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مفاد آنکه پذیرش یا رد روایت را به دنهال دارد ،از نتتای ایتن مهتم
است .از همین روست که یکتی از شترایط اعتح دریافتت حتدیث،
مقابله شفاهی آن بوده و چندان بته پتذیرش دستتنتوی

و مکتتوب

حدیثی و نقل آن (مناوله) ،رو ختوش نشتان داده نمتیشتده استت.
این مقاله می کوشد ختوان

بتر پایته نخت ه نوشتتار روایتات را بته

محل بحث گذاشته ،عوامتل بخترستاز قرا تت هتا متدتدد از متتن را
بکاود .به دیگر س ن ،عوامل پدیدآورنده بدفهمی در ختوان
حدیث را گونتهشناستی نمایتد .پتشوه

متتن

حابتر بتا روش توصتیفی-

تحلیلی و با تمرکز بر نمونههایی که از هنهههتا م تلت  ،متیتتوان
خأل صورت ملفوظ روایات را به بحث گذاشت ،سامانیافته استت و
به این نتیجه رسیده که مهمترین عوامل چندخوانشی در متن روایتات
«نهود عح م سجاوند »« ،تقالیت روایتات»« ،نهتود حرکتتگتذار »،
«توهه نداشتن به ترکیهات پایدار زبانی» و «ماهیتت قتالهی و اشتتقاقی
زبتتان عربتتی» استتت .کوشت

شتتده استتت بتتا مثتتالهتتایی از روایتتات

مدصومین(ا) و ارا ه پارها از برداشتهتا متفتاوت و متدتارز از
آن ،نشان داده شود توهه به امور فوق تا چته میتزان درختور توهته و
شایان دقت است.
واژههای كلیدی :روایت ،صورت ملفوظ واژگان ،فقه الحتدیث،
متن روایت ،مضالرب المتن.
طرح مسئله
یکی از مهاحث مقدماتی در فقه الحدیث ،اهتمام بته «تثهیتت متتن یتا رفت ابتالراب از
متن» (میرهلیلی ،1390 ،ص )62و «دستیابی بته متنتی متنقح از حتدیث» (همشتید ،1383 ،
ص )57است.
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از همین روست که رسیدن به صورت صتحیح ملفتوظ 1روایتات ،در شتمار ن ختتین و
بنیاد ترین تحش حدیث پشوهان قلمداد شده است .بنابه گفتته برختی از محققتان ،گتام اول
در فهم حدیث ،درنگ در متن خهر است تا مدلوم شود متن خهر صحیح است یا خالتایی در
امح یا خواندن آن رخ نموده است( 2مدز دزفولی ،1338 ،ص.)3
ماهیت پیدای

خط و نوشتار ،ثهت زای ها و تراوشها فکر و بی

آن چیز است که بر زبان هار شده است .در همین راستا ،پ

از همه ،ثهتت

از ن ختین مرحلته تتاریخ

حدیث که همانا نقل صورت شفاهی احادیث مدصومین(ا) بوده است ،نوبت به ثهتت کتهتی
شنیده ها رسید .درباره گذار از صورت ملفوظ بته صتورت شتفاهی ،بحتثهتا دامنتهدار
طر شده که از امکان نقل به مدنا گرفته تا تقالی و تصحی

و تحری  ،همگی به قرا ت و

فهم حدیث مرتهط است .از همین رو ،دستیابی بته شتکل صتحیح ملفتوظ واژگتان ،اهمیتت
فراوان دارد .این امر یدنی خوان پتذیر دو یتا چندگانته روایتات مدصتومین (ا) بته دلیتل
محوریت س نان پیشوایان در زندگی پیروان ،اهمیت شایان توههی دارد.
اگرچه در آثار با عنوان فقه الحدیث بدین نکته عام اشتاره رفتته استت کته ن ختتین
گام در فهم روایات ،آشنایی با ادبیات عرب ت با تکیه بتر دانت هتا لتتت ،صترن ،نحتو و
بحغت ت است ،3امّا به صورت ویشه بر گونهشناسی ملفوظ واژگان تمرکز نشتده استت .ایتن
مقاله می کوشد خوان

بر پایه نخ ه نوشتار روایات را به محل بحث گذاشته ،و توبتیح

دهد چه عواملی بخترساز قرا ت ها متددد از متن روایت میگردد؟ .به دیگر س ن ،عوامل
پدیدآورنده بدفهمی در خوان

متن حدیث را گونهشناسی نماید.

« .1خط نشانه محسوس و دیداری نظام ذهنی زبان است و بهعنوان مادهای کهه نظهامههای آوایهی را در
خور منعكس میسازد ،با زبان ارتباط مییابد .لذا زبان یک پدیده ذهنی واحد است ،دو تظهاهر و نوهود
مادی متفاوت دارد که یكی گفتاری و شنیداری ،و دیگری نوشتاری است» (باقری ،1371 ،ص.)113

التأمل فی م ِ
حیحِ اِّمحا فحی الاتا حه اوو فحی القداثحه فوقح و ح
« .2اجلهةُ االولیُّ ،
نت اخل ِرب و انّه صحیح اوو ووعح و فححه حوف م
وعوع ِ
ذلک فی مواض و منها».
عض و
ُ
 .3برای نوونه ،رک :مسعودی ،عبدالهادی ( ،)1389درسنامه فهم حدیث ،بخش دوّم ،فصه سهیر فهه
حدیث؛ میرجلیلی ،علیمحود ( ،)1390روش و مبانی فقه الحدیث ،فص چهارم ،بخهش علهوم مهورد
نیاز در فقه الحدیث.
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 .1گشتارهای خوانشی 1خنثی
امروزه گرچه در حوزه مدناشناسی ،این امر پذیرفته نیخت کته دو واژه در یتک زبتان،
از نظر همه مؤلفهها مدنایی 2در حوزه مدنا صریح 3و از نظر همه مدناهتا هتانهی 4تمامتا
یکخان باشتند (پتاکت،ی ،1394 ،ص ،)187امتا برختی هابجتاییهتا در ختوان

و انتقتال از

تلفظی به تلفظی دیگر ،با آنکه تفاوت هتا ریتز مدنتایی بته دنهتال دارد ،امتا در کلیتت مدنتا
چندان تتییر پدید نمیآورد .پ

میتوان چنین کلماتی را مترادن نخهی قلمتداد کترد .از

این گونه گشتارها که تتییر محخوسی در مدنا ایجاد نمیکنند ،میتوان بته «گشتتار خوانشتی
خنثی» تدهیر کرد .برا نمونه ،در حدیث زیتر ،ختوان هتا متدتدد تترثیر شتگرفی در نتوا
برداشت حدیثپشوهان ایجاد نکرده است:

ِ
ِ ِ
ِ
در روایتی از پیامهر(ص) آمده استت « :وعلوحح ُُْ حال وردفو ِ فوهحی المُحسحةُ فوإنَّحهُ ْ وَحا وْ ویحیءم
ی ِزی ُ فِی ال وعق ِل فو ِهی» (برقی ،1371 ،ج ،2ص .)517در «املاحسةُ» ،سته قرا تت محتمتل استت.
ِ
سحةُ» باشد :بر شما باد به گیاه کاسنی؛ زیرا کیاست و زیرکی در
ن خت آنکه اسم آلت «ماحو و
احسحةُ» یا استم فاعتل از
اثر خوردن آن بوهود میآید .اما چنان،ه اسم فاعل از باب إفدال « ُم و
سةُ» باشد ،در هر دو صورت ،پیام حدیث چنین خواهد بود :بر شتما بتاد بته
باب تفدیل « ُم واحِّ و
گیاه کاسنی؛ زیرا مقو کیاست و زیرکی است (مجلخی ،1403 ،ج ،63ص.)234
 .2گشتارهای خوانشی فعّال

 .1گشتار ( )transformationاز نظر لغوی به معنای تغییر ،جابجایی ،دگرگهونی و دگردیسهی اسهت.
تعاریف اصطالحی گشتار در دانشهای گوناگون نیز بر هوین پایه بیان شده اند .به عنوان نوونهه ،گفتهه
شده« :در انتقال یک متن به متن دیگر تغییراتی روی میدهد کهه گشهتار نامیهده مهی شهود» (صهافی و
دیگران ،1395 ،ص.)17
. Semantic Components.

2

. Denotation.

3

. Connotation.
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در کنار گشتارها خوانشی خنثی ،یک سر هابجاییهتا در ختوان هتا وهتود دارد
که تفاوتها بنیادین مدنایی را در پی دارد و به هیچ وهه نمتیتتوان آنهتا را متترادنهتا
نخهی قلمداد کرد .از این گونه انتقالها میتوان بته «گشتتار خوانشتی فدتال» تدهیتر کترد .در
ادامه به پن محور اصلی عوامل بخترساز این نوا گشتار که زمینهساز تتییتر در مدنتا هختتند،
اشاره خواهد شد.
 .1-2فقدان عالئم سجاوندی
ن ختین عامل زمینه ساز گشتارها خوانشی فدال ،نهود عح م سجاوند است .توبیح
آنکه به هنگام ایراد س ن ،واژگان با واسالهها صوتی به هم پیوند میخورند و بته کمتک
آهنگ و لحن کحم ،مدنا همله و ارتهاط منالقی اهزا آن بر شنونده آشتکار متیگتردد؛
لیکن در زبان نوشتار ،چون خواننده از راه گوش ،درک ماللب نمیکند ،ناچار بترا درک
بهتر همحت و عهتارات ،بایتد از عح متی چتون نقالته ،ویرگتول ،عحمتت ستؤال و تدجتب
استفاده کرد .به این دسته از نشانهها« ،عح م سجاوند » گفته میشود.
عدها کاربخت عحیم سجاوند را تخهیل در امر خوانتدن و فهتم درستت مالالتب و
کمک به رف پارها ابهامها دانخته (یاحقی و ناصتح ،1384 ،ص )79و برختی راهتی بترا

انتقال احخاسات نیز بدان افزودهاند« :الرتعحْ هو ح حنی الاتاب عالماحه من التقنحط و اصطالحا

هح ححو امح ححت اط عالمح ححاف اصح ححطالححة حوض ح ح فح ححی ا نح ححاء الاح ححالط ل حح ححاْ مح ححا یقف ح ح الااح ح ح مح ححن
ِحسامحاف و معحانی» (عیخی و عای  ،2003 ،ص .)253نمونهها زیر ،به خوبی نشان متی-
دهد که نهود عح م سجاوند در یتک روایتت ،تتا چته انتدازه متیتوانتد بتر برداشتتهتا
م تل

از روایت اثرگذار باشد.

نمونه:1

ِ
ححَ وعلوح ِحه حجحا فوح وقح
در روایتتی از پیتتامهر(ص) آمتتده استتت « :ومححن و و
حاف وعلوح ظوهحد وحح لو و
وِدثو ِمنهُ ِّ
الذ َّمةُ» (خالتابی بختتی ،1352 ،ج ،4ص .)142دو احتمتال در قرا تت لفت «حجحا»

وهود دارد:
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حالت ن خت اینکه ،عحمت ویرگتول پت از لفت « وحح » قترار گیترد .بتالته  ،ههتت
مدنادهی روایت با این نوا خوان  ،لف «حجحا» بایتد بتا کختر حتان یدنتی « ِحجحا» بته مدنتا
عقل(صاحب بن عهاد ،1414 ،ج ،3ص )140تلف شود و در ایتن صتورت ،منالتوق روایتت
چنین است :هرک

بر پشت بام ب وابد ،عقل ندارد و از حفاظت الهی خارج شده است.

حالت دوم آنکه ،عحمت ویرگول پ

از لفت «حجحا» آورده شتود .در ایتن صتورت،

لزوم مدنادهی روایت آن است که لف «حجا» ،بهصورت « وحجحا» بته مدنتی کنتاره (خالتابی
بختی ،1352 ،ج ،4ص )143باشد که مدنا چنین میشود :کخی که بر پشت بامِ بتدون کنتاره
ب وابد ،از تحت حفاظت الهی خارج شده استت .توبتیح ماللتب آنکته ،خداونتد حفاظتت
تمام افراد را بر عهده گرفته است؛ امّا اگر کخی بهدستت ختود ،هحکتت ختوی
آورد یا کار م ال

را فتراهم

دستورات الهی انجام دهد ،خداوند او را بته حتال ختود رهتا خواهتد

کرد و گویی از تحت حفاظت الهی خارج شده است.

ِ
جحد»
حاف وعلوح ومحط وغح ِِ ُحو َّ
مضمون دیگر روایتات هم،تون «نحو وهح وَ ُمحو ُ اللَّحه أَ ْوْ یو و
حاط وعلوح ومححط وغح ِِ ُحو َّجححد وِدثوح ِمنححهُ ِّ
الذ َّمححة» (صتتدوق،
(کلینتتی ،1407 ،ج ،6ص )530و « ومححن نحو و
 ،1413ج ،3ص )557بر همین مهم یدنی اهتناب از خوابیدن بر ارتفاعات بدون حفاظ اشاره
دارد .پ

این احتمال تقویت میشود که خوان

« وحجحا :حفاظ» صحیحتتر باشتد؛ بتهویتشه

حاف وعلوح
اگر بدانیم شهیه این روایت را ربّاعی به نقل از ب ار و ابتی داود بتهصتورت « ومحن و و
ظوه ِد وحح لوححَ وعلوح ِحه ِح وجحاب فوح وقح وِدثوح ِمنحهُ ِّ
الذ َّمحةُ» (ب تار  ،1401 ،ج ،3ص426؛ ابتی داود
و
سجختانی ،1410 ،ج ،1ص )310در بابی با عنوان «کداهحة النوط علی مط ال ج َ له» آورده
است (ربّاعی ،1427 ،ص.)2128
نمونه:2
در روایتی از امام صادق(ا) درباره درستتی نمتاز افتراد کته در پایتان قرا تت فاتحت

الکتاب ،لف « ِآمحنی» میگویند ،سؤال شد .آن حضترت در پاستخ فرمودنتد« :محا ْوحسحنها وو
ف ِِبوا» (طوسی ،1407 ،ج ،2ص.)75
اخرض َّ
الفو و
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پاسخ امام بنا به خوان

متفاوت ،دو گونه خواهد بود :ن ختت آنکته عحمتت تدجتب

سحنوح وها » قرار گیرد؛ که در این حالت ،فدل «اخ ِرحض» را باید صیته امر دانختت
پ از « وما ْوح و
و بنابراین ،از پاسخ امام چنین برداشت میشود« :چه امر نیکویی! ولی آن را بتا صتدا بلنتد
قرا ت مکن[تا سهب گمراهی دیگران نشتود » .از همتینرو ،روایتت بته احتمتال فتراوان ،در
شرایط تقیه صادر شده باشد.

دوّم آنکه ،عحمت ویرگول بدتد از «اُح ِسحنُح وها» قترار گیترد .مزمته چنتین خوانشتی آن

است که « ومحا» ،نافیه و «اُح ِسحنُح وها» ،به صیته متکلّم از باب إفدال قرا ت شود .در ایتن حالتت،
برداشت م اطب از س ن امام چنین است :من از آن اطحعی ندارم و تو نیز چنین مگو؛ کته
میتواند کنایه از نهود آن در سنّت پیامهر(ص) داشته باشد .ناگفته نمانتد در احتمتال دوّم ،دو
نوا قرا ت میتوان برا «اخرحض» متصور شد :یکی اینکه ،فدل امر «ِخ ِرحض» باشتد؛ یدنتی
حض» بتوده و در
این ماللب را نزد عامه (اهل سنّت) بیان منما؛ و دوم آنکه ،فدل مابتی «ْخ ور و
واق کحم خود راو باشد؛ یدنی امام هنگام بیان این ماللب ،صدایشان را پایین آوردند کته
در ایتتن صتتورت ،حمتتل روایتتت بتتر شتترایط تقیتته ،قتتوت متتیگیتترد (مجلختتی ،1414 ،ج،4
ص.)351
 .2-2تقطیع روایت
دومین عامل بخترساز گشتارها خوانشی فدال ،تقالی نادرست متن روایت استت کته
بهعنوان یکی از آسیبها شای در حدیثپشوهی مالر میباشد .تقالی در لتت به مدنتا
قالده قالده کردن و در علم حدیث به مدنا ِ «هدا کردن و آوردن ب شی از یک حدیث در
باب متناسب ،بهگونه ا که مدنتا ب ت

هداشتده ،هماننتد مدنتا قهتل از تقالیت باشتد»1.

(شهید ثانی ،1408 ،ص.)319
گرچه تقالی گاهی سودمند و یا حتی برور است؛ اما در موارد  ،قراین فهتم متتن
روایات را از بین میبرد که این امر متی توانتد منجتر بته اختتحل در فهتم روایتت ،اهمتال و
اب الالثِوق ِة ِه لِ
 .1حوحردیق احل ِ
یث وعلو األ و ِ
قطوع.
إلحتجاج املنام ِ م و ُمداعاةِ ما ومو وق ِمن وَتامحَّ ِة وم
ِ
عَن امل ِ
و
ُ و
و
ُ
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تدتتارز در میتتان روایتتات و اختتتحن در فتتتوا فقهتتا گتتردد (بتترا مالالدتته بیشتتتر؛ ر.ک:
مهدو راد و دلیر  ،1389 ،صص .)157-132حدیثپشوه در چنین موارد باید بتا فحتص
کامل و مراهده به مناب اصیل حدیثی و تشکیل خانواده حدیث ،به متن کامتل حتدیث و در
نتیجه فهم صحیحی از آن دست یابد .برا تقالی میتوان نمونهها زیر را شاهد آورد:
نمونه:1
امام صادق(ا) در پاسخ به زندیقی که درباره شتیوه شتناخت انهیتان ستؤال کترده بتود،

ِ
ِ
ِ
ِ
ك فِی َُ ِّل ودهد وو وزوماْ ِِمَّا
ین ِمن ِعن احلو ُِح ِْ ال وعلح ِْ ِاحلُِ ومة ُُثَّ حوو و وذل و
چنین فرمودندُ ...« :م وؤیَّ و
ِِ
الد ُمل و األونِححاء ِمحن الح وَّالثِ ِل و ال ورب ِاهح ِ
َّ اللَّ ِحه ِمحن ُح َّجحة ی ُُحو ُْ وم وعحهُ علحْ
نی لِ وُ و
ححال وولُ وحو ْوَ ُ
ُ و
ْوحو ه ُّ ُ و
و و
ی ُ ُّ عل ِ
ص ِق وم وقالوتِ ِه وو وج ووا ِز وع و الوتِ ِه» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص.)411
و
در خوان لف «علْ» دو احتمال وهود دارد؛ یکی « وعلو محْ» به مدنا نشتانه و دیگتر
« ِعل مْ» به مدنا دان (مجلخی ،1404 ،ج ،2ص .)261در توبیح قرا ت ارهح بایتد گفتت
شیخ صدوق با همین سلخله سند ،روایت را در «التوحید» نقل کرده است؛ با این تفتاوت کته

به ها «ِ ...من ال وَّالثِ ِل و الرب ِاه ِ ِ
َّ اللَّ ِه ِمن ُح َّجة ی ُُو ُْ وم وعهُ علْ ،»...عهارت « وو
نی ل وُ وحال وولُ وو ْوَ ُ
و
و وو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّواه من ححاء ال وموحو وو حوداء األوَ ومه وو األو حود ِ
َّ اللَّه محن
أ فو وال وولُو ْوَ ُ
ال وَّالث ِل وو ال وورباهنی وو الش و
علْ  »...آورده است (صدوق ،1398 ،ص.)249 -250
ُح َّجة ی ُُو ُْ وم وعهُ م
با توهه به سیاق عهارات که اشاره به «نشانهها » نهوّت پیامهران و رسومن دارد ،بتهنظتر

میرسد واژه « وعلو محْ» به مدنی نشانه ،با سیاق روایت هماهنگتر و صتحیحتتر باشتد .در واقت

کلینی با تقالیدی که در متن روایتت صتورت داده ،بته خوانشتی متفتاوت دستت یافتته و در
نتیجه ،خواننده را به برداشت مدنایی غیر مرتهط با سیاق عهارت رهنمون گشته است.
نمونه:2

ِ
ِ ِ
َحاثِ ول
امام علی(ا) درباره هویندگان علتم فرمتودهانتد« :یحا َوالح و العلح ِْ َّْ ِ ،العل وحْ ذُو فو و
ِ
حِة ...وو حُمتححه الح وحووَع» (کلینتتتی ،1407 ،ج ،1ص .)117واژه «حامتححه» بتتته دو صتتتورت
وَثح و
( ِحا ومتُهُ) و ( وح وا ومتُهُ) محتمل است.
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اگر به صورت « وح وا ومتُهُ» قرا ت شود ،به مدنا دهانه استب استت؛ از آن رو کته متان
خروج حیوان از مخیر مورد نظر راکب میگتردد (مجلختی ،1404 ،ج ،1ص157؛ هم،نتین
ر.ک :مجذوب تهریز  ،1387 ،ج ،1ص .)623با چنین قرا تی ،علم به اسهی تشهیه شتده کته
دهانه آن ،ورا و پرهیزکار است و در واق با ورا است که طالب علم میتوانتد در مختیر
درست هدایت شود .مح صالح مازنتدرانی چنتین قرا تتی را بتهدلیتل عتدم تناستب بتا ستیاق
همحت حدیث ،منتفی دانخته و بیان میدارد :چنین تدهیر در مورد طالب علم ،غیر مدمول
است (مح صالح مازندرانی ،1382 ،ج ،2ص .)208به همین سهب ،قرا ت برگزیده محصالح

« ِحا ومتُهُ» است.

در هواب مح صالح بایتد گفتت ،ترمّتل در عهتارات بدتد ایتن حتدیث « ...وو ُمسحتو وقُّدُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضححا وو عوحو ُمححهُ ال ُم ح و واَاةُ وو
حنی ال وُلِ ومح ِحة وو ومححح ُرهُ ِّ
الد و
َّجححاةُ وو عواث ح ُ ُ ال وعافح حةُ وو ومدوَُححهُ ال ووفوححاءُ وو مح وحال ُحهُ لح ُ
الن و
حاووَةُ ال ُعلو ومحاء» حاکی از آن است که ملزومات طالب علم در مدانی استدار متفتاوتی
وج ُ
حشهُ ُحو و
نظیر « ومدوَ »؛ « ِم والح»؛ « ومحِ»؛ «عوححو »؛ « وجحح » بته کتار گرفتته شتده استت .بنتابراین،
سیاق همحت حدیث ،نه تنها چنین امر را منتفی نمتیستازد؛ بلکته تقویتت کننتده قرا تت

« وح وا ومتُهُ» نیز میباشد.

 .3-2توجه نداشتن به تركیبات پایدار زبانی
سومین عامل گشتارها خوانشی فدال ،توهه نداشتن به ترکیهات پایتدار زبتانی استت.
در هر زبانی ،میزان قابل توههی از ترکیهات واژگانی وهتتود دارد کتته «همهختتگی درونتی
کلمات تتشکیل دهنتده آن ،منجتر بته یکپارچگی مدنایی و تمامیت مفهوم ترکیب میشود»
(رههر و ولیپور ،1392 ،ص .)191این ترکیهات کته از آنهتا تدهیتر بته «ترکیهتات پایتدار»
میشود ،در فراینتد برقترار ارتهاط ،ساخته نمیشود؛ بلکه به صورت مجموعتها آمتاده و
موهتود در زبتان بتوده (همان ،ص )192و دچار هی،گونه کاه  ،افزای

و یا تتییتر نمتی-

گردند و به مرور زمان ،به شکل برب المثل و یا اصالح درآمدهاند (برا آگاهی بیشتتر؛
ر.ک :غحمی و ایزانلو ،1390 ،ص.)75
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در واق  ،ترلیفاتی که با عناوین «بربالمثلها»« ،امثال و حکم»« ،اصالححات زبتان» و
 ...به رشته تحریر درآمده ،ناظر به همین ترکیتبهاستت .ترکیهتات پایتدار کته پیشتینها در
عوامل سیاسی ،تتاری ی ،فرهنگتی و حتتی طهیدتی ت هترافیتایی دارد (رههتر و ولتیپتور،
 ،1392ص )190در علمی به نام «فرازیولوژ » مورد بررسی قرار میگیرد.
فرازیولوژ یتا عهتتارتشناستتی شتاخها از علتم زبتانشناستی استت کته بته مالالدته
عهارتها خاصی از واحدها زبان میپتردازد (ایزانلتو ،1393 ،ص .)17ایتن اصتالح را
اولین بار می اییل نیاندر ،زبانشناس آلمانی در سال  1558م .به منظور بیتان مجمتوا عهتارات
گفتتار اصتالححات ست نور یونتانی بته نتام ایخکارات به کار برد (رههتر و ولتیپتور،
 ،1392ص.)189چنان،ه حدیثپشوه ،اطحعی از ترکیهات زبتانی مصتاللح در زبتان عربتی و
به ویشه روایات نداشته باشد ،به طور قال در فهم روایات با مشتکل مواهته خواهتد شتد .در
زیر به نمونها از این دست اشاره میشود:
نمونه:1

ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
حوف
از پیامهر(ص) روایت شده است « :ومحن ْوصحو و آمنحا فحی ومحدِه ُم وعحاى فحی و و نحه وو عنح و ُ عُ ُ
یوِم ِه فوِإََّّنوا ِح وحزف لوهُ ال ُّنحا ِِبو وذافِ ِِوها» (طوسی ،1414 ،ص588؛ مجلخی ،1403 ،ج ،69ص.)69
لف «محدِِه» به دو صورت قابل خوان است .اگتر بته کختر ستین خوانتده شتود« ِمحدِِه» بته
مدنا «درون» و « ِ
آم محن فِحی ِمحدِِه» ،انخان دارا آرام درون مدنا میشود .بر این استاس ،از
روایت چنین برداشت میشود :آنکه صتهح را بتا آرامت

درون آغتاز کنتد و دارا عافیتت

هخمانی باشد و مداش آن روز را داشته باشد؛ گویا تمام دنیا از آن اوست؛ و چنان،ه به فتتح

سین قرا ت شود « ومدِِه» به مدنا مذهب و راه بوده (صاحب بن عهاد ،1414 ،ج ،8ص)312
روایت چنین فهم میشود :آنکه صهح را با ایمان متذههی آغتاز کنتد و در عافیتت هختمانی
باشد و مداش آن روز را داشته باشد؛ گویا تمام دنیا از آن اوست.

السحد ِ
ب» را در مورد کخی به کار میبترد
با توهه به اینکه عرب ،اصالح ِ «فُال مْ و ِامح ُ ِّ

که دارا فراغ بال و آرام

خاطر باشد (ابن درید ،1987 ،ج ،1ص )309قرا ت « ِمدِِه» بته

کخر سین قرا ت ارهح خواهد بود.
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 .4-2نبود حركتگذاری
نهود حرکتگذار الفاظ روایات ،چهارمین عامل بخترساز گشتارها خوانشی فدتال
است .درستنویخی کلمهها و حرکتگذار روشتمند متتون عربتی ،خواننتده را بته ستو
استفاده بهینه از آن متن میکشاند (تقیه ،1394 ،ص.)103
ناس ان کتب روایی به دلیل سرعت در کار و صرفههویی در هوهر و کاغذ ،در کنتار
موارد چون چخهاندن الفاظ به هم و ایجاد فاصله کم میان سالرها ،فرصتی بترا حرکتت-
گذار الفاظ روایات نداشتهاند .همین امر سهب شده تا حدیث پشوه در فهم صتحیح برختی
روایات ،دچار مشکل گردد .در یک تقخیم بند  ،این واژگان مشکلساز را میتتوان در دو
دسته الفاظ هامد و مشتق بررسی کرد که در ذیل به نمونههایی اشاره خواهد شد:
 .1-4-2الفاظ جامد
از همله عرصههایی که در اثر نهود حرکتگذار تددد خوان ها صتورت ملفتوظ
روایات قابل مشاهده است ،دامنه الفاظ هامد است .در واق  ،گاه تددد ختوان

در میتان دو

اسمی است که هیچ یک از آنها وزنی قیاسی ندارند که بتواند بر تفاوت مدنتایی روشتنی بتر
اساس وزن دملت داشته باشد .به عنوان نمونههایی از این دست میتوان به موارد زیر اشتاره
کرد:
نمونه:1
امام سجاد(ا) دشمنان اهل بیت پیتامهر(ا) ،بتهویتشه قتاتحن امتام حختین(ا) ،را چنتین

ف ح ِهْ عح و دا و اع ححتلهْ ح دا و وال حوح وذَ علوح وجح ِحه األوَ ِ ِ
نفتترین کردنتتد« :اللَّهح َّحْ ْوح ِ
وح ح ا»
و و ُُ
ُ
َّ مححن ُهْ ْ و
و و
و
(مجلخی ،1403 ،ج ،45ص .)52لف « دا» به دو صورت « حو و دا» و « ِح و دا» محتمتل استت.
اگر به صورت « حو و دا» خوانده شود ،به مدنتی تفرقته و پراکنتدگی بتوده (مهنّتا ،1413 ،ج،1

ص )68که برداشت م اطب از دعا چنین خواهد بود :خداوندا! هی،یتک از اینتان را از قلتم
نیانداز و آنها را در حالیکه پراکندهاند ،بهصورت تکتک بک ؛ اما چنان،ه « ِح و دا» خوانده
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شود ،هم ِ « ُ ِّة» خواهد بود به مدنا نصیهی از هتر چیتز (همتان ،ج ،1ص )69کته منالتوق
دعا چنین است :خداوندا! هی،یک از اینان را از قلم نیانداز و سهمی از قتتل را نصتیب آنتان
کن .به عهارت دیگر؛ خدایا! مرگ آنها را از طریق کشته شدن توسط دیگران (و نه با مرگ
طهیدی) قرار بده.
نمونه:2

در روایتی از پیامهر(ص) درباره حرمت شراب آمده استُ « :حِّدوم ِ اخلوم ُحد ح ِ وعحنِ وهحا عولِحلُ وهحا
حاد» بتته دو
وو وکثِ ُِوهححا ح وو السححُد ِمححن َِح ِّحل وی حداب» (نختتایی ،1348 ،ج ،8ص .)319لفتت « َّ
السح ُ
الساد» محتمل است .نزد لتویان « وَخد» به ماده مختتیآور گفتته متی-
الس واد» و « ُّ
صورت « َّ
شتتود؛ «اخلمححدم مححا وَخوححد العقححل و هححو مسح ِ
الشحد ِ
اب» (ابتتن منظتتور ،1414 ،ج ،4ص)255؛
حُمد ِمح وحن َّ
و و و و ُو ُ
و ُ
«اخلوم ُدم ما ْوم وُود» (مرتضی زبیدى ،1414 ،ج ،6ص)363؛ «اخلوم ُدم ما ْم وُود من وعف ِِ العِنو ِ ،
ْو عحاط» (فیروز آبتادى ،1415 ،ج ،2ص )78کته در ایتنصتورت ،بتا واژه « ومح واود» متترادن

الس وُ ُد ،حدَةم اخلوم ُد» (همان ،ص.)114
خواهد شد؛ زیرا گفته شدهَّ « :

هم،نین ،در آیه «حوحتَّ ِ ُذو وْ ِمنهُ ومح وُدا» (نحل )67:این واژه به مدنا شراب استدمال شده

الفحی ِو» (ابتن
السحُُدم نقححض َّ
السحُُد» قرا ت شود ،متضتاد هوشتیار بتودهُّ « :
است .اما اگر « ُّ
منظور ،1414 ،ج ،4ص )372و در واق  ،به حالتی که میان انخان و عقتل عتارز متیشتود،

مُد گفته میشود« :حالوةم ححع ِرتَّ نی ال ِ
مدء و وعقلِه» (مرتضی زبیدى ،1414 ،ج ،6ص.)533
و ُ
ُ

السح وُد» ،از روایت چنین برداشت متیشتود:
بنابراین اگر بهصورت اسم خوانده شود « َّ

السح وُد»
...خداوند تمام نوشیدنیها مختیآور را حرام کرده است .الهته ،در این صورتَّ « ،
عال

السحاد»،
تفخیر برا «اخلومحد» خواهد بود و اگر به صتورت مصتدر خوانتده شتود « ُّ

مقصود حالت مختی ناشی از نوشیدن هر نوا نوشیدنی مختیآور بوده و روایتت چنتین فهتم
میشود ... :هر حالت مختیا که از هر نوشیدنى مختیآور حاصل شود ،حرام است.
مزم به ذکر است که برخی با استناد به قرا ت اخیر ،نوشیدن اندک شراب را بهگونته-
ا که موهب مختی نشود ،مها دانختهاند (ابن اثیتر ،1367 ،ج ،2ص .)383توبتیح آنکته،
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نحوه خوان روایت ،به تفاوت فتوا هم منجر میشود .در روایاتی نظیتر « َُحل مس ِ
حُد وح وحد ماط وو
ُُ
ِ
ِ
ِ
َحا وْ
َُ ُّل ُمسحُد وَخ محد» (کلینتی ،1407 ،ج ،6ص)408؛ «ِ وذا وَانحو لوحلوحةُ حسح و وعش وحدوة محن ویحه ِد وَوم و
 ...فو وال ی وق مؤِمن َِّال ُغ ِرد لوحه َِّال ویحا َِب مس ِ
حُد» (صتفار ،1404 ،ج ،1ص )222نوشتیدن هتر
و ُ
و ُ
ُ م
نوا ماده مختکننده بدون تو هه به ایجاد یا عتدم ایجتاد حالتت مختتی ،بالتور ماللتق حترام

الساد» ترهیح دارد.
شمرده شده است .از این رو ،قرا ت « ُّ

قابل ذکر است که راغب اصفهانی « ُمحاد» را به مدنا تمام نوشیدنیهایی دانختته کته

حالت مختی ایجاد میکننتد (راغتب اصتفهانی ،1412 ،ص .)416بنتابراین ،حتدیث بتهطتور
ماللق ،هر نوا نوشیدنی مختکننده را تحریم میکند.
نمونه:3

تفاوت در حرکت ،در برداشت از روایتت مشتهور « َّ
ب خ عحة» نیتز اثتر ختود را
ِْ احلوحد و
نشان می دهد .این روایت در طی متنوعی از مناب شتیده و اهتل ستنت آمتده استت (مختلم

نیشتتابور  ،1398 ،ج ،5ص143؛ ابتتی داود طیالختتی ،بتتیتتتا ،ص236؛ نختتایی ،1411 ،ج،5

ص193؛ حمیر  ،1413 ،ص133؛ خالیب بتداد  ،1417 ،ج ،3ص .)315لف «خ عحة» بته

ستته صتتورت « وخ وعححة»ُ « ،خ وعححة» و « ُخ و وعححة» محتمتتل استتت (نتتک :ابتتن اثیتتر ،1367 ،ج،2
ص.)14
« وخ وعة» اسم وحده از ریشه (خح ع) به مدنی نیرنتگ بتوده کته در ایتن صتورت مدنتی
حدیث چنین میشود :چنان،ه در میدان هنگ ،هنگجو یک بار فریب ب ورد ،نمتیتتوان او
را سرزن

کرد و نهاید ناراحت شود .ابن اثیتر ایتن احتمتال را فصتیحتترین و صتحیحتترین

قرا ت دانخته است (ابن اثیر ،همانجا).

« ُخ وعحة» اسم وحده از مصدر( ِخح اع) و به مدنی یکهار گول زدن یا گول خوردن است

(ابن اثیر ،همانجا) .یدنی مردم در هنگ خدعه میکننتد (هتوهر  ،1990 ،ج ،3ص)1202

ولی بنابر قرا ت « ُخ و وعحة» ،حدیث بدین مدناست که هنگ امر استت بختیار گتولزن کته

انخانها را می فریهد و آنها را مهتح به آرزو[ها پوچ میکند ،ولی آنها را بته هتدن نمتی-
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ِ
ض ِحی وُةم»؛ یدنی فحنی مرد پر بتاز
رساند .هم،نانکه وقتی گفته میشود« :فال مْ وَ ُج مل لوعوحةم وو و
و پر خندها است (ابن اثیر ،همانجا).
توبیح ماللب آنکه؛ بین « وغح َ» و « ُخ عحة» تفاوت وهود دارد .وغح َ بته مدنتی تترک
وفا و شکختن پیمان است (ابن منظور ،1414 ،ج ،5ص8؛ هتوهر  ،1990 ،ج ،2ص )766و
وقتتتی گفتتته متتیشتتود« :یححا وغح َ»؛ یدنتتی :ا پیمتتانشتتکن (ابتتن منظتتور ،1414 ،ج ،5ص8؛

هوهر  ،1990 ،ج ،2ص )766و بد آن «وفا» است و عهارت « ووفی ِ وعه ِ ِ» در هایی گفته
می شود که انخان غَدر بته کتار نهترده باشتد (طریحتی ،1395 ،ج ،1ص .)446از تدتاری
یادشده بدست میآید که استفاده از غدر در هنگ ،در واق استفاده از روشها غیر انخانی
و غیر اخحقی برا غلهه بر دشمن است که از همله موارد آن میتوان به کشتن بدد از اَمتان،
حمله به دشمن در زمتان آتت

بت  ،آلتوده کتردن آبهتا آشتامیدنی و یتا مختموم کتردن

غذاها آنها اشاره نمود (حاهی زاده ،1390 ،ص.)40
بنابراین غدر ،نوعی خیانت ،نیرنگ و نامرد است که دارا قهح ذاتی بوده و در همه
ها؛ اعم از میدان هنگ و غیر هنگ؛ محکوم و مالرود استت و در روایتات نیتز از آن منت

شده است (ر.ک :نه الهحغه ،خالهه  ،200ص)318؛ امّتا « ُخ عحة» در هنتگ ،راهتی استت
برا شکخت دشمن؛ و حیلها است که با آن میتتوان بهتترین بتربات را بتدون نتامرد ،
خیانت و پیمان شکنی و زیر پاگذاشتن اصول انخانی بته دشتمن وارد ستاخت (حتاهی زاده،
 ،1390ص.)40
بدین ترتیب ،خدعه امر عقحنی بوده و الهته ،کاربرد آن منحصر به هنگهتا نظتامی
است که در شریدت دین اسحم نیز هواز استفاده از آن صادر شده است .با ایتن استتدمل بته
نظر میرسد که خوان

« ُخ عة» ارهح از سایر خوان ها باشد.

 .2-4-2الفاظ مشتق
از دیگر دامنههایی که در اثر نهود حرکتگذار میتوان تدتدد گشتتارها خوانشتی
الفاظ روایت را در آن مشاهده کرد ،دامنه واژگان همریشه است که از آنها تدهیتر بته الفتاظ
مشتق میشود .تدیین ساختار صرفی الفتاظ آن چنتان دارا اهمیتت استت کته برختی آن را
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دومین مرحله فهم حدیث پ

از دستیابی به متن منقّح دانخته و مدتقدند«:بر آشنایان بتا زبتان

عرب ،ظرافت این مرحله بخیار وابح است .ایتن مرحلته از حختاستترین و ترثیرگتذارترین
مراحل فهم حدیث استت و لتتزش در آن ،فهتم را بتا آستیهی هت ّد مواهته خواهتد نمتود»
(همشید  ،1383 ،ص.)57
پروابح است که تدیین ساختار صرفی در مواقدی که لف دارا بی

از یتک قرا تت

نیخت ،مشکلی در فهم مدنا ایجاد نمیکند؛ امّا چنان،ه لف دارا دو یتا چنتد قرا تت باشتد،
چه بخا ناظر بر دو مدنا کامح متهاین از هم باشد .در چنین شرایالی ،محقق حتدیث بایتد بتا
بهرهگیر از قرا ن متصل مانند سیاق ،و یا قرا ن منفصل هم،ون ارهتاا مفهتوم حتدیث بته
قرآن و دیگر روایات هم مضمون ،به ساختار صحیح واژه دست یابد .در ادامه به گشتارها
خوانشی گونهها اسم فاعل و مفدول اشاره میشود:
نمونه:1

در روایتی از پیامهر(ص) آمده است« :ال ُّنحا ود ُاَ ومن وال ود واَ لوهُ وو وَلوا جیم ومن وال وعق ول لوهُ»
(کلینی ،1407 ،ج ،2ص .)129چنان،ه فدتل ،بته صتورت « وجی ومح ُ» یدنتی بتاب ثحثتی مجترد
باشد ،مدنا «بمیمه کردن و نزدیک نمودن قخمتی از یک چیز بته ب ت

دیگتر آن» دارد

(راغب اصفهانی ،1412 ،ص )201که در اینصورت مدنا حدیث ،این چنین خواهتد بتود:
دنیا خانه کخی است که خانه ندارد و آنکه عقتل نتدارد ،بتراى دنیتا همت متىکنتد .عحمته

مجلخی خوان ِ فدل « ُجی ِمح ُ» به صیته باب إفدال را نیز محتمل دانخته کته بته مدنتا اهتمتام
ورزیدن است (مجلخی ،1389 ،ج ،8ص.)274
به نظر میرسد احتمال اخیر ،قوت بیشتر داشته باشد؛ از آن رو که راغتب اصتفهانی،

کاربرد باب إفدال «مج » را با استناد به آیاتی نظیر «فوأ ِ
ومج ُعوا ْوم وحدَُْ وو ُی وحدَاءو َُْ» (یتون  )71:و
«فوأ ِ
ومج ُعوا وَحح و َُْ» (طه )64:بیشتر مرتهط با امور فکرى و نفخانى کته بتر عتزم و اهتمتام دملتت
دارد ،دانخته است (ر.ک :راغب اصتفهانی ،1412 ،ص .)201بتدین ترتیتب ،حتدیث چنتین
مدنا میشود :دنیا خانه کخی است که خانه ندارد و آنکه عقل ندارد ،بدان اهتمام میورزد.
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نمونه:2

از امام علی(ا) در دعا طلب باران نقل شده کته فرمودنتد « :وو ْونح ِز وعلوحنوحا وموحاء خمَحلة
ِم وَاَا» (ابن أبیالحدید ،1404 ،ج ،7ص .)262برخی واژه «خمَحلة» را بهصورت استم فاعتل
از باب إفدال « ُخم ِ
َلوة» (شتری ربتی ،1414 ،ص172؛ نتور  ،1408 ،ج ،6ص )201و بته
مدنی خی کننده (هتوهر  ،1990 ،ج ،4ص )1685دانختتهانتد .بتا توهته بته اینکته در ایتن

روایت « ،وموحاء» به مدنی باران است ،مدنا دعا چنین میشتود :بتر متا بتارانی در حتدّ ختی
کردن ریشه گیاهان بهار که کنایه از کثرت باران است.
ابن ابی الحدید و محقق کتاب «مصها کفدمتی» احتمتال ختوان

را بتهصتورت استم

َحلَّة» (ابتن ابتی الحدیتد ،1404 ،ج ،7ص ،267کفدمتی،1405 ،
مفدول از بتاب افدالتحل « ُخم و

خمَحلَّة»
ص )722به مدنا باران دارا گیاهان شاداب و باطراوت استت «ذاف ن حاف و زَوع و
(ابن ابی الحدید ،همانجا).
الهته ،این مدنا نیز کنایته از کثترت بتاران استت و در ایتن صتورت ،مدنتا دعتا چنتین
خواهد شد :بر ما باران فراوانی بهار که باعث شادابی گیاهان و مزارا و درختان شود.
نمونه:3

در دعتتا طلتتب بتتاران از پیتتامهر اکتترم(ص) آمتتده استتت« :اللَّ ُه َّحْ امح ِحقنوا وغحثحا ُّ ...ولّححال»

(مجلختتی ،1403 ،ج ،88ص .)326لفت « ُّولّححال» بتته دو صتتورت « ُّولِّححال» و « ُّولَّححال» محتمتتل

حیاب ُّولِّحل»
است .چنان،ه اسم فاعل از باب تفدیل « ُّولِّال» قرا ت شود ،با توهه به اینکته «م م
به مدنا ابر است که زمین را با آب و گیاه میپوشاند ،باید چنین مدنا کرد :ختدایا بتارانی
بر ما فرو فرست که پوشاننده زمین با آب و گیاه باشد .اما چنان،ه اسم مفدول از باب تفدیتل

میاب ُّولَّل» به مدنا ابتر بتا بتارش فراگیتر استت
« ُّولَّال» قرا ت شود ،با توهه با اینکه «
م
(بختانی ،1375 ،ص )786در مدنا ،این چنین تفاوت ایجاد میکند :خدایا بتارانی بتر متا فترو
فرست که فراگیر بوده و بر همه ها بهارد.
نمونه:4
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امام صادق(ا) درباره علم اهل بیتت متیفرمایتدِ َّْ ِ« :محن ِعلح ِْ محا ُْوحِحنوحا حوحر ِسحِ ال ُقحد ِ
آْ وو
و
و
امححهُ» و
احُامححه» (کلینتتی ،1407 ،ج ،1ص .)229دربتتاره لفتت «اح وُ وامححهُ» ،دو قرا تتت «ْوح وُ و
امحهُ» محتمل استت (مجلختی ،1404 ،ج ،3ص .)32اگتر بصتورت«ْوح وُ ِام ِحه» خوانتده
«ِح وُ و
شود ،هم ِ ( ُحاحْ) بوده (ابن فارس ،1404 ،ج ،2ص )91که در اصالح به مدنتی اَحکتام و
دستورات پن گانه دین(ححل /حرام /مختحب /مکروه /مها ) میباشد .بر این اساس ،مدنا
حدیث چنین میشود :علم تفخیر قرآن و اَحکام پن گانته آن بته ما[اهتل بیتت ا داده شتده
است.
مدنا عهارت با چنین خوانشتی در واقت  ،ت صتیص بدتد از تدمتیم خواهتد شتد؛ زیترا

امهُ» قرا تت شتود،
احکام پن گانه ،اخصّ از تفخیر قرآن میباشد؛ امّا چنان،ه بصورت «ِح وُ و
به مدنا االتقان و استتوار کتردن بتوده (قرشتی ،1371 ،ج ،2ص )161و مدنتا کتل عهتارت
چنین خواهد شد :علم تفخیر قرآن و اتقان و استوار کردن قرآن نیز به ما داده شده است .بته
س ن بهتر؛ عحوه بر علم تفخیر قرآن ،توان مقابله و ایختادگی و دفتاا از حقانیتت قترآن در
برابر شُهَهاتال شههه افکنان نیز به ما داده شتده استت .ایتن مدنتا در صتورتی استت کته بتمیر

امهُ» به قرآن برگردد؛ ولی اگر بمیر به «حوحر ِسحِ» برگردد ،مراد بیتان دقیتق
مجرور در «ِح وُ و
و استوار تفخیر قرآن است؛ یدنی قدرت بیان تفخیر دقیق قرآن به ما داده شده است.
نمونه:5

ِ
ْخحو
پیامهر اکرم(ص) درباره حقوق مخلمانان نخهت بته یکتدیگر متیفرمایتدْ« :ل ُمسحل ُْ ُ
ِ
الشححجد و یتوعاونح ِ
حاْ وعلوح الرتّححاْ» (زم شتتر  ،1417 ،ج ،3ص .)17در
ال ُمسححل ُْ یو وسح ُحع ُه وما املححاءُ وو َّ و ُ و و
قرا ت لف «فتّاْ» دو احتمال متصوّر است .برخی «فوحتّحاْ» به صیته مهالته خواندهانتد کته بته
مدنا فرد بخیار نیرنگباز است و مراد از آن شیالان است که انخان را با نیرنگ ،فریب داده
و مداصی را برای

زینت میدهد .در این صورت ،اگر مخلمانی برادر مخلمان

را از انجام

گناه نهی کند ،گویی او را بر علیه شیالان یار کرده است.
هم،نین« ،فوحتّحاْ» به دزد که در سفر متدرّز همخفر آدمی شود ،گفته متیشتود؛ در
چنین شرایالی همخفران همدیگر را [برا رهایی از آن دزد کمک مینمایند (ابتن منظتور،
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 ،1414ج ،13صص )318 - 319و اگر بصتورت «فُحتّحاْ» قرا تت شتود ،همت ِ «فحاحِن» یدنتی

فتنهگر (هوهر  ،1990 ،ج ،6ص )2176و نیز هم ِ «فوحتّحاْ» بوده (ابن منظتور ،1414 ،ج،13
ص )319و مقصود کخانی هختند که مردم را از راه حق گمراه کرده و فریب میدهند (ابتن
اثیر ،1367 ،ج ،3ص .) 410یدنی انخان مخلمان موظّت

استت بترادر مختلمان

را در برابتر

چنین افراد گمراه کنندها  ،آگاه ساخته و بدین صورت و را یار رساند.

 .5-2ماهیت قالبی و اشتقاقی زبان عربی
زبان عربی یکی از زبان ها قالهی و اشتتقاقی استت؛ بتدین مدنتی کته عتربزبانتان از
الگوها تصریفی هم،ون افدال ،تفدیل ،مفاعله ،استفدال و… بهره برده و با تتییر که ریشته
واژه در این قالبها پیدا میکند ،مدنا هدید ساخته میشتود .همتین امتر موهتب شتده تتا
تتییر در خوان

واژگان آن ،به تفاوت در مدنا بیانجامد .عحوه بر گونهها افدتالی کته هتم

بصورت ثحثی مجرد و هم ثحثی مزید ،قابلیت گشتار در قرا تت دارنتد ،ختوان
مجهول نیز در تفاوت مدنایی نق

مدلتوم یتا

بخزایی دارد .در زیر به نمونههایی اشاره میشود:

نمونه:1

درباره پیامهر(ص) روایت شتده استت « :وخ وحد وج النَِّ ُّحی أَ وو ُه وحو وح ُحزو مْ فوأوحوحا ُ وملوح م
ک وو وم وعحهُ
َّ فوح وقا و یوا ُحو َّم ُ وه ِذ ِ وم وراحِح ُ وخوزاثِ ِن األوَ ِ
وم وراحِح ُ وخوزاثِ ِن األوَ ِ
ک افحتو وو ُخذ ِمن وها
ک وَُّ و
َّ یحو ُقو ُ لو و
ومححا ِیح و ِمححن وغح ِ
حِ ْوْ حححنق و ویححح ا ِعنح ِ » (کلینتتی ،1407 ،ج ،2ص)129؛ روز پیتتامهر(ص)
اندوهناک از خانه خارج شد .ناگاه فرشتها که کلیدال گن ها ِ زمین در اختیارش بتود ،نتزد
ایشان آمد و گفت :ا محمد(ص) اینها کلیدال گن ها ِ زمین است و پروردگارت میگوید

که[با این کلیدها ،گن ها را بگشا و هر چه میخواهی از آنها بردار ،بتدون اینکته چیتز از
آنها[گن ها نزد من کاه

داده شود.
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در ایتتن حتتدیث ،فدتتل «حححنق » را متتیتتتوان بصتتورت مجهتتول «حُححن وق و » خوانتتد و در
اینصورت مدنا چنین میشود ... :هر چه میخواهی از آنها بردار ،بتدون آنکته از هایگتاه تتو
کاسته شود و بر آن نقصی وارد گردد.

عحمه مجلخی احتمال میدهد که فدل مدلوم «حوحن ُق و » باشتد و بتر ایتن استاس ،بتمیر

مختتر در «حوححن ُق و » را به (مفاتیح) برمیگرداند ،در این صورت مدنا چنین میشود که گن ها
با برداشت تو از آنها کم نمیشود .هم،نین ،ایشان با اشتاره بته اینکته در برختی نُخَتخ ،فدتل

بصورت غایب «یحوحن ُق ُ » آمده و فاعل آن «اوخح ُذ و » متیباشتد؛ عهتارت اخیتر را چنتین مدنتا
میکند :پروردگارت میگوید :برداشت تو از خزا ن زمین ،از مقتام و منزلتتی کته نتزد متن
دار  ،چیز کاه

نمیدهد (مجلخی ،1404 ،ج ،8ص.)274

نمونه:2
از امام صادق(ا) روایتی به شر ذیل درباره ش صتی کته شتهادت بتر شتهادت 1فترد

دیگر داده بود ،وهود دارد« :فِحی وَ ُجحل ویح ِه و وعلوح وی وحه وادةِ وَ ُجحل فو وجحاءو َّ
الد ُج ُحل فوح وقحا وَل اوی وحه ُ
ِِ
ِ
ادحُهُ» (طوستی ،1407 ،ج،6
عوا و فوح وقا و وَتُ ُ
وز وی وه وادةُ ْوع و َل وما وو لوو وکا وْ ْوع و َُلُوما وواح ا وَل وَتُحز وی وحه و
ص.)256

همله « وَل اوی وحه ُ» ممکن است ثحثی مجرد قرا ت شود و مدنا روایت چنین میشود:

[شاهد اصلی هریان می گوید :من خهتر از ایتن هریتان نتدارم؛ چتون شتهادت بته مدنتا

دانختن است .احتمال دوم آن است که عهارت از باب إفدال « وَل اُیح ِه ُ» خوانده شود که در
این صورت مدنا س ن شاهد اصلی چنین است :من شاهد فرعتی را شتاهد قترار نتدادهام و
چنین ماللهی به او نگفتهام.

احتمال دیگر آنکه ،بهصورت صیته مجهتول از بتاب إفدتال « وَل اُی وحه ُ» باشتد ،آنگتاه
مدنا روایت چنین میشود که شاهد اصلی هریان میگوید :من را بهعنوان شتاهد نگرفتته-

اند ،پ

ادا شهادت بر متن مزم نیختت (مجلختی ،1406 ،ج ،10ص .)115ولتی ظتاهرا از

 .1شهادت بر شهادت یعنى در مواردی که حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محكوه موكهن نباشهد،
دو نفر جامع شرائط ،شهادت دهند که فالن شاهد در حضور ما شهادت داد بر اینكه فالن موضوع چنین
و چنان بوده است.
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باب إفدال و به صیته مدلوم است که در این حالت مدنا چنین میشود :من این شتاهد(فرعی)
را شاهد قرار ندادم و چنین ماللهی به او نگفتهام.
نتیجهگیری
ب

دامنهدار از حجم کتابها فقهالحدیث ،غریبالحدیث و نیز شر و تدلیقه-

ها نوشته بر مناب روایی ،به تددد گشتارها ِ خوانشیِ واژگان اختصتاص دارد؛ بته عهتارت
دیگر ،یکی از موابدی که حدیث پشوهان و شتارحان را بته بحتث واداشتته ،ایتن استت کته
تکتک واژگان روایات ،به چند گونه تلف میشود و بار مدنایی هر یتک چیختت؟ همتین
تفاوت در خوان  ،خود ،دستمایه بحثها ادبی ،کحمی ،فقهی ،اخحقی و  ...قترار گرفتته
و مجال برا بخط بیشتر روایات را فراهم آورده است .زبان عربی به دلیل ستاختار تصتریفی
آن و نیز خالی که گنجای

و تحمتل ختوان هتا متدتدد دارد ،موهتب تدتدد در قرا تت

میشود؛ بنابراین ،ب ا زبان و خالتی متواههیم کته ظرفیتت بختیار در تولیتد واژگتان چنتد-
خوانشی دارد.
تددد خوان ها در موارد اندک ،با تفاوت مدنایی همراه نیختتند؛ بته عهتارت دیگتر،
هتتر نتتوا قرا تتتی کتته از کلمتته اراده شتتود ،تفتتاوتی در برداشتتت و فهتتم بوهتتود نمتتیآورد
(گشتارها خوانشی خنثتی) .امتا آن،ته پرد اختت بته ایتن موبتوا را شتایان توهته نمتوده،
گشتارها خوانشی فدال است که در ازا هر قرا ت ختاص ،مدنتایی مختتقل و منحصتر بته
فرد در پی دارد؛ برداشت هایی که گاه متفتاوت و حتتی متهتاین استت .ایتن مهتم در عالت
توهه به فقه الحدیث ،اهمیت بیشتر متییابتد؛ از آنرو کته اصتالت و حتتی صتحت یتک
حدیث ،در گرو خوان
پشوه

صحیح خواهد بود.

حابر با گونهشناسی عوامل ،مهمترین گشتارها خوانشتی را در ایتن متوارد

دنهال کرده است« :فقدان عح م سجاوند »« ،نهود حرکتگذار »« ،تقالی روایات»« ،توهه
نداشتن به ترکیهات پایدار زبانی» و «ماهیت قالهی و اشتقاقی زبان عربی» .دو مورد ن خت بته
ویشگیها خط و شیوه نوشتار بازمی گردد و دو مورد پایانی ،به ماهیت زبان عربتی مترتهط
است .گرچه وهود عحیم سجاوند و حرکت داشتتن کلمتات ،متیتوانختت چندخوانشتی
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کلمات را منتفی سازد؛ اما توق وهود آن در متون کهن حدیثی ،امر فراتتر از انتظتار و بته
دور از واقدیتها آن زمانه است.
برورت عحیم سجاوند از ابتکارها اعصار مترخر است و حرکت داشتتن کلمتات
به دلیل سماا و قرا ت ،چندان متداول نهوده است .آن،ه به تقالی روایتت مترتهط استت ،بته
ویشگیها تاری ی حدیث بازمیگردد که میتوان با مراهده به دیگر نقلها روایتت ،بته
خوان

دقیق دست یافت .اما آن،ه به ماهیت زبان عربی بازمیگردد ،یدنی ترکیهتات پایتدار

زبانی و ماهیت قالهی و اشتقاقی ،برونرفت را باید در مداقه بیشتر در ادبیتات عترب و دیگتر
ساختها مشابه این زبان دنهال کرد.
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تهران :دار الکتب اإلسحمیه.
 .36عیخی ،فارس؛ عای  ،یاستین (2003م) ،قواعد الکتابة و التیرقیم ،عمتان :هامدت القتدس
المفتوح .
 .37غحمی ،حخین؛ ایزانلو ،حخن (1390ش)« ،نگاهی به فرازیولوژ زبتان روستی و مقایخته آن
در زبان فارسی» ،مطالعات زبان و ترجمه ،ش ،1صص.75-95
 .38فیروز آبادى ،محمد بن یدقوب (1415ق) ،القاموس المحی  ،بیروت :دار الکتب الدلمی .
 .39فیض کاشانى ،محمد محخن (1406ق) ،الوافی ،اصفهان :کتاب انه امام أمیر المتؤمنین علتى
علیه الخحم.
 .40قرشى ،علىاکهر (1371ش) ،قاموس قرآن ،تهران :دارالکتب امسحمیه.
 .41کلینى ،محمد بن یدقوب (1407ق) ،الکافی ،محقق :غفارى ،علتىاکهتر؛ آخونتدى ،محمتد،
تهران :دارالکتب اإلسحمی .
 .42کفدمى ،ابراهیم بن على عاملى (1405ق) ،المصباح للکفعمی (جنة ا مان الواقیة) ،قم:
دار الربی( زاهد ).
 .43مجذوب تهریزى ،محمتد (1387ش) ،الهدایا لشیعة أئمة الهدى ،محقتق :درایتتى ،محمتد
حخین؛ قیصریهها ،غحمحخین ،قم :دار الحدیث.
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 .44مجلخی ،محمد تقی (1414ق) ،لوامع صاحبقرانی ،قم :مؤسخه اسماعیلیان.
 .45مجلخى ،محمد باقر (1404ق) ،مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،دار الکتتب
اإلسحمی  ،تهران.
 .46مجلخى ،محمد باقر (1403ق) ،بحار ا نوار ،بیروت :دار إحیان التراث الدربی.
 .47مجلخى ،محمد بتاقر (1406ق) ،مالذ ا خیار فی فهم تهذیا ا خبار ،محقتق :رهتا ى،
مهدى ،قم :کتاب انه آیت اهلل مرعشی نجفی.
 .48مرتضی زبید  ،محمد بن محمد (1414ق) ،تاج العروس ،محقق :شیرى ،على ،بیروت :دار
الفکر.
 .49مخدود  ،عهدالهاد (1389ش) ،درسنامه فهم حدی  ،قم :آستانه مقدسه قم.
 .50مخلم نیشابور  ،مخلم بن حجاج (1398ق) ،صحیح مسلم ،بیروت :دار الفکر.
 .51مدز دزفولی ،محمتدعلی (1338ش) ،مفتاح التحقیق ،مصتحح :ه حلال دی ن حخت ی ن ی
ارمو  ،تهران :دانشگاه تهران.
 .52محصالح مازندرانى ،محمدصالح بن احمتد (1382ق) ،شرح الکافی :ا صول و الروضة،
محقق :شدرانى ،ابوالحخن ،تهران :المکته اإلسحمی .
 .53مهدو راد ،محمتدعلی؛ دلیتر  ،ستیدعلی (1389ش)« ،بررستی آستیب تقالیت نادرستت در
روایات» ،علوم حدی  ،ش ،55صص.152-127
 .54مهنا ،عهد اهلل على (1413ق) ،لسان اللسان ،بیروت :دار الکتب الدلمی .
 .55میرهلیلی ،علیمحمد (1390ش) ،روش و مبانی فقه الحدی  ،یزد :دانشگاه یزد.
 .56نخایی ،احمد بن شدیب (1411ق) ،السنن الکبری ،بیروت دار الکتب الدلمیه.
 .57نخایی ،احمد بن شدیب (1348ق) ،سنن نسایی ،بیروت :دار الفکر.

 .58نورى ،حخین بن محمد تقى (1408ق) ،مستدرك الوسیائل و مسیتنب

المسیائل ،قتم:

مؤسخ آل الهیت علیهم الخحم.

 .59یاحقی ،محمتدهدفر؛ ناصتح ،محمدمهتد (1384ش) ،راهنمیای نایارش و وییرای
مشهد :به نشر.
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Abstract
Due to the specific orthographic features of Arabic, a piece of writing
in that language may be pronounced differently. This is linguistically
referred to as “reading transformation”. In the case of documented
Hadiths (traditions), correct understanding of meanings depends on
reading the texts as intended by the author in his original manuscript.
This fact, if ignored, as happens sometimes, leads to mistaken
understanding of certain religious texts. Different readings of the same
text often lead to contradictory meanings and arguments on whether to
accept the text or reject it. This is why it has traditionally been
preferable to receive a Hadith orally rather than in a written form. This
paper aims at the factors that affect different readings of written
Hadiths. Indeed, it typologically introduces the factors that create
misunderstanding. The study is a descriptive-analytical one, focusing
on several examples of Hadiths that suffer from a lack of auditory
versions. The results indicate that the most critical factors involved in
reading transformation are “lack of punctuations”, “cutting Hadiths”,
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“lack of vowel markers”, “neglecting the stock collocations or word
combinations”, and “the derivative nature of Arabic”. Careful
consideration of these factors is specifically highlighted for dealing
with the words quoted from the Imams (PBUTH).
Keywords: Hadith, auditory versions of words, comprehension of
Hadith, text of Hadith, disarranged text

