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چکیده

دیدهاند که
آسیبهایی  

برخی احادیثدر فرایندانتقالبهنسلهایبعدی 
؛بنابراین،
برشمرد 
هامیتوان تصحیف ،تحریفوجابهجاییرا 

ازجمله آن

روشهایی برای کشف و تصحیح این آسیبها ضروری
پیشنهادکردن  

رابهمثابۀ
همآیی» (اصطالحیدرحوزۀزبانشناسی)  
است .دراینمقاله ،«با 
راهکاری برای شناخت و تصحیح احادیث آسیبدیده معرفی و پیشنهاد
کردهایم؛بدینمنظور،درآغاز ،اینروشرامعرفی کرده وسپسباذکر

دربررسیوتصحیحآسیبدیدگیحدیث نشان

کارآییآن را 
مثالهایی، 

دادهایم.

همآیی و نقد متن،
ژههای کلیدی :حدیث و نقد متن ،تصحیف ،با 
وا 
محمدتقیشوشتری.

.1استاددانشگاهفردوسیمشهدtabatabaei@um.ac.ir
استادیاردانشکدۀالهیات،دانشگاهمیبدیزدzarezardini@gmail.com
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.بیانمسئله
میراثحدیثیامروزماپسازگذشت چندینقرن بهدستمان رسیدهاست .احادیثهماننددیگر

بهصورت
بهصورتشفاهی،چهبهشکل انتقال کتبیوچه  
متوندرایندورۀ طوالنیانتقال،چه 
چاپی ،همواره درمعرض آسیب بودهاند؛ بدین شرح که گاه مطلبی به یک حدیث افزوده شده
اینآسیبها

وگاهیبخشیازحدیثجابهجاشدهاست .

است؛گاه بخشیازیکحدیثافتاده 
میتوان نارسایی خط عربی ،ناخوانابودن
تهایی مختلف روی میدهند که ازجمله آنها  
بهعل 

وخطاهایکاتبانوناسخانراذکرکرد.1

نسخههایخطی

یناحادیثآسیبدیده،ضرورتطراحیوعرضۀروشهاییرابرایشناختودرمان

وجودا
ایننوع از روشها که برای کشف و تصحیح انواع
میکند و 
این آسیبها اجتنابناپذیر  
میرود ،نقد متن1یا نقد بیرونی9نام دارد .1حال ،این پرسش
آسیبدیدگی متون مختلف بهکار  

بهکار
میتوان  
میشود که برای بررسی و تصحیح احادیث آسیبدیده چه روشهایی را  
مطرح  
بررسیوتصحیحاحادیثآسیبدیده،از

گرفت.دراینمقاله،برایطراحیوعرضۀروشیبرای
میشود .فرضیۀ اصلی این
همآیی» استفاده کردهایم که در علم زبانشناسی مطرح  
موضوع «با 
میتواند در کشف و تصحیح
همآیی  
ازنظر انواع با 
روش ،آن است که بررسی یک حدیث  
بسیارکارآمدباشد؛بهعبارتدیگر،هدفازنگارشاینمقاله،بررسیو

آسیبهاییکحدیث،

وتصحیحاحادیثآسیبدیدهاست.برایتبیینزوایای

همآییدرنقد
تبیینمقدارکارآییروشبا 
ومثالهایاودراینزمینه

عالمهمحمدتقیشوشتری 

مختلفاینروش ،بیشتر ازپژوهشهای 
کردهایم.1
استفاده 
آسیبشناسیاحادیثنگاهکنیدبهدلبری1933،ومسعودی،.1933

.1برایآشناییبا
2. Text Criticism- Textual Criticism
3. Lower Criticism
عبدالتواب ،1111ق : ؛
نکوب،19 1ش : 1 1و1 9؛ جهانبخش ،1931ش :11؛  
.1برایآشناییبانقدمتننگاهکتیدبه زری 
نکوب،1931ش:111؛دیچز،1911ش: 11و 19؛ساماران،1931ش:/1 3؛مایلهروی،1913ش.
زری 
درهفتسالگی،بهشوشترآمدودرهمانجاعلوم

.محمدتقیشوشتریدرسال 1131ش/.1911ق .درنجفبهدنیاآمد؛ 
پیدستورکشفحجاب،بهکربالمهاجرتکرد؛پساز

مقدماتی،سطحودروسعالیراآموخت؛ ویدرسال19 9ق . 
در
ذیالحجۀ سال
برکناری رضاشاه در ایران ،وی به شوشتر بازگشت و تا آخر عمر ،در این شهر ماند .شوشتری در نوزدهم  
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همآیی
.معرفیروشنقدبا 
تصحیحاحادیثآسیبدیده،

کاربردآندربررسیو 
همآییو شرح  
پیشازتعریفروشنقدبا 

کاربرداین روش را
همآییرامعرفی وانواعآن را مشخصکنیم و سپس  
الزماستاصطالحبا 

بهمثابۀابزاریبرایبررسیوتصحیحآسیبدیدگیحدیثشرحدهیم.


همآیی 
. -تعریفبا 

همآیی منجر
وقوع واژههایی با ویژگیهای بنیادین مشترك برروی محور همنشینی ،به نوعی با 
درکناراسمیظاهرمیشودکهبرای
رویمحورهمنشینی، 

میشود.دراینفرایند،فعلیاصفتیبر

بهیقین،آنچهمیتواند«گازبگیرد»یا«گاز
ازپیشتعیینشدهاست؛مثالًدرزبانفارسی، 
اهلزبان، 
استوآنچهمیتواند«بلیسد»،«زبان»است؛همچنینواژههای«سفیدوبرف»،«سیاه

بزند»،«دندان»
همآییقرار دارند؛ اماآنچهدرهماننگاهنخست،
درچنینموقعیتیازبا 

وزغال» و«سردویخ»
بهنظر
همنشینی با یکدیگراست؛ مثالً  
سبیبودن وقوع واژهها در  
همآییدیده میشود ،ن 
دربارۀ با 
نسبتبه صفتهایی همچون «فرتوت» ،«فاسد» و
صفتهایی همچون «خوب ،بد»  

میرسد 

وفهایمختلفبرخوردارند .صفتی
تریدرهمنشینیباموص 

کمرنگ» ،ازبسامدوقوعبسیاربیش
« 
قهوهای» ،«مشکی»یا«طالیی»
همآیی « 
درحالیکهبا 

همنشینمیشود؛ 
مانند «بلوند»تنهابا«مو» 
مشتزدن»تنهابا«دست»و
همآییفعلواسم ،« 
صرفاً به«مو» محدود نیست .ازسویدیگر ،دربا 
امیرالمؤمنین؛ االربعون
111ق .در  3سالگی روی در نقاب خاك کشید .فهرست برخی آثار وی بدین شرح است :قضاء 
االخبارالدخیله؛

حدیثاً؛ مقدمۀ توحیدمفضل؛ البدایع؛ االوایل؛ آیاتبیّنات فیحقیهبعض المنامات؛ النجعه فیشرح اللمعه؛ 
الدرالنظیر فی المکنین بأبیبصیر .برای آشنایی بیشتر با
بهجالصباغه فی شرح نهجالبالغه؛ حواشی مصحف و  
قاموسالرجال؛  

گیریپور، 193ش؛صحتیسردرودی،1933ش.

میهچی،1931ش؛ 
جهان
زندگیوآثاراینمحققبرجستهنگاهکنیدبهارو 
ازمیانمعاصران،
درحوزۀبررسیوتصحیحاحادیث،ازمیان گذشتگان،عالمانیهمچون فیضکاشانی و عالمهمجلسی ،و 
.1 
بهبودیتالشبسیارکردهاند؛ولیدستمایۀ استفادهازچنینروشی ،بیشتردرآثار

اکبرغفاریواستادمحمدباقر 

مرحومعلی

دیدهمیشود.

عالمهمحمدتقیشوشتری

دهاند؛
صورتهایمختلفترجمهکر 

.1ایناصطالح راکهترجمۀاصطالحانگلیسی Collocationاست،در زبان فارسی 
،به
قلیزاده،1931ش؛شمیسا،1931ش:113؛صفوی،1939ش:133
همآیی،همایش،ومیلترکیبیکلمات( 
همنشینی،با 
ازجمله: 

و.)133

 /67باهمآیی ،راهکاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیبدیده

ضربهزدن» با «پا» یا «دست»
همآیی ،« 
اینگونه با 
همنشین میشود؛ ولی در  
لگدزدن» تنها با «پا»  
« 
همنشینی واژهها را میتوان در طیفی از نهایت
همآیی و  
نمیشود؛ به این ترتیب ،با 
محدود 
همآیی تا نهایت محدودنبودن طبقهبندی کرد و برروی پیوستاری اینچنین جایابی
با 
محدودیت 
کرد(صفوی،1939ش:133و.)133

زاریدربررسیوتصحیححدیثآسیبدیده

همآییاب
. -با 

درکنار
همآیی ،فعل ،صفت یا حرفی رویمحور همنشینی ، 
همان گونه کهگفتیم ،در فرایند با 
ازپیش تعیین شده است؛ مثل
فعل ،صفت ،اسم یا حرفی ظاهر میشود که برای اهل زبان ، 
گاززدن»وواژۀ«دندان».اگردرمتنی،فعل«گاززدن»به«زبان»یا«لب»نسبتداده
گازگرفتن»یا« 
« 
همآیی شده
همخوردناینبا 
شود،احتمالدارددر آن متن ،تغییری رویداده باشدکهباعثبه 
است؛ دراینصورت بایداینتغییر راکشفو سپساصالحکرد .دراحادیثنیز اگر یکاسم
همآیی نداردوقابلتبیینوتوجیهنیست ،احتمالدارد
درکناریکفعلقرارگیردکهباآن ،با 

همآیی ،بهجهت آسیبدیدگیحدیث باشد؛ بهعبارتدیگر ،در این روش ،واژگان
تغییردر با 
میشوند.
همآییبررسی 
حدیثازجهتبا 
همآیی اسمواسم ،اسموفعل ،فعلوفعل،وفعلو
همآیی راشامل با 
در آغاز ،انواعنقدبا 
یکازروشها،مثالهاییراازآثارشوشتری،در


بردهر
کار
حرفمعرفیمیکنیموسپسدربارۀ 
بیانمیکنیم:

پنجگامبدینشرح
الف)بیانمثالبهصورتکامل؛
همآییبرایکشفآسیب؛
ب)بررسیحدیثباروشنقدبا 
ج)عرضۀصورتدرستحدیث(تصحیح)؛
د)ذکرشواهدیدرتأییدتصحیح؛
علتبروزآسیبدیدگیحدیث.

ه)بیان
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همآییاسمواسم
بررسیحدیثازجهتبا 

. - -

کاررفته دریکمتنبایدبایکدیگرتناسب داشته
ستکهاسمهای به 

همآیی ،آنا
یکیازانواعبا 
همآیی ،آن است که دو اسم بدون هیچگونه
باشند؛ بر همین اساس ،یکی از موارد فروپاشی با 
همآیی «دست» با «ماهی»،
همآیی درکنار یکدیگر قرارگیرند؛ مثالً در این حدیث ،با 
قابلیت با 
ناسازگار است و بنابراین ،شوشتری روایت را تصحیح کرده است :«عن سلمه بن ابيحفص عن
ابيعبداهلل (ع) أنّ عليا (ع) كان يقول :في صيد السمك إذا أدركْتَها و هي تضطرب و تضرب بيديها و تُحرك

ذَنَبَها و تطرف بعينها فهي ذَكاتها»1(طوسی، 191ش:/3،31931ق:/1.)11
براساسمفاداینحدیث،وقتیماهیرا
نشانمیدهدکه 

بررسیاینروایتباقواعدباهمآیی
میزند (تضرب بيديها)،
دستهایش را بر زمین  
صیدکردیم ،اگر دیدیم هنوز حرکت میکند و  
میدانیم ،ماهیدستنداردتا
ثابتمیشود؛ ولی همانگونهکه 

حاللبودنگوشت آن 
زکاتو 
شوشتریدرتصحیحاینروایت

همآییندارند.
هبا 
آنرابرزمینبزند؛بهعبارتدیگر،ایندوواژ 
فشدۀ«ببدنها»استودراینصورت،حدیثمعنایخویش
گفتهاستعبارت«بيديها»شکلتحری 
حاللبودنگوشتآن
مییابد؛یعنیوقتیماهیبدنخودرابرزمینمیزند،اینمسئله،نشانۀ 
راباز 

بهگفتۀ شوشتری ،نقلی دیگر از این حدیث ،این تصحیح را تأیید میکند (شوشتری،
است . 
1931ق : /9 ) .وی از علت اینتغییر،سخنی نگفته است؛ ولی بهنظر میرسد تشابه دو عبارت
همآییوازگاندراینحدیث
درنتیجه،فروپاشیبا 
«بيديها»و«ببدنها»درنگارش،باعثتصحیفو 
شدهاست.

درستیصیدماهیوبهدنبال آن،

.1مضمونروایت ،چنیناستکهامام صادق(ع)به نقلازامامعلی(ع) ،دربارۀ شرایط 
فرمودهاند :«وقتیماهیراصیدکردی ،اگردیدی هنوزماهیتکانمیخوردودستهایشرابهزمین

حاللبودنگوشتش 

حاللبودنآناست».
زندودمشراتکانمیدهد،ایننشانۀپاکیو 


می

 /78باهمآیی ،راهکاری برای کشف و تصحیح احادیث آسیبدیده

رفتهاند
کنارهمبهکار 

همآییاسمواسمنیزانواعیمختلفدارد.درنمونۀزیرنیزدواسمدر
با 
همآییندارند:«عن سماعه قال“ :سئل ابوعبداهلل (ع) عن العنب بالزبيب .قال :اليصلح اال مثالً .قلتُ:
کهبا 

و التمر و الزبيب؟ قال :مثالً بمثلٍ”»1(کلینی، 191ش: /.)131
همآیی
همآیی ،بیانگرآناست که «انگور» و «کشمش» با 
بررسی اینحدیث باروش نقد با 
،شوشتریبهآسیبدیدگی

د؛بنابراین

همآییندارن
دارند؛ولی«خرما»و«کشمش»(تمروزبيب)با 
شدهوبهصورت

روایتپیبردهوگفتهاستدراینروایت،واژۀ«الزبيب»درپرسشدومتحریف
«الرطب»درآمدهاست.ویعلتاینتصحیفراتشابهایندوواژهدرنگارشدانستهاست.شایان
همآییواژگانبرقرار میشودو«تمر ورطب»یعنیخرمای
پیاینتصحیح،با 


استکهدر
ذکر 
خشکوخرمایتر،بایکدیگرسازگارمیشوند(شوشتری،1931ق:/1.)13
ازدیگرمثالهایاینبخش میتوانروایتزیرراذکرکرد :«عن مسعده بن صدقه عن الصادق

(ع) -في خبر -ان علياً (ع) قال ”:ان السمك و الجراد اذا خرج من الماء فهو زكيّ و االرض للجراد مصيده

و للسمك قدتكون ايضا”»1(کلینی، 191ش:/1.)111
هرگاهاز «آب»خارجشوند،پاكهستند.بررسی
دراینروایتآمدهاست«ماهی»و«ملخ» 
همآییندارند؛ یعنینمیتوانگفت
میدهدکه«ملخ» و «آب» با 
همآیی نشان  
اینروایتبانگاهبا 
همآییدارند.
هرگاهملخازآبخارجشود ،پاكاست؛بلکه«ملخ» با«هوا» و«ماهی» با«آب» با 

رفتهاند؛ بر این اساس ،شوشتری روایت را
درکنار هم بهکار 
در این روایت ،«ملخ» و «آب»  
بهصورت «انّ السمك اذا خرج من الماء» تصحیح کرده و تنها شاهد او برای این تصحیح ،سیاق

روایتاست(شوشتری،1931ق:/9.)1
.1مضمونروایت ،چنین استکهازامامصادق (ع)سؤالکردند:«آیاانگوروکشمش ،وخرمایتازهوخرمایخشکرا
میشوند یااینکه یک جنس هستند و مشمول ربای معاوضی
باید دو جنس بهحساب آوریم که مشمول ربای معاوضی  
ربایمعاوضیمیشوند؛یعنییکیاز

درنتیجه،مشمول
میشوندو 
نمیشوند؟»؛امام(ع)پاسخدادنداینهایکجنسمحسوب 
هارانمیتوانباکمتریابیشترازدیگریمعاوضهکرد.

این

.1روایتدربارۀ چگونگیتزکیۀماهیاست؛ یعنیماهیبایدچگونهصیدشودتاخوردنگوشتآنحاللباشد .امام(ع)
پاسخدادهاندوقتیازآبخارجشود.
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همآییاسموفعل
بررسیحدیثازجهتبا 

 . - -

نمیتوانددرکنارهر
ستکهبراساسقواعدزبانی ،هراسمی  

همآیی،آن ا
یکیدیگرازانواعبا 
کنارفعلقرارمیگیرد ،باآنناسازگارباشدونتوانآنراتأویل


اگراسمیکهدر
فعلیبنشیند .
آسیبدیدگیوتصحیحآنباشیم؛مثالً درعبارت«و اغرس اللهم بعظمتك

درپی کشف 
کرد،باید  

بهمعنای
في شرب جناني ينابيع الخشوع »1(مجلسی ،1111ق : /31)993؛ برای «ينابيع» که اسم و  
بهمعنای «کاشت درخت» بهکار رفته و ترکیبی ناموزون و نادرست
«چشمه» است ،فعل «غرس»  
همآییندارند.شوشتریدرتصحیحاینحدیث
اینفعلواسمبا 

پدیدآمدهاست؛بهعبارتدیگر،
بهجایفعل «اغرس» فعل «اغزر» درست است .دراین حالت ،واژۀ «ينابيع» با «اغزر»
گفتهاست  
یادربرابر)
چشمههایخشوعقلبمرابا( 

همآییداردوحدیثنیزمعناییروشنبدینشرحدارد:
با 
ابنمنظور ، 111ق:
عظمت خودت پرآب کن .شوشتری درتأیید این تصحیح ،از معنای لغت ( 
بحاراالنواراستکهاینواژهدرآن،
نسخهایخطیاز  
«غزر»)سخنگفتهاست.دومینشاهدوی 
بهصورت«اغزر»آمدهاست(شوشتری،1931ق:/1.)111

حدیثزیر نیز نمونهایدیگرازاینمسئلهاست :«عن ابيالصباح الكناني عن ابيعبداهلل (ع) قال:

“أيّما إمرأه اعتقتْ فأمْرُها بيدِها إن شاءتْ قامتْ معه و إن شاءت فارقتْهُ”»1(طوسی، 191ش:/3.)911
بهمعنای«آزادکردنکنیز»بهکاررفتهاست.
بهمعنای«زنآزاد»با«اعتق» 
دراینروایت،«إمرأه» 
اینفعلواسم،باهمآییندارند و بایکدیگر ناسازگارند .شوشتریمعتقداستبرایتصحیحاین
تحریفشدۀ

روایت ،دوراهوجوددارد :اولآنکه فرضکنیم واژۀ«إمرأه»دراینروایت،شکل 
بهمعنای «کنیز» است؛ یعنیصورتدرستروایت ،«أيما أمة اعتقت» است؛ در این صورت
«أم ٰه»  
میتوان گفت سبب این تصحیف نیز تشابه خطی دو کلمۀ «إمرأه» و «أمه» است .دومین راه

تصحیح ،آناستکهبهجای «إمرأه» ،«إمرأه مملوكه» قرار دادهشود که در این صورت ،معنای
چشمههایخشوعقلبمراباعظمتخودتبکار!

.1معنایروایتبااینواژگان،چنیناست:خداوندا!
عنوانخدمتکار


تواندبه
اختیارشدردستخودشاست؛اگربخواهد، 
می

.1امامصادق(ع)فرمودهاستکنیزیکهآزادشده،
نزداوکارکندواگرخواست،میتوانداوراتركکند.
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میشود؛ بهعبارتدیگر ،صورتدرستروایت را «أيما إمرأه مملوكه اعتقت»
حدیث نیزدرست 
همآییاسموفعل،افتادگیواژۀ «مملوكه»ازاین
فرضمیکنیم.بااینفرض ،علت فروپاشی با 

حدیثاست(شوشتری،1931ق:/1.)113
نمونۀ دیگر از این موارد ،حدیثی است که در تفسیر عیاشی بدین شرح آمده است :«قال:
“سألني ابوعبداهلل (ع) عن يحيي بن سعيد :هل يخالف قضاتكم؟ قلت :نعم! إقتتل غالمان بالرحبه فعضّ

أحدُهما علي يدِ االخر فرفع المعضوضُ حجراً فشجّ يد العاض فكزّ من البرد فمات”»1(عیاشی،1931ق:
/1.)111
شوشتریدربررسیاینحدیث ،از ناسازگاریدرعبارت «فشجّ يد العاض» سخنگفته و معتقد

بهنظرمیرسدصورتدرستاین
براین، 
کارنمیرود؛بنا 

است در زبانعربی ،فعل «شجّ»با«يد» 
به
عبارت،«فشج رأس العاض»باشد؛بهدیگرسخن،فعل«شج»درزبانعربی،با«رأس»و«وجه»بهکار

میرود و بهمعنای «شکستن سر و صورت» است (انیس و دیگران ،1931ق :«شج») .شوشتری
،عالوهبرسیاقولغتعرب،بهبخشهاییدیگرازهمینحدیثاستنادکرده

درتأییداینتصحیح

است(شوشتری،1931ق:/9.)33

جهتباهمآییفعلوحرف


بررسیحدیثاز
. - -3

همآییفعل
،با 
مناسبخودرامیطلبدوباآن،باهمآییدارد.درروایتزیر 

هرفعلیحرفاضافۀ


و حرف فروپاشیده است :«أللهم صلّ علي محمد و آل محمد و اسمع دعايي اذا دعوتك ...إلهي إن

ابنطاووس،1913ش:.)131
حطّتني الذنوبُ من مكارم لطفِك فقد نَبّهني اليقينُ الي كرم عطفِك»1( 

.1دراینروایت ،ازدرگیریدونوجوان سخنگفتهشده است کهیکیدست دیگریراگازگرفتهو دیگری نیزسنگی
برداشتهوسرآنیکیراشکستهوباعثفوتاوشدهاست.
بهصورتموجود)چنیناست:خداوندا!برمحمد(ص)وآلمحمددرودفرستوآنگاهکهتورامیخوانم،
.1مضموندعا( 
بهسخنمنگوشکن!...خداوندا!گناهانممراازالطافکریمانۀتوساقطکردهاست؛ولییقینیکهبهتودارم،مراازعنایت
کریمانۀتوآگاهکردهاست.
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هیچگاهبا«الي»متعدی
همآیی،بیانگرآناستکه فعل«نبّه» 
بررسیاینمناجاتباشیوۀنقدبا 
بهصورت «نبّهه علي الشيء» متعدیمیشود .ازطرفدیگر ،بین«حطّ»و
نمیشود؛ بلکهبا «علي» 

پساز
بهمعنای«هوشیاری»است. 
بهمعنای«پایین»و«نبّه» 
«نبّه»،هیچتناسبیوجودندارد؛زیرا«حطّ» 
بهنظرمیرسد«نبّه»شکلتحریفشدۀ«نوّه»است؛زیرافعل«نوّه»
اینبررسی،شوشتریگفتهاست 
،بهخوبی
با«الي»متعدیمیشود.ازطرفدیگر ،دراینصورت ،صنعتتضاددراینمناجات 
بهمعنای«بلندی» است (شوشتری،1931ق:/1
بهمعنای«پایین» و«نوّه» 
نمایانمیشود؛زیرا«حطّ» 

.)1 1

جهتباهمآییفعلوفعل


بررسیحدیثاز
. - -4

درکنار هم بهکار رفتهاند؛ مانند :«يا ذالمنن
مآیی ندارند ، 
در برخی احادیث ،دو فعلی که باه 

ابنطاووس،1913ش:11؛کفعمی، 111ق:.)133
السابغه ...و قدّر فأحسن و صوّر فأتقن»1( 
بررسیایننیایشنشانمیدهدکهدرآن،تقدیرخداوندمتعالبافعل«احسن»وصورتگریاو

همآییندارند؛یعنیصورتگریخداوند متعال با
بافعل «اتقن»آمدهاست؛درحالیکهایندو ،با 
نظرمیرسدصورتدرستایندعا«و قدّر فاتقن و

«احسان»توصیفشدهاست؛ نه با«اتقان». 
به

درتأییداینتصحیح،شوشتریگفتهاستدرقرآنکریم،تقدیرخداوندمتعال
صوّر فاحسن»باشد. 
بااتقانهمنشینشدهوبهعبارتی ،«اتقان»ازجوانبتقدیرالهیاست.آیاتزیرایننظرراتأیید

میکنند:«و جعل الليل سكنا ...ذلك تقدير العزيز العليم» (قرآن،انعام: )31و«جعل فيها رواسي من فوقها


همنشینی«صوّر»و
عالوهبراین ، 
و ...و قدّر فيها اقواتها ...ذلك تقدير العزيز العليم» (قرآن ،فصلت:)11؛  
میشود؛مانند :«و صوّركم فاحسن صوركم »...(قرآن ،غافر:،11تغابن:.)9
«احسن»نیزدرقرآن دیده  
همآییدردعا،وقوعتقدیموتأخیر درروایتاست (شوشتری،1931ق:/1
علت فروپاشی اینبا 
.)113

وصورتگریتوکاملوبینقصاست!

.1ایکسیکهتقدیرتوزیباست
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بخشدومنمونۀزیررانیزمیتوانازاینقبیلدانست:
عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي (ع) عن الصاله في الثعالب؟ فنهي عن الصاله فيها و
في الثوب الذي يليها ،فلمادر اي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع (ع)

بخطه :الثوب الذي يلصق بالجلد1...(کلینی، 191ش:/9.)933
دراینحدیث ،ازامام (ع)سؤالشدهاست کهنمازخواندندرروباه چهحکمیدارد (عن

همآیی ندارند و همین مسئله
نمازخواندن» و «روباه» با 
الصلوه في الثعالب)؛ در حالی که دو واژ ،« 
بهصورت«الصلوه في جلود
تواندنشاندهندۀ بروزآسیبیدرروایتباشد.شوشتریروایترا  


می

الثعالب»تصحیحکردهاست؛یعنیپرسشازنمازدرلباسیاستکهازپوستروباهتهیهشدهباشد.
بهای دیگر
درتأیید این تصحیح ،شوشتری دربارۀ ورود این روایت بهصورت درست در کتا 

بنابراین ،افتادگی یک واژه از روایت ،علت
سخن گفته است (حرّ عاملی ،1113ق : /11)11؛  
همآییاست.
فروپاشیاینبا 
ازطرفدیگر ،دراینروایت ،ازامام (ع)سؤالشدهوایشانجوابدادهاند وجواب این
پرسیدهشده ازامام(ع)

بهصورتتوقیعبودهاست .واژۀ «توقيع»بیانگرآناست کهسؤال 
پرسش ، 
همآییدارد.شوشتری
بهصورتکتبیبودهاست؛نهشفاهی؛بهعبارتدیگر،«توقيع»با«مكاتبه»با 

ومعتقداستپیشاز عبارت «فوقع بخطه» ،عبارتیدیگربامضمون

این روایتراتصحیحکرده 
«فكتبت اليه ذلك»وجودداشتهاست؛یعنی:اینسؤالبرایمپیشآمدوآنرانوشتموبرایامام(ع)
فرستادموایشانآننامهراتوقیعکردند(شوشتری،1931ق:/1.)113

همآییاصطالح
بررسیحدیثازجهتبا 

. - -5

همآیی اصطالح است؛بدینشرح کهاگرمعناییکمجموعۀ
همآیی درزبان ،با 
یکیازانواعبا 
همآیی ،از معنای واژههای تشکیلدهندۀ آن ،قابل استنباط نباشد ،آن مجموعۀ همایشی را
با 

ستهیهشدهازپوستیامویروباهوهمچنینلباسیاست

نمازخواندنبالبا
ۀجایزبودنیانبودنِ 

.1مضمونروایت،سؤالیدربار
زیریارویچنینلباسیپوشیدهمیشود.

که
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کاربرد و
همآیی ، 
مینامند (لطفی پورساعدی ،1933ش : .)91این مجموعههای با 
«اصطالح »1 
سرتاپا»،
ترکیبی ثابت دارند؛ مانند ترکیبات مشهور و متداول ،عبارتها و اصطالحاتی مانند « 
سرکردن» و....مبحث
به 
دست 
دستدستکردن»،« 
دلشکسته»،« 
زانودرآمده»،« 
ناخنخشک»،«به 
« 
میروند،
همایش در اصطالحات ،اهمیت بسیار دارد؛ زیرا عناصری که در اصطالحات بهکار  
شدهاند که نمیتوان
بهدلیل کاربرد و شهرت فراوان آن اصطالحات ،چنان با یکدیگر مرتبط  

قلیزاده،1931ش:.)193
دیگرراجایگزینآنهاکردیاترتیبشانراتغییرداد( 

عناصری
همآیییکاصطالحفروپاشیدهوشوشتریروایتراتصحیحکردهاست:
درروایتزیر،با 
وفد اعرابي المدينه فسأل عن اكرم الناس بها فدل علي الحسين (ع) ...و انشأ (ع):
خذها فاني اليك معتذر

و اعلم باني عليك ذوشفقه

لوكان في سيرنا الغداه عصا

امست سمانا عليك مندفقه

لكن ريب الزمان ذوغير

و الكف مني قليله النفقه1
شهرآشوب،1933ش:/1)11
ابن 
( 

میدهدکه مصراعسوماینشعر ،یعنی«لو كان في سيرنا الغداه عصا»،
بررسیاینروایتنشان  
دیگربخشها ناسازگاراست؛زیرادراینشعر ،مصراعهایزوجبایکدیگر ومصراعهایفرد

با
درمیانمصراعهایفرد،مصراعسومبامصراعهایاولوپنجم
نیزبایکدیگر هماهنگهستند؛اما 
میدهد که این مصراع ،یک ضربالمثل عربی
ناسازگار است .بررسی این موضوع نشان  
بههمریختهاست؛ برهمیناساس ،صورتدرستاینحدیث،«لوكان في عصانا الغداه سير»است و

همآیی
میشود .علت فروپاشیدن با 
در این صورت ،وزن شعر در مصراعهای فرد نیز درست  
جابهجاییواژگاناست(شوشتری،1931ق:/1.)11
اصطالحدراینشعر، 
1. Idioms
.1مضموناشعار،چنیناست:
اینبخششراازمنبپذیروبدانکهمننیزباتوهمدردم.
اگرعصایمنامروزصبحمیتوانستراهبرود(کنایهازاینکهاگرتوانبخششبیشازاینمقدارراداشتم)،آسمانماامروز

میبخشیدم).
برتوریزانمیشد(کنایهازاینکهبهتوبیشتر 

عصر،
وهمینامرسببمیشودنتوانمبهتوبیشترعطاکنم.

ولیزمانهدگرگونیهایبسیاردارد(کنایهازاینکهدستماخالیاست)
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همآییواژگانوبافت
جهتبا 


بررسیحدیثاز
. - -6

بهعبارتدیگر،هرواژهایرادرهر

ایدریکبافتزبانیوغیرزبانیخاص،معناداردو

هرواژه
سیاقینمیتوانبهکاربرد.مقصودازبافت ،همانقرینههایمقالیومقامیاست.دراینبخش،به

دومبحثزیرمیپردازیم:

همآییواژگانبابافتزبانی:
بررسیحدیثازجهتبا 

الف)
بافتیواژهای

هاوسیاقیاستکهمتنرادربرگرفتهاست.1هر

بافتزبانی،عبارتازقرینه
همآییندارند :«فواهاً لها لما سوّلتْ لها
مناسبرامیطلبد.درنمونۀ زیر ،واژگانبابافتزبانی،با 

ظنونها و مُناها»1(مجلسی،1111ق:/31.)993
درپیسرزنشنفسخویش
سیاقوبافتزبانیایندعانشانمیدهدکهدراینبخش،گوینده 
یدازواژگانیاستفادهکردکهبهمعنایافسوسباشند؛اما دراین

است و بنابراین ،دراینبافت با
مناجات ،از واژۀ «واهاً» استفاده شده است .در زبان عربی ،شادمانی و اعجاب را با واژۀ «واها»
نشانمیدهند؛ در زبان فارسی،بهآن ،«بَه»گفتهمیشود وعبارت

همراهباحرفاضافۀ«ل» یا«ب» 

بهبه»است؛چنانکهدرحدیثی آمدهاست:«مَن ابتلي فصبر فواهاً واهاً»؛یعنی:
بهمعنای« 
«واهاً واهاً» 
ابناثیر ،1939ق:
هرکس برمصیبتیکهبهاورویآوردهاست ،شکیباییورزد،خوشابهحالش!( 

«واه»).بدیهیاستکهاینواژهباسیاقزبانیکالم،ناسازگاراست؛بدینسبب،شوشتریروایت
راتصحیحکردهوگفتهاست صورتدرستایندعا«فويال لها»استو اینعبارتبابافتزبانی
کالم،سازگاراست(شوشتری،1931ق:/1 111و)111؛البتهبایدبیفزاییم کهحرفندای«واها»
میرود
بهکار  
،برایابرازاندوهوتأسفوبهمعنای«آه»،«افسوس» و«دِریغا» 

باحرفاضافۀ «علي»
(انیسودیگران،1931ق:«واه»).
واژگانبابافتغیرزبانی:

ب)بررسیحدیثازجهتباهمآیی

.1برایآشناییبیشتربااینموضوعنگاهکنیدبهرجبی،1933ش:113تا.111
حالنفسمنکهآرزوهاوخیاالت،اورافریبدادهاند!

.1خوشابه
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بهتناسب
واوضاعبیرونازمتناست.1درهروضعیتی،انسان 

بافتغیرزبانی،عبارتازموقعیت

کارمیگیرد.درحدیثزیر،واژگانی

مکان ،زمانو طیفمخاطبان و اطرافیانش ،واژگانی را 
به
کهبابافتغیرزبانی،ناسازگارند:

کاررفتهاند


به
عن زراره قال« :قلت البيجعفر (ع)“ :ادركتَ الحسين (ع)؟”؛ قال“ :نعم! أذكُر و أنا معه في
المسجدالحرام و قد دخل فيه السيل و الناس يقومون علي المقام ،يخرج الخارج فيقول :قد
ذهب به السيل و يخرج منه الخارج فيقول هو مكانه ،قال ،فقال لي :يا فالن! ما صنع هوالء؟
فقلت :اصلحك اهلل! يخافون ان يكون السيل قد ذهب بالمقام .فقال :نادِ ان اهلل جعله علماً لميكنْ

ليذهب به فاستقرّوا”»1(کلینی، 191ش:/1.)119
اینروایتازمنظرصرف ،نحوولغت ،مشکلیندارد؛ولیدرآن ،مطالبیوجوددارد کهبا

سیاقمقامیکالمسازگارنیست؛ یعنیبابافتغیرزبانیکالمتناسبیندارد.دراینروایت ،امام
خطاببهنوهاشامامباقر(ع)گفتهاست:«يا فالن!»واینعبارت،درسیاقمحاورۀاین

حسین(ع) 
میرسد .از طرف دیگر ،امام باقر (ع) نیز خطاببه جدش گفته است
دو امام (ع) ،بعید بهنظر 
راترسیممیکند،ناسازگار

زبانیای کهرابطۀ دوامام (ع) 
تغیر 

«اصلحك اهلل!».اینتعبیرها باباف
میرسدصورتدرستروایت،«فقال (ع) لرجل ماصنع هوالء؛ فقال :اصلحك اهلل»...بوده
بهنظر  
است . 
است؛یعنیبهجای «لي» ،«لرجل»وبهجای «فقلت»،«فقال» درستاست(شوشتری،1931ق:/13و
.)3
1 .Context
برایآشناییبااینموضوعنگاهکنیدبهصفوی،1939ش:111تا .13
.1زرارهگوید:
میفرمایند:«آری!بهیاددارمبا
ازامامباقر(ع)پرسیدم:«آیاجدتان،امامحسین(عرادركکردهاید؟»؛امام(ع) 

مقامابراهیمراباخود
الحرامبودموسیلواردمسجدشدهبودوبرخیازمردممیگفتند :“سیل، 

ایشاندرمسجد


اینطورنیست” .درایناوضاع،جدم،امامحسین(ع) بهمنگفت:“فالنی!
ودیگریمیگفت :“ 

بردهاست” 

مقامابراهیمراباخودبردهباشد”؛ایشان(ع)به
مردممیترسندسیل، 

همیکنند؟”؛گفتم:“اصلحکاهلل!
اینهاچ 

اعالمکنیدخداوندآنرانشانهایبرایمردمقراردادهاستوهیچگاهسیلآنرانخواهدبرد”.

منفرمودند :”

آنگاهمردمآرامگرفتند».
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شوشتریبر همین اساس ،بخشهاییاز«زیارتعاشورا»رابررسیکرده است.دربخشیاز
این زیارت میخوانیم :«...اللّهم العَن العصابه التي جاهدت الحسين (ع) » ...(کفعمی، 111ق:)139که
درآن،عبارت«جاهدت الحسين (ع)»حاکیازنوعیناسازگاریاست.درفرهنگاسالمی،«جهاد»
بهمعنای قتالاهلحق با اهل باطلاست؛ ولیدراینجا ،«جاهدت الحسين (ع)» یعنیجنگباامام

،ازنوعجهاداست.شوشتریدرتصحیحاینروایتگفتهاست:صورتدرستحدیث،
حسین(ع) 
ۀکسی؛بدینترتیب،عبارتموردبحث

«جاحدت الحسين» استو«جحد»یعنی انکارمقامومرتب
تأییدکنندۀ
یعنیامام(ع)راشناختندواوراانکارکردندوبهحقاوگردنننهادند.یکیازشواهد 
ولغتنامههای عربی ،بههمینمعنابهکار رفته

اینتصحیح ،آناستکهلغت«جحد»درقرآن 
روایتهای تاریخیای است که نشان

است (انیس و دیگران ،1931ق :«جحد») .شاهد دیگر ،
میدهنداصحاببنیامیهامامحسین (ع) راشناختند واوراانکارکردند (شوشتری،1931ق:/1

913و.)913
درجایی دیگراز«زیارتعاشورا» آمدهاست :«...و تابعتْ علي قتله (ع)»1...(کفعمی، 111ق:
درتوصیفکسانیکهدرقتلامامحسین(ع)شرکتکردندوازبزرگانشان
.)131دراینبخش، 
بهکاررفتهاست؛ درحالیکهفعل «تابع»درزبانعربی،
دراینکارپیرویکردند ،لفظ«تابعت» 
کردندرکارهایخیراست؛ ولیدراینجا ،برایپیرویازیکدیگردرقتلامام


معنایپیروی

به
بنابراین بهنظر میرسد صورت درست این واژه ،«تايعت» با «ی»
حسین (ع) استفاده شده است؛  
باشد.
بهمعنای پیرویازیکدیگردر
شوشتریدرتأییداینتصحیحگفتهاستدر زبانعربی،«تايع»  

؛بنابراین ،دراینجا،واژۀ«تايع»مناسبتراست؛زیرا
ابناثیر ،1939ق:«تيع») 
کارهایشراست ( 

شمارمیرود (شوشتری،1931ق:/1.)1 1

ازبدترینکارها  
به
مشارکتدرقتلامامحسین (ع)، 

.1خداوندا!کسانیراکهباامامحسین(ع)جهادکردند،ازرحمتخویشدورکن!
.1خداوندا!کسانیراکهدرقتلامامحسین(ع)،ازیکدیگرپیرویکردند،ازرحمتخویشمحرومکن!
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وی دربارۀ علتاینتحریفسخنینگفته است؛ولی روشناستکه تشابهدرنگارشایندو
واژه،باعثتصحیفشدهاست.

همآییوانسجامآن
جهتبا 


بررسیحدیثاز
. - -7

واژههای
همآیی ،به انسجام متن ،کمک بسیار میکند و اگر  
استفاده از کلمههایی با قابلیت با 
کاررفته در یک متن ،از باهمآیی برخوردار نباشند ،انسجام آن متن مختل میشود .اگر متنی
به 

درگم
میگوید ومخاطبرا سر 
انسجامنداشتهباشد ،هربخش آن ،ازموضوعیمتفاوت سخن 
دریکمتن،ازموضوعهاییسخنگفتهشودکهبایکدیگر

میکند؛بهعبارتدیگر،ممکناست

همآییکلمههابیشترباشد،انسجامآنمتننیزبیشترخواهدبود.
هراندازهبا 
ارتباطینداشتهباشند. 
میکند:
همآیی،انسجاممتنرادچارمشکل 
میدهدکهچگونهفروپاشیدنبا 
مثالزیرنشان 
عن يونس بن عمار قال« :قلت البيعبداهلل (ع)“ :جعلت فداك! هذا الذي ظهر بوجهي يزعم
الناس ان اهلل لميبتل به عبداً له فيها حاجه”؛ فقال“ :ال! قد كان مومن آل فرعون مكنع

االصابع”؛ فكان يقول هكذا و يمد يده و يقول” :يا قوم! اتبعوا المرسلين” » 1(کلینی،
191ش:/9.)913
در این روایت ،از «مؤمن آلفرعون» سخن گفته شده که بهتعبیر قرآن (قرآن ،قصص :،)11
همانکسیاستکهموسی (ع)راازدستفرعونیانفراریداد .درقرآنکریم ،ازمؤمندیگری
میگفت:«يا قوم! اتبعوا المرسلين» (قرآن،یس :)11؛
کهخطاببهقومش  

نیزسخنگفتهشدهاست 
تبودن
درآمیخته وعلت ایننابسامانی،نادرس 
بنابراین ،دراینحدیث،دوموضوعمختلفبا هم 

همآیی«مؤمن آلفرعون»و«يا قوم! اتبعوا المرسلين»است؛ازاینروی،شوشتریروایتراتصحیح
با 
تحریفشدۀ«مؤمن آليس»استواو

کرده و گفتهاست :دراینحدیث ،«مؤمن آلفرعون» شکل 
همانکسیاستکهبهقومشمیگفت «يا قوم! اتبعوا المرسلين».شوشتریاشتباهراویحدیثرا


لتوجودبیماریدرصورتشوتصورهاینادرستمردمدربارۀاو ،ازامام(ع)

چنیناستکهفردیبهع

.1مضمونروایت ،
منآلیاسینسخنگفت.

برایزدودنتصورهاینادرستمردمدربارۀاو،ازبیماریمؤ

سؤالکردوامام(ع)
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زمینهسازاینتحریف دانسته وعلت این اشتباهراشهرتبیشترمؤمنآلفرعونبیانکرده است.
،ایندورابایکدیگردگرگونکند(شوشتری،1931ق:/1 .)11
اینمسئلهسببشدهاستراوی 
همآیی،انسجامروایترادچارمشکلکردهاست:«عن ابيبصير
درروایتزیرنیزفروپاشیدنبا 
قال“ :سألت اباعبداهلل (ع) عن ذبيحه اليهوديّ؛ فقال :حالل؛ قلت :و ان سمّي المسيح؟؛ قال :و ان سمّي

المسيح ،فانّه انما يريد اهلل”»1(طوسی، 191ش:/3.)13
دراینحدیث ،دینهای یهودیومسیحی بایکدیگردرآمیخته وانسجاممتنرادچار مشکل
بهاشتباهآمدهواگرموضوع ،مسیحیت
کردهاست؛ زیرااگرحدیثدربارۀیهودباشد ،ناممسیح  
باشد ،نام یهوداشتباهاست؛ زیرادراین حدیث ، یهودی کسیدانستهشده که اسم مسیحرابر
میآورد؛ در حالی که این مطلب ،اشتباه است و یهودیها منکر حضرت
برزبان  
ذبایح خویش  
میبرند.شوشتریصورتدرستاینحدیثرا
مسیح (ع) هستند؛ پسبرذبایحخود ،ناماورا ن 
«سألت اباعبداهلل (ع) عن ذبيحه النصرانّي» دانسته و علتایناشتباهراوهمراویبیانکرده است و
دلیل وهمراویراتقابلواژگانیبینیهودی ونصرانی دانستهکهسببشده است ایندوواژه
گربهکارروند(شوشتری،1931ق:/9.)1 3
بهجاییکدی 


.3نتیجهگیری
براساسآنچهگفتیم:

همآیی واژگانش بررسی میشود-
همآیی -که در آن ،حدیث ازنظر میزان با 
الف) روش با 
بررسیوتصحیحاحادیثآسیبدیدهاست.

آمددر

یکار

یکیازروشها
همآیی فعلوفعل،
همآیی اسمواسم ،با 
ب)اینروشخودشاملبررسیحدیثازجهت با 
همآییاصطالحاست.
همآییاسموفعل،وبا 
همآییفعلوحرف،با 
با 

بهصورتکنونی)،سؤالدربارۀحاللیاحرامبودنخوردنگوشتحیوانیاستکهفردییهودیآنرا
.1مضموناینروایت( 
ذبحکردهاست.
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میتوانددرکشفوتصحیححدیث
ج)بررسیحدیثازجهتباهمآیی واژگانوبافتنیز  
همآییواژگان
آسیبدیدهبهکارآید.دراینبخشنیزتوجهبهدومعیار،الزماست:یکیبررسیبا 

واژگانبابافتغیرزبانی.

همآیی
بابافتزبانیودیگریبررسیبا 
آیی،بهفهموبررسیانسجاممتنودرپیآن،نقد


استفادهازشیوۀنقدباهم
د)بررسیحدیثبا
میکند.
وتصحیححدیثآسیبدیدهکمک 
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