو ت  قکاو   و    

َ  اْْل  ْع ا ْ  -   یکیکا    ُه  ک 
یکْ ْ الکا م  خک 

ُه اْ و     - ج  م   ْل  
یکْ ْعیکا م 

م  ق      
ُ
: 63)ققآن کقیج   ن  ُث

است. یکی از اقایط  که دربارۀ  یاابق اکق « أایُن َوحیه» ؛ اتناسرب با این بخش خلبه است 11-16
ی وحی اسرت که تلت اساس دربارۀن که وحی بق او نازل ارود، ااانتداری کاال یانسران بقای اسرتگی یارا
)زاانی، دی دربارۀ از جانب خدا بودن وحی به خود را  ندهند یراسرررت ترا تقد اابقیرنران اقد  بره  یاطم

کنند و در ققآن ااررار  ای در این خلبه به این وی گی حضررقم احمد . ااا  تلی 21۷، ص 13۷3
 نیز بق آن تأکید اد  است.

 گیرینتیجه
ای هگویی به بقخی  قسررشحدیث سررازندۀ بخشرری از فقهنگ جااعۀ اا بود  اسررت و اگق قدرم  اسررا

اسراسری و نیازهای نسرل حاضرق را دااته بااد؛ همننان در بافت فقهنگی جااعه ااندگار خواهد اد. این 
طب ، حتی اگق اخا. در بقخورد اولیه با حدیثاسرررأله تا حدود زیادی به اررریوۀ بیان حدیث بسرررتگی دارد
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بخواهد با دیدگا  تهکق انتلادی سررقاغ آن بقود، نیاز اسررت از ارریوۀ سررنتی بقرسرری حدیث ب ق  بقد تا ابتدا 
ث نیز الز  گق حدیتعیین اتتبار اررود و صرر حیت تمل  یدا کند. در اقحلۀ ف ج حدیث، توجه به تلو  یاری

های جدید آن ا اند و بقخی اررراخهتقبی و اصرررول فله که از قدیج القد بود اسرررت؛ اانند زبان و ادبیام 
 گیقد و از  یش خودرا نادید  نمی« اقاد جدی اتکلج»)که ارررناختی اراننرد زبران دین، هقانوتیرک روش

 ماید ،ناند نتیجه را اسررتخقاج ایکند؛ بلکه از خود اتن و به اررکل قاتد بقدااررتی را بق اتن تحمیل نمی
تخقاج هایی از آن استوانند با تحلیل خوِد اتن، یافتهارناسری ایارناسری و سربکهای زباناراخه بقخی

خش ارررود؛ هقچند ببه تلویت   وهش حدی ی انجق ای   وهی سرررنتی یاری رسررراند وکنند که به حدیث
 اند.زیادی از این تلو ، ک ن اند و در احیط تلمی ااقوزی با جااه و ابزار نو به ج ان گا  ن اد 

  وهی، این اجموتۀ تعیین اتتبار و اصرالت حدیث، در صورم تأیید های تلمی اتنبا توجه به ا ک
کند در جااعۀ ااقوز به هرای آن در حیلۀ اوضررروتی که القد ایدهرد از گهترهاتتبرار، بره ارا اجوز ای

ه ف ج سخن، ا کمک بتق اضرمون روایت صرحیح، بتناسرب نیاز اسرتهاد  کنیج. به این تقتیب، بیان ااقوزی
گویی نیازی از زندگی انسرران تصررق حاضررق اررود و چون نلشرری در تابلوی فقهنگ و سرربک تواند  اسرراای

 زندگی اس ای باقی بماند.
تعویض »ن ج الب غه،  س از حل اشررکل ارسررال حدیث با ارریوۀ  1۶4  وهش حاضررق دربارۀ خلبۀ 

قاد  وهشگقان بقجستۀ این حوز ، به تاریا تلقیبی ایققاین ک ای خود اتن خلبه و ذکق نظقیۀ  ، از «سرند
ه بااد؛ تق خلبای بقای ف ج صحیحخلبه ااار  کقد تا نگاهی به ج ت صدور آن دااته بااد و نیز الداه

 این اسأله در بقرسی صدوری و احتوایی حدیث، تأثیق دارد.
یل مه، تعیین اوضو  و تحلانظور ف ج اتن، به ذکق تقجهای تحلیل احتوایی، به  وهش، در قسمت

اسی ب ق  اناحتوای خلبه  قداخته و در این کار از ابحث الهاظ تلج اصرول و تحلیل زبانی و ادبی سربک
 بقد. در نتیجۀ تشررقیح کالبد اتن در سررلح زبانی )ارراال بقرسرری آوایی، لغوی، نحوی ، فکقی و ادبی، به

باارررد. این تمیز ارزارررمند  های ن ق ااا  تلیتواند جزء وی گیهایی از اتن دسرررت یافت که ایوی گی
 های ک   ایشان را اشخا کقد  است.بود  و بقخی وی گی

هرایی از اتن خلبه را با ققآن سرررنجید، که در ن رایرت، بره انظور تقضرررۀ حردیرث بره کتراب، بخش
ادآوری یهماهنگی و الابلت آن با کتاب تأیید اررد. احتوای خلبه با تلل و انلق، نیز هماهنگی دارد و 

د« ربیب نبی» کند تلیای ها و درسررتی اسررت. ایشرران همانند اقبی بزرگوارارران حضررقم احم 
گاهی بخش دااتند. ها و نادرستیها را یادآوری و تشویق کقد  و بق ک ینیکی  ها اتتقا  نمود  و نلشی آ
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ن ج الب غه و نکاتی که در این  1۶4در خلبۀ  بنابق   وهش حاضرررق سرررخنان تلی بن أبی طالب
  وهی ااقوزی نیز بقرسری اد ، ا ق اصالت حیلۀ اوضروتی القد کقد  با نگا  انتلادی و ابزارهای اتن

هایی ف مید  اد که قابلیت طقد  و اجقا دارد و اتن خورد و با تشرقیح نکام اختلف آن، هنجارها و ارزش
 آفقینی دااته بااد.و بار دیگق نوید فقهنگتواند ا ک تمل ققار گیقد ای
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