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ب س

کالم عصو ان و ارییاب روایات نسوب بش ایششان

رهنمون شود.

در این قال سع شنه است با اس فاده ای الول و روشهشای
سشش

شناسشش نششوین و عنایششت بشش سششار سشش

شناسششانة

حنیثپژوهان ،روایشت هشای نسشوب بش پیشا س اکشسم ص)

ن ششناخ ششود؛ ییشسا

بسرس  ،و بسخ ای خ صات سش ک

تحقیش دربشارة لشحت ان سششاب روایشات بساسشا

عیارهششای

ن  ،ای جمل خ صات سش ک در طالعشات حشنی ا شسی

ضسوری است .دان
کاتششب سشش

س

شناس با اسش فاده ای راهکارهشای

شناسشش  ،بشش عنششوان یشش

ن حور ،با هس روایت ب ابة یش

ن یجة ب دست نه ای ن در حک یش

روش در ارییششاب

« ش ن» واجش ش ششود.
دسینشة درون نش بش

الالت داش ن یا نناش ن روایتهای نسشوب بش پیشا س ص)

داللت

کنن .همچنین ،کش

خ صات کالم ن شوی اننشن

سادگ  ،ب پیسایگ و ب تکل بودن و در عین حشال فصشی ،
بلیغ و جا عبودن ای ن ایج این بسرسش اسشت .نیش بیشان تعا ش
س

اسا

دورة سبشو بشس

فشسدی کشالم ن حتشست بشا سش

خ صات س ک  ،اننن تأسیس عشارف وحیشان و سشنت

ن وی در فسهنگ دوره و اس فادة پیا س ص) ای فشن خطابش و

سایس اسلوبهای رایج در عصشس نش ول ای احشث ایشن قالش

است.

کلیدواژه ها :سش
خ صات ،بسا ن ،سط

10/6/2014 8:15:59 AM

شناسش  ،سش
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مقدمه

س

دان

شناس نوین در لن سال اخیس با ارائة رویکسدها و روشهای نظسی و عملش در

دالب چنن ک ب س

شناس در حاف نقن ادبش روا یاف ش اسشت .ایشن دانش

در کنشار

اننن یبانشناس  ،نقن ادب و علوم بالغ و در تعا

بشا نهشا،

دیگس دان های نشناس

ششناخ

سار ب رگشان را بسرسش و ارییشاب سش

ش کنشن .ای سشوی دیگشس ،در طالعشات

دروندین ک بیش س ب بسرس های نص دس ن و ون احادیث
شناس در شناخت و ارییاب س

س

پشسداید ،اسش فاده ای دانش
رسشن .ال ش  ،کشالم

شناسان  ،ا سی شایس ب نظس

خناونن و پیا س اکسم ص) و ائمة شیع صع در طول تاریخ نش ول و لشنور خشود و پش
ن همششواره ای سششوی علمششای دششس ن و حششنیث در بس ش س علششو

فق الحنیث ب طور سن

ورد طالعات س

ای

همچششون تفسششیس ،درای ش و

شناسشان دشسار گسف ش و درن یجش  ،سشار بسشیار

گسانقنر و فینی پنین نه است .تأکین بس شناخت اسلوب دشس ن ،لحشن روایشات و لسشان

ائم صع ک در این سار کسر دینه
این سیس ،جا دارد با اس فاده ای دانش

شود ،ب همین طلب داللت

سش

کنشن .حشال در طشول

شناسش نشوین ،ایشن شون و نصشو) وحیشان

بایشناس شود.
در این قال سع

شود در پستو این دان

هسچنشن خ صشس ای سش

نشوین ،ششناخ

کالم عظی ن وی و ارییاب بسخ ای روایات نسوب ب ن حتست ب دست ین.
 .1سبک و دانش سبکشناسی

شناس  8ب عنوان یک ای دان های نشناس  ،نظام یا سیس م

س

بحث

کنن صشمیسا . 81 :8311 ،س

در الطالح ادبیات ،ی

ش سک و کسر در سار کس است ک ن عث ای تکسار عوا
ن وجود دارد صهمشان . 81 :ایشن خ صشات گشاه هسیش
ساینن و گاه در جموع ب طور واحن ،س

ی

2

اسشت کش ای سش

3

ویژگ یا ویژگش هشای

یا خ صشات  4اسشت کش در

بش تنهشای یش

اسس یا سار یش

فلفشة سش ک را

فشسد را ردش ش یننشن.
1. stylistics
2. discipline
3. style
4. features
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الشعسای بهار ص 87 /8 :8311ای این وحنت ب «سشجیة عمشو » تع یشس کشسده اسشت.

ل

شناس با تحلی بیان مای اسس و ت یین ن

بنابساین ،س

توانن وجشود خ صشات سش ک

اسس یا ال وحنتبخش را شخص کنن کش بشس تمشام اسشس سشای افکنشنه اسشت صوردانش
81 :8311؛ ول

. 203 :8373 ،

اح ماالً ،ارسطو نخس ین کس است ک ای س

خطاب صریطوریقا

،

سشخن گف ش اسشت .وی در ک شاب فشن

گوین« :اینک چ باین بگویی کاف نیست؛ بلکش دانسش ن نطشور کش

باین بگویی نی الیم است» ص. 811 :8378
س

یک ای وضوعات فن بیان در دان

شناس سن

ادب بوده است؛ ا ا س

شناس نوین دان

بالغت و یک ای شیوههای نقشن

بالغت را ب عنوان ی

اب ار ششناخ  ،در خشود

جای داده و ای نقن ادب نیش جش ا کشسده اسشت صگشسین218 :8311 ،؛ یریشنکشوب:8311 ،
. 723
وج تمای س

شناس نوین با علوم بالغ  ،الک «بسا ن» 8است ک در علشوم بالغش

لحاظ نم شود؛ ا ا در س

شناس ای هش تشسین عیارهاسشت صشمیسشا . 33 :8311 ،بسشا ن

یعن فساوان اس فاده ای ی

واحن یبان  ،فکشسی یشا ادبش در ش ن صهمشان 311 :و بشس ایشن

اسا  ،س

شنا

باین ارگیس ه باشن صهمان . 31 :تفاوت عمنة سش

شناسش بشا نقشن

ادب در این است کش نقشن ادبش بش اریش داوری شون شورد بسرسش و ویژگش هشای ن
پسداید؛ ا ا س

شناس لسفاً ب تولی

فسینهشنه را وا کاود صوردان
س
وپ

ویژگ های ون

. 834 :8311 ،

شناس نوین ک ب لن سال اخیس سبو
ای ان شار راء و سار دو س

پسداید و س

ای پی تس

شنا

شود ،در پستو رشن دان

یبانشناسش

شهور ،یعن شارل بال  2در سشال 8101م و لئشو

اسپی ر 3در سالهای 8121م و 8141م ،در اروپا طشسح ششن صیریشنکشوب11-17 :8311 ،؛
شمیسا . 843 :8311 ،شارل بال  ،شاگسد فسدینان دوسوسور ،4پنر یبانشناسش نشوین اسشت.

1. frequency
2. Charle Bally
3. Leo Spitzer
4. Ferdinand de Saussure
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سوسور با طسح دو فهوم «یبان» 8و «کالم یا گف شار» 2و تمشای یشان ن دو ،یبشانشناسش را
وارد عسل جنینی کسد صف وح  . 37-31 :8318 ،ای نظس وی ،یبشان نظشا
گوینن و سخن یکنیگس را

ک سدم ب وسیلة نها سخن

و بالفع یبان اسشت کش فشسد در حشال

ای ر هاسشت

فهمنن .کالم لشورت وادعش
ش ششود

خشا) ن را بش کشار ش گیشسد و حقش

صسوسور . 84 :8312 ،بنون تسدین ،کالم و گف ار طاب یبان است؛ ا ا در ج ئیات ای فسدی
ب فسد دیگس و ای حال
همینجاست؛ س

ب حالت دیگس فاوت است صهمان . 22 :نقطة غشای سش
وس

شناسش

شناس در ارت ا با کالم ،یعن لورت بالفع یبشان اسشت ،بشا

ب کارگیسی ویژگ های باریی ک همان عوا

تششکی دهنشنة «سش

»انشن صکشواای:8311 ،

 . 18ای اینرو ،شارل بال عل رغ اس اد خود ک بش بسرسش یبشان اهمیشت داد ،بش طالعشة
گف ار در قام ی

س

شنا

پسداخت .سپ

س

شناس ب تنریج ب لورت ی

نظشام

س ق در ن و دارای کاتب عندی با نظسی ها ،رویکسدها و روشهای خ ل

ششن کش

رسن .در این یان چهار ک ب س

شناسش

ا سویه شمار نها حنوداً ب دوایده ک ب

تولیف صبیان  ،تکوین  ،نق گسا و ساختگسا ،ه تسین ک بها هس نن صشمیسشا:8311 ،
. 841-843
در این کاتب ،نگسش و گ ین
اج ماع و اد تائات پیسا ون او ای عوا

نویسننه ،طسی درک حقشای و بیشان نهشا ،احشوال
ایجاد س

تلق

ششونن صوردانش

بهار81 /8 :8311 ،؛ شمیسا . 87 :8311 ،بس این اسشا  ،رایشجتشسین ششیوة سش
بسرس

سار در دو سط

1 :8311 ،؛
شناسش ،

عنا و لفظ با الحظة فسوعات این دو سط است صشمیسشا:8311 ،

. 283
 .2بررسی سبک کالم نبوی

اخ ار و روایات نسوب ب پیا س اکسم ص) ب ابة شون سبشو بش یش
توانن ورد بسرس های س
سط

لشاحب سشخن،

شناسان دسار گیشسد .ویژگش هشای سش ک ایشن شون در دو

عنا و لفظ داب بسرس است:
1. langne
2. parole
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 .1-2سطح معنا
در ی

بسرسش اجمشال و اب شنای در اخ شار و احادیشث پیشا س اکشسم ص)  ،بسشا ن بشاالی

احث اخالد ب لحاظ وضوع و جا عیت کالم ب لحشاظ وسشعت عشان ای ویژگش هشای
باریی است ک ب عنوان س

کالم ن وی در سط

عنا دینه

شود و دابش طشسح و ت یشین

است.
در بیان ویژگ س ک نخست ،یعن فساوان

ویههای اخالد در کالم ن وی،

ب وسوعة کلمات السسول األعظ ساجع کسد .در ایشن ک شاب بشی

تشوان

ای  84100حشنیث ای

پیا س اکسم ص) گسد نه است ک ای این تعناد ،حنود  4000حنیث س قیماً سبشو بش

اخالق و داب است ک ب لورت حنیث ن وی ،حنیث دنس  ،کلمات دصار ،نا  ،خط ش
و اح جا نق شنه است صلجن الحنیث ف
 84ک این تعناد ،حنود ی

سک أبحشا بشادسالعلوم 83 ،80 ،1 :8311 ،و

سوم جمشوع احادیشث ن شوی اسشت .عشالوهبشس ایشن در سشایس

وضوعها نی  ،ک ی ان باالی ای این وسشوع را تششکی

اسششت ،اننششن ابششواب تفسششیس و احکششام صن ش
اخالق حور را

توان س

ش دهنشن ،ایشن ویژگش

ششکار

 .همششان 88 ،2 ،8 :و  . 82بنششابساین ،رویکششسد

کشالم ن شوی ح ش در وضشوعات احکشام فقهش و فسوعشات

عمل تلق کسد.

بسای ال در موسوعة کلمات الرسوو األعظو  ،در جمشوع حشنود  110روایشت ای ن

حتست دربارة نمشای نقش ششنه اسشت کش حشنود  10روایشت سبشو بش تفصشی احکشام و
ج ئیات نماینن؛ درحال ک حنود  210روایت ب وضشوعات

اننشن تششسیع نمشای ،تششوی ،

تولی  ،سار و بسکات ،عوادب سه انگشاری و تشسک ن ،اتمشام نمشای و اه مشام بش نوافش و
داب ل ا

و پوش

و داب حتور در سجن و غیسه

پسداینن .این روایتها کش بیشش س

سبو ب سائ اخالق و دابانن و بسیاری دیگس ای نها ،بعنها در نابع اخالق و سیسه و
سنن جای گسف نن ن جوا ع فق و احکشام صهمشان 147-201 /88 :ک شاب الصشاله  .نیش در
نا ها و پیماننا های پیا س اکسم ص)  ،اخالق اسال

یک ای وضشوعات بنیشادین اسشت

صحمیناهلل ،41 :8377 ،قن ة سج .
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در یک ای پژوه های اخیس حنی

نه است :تسویج فتای اخالد و دوریگ ینن

ای اعمال ناپسنن در کلمات و افعال رسول خنا ص) جلوهای خا) دارد .ن دیش
کسد ک رسول خنا ص) ح

ی ان جاهلیت اد تا

بشودن بش

بنیهیات اخالد و انسشان را نیش بش

نان بیا وید .نمود الل و اولیة دین در جا عة ن وی ،بیان احادیث اخالد و عم بش نهشا
بود؛ بنین س ب احادیث اخ الدش و تسبی ش  ،بشی
داش و در سخنان پیا س ص) فساوان شاهنه
کالم ن وی در سط

ویژگ دوم س

ای احادیشث اسش نالل و عقالنش کشاربسد
شود صط اط ای . 21-27 :8311 ،

8

عنشا و ح شوا« ،جا عیشت» کشالم ن شوی اسشت؛

2

یعن کالم ن حتست ،دلی  ،در الفاظ

عادل ا ا حیط در عشان اسشت .بش تع یشس دیگشس

عان ییادی در جمالت کوتاه و کلمات

عنود جمع شنه است .اینگون سخنگفش ن ،در

کالم ن وی ال و اسا

است .ن حتست ب طور اعش و اغلشب بش اطالشة سشخن نپسداخ ش ؛

بلک کالم جا ع و ج مع بیان کسده است .این ویژگ

نحصس ب اوست و در یبشان عسبش

بسای غیس ن حتست شناخ شنه نیست؛ ییسا ناشش ای حکمشت ن شوی ،بصشیست وحیشان و
تأدیب اله است صرافع  . 228-208 :8424 ،ال ش  ،ایشن سش

کشالم ن شوی در قایسش بشا

سخنان غیس عصوم ویژگش بشاریی اسشت؛ اعش ای سشخنوران د ش بع شت صسش
سخنوران پ
را

جشاهل

و

ای اسالم در دورههای بعن؛ ییسا در سخنان سایس عصو ان نی ا ایشن ویژگش

بینی ؛ ب ویژه در یان کلمات دصار و جمالت حکمت ی نسوب ب ا ا ان 3.ا ا نک ة

 .8در تأیین این طلب

توان ب تصسی شخص پیا س ص) اشاره کسد ک فس وده است« :بعثت لِأتم مکارماألخالق»

ص جلس 312 /11 :8403 ،؛ قش هنشنی . 420 /88 :8401 ،نیش در بسخش ای جوا شع روایش و نشابع اخشالق ،بشاب
س قل ب نام «مکارم اخالقه و سیره و سننة (ص)» ب جموعش اخ شار و احادیشث اخالدش و سشیسة عملش

ن حتشست

اخ صششا) داده شششنه اسششت ص جلس ش  ،814 /81 :8403 ،بششاب  1و 81؛ بیهق ش 818 /80 ،؛ هی م ش 81 /1 :8401 ،؛

ط سس  :80،باب یک ؛ ب طوریک الول و ان و سائ اخالق اسال
جست.

را در همان بابها و همان روایشات ش تشوان

 .2در اینباره نی این احادیث فین طلبانن .فسیقین نق کسدهانن ک حتست فس شود« :اُعطیتُ جوامعالکل »« ،اُوتیوت
بجوامعالکل » یا «اُعطیت قواتحالکل و جوامعه و خواتموه» ص قش هنشنی882 /81 :8401 ،؛ سشیوط  ،جشا عالصشییس،
871 /8 :8408؛ جلس . 84 /11 :8403 ،

 .3بسای نمون ب کلمات حکمت ی ا ام عل صع باین اشاره کسد ک بخش ای نها در دسمت سشوم نهشجال الغش نقش
شنه و بسیاری نی در ک اب غسرالحک و دررالکل گسد نه است.
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ه در اینجا این است ک ویژگش

بشور بسشا ن نحصشسب فشسدی در کشالم ن شوی در همشة

وضوعات دارد؛ ب طوریک ای ویژگ های س

کشالم ن حتشست حسشوب ش ششود.

بسخ ای حققان «جوا عالکل » را ب دو عنا بیان کشسدهانشن :یکش
تمن عنای است ک

نکش الفشاظ یش

کشالم

سادف ن الفاظ ن عنشا را نمش رسشانن ،هسچنشن اسش عمال ن در

همان ورد جای باشن؛ اننن نچ ای پیا س ص) نق شنه و بس حکش جشای اسشت کش روی
جنگ حنین فس ود« :اآلنَ حَمِیَ الوَطیس» .نیش فس شوده اسشت« :بُعِثوتُ ِِوی فَ وسالسَّواعَة»
صبنری ،814-813 :8318 ،ب نق ای
ب لط

السائس . 71 /8 ،عنای دیگس ن است ک خناونن

خود بسای پیا س ص)  ،عان بسیاری را در الفشاظ انشنک جمشع کشسده اسشت کش

نخس ین ن ،دس ن کسی اسشت و سشپ

کشالم ن شوی صابشنأسیشس211 /8 :8313 ،؛ جلسش ،

 . 274 /7 :8403بس این اسا  ،الفاظ کالم ن وی در عشین ایجشای و اخ صشار ،جشا ع عشان
قصود است .دروادع ،این اسلوب سیسة دول پیا س ص) بود .ا ام رضا صع ای پشنران خشود
ای ا ام حسن صع نق

کنن ک حتشست در بخشش ای ولش

سشیسة پیشا س ص) فس شود:

«یتکلّ بجوامعالکل  » ...صلنوق131 /8 :8314 ،؛ ط سس 88-80 :8421 ،؛ ط سان  ،ب تا:
 811 /22با اسناد خود ای هننبن أب هال .
این اسلوب بیش س احادیث نسشوب بش پیشا س ص) را فسا ش گیشسد؛ بشسای شال بش ایشن
حنیث

توان اشاره کسد« :إنَّ قلوب بنی آدم کلّها بین إصبعین من أصابع الورَّحمن کقلو

واحد یصرِّها کیف یشاء 8» ...صاحمن بن حن  ،ب تا . 811 /2 :یک ای علمای حشنیث در
شسح و تفسیس این حنیث ،هفت عنا ذکس

کنن؛ ایجمل نک ساد ای ن ،لط

است .انسان ب وسیلة اعمال خود یا س ح الطاف اله

و خذالن

شود یا دچشار خشذالن و هالکشت

صهمان . 424 /8 :نی این روایت ک ای حتشست پسسشینه ششن کشنام «حشجا» أفتش اسشت،
فس ود« :العجّ والثجّ» .نظور ای «عجّ» ،لوت ف ن است کش هنگشام ل یش

بشاال ش رود و

نظور ای «ثجّ» ،جسیان سی سای خون دسبان هاست ک ای اعمال حشج اسشت .پیشا س ص)

 .8همانا دلبهای فسیننان دم یان دو انگشت ای انگش ان پسوردگار است؛ همچون دل
ن را
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با کم سین الفاظ و یی اتسین بالغت ،جواب را خ صس کشسده اسشت .ایشن حشنیث ای جوا شع
کالم ن وی است ک در عین ایجای ،ک یسالمعان است صبشنری 812 :8318 ،بش نقش ای سشنن
تس ی  .همچنین،

توان ب این حنیث شهور اشاره کسد ک فس شود« :جعلشت لش األرض

سجناً و طهوراً 8» ...ص جلس 847 /71 :8403 ،؛ سیوط  ،جا عالصییس. 111 /8 :8408 ،

یک ای حنیثپژوهان عالس در تألی

س قل ب شسح و ت یین این حشنیث پسداخ ش اسشت

صر.ک .احمنی ،سجود عل األرض  .نمون های بسشیاری ای ایشن احادیشث جشا ع در ک شاب
جایاتالن وی تشألی

سینرضش  ،خشسین بشاب ک شاب شن الیحتشسهالفقیش ششیخ لشنوق

ص 318-371 /4 :8314ای جوا ع قشنم ،و در بحشاراألنوار عال ش جلسش ص/77 :8403
 :883باب 1و  :831باب . 7ای جوا ع أخس حنیث شیع ب طور س ق گسد نهانن.

یک دیگس ای فاهی جا عیت کالم ن وی ،بیان کلیات سشائ دیشن اسشت .ایشن ویژگش
س ک در قایس با س
ویژگ

کالم سایس عصو ان صع ک

ین یات دس ن و سشنت ن شویانشن،

مای و باریی است؛ ا ا با شأن دیگس پیشا س اسشالم ص) نافشات نشنارد کش خشود

فسس دس ن و ین ج ئیات ن است .ای سوی دیگس ،این ویژگ ب ی

وضوع اخ صشا)

ننارد؛ بلک تمام وضوعات کالم ن وی اع ای عقایشن ،اخشالق ،فقش و ...را ششا
ح

ش ششود.

در نا های ک دربارة احکام ع ادی اننن نمشای ،رویه و حشج نوشش ششنه ،توضشی و

تفصی چننان دربارة نها نیا نه اسشت صحمیشناهلل ،47 :8377 ،قن شة شسج  .بنشابساین،
احادیث و اخ اری ک شا

تفصی و ج ئیات عارف دین ب ویژه احکشام فقهش انشن ،بایشن

ورد بایخوان و ارییاب س
سفوعاً ای پیا س اکسم ص) نق

شناخ

دسار گیسنن؛ بسای ال دربارة روای ش کش ابشنعمشس

کنن ک حتست فس ود« :مَن فَسِیَ صالةًَِ ،لَ یَذکُرها إلّا

و هو معاإلمامَِ ،لیُصَلِّ معاإلمام َِإذا َِرَغَ مِن صَالتِهَِِ ،لیُعِدِالصَّالةَ الّتی فَسِیَ .ثُو َّ یُعیدُالصَّوالةَ
الّتی صَلّاهَا مَعاإلمام» 2ص ق هننی . 148 /7 :8401 ،گف شنه است ک سش

بیشان ن

 .8ی ین بسای ن پاک و سجنهگاه دسار داده شنه است.

 .2کس ک نمایش را فسا وش کسده اسشت ،سشپ
سپ
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خوانن؛ پ

همساه ا ام نمایش را

خوانن .ود

ن نمایی ک همساه ا ام خواننه بود نی اعاده

بش یشادش نمش اف شن ،گشس هنگشا کش همشساه ا شام جماعشت نمشای

ای نمای فارغ شن ،نمایی کش فسا شوش کشسده بشود ،اعشاده ش کنشن
کنن.

Text [22] ed 5.indd 13

 / 14درآمدی بر سبکشناسی کالم نبوی

شی س

بیان فقهاست و ان ساب ن ب پیا س ص) بعیشن بش نظشس ش رسشن صادل ش :8113 ،

. 318
علت این س
و تأسی

ن است ک پیا س اکسم ص) در جایگاه تشسیع

ب ویژه در احکام فقه

احکام بوده و دورة رسالت ایششان در ادوار فقش  ،دورة تششسیع دلمشناد ش ششود و

دورههای بعن ،تفسیع و ت یین صشهاب 44 /8 :8487 ،؛ گسج  . 87 :8318 ،بنیه اسشت در
این دوره ک دورة لنور احکام است ،پیا س اکسم ص) دواعن و ضشوابط کلش فقش را کش
لالحیت بسای تفسیعات ب شمار بعشنی داشش  ،بیشان فس شوده اسشت صعظیمش  48 :8311 ،؛
ب طوریک بسخ ای این الول و ضشوابط کلش احکشام در لفافشة اجمشال و لش ا بشوده و در
دورههای بعن ب قام تفصی و نشس در نه است صشهاب . 17 /8 :8487 ،
بسیاری ای سخنان پیا س ص) در این باب ،کا الً بس س
داعنة فقه در دان

ی

فق اسشال

جوا عالکل بوده و بش عنشوان

شنه اسشت ،نش بیشان ج ئش ای یش

حکش ؛ اننشن

«اإلسالم یج ُّ ماقبله ،الولد لل راش و للعاهرالحجر ،ال ضرر و ال ضورار ،مون أحیوا أرضواً
مواتاً ِهی له ،اإلسالم یعلو و ال یعلی علیه ،الوقوف عندالشبهة خیر مناالقتحام ِیالهلکة» و
وارد ییاد دیگس ص صطفوی 214 ،274 ،244 ،814 ،48 :8427 ،و . 382
ویژگ دیگس س

کالم ن وی در سط

عنوی» در ن است .این ویژگش

عنا ،ال ای بعن سل  ،ن ود هسگون «رکاکشت

شورد اتفشاق علمشای حشنیث بشوده و ن را ای عیارهشای

شناخت اخ ار جعل نی ب حساب وردهانن صل ح لال  214 :8421 ،؛ ییشسا ن حتشست
(الینطق عنالهوی) بود .سخنان پیا س ص) عین یات وحیشان نیسشت؛ ا شا بشس همشان سش ی
جاری است؛ ییسا الفاظ کالم ن وی را دل

ص ب جاللت پسوردگار ساخ است و یبشان

ک بس ن ،حقای دس ن نایل شنه ،لیق داده است صرافع  . 813 :8424 ،یعن ایشن لکشة
فصاحت و بیان ک خات و سسور پیا سان بنان شناخ شنه ،نخس ین نشأ ن همشان تأدیشب

و الهام ربان است .بنابساین ،کالم ن وی بس اسلوب دس ن جاری است .دس ن حکمشت ،نشور و
دول فص است و ه ل و لیو نیست 8.ف نشان را نیش اهش اعشساض ای لیشو عسفش

 .8ن
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ش کنشن
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 .اعساف817 /؛ إسساء31 /؛ طارق.84-83 /
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ص ف نون . 3 /بنابساین ،پیا س اکسم ص) ب طسی اول ای لیو اعشساض ش کنشن کش یکش ای
صادیق

سخن بیهوده و رکی

روی هوی و هو

است .چنین انسان هسگاه سخن بگوین ،کالم او لیشو و ای

نیست؛ بلک حکیمان و نوران است؛ چنانک در بعت ییارات بش ایشن

وضوع اشاره شنه است ک «کَالمُکُ فُور»ٌ صلنوق . 181 /2 :8314 ،ای ایشن ویژگش بش

«علو تمون» نی تع یشس ش ششود کش ای خ صشات کشالم ن شوی و سشایس عصشو ان بشوده و
درحک یک ای الکهای ارییاب
 . 22بنابساین ،در ان ساب اخ اری شا

نش احادیشث اسش فاده ش ششود صخشوی /8 :8311 ،
سخنان لیو ،بیهوده و تمونهای سخی

و رکی

ب پیا س ص) تسدین است؛ اننن ایشن حشنیث ابشوهسیسه ای پیشا س ص) کش ای ن حتشست
پسسینه شن :خناونن ای چ چی ی است ،فس ود :خناونن گلة اس ان
دوانین ،پ

فسیشن ،سشپ

نهشا را

نها عسق کسدنن و خناونن خود را ای عسق نهشا فسیشن صابشنجشویی:8311 ،

. 801 /8
ای دیگس وارد ،عان رکی

 ،فح

و ناس است .حنیث لحی ن شوی ای الفشاظ ناسش ا

خال است صبنری . 231 :8318 ،رسشول اکشسم ص) فس شوده اسشت« :خناونشن شسا فحاشاش
نیافسیششنه اسششت» صسششیوط 431 /2 :8408 ،؛ ق ش هنششنی 12 /3 :8401 ،و « ششن لعاششان،
عو نشنهام» ص سل  ،ب تا24 /1 :؛ سشیوط  . 408 /8 :8408 ،ای لشحابة پیشا س ص)
نی نق شنه است کش ن حتشست فحشاش ،لعاشان و سش ااب ن شود صبخشاری18 /7 :8408 ،؛
احمنبن حن  ،ب تا821 /3 :؛ ق هننی . 201 /7 :8401 ،ال « ،لعن» در این احادیث
بساسا

سیاق روایات ب عنای نفسین و ناس است ،ن ب عنای بسائشت و دوریجسش ن کش در

بسخ ای یات دس ن نی
فحا

نه است .در حنیث دیگسی نه ک پیا س ص) فشسد فشاح

و

را ای دورتسین افساد ای خود عسف کسده است صکلین  . 218 /2 :8313 ،بنابساین،

اخ اری ک ب نحوی ب چنین عان رکیک داللت دارنن ،ضشعی

بشوده و ان سشاب نهشا بش

پیا س اکسم ص) درست نیست؛ اننن این خ س نقول ای عایش ک روایت ش کنشن :دو شسد
بس رسول خنا ص) وارد شننن و طال

را با ن حتست در یان نهادنن .ن وج سخنان

نان نشنم؛ لکن دریاف ک حتست ای سخنان ایشان ب ششنت خششمناک ششن و ششسوع بش
لعن و نفسین و ناس اگف ن ب نان کسد .پ
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خیسی ب کس بسسن ،ب این دو هسگ نخواهن رسشین .حتشست فس شود :چشسات گفش  :چشون
شمول لعن و نفسین و ناس ای شما شننن .فس ود :یا نم دان ک شن بشا خشنای خشود چش
شسط کسدهامت ن گف ام :خنایا! ن بشسم؛ هس سلمان را ک دشنام دادم یشا لعشن کشسدم،
این لعن و ناس ای سا بسای او وجب پاکی گ اش دسار داده و او را دربسابس لعنت شن پشاک
و ن ه گسدان ص سل  ،ب تا . 24 /1 :این خ س ای چنن جن داب نقن است ک یک بساسشا
ویژگ

ذکور است .عالوهبس نک در همین جا ع روای ای ن حتست نق شنه است ک

فس ود« :ناس اگف ن ب ی

سلمان ،فس است و پیکار با او کفس» صهمان. 17 /8 :

 .2-2سطح لفظ

 .1-2-2سبک واژگان

سط واژگان کالم ن وی دو ویژگ س ک دارد :یک فصاحت الفاظ و ع شارات و دیگشسی

بسا ن الفاظ غسیب.
 .1-1-2-2فصاحت الفاظ

در توضی ویژگ نخست ،باین ب بیان شخص پیا س ص) اشاره کسد کش خشود را «أفصش

عسب» عسف

کنن صاحسائ 820 /4 :8403 ،؛ جلس  . 811 /87 :8403 ،نیش ای ا شام

لادق صع روایت شنه ک فس ود« :حنیث شا را روششن و واضش نقش کنیشن؛ ییشسا کش شا
سد

فصی و سخننانی » صکلین 12 /8 :8313 ،؛ به ودی . 81 /8 :8313 ،در بسخش ای

تحقیقات سبو ب فصاحت و بالغت ن وی نه ک کالم ن وی ای حیشث لیشات و واژگشان،
دارای الفاظ سنین ص حک  ،تسکیب عظشی  ،اجش اء ناسشب در تسکی شات ،اتصشال واضش
یان لفظ و عن و عنم اضطساب و بعن عن است صرافع . 228 :8424 ،
بنابساین ،هسگون رکاکت لفظ ک خ فصشاحت باششن ،ای کشالم ن شوی بعیشن اسشت و
وجود ن دسین ای است بسای تشخیص اخ شار جعلش و وضشوعات صلش ح لشال :8421 ،
214؛ ا قان 211 /8 :8311 ،؛ نیس ششان چش  . 824 :8371 ،همچنشین ،در قشام تشسجی
اخ ار ،کالم فصی ب کالم رکی
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است .همچنین ،تع یس رکی
یعن

بس ناتوان

ع اس ای تع یس داللت

کنشن ،گسچش بش طشور نسش ؛

کل ای ادای عنا بس وج ناسب احیاناً عاج است و چون این ناتوان ای ساحت اهش

بیت -ک ا یسان سخنانشن -دور اسشت ،الفشاظ غیسفصشی نیش ای سشخنان ایششان بعیشن اسشت.
همینگون است ک کالم افص بس فصی تسجی دارد صحائسی طهسان . 444 :8404 ،
شایان ذکس است این ویژگ س ک کالم ن وی ،در قام س وت ،ا س واض و داب دفاع
است؛ ب طوریک ای نظس بسیاری ای علمای حنیث همچشون عال ش جلسش ص/87 :8403
 811نیای ب بیان ننارد؛ ا ا در قام اس ات ،ب علت شیوع نق ب عن و دیگس عل و عشوارض
ک دا نگیس ون احادیث ن وی شنه اسشت ،بش اع قشاد بسخش حشنیثپژوهشان ،احشادی

ای

پیا سص) در جوا ع روای نق شنه ک ب لحاظ الفاظ ،عان و اسلوب ،ای کالم حکش و
نط یی ای ن حتست بعین است و جای تعجب است ک چگون چنشین سشخنان عشاری ای
فصاحت و بالغت ای ن حتست لادر شنه است؛ درحال ک وی ابلغ و أفصش « شن نطش
بالتاد» بود صابوری . 28 :8420 ،
 .2-1-2-2فراوانی غرائب

الف .کاربسد الفاظ دلی اإلس عمال :فساوان غسایب ای نوع الفاظ نا شأنو

و دلیش اإلسش عمال

در کالم ن وی ویژگ باریی است .این غسایب الفاظ بودنن ک در یبان رایشج یشان د ایش ،
شعساء و ادبای عسب اس فاده نم شننن صبنری 311 :8318 ،؛ هماننن الفشاظ غسیشب وارد در

دس ن کسی ک ب گ ارشهای تاریخ  ،قارن با ن ول یات ،بسای عنهای ورد سشفال بشوده

اسششت؛ اننششن «فاکهش »« ،أب»« ،حَنششان»« ،غسششلین»« ،أوااه» و «الشسَّدی » صسششیوط -211 :8421 ،
 . 327بنابساین و بساسا

فصشاحت الفشاظ کشالم ن شوی ،غسایشب ن ای نشوع الفشاظ وحشش ،

غیسفصی  ،سوک و نکس نیست صحائسی. 18 /8 :8311 ،
ب .کاربسد الفاظ لهج ای خا) :بسخ ای این غسایب سبشو بش الفشاظ سش عم در لهجشة
خال ای یبان عسب رایج در ی

د یل بود ک پیا س ص) در نا های خود ب ن د ایش ای

ن الفاظ و ع ارات اسش فاده ش کشسد؛ درحشال کش نهشا در د یلش و نطقشة دیگشس رایشج و
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س عم ن ودنن .ال  ،جای شگف
دوم و د یل ای شنای

است ک ن حتست ب غسایب الفاظ یبان عسبش در هشس

نحصسب فسدی داشت صرافعش  281 :8424 ،؛ بشسای شال نا ش ای کش

حتست ب وائ بن حُجسالکِنْنی نوش است ،در بخش ای این نا

نه« :و ِیالتیِّعوة اواةٌ

ال مقورَةُ األلیاط ،و ال ضناک ،وأفطوا الثبجة؛ و ِیالسُّویوب الُُموس و مَون فوی مِو بکور
ِاصعقوه مائة ،و استوِضوه عاماً 8» ...صهمان . 281 :نی نا ای کش بش ب رگشان حتشس وت،
یمن و د یل هَمْنان فسس اد ،همینگون اسشت .فلفشان غسیشبالحشنیث همشة ایشنهشا را گشسد
ورده و تفسیس کسدهانن .نمونة دیگس روای

است ای أبیتمیمة الهجیمی ک پیا س اکسم ص)

ب او فس ود« :إیّاک و المُیله»؛ او پسسین :ای رسول خنا هسچنن ا عسب هس ی ا ا « خیلش »
یعن چ ت فس ود« :سبل اإل ار» :کنای ای ک س و غسور .ای ن پ

ایشن کلمش در همشین عنشا

اس فاده شن صهمان. 287-281 :
ج .کاربسد الفاظ در عنای جنین :بخ

ییشادی ای الفشاظ غسیشب در کشالم ن شوی ،ناشش ای

جایگ ین واژگان ناسب فسهنگ دین ب جای الفاظ جاهل  ،وضع فسدات و ا ال اسشت.
پیا س اکسم ص) ب جای بسیاری ای الفاظ جاهل  ،واژگان دیگسی ب کار بشسد .ش الً بش جشای
« سباع» ب عنای «ربع» غنیمت جنگ ِ ویژة رئشی

د یلش  ،واژة «خمش » را جشایگ ین کشسد و

ایام هف ة رایج در جاهلیت ،اسا

دیگسی جایگ ین کسد ک تا ا سوی اس فاده

ب جای اسا

ش ششود .ش «جمعش » بش جشای «عسوبش » صبشنری . 313-371 :8318 ،نیش عشالوهبشس وضششع
الطالحات شسع  ،ب اش قاق جنین و اس عمال جای ای فسدات پسداخت و واژگان تایهای
وضششع کششسد صرافعشش  281 :8424 ،؛ واژگششان و تسکی ششات

اننششن «سووعایة»« ،السّوواعی»،

«یستسعی»« ،صَ یّ»« ،تصودیق»« ،مُصَودِّق»« ،مُصودَّق»« ،الحاضور و البوادی»« ،الُُوفّ
والحاِر»« ،ذِمَّة»« ،سَبَد و لَبَد»« ،حزبالرسو »« ،الیُعشرن» و ...ک بشسای نخسش ین بشار در

 . 8ای یان هس چه گوسفنن ،ی
چی های عنن

کنین.
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گوسفنن ک پوس

اننن طال و نقسه ،خم

ش ن اشن و چاق و سمین ن اشن ،بلک

وسط باشن ،بنهیشن و ای

ن را و هس کس ینا کسد ،لن ضسب تاییان اش ب نین و ی

سشال نفش بلشنش
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سخنان و نا های پیا س ص) دینه
اسال

نی راه

شود و پش

ای ن در خط ش هشا و نوشش هشای دیگشس

یابن صحمیناهلل ،18 :8377 ،قن ة سج  .ای ا یسالمشف نین علش صع نقش

شنه است ک فس ود ا سخن غسی

نشنینی  ،گس نک ن را ای پیا س ص) ششنینه بشودی

صرافع . 284 :8424 ،
ب باور بسخ ای علما اننشن ششافع  ،فساوانش الفشاظ غسیشب در کشالم ن شوی حکایشت ای
احاطة پیا س ص) ب یبان عسب دارد؛ یبان ک ای همة یبانهشا گسش سدهتشس و دارای واژگشان
بیش س است و کس ج پیا س ص) بس تمام ن احاط ننارد صکواای . 871 :8311 ،پش

بنابش

عادت عنا و فهوم بخش ای واژگان بسای عنهای ای خاط ان وجب تعجب و سشفال بشوده
است و با اینک خود عسب بودهانن ،دربارة نها ای پیشا س ص) سشفال ش کسدنشن و همشین
پسس ها و پاسخها بود ک نشأ تألی

ک ب غسیبالحنیث شن صرافع  . 281 :8424 ،بی

ای شصت ک اب ای قن ان و أخسان در ایشن بشاب تشألی

ششنه اسشت صحسشن بیسجنشنی،

 ،81 :842قن  .هسچنشن بسشیاری ای الفشاظ کش در ایشن سشار شورد ایتشاح و بیشان دشسار
گسف انن ،ای انواع ذکور غسیب نیس نن؛ بلک الفاظ جم و الطالحات شسع انشن کش بش
ت یین و تفسیس نها پسداخ انن.
 .2-2-2سبک ادبی و بالغی
س

کالم ن وی ای لحاظ ادب  ،بس اشارات ب پیسای  ،ع شارات دور ای فنشون لفظش و رنگش

کا الً کهن و گاه دور ای لشساحت و کنشنه بش کشسرات شش م اسشت و نیش گشاه دارای
ایجایی است ک وجب ابهام ع شارت ششنه اسشت ص ذرنشوش . 78 :8310 ،ن حتشست بشا
اینک افص عسب بود ،در تکل ب تکل

نم اف اد ،ت یین سشخن را الحظش نمش کشسد ،بش

اس اب لنعت در سخن وس نم شن و ای حشن ابشالغ عنشای کش اراده کشسده بشود ،فساتشس
نم رفشت صرافعش  . 814 :8424 ،ش ن نا ش هشای پیشا س ص) نیش بشس همشین اسشلوب اسشت
صحمیششناهلل . 71 :8373 ،ال شش  ،ن حتششست در کششالم خششود شششس بالغششت را ای نظششس دور
نم داشت و سخنان خود را بسابس با اننایة شنای و نا شنای
نمون
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خاط ان بیان

فس ود؛ بشسای

ن نا های ن حتست بسای فس انسوایان غیسعشسب اننشن خسشسوپسوی  ،هسکلیشو ،

Text [22] ed 5.indd 19

 / 20درآمدی بر سبکشناسی کالم نبوی

نجاش و قود  ،کوتشاه ،سشاده و بشنون غسایشب الفشاظ اسشت؛ ا شا در نا ش هشای ایششان بش
فس انسوایان عسب ،غال اً واژگان و جمالت غسیب و پیچینه دینه

شود صهمان ،41 :قن شة

سج  .نی

توان ب خط ة «حجةالوداع» اشاره کسد ک پیا س ص) بسای شمار ییشادی ای

حجا ای د ای

خ ل  ،سخنان ساده و ب پیسای و ب دور ای رای هشای تصشنع لفظش بیشان

فس ود صهمان ،10 :قن ة سج .
بنابساین ،یک ای خ صات س
هسگون تکل

کالم ن شوی ،سشادگ و بش پیسایگش و عشاریبشودن ای

و تصنع است .بس این اسا  ،کشالم سشجع بسشا نی در کشالم ن شوی نشنارد،

واردی ای سجع در روایات ن وی نق شنه است صن
بس اسا

 .ابناب الحنین . 803-802 /8 ،ا شا

الک بسا ن نم تشوان ن را ای خ صشات سش ک کشالم ن شوی دانسشت .ح ش در

نا های پیا س ص) نی سجع دینه نم شود صحمیناهلل ،41 :8373 ،قن ة سج  .بسخ ای
حققان یک ای صادی تع یس دس ن « ...و ما أفا منالمتکلّ وین» ص) 11 /را تکلش بشنون
تکل

و ساده و ب پیسای پیا س ص)

داننن صبنری. 818 :8318 ،

ویژگ س ک دیگس در این سط  ،ایجای و اخ صار اسشت .ایشن ویژگش در کشالم ن شوی

اع ای سخنان ادب  ،علم  ،شسع و روی شسه ،ا شس واضشح اسشت 8.در کشالم ن حتشست
هیچگون اضاف ای وجود ننارد ک سیاق یا شسایط خطاب ن را اد تا نکنشن .در عشین حشال
فین تمشام عنشای شساد اسشت صهمشان . 813-812 :پیشا س اکشسم ص) عمشوالً اطالشة کشالم
نم فس ود ،ح

اگس وجه بسای اطال

دین گس نک ناگ یس

شن.

2

 .8پیا س اکسم ص) فس وده است :ب ن «جوا عالکل » داده شنه و کالم بس ن اخ صار یاف است ص ق هنشنی:8401 ،
882 /81؛ سیوط  ،جا عالصییس . 871 /8 :8408 ،نی فس وده است :دسش ور یاف ش ام کش سشخن را کوتشاه کشن ؛ ییشسا

ایجای به س است صأبوداوود . 471 /2 :8480 ،همچنین ،دلت کالم را ای اولاف ان یاء عسف
 841 /8و دیگسان را نی ب ایجای و اخ صار در سخن تولی

کنن .این تمون در حنی

ش کنشن صابشناسیشس:8313 ،
ای عمشار یاسشس ،جسیشس و

دیگسان نه است صدار 311 /8 :8341 ،؛ ابناسیس811 /1 :8313 ،؛ ط سان  ،ب تا . 844 /1 :تا جای ک گف ش انشن

این اسلوب را ن حتست ب اب ی

 .2ابوسعین خنری روایت

کنن ک ی

سنت بنا نهاد صابنع نال س. 313 /2 ،
بار پیا س پ

ای نمای عصس خط ای در وعظ بیان فس شود ،ندشنر طشوالن

شن ک ای خورشین ج سسخ ای در الب الی نخ ها باد نمانن صرافع  . 813 :8424 ،واضش اسشت کش ایشن روایشت ای

کس ک شهور ب «دلی الخط » بود اس ناست.
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ویژگ دیگس س
در بسرس های ادب

کالم ن حتست را باین شمسده و فالل دار ص قطّع بودن دانست.
ون شاهنه

8

شود ک گاه جمالت ن ب ه پیوس و وابسش  2اسشت

و گاه ناپیوس و ناوابس  .3جمالت پیوس و وابسش جمشالت درایی اسشت کش اجش ای ن

ب ه وابس است و خوانننه تا ن جملة طشوالن را تمشام نکنشن ،عنشای ن را درنمش یابشن.
چنانک در این جمالت نم توان ع ارات یا بخ های را حذف کسد؛ ییسا باعشث خلش در
شود؛ ا ا جمالت ناپیوس و ناوابس ح

عنا

دارنن؛ ب طوریک
پ وپی

اگشس طشوالن هش باششنن ،اجش ای سش ق

توان بسخ ای اج ای ن را حذف کسد و جمل را خالل یا اجش اء را

کسد صشمیسا . 220 :8311 ،در دورة پیا س اکشسم ص) اسشلوب کلمشات دصشار و

نق جمالت کوتاه ،فسهنگ غالب ششنه بشود و بعشن ای ن حتشست نیش احادیشث بشس همشین
اسلوب ک وب شن؛ بش طشوریکش در نقشن حشنیث یکش ای شالکهشای سشنج
حنیث ،طول حنیث است .حنیث بسیار طوالن را عیوب تلق
 . 12-18بنابساین ،با فالل و ناپیوس بودن ،س
ن وی شاب سور فصاالت دس ن کسی است.
در ی

جمعبنشنی اجمشال ای سش

ح شوای

کننن صپاک چ :8310 ،

کشالم ن شوی اسشت و ای ایشن جن ش  ،کشالم

کشالم ن شوی ای لحشاظ لفشظ ،ش تشوان فصشاحت،

سادگ  ،ب پیسایگ  ،ایجای و جناجنابودن سخن ،همچنین عاریبودن ای رکاکشت لفظش و
اغال ادب  ،عنم تکل  ،تصنع و اطال و ناپیوسش بشودن را ای خ صشات ن بش ششمار ورد.
بسای نمون  ،ب این دو حنیث اشاره

شود« :عَنْ مُدْرکِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبیعَبْدِاللَّهِ(ع)

قَا َ :قَا َ رَسُو ُاللَّهِ(ص) :الْإسْلَامُ عُرْیَانٌ َِلِبَاسُهُ الْحَیَاءُ وَ ینَتُهُالْوَقَارُ وَ مُرُوءَتُهُالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ

 .8در تأیین این طلب روای

ای عایشش نقش ششنه کش گف ش اسشت :پیشا س اننشن ششما طشوالن و بش هش پیوسش سشخن

نم گفت؛ بلک شمسدهشمسده و با فالل تکل

فس ود ب طوریک دلبهشا ن را درک ش کسدنشن صاحمشنبن حن ش ،

ب تا881 /1 :؛ بخاری811 /4 :8408 ،؛ تس ذی . 834 :8311 ،ط این روایت و حنیث ا شام حسشن صع در ولش
پیا س اکسم ص) ک ایشان ب جوا عالکل سخن

. 131
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فس ود ،جناجنا ،بنون هیچ ییادت و نقصان صلشنوق/8 :8314 ،
2. Periodic sentence
3. Non periodic sentence/ Loos sentence
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عِمَادُهُالْوَرَعُ وَ لِکُلِّ اَیْءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الْإسْلَام حُبُّنَوا أَهْولَ النْبَویْ (ع)»( 1کلینوی:1131 ،
ج )64 /2و «عَنْ عِیسَى النَّهْریریِّ عَنْ أَبی عَبْدِاللَّوهِ (ع) قَوا َ :قَوا َ رَسُوو ُاللَّوهِ (ص) :مَونْ
عَرَفَاللَّهَ وَ عَظَّمَهُ مَنَعَ َِاهُ مِنَالْکَلَام وَ بَطْنَهُ مِنَالطَّعَام وَ عَ َا فَ ْسَهُ بالصِّیَام وَ الْقِیَام 2» ...صهمان:
 . 237 /2ای احادیث طوالن تس

توان ب ولایای ایشان بش ا شام علش صع  ،ولشی

عاذبن ج  ،جواب ب سفالهای راه
کسد صن

بش

ب نام شمعونبن الوی و خط شة «حجةالوداع» اششاره

 .حسان . 12-82 :8312 ،

با تکی بس این خ صات س ک ،

توان ب ارییشاب سش

پیا س اکسم ص) پسداخت؛ بسای ال دربارة روای

شناسشانة روایشات نسشوب بش
ای ن حتشست کش

ای أن بشن الش

فس وده استِ« :ضل عائشه علیالنساء ک ضلالثرید علیالطعام» صبخشاری. 31 /1 :8408 ،
در بسخ پژوه های فق الحنی  ،این سخن خار ای س
است؛ ب ویشژه تشش ی سسش

کالم پیا س ص) تلقش ششنه

کش در خ شس شنه ،ای فصشاحت و بالغشت ن شوی بش دور اسشت

صس حان  . 110 :8481 ،دک س حمیناهلل دربارة نا های نسوب ب پیا س ص)

نویسن:

ب گمان ا شیوة انشای عسب در ن رویگار ،شیوهای روان ،شیوا ،جا ع و انع و بش دور
ای اطناب و تکل

بوده است .بس این پای  ،هنگا ک در بسخ ای نوش های نسشوب بش ن

ی ان ب لشنعتهشای لفظش ناسشود ننی بس ش خشوری  ،گمشان نادرسش

نهشا در شا نیشسو

گیسد .بسای ال ن نا ب « قود » بس پایة روایت وادشنی صهمشان ،817-811 :ش 18و
 12و بخ

نخست ای فس ان شمارة  18صهمان 221 :ای ن جمل انشن .بشسعک

ش ن پیمشان

پیا س ص) با سدم نین صهمان ،808 :ش 8و دو پیمان أیل صهمان ،813 :ش 38و طشائ
صهمان ،348 :ش 818ک بس اسلوب بنیادین یبان عسب جاریانن ،تقویت ش ششونن صهمشان:
. 71

 .8اسالم عسیان است؛ ا ا ل اس
هس چی ی اساس دارد و اسا

حیا و ییورش ،ودار و جوانمسدیاش ب عم لشال و سش ون  ،پسهی گشاری اسشت ،و

اسالم ،دوس

ا اه بیت است.

 . 2هسکس خنا را شناخت و او را ب رگ داشت ،کام خود ای سخن بسگسفت و شکم
را با رویه و نمای بایداشت. ...
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شششناخ

احمششنی یششانج ص 111 /3 :8111و  113-118 /2نی ش در بسرس ش س ش

نا های پیا س ص)  ،نا ب أب سفیان د ای جنشگ خنشنق و نا ش بش جشاوران و سشاکنان
بیتاهلل الحسام ب دلی

سار تکل

نا ش هشای

و تصنع در نها و تفاوت اسلوب نها با س

پیا س ص) تسدین دارد.
 .3شناخت سبک فردی کالم نبوی نسبت به سبک دوره
شناس

در طالعات س

تعاریف ک در بخ

عنای حقیق سش

فشسدی یشا شخصش » اسشت.

 ،همشان «سش

نخست ذکس شن ،ناظس ب س

8

فسدی است .چنانک بیان ششن ،سش

فسدی عادات ذهن و یبان کسش اسشت کش اسشس او را ای هشس اسشس دیگشسی مشای ش کنشن
صشمیسا . 17 :8311 ،یک ای روش های شناخت س
رایج دورة ن فسد است صهمان« . 70 :س
سار ی

دورة خا) .در سار ی

عنوی ،لفظ و ادب دینه

فشسدی ،قایسشة او بشا سش

دوره» 2یعن س

ک وبی

و یبشان

شش سک و شش ی

دورة شخص تاریخ  ،نوع وحنت و ی ینة شش سک

شود ک در سار دورههای دیگس یا ک رنگتس است و یا الالً

نیست صهمان. 17 :
نچ ای خ صات س
فسدی است .س

فسدی کالم ن شوی بشا ایشن خ صشات ،بشا خ صشات سش

جاهل و لنر اسالم داب
تعا

کالم ن وی در بخ

پیشین طسح و بیان شن ،سبشو بش سش

قایس و بسرس است .در طالعة س

شناخ

دورة صعصشس
این دو س

ب

هشس دو بش عنشای تأسیسگشذاری و تأسیسپشذیسی هشس دو ای هش ال ش در شواردی کشا الً

شخص دست
در سط

یابی .

عنا و ح وا ،کالم ن وی با تأسیس عمی در فسهنگ دوره در کنشار دشس ن کشسی

وجب تیییس گف مان عصس شن .پیا س اکسم ص) فسهنگ عسب را ب کل دگسگشون کشسد و
با ابالغ و ت یین یات و عارف وحیان تیییسات گسش سدهای در ن ایجشاد کشسد ص ذرنشوش،
 11 :8310و  . 881بنابساین ،ن ای شعس شاعسان ن ای سجع کهن و ن ای دصشة داسش انپشسدایان

هیچگون اسسی در کالم ن وی شاهنه نم شود و دس ن کسی نی ساخت ن وی را ای ایشن سش

1. Individual style; privat style
2. Period style
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دورة رایج بود ،ن ه

اسلوب ک در ادبیات جاهل و س

 .طشور21 /؛ حادش /

دارد صن

42؛ انعام21 /؛ نح  . 24 /نی صبنگسین :أبوری  ،ب تا . 242 :عالوهبس اینک این سش فشن ادبش

رایج ،تحت تأسیس ویههای دس ن و کالم ن وی ،یا تیییشس ح شوا دارنشن و یشا بش کلش ای بشین

رف نن.

ا ا فن «خطاب » ک در این عصس رایج بشود ،شورد اسش عمال پیشا س اکشسم ص) نیش دشسار
گسفت؛ تا جای ک ب باور بسخ ای حققان ادبیات عسب ،پیا س اکشسم ص) بشا خط ش هشای
بلیغ خوی  ،پای های این فن را اس وار کسد صفاخوری . 311 :8311 ،همچنین اسشت ک ابشت
رسال و نا  ،ب ویژه پیماننا های سیاس ک در ن عصس روا داشت و در نهایت سشادگ
و بنون هسگون هنس لفظ و عنوی تنظی

شن و « هشارق» نا یشنه ش ششن صهمشان. 814 :

پیا س اکسم ص) ای این روش نی اسش فاده کشسد و اکنشون حشنود  210نا ش نسشوب بش ن
حتست در ک ابنا ها و پیمانهای سیاس حتست حمن ص) گسد نه و بش دسشت شا
رسینه است .بنابساین ،خطاب و نا را

توان ای نقشا تعا ش سش

کشالم ن شوی و سش

دوره دانست ک پیا س ص) ای نها اس فاده کسده؛ ا ا در الالح و رششن نهشا تأسیسگشذار
بوده است.
دورة بور در سط لفظ و ادب  ،ب اع قاد پژوهشگسان و با اسش ناد

ا ا دربارة س
ب سار بسجای اننه ،سش
عسف

ن دوره را کوتشاه ،سشاده ،بش پیسایش و دور ای تکلش

و تصشنع

کننن صفاخوری814 :8311 ،؛ ییات ،ب تا . 81 :همانطور ک ذکس شن ،همشة ایشن

خ صات ب عالوة بافالل و جناجنابودن کالم ،در س

کالم ن وی دینه

شود .نیش بش

تأسیسگذاری کالم ن وی در جن ة الفاظ و ع ارات ادبیات عسب ،یعن رشن ،توسع و الشالح
ن اشاره و واردی نق شن صن
با تکی بس تعا
س

دوره نی

س

 .بنری. 371-311 :8318 ،

کالم ن شوی و سش

دوره ،بش ویشژه ششناخت سشایس خ صشات

توان سار و اخ ار نسوب ب پیا س ص) را ارییاب س

ششناخ

کشسد؛

بسای نمون واژگان دورة لنر اسالم و عصس ن ول وح  ،ک ست ان شار الفاظ دس ن با عان

دس ن و شیوع کالم سلع ب یات و ع ارات دشس ن ،ای خ صشات سش ک ایشن دوره اسشت
صدلعج  . 81 :8401 ،ب تع یس دیگس ،هس یبان در هس دورهای رنگ ویژه ب خشود ش پشذیسد
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ک بنان شناخ

شود .اس وارتسین پش وانة یبشان سشخنان پیشا س ص) بش لحشاظ عسبیشت،

یبان دس ن است صحمیناهلل . 71 :8377 ،بنابساین ،اگس کلمشات در اخ شار و سشار نسشوب بش
پیا سص) باشنن و ب جای عنای دس ن

سنت وارد نشنهانن یشا بشس عشان
تتعی

ن سخنان

نهشا ،عنشای دیگشس داشش باششنن کش در دشس ن و

صشطل دورههشای بعشن داللشت کننشن ،وجشب خنشش و

شونن؛ بسای ال در روای ش ای پیشا س ص) نقش ششنه کش حتشست

فس وده اسشت« :ال یَدخُلُالجَنَّةَ عاقٌّ و المُؤمنٌ بسِحر و المُودمِنُ خَمور و المُکَوذِّبٌ بقَودَر»

8

صاحمن بن حن  ،ب تا . 448 /1 :نی نق شنه است ک فس ود« :القَدَریَّةُ مَجوسُ هذِهِاألُمَّة»
صأبششوداوود . 480 /2 :8480 ،روشششن اسششت کش واژة «دششنر» در اخ ششار ششذکور سبششو بش
ای رحلشت پیشا س ص) طشسح ششن و بش ششنت تحشت تشأسیس افکشار

افکاری است کش پش

حکو ت ا وی و ع اس بود« .دنر» ب عن الطالح ک سبو بش سشئلة ج شس و تفشوی
بود در حیات پیا س ص) طسح نشن تا نکش در کشالم ن شوی راه یابشن ،هسچنشن در جوا شع
روای اه سنت فساوان نق شنه اسشت صسش حان  848 :8481 ،و  . 811ای ایشنگونش اسشت
روایت نسوب ب پیا س ص) ک فس ود« :طوبی لِأهولالسونة والجَماعَوة مون أهولالقُورآن
والذّکر» صذه  148 /2 :8312 ،کش بش دلیش وجشود تع یشس اهش سشنت و جماعشت کش ای
الطالحات دورههای بعن است ،وجب ضع

روایت ش ششود و ش تشوان ن را جهشول

دانست صادل . 318 :8113 ،
بنابساین ،توج ب گف مانهشای طشسح در طشول تشاریخ یش
س

دوره ،ای راهکارهشای هش

شناس است .گف مان ن سائ فسهنگ  ،سیاس و اج ماع و عسف

هسش نن کش در

هس دورهای طسح بودهانن صشمیسا . 224 :8311 ،بس این اسشا  ،روایشات نسشوب بش پیشا س
ص) ک بس فاهیم

اننشن خلشوق یشا نشا خلوقبشودن دشس ن ،باورهشای نحلش هشای کال ش

همچون دنری  ،سجئ  ،خوار  ،اننن ج س و اخ یار ،تش ی و تجسی و تعطی  ،سشائ
در کاتب فقه ب ویژه الحاب رأی و دیا
ع ل و غالت داللت

طشسح

و سایس فسد ها اننن صوف  ،شعوبی  ،اششعسی،

کنشن ،سشاخ گ اسشت و غال شاً ای جعلیشات افشساد عصشب اسشت

 .8کس ک عاق والنین است ،وارد بهشت نم شود و ن ف ن ب سحس و ن کس ک ب شسب خمس شناو ت دارد ،و نش
کس ک دنر را تکذیب
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صادل  . 341-348 :8113 ،در قاب  ،ب دلی کاربسد دس ن بسخش واژگشان در اخ شار ن شوی
واژة «ح ّ» ب عن «یکات» ،واژة «ک اب» ب عن «فسض» و واژة «ذکس» ب عنش «نمشای»،
ان ساب نها را ب ن حتست تأیین

کنن صحمیناهلل. 71 :8377 ،

 .4نتیجهگیری

بسا ن باالی ویههای اخالد در جمل های کوتاه ،فالل دار و ناپیوس  ،سشاده و عشاری ای

لنایع تکل

ی ادب  ،در عین حال فصی و بلیغ و دارای عشان عمیش و وسشیع در دالشب

جمالت ،خط ها و نا های کوتاه و شحون ای الفاظ غسیشب و بش دور ای هسگونش رکاکشت
لفظ و عنوی ،ای خ صات س

کالم ن وی است .بسخ ای این خ صات أسس ای سش

دورهانن؛ اننن کوتاه ،فالل دار و ناپیوس بودن کشالم .بشس اسشا

ایشن خ صشات ،ش تشوان

اخ ار و روایات نسوب بش پیشا س اکشسم ص) را بشایخوان و ارییشاب کشسد؛ بش طشوریکش
طوالن بودن و اطناب خ  ،تکل
ی

روایت را باین ای دسائن ضشع

تسدین کسد .نی شایس است س

و تصنع ،رکاکت لفظ و عنشوی و فشاهی سشخی

در

ن تلقش کشسد و در ان سشاب ن بش پیشا س اکشسم ص)
کالم ن وی با س

دس ن کسی و س

سشخنان ا ا شان

شیع قایس شود و در بس س این بسرس  ،خ صات س ک هسکنام ای نها کش

و تمای و

تعیان هسکنام روشن شود.
منابع

 آذرفوش ،آذرتاش ( ،)1131تاریخ زبان و فرهنگ عربی ،تهران :سمت.

 ابنأثیر ( ،)1141النهایه فی غریب الحدیث ،ق  :اسماعیلیان.

 ابنجو ی ،عبدالرحمنبن علی (1134ق) ،الموضوعات ،مدینه :المکتبةالسل یة.
 ابوداوود ،سلیمانبن ااعث سجستافی (1611ق) ،سنن ،بیروت :دارال کر.

 ابوریه ،محمود (1621ق) ،أضواء علیالسنه المحمدیه ،ق  :افصاریان.

( ________ بیتا) ،شیخ المضیره ابوهریره ،مصر :دارالمعارف.

 احسائی ،ابنابی جمهور (1611ق) ،عوالی اللئالی ،ق  :مکتبةالنج ی المرعشی.
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 احمدبن حنبل (بیتا) ،المسند ،بیروت :دار صادر.

 احمدی ،علی (1616ق) ،السجود علیاألرض ،ق  :مرکز جواد.

 احمدی میافجی ،علی (1993م) ،مکاتیبالرسول ،ق  :دارالحدیث.

 ادلبی ،صالحالدین (1931م) ،منهج نقدالمتن عند علمااء الحادیث النواو  ،بیوروت:
داراآلِاق الجدیده.

 ارسطو ( ،)1131ریطوریقا (فن خطابه) ،ترجمة پرخیده ملکی ،تهران :اقبا .
 بُاری ،محمدبن اسماعیل (1611ق) ،الصحیح ،بیروت :دارال کر.

 بدری ،عاد عبدالرحمن ( ،)1131فصاحه الرسول المصطفی و بالغته ،تهران :ژرف.
 بستافی ،قاس ( ،)1134معیارها شناخت احادیث ساختگی ،اهوا  :رسش.
 بهار ،محمدتقی (ملک الشعراء) (1134ش) ،سوکشناسی ،تهران :وار.

 بهبودی ،محمدباقر ( ،)1141گزیده کافی ،تهران :علمی و ِرهنگی.

 بیهقی ،احمدبن حسین (بیتا) ،السنن الکور  ،بیروت :دارال کر.

 پاکتچی ،احمد ( ،)1191تاریخ حدیث ،تهران :افجمن علمی دافشگاه امام صادق (ع).

 ترمذی ،محمدبن عیسوی ( ،)1134شامال النوای ()  ،ترجموه و تحقیوق محموود
مهدوی دامغافی ،تهران :فی.

 حائری ،محمدمهدی (1131ق) ،شجرة طوبی ،فجف :مکتبه الحیدریة.

 حائری طهرافی ،محمدحسین (1616ق) ،الفصول الغرویه فی االصاول الفقهیاه ،قو :
داراحیاءالعلوم اإلسالمیة.

 حرافی ،حسنبن علیبن اعبه ( ،)1132تحفالعقول عن آل الرسول ،ق  :آ علی(ع).

 حسوونی بیرجنوودی ،حسووین (1621ق) ،غریااب الحاادیث فاای بحااار األنااوار ،ق و :
دارالحدیث.

 حمیداهلل ،محمد ( ،)1133نامهها و پیمان ها سیاسی حضرت محمد و اساناد صادر
اسالم ،مقدمه و ترجمه سیدمحمد حسینی ،تهران :سروش.

 خویی ،ابوالقاس ( ،)1143أجود التقریرات ،ق  :مصط وی.

 دارمی ،عبداهللبن عبدالرحمن (1169ق) ،سنن ،دمشق :اإلعتدا .
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 ذهبی ،محمدبن احمد (1132ق) ،میزان اإلعتدال فی نقد الرجال ،بیروت :دارالمعرِة.

 راِعووی ،مصووط ی صووادق (1626ق) ،اعجاااز القاارآن و الوالغااه النوویااه ،بیووروت:
دارالکتابالعربی.




رینکوب ،عبدالحسین ( ،)1139نقد ادبی ،تهران :امیرکبیر.

یّات ،احمد حسن (بیتا) ،تاریخ األدب العربی ،بیروت :دارالمعرِة.

 سبحافی ،جع ر (1619ق) ،الحدیث النوو بین الروایه و الدرایه ،ق  :مؤسسهاإلموام
الصادق (ع).

 سوسورِ ،ردینان دو ( ،)1132دوره زبانشناسی عمومی ،ترجموه کوورش صو وی،
تهران :هرمس.

 سیوطی ،جال الودین عبودالرحمن (1624ق) ،اإلتقاان فای علاوم القارآن ،بیوروت:
دارالکتابالعربی.

1611( _______ ق) ،الجامع الصغیر فی احادیث الوشیر النذیر ،بیروت :دارال کر.
 ابّر ،سیدعبداهلل (بیتا) ،مصابیح األنوار فی ح مشکالت األخوار ،ق  :بصیرتی.
 امیسا ،سیروس ( ،)1134کلیات سوکشناسی ،تهران :میترا.

 اهابی ،محمود (1613ق) ،ادوار فقه ،تهران :سا مان چاپ و افتشارات.

 صبحی ،صالح (1623ق) ،علومالحدیث و مصطلحه ،ق  :ذویالقربی.

 صدوق ،محمدبن بابویه ( ،)1136عیون اخوار الرضا (ع  ،تهران :دارالکت اإلسالمیة.
( _______ بیتا) ،من الیحضره الفقیه ،ق  :جماعهالمدرسین.

 طباطبایی ،سیدمحمد کاظ ( ،)1133تاریخ حدیث شیعه ،تهران :سمت.

 طبرافی ،سلیمانبن احمد (بیتا) ،المعجم الکویر ،بیروت :دار إحیاء التراثالعربی.
 طبرسی ،حسنبن ِضل (1623ق) ،مکارم األخالق ،بیروت :دارالقاری.

 عظیمی ،حبی اهلل ( ،)1131تاریخ فقه و فقهاء ،تهران :اساطیر.

ِ اخوری ،حنا ( ،)1133تاریخ ادبیات زبان عربی ،ترجمه عبدالمحمد آیتوی ،تهوران:
توس.

ِ توحی ،محمود ( ،)1191سوکشناسی ،تهران :سُن.
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 قلعجی ،محمد (1613ق) ،معجم لغه الفقهاء ،بیروت :دارالن ائس.

 کلینی ،ابوجع ر محمدبن یعقوب ( ،)1131الکافی ،تهران :دارالکت اإلسالمیة.

 کوّا  ،محمدکری ( ،)1134سوک شناسی اعجاز بالغای رارآن ،ترجموه سیدحسوین
سیدی ،تهران :سُن.

 گرجی ،ابوالقاس ( ،)1131تاریخ فقه و فقهاء ،تهران :سمت.

 گرین ،ویل رد و دیگران ( ،)1131موانی نقد ادبی ،ترجموه ِر افوه طواهری ،تهوران:
فیلوِر.

 لجنه الحدیث ِی مرکز أبحاث بواقرالعلوم (ع) ،)1133( ،موساوع کلماات الرساول
األعظم ،تهران :امیرکبیر.

 مامقافی ،عبداهلل ( ،)1131مقواس الهدایه فی علم الدرایه ،ق  :دلیل ما.

 متقی هندی ،علیبن حسامالدین (1619ق) ،کنزالعمال فی سنن األراوال و األفعاال،
بیروت :الرساله.

 مجلسی ،محمدباقر (1611ق) ،بحاراألنوار ،بیروت :الوِاء.

 مدیر اافهچی ،کاظ ( ،)1139علم الحدیث ،ق  :جامعه مدرسین.

 مسل  ،ابوالحسین قشیری فیشابوری (بیتا) ،الجامع الصحیح ،بیروت :دارال کر.
 مصط وی ،سیدمحمد کاظ (1623ق) ،القواعد ،ق  :جامعه مدرسین.

 وردافک ،پیتر ( ،)1139موانی سوکشناسی ،ترجمه محمد غ اری ،تهران :فی.

 ولک ،رفه و آوستن وارن ( ،)1131نظریه ادبیاات ،ترجموه ضویاء موحود و پرویوز
مهاجر ،تهران :علمی و ِرهنگی.

 هیثمووی ،علوویبوون أبوویبکوور (1613ق) ،مجمااع الزوالااد و منوااع الفوالااد ،بیووروت:
دارالکت العلمیة.
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