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مفاد آن که پذیرش یا رد روایت را به دن ال دارد ،از ن ایج این مهم
اســت .از همینروســت که یکی از شــرایط اعحی دریافت حدیث،
مقابله شـــفاهی آن بوده و اندان به پذیرش دســـتنویس و مک وب
حدیثی و نقل آن (مناوله) ،روی روش نشان داده نمیشده است .این
مقاله میکوشــد روانش بر پایه نســخه نوشــ اری روایات را به محل
بحث گذا ش ه ،عوامل ب س ر ساز قرائتهای م عدد از م ن را بکاود .به
دیگر ســخن ،عوامل پدیدآورنده بدفهمی در روانش م ن حدیث را
گونهشــناســی نماید .پژوهش حا ــر با روش توصــیفی -تحلیلی و با
تمرکز بر نمونههایی که از جن ههای مخ لف ،میتوان رأل صـــورت
ملفوظ روایات را به بحث گذا شت ،سامانیاف ه ا ست و به این ن یجه
ر سیده که مهمترین عوامل اندروان شی در م ن روایات «ن ود عحئم
سجاوندی»« ،تقالیع روایات»« ،ن ود حرکتگذاری»« ،توجه ندا ش ن
به ترکی ات پایدار زبانی» و « ماهیت قال ی و اشـــ قاقی زبان عربی»
است .کوشش شده است با مثالهایی از روایات معصومین(ع) و ارائه
پارهای از برداشــتهای م فاوت و م عارض از آن ،نشــان داده شــود
توجه به امور فوق تا اه میزان دررور توجه و شایان دقت است.
واژههای كلیدی :روایت ،صورت ملفوظ واژگان ،فقه الحدیث،
م ن روایت ،مضالرب الم ن.
طرح مسئله
یکی از م احث مقدماتی در فقه الحدیث ،اه مام به «تث یت م ن یا رفع ا ـــالراب از
م ن» (میرجلیلی ،1390 ،ص )62و «دسـ ـ یابی به م نی منقح از حدیث» (جمشـــیدی،1383 ،
ص )57است.
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از همین رو ست که ر سیدن به صورت صحیح ملفوظ 1روایات ،در شمار نخ س ین و
بنیادیترین تحش حدیثپژوهان قلمداد شده است .بنابه گف ه برری از محققان ،گام اول در
فهم حدیث ،درنگ در م ن ر ر است تا معلوم شود م ن ر ر صحیح است یا رالایی در امح
یا رواندن آن رخ نموده است( 2معزی دزفولی ،1338 ،ص.)3
ماهیت پیدایش رط و نوشـ ار ،ت ت زایشها و تراوشهای فکری و بیش از همه ،ت ت
آن ایزی ا ست که بر زبان جاری شده ا ست .در همین را س ا ،پس از نخ س ین مرحله تاریخ
حدیث که همانا نقل صورت شفاهی احادیث معصومین(ع) بوده است ،نوبت به ت ت ک ی
شــنیدهها رســید .درباره گذار از صــورت ملفوظ به صــورت شــفاهی ،بحثهای دامنهداری
طر شده که از امکان نقل به معنا گرف ه تا تقالیع و تصحیف و تحریف ،همگی به قرائت و
فهم حدیث مرت ط اســت .از همین رو ،دســ یابی به شــکل صــحیح ملفوظ واژگان ،اهمیت
فراوان دارد .این امر یعنی روانش پذ یری دو یا اندگانه روایات معصـــومین (ع) به دلیل
محوریت سخنان پیشوایان در زندگی پیروان ،اهمیت شایان توجهی دارد.
اگراه در آتاری با عنوان فقه الحدیث بدین نک ه عام اشــاره رف ه اســت که نخســ ین
گام در فهم روایات ،آشــنایی با ادبیات عرب ـــــ با تکیه بر دانشهای لغت ،صــر  ،نحو و
بحغت ــــ است ،3امّا به صورت ویژه بر گونه شناسی ملفوظ واژگان تمرکز نشده است .این
مقاله می کوشد روانش بر پایه نسخه نوش اری روایات را به محل بحث گذاش ه ،و تو یح
دهد اه عواملی بس رساز قرائتهای م عدد از م ن روایت میگردد؟ .به دیگر سخن ،عوامل
پدیدآورنده بدفهمی در روانش م ن حدیث را گونهشناسی نماید.
« .1خط نشانه محسوس و دیداری نظام ذهنی زبان است و بهعنوان مادهای که نظامهای آوایی را در خور
منعكس می سازد ،با زبان ارتباط مییابد .لذا زبان یک پدیده ذهنی واحد ا ست ،دو تظاهر و نمود مادی
متفاوت دارد که یكی گفتاری و شنیداری ،و دیگری نوشتاری است» (باقری ،1371 ،ص.)113

التأمل فی م ِ
ا اِّم فی ال ت قه اعو فی الَبا ه فعَ ع ت
« .2اجلهةُ االولیُّ ،
نت اخل ِرب و انّه ص ح ححو و اعو عوه ع ف ه ٌعا ح ححو ل
وهوع ِ
ذلک فی مواض ع منه ».
قعض ع
ُ
 .3برای نمونه ،رک :مسعععودی ،عبدالهادی ( ،)1389در سنامه فهم حدیث ،بخش دوّم ،فصععس سععیر فه
حدیث؛ میرجلیلی ،علیمحمد ( ،)1390روش و مبانی فقه الحدیث ،فصعععس رهارم ،بخش علوم مورد
نیاز در فقه الحدیث.
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 .1گشتارهای خوانشی 1خنثی
امروزه گراه در حوزه معناشناسی ،این امر پذیرف ه نیست که دو واژه در یک زبان ،از
نظر همه مؤلفه های معنایی 2در حوزه معنای صـــریح 3و از نظر همه معناهای جان ی 4تماماً
یکسان باشند (پاک چی ،1394 ،ص ،)187اما برری جابجاییها در روانش و ان قال از تلفظی
به تلفظی دیگر ،با آنکه تفاوت های ریز معنایی به دن ال دارد ،ا ما در کلیت معنا اندان
تغییری پدید نمی آورد .پس می توان انین کلماتی را م راد

نســـ ی قلمداد کرد .از این

گونه گشــ ارها که تغییر محســوســی در معنا ایجاد نمیکنند ،میتوان به «گشــ ار روانشــی
رنثی» تع یر کرد .برای نمونه ،در حدیث زیر ،روانش های م عدد تأتیر شـــگرفی در نوع
برداشت حدیثپژوهان ایجاد نکرده است:

ِ
ِ ِ
ِ
در روای ی از پیام ر(ص) آمده ا ست « :ععلع ُك ْم ق لْ عف ْبفع ِخ فعهی الْمك س ح حةُ فعِإنههُ ْْ عَ عْ عَ ح حی ءل
ی ِزی ُ فِی الْ عع َْ ِل فع ِهی» (برقی ،1371 ،ج ،2ص .)517در «امل س ح ح حةُ» ،ســه قرائت مح مل اســت.
ِ
سةُ» باشد :بر شما باد به گیاه کاسنی؛ زیرا کیاست و زیرکی در
نخست آنکه اسم آلت «م ْ ع ع
سح حةُ» یا ا سم فاعل از
اتر روردن آن بوجود میآید .اما انانچه ا سم فاعل از باب إفعال « ُم ع
سح حةُ» با شد ،در هر دو صورت ،پیام حدیث انین رواهد بود :بر شما باد به
باب تفعیل « ُم ع ِّ ع
گیاه کاسنی؛ زیرا مقوی کیاست و زیرکی است (مجلسی ،1403 ،ج ،63ص.)234
 .2گشتارهای خوانشی فعّال

 .1گشععتار ( )transformationاز نظر لغوی به معنای تغییر ،جابجایی ،دگرگونی و دگردیسععی اسععت.
تعاریف ا صطالحی گ شتار در دانشهای گوناگون نیز بر همین پایه بیان شده اند .به عنوان نمونه ،گفته
شععده« :در انتقال یک متن به متن دیگر تغییراتی روی میدهد که گشععتار نامیده می شععود» (صععافی و
دیگران ،1395 ،ص.)17
. Semantic Components.

2

. Denotation.

3

. Connotation.

4
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در کنار گش ـ ارهای روانشــی رنثی ،یک ســری جابجاییها در روانشها وجود دارد
که تفاوت های بنیادین معنایی را در پی دارد و به هیچ وجه نمیتوان آنها را م راد های
نس ی قلمداد کرد .از این گونه ان قالها میتوان به «گش ار روانشی فعال» تع یر کرد .در ادامه
به پنج محور اصلی عوامل بس رساز این نوع گش ار که زمینه ساز تغییر در معنا هس ند ،اشاره
رواهد شد.
 .1-2فقدان عالئم سجاوندی
نخس ین عامل زمینه ساز گش ارهای روانشی فعال ،ن ود عحئم سجاوندی است .تو یح
آنکه به هنگام ایراد سخن ،واژگان با وا سالههای صوتی به هم پیوند میرورند و به کمک
آهنگ و لحن کحم ،معنای جمله و ارت اط منالقی اجزای آن بر شــنونده آشــکار میگردد؛
لیکن در زبان نو ش ار ،اون رواننده از راه گوش ،درک ماللب نمیکند ،نااار برای درک
به ر جمحت و ع ارات ،باید از عحئمی اون نقاله ،ویرگول ،عحمت سؤال و تعجب اس فاده
کرد .به این دس ه از نشانهها« ،عحئم سجاوندی» گف ه میشود.
عده ای کارب ست عحیم سجاوندی را ت سهیل در امر رواندن و فهم در ست مالالب و
کمک به رفع پارهای ابهامها دانسـ ـ ه (یاحقی و ناصـــح ،1384 ،ص )79و برری راهی برای

ان قال احساسات نیز بدان افزودهاند« :الرته م هو ٌ نی ال ت ب قعالم ٌه من التَن ط و اصحطالح

هو اس تخ ام عالم ت اصطالح ة ٌوض فی ا ن ء ال الم ل ْ م یَا ه ال ٌب من ِحس س ت
و مع نی» (عی سی و عایش ،2003 ،ص .)253نمونههای زیر ،به روبی ن شان میدهد که ن ود
عحئم ســجاوندی در یک روایت ،تا اه اندازه میتواند بر برداشــتهای مخ لف از روایت
اترگذار باشد.
نمونه:1

ِ
ِ
ت
س ععلع ه حج فعح عَ ْ قعِبع ْ
در روای ی از پیام ر(ص) آمده است « :عم ْن قع ع
ت ععلعى ظع ْهب قع ت لع ع
ِمْنهُ ِّ
الذ همةُ» (رالابی بســـ ی ،1352 ،ج ،4ص .)142دو اح مال در قرائت لفظ «حج » وجود

دارد:
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حالت نخســـت اینکه ،عحمت ویرگول پس از لفظ «قع ححت» قرار گیرد .بال ع ،جهت

معنادهی روایت با این نوع روانش ،لفظ «حجح » باید با کســـر حاع یعنی « ِحجح » به معنای
عقل(صــاحب بن ع اد ،1414 ،ج ،3ص )140تلفظ شــود و در این صــورت ،منالوق روایت
انین است :هرکس بر پشت بام بخوابد ،عقل ندارد و از حفاظت الهی رارج شده است.
حالت دوم آنکه ،عحمت ویرگول پس از لفظ «حج » آورده شــود .در این صــورت،

لزوم معنادهی روایت آن اســت که لفظ «حجاً» ،بهصــورت « عحج » به معنی کناره (رالابی
ب س ی ،1352 ،ج ،4ص )143باشد که معنا انین می شود :ک سی که بر پ شت بامِ بدون کناره
بخوابد ،از تحت حفاظت الهی رارج شده است .تو یح ماللب آنکه ،رداوند حفاظت تمام
افراد را بر عهده گرف ه است؛ امّا اگر ک سی بهدست رود ،هحکت رویش را فراهم آورد یا
کاری مخالف دســـ ورات الهی انجام دهد ،رداوند او را به حال رود رها رواهد کرد و
گویی از تحت حفاظت الهی رارج شده است.

ِ
جب»
ت ععلعى عس ح ح حطْو عغ ِری ُُع ه
مضــمون دیگر روایات همچون «نحع عهى عر ُس ح ح حو ُ اللهه(ص) أع ْْ یع ع
ت ِمْنهُ ِّ
الذ همة» (صـــدوق،
(کلینی ،1407 ،ج ،6ص )530و « عم ْن نع عم ععلعى عس ح ح ح ح ح حطْو عغ ِری ُُع هجب قعِبع ْ
 ،1413ج ،3ص )557بر همین مهم یعنی اج ناب از روابیدن بر ارتفاعات بدون حفاظ اشاره
دارد .پس این اح مال تقویت میشــود که روانش « عحج  :حفاظ» صــحیحتر باشــد؛ بهویژه

ت ععلعى
اگر بدانیم شــ یه این روایت را ربّاعی به نقل از بخاری و ابی داود بهصــورت « عم ْن قع ع
ِ ِ
ِ
ت ِمْنحهُ ال ِّحذ همحةُ» (بخاری ،1401 ،ج ،3ص426؛ ابی داود
س ععلع حه ح عجح ب فعح عَح ْ قعِبعح ْ
ظع ْهب قع حت لع ع

سجس انی ،1410 ،ج ،1ص )310در بابی با عنوان «کباه ة النوم علی سطو ال ج ر له» آورده

است (ربّاعی ،1427 ،ص.)2128
نمونه:2
در روای ی از امام صـــادق(ع) درباره درســـ ی نماز افرادی که در پایان قرائت فاتح

الک اب ،لفظ « ِآمنی» می گویند ،سؤال شد .آن ح ضرت در پا سخ فرمودند« :م أعحسح ححنه عو
ت ِِبع » (طوسی ،1407 ،ج ،2ص.)75
اخفض ال ه
ا ْو ع
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پاســـخ امام بنا به روانش م فاوت ،دو گونه رواهد بود :نخســـت آنکه عحمت تعجب

پس از «م أعحس حنحه » قرار گیرد؛ که در این حالت ،فعل « ِ
ض» را باید صیغه امر دان ست
ْ
اخف ْ
ع ْ ع عع
و بنابراین ،از پا سخ امام انین بردا شت می شود« :اه امر نیکویی! ولی آن را با صدای بلند
قرائت مکن[تا ســـ ب گمراهی دیگران نشـــود » .از همینرو ،روایت به اح مال فراوان ،در
شرایط تقیه صادر شده باشد.

دوّم آنکه ،عحمت ویرگول بعد از «اُ ْح ِس ح ح ح ح ح ح حنُح عه » قرار گیرد .الزمه انین روانشـــی آن
ا ست که « عم » ،نافیه و «اُ ْح ِس حنُح عه » ،به صیغه م کلّم از باب إفعال قرائت شود .در این حالت،
برداشت مخاطب از سخن امام انین ا ست :من از آن اطحعی ندارم و تو نیز انین مگو؛ که
میتواند کنایه از ن ود آن در سنّت پیام ر(ص) دا ش ه با شد .ناگف ه نماند در اح مال دوّم ،دو

نوع قرائت میتوان برای «اخفض» م صور شد :یکی اینکه ،فعل امر « ِ
ض» با شد؛ یعنی
ْ
ِخف ْ
ض» بوده و در
این ماللب را نزد عامه (اهل س ـنّت) بیان منما؛ و دوم آنکه ،فعل ما ــی « ْ
أخ عف ع

واقع کحم رود راوی باشد؛ یعنی امام هنگام بیان این ماللب ،صدای شان را پایین آوردند که
در این صورت ،حمل روایت بر شرایط تقیه ،قوت میگیرد (مجلسی ،1414 ،ج ،4ص.)351
 .2-2تقطیع روایت
دومین عامل بس رساز گش ارهای روانشی فعال ،تقالیع نادرست م ن روایت است که
بهعنوان یکی از آ سیبهای شایع در حدیثپژوهی مالر میبا شد .تقالیع در لغت به معنای
قالعه قالعه کردن و در علم حدیث به معنایِ «جدا کردن و آوردن بخ شی از یک حدیث در
باب م ناســـب ،بهگونه ای که معنای بخش جداشـــده ،همانند معنای ق ل از تقالیع باشـــد»1.
(شهید تانی ،1408 ،ص.)319
گراه تقالیع گاهی سودمند و یا ح ی

روری ا ست؛ اما در مواردی ،قراین فهم م ن

روا یات را از بین میبرد که این امر می توا ند منجر به ار حل در فهم روا یت ،اج مال و
ت عارض در م یان روا یات و ار ح

در ف وای فق ها گردد (برای م الال عه بیشـــ ر؛ ر.ک:

ٌ .1عح ْفبیق احل ِ
یث ععلعى األقو ِ
اب الال ِعَ ِة قِه لِإلحتج ِج املن ِ
َطوع.
سب م ع ُمباع ةِ م عسع عق ِمن عَت مه ِة عم
عَ امل ِ
ع
ُ ع
ع
ُ
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مهدویراد و دلیری ،1389 ،صـــص .)157-132حدیثپژوه در انین مواردی باید با فحص
کامل و مراجعه به منابع اصـیل حدیثی و تشـکیل رانواده حدیث ،به م ن کامل حدیث و در
ن یجه فهم صحیحی از آن دست یابد .برای تقالیع میتوان نمونههای زیر را شاهد آورد:
نمونه:1
امام صــادق(ع) در پاســخ به زندیقی که درباره شــیوه شــنارت ان یاع ســؤال کرده بود،

احل ِك ِم الْعلِ ِم قِ ْحلِكْمة ُثُه حع ِ
انین فرمودند ...« :مؤیه ِ ِ ِ ِ
ك فِی َُ ِّل عه ْهب عو عمعم ْ ِمه
ت ذعل ع
ع عع
ع
ین م ْن عْن ْع
ُع ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أعٌع ِ ِ
الب ُس ح ح ح ح ح ح حل و ْاألعنِْ ء من ال عهال ِل و الْ عرباه ِ
ح اللهه م ْن ُح هجة ی ُكو ُْ عم ععهُ علم
ْ
نی ل عك عال عاْلُ عو أ ْعر ُ
ُ ع
ت قه ُّ ُ ع
ع ع
ی ُ ُّ على ِ
ص ْ ِق عم عَ لعتِ ِه عو عج عوا ِم عع ع العتِ ِه» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص.)411
ع
در روانش لفظ «علم» دو اح مال وجود دارد؛ یکی « ععلع لم» به معنای نشـــانه و دیگری
« ِع ْل لم» به معنای دانش (مجل سی ،1404 ،ج ،2ص .)261در تو یح قرائت ارجح باید گفت
شیخ صدوق با همین سلسله سند ،روایت را در «ال وحید» نقل کرده است؛ با این تفاوت که

به جای «ِ ...من ال عهال ِ ِل و الْرب ِاه ِ ِ
ح الله ِه ِم ْن ُح هجة ی ُكو ُْ عم ععهُ علم ،»...ع ارت « عو
نی ل عك عال عاْلُ عو أ ْعر ُ
ع
ع عع
ال عهال ِ ِل و الْ عرب ِاه ِ
نی عو ال هش ح ح عو ِاه ِ ِم ْن ِ ْح ِء الْ عم ْوٌعى عو ِقْحعب ِاء ْاألع َْ عم ِه عو ْاألعقْحعب ِ
ح الله ِه ِم ْن
ص فع عال عاْلُو أعْر ُ
ع ع

علم  »...آورده است (صدوق ،1398 ،ص.)249 -250
ُح هجة ی ُكو ُْ عم ععهُ ل

با توجه به سیاق ع ارات که اشاره به «نشانههای» ن وّت پیام ران و رسوالن دارد ،بهنظر
میر سد واژه « ععلع لم» به معنی ن شانه ،با سیاق روایت هماهنگتر و صحیحتر با شد .در واقع
کلینی با تقالیعی که در م ن روایت صـــورت داده ،به روانشـــی م فاوت دســـت یاف ه و در
ن یجه ،رواننده را به برداشت معنایی غیر مرت ط با سیاق ع ارت رهنمون گش ه است.
نمونه:2

ِ
امام علی(ع) درباره جویندگان علم فرمودهاند« :ی طع لِ ِ
َض ح ح ح ح ح ح ح ِ عل
ب الْع ْل ِم ِ ،هْ الْع ْل عم ذُو فع ع
ع
عَثِ عریة ...عو حكمت ححه الْ عوعرع» (کلینی ،1407 ،ج  ،1ص .)117واژه «ح مت ححه» به دو صـــورت
ِ
ْمتُهُ) و ( عح ع عمتُهُ) مح مل است.
(ح ع

عل ی
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اگر به صورت « عح ع عمتُهُ» قرائت شود ،به معنای دهانه ا سب ا ست؛ از آن رو که مانع
رروج حیوان از مســیر مورد نظر راکب میگردد (مجلســی ،1404 ،ج ،1ص157؛ همچنین
ر.ک :مجذوب ت ریزی ،1387 ،ج ،1ص .)623با انین قرائ ی ،علم به ا س ی ت ش یه شده که
دهانه آن ،ورع و پرهیزکاری ا ست و در واقع با ورع ا ست که طالب علم میتواند در م سیر
درســت هدایت شــود .مح صــالح مازندرانی انین قرائ ی را بهدلیل عدم تناســب با ســیاق
جمحت حدیث ،من فی دانس ه و بیان میدارد :انین تع یری در مورد طالب علم ،غیر معمول
است (مح صالح مازندرانی ،1382 ،ج ،2ص .)208به همین س ب ،قرائت برگزیده محصالح

ِ
ْمتُهُ» است.
«ح ع

هج ةُ
در جواب مح صالح باید گفت ،تأمّل در ع ارات بعدی این حدیث « ...عو ُم ْستع عَُّبهُ الن ع
ِ
ِ
ِ
ِ
نی الْ عكلِ عم ِة عو عسح ح ح ُفهُ ِّ
الب ع
عو هع ُ هُ الْ عع ف ةُ عو عم ْبعَُهُ الْ عوفع ءُ عو سح ح ح عال ُحهُ ل ُ
ضح ح ح عو هعح ْو ُسح ح حهُ الْ ُم ع عاراةُ عو عج ُشح ح حهُ
ُُع عوعرةُ الْ ُعلع عم ء» حاکی از آن اســت که ملزومات طالب علم در معانی اســ عاری م فاوتی نظیر
« عم ْبعَب»؛ « ِس ح ح عال »؛ « عس ح ح ا»؛ «هعح ْوس»؛ « عج ش» به کار گرف ه شده ا ست .بنابراین ،سیاق
جمحت حدیث ،نه تنها انین امری را من فی نمی سازد؛ بلکه تقویت کننده قرائت « عح ع عمتُهُ»
نیز میباشد.
 .3-2توجه نداشتن به تركیبات پایدار زبانی
سومین عامل گ ش ارهای روان شی فعال ،توجه ندا ش ن به ترکی ات پایدار زبانی ا ست.
در هر زبانی ،میزان قابل توجهی از ترکی ات واژگانی وجـــود دارد کـــه «هم س گی درونی
کلمات تـشکیل دهنـده آن ،منجـر بـه یکپاراگی معنایی و تمامیت مفهوم ترکیب میشود»
(ره ری و ولیپور ،1392 ،ص .)191این ترکی ات که از آن ها تع یر به «ترکی ات پا یدار»
میشود ،در فراینـــد برقـــراری ارت اط ،سار ه نمیشود؛ بلکه به صورت مجموعهای آماده و
موجـــــود در زبـــــان بـــــوده (همان ،ص )192و داار هیچگونه کاهش ،افزایش و یا تغییر
نمیگردند و به مرور زمان ،به شــکل ــرب المثل و یا اصــالح درآمدهاند (برای آگاهی
بیش ر؛ ر.ک :غحمی و ایزانلو ،1390 ،ص.)75
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در واقع ،تألیفاتی که با عناوین « ربالمثلها»« ،امثال و حکم»« ،ا صالححات زبان» و
 ...به رشــ ه تحریر درآمده ،ناظر به همین ترکیبهاســت .ترکی ات پایدار که پیشــینهای در
عوامل سیاسی ،تاریخی ،فرهنگی و ح ی ط یعی ـ جغرافیایی دارد (ره ری و ولیپور،1392 ،
ص )190در علمی به نام «فرازیولوژی» مورد بررسی قرار میگیرد.
فرازیولوژی یا ع ـــــارت شنا ســـــی شارهای از علم زبان شنا سی ا ست که به مالالعه
ع ارتهای راصـــی از واحدهای زبان میپردازد (ایزانلو ،1393 ،ص .)17این اصـــالح را
اولین بار میخاییل نیاندر ،زبانشــناآ آلمانی در ســال  1558م .به منظور بیان مجموع ع ارات
گف ـاری اص ـالححات س ـخنوری یون ـانی ب ـه ن ـام ایسکارات به کار برد (ره ری و ولیپور،
 ،1392ص.)189انانچه حدیثپژوه ،اطحعی از ترکی ات زبانی مصـاللح در زبان عربی و به
ویژه روایات ندا ش ه با شد ،به طور قالع در فهم روایات با م شکل مواجه رواهد شد .در زیر
به نمونهای از این دست اشاره میشود:
نمونه:1

ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
وت
ص حع عو آمن فی عس ح ْبقِه ُم عع ًف فی قع ع نه عو عْن ع هُ هُ ُ
از پیام ر(ص) روایت شده ا ست « :عم ْن أع ْ
ِ
ِِ
ت لعهُ ال ُّ نْ ِِبع عذافِ ِریعه » (طوسی ،1414 ،ص588؛ مجلسی ،1403 ،ج ،69ص.)69
ْیومه فعِِإهَّنع ح عز ْ
لفظ «س ح ح ْحبقِِه» به دو صـورت قابل روانش اسـت .اگر به کسـر سـین روانده شـود« ِسح ح ح ْبقِِه» به
معنای «درون» و « ِ
آم لن فِی ِس ح ْبقِِه» ،انسان دارای آرامش درون معنا می شود .بر این اساآ ،از
روایت انین برداشــت میشــود :آنکه صــ ح را با آرامش درون آغاز کند و دارای عافیت
جسمانی باشد و معاش آن روز را داش ه باشد؛ گویا تمام دنیا از آن اوست؛ و انانچه به ف ح

سین قرائت شود « عس ْبقِِه» به معنای مذهب و راه بوده (صاحب بن ع اد ،1414 ،ج ،8ص)312

روایت انین فهم میشــود :آنکه صــ ح را با ایمان مذه ی آغاز کند و در عافیت جســمانی
باشد و معاش آن روز را داش ه باشد؛ گویا تمام دنیا از آن اوست.

با توجه به اینکه عرب ،اصالح ِ «فُال لْ وا ِسح ال ِّسحب ِ
ب» را در مورد کسی به کار میبرد
ُ ْ

که دارای فراغ بال و آرامش راطر با شد (ابن درید ،1987 ،ج ،1ص )309قرائت « ِس ح ْبقِِه» به
کسر سین قرائت ارجح رواهد بود.

عل ی
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 .4-2نبود حركتگذاری
ن ود حرکتگذاری الفاظ روایات ،اهارمین عامل بس رساز گش ارهای روانشی فعال
اســت .درســتنویســی کلمهها و حرکتگذاری روشــمند م ون عربی ،رواننده را به ســوی
اس فاده بهینه از آن م ن میکشاند (تقیه ،1394 ،ص.)103
ناسخان ک ب روایی به دلیل سرعت در کار و صرفهجویی در جوهر و کاغذ ،در کنار
مواردی اون اســـ اندن الفاظ به هم و ایجاد فاصـــله کم میان ســـالرها ،فرصـــ ی برای
حرکتگذاری الفاظ روایات نداش هاند .همین امر س ب شده تا حدیث پژوه در فهم صحیح
برری روایات ،داار مشکل گردد .در یک تقسیم بندی ،این واژگان مشکل ساز را میتوان
در دو دس ه الفاظ جامد و مش ق بررسی کرد که در ذیل به نمونههایی اشاره رواهد شد:
 .1-4-2الفاظ جامد
از جمله عر صههایی که در اتر ن ود حرکتگذاری تعدد روانشهای صورت ملفوظ
روایات قابل م شاهده ا ست ،دامنه الفاظ جامد ا ست .در واقع ،گاه تعدد روانش در میان دو
ا سمی ا ست که هیچ یک از آنها وزنی قیا سی ندارند که ب واند بر تفاوت معنایی رو شنی بر
اساآ وزن داللت داش ه باشد .به عنوان نمونههایی از این دست میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:
نمونه:1
امام ســـجاد(ع) دشـــمنان اهل بیت پیام ر(ع) ،بهویژه قاتحن امام حســـین(ع) ،را انین

نفرین کردند« :اللهه هم أعح ِ
ا ح ح ح ح ح ح ح ِه ْم ععح ع ها عو اهْحتُْل ُه ْم قح ها عو عال ٌعح عذ ْر ععلعى عو ْجح ِه ْاأل ْعر ِ
ح ِمْن ُه ْم أع عحح ا»
ُ ْ
(مجل سی ،1403 ،ج ،45ص .)52لفظ «ق ها» به دو صورت «قع ع ها» و «قِ ع ها» مح مل ا ست.
اگر به صـــورت «قع ع ها» روانده شـــود ،به معنی تفرقه و پراکندگی بوده (مهنّا ،1413 ،ج،1

ص )68که برداشـــت مخاطب از دعا انین رواهد بود :رداوندا! هیچیک از اینان را از قلم
نیانداز و آنها را در حالیکه پراکندهاند ،به صورت تکتک بکش؛ اما انانچه «قِ ع ها» روانده
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شـــود ،جمعِ «قُ ِّة» رواهد بود به معنای نصـــی ی از هر ایز (همان ،ج ،1ص )69که منالوق
دعا انین اســت :رداوندا! هیچیک از اینان را از قلم نیانداز و ســهمی از ق ل را نصــیب آنان
کن .به ع ارت دیگر؛ ردایا! مرگ آنها را از طریق کش ه شدن توسط دیگران (و نه با مرگ
ط یعی) قرار بده.
نمونه:2

در روای ی از پیام ر(ص) درباره حرمت شراب آمده است« :حِّبم ِ
اخلع ْمُب ح ح ح قِ ععْنِ عه هعلِ لُ عه
ت ْ
ُع
س ح ح ُب» به دو
عو عکثِ ُریعه ح ح ح ح ح ح ح ح ح ح عو الس ححكب ِم ْن َِ ِّل عَ ح حباب» (ن سایی ،1348 ،ج ،8ص .)319لفظ «ال ه

س ح ح ح ح ْب» مح مل اســت .نزد لغویان «َخعْب» به ماده مســ یآور گف ه
صــورت «ال هس ح ح ح ح ع ب» و «ال ُّ

ِ
حكب ِمن ال هشح حب ِ
اب» (ابن منظور ،1414 ،ج ،4ص)255؛
می شود؛ «اخلع ْمُب :م عَخععب ع
َل عو ُه عو ُمس ح ل ع
الع ع
أس عكب من ععا ِری العِنع ِ
ب،
«اخلع ْمُب :م أ ْ
عس عكعب» (مرتضی زبیدى ،1414 ،ج ،6ص)363؛ «اخلع ْمُب :م ْ ع
أو ع م» (فیروز آبادى ،1415 ،ج  ،2ص )78که در اینصـــورت ،با واژه « عس ح ح ح ح ح ح ح ع عب» م راد

س عك ُبُ ،بَة :اخلع ْم ُب» (همان ،ص.)114
رواهد شد؛ زیرا گف ه شده« :ال ه

همچنین ،در آیه «ٌعحت ِ
هخ ُذو عْ ِمْنهُ عس عكبا» (نحل )67:این واژه به معنای شراب اس عمال شده

ا ح ح ْو ِو» (ابن
ا ست .اما اگر «ال ُّس ح حكُْب» قرائت شود ،م ضاد هو شیاری بوده« :ال ُّس ح حكُْب :نَ ض ال ه
منظور ،1414 ،ج  ،4ص )372و در واقع ،به حال ی که میان انســـان و عقل عارض میشـــود،

سكْب گف ه میشود« :ح لعةل ٌحع ِرتح قنی الْ ِ
مبء و عع َْلِه» (مرتضی زبیدى ،1414 ،ج ،6ص.)533
عْ ُ
ُ

س ح عكب» ،از روایت انین برداشت می شود:
بنابراین اگر به صورت اسم روانده شود «ال ه

...رداوند تمام نوشیدنیهای مس یآور را حرام کرده است .ال ه ،در این صورت« ،ال هس عكب»

س ح ح ْ ب»،
عالف تف سیری برای « ْ
اخلع ْمب» رواهد بود و اگر به صورت م صدر روانده شود «ال ُّ
مق صود حالت م س ی نا شی از نو شیدن هر نوع نو شیدنی م س یآور بوده و روایت انین فهم
میشود ... :هر حالت مس یای که از هر نوشیدنى مس یآور حاصل شود ،حرام است.
الزم به ذکر اســـت که برری با اسـ ـ ناد به قرائت اریر ،نوشـــیدن اندک شـــراب را به
گونهای که موجب مس ـ ی نشــود ،م ا دانس ـ هاند (ابن اتیر ،1367 ،ج ،2ص .)383تو ــیح
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آنکه ،نحوه روانش روایت ،به تفاوت ف وا هم منجر میشــود .در روایاتی نظیر « َُ ُل ُم ْس ح ح ح ِكب
ِ
ت لع لعةُ ٌِ ْس ح ح ع عع ْش ح حعبعة ِم ْن عَ ح ح ْه ِب
عحعب لام عو َُ ُّل ُم ْس ح حكب َخعْلب» (کلینی ،1407 ،ج ،6ص)408؛ «ِ عذا عَ نع ْ
رمَض ح ح ح ح ح عْ  ...فع عال ی عَى مؤِمن ِهال ُغ ِفب لعه ِهال عَ ح ح ح ح ح ِرب مس ح ح ح ح ح ِ
كب» (صــفار ،1404 ،ج ،1ص)222
عع ع
ع ُ
ْ ُْ ل
ع ُْ
نوشیدن هر نوع ماده مستکننده بدون توجه به ایجاد یا عدم ایجاد حالت مس ی ،بالور ماللق

الس ْب» ترجیح دارد.
حرام شمرده شده است .از این رو ،قرائت « ُّ

قابل ذکر است که راغب اصفهانی « ُس ح ْب» را به معنای تمام نوشیدنیهایی دانس ه که

حالت مســـ ی ایجاد میکنند (راغب اصـــفهانی ،1412 ،ص .)416بنابراین ،حدیث بهطور
ماللق ،هر نوع نوشیدنی مستکننده را تحریم میکند.
نمونه:3

ب خ عة» نیز اتر رود را
تفاوت در حرکت ،در برداشـــت از روایت مشـــهور «ِ هْ ْ
احلعْب ع
نشــان میدهد .این روایت در طیف م نوعی از منابع شــیعه و اهل ســنت آمده اســت (مســلم

نیشـــابوری ،1398 ،ج ،5ص143؛ ابی داود طیالســـی ،بیتا ،ص236؛ نســـایی ،1411 ،ج،5

ص193؛ حمیری ،1413 ،ص133؛ رالیب بغدادی ،1417 ،ج ،3ص .)315لفظ « خ عة» به
سه صورت « عخ ْ ععة»ُ « ،خ ْ ععة» و « ُخ ع ععة» مح مل است (نک :ابن اتیر ،1367 ،ج ،2ص.)14

« عخ ْ ععة» اســم وحده از ریشــه (خ ع) به معنی نیرنگ بوده که در این صــورت معنی

حدیث انین میشــود :انانچه در میدان جنگ ،جنگجو یک بار فریب بخورد ،نمیتوان او
را ســرزنش کرد و ن اید ناراحت شــود .ابن اتیر این اح مال را فصــیحترین و صــحیحترین
قرائت دانس ه است (ابن اتیر ،همانجا).

« ُخ ْ ععة» اسم وحده از مصدر( ِخ اع) و به معنی یک ار گول زدن یا گول روردن است

(ابن اتیر ،همانجا) .یعنی مردم در جنگ ردعه میکنند (جوهری ،1990 ،ج ،3ص)1202
ولی بنابر قرائت « ُخ ع ععة» ،حدیث بدین معناســت که جنگ امری اســت بســیار گولزن که
انســــان ها را می فری د و آن ها را م ح به آرزو[ های پوچ میک ند ،ولی آن ها را به هد

ِ
ض ح ح ح ِو عكةل»؛ یعنی فحنی مرد پر
نمیرســاند .همچنانکه وق ی گف ه میشــود« :فال لْ عر ُج لل لعععةل عو ع
بازی و پر رندهای است (ابن اتیر ،همانجا).
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تو ـــیح ماللب آنکه؛ بین « عغ ر» و « ُخ عة» تفاوت وجود دارد .عغ ر به معنی ترک
وفا و شک س ن پیمان ا ست (ابن منظور ،1414 ،ج ،5ص8؛ جوهری ،1990 ،ج ،2ص )766و
وق ی گف ه میشـــود« :یح ح عغح ح ر»؛ یعنی :ای پی مان شـــکن (ابن منظور ،1414 ،ج ،5ص8؛

جوهری ،1990 ،ج ،2ص )766و د آن «وف » است و ع ارت « عوفی قِ ععه ِهِ» در جایی گف ه
میشـــود که انســـان غهدری به کار ن رده باشـــد (طریحی ،1395 ،ج ،1ص .)446از تعاریف
یادشده بدست میآید که اس فاده از غدر در جنگ ،در واقع اس فاده از روشهای غیر انسانی
و غیر ارحقی برای غل ه بر دشمن است که از جمله موارد آن میتوان به کش ن بعد از اهمان،
حمله به دشمن در زمان آتشبس ،آلوده کردن آبهای آشامیدنی و یا مسموم کردن غذاهای
آنها اشاره نمود (حاجی زاده ،1390 ،ص.)40
بنابراین غدر ،نوعی ریانت ،نیرنگ و نامردی است که دارای ق ح ذاتی بوده و در همه
جا؛ اعم از میدان جنگ و غیر جنگ؛ محکوم و مالرود اســـت و در روایات نیز از آن منع
شــده اســت (ر.ک :نهج ال حغه ،رال ه  ،200ص)318؛ امّا « ُخ عة» در جنگ ،راهی اســت
برای شـکسـت دشـمن؛ و حیلهای اسـت که با آن میتوان به رین ـربات را بدون نامردی،
ریانت و پیمان شکنی و زیر پاگذا ش ن ا صول ان سانی به د شمن وارد سارت (حاجی زاده،
 ،1390ص.)40
بدین ترتیب ،ردعه امری عقحنی بوده و ال ه ،کاربرد آن منحصـــر به جنگهای نظامی
است که در شریعت دین اسحم نیز جوا ز اس فاده از آن صادر شده است .با این اس دالل به

نظر میرسد که روانش « ُخ عة» ارجح از سایر روانشها باشد.
 .2-4-2الفاظ مشتق

از دیگر دامنههایی که در اتر ن ود حرکتگذاری میتوان تعدد گشــ ارهای روانشــی
الفاظ روایت را در آن م شاهده کرد ،دامنه واژگان همری شه ا ست که از آنها تع یر به الفاظ
مش ـ ق میشــود .تعیین ســار ار صــرفی الفاظ آن انان دارای اهمیت اســت که برری آن را
دومین مرحله فهم حدیث پس از د س یابی به م ن منقّح دان س ه و مع قدند«:بر آ شنایان با زبان
عرب ،ظرافت این مرحله بســیار وا ــح اســت .این مرحله از حســاآترین و تأتیرگذارترین
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مراحل فهم حدیث اســـت و لغزش در آن ،فهم را با آســـی ی جدّی مواجه رواهد نمود»
(جمشیدی ،1383 ،ص.)57
پروا ح ا ست که تعیین سار ار صرفی در مواقعی که لفظ دارای بیش از یک قرائت
نیســت ،مشــکلی در فهم معنا ایجاد نمیکند؛ امّا انانچه لفظ دارای دو یا اند قرائت باشــد،
اه ب سا ناظر بر دو معنای کامحً م این از هم با شد .در انین شرایالی ،محقق حدیث باید با
بهرهگیری از قرائن م صــل مانند ســیاق ،و یا قرائن منفصــل همچون ارجاع مفهوم حدیث به
قرآن و دیگر روایات هم مضمون ،به سار ار صحیح واژه دست یابد .در ادامه به گش ارهای
روانشی گونههای اسم فاعل و مفعول اشاره میشود:
نمونه:1

در روای ی از پیام ر(ص) آمده است« :ال ُّ نْ عه ُار عم ْن عال عه عار لعهُ عو عَلع جیم عم ْن عال عع َْ عل لعهُ»
(کلینی ،1407 ،ج ،2ص .)129انانچه فعل ،به صورت « عْجی عم ُ» یعنی باب تحتی مجرد باشد،
معنای « میمه کردن و نزدیک نمودن قسم ی از یک ایز به بخش دیگر آن» دارد (راغب

اصفهانی ،1412 ،ص )201که در اینصورت معنای حدیث ،این انین رواهد بود :دنیا رانه
کســـی اســـت که رانه ندارد و آنکه عقل ندارد ،براى دنیا جمع مى کند .عحمه مجلســـی

روانشِ فعل « ُْجی ِم ُ» به صــیغه باب إفعال را نیز مح مل دانســ ه که به معنای اه مام ورزیدن
است (مجلسی ،1389 ،ج ،8ص.)274

به نظر می رسد اح مال اریر ،قوت بیش ری داش ه باشد؛ از آن رو که راغب اصفهانی،

کاربرد باب إفعال «مج » را با ا س ناد به آیاتی نظیر «فعأ ِْ
عمج ُعوا أعْمعبَُ ْم عو َُح حعبَ ءع َُ ْم» (یونس )71:و

«فعأ ِْ
عمج ُعوا عَ ع َُ ْم » (طه )64:بیشـ ـ ر مرت ط با امور فکرى و نفســـانى که بر عزم و اه مام داللت
دارد ،دانس ه است (ر.ک :راغب اصفهانی ،1412 ،ص .)201بدین ترتیب ،حدیث انین معنا

میشود :دنیا رانه کسی است که رانه ندارد و آنکه عقل ندارد ،بدان اه مام میورزد.
نمونه:2
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از امام علی(ع) در دعای طلب باران نقل شــده که فرمودند « :عو أعنْ ِزْ ععلع نع عَسع ء خمَضح ح ح ححلة
ِم ْ عرارا» (ابن أبیالحدید ،1404 ،ج ،7ص .)262برری واژه «خمَض ححلة» را به صورت ا سم فاعل
از باب إفعال «خمُْ ِ
َضح ح ح حلعة» (شــریف ر ــی ،1414 ،ص172؛ نوری ،1408 ،ج ،6ص )201و به
معنی ریس کن نده (جوهری ،1990 ،ج ،4ص )1685دانســـ ه ا ند .با تو جه به این که در این

روایت « ،عَسع ء» به معنی باران اســـت ،معنای دعا انین میشـــود :بر ما بارانی در حدّ ریس
کردن ریشه گیاهان ب ار که کنایه از کثرت باران است.
ابن ابی الحدید و محقق ک اب «مصــ ا کفعمی» اح مال روانش را بهصــورت اســم

َض ح ح ح ح ح ح حله حة» (ابن ابی الحدید ،1404 ،ج  ،7ص ،267کفعمی،1405 ،
مفعول از باب افعِحل «خمُْ ع

َض ح حلهة»
ص )722به معنای باران دارای گیاهان شاداب و باطراوت ا ست «ذات ن ت و مروع خم ع
(ابن ابی الحدید ،همانجا).
ال ه ،این معنا نیز کنایه از کثرت باران است و در این صورت ،معنای دعا انین رواهد
شد :بر ما باران فراوانی ب ار که باعث شادابی گیاهان و مزارع و درر ان شود.
نمونه:3

در دعای طلب باران از پیام ر اکرم(ص) آمده اســـت« :الله ُه هم ا ْس ح ح ح ح ح ح ح َِنعح عغ ثح ُ ...علّال»
(مجلســـی ،1403 ،ج ،88ص .)326لفظ « ُعلّال» به دو صـــورت « ُعلِّال» و « ُعلهال» مح مل

ب ُعلِّل»
است .انانچه اسم فاعل از باب تفعیل « ُعلِّال» قرائت شود ،با توجه به اینکه «سححو ل

به معنای ابری ا ست که زمین را با آب و گیاه میپو شاند ،باید انین معنا کرد :ردایا بارانی
بر ما فرو فرست که پوشاننده زمین با آب و گیاه باشد .اما انانچه اسم مفعول از باب تفعیل

ب ُعلهل » به معنای ابری با بارش فراگیر اســت
« ُعلهال» قرائت شــود ،با توجه با اینکه «س ح ح ححو ل
(بســـ انی ،1375 ،ص )786در معنا ،این انین تفاوت ایجاد میکند :ردایا بارانی بر ما فرو
فرست که فراگیر بوده و بر همه جا ب ارد.
نمونه:4
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امام صـــادق(ع) درباره علم اهل بیت میفرماید ِ« :هْ ِمن ِع ْل ِم م أُوٌِ نع ٌعح ْف ِس ح ح ح ح ح حری الْ َُب ِ
آْ عو
ع
ْ
ع ْ
عح عك ح عم حهُ» و
اح عك ح عم حهُ» ،دو قرا ئت «أ ْ
احك ح م ححه» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص .)229در باره لفظ « ْ
عح عك ِم ِه» روانده
ِح عك عمهُ» مح مل اســت (مجلســی ،1404 ،ج ،3ص .)32اگر بصــورت«أ ْ
« ْ
ْم) بوده (ابن فارآ ،1404 ،ج ،2ص )91که در اصــالح به معنی اهحکام و
شــود ،جمعِ ( ُح ْ
دس ورات پنجگانه دین(ححل /حرام /مس حب /مکروه /م ا ) میباشد .بر این اساآ ،معنای
حدیث انین میشــود :علم تفســیر قرآن و اهحکام پنجگانه آن به ما[اهل بیت ع داده شــده
است.
معنای ع ارت با انین روانشـــی در واقع ،تخصـــیص بعد از تعمیم رواهد شـــد؛ زیرا

ِح عك عمهُ» قرائت شود،
احکام پنجگانه ،ارصّ از تف سیر قرآن میباشد؛ امّا انانچه بصورت « ْ
به معنای اِتقان و اس وار کردن بوده (قرشی ،1371 ،ج ،2ص )161و معنای کل ع ارت انین
رواهد شد :علم تفسیر قرآن و اتقان و اس وار کردن قرآن نیز به ما داده شده است .به سخن
به ر؛ عحوه بر علم تفســـیر قرآن ،توان مقابله و ایسـ ـ ادگی و دفاع از حقانیت قرآن در برابر
شُ َهاتِ ش هه افکنان نیز به ما داده شده است .این معنا در صورتی است که میر مجرور در

ِح عك عمهُ» به قرآن برگردد؛ ولی اگر ــمیر به «ٌعح ْف ِس ح ح ح حری» برگردد ،مراد بیان دقیق و اســ وار
« ْ
تفسیر قرآن است؛ یعنی قدرت بیان تفسیر دقیق قرآن به ما داده شده است.
نمونه:5

ِ
أخو
پیام ر اکرم(ص) درباره حقوق مســلمانان نســ ت به یکدیگر میفرماید« :ألْ ُم ْس ح ح ح حل ُم ُ
ِ
ج ُب عو یتعع عون ِْ ععلعى الفتّ ْ» (زمخ شری ،1417 ،ج ،3ص .)17در
الْ ُم ْس ح حل ُم یع عس ح ح ُع ُه عم امل ءُ عو ال هش ح ح ع
قرائت لفظ «فتّ ْ» دو اح مال م صـوّر اســت .برری «فعحتّ ْ» به صــیغه م الغه رواندهاند که به
معنای فرد بسیار نیرنگباز است و مراد از آن شیالان است که انسان را با نیرنگ ،فریب داده
و معاصی را برایش زینت میدهد .در این صورت ،اگر مسلمانی برادر مسلمانش را از انجام
گناه نهی کند ،گویی او را بر علیه شیالان یاری کرده است.
همچنین« ،فعحتّ ْ» به دزدی که در سفر م عرّض هم سفر آدمی شود ،گف ه می شود؛ در
انین شرایالی هم سفران همدیگر را [برای رهایی از آن دزد کمک مینمایند (ابن منظور،
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 ،1414ج ،13صــص )318 - 319و اگر بصــورت «فُحتّ ْ» قرائت شــود ،جمعِ «ف ٌِن» یعنی

ف نهگر (جوهری ،1990 ،ج ،6ص )2176و نیز جمعِ «فعحتّح ْ» بوده (ابن منظور ،1414 ،ج،13
ص )319و مق صود ک سانی ه س ند که مردم را از راه حق گمراه کرده و فریب میدهند (ابن
اتیر ،1367 ،ج ،3ص .)410یعنی انســان مســلمان موظّف اســت برادر مســلمانش را در برابر
انین افراد گمراه کنندهای ،آگاه سار ه و بدین صورت وی را یاری رساند.

 .5-2ماهیت قالبی و اشتقاقی زبان عربی
زبان عربی یکی از زبان های قال ی و اشـــ قاقی اســـت؛ بدین معنی که عربزبانان از
الگوهای تصریفی همچون افعال ،تفعیل ،مفاعله ،اس فعال و… بهره برده و با تغییری که ریشه
واژه در این قالبها پیدا میکند ،معنای جدید سار ه میشود .همین امر موجب شده تا تغییر
در روانش واژ گان آن ،به ت فاوت د ر مع نا ب یان جا مد .عحوه بر گو نه های اف عالی که هم
بصـــورت تحتی مجرد و هم تحتی مزید ،قابلیت گشـــ ار در قرائت دارند ،روانش معلوم یا
مجهول نیز در تفاوت معنایی نقش بسزایی دارد .در زیر به نمونههایی اشاره میشود:
نمونه:1

درباره پیام ر(ص) روایت شـــده اســـت « :عخعب عج النهِ ُّی(ص) عو ُه عو عُُْزو لْ فعأعٌع هُ عملع ل
ک عو عم ععهُ
ح فعح عَ ع یع ُُع هم ُ عه ِذهِ عم عف ٌِ ُو عخعزا ِ ِن ْاأل ْعر ِ
عم عف ٌِ ُو عخعزا ِ ِن ْاأل ْعر ِ
ک افْحتع ْو عو ُخ ْذ ِمْن عه
ک عرقُّ ع
ح یحع َُو ُ لع ع
م َِ ح ح ح ح حْغ ِ
ٌنَص عَ ح ح ح ح حْغ ِعْن ِ » (کلینی ،1407 ،ج ،2ص)129؛ روزی پیام ر(ص)
ع
ع
ت م ْن عغ ِْری أع ْْ ع
اندوهناک از رانه رارج شد .ناگاه فر ش های که کلیدِ گنجهایِ زمین در ار یارش بود ،نزد
ایشان آمد و گفت :ای محمد(ص) اینها کلیدِ گنجهایِ زمین است و پروردگارت میگوید
که[با این کلیدها ،گنجها را بگشـــا و هر اه میرواهی از آنها بردار ،بدون اینکه ایزی از

آنها[گنجها نزد من کاهش داده شود.
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ص» روا ند و در
در این حد یث ،ف عل «ٌنَص» را میتوان بصـــورت مجهول «ٌحُْن عَ ع
اینصــورت معنا انین میشــود ... :هر اه میرواهی از آنها بردار ،بدون آنکه از جایگاه تو
کاس ه شود و بر آن نقصی وارد گردد.

ص» باشــد و بر این اســاآ ،ــمیر
عحمه مجلســی اح مال میدهد که فعل معلوم «ٌعحْن َُ ع

ص» را به (مفاتیح) برمیگرداند ،در این صورت معنا انین میشود که گنجها
مس ر در «ٌعحْن َُ ع
با برداشــت تو از آنها کم نمیشــود .همچنین ،ایشــان با اشــاره به اینکه در برری نُسـَخ ،فعل

ک» می باشـــد؛ ع ارت اریر را انین معنا
ص» آمده و فاعل آن «اع ْخ ُذ ع
بصـــورت غایب «یحعْن َُ ُ
میکند :پروردگارت می گوید :برداشـــت تو از رزائن زمین ،از مقام و منزل ی که نزد من
داری ،ایزی کاهش نمیدهد (مجلسی ،1404 ،ج ،8ص.)274
نمونه:2
از امام صــادق(ع) روای ی به شــر ذیل درباره شــخصــی که شــهادت بر شــهادت 1فرد

ِ
ِ
دیگری داده بود ،وجود دارد« :فی عر ُجل عَ ح ح ِه ع ععلعى عَ ح ح عه عهة عر ُجل فع عج ءع الهب ُج ُل فعح عَ عَلْ اع َْ ح ح عه ْ هُ
هع ع فعح عَ ع عَتوم عَح حه هةُ أعع ع َلِِم و لعو عک عْ أعع ع َُلم و ِ
اح ا عَلْ عَتُْز عَح ح عه عهٌُهُ» (طو سی ،1407 ،ج،6
ُُ عع ْ ع ع ْ
ْ ُع ع
ص.)256

جمله « عَلْ اع َْ عه ْ هُ» ممکن است تحتی مجرد قرائت شود و معنای روایت انین میشود:

[شـــاهد اصـــلی جریان می گوید :من ر ری از این جریان ندارم؛ اون شـــهادت به معنای

دانس ن است .اح مال دوم آن است که ع ارت از باب إفعال « عَلْ اُ َْ ِه ْ هُ» روانده شود که در
این صورت معنا ی سخن شاهد ا صلی انین ا ست :من شاهد فرعی را شاهد قرار ندادهام و
انین مالل ی به او نگف هام.

اح مال دیگر آنکه ،بهصــورت صــیغه مجهول از باب إفعال « عَلْ اُ َْ ح ح ح عه ْ هُ» باشــد ،آنگاه

معنای روایت انین میشـــود که شـــاهد اصـــلی جریان میگوید :من را بهعنوان شـــاهد
نگرف هاند ،پس ادای شهادت بر من الزم نیست (مجلسی ،1406 ،ج ،10ص .)115ولی ظاهراً
 .1شهادت بر شهادت یعنى در مواردی که ح ضور شاهد ا صلى و ناظر ماجرا در محكمه ممكن نبا شد،
دو نفر جامع شرائط ،شهادت دهند که فالن شاهد در حضور ما شهادت داد بر اینكه فالن موضوع رنین
و رنان بوده است.
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از باب إف عال و به صـــی غه معلوم اســــت که در این حا لت مع نا انین میشـــود :من این
شاهد(فرعی) را شاهد قرار ندادم و انین مالل ی به او نگف هام.
نتیجهگیری
بخش دام نهداری از حجم ک اب های ف قه ال حد یث ،غر یب ال حد یث و نیز شـــر و
تعلیقههای نوش ـ ه بر منابع روایی ،به تعدد گش ـ ارهایِ روانش ـیِ واژگان ار صــاص دارد؛ به
ع ارت دیگر ،یکی از موا عی که حدیثپژوهان و شارحان را به بحث وادا ش ه ،این ا ست
که تک تک واژگان روایات ،به اند گونه تلفظ میشـــود و بار معنایی هر یک ایســـت؟
همین تفاوت در روانش ،رود ،دســـ مایه بحثهای ادبی ،کحمی ،فقهی ،ارحقی و  ...قرار
گرف ه و مجال برای بســط بیش ـ ر روایات را فراهم آورده اســت .زبان عربی به دلیل ســار ار
تصـــریفی آن و نیز رالی که گنجایش و تحمل روانش های م عدد دارد ،موجب تعدد در
قرائت میشـــود؛ بنابراین ،ب ا زبان و رالی مواجهیم که ظرفیت بســـیاری در تولید واژگان
اندروانشی دارد.
تعدد روانشها در مواردی اندک ،با تفاوت معنایی همراه نیس ند؛ به ع ارت دیگر ،هر
نوع قرائ ی که از کلمه اراده شود ،تفاوتی در بردا شت و فهم بوجود نمیآورد (گ ش ارهای
روانشی رنثی) .اما آنچه پردارت به این مو وع را شایان توجه نموده ،گش ارهای روانشی
فعال اســـت که در ازای هر قرائت راص ،معنایی مســـ قل و منحصـــر به فرد در پی دارد؛
برداشتهایی که گاه م فاوت و ح ی م این است .این مهم در عالف توجه به فقه الحدیث،
اهمیت بیش ـ ری مییابد؛ از آنرو که اصــالت و ح ی صــحت یک حدیث ،در گرو روانش
صحیح رواهد بود.
پژوهش حا ر با گونه شنا سی عوامل ،مهمترین گ ش ارهای روان شی را در این موارد
دن ال کرده است« :فقدان عحئم سجاوندی»« ،ن ود حرکتگذاری»« ،تقالیع روایات»« ،توجه
نداش ن به ترکی ات پایدار زبانی» و «ماهیت قال ی و اش قاقی زبان عربی» .دو مورد نخست به
ویژگیهای رط و شــیوه نوش ـ ار بازمیگردد و دو مورد پایانی ،به ماهیت زبان عربی مرت ط
اسـت .گراه وجود عحیم سـجاوندی و حرکت داشـ ن کلمات ،میتوانسـت اندروانشــی
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کلمات را من فی ســـازد؛ اما توقع وجود آن در م ون کهن حدیثی ،امری فراتر از ان ظار و به
دور از واقعیتهای آن زمانه است.
رورت عحیم سجاوندی از اب کارهای اعصار م أرر است و حرکت داش ن کلمات
به دلیل ســماع و قرائت ،اندان م داول ن وده اســت .آنچه به تقالیع روایت مرت ط اســت ،به
ویژگی های تاریخی حدیث بازمیگردد که میتوان با مراجعه به دیگر نقل های روایت ،به
روانش دقیق دســت یافت .اما آنچه به ماهیت زبان عربی بازمیگردد ،یعنی ترکی ات پایدار
زبانی و ماهیت قال ی و اشــ قاقی ،برونرفت را باید در مداقه بیشــ ر در ادبیات عرب و دیگر
سارتهای مشابه این زبان دن ال کرد.
منابع
 .1قرآن كریم.
.2

ابن أبی الحدید ،ع دالحمید بن ه اهلل (1404ق) ،شرح نهج البالغة ،محقق :ابراهیم ،محمد
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محمدعلی بقال ،قم :مک آی اهلل العظمی المرعشی النجفی.
 .28صـــاحب بن ع اد ،اســـماعیل بن ع اد (1414ق) ،المحیط فی اللغة ،محقق :آل یاســـین،
محمدحسن ،بیروت :عالم الک ب.
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 .29صافی ،حامد؛ قائمی ،فرزاد؛ بام شکی ،سمیرا؛ پوررالقی ،مهدرت (« ،)1395برر سی دا س ان

کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی م أتر از سیرالملوک ها بر اساآ فزونم نیت ژنت» ،متن
شناسی ادب فارسی ،شماره ،1صص.34-17
 .30صـــدوق ،محمد بن على بن بابویه (1413ق) ،من الیحضننره الفقیه  ،محقق :غفارى ،على
اک ر ،قم :دف ر ان شارات اسحمى وابس ه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .31صدوق ،محمد بن على بن بابویه (1398ق) ،التوحید ،ان شارات جامعه مدرسین ،قم.

 .32صفار ،محمد بن ح سن (1404ق) ،ب صائر الدرجات فی ف ضائل آل محمّد صلّى اهلل
علیهم ،محقق :کواه باغى ،محسن بن ع اسعلى ،قم :مک آی اهلل المرعشی النجفی.
 .33طریحى ،فخر الدین بن محمد (1375ش) ،مجمع البحرین  ،محقق :حســـینى اشـــکورى،
احمد ،تهران :مرتضوی.
 .34طوسى ،محمد بن الحسن (1414ق) ،األمالی ،قم :دار الثقاف .
 .35طوســى ،محمد بن الحســن (1407ق)  ،تهذیب األحکام ،محقق :موســوی ررســان ،حســن ،
تهران :دار الک ب اإلسحمیه.
 .36عیســـی ،فارآ؛ عایش ،یاســـین (2003م) ،قواعد الکتابة و الترقیم ،عمان :جامع القدآ
المف وح .
 .37غحمی ،حسین؛ ایزانلو ،حسن (1390ش)« ،نگاهی به فرازیولوژی زبان روسی و مقایسه آن در
زبان فارسی» ،مطالعات زبان و ترجمه ،ش ،1صص.75-95
 .38فیروز آبادى ،محمد بن یعقوب (1415ق) ،القاموس المحیط ،بیروت :دار الک ب العلمی .
 .39فیض کاشــانى ،محمد محســن (1406ق) ،الوافی ،اصــفهان :ک ابخانه امام أمیر المؤمنین على
علیه السحم.
 .40قرشى ،علىاک ر (1371ش) ،قاموس قرآن ،تهران :دارالک ب االسحمیه.
 .41کلینى ،محمد بن یعقوب (1407ق)  ،ال کافی ،محقق :غفارى ،على اک ر؛ آرو ندى ،محمد،
تهران :دارالک ب اإلسحمی .
 .42کفعمى ،ابراهیم بن على عاملى (1405ق) ،الم صباح للکفعمی (جنة األمان الواقیة) ،قم:
دار الر ی( زاهدی).
 .43مجذوب ت ریزى ،محمد (1387ش) ،الهدایا لشننیعة مئمة الهدى ،محقق :درای ى ،محمد
حسین؛ قیصریهها ،غحمحسین ،قم :دار الحدیث.
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 .44مجلسی ،محمد تقی (1414ق) ،لوامع صاحبقرانی ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
 .45مجل سى ،محمد باقر (1404ق) ،مرآة العقول فی شرح مخبار آل الر سول ،دار الک ب
اإلسحمی  ،تهران.
 .46مجلسى ،محمد باقر (1403ق) ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاع ال راث العربی.
 .47مجلســـى ،محمد باقر (1406ق)  ،مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،محقق :رجائى،
مهدى ،قم :ک ابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.
 .48مرتضی زبیدی ،محمد بن محمد (1414ق) ،تاج العروس ،محقق :شیرى ،على ،بیروت :دار
الفکر.
 .49مسعودی ،ع دالهادی (1389ش) ،درسنامه فهم حدیث ،قم :آس انه مقدسه قم.
 .50مسلم نیشابوری ،مسلم بن حجاج (1398ق) ،صحیح مسلم ،بیروت :دار الفکر.
 .51معزی دزفولی ،محمدعلی (1338ش) ،م ف تاح ال ت ح ق یق ،مصـــحح :ج حل ال دی ن ح ســـ ی ن ی
ارموی ،تهران :دانشگاه تهران.
 .52محصالح مازندرانى ،محمدصالح بن احمد (1382ق) ،شرح الکافی :األصول و الروضة،
محقق :شعرانى ،ابوالحسن ،تهران :المک اإلسحمی .
 .53مهدویراد ،محمدعلی؛ دلیری ،ســیدعلی (1389ش)« ،بررســی آســیب تقالیع نادرســت در
روایات» ،علوم حدیث ،ش ،55صص.152-127
 .54مهنا ،ع د اهلل على (1413ق) ،لسان اللسان ،بیروت :دار الک ب العلمی .
 .55میرجلیلی ،علیمحمد (1390ش) ،روش و مبانی فقه الحدیث ،یزد :دانشگاه یزد.
 .56نسایی ،احمد بن شعیب (1411ق) ،السنن الکبری ،بیروت دار الک ب العلمیه.
 .57نسایی ،احمد بن شعیب (1348ق) ،سنن نسایی ،بیروت :دار الفکر.
 .58نورى ،حســین بن محمد تقى (1408ق)  ،م ستدرك الو سائل و م ستنبط الم سائل  ،قم:
مؤسس آل ال یت علیهم السحم.
 .59یاحقی ،مح مدجعفر؛ ناصـــح ،مح مدم هدی (1384ش) ،راهن مای ن گارش و ویرایش،
مشهد :به نشر.
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