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نماید با مشاااخو شاااود برای این متن روایی ،چگونه بعیین اعتبار میشاااود و میبواند
مالن عمل قرار گیرد با بار دیگر در حوز موضوعی خود ،فرهن

دفرین باشدا

واژگان کلیدی

ف ج حدیث ،به روزآوری ،ن ج الب غه ،تعیین اتتبار ،فقهنگ.

پژوهشهای نهج البلاغه ،تابستان ،1400شماره69

درآمد

دین اسرر

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

اناخت بایستههای فقهنگ جااعه اس ای و تواال اؤثق بق آن دارد .ققآن و اهل بیت الابق وصیت
یاابق اکق  در حدیث ثللین ،دو رکن جدانشدنی اس

احمدی اعقفی اد اند .باید گهت وهش

در حوزۀ ققآن کقیج بدلیل قلعی الصرردور بودن آن تهاومهایی با الالعۀ حدیث بدلیل ظنی الصرردور بودن
اغلب آن ا دارد.
ایدانیج حردیرث ک ای اسرررت کره حکرایرت از گهترار ،کقدار یرا تلقیق اعصرررو  ایکنرد (ب ایی،
. 1113پ ،اشرقپ الشرمسررین و اکسریق السرعادتین ،ص . 161الالعۀ تاریا حدیث نشرران ایدهد که از
همان سررالهای ابتدای صرردور ،آسرریبهایی در این حوز دیدار اررد .از ا جتقین تواال ایجاد آسرریب،
ایتوان به نلل ارررهاهی ،ضرررعف حافظۀ راوی ،تهاوم درجۀ تلج راویان و دقت آن ا ،دسرررتور انع کتابت
حدیث ،فاصرلۀ اکانی و زاانی و ...اارار کقد .بنابقاین تعیین وضعیت اتتباری حدیث و ف ج احتوای آن،
دغردغرهای اسرررت کره از سرررالهرای ابتردایی نلرل حدیث تا کنون نظق یشررروایان دینی ،دانشرررمندان و
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وهشگقان این حوز را به خود اعلور کقد است.
حدیث در جایگا اتن ،بقای ف ج احتوایش سررراز و کارهایی ایطلبد؛ همینطور بهتنوان بخشررری از
اتون دینی که اتأثق از فقهنگ و ارکلدهندۀ به فقهنگ است ،نیازاند بقرسیهای تمیق و چندجانبهای
اسررت .الالعۀ این بخش اکتوب از فقهنگ اسرر ای بدلیل اسرراگویی بخشرری از سررؤالها و نیازهای
اسراسری انسران ،اهمیت یدا ایکند و ضقورم بازخوانی و کاوش در این زاینه انکار ناادنی است .درواقع
انسررران از حیلۀ ف میدن اسرررت که به حیلۀ تمل گا این د و این ااق ضرررقورم بازبینی در ف ج اتون
راهبق را آاکارتق ایسازد.1
 .1نگارنده در نگارش برخی قستمتهای پژوهش حاضتر ،از پایان نام کارشناسی ارشد خود نیز بهره برده است (با عنوان تللی
هرمنوتیکی بخش هایی از نهج البالغه ،به راهنمایی دکتر حستی میرزایی نیا و مشتاورۀ دکتر ستید ملمدمهدی رعفری ،دانشگاه
حکیم سبزواری ،مهر.)1033
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از سررروی دیگق ،به تناسرررب گذر زاان و روزآاداررردن تلو اختلف ،نیاز اسرررت بیان اا از این ایقا
فقهنگی به روز رسررانی اررود؛ یعنی در تین حال که از اصررول تلمی و روشهای سررنتی در حدیث وهی
اسررتهاد ایکنیج ،ایتوان از روشهای جدید اتن وهی نیز ب ق بقد تا دسرررتاوردهای بیشرررتقی در ف ج
سرررخن ،بدسرررت آوریج و به سررربک بیان تلمی تصرررق خویش نیز نزدیکتق ارررویج .به این تقتیب ایتوان
اخاطبان بیشتقی بقای این گنجینههای فقهنگی اکتوب دااته باایج.
ای توانند هقچه بیشرتق به واقعیام الموس زندگی انسان نزدیک اوند و قابلیت تلبیق بق آن را یدا کنند و
بردین تقتیرب ،ف ج ب تق و ب ق بقداری بیشرررتقی ،از آنها به تمل بیاید .زاانیکه ایگا فکقی ،فقهنگی و
ادبی ااا تلی ادنظق ققار گیقد ،ضقورم بقرسی ن ج الب غه وضود بیشتقی یدا ایکند.
فهم متن

زاانی که بدانیج انسرانیت اا ایقاثی فقهنگی است (ت یی ،133۶ ،ص 111و بشق با سخن وجود را
تأویل و تهسرریق ایکند (اررمیسررا ،1331 ،ص 321و اینکه ف ج در واقع اررکلی از گهت و گو و رخدادی
زبرانی اسرررت کره ارتبرا در آن تحلق اییرابرد (کوزنز هوی ،1331 ،ص 1۷2؛ دراییرابیج اتون زبررانی،
ارریو هایی هسررتند بقای ارائۀ واقعیت به اررکلی خاص؛ به ت و کارکقدی ارتباطی دارند .بنابقاین اتون
زبانی آنها در قتو
الدس ،نیز ابزار ارتبا اند و کارکقد ارتباطی و خبقرسانی دارند و جز با تحلیل احتویام ِ

طبیعت یا آنها را دریافت .این سرررخن که تما
واقعیتی کره اتن در آن ارررکل گقفته اسرررت ،نمیتوان
ِ
اتون یرا اند ،اؤید آن اسرررت که ققآن و حدیث نبوی اتونی اند که تا وقتی یا بودن آن ها اورد ذیقش
اسرت ،به کارگیقی روش های تحلیل اتون زبانیادبی در آنها امکن اسرت و ایو ای ناسازگار با طبیعت
آن اتون نیسررت .در روش تحلیل اتون ،اتتبار اتن بقگقفته از نلش آن در فقهنگ و واقعیت اسررت (حااد
ابوزید ،1333 ،ص. ۶3-۶2
حضرور جوااع انسانی در بستقهای زاانی و اکانی اختلف ،وضعیت تغییق و گذار را بقای آنان ضقوری
و اسرریقارران را اتهاوم ایسررازد .هنگاای که چارچوب فکقی یک جااعه از اسررخگویی به اوضرروتام
بنیادین و دغدغههای همیشرگی افقاد جااعه ناتوان باارد ،و هنگاای که اساهای این چ ارچوب کارآاد
و قانع کنند احساس نشود؛ بحقان اعنا دیدار ایاود.
بقوز بحقان اعنا به اعنای توجه کنشرررگقان به آن اوضررروتام و دغدغهها و ت ش بقای اسررراگویی
بدان اسرررت .هق اسرررخی که بقای کنشرررگقان رضرررایتبخش و اتلاتدکنند باارررد حاکمیت اییابد .این
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کترب الردس ،از جملره ن ج الب غه ،وقتی به تنوان یک «اتن» اورد بقرسررری و الالعه ققار گیقند،
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چ ارچوب فکقی ،هقچه بااررد ،بی ارتبا با گذاررته نیسررت و تناصررقی از سررنت در آن یافت ایاررود.
(نبوی ،1333 ،ص213
تاریا و سرررنت ،الداهای هسرررتند که اا را بقای ارررناخت و ف ج ا یا ایسرررازند (اسرررتیور،1331 ،
ص . 133جقیان اتن در زاان و اکان ،حقکت در واقعیتی زند و اتحول اسررت و کشررف داللت های تاز
در اتون به اعنای دور ریختن داللت های کشرف اردۀ یشین نیست (حااد ابوزید ،1333 ،ص . 333به
پژوهشهای نهج البلاغه ،تابستان ،1400شماره69

تبارم دیگق ،هقچند هق دور التضرریام اندیشررگی خاص خود را دارد؛ ااا بین گذاررته و اکنون «اکالمه»

همیشرره یکی و ثابت اسررت ،زیقا آن را نویسررندۀ خاصرری آفقید اسررت ،ااا تعابیق و تهاسرریق را خوانندگان
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اتعرددی برهوجود آورد انرد .اگق گاهی نتوان به نیت اؤلف یبقد ،نباید حمل بق این ارررود که اتن اعنای
قلعی ندارد ،بلکه این ااق زاییدۀ ناتوانی ر
اؤوالن است (امیسا ،1331 ،ص. 32۶

اسرررت .وقتی اتنی از گذارررته را ایخوانیج بین افق درک اا و افق تاریخی اتن تقکیب 1بهوجود ایآید و
یک افق ثالث ایجاد ایارود که باتث خودآگاهی و خودارناسی ااست (حااد ابوزید ،1333 ،ص. 322
ف ج ارتبراطی اسرررت کره ارا در ضرررمن آن بره گونه ای که قب بودیج باقی نمی اانیج (اسرررتیور،1331 ،
ص. 141
از طقر دیگق بره تنراسرررب تعدد خوانندگان و دیدگا هایشررران در هق تصرررق و اکان و باتوجه به وجود
روشهرای اختلف ف ج اتن ،امکن اسرررت از یرک اتن تبیینهرای اختلهی ارائره ارررود کره به ارررق
خرارجنبودن از چرارچوب انتظرارام اتن ،ایقادی نردارد ،اارا وجره رجحران یکی بق دیگقی طبیعتا نزدیکی
هقچه بیشررتق آن به قصررد و نیت اؤلف اسررت .تعبیق و تهسرریقها در دور های اختلف فقپ ایکنند ااا اعنا

اکنون سرؤال اینجاست :تعلیمام دینی را که در کتب الدس انعکس است ،چگونه ایتوان درست و
تمیق ف میردن ارا در جسرررتجوی حلیلرت اوجود در کترابهرای الردس و تعلیمرام یاابقان هسرررتیج.
ای خواهیج آن حلیلت را به میج و با آن زندگی کنیج (اجت د ابستقی(1334 ،الف  ،ص. 23-22
ایدانیج اثق ،تن را زارانی وجود یردا ایکنرد کره ققائرت ارررود ،زارانی که خوانند اعنای ابتنی بق
سررراختارها را که اتن ارائه ایکند در ذهن ارررکل دهد .سررراختار اتن واکنش خوانند را هدایت ایکند،
هقچند آنرا کاا تعین نمی بخشد (استیور ،1331 ،ص. 113
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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دنبال ای آید که از درون آن «کلید» های اتن و احورهای داللی از آن انکشرررف ای ارررود .تأویلکنند
بقاسرراس این احورهای داللی بقخی از اسررقار اتن را کشررف ایکند و اتن همننان اررایسررته ققائتی تاز
َ
باقی ایااند .با این همه ،الز اسرررت خوانند به جسرررتجو یا غور کاالی در تالج اتن دسرررت زند که بدون
آن ،ققائت او سررلحی اسررت و در دایقۀ بقدااررتهای نا سررند دور ایزند (حااد ابوزید ،1333 ،ص. 33۷
خوانند بقاسراس ارناخت ار ای از دانش های ضرقوری راجع به اتن ،آن را تبیین ایکند و این ایو ای
زبانی آن ،از سوی دیگق ابتنی بااد (استیور 333 ،1331 ،و . 331
اتن از یک سو و بق داد های ِ

ققائرت ،روند ویایی از یشبینیها ،نااایدی ،گذارررته آگاهی ،بازسرررازی و رضرررایت اسرررت .در اتن

فاصرررلهها ،ناهمواریها و اب مام و اا ال این ااور اسرررت که خوانند باید با تجقبهها و ج انبینیها و با
آنچه که درخود اتن اسرررت آن فاصرررلهها را ق کند و آن ناهمواریها را صرررار نماید (ارررمیسرررا،1331 ،
ص . 323اهسرق باید قواتد حاکج بق اهاهیج ،اتمال و تعابیق اوجود در فقهنگ ،را بشررناسررد .همۀ اتون،
اتمال و دیگق نمادهای فقهنگی ،تحت قواتد و اصررول دسررتوری ای بااررند .یش فق

آن ا نظا بیانی

خاصری اسرت که باید قبل از ارناخت تادم ،احسراس ،تلید یا تمل ،اناخته اود ( قاودفوم،13۶۶ ،
ص. 31
انسرران از طقیق اررناخت خداوند و ادیان وحیانی و از طقیق اجابت خلاب خداوند و تجقبههای دینی
دیگق بره خود ،بره اعنرای جااع آن یعنی به همۀ ابعاد وجودی خود ،اعنی ایدهد (اجت د اررربسرررتقی،
(1334الف  ،ص ، 32و ج انبینی وی (یعنی تصرررویق و تللی وی از طبیعت ،انسررران ،خدا ،تاریا ،زبان،
جااعه ،سرررعادم ،یلین ،تلل ،اعقفت و نظایق آن ا در اعقفت دینیاش انعکاس دارد (سرررقوش،1331 ،
ص 311برا انردکی تصرررقر ؛ او بقای تما ابعاد خویش در گسرررتقۀ «حلیلت ن ایی» جایی باز ایکند و از
نی یلیسج آزاد ایاود (اجت د ابستقی(1334 ،الف  ،ص. 32
یا اتون الدس یا ااید و ارجاتت زندگی بخشریدن به انسان است .یا کنار زدن یأس و وچی و
تأسریس یک بنیاد احکج بقای زندگی درونی و روانی اسرت تا انسان بتواند رنج بودن را تحمل کند .خداوند
خود را در یا نشران ایدهد که ان هسرتج و تو ای انسان در زندگی تن ا نیستی .یا نبوی نیز ایخواهد
این درد را چار کند که انسران در تالج هسررتی ،هجسررخن داارته بااررد (اجت د ارربسررتقی(1334 ،ب ،
ص. 311-343
ارناخت انسرانهای بزر و بلند اندیشه و نیک رفتار در گقو آن است که اصول و احکمام اندیشه و
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تابع خواسرته ها و اایال ارخصی و ایدئولوژیک اخا نمیسازد .استنبا باید بق حلایق
اسرت که اتن را ِ
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زندگیارران کشررف گقدد و در قتو آن ،به تهسرریق و تبیین اجموتۀ سررخن ،فکق و رفتارارران اهتما اررود
(ا قیزی ،13۶3 ،ص . 2درواقع بقای درک اثق یرک نویسرررنرد باید با سررراخت زبانی نویسرررند یا گویند
آارنایی داات و درتین حال ،زاینۀ زندگی و اقایط فقهنگی او را نیز اناخت .درک گهتار به طور استلیج
با اسررائل و سررنتهای زبانی ارتبا دارد (اااای ،133۷ ،ص 2۷؛ هق کس باید ف می از خود آد دااررته
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براارررد تا به مد او چه ایگوید ،و با این همه هق کس از ک

آد ی ایبقد که او چه آدای اسرررت .تلو

اختلهی در ف ج سرخن گویند کمک ایکنند؛ ااا زبان همننان کلید اسرت ( المق ،133۶ ،صا-111
 11۶برا تلخیا  .هقکدا از سررربكهای ادبی ،الگوهای دسرررتوری اشرررخصررری را بق ایگزینند که این
الگوهرای دسرررتوری در واقع بیرانکننردۀ نو دیردگرا و ذهنیرت حراکج بق آن هسرررتنرد (واتظی،133۷ ،
صررا . 32-31اتغیقهای نحوی ،تابع دیدگا نویسررند دربارۀ اوضررو اند؛ ا وجه فعل ،قید ،صرهت و
زاان ،نشرراندهندۀ ایزان قلعیتنظق وی و نیز فاصررلۀ او با واقعیت و اررکلدهند به دیدگا اؤلف دربارۀ
اوضرررو هسرررتند .با بقرسررری اتغیقهای نحوی ایتوان یوند زبان نویسرررند را با دیدگا و ج انبینی وی
روان کقد (نک :فتوحی. 1933 ،
نهج البالغه

در اشاهدۀ ک

اایقاؤانان ایبینیج[تلی الاصد اار دین و یاابقش را یایگیقد]

این الراصرررد همران ذاتیرام دینانرد .بقای ابقاز و ته یج و تحصررریرل این الاصرررد .1 ،از زبانی خاص .2
اهراهیمی خاص  .3اررریو های خاص (فله و اخ پ  .4زاانی و  .1اکانی (احیط و فقهنگی خاص و
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بقای  .۷اقدای خراص برا طراقرتهای بدنی و ذهنی خاص اسرررتهاد ایکند[ .او به تنوان] اب غ کنندۀ
ارقیعت اورد  .۶تکس العملها و  .3قسرشهای اعین ققار ایگیقد و نسبت به آن ا  .3اساهای اعین
ایدهد .جاری ادن سیل دیانت در بستق زاان به نوبۀ خود حوادثی را ایآفقیند ،کسانی را به  .11تصدیق
و کسرررانی را به  .11انکار واایدارد .انکقان و اؤانان  .12اناسررربتهای خاصررری با یکدیگق و با دین یدا
ایکنند؛ ایجنگند یا تمدن ایآفقینند .13 ،به ف میدن و بسررط اندیشرره و تجقبۀ دینی همت ایگمارند یا
بره  .14تخقیب و تضرررعیف آن .نکام چ ارد گانه ،که همه احصرررول تاریخیت و بشرررقیت و تدریجیت و
دیرالوگی و دینراایرک بودن هویرت دینانرد ،همران تقضررریام سرررمیناند که ذام ثمین دیانت را در خود
ن هتهاند و بقای کشرف آن گوهق ،چار ای جز ارکافتن آن قشرور نیسرت (سقوش ،1331 ،ص 31-31با
تصقر .
ایدانیج ن ج الب غه اجموته خلبهها ،نااهها و حکمتهایی اسرررت که سرررید رضررریاز ایان
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سررخنان ااا تلی گقدآوری و نلل کقد اسررت؛ وی بدلیل گقایش ادبیاش به جمع آوری سررخنانی از
ااا تلی همت گمارد که رنگ و لعاب ب غی و ادبی بق آنها غلبه دااررت و به سررخنان دیگق ایشرران،
هقچلدر هج که ارزش فکقی و اجتماتی داات ،چندان توج ی نکقد؛ این ااق از نا گذاری سید رضی
بقای ن ج اشرررخا اسرررت .گقایش وی نرا ن ج الب غره را بقگزیرد ،با وجود این که ب غت ،الصرررود و
تکیهگا تمدۀ سخنان و خلبههای ااا  نیست؛ بلکه صقفا نشانگق سلیلۀ ایشان است و هدر و قصد
ذکق نشردن سلسله اسناد ،اصادر و انابع اغلب سخنان ااا  ،از سوی سید رضیبقخی تلما و
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
تقاررری هندی در اسرررتناد ن ج الب غه ،سرررید احمد ا دی جعهقی در وهشررری در اسرررناد و ادارک
ن جالب غه و ...
سرخنان ااا تلی در ن ج الب غه نوتی حدیث بهارمار ایرود که اصل حا به آن حدیث اقسل
ایگوییجُ .ا َقسرل حدی ی اسرت که همه یا بعضی از راویان آن حذر اد است؛ حدی ی که صحابی از سند
آن حذر اد و اتصال خود را از دست داد بااد (صبحی صالح ،1911 ،ص . 111اقسل اگق به راویان
ثله ای اسناد اود ،تلویت ایگقدد و صحتش آاکار ایاود (همان ،ص . 111وظیهۀ اا تمل کقدن به
اضرمون روایاتی است که سند صحیح دارند یا دربارۀ صدور آن از اعصو  اطمینان داریج یا تلما بدلیل
ققاینی اضرررمون آن را قبول کقد و الرابق آن تمرل کقد اند و آن روایت ،اخالف ققآن ،سرررنت قلعی،
تلل و اجما نیسرت یا اعارضره با خبقی قویتق ندارد .البته قوم سند تن ا یک ایو بقای حکج به اتتبار
روایت اسررت (اسررعودی ،1939 ،ص . 191اررواهد اتعددی از ارزیابی و اثبام وثاقت احادیث از احدثان
اتلد وجود دارد (بقای نمونه نک :طوسررری ،1916 ،ج ،1ص 111-111و اسرررألۀ قاهمیت دراینبار ،
توجه ایشران به نلد اتنی احادیث اسرت .الصود از نلد اتناحور ،اتتبارسنجی و ارزیابی احادیث با تقضۀ
اضرررمون آن ا بق انابع و اعیارهای قلعی اعقفت دینی ،یعنی ققآن کقیج و تلل و سرررنت ،یا دانسرررتههای
بیقونی اانند داد های اسلج تاریخی و ااور تجقبی است (اعارر ،1931 ،ج ،1ص. 39
با توجه به اینکه حدیث صرررحیح نزد قداا (اانند صررراحبان کتب اربعه و اررریا اهید و دیگق احدثان
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ک اان همان اهاهیج زندگی و اسائل رسالت و ابارز است (الصهار ، 133۶ ،ص. 14
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ققون اولیره برا اعنای آن نزد تلمای حدیث دور بعد ،که از احمد بن طاووس ( ۷۶3پ و ت اه حلی (
 ۶2۷آغاز ایارود ،اتهاوم اسرت؛ یعنی حدیث از تلسریجبندی دوگانۀ صحیح و ضعیف به تلسیجبندی
چ ارگانۀ صرحیح ،حسن ،اؤثق و ضعیف تبدیل اد؛ آنان نه به صقر صحت سند ،به درستی حدیث حکج
ایکقدند و نه به صرقر ضرعف سرند ،آن را کنار ایگذاارتند .قوم و درسرتی سند ،تن ا یکی از ایو ها و
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گرا تن را یکی از ققینهها بقای حکج به اتتبار و بیاتتباری روایت بود .بخش دیگق کار در بقرسررری اتن به
انجا ایرسررید .آنان س از کاوشهای دقیق و تمیق و بهدسررتآوردن اطمینان تقفی و تل یی از اقاد
ن رایی اتن ،بره سرررنجش آن برا ققآن و سرررنرت قلعی و اجماتام فل ی و دیگق اوازین البول و تل یی
ای قداختند و در ی ققینههای گوناگون داللت کنند بق درسررتی و ضرررعف حدیث به هق سررو روان ارررد
کتابهای اتعددی را ایکاویدند .این اریو گا به کنار ن ادن حدی ی انجق ایاد و گا به قبول کقدن و
اعتبق دانسرتن آن ،و هیچیک از این دو کجارمار نیستند .در جانب تصحیح و اتتباربخشی ،یافتن احادیث
فقاوان و هجاضرمون ،گونهای تعاضد اضمونی دید ایآورد و بقای اا استهاضه و ا قم روایی به اراغان
ایآورد .به تبارم دیگق آسریب سرندی با تلویت اضرمونی حدیث جبقان ای ارود و حدیث از طقد ایرهد
(اسررعودی ،1939 ،صررا . 191-199به خاطق همین اسررت که ایگوییج نلد احتوایی و نلد سررندی
حدیث هج رتبهاند؛ زیقا ف ج حدیث بق نلد آن و در نتیجه بق اطمینان به صرردور حدیث تأثیق ایگذارد هق دو
دستۀ تالمان ایعی و سنی این روش تقکیبی را به کار بقد اند (اسعودی ،1936 ،ص. 11
تا ااقوز ،وهشهای فقاوانی راجع به ن ج الب غه صرررورم گقفته؛ ااا اتأسرررهانه اسرررألۀ ف ج آن در
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جایگا یک اتن ،زاینۀ تاریخیاش ،فقهنگ و اررقایط زاانۀ آن و سرربک بیانی آن کمتق بهصررورم اتمقکز
در نظق گقفته ارررد اسرررت .از نمونههای اعدودی که این جوانب را درنظقگقفته اسرررت ،ایتوان به ارررقد
ن جالب غه تألیف سرررید احمدا دی جعهقی اارررار کقد .همینطور بقخی ارررقود ن ج الب غه و بقخی
انابع دیگق ،بقاسرراس زاویۀ دید نگارند به بعضرری از این جنبهها قداختهاند؛ اانند اررقد ن ج الب غه ابن
أبی الحدید؛ ااا آننه اد نظق ااسررت ،انجا

وهشرری اسررت که جوانب اختلف نلد این روایام را از دیدگا

تلو حدیث و بهصررورم اتمقکز نشرران دهد و حتی از تلو یاریگق حدیث نیز اسررتهاد نماید .زیقا توجه به
ررمن بقرسررریهای
اجمو این اسرررائل ،اا را در رسررریدن به درکی تلمی از این اتن یاری ایدهد و در ضر ِ

سرندی و فله الحدی ی زاینهای فقاهج ایکند تا بتوان در صورم تأیید اتتبار سخن ،آن را به ز بان ااقوزی
تشقیح کقد.
وهش حاضررق در ت ش اسررت تا یا قوردۀ نبی و «درگا ا ر ق تلج یاابقی» را اورد کنکاش و
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بقرسررری تراز ای ققار دهد و در این راسرررتا صررردای خلبۀ  1۶4ن ج الب غه را از س ققنها و از را تلو
حردیرث و نیز تلو روزآارد یراریگق حردیث ،بازیابی ایکند و به بقرسررری حلیلت این ک

ای قدازد با این

هدر که افلی تاز به روی خوانندگانش بگشاید.
خطبۀ  -174متن
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 .1دربارۀ دستیابی به مت اصلی حدیث ،چون میتوان در مواردی که کتاب و نسخههای تصلیح شدۀ حدیث معتبر و قاب اعتماد
استتت ،و با مشتتک فهم یا تعایدهای لف ی و متنی روبرو نیستتتیم ،از پیمودن مستتیر طوجنی تخریج خودداری کرد (مستتعودی،
 ،1031ص 16با تلخیص)؛ بنابرای پژوهش حاضتتر درای باره به کتابهای معتبر پژوهشتتگران ای حوزه اتکا کرده استتت؛ مانند
نهج البالغه ملمد عبده ،اب أبی اللدید ،فیض اجسالم ،شهیدی و...
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وِِ خطبا لُ «:اسوِ اهلل أ مِ او ْحي مُو اوخ َت ُاس م مُو وش می
ی ااَم مت مُو اون مذن ُر نَ ا مت مُ.
م
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ترجمه؛

یاابق ااین وحی و خاتج یاابقان و بشارمدهندۀ رحمت و تقسانند از تذاب او بود.
ای اقد  ،اررایسررته تقین فقد به خ فت کسرری اسررت که بق آن تواناتق و داناتق از همه به اوااق
خدای تعالی باارررد .هقگا فتنه جویی به فتنه بقخیزد از او خواهند که به حق بازگقدد ،اگق نپذیقد و
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سرق بقتابد قتل وی واجب آید .به جان خود سروگند ،اگق اااات جز با حضرور همه ی اقد صورم
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نگیقد ،هقگز تحلق نخواهد یافت ،ولی کسانی که اهل آنند و آن را ذیقفته اند ،کسانی را که هنگا
تعیین ااا حاضرق نبود اند به ذیقفتن آن واایدارند ،س روا نیسرت کسری که حاضق بود از بیعت
خود بازگقدد و آنکه غایب بود دیگقی را اختیار کند.
آگا بااررید که ان با دو کس یکار ای کنج :کسرری که چیزی را ادتا کند که حق او نیسررت و
کسی که از انجا حلی که بق ت د ی اوست سق بقتابد.
ای بندگان خدا ،اررما را به تقس از خدا سررهارش ای کنج و آن ب تقین چیزی اسررت که اقد
یکدیگق را به آن سهارش ایکنند .و ب تقین تاقبتها نزد خداست.
جنگ ایان اما و اهل قبله آغاز اد و جز کسی که بینا و اکیبا بود و جای حق را بشناسد،
رایت آنقا حمل نتواند کقد .به هق چه به آن اااور اد اید تمل کنید و از هق چه اما را ن ی کقد اند
دسررت بدارید ،در کاری اررتاب اورزید اگق آنگا که به حلیلت آن آگا گقدید ،بسررا اررما کاری را
ناخوش دارید و رای اا در آن چیز دیگق بااد.
بردانیرد این دنیایی که همار در آرزوی آنید و بدان رغبت ای ورزید و گاهی سررربب خشرررج و یا
خشرنودی ارما ای ارود نه خانۀ ارماسرت و نه انزلی است که بقای آن آفقید اد اید ،یا اما را
بدان دتوم کقد بااررند .بدانید که دنیای اررما را بلایی نیسررت و در آن باقی نخواهید ااند ،اگق از
سرویی ارما را بهقیبد از جانب دیگق ارما را از ارق خود بقحذر ایدارد س در بقابق بقحذر دااتنش
فقیبندگیش را واگذارید و در بقابق تقسراندنش از چشرج طمع بدان دااتن بازایستید .تا الیج دنیائید
بقای آخقتی که اررما را بدان فقاخواند اند بق یکدیگق یش ری گیقید و دل از دنیا بقکنید ،هنگاای که
دنیا چیزی از اما ای ستاند چون کنیزی به سو انشینید ،با اکیبایی بق طاتت خدا و احافظت
از آننه در کتابش اما را به حهم آن دستور داد نعمت را بق خود تما کنید.
بدانید که تبا ارردن نعمت دنیا اررما را زیان نقسرراند ،اگق اسرراس دین خویش را حهم نمایید و
اگق دین را تبا سرازید آننه از نعمت دنیا به دسرت آورد اید سرودتان نکند .خداوند دل ای اا و اما
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را به حق رهنمون گقداند و در دل ای اا و ارما ارکیبائی را ال ا فقااید (فوالدوند ،1916 ،صا
. 119-111
سند

این خلبه از دو بخش تشرکیل و تقکیب ارد است ،یا ای توان گهت دو اوضو جدا از یکدیگق از یک
خلبه هسررتند :بخش نخسررت س از الداه در وصررف رسررول خدا ،اررقایط حلانیت ااا و ولی ااق و
اهل قبله سرخن ای گوید که به نظق ای رسد این بخش به جقیان جنگ جمل ،یش از انجا گقفتن جنگ
بااررد و در بخش دو دنیا را چنانکه هسررت ،بقای یاران به تصررویق ای کشررد .و تن ا همین بخش دو در
انبع زیق آاد است:
ابن ارعبۀحقانی (اتوفی نیمۀدو سدۀچ ار در کتاب تحفالعلول تن آل القسول صهحۀ ،111
به تصرحیح تلی اکبق غهاری ،اوسرسه نشق اس ای ،قج ،چاپ دو . 1969ش (. 1111پ ( .جعهقی،
احمد ا دی ،1331 ،ج  ،3ص . 13۷
تاریخ

به ققینۀ الالب بخش نخسرت خلبه ،ایتوان تاریا بیان این خلبه را از صرهق تا جمادی اوول سال
. 3۷پ دانست (جعهقی ،همان

ْ
ُ
ُ
 .تبارم «وق ْد فتح ُ
اباجح ْرب بیك ْم و ج أ

ْ

ْ
ا ق ْبل

» از ققینههای این

اللب است.
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موضوع

 -1وصف رسول خدا
یکی از ارقو ارایسرتگی انسران به این که وحی بق او نازل اود  ،ااانتداری کاال دربارۀ وحیی است
که به او ایارررود .این ارررق بااهمیت فوپ العاد ای که بقای گقفتن وحی و اب غ آن به اقد دارد ،تلت
اسرراسرری اطمینان اقد به یاابق اسررت که تقدیدی دربارۀ از جانب خدا بودن وحی به خود را ندهند.
این اسررتعداد ااانت اسررت که از اخت
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ارقایط صحت انعلاد ااق اااات را بیان ای کند و سپس از بازادن در جنگ بق روی اسلمانان با اسلمانان

وحی به تخی م و توهمام و تجسرریمام بی اسرراس و یقوی از

اصرررول یش سررراخته و سرررایق بازیگقی های اغزی جلوگیقی ای کند (جعهقی ،احمد تلی ،1931 ،ص
. 111
 -7شررایط امامت و خالفت و درسرتی بسته شدن پیمان خالفت (جعهقی ،احمد ا دی ،1331 ،ج،3

41

ص. 13۷
ا از نظق اررجاتت نیقواندتق از همه بااررد تا بقابق داررمن و نلشررههای اررو وی خود را نبازد و در
القرام ال ی و احکا خدا از همه آگا تق باارد تا حتی االاکان نیازی به کمک تلمی و فکقی نبااد .زیقا
وقتی بخواهرد از فکق دیگقان کمرک بگیقد ،امکن اسرررت دارررمن در فکق اشررراوران نهوذ کند و الت و
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املکت را به سررلو کشرراند (زاانی ،13۷3 ،ص  . 211همننین امکن اسررت ااا تلی در تبارم
«ا احق ا یاس هب

ا االمر» به نکتۀ ا ج تللی در تلج ک  ،در اوضرررو رهبقی جااعه و ارررقایط حجج

ال ی اارار داارته بااد و آن تلای دو اوهبت ال ی به یاابقان و ااااان راستین است که تبارتند از
تلج و قدرم (اختاری . 1933 ،تلل ایگوید حجت خدا هموار بقوی زاین باید باارررد؛ با چند وی گی از
جمله :تلج ال ی ،قدرم ال ی ،تصمت از گناهان تا آینۀ سبوحیت ،قدوسیت و تنزیه خداوند بااد (اقوی،
 . 11 :1913در واقع تلج و قدرم ،دو وی گی اسررت که نشررانه حلانیت آن بزرگواران و سرربب ارائه دلیل،
بینه و اعجز توسرط ایشان است و اایقالمؤانین در ابتدای خ فت خویش با توجه به دور ادن اقد
از واقعیرت ااراارت ،قصرررد دارد آنران را از جرایگا اااات راسرررتین آگا نمود و حجت را بق آنان تما کند
(اختاری ،همان .
نکتۀ دیگقی نیز وجود دارد؛ اخالهت با رهبقی بق خ ر اسررر

اسرررت و در آغاز باید اخالف روارررن

گقدد ،نصیحت اود و اخت ر بقطقر گقدد و اگق نتیجه نبخشید با اخالف ابارز ایاود.
ااا  دربارۀ اینکه چه کسرری باید رهبق را انتخاب کند ای فقااید اگق بخواهیج همۀ اقد را در یک
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اقکز جمع کنیج تا نظق بدهند ،این کار انجا اررردنی نیسرررت؛ بلکه افقاد حاضرررق نظق ای دهند و بلیه هج
اتابعت ایکنند .ااا  با این نو اسررتدالل ای خواهد دربارۀ انتخابام اررورایی که دیگقان تلید دارند
توجه و توضریح دهد ،در صورتی که خوداان به انتخابام اورایی تلید نداات و خود را انصوب از طقر
رسول خدا ایدانست (زاانی ،13۷3 ،ص 211
 -3توصیه به تقوا و شرایط جنگیدن با مسلمان؛

اسرلمانان یش از جنگ جمل احکا و چگونگی جنگ با اهل قبله و اسرلمانان را نمیدانستند و فله
و احکا آن را از اایقالمؤانین آاوختند .ارافعی ای گوید :اگق تلی نبود ،احکا اهل بغی اناخته
و دانسرته نمیارد و اینکه ضمن خلبه ای گوید «این تلج را جز اقدای که اهل بصیقم و اکیبایی بااند
نمی دانند» به این سربب است که در نظق اسلمانان جنگ با اهل قبله کاری بزر بود و هق کس به آن کار
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اقردا ای کقد برا بیج و قهیز دربرارۀ آن بود (ابن ابی الحدید1191 ،پ ،ج ،3ص  133و (جعهقی ،احمد
ا دی ،1331 ،ج  ،3ص . 13۷
را در خلقی تمیق ای بیند،

اارا  کره در جقیران جنرگ برا اخرالهران خود ققار گقفتره و اسررر

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

ای خواهند به اذهب خدات کنند ،به انسرررانیت ،به اخ پ ،به اقد و به

جااعه خدات کنند ،یا هدر نهع ارخصری ،ریاسرت و ...اسرتن که با دقت در اسریق و کاراان هدر آنان
روارن ایگقدد .اگق چه ،جنگاوران جمل ،بصق  ،صهین و ن قوان در ظاهق اسلمان بودند؛ ولی چون اهل
تشرخیا و دقت نبودند نه تن ا در ااق جنگ با ااا  تقدید یدا نکقدند بلکه به قصررد کشتن ااا  و
یاران آن حضررقم کمق بسررتند .اانند اینان هج در یاوران ااا  نیز بود که از کشررتن اخالهان تلی
تقس و تقدید داارتند و آن را خونقیزی و آد کشری بدون حق ای دانستند و ااا  ناگزیق بود گا و بیگا
آنان را رواررن گقداند و ایمان آنان را تلویت نماید .اللب دو که ااا  در ادااه ایآورند ،تکمیل کنند
اللب اول و تبیین این اوضرو است که دست و ا زدن بقای جمع آوری دنیا و اندوختن آن وقتی بقخ ر
رضرای خدا باارد نه دوا دارد و نه سودی (زاانی ،13۷3 ،ص  213و دنیا جاودانه نیست بلکه را سقای
آخقم است (ابن ابی الحدید1191 ،پ ،ج  ،3ص . 136
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ای زنند؛ ااا آیا زیق قچج اسررر

و اسلمانی

نکات لغوی ،داللی

اوسرریلی ک

از کاربقد واج آرایی وسررجع و جناس به وجود آاد و سرر ات الهاظ و آسررانی اعانی،

استواری و تناسب را در ک

بهوجود آورد است.

این خلبه از وسرررعت واژگانی بقخوردار اسرررت .واژ هایش بیشرررتق به صرررورم حلیلت به کار رفته اند و
ظ ور تصرروری واژ و اقاد اسررتعمالی آن را در نظق ای آورند ،بجز نیمۀ دو ک

که کاربقد اعنای اجازی

واژ بیشرتق ارد اسرت و ققائن لهظی و غیق لهظی داللت آن را روارن کقد اند .بقای نمونه در این قسمت

ْ
ُ
ُ
«و ق ْد فتح ُ
اباجح ْرب بیك ْم و ج أ

ْ

ْ
ْ
ا ق ْبل و وال حم

ُ

ْ
ا ا عَل إال أ

ْ

ْ

ْ ْ

ْ

ُ ا بصر وا ص ْْب وا عَل ِواضِاجح ِّق»؛

ََ
َ ُ َْ ْ
اضر ِع
واژۀ «باب» در تبارم «باب الحقب» با ققینۀ صرارفۀ «حقب» ف مید ایارود .یا در تبارم «او ِ
َْ
َْ
ََ
اضر ِع» ی ایبقیج .یا با اناخت ققینۀ الاای (فضای ک و
الحق» با ققینۀ لهظی «الحق» به اه و «او ِ
َْ َ
َ ْ َ
وضرعیت الا گهتگو تبارم «أ ْه ِل ال ِل ْبلة» ف مید ایارود و اعنای «ال َعلج» درک ایاود .اجاز یکی از

43
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ب تقین وسررایل بیانی اسررت زیقا اعنا به کمک اجاز با صررهتی حسرری بیان ایاررود و یش چشررج اررنوند
ایآید .کاربقد اجاز بق وسرررعت ک  ،ک قم اعانی و دقت بیان نویسرررند داللت دارد (هاارررمی،1334 ،
ص 231؛ همننین رابلرۀ نزدیرکتقی برا اردلهررای ایردئولوژیرک و اتتلرادام اجتمراتی دارد (فتوحی،
 ،1331ص. 3۷1
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جملرههرای این خلبره اغلرب بلنرد و اقکب هسرررتند و یوسرررتار تناوبی دارند؛ بقخ ر سررربک گهتار
یاابق ،که کاربقد جم م کوتا غلبه داارررت (اعارر ،1334 ،ج ،2صرررا  . 31-32س ایشررران با
توجره به اهمیت اوضرررو سرررخن و ارررب اتی که دربارۀ آن وجود داارررت ،نیاز ایبیند از جم م بلند و
اهصررلتقی اسررتهاد کند تا اوضررو را بقای اخاطب به خوبی ته یج نماید و او را تحتتأثیق ققار دهد و با
خود همقا سازد.
همننین کاربقد زاان اضرار حدودا نج و نیج بقابق ااضی است .درواقع ااا به گذاته نظق دارد ،ااا
بیشررتق با زاان اضررار به تشررقیح اوضررو ای قدازد که ایتواند نشررانگق فاصررلۀ اندک گویند با واقعیت
باارد و نیز احاطۀ وی بق اوضرو و همینطور قلعیت نظق وی را بقساند (فتوحی . 1333 ،تلقیبا به اندازۀ
کاربقد زاان ااضی ،ااهد جم م ااقی نیز هستیج که در قالب توصیه و را نمایی دید ایاود.
اوضرررع نویسرررند و نگقش وی دربارۀ اوضرررو را ایتوان از کیهیت صررردای دسرررتوری جم م او
بازارناخت .زاانیکه تمل از جانب فاتل یا ابتدا جاری ایارود ،صدای جمله فعال است .وقتی ابتدای
جمله ذیقندۀ هدر یا اتحمل تأثیقام فعل بااررد ،جمله صرردای انهعل دارد (بقای توضرریح بیشررتق نک:
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فتوحی . 1333 ،در خلبۀ حاضرق ،صردای دسرتوری بین ویا و ایسرتا در تغییق است که هج اختیار تمل را
به ذهن ایآورد و هج اثق ذیقی اررنوند را تحت تأثیق ققار ایدهد؛ بنابقاین ،در کنار وجه اخباری ،ارراهد
کاربقد وجه التزاای نیز هسرررتیج که توصررریههای ااا  را در بق دارد و در ن ایت هج وجه تمنایی به کار
رفته اسرت .ااا  از صرداهای دسرتوری اتناسرب با الصود ک اان ،ب ق گقفته اند .ا بقای بیان
حلیلت ،صرردای نحو ایسررتا اسررت ،تا کنش ذیقی اخاطب را تحت تأثیق ققار دهند؛ اانند« :أیا ا هی ُ
اسو إ

ه
أحق ا یاس هب

ْ

ْ

ُْ

ا اْل ْمر أقوام عل هو وأ ْعل ُم ُه ْم أ ْمر اَّلل ف ه» و در هنگا بیان رویاروییها و حماسررهها صرردای

نحو ویا را انتخاب کقد

ه ُ
ً
ُ
ُ
اند ،اانند :أال وإن أقات ر ُبلجر  :ر ُبَل ادعی ما س هو وآخر میِ ا

ه

ی عل ه.

گویند در اوضررع گزاراررگق ققار دارد و اط تاتی در اختیار اررنوند ای گذارد و در بقخی جاها نیز به
تنوان اایق سرهارش یا فقاانی ایدهد یا هجچون اعلمی دلسروز و را اناسی خبق  ،سهارشهایی ایکند.
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در واقع اوضرع اصرلی گویند همان اخبار و آگاهی و اب غ اسرت و بسریار کمتق ااق و ن ی اسرتهاد ارد ؛
اگق جاهایی که حسراسریت اوضرو یا وی گی های اخاطب چنین اسلوب صقیح و بی قد ای را در ک
طلب ایکقد است؛ هقچند در این صورم هج ک

ایشان از آگاهی رسانی خالی نیست.
بق تأکید ،تحلق ،انحصار ،دوا  ،تهضیل ،تنبیه و

نو کاربقد قید ،صرهت ،ضرمایق و سایق ادام در ک

تحرذیق ،ارررق و نهی داللت دارد و هق یک در جای خود ،ابزاری هسرررتند که بقای ابقاز و تلویت وج یت
ک (نو ج رتگیقی اؤلف اسرررتهراد ارررد
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
عل هو وأ ْعل ُم ُه ْم أ ْمر اَّلل ف ه» ادام تأکید «ْن» ،اسرررج تهضررریل «أ َحق» و «أق َوا» و «أ ْتلج» ،ضرررمیق اارررارۀ
َ
َ
«هذا» ،حقر اضررافه « َتلی» به خوبی در کنار هج ،قدرم و اسررتی ی ک و تأکید ،اطمینان و تسررلط را
نشرران ایدهد و دیدگا بقتق را نیز اعقفی ایکند؛ ااا  تک تک ادام را در جای اناسررب خود و بقای
ابقاز الصرود خود چید اند و ن ایتا از همه در راستای آگاهی بخشی و اناخت ب تق و آسانتق اوضو ب ق
جستهاند.
گویند از صررورم بیانی توصرریهی و تهسرریقی اسررتهاد کقد و به فقاخور نیاز ،حاالم اختلف اتن را به

ْ ْ ْ ُْ
اسرررت اراننرد نا( :أیکا ا یک ُ
اسو إ أحق ا یکاس هب ا اْلمر أقوام عل هو و »...یا «و ع ْمریو ن ْن َال ِ

کرار بقد

ْ
ُ
ْ
ْ ُ ْ ُ
ْ ُ
ٌ
ُ ْ ُ
اْلمکام ال تیعقد حب حض کر ا عام ا یاسو فما إَل ذ ا س کب و ك ْن أ لها حك ُمو َع م ْن غاب عیها» یا

ْ
«فد ُعوا ُغ ُرور ا ت ْح ی او وأ ْمماعها تخو هاو وس ُ وا ف ها إَل ا دار ا ب دع ُ ْ
ُت إ
ابق
یف

گویند با توجه به الصررود خویش الز دانسررته ک

ْ

ُ

ُ ُ

ُْ ْ

هاو واْنرفوا بقلو مک عیها» که

بهصررورم نا بیاید یعنی داللت آن واضررح بااررد و

احتمال غیق در آن نقود.
کاربقد حالت تا
ْ

ُ
ُ
ْ ْ
ُ
ْ
ْ
اانند «ُث س لش کا د أ ی ْربِو وال لغائمل أ ختار» یا «أوص ک ك ْم تقوی اَّلل ،فإهنا

خ ُ
ی مکا اا

ا عبک ُاد که» که با لهم تا آاد و حکج آن بق تما اصرررادیلش حمل ایارررود .کاربقد حالت

خراص نیز اراننرد تبرارم «إ أحق ا یاس هب
ْ

ْ

ا اْل ْمر»...

ْ
یا «وال حم

ُ

ْ ُ ْ
ْ
ْ ْ
ا ا عَل إال أ ا بص کر وا ص ک ْْب وا عَل

ِواضکِاجح ِّق» که گقچه به ظاهق در صریغۀ تا وارد ارد اند ،ااا اضرمونشان ااال بعضی از اصادیق آن
ایاود.
کراربقد حرالرت اللق ک

ا ا ا ْا ُ
«و تع

ا

َّ ا ا ُ

وا ما أ ِْر احِ َت ابینوا».

ْ
اراننرد تبرارم «أال وإهنکا س ک ِ باق

47

ُ
ك ْم وال ت ْبق ْو عل ها»

و الید اانند
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ْ ْ ْ ُْ
اند .بقای نمونه در جملۀ «إ أحق ا یکاس هب ا اْلمر أقوام
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ُ
ً
ُ
ُ
کراربقد حرالرت حلیلت اانند «أال وإن أقکات ر ُبلجر  :ر ُبَل ادعی ما س هو وآخر میِ ا

ی عل ه» و

ْ
ُ ُ
ُ
ْ
ْ
نمونره هرایی از کراربقد حرالت اجاز اانند تبارم «فدعوا غ ُرور ا تح ی او وأمماعها تخویفهاو وس کابقوا ف ها

إَل ا دار ا ب دع ُ ْ
ُت إ

ها».
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ُ
کراربقد حرالرت اجمرال اراننرد تبرارم «فکإ یکا مِ کک
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قسمتهای خلبه اشاهد

ْ

ً

ِّ أ ْمر ُتیك ُروالک ُه غیا» و حرالت تبیین در بیشرررتق

ُ
ُْ
ْ
ْ ُ
ُ ْ
ایاود اانند تبارم «فامضوا وا تؤم ُرو هو وقفوا عید ما تیه ْو

ْ

عی ُه».

در بقرسررری سرررلح ادبی خلبه باید توجه کقد اگق ایدئولوژی را احتوا بدانیج ،صرررناتام ب غی ،غالبا
ترابعی از احتوای اتن هسرررتند؛ ااا همین صرررناتام با آنکه تابع اند ،تمیلا در ارررکل دادن به واقعیام
دخالت دارند (فتوحی ،1331 ،ص . 3۷1بنابقاین اشرراهد ایکنیج گویند بقای ف ج ذیقی ب تق یک ااق
ذهنی یعنی سرق قسرتی یا رهبقی جااعه و توصیف احواالم دنیا ،در جملههای اختلف از اسالیب اتهاوتی

ْ
ْ
ْ
ب ق بقد اسرررت؛ اانند اسرررتعار ( ُ
اباجح ْربو مواض کِاجح هق  ،کنایه(أ ْ ُ ا بص کر  ،ادااج(فإهنا خ ُ
ی ما اا
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ ُ
ْ ُ
اد هو وخ ُ
ی عواقمل اْلمور عید اَّلل  ،اقاتام نظیق(اجح ْربو ا عَلو مواض کِ  ،جمع و تلسررریج(وإن أقات
ا عب

طبراپ(الشررراه ِد...
ر ُبلج، ...
ِ

ُ
ُْ ُ
ُ
ُ
ُْ
ُ
ُ ُ ْ ْ ُ
مک تض ک ِ شء م ْن دال اک ْم ْعد
الغا ِئ ِب /تغض ک ُبك ْم وت ْرض ک ك ْم /ال یر

ْ
ْ ُ
ُ
ْ ُ
ُ ْ
ُ
ُ ْ
ُ ُ
حفِک ْم قائم دییك ْم  ،قصرق(أمج و ْح هو وخاَت ُرسکلهو وَش
ی رمْحتهو وال ی ُر نقمته یا فامضوا وا تؤم ُرو
ُ
ُْ
ْ
وقفوا عید ما تیه ْو

ْ

هو

عی ُه  .به این تقتیب اوضرررو سرررخن را بقای ارررنوند الموستق نمود  ،نیز جنبههای

بقجسررتۀ اوضررو را یش چشررج آورد و همینطور به اررنوند قدرم الابله و الایسرره ب تق ،جمعبندی و
نتیجهگیقی آسررانتق داد اسررت و کمک کقد تا ااقی ذهنی به اررکلی تینی و قابل درکتق درآید و ته یج
اوضو آسانتق اود.
توجه به ققینههای یوسررته و نا یوسررته ،لهظی و غیق لهظی ،از سرریاپ جم م گقفته تا اررقایط صرردور
ک  ،وی گیهای اتکلج و اخاطب ،اوضرو سرخن و توجه به سزاینۀ ک  ،همگی در بقرسی اعنای
سخن و ایزان ف ج آن تأثیقگذار است.
دربارۀ وج یت ک  ،با توجه به اینکه که هق سررخن امکن اسررت یک یا چند وجه دااررته بااررد ،در
اغلب بخشهای این خلبه ،ارراهد کاربقد وجه اررناختی ک

بودیج و این ایتواند بق این داللت کند که

بقجسررتهتقین هدر گویند  ،آگا سررازی و رواررنگقی بود اسررت .وقتی ااا  به تشررقیح اسررألهای
ای قدازنرد ،توجره اخراطرب را بره جوانرب اختلف آن ،جلب ایکنند ،ابانی فکقی اوجود در جااعه را در
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نظق ایگیقند؛ ااا همیشررره نتیجۀ ن ایی را بیان نمیکنند؛ بلکه در بسررریاری جاها فقصرررتی ایگذارند که
اخراطب خودش نتیجهگیقی کند .به این تقتیب اجمو ک

خلبه ،بینش خاصررری بقای خوانند ایجاد

ایکنرد و ا ک سرررنجش و ارزیرابی در اختیرار او ققار ایدهرد؛ ااا ب ق گیقی از این ا نیازاند بقدباری در
ارنیدن درسرت ،تهکق و سنجش جوانب اختلف سخن است؛ چنانکه ااا

ُ
ُ
ه
ْ
أمر حب َتبییواو فإ یا مِ ک

ْ

ً

ِّ أ ْمر ُتیك ُروال ُه غیا( ».خلبۀ . 1۶4

ْ ُ
 ایفقاایند «وال تعنلوا یف

فقهنگی جرااعرۀ آن روز اسرررت و بخشررری بخاطق اینکه ااا  ایدانند « ِلکل ضرررلة تلة و ِلکل ناکث
ُ
اررب ة» (خلبۀ  143و سررعی ایکنند هق اب ا و اجمالی را قبل از اینکه به اررب ه یا فتنه تبدیل اررود،
ارناسرایی کقد و بقطقر نمایند .امکن است دلیل دیگق این نکته که ااا بقای توضیح و تبیین هق اسأله
وقت زیادی صرقر ایکنند این باارد که ایشران در ی یادآوری ارزشهای اس ای ،بیست و سه سال بعد
سازی به ااید تغییق هستند.
از وفام نبی اکق  و در فضای غبارآلود وابستگیهای دنیایی و آگا
ِ

ااا  از سررق قسررتی رسررول خدا اررقو کقد و وی گی های آن و جایگا حضررقم رسررول را در

جم تی کوتا اط

رسرانی کقد ؛ سرپس وی گیهای یشروای ارایسته را بقامقد  ،کسی که تن ا حاکج

جااعه نیسرت ،بلکه جانشرین رسرول خداست و باید را حق را ادااه دهد .اقایط ااا را در جااعه خود
ایگوید .تبارم «فما ْلی ذلک سربیل» امکن اسرت اارار ای به ارقایط صدور ک

و ققینههای الاای
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بخشررری از ترأکید ااا  بق آگاهی بخشررری و رفع اجمال ذهنی اخاطب ،بخاطق جو سررریاسررری و

آن براارررد؛ ارررقایط اجتمراتی ،تاریخی ،فقهنگی ،وضرررعیت گهتگو ،سرررلح اخاطبان و . ...ااا  به
جنبههای اختلف اوضررو بحث ااررار ایکند و اوضررع خود را بازگو اینماید .دربارۀ جنگ با اهل قبله
سرخن ایگوید و نحو بقخورد خود را هج القد اینماید .با بصریقم و صبق و تلج ،ااور را ارزیابی و نحوۀ
تملکقد را اعین ایکند و توصرریه ایکند از او یقوی کنند و تجله نکنند تا اسررأله را رواررن کنند چقاکه
کوچکتقین ااررتباهی ،انحقار بدنبال خواهد دااررت .ایشرران در بخش آخق خلبه نیز در تین اختصررار
زندگی دنیا را تبیین ایکنند و از چ ق های اختلهش ،سرررود و زیانش ،اانا و ایقای آن سرررخن گهته و در
ن ایت درخواسرت را یافتگی و صبق ایکنند و چه تقکیب سنجید ای در این حسن ختا دید ایاود؛ چه
بسا که انسان را را ایداند و اییابد ااا بدلیل گقایشهای دیگق ،از آن روی بقایتابد.
تناسل معنایی این خطبه با قرآن

ْ ُ
ُ
ْ ِّ
ِّ
ُ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ه
أ فمن یکدی إَلاجحق أحق أ یتبِ أم ْن ال یکدی إال أ یکدی فمکا ك ْم ک ف تحك ُمو

45

( ققآن کقیج،
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93 :11

ْ ْ ْ ُْ
ْ ُ ْ
 .این آیه اتناسرب با این بخش خلبه است« :إ أحق ا یاس هب ا اْلمر أقوام عل هو وأعل ُمه ْم أمر

اَّلل ف ه» .و دربارۀ اوضرررو

ُ
ُْ
ْ
ْ ُ
ُ ْ
تبعیت در این خلبه «فامض کوا وا تؤم ُرو هو وقفوا عید ما تیه ْو

ْ

عی ُه» .یمودن

را نیاز به را نما و را ارناس دارد و اگق ارخصی قصد رهقوی کقد ،الز است به توصیههای را بق خویش
توجه نماید وگقنه سررقگقدان خواهد اررد .اررایسررتگی یقوی را تنصررق اررناخت و آگاهی در را بق بوجود
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ایآورد.
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ْ
ْ
ْ
ُ
ککاء و ُ
ُ ْم و ُاد ُه َ ْر کمک ً یف ا ع َْل و اجن ْس کم و ُ
اَّلل ی ْؤت ُم ْلكک ُه م ْن يشک ُ
اَّلل واس ک ٌِ عل ٌی
إ اَّلل اص کمفکاه عل ك

(ققآن کقیج111 : 1 ،

ْ ْ ْ ُْ
 .این آیره نیز برا این بخش خلبره تناسرررب دارد« :إ أحق ا یکاس هب ا اْلمر أقوام

عل هو وأ ْعل ُم ُه ْم أ ْمر اَّلل ف ه».

ْ
ُ
ُ
ُْْ
هْن أئ همک ً ْیک ُدو کأ ْمرالکا وها ص ک ُ
ْبوا و َُنا یاتیا ویقیو
و بعلیکا م

ْ
بخش خلبه« :وال حم

ُ

ْ
ا ا عَل إال أ

ْ

ْ ْ

ْ

( ققآن کقیج  . 11 :91اتناسرررب با این
ْ

ُ ا بص کر وا ص ک ْْب وا عَل ِواض کِاجح هق» .یکی از الزاههای یشررروایی

گقو  ،س از بینش و آگاهی ،داارتن صبق است تا اخا بتواند ناهمواریهای این اسیق ق نشیب و فقاز
را تحمل کقد  ،قافله را به س ات به الصد بقساند.
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 16-11؛ اتناسرب با این بخش خلبه است « ُ
أاین َوحیه» که دربارۀ یاابق اکق  است .یکی از اقایط

ارایسرتگی انسران بقای این که وحی بق او نازل ارود ،ااانتداری کاال دربارۀ وحی اسرت که تلت اساسی
اطمینران اقد بره یراابق اسرررت ترا تقدیردی دربارۀ از جانب خدا بودن وحی به خود را ندهند (زاانی،
 ،13۷3ص  . 21۷ااا تلی در این خلبه به این وی گی حضررقم احمد ااررار ایکنند و در ققآن
نیز بق آن تأکید اد است.
نتیجهگیری

حدیث سررازندۀ بخشرری از فقهنگ جااعۀ اا بود اسررت و اگق قدرم اسرراگویی به بقخی قسررشهای
اسراسری و نیازهای نسرل حاضرق را دااته بااد؛ همننان در بافت فقهنگی جااعه ااندگار خواهد اد .این
اسرررأله تا حدود زیادی به اررریوۀ بیان حدیث بسرررتگی دارد .در بقخورد اولیه با حدیث ،حتی اگق اخاطب
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بخواهد با دیدگا تهکق انتلادی سررقاغ آن بقود ،نیاز اسررت از ارریوۀ سررنتی بقرسرری حدیث ب ق بقد تا ابتدا
تعیین اتتبار اررود و صر حیت تمل یدا کند .در اقحلۀ ف ج حدیث ،توجه به تلو یاریگق حدیث نیز الز
اسرررت؛ اانند زبان و ادبیام تقبی و اصرررول فله که از قدیج القد بود اند و بقخی اررراخههای جدید آن ا
اراننرد زبران دین ،هقانوتیرک روشارررناختی (که «اقاد جدی اتکلج» را نادید نمیگیقد و از یش خود
بقدااررتی را بق اتن تحمیل نمیکند؛ بلکه از خود اتن و به اررکل قاتد اند نتیجه را اسررتخقاج اینماید ،
کنند که به حدیث وهی سرررنتی یاری رسررراند و به تلویت وهش حدی ی انجق ایارررود؛ هقچند بخش
زیادی از این تلو  ،ک ن اند و در احیط تلمی ااقوزی با جااه و ابزار نو به ج ان گا ن اد اند.
با توجه به ا کهای تلمی اتن وهی ،این اجموتۀ تعیین اتتبار و اصرالت حدیث ،در صورم تأیید
اتتبرار ،بره ارا اجوز ایدهرد از گهترههرای آن در حیلۀ اوضررروتی که القد ایکند در جااعۀ ااقوز به
تناسرب نیاز اسرتهاد کنیج .به این تقتیب ،بیان ااقوزیتق اضرمون روایت صرحیح ،با کمک به ف ج سخن،
ایتواند اسرراگویی نیازی از زندگی انسرران تصررق حاضررق اررود و چون نلشرری در تابلوی فقهنگ و سرربک
زندگی اس ای باقی بماند.
وهش حاضررق دربارۀ خلبۀ  1۶4ن ج الب غه ،س از حل اشررکل ارسررال حدیث با ارریوۀ «تعویض
سرند» ،از ققاین ک ای خود اتن خلبه و ذکق نظقیۀ وهشگقان بقجستۀ این حوز  ،به تاریا تلقیبی ایقاد
خلبه ااار کقد تا نگاهی به ج ت صدور آن دااته بااد و نیز الداهای بقای ف ج صحیحتق خلبه بااد؛
این اسأله در بقرسی صدوری و احتوایی حدیث ،تأثیق دارد.
وهش ،در قسمتهای تحلیل احتوایی ،بهانظور ف ج اتن ،به ذکق تقجمه ،تعیین اوضو و تحلیل
احتوای خلبه قداخته و در این کار از ابحث الهاظ تلج اصرول و تحلیل زبانی و ادبی سربکاناسی ب ق
بقد .در نتیجۀ تشررقیح کالبد اتن در سررلح زبانی (ارراال بقرسرری آوایی ،لغوی ،نحوی  ،فکقی و ادبی ،به
وی گیهایی از اتن دسرررت یافت که ایتواند جزء وی گیهای ن ق ااا تلی باارررد .این تمیز ارزارررمند
بود و بقخی وی گیهای ک

ایشان را اشخا کقد است.

در ن رایرت ،بره انظور تقضرررۀ حردیرث بره کتراب ،بخشهرایی از اتن خلبه را با ققآن سرررنجید ،که
هماهنگی و الابلت آن با کتاب تأیید اررد .احتوای خلبه با تلل و انلق ،نیز هماهنگی دارد و یادآوری
ایکند تلی« ربیب نبی» اسررت .ایشرران همانند اقبی بزرگوارارران حضررقم احمد درسررتیها و
نیکیها را یادآوری و تشویق کقد و بق ک یها و نادرستیها اتتقا
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نمود و نلشی آگاهی بخش دااتند.
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خود اتن ،یافتههایی از آن استخقاج
بقخی اراخههای زبانارناسری و سربکارناسری ایتوانند با تحلیل ِ
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بنابق وهش حاضرررق سرررخنان تلی بن أبی طالب در خلبۀ  1۶4ن ج الب غه و نکاتی که در این
حیلۀ اوضروتی القد کقد با نگا انتلادی و ابزارهای اتن وهی ااقوزی نیز بقرسری اد  ،ا ق اصالت
اتن خورد و با تشرقیح نکام اختلف آن ،هنجارها و ارزشهایی ف مید اد که قابلیت طقد و اجقا دارد و
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ایتواند ا ک تمل ققار گیقد و بار دیگق نوید فقهنگآفقینی دااته بااد.
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