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حمیدرضا فهیمیتبار

*

چکیده:
هر متن ادبی ،برآمده از ساختار متن قبلی و برآیند تعامل و وابستگی در دو ساحت ساختاری و معنایی و
معرّقی از نقلقولها به شمار میرود ،نهجالبالغه به اعتبار یک متن ،حااوی بنناامتنی قرآنای ،احادیا
نبوی و اشعار عرب است .ازآنجاکه بننامتنی به سه گونۀ اجترار ،امتصاص و حوار تقسنم میشود ،برای
پاسخ به این پرسش که بننامتنی احادی نبوی در نهجالبالغه از کدام نوع است ،در ایان مقالاه ابتادا
کالم رسول خدا و یادکردهای سنرۀ او از نهجالبالغه استخراج شده و نوع بننامتنی آنها مشاخ
شده است و سپس کارکردهای احادی رسول خدا مورد بررسی قرار گرفته است .آنجا که حضرت
همگان را با بنان «وَاسْتَنُّوا بِسنتهِ فَإِنَّهَا أَهْدَى السُّنَن» به پنروی از سنت رسول خدا دعوت میکنناد،
کارکرد ترویجی ظهور میکند؛ و زمانی که فرمان پنامبر  در جملۀ «غَنرُوا الشَّنبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْنهُودِ»
را تابع اوضاع ویژۀ دوران پنامبر معرفی می کند ،ما را به اسباب الحدی برای فهم احادیا توجاه
میدهد؛ و آنگاه که برای فهم فتنه در آیۀ اول سورۀ عنکبوت به کالم پنامبر اسناد میکند ،ماا را باه
کارکرد تفسنری رهنمون میکند و رجم زانی توسط رسول خدا و سپس نماز خواندن بر جساد او را
پایۀ احتجاج خود در برابر خوارج قرار میدهد تا کار کرد احتجاجی روایت را نشان دهد .بادینترتناب
نگارنده نشان داده است آوردن سخن و سنرۀ رسول خدا در نهاجالبالغاه ،کارکردهاایترویجای،
فقهالحدیثی ،تفسنری ،جدلی و استداللی و اقناعی دارد.
کلیدواژهها :امنرالمؤمننن ،رسول خدا ،نهجالبالغه ،روابط بننامتنی ،حدی
* استادبار دانشگاه کاشانh_fahimitabar@yahoo.com /

نبوی ،کارکرد.
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مقدمه
ازجمله رویکردهای نقد ادبد «روابد بنادانتا » اسد .بدایتنا ان یشدگر روسد و
بزرگتریا نظریهپرداز ادب س ۀ بنستم کده او را شدای تدریا هردرۀ بناانتاند .نندز
«هر سخا به عم یا غنر عم  ،آگاه یا ناآگاه با سخاهای پنشنا نعرف ند شدود کده
نوضوع نشترک با هم دارن و با سخاهای آیا ه که به یک نعاا پنشدگوی و واکدا
به پن ای

آنهاس ،.گف.وگو ن کا » بایتنا نظریۀ بناانتان .یود را «ناطق نکالمه»

نانن ه اس( .احم ی0916 ،ش ،ص)39
اکثر ناق ان عربزبان فرایا بناانتان .را به «التااص» ترجمه کردهان و برید آن را
«التااصنه» یا «الاصوصنه» یا «ت ایل الاصوص» ندا نردادهان (السدالم 9102 ،ق ،ص/9
عزا  ، 9112 ،ص)93
رواب بناانتا بر ایا حقنق .استوار اس .که هر اثر ادب  ،برآند ه از سدایتار ندتا
قبل و نتأثر از فرهاگ ،جانعه و جغرافنای زنان و نکدان اسد.ه هدنت نتاد در ید
شکل نم گنرد ،هر نتا برآیا تعانل و وابستگ در دو سداح .سدایتاری و نعادای
اس(.قائم ننا0913 ،ش ،ص )296و نعرّق از نقلقولهدا بده شدمار ند آید (بار،،
0919ش )019 ،به عبارت هر اثر نجموعهای از نتون پاران و نتا حاضر اس .بر پایدۀ
آنچه در پن آن  ،فرم رواب بناانتا و درک نتون پاران ،اساس و گدا آغدازیا فردم
9

نتا حاضر اس( .عزا  ، 9112 ،ص)93
نرجالبالغه به اعتبار یک نتا عرب حاوی بناانتا قرآن ،ح یث و شعر اس.ه برای
نموندده یطبددههددای  023 ،002 ،009 ،11 ،62 ،93 ،01 ،06 ،9و  060حدداوی بناددانتا
قرآن اس .بناانتا قرآن در کال حضر ،به دو گونۀ شکل و نفرون تبلور یافته و
کارکرد تفسنری ،زیباشاایت و احتجاج دارد و ن توان راهگشای نفسران و شارحان
نرجالبالغه باش
بناانتا اشعار عرب ننز در نرجالبالغه قابل توجه اس.ه شعر اعش در یطبۀ سدو ،
شعر ع ی با زی العبادی در یطبههای  92و  ،92شعر دریر با االحم در یطبدۀ 002
و شددعر باد سددلنم در نانددههددای  96و  22نمونددههددای از بناددانتا شددعری در کددال
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اننرالمؤنانا اس .جس .وجوی نگارند ه نشدان ند دهد هرهاد بنادانتاند .و
نرجالبالغه در س ههای اینر نورد توجه پژوهشگران قدرار گرفتده اسد ،.تمدان ایدا
پژوه ها ناظر به بناانتا قرآن در نرجالبالغه اسد .و تداکاون پژوهشد در بنادانتا
9

بارها با نقل احادیث رسول ی ا و سنرۀ او دلبستگ و دل ادگ یود را به پنانبر
نشان ن ده فارغ از باور شنع که کال و رفتار عل  را به عاوان انا نعصو 
در طول کال و رفتار رسول ی ا ن دان  ،عل  بده یداطر نسدب .یدانوادگ و
یویشاون ی روح و ایالق که با رسول ی ا داشته اس .و به سبب همافق بودن
با رسول ی ا در رهناف.های نعاوی ،انناتدریا کسد اسد .کده از گاجنادههدای
رفتاری و کالن رسول ی ا پاس اری کرده اس.
بر پایۀ جس.وجو و شمارش نگارن ه در نرجالبالغده ،شد بدار از سدنرۀ رسدول
ی ا یاد ش ه اس .و فراوان کال رسول ی ا به  92نورد ن رس ه  02حد یث
نبوی آن ه در نرجالبالغه در ناابع اهل سا .ننز وجود دارد (فرنمد تبدار و آرریفدرد،
0932ش ،ص )1باابرایا در نرجالبالغده نجموعدا سد بدار از سدنره و گفتدار رسدول
ی ا به صراح .یاد ش ه اس.
در ایا جستار ضما بنان کال و سنرۀ نبوی آن ه در نرجالبالغه به کارکردهای آنها
ن پرداز
 .1احادیث نبوی در کالم علوی
اننرالمؤنانا در ضما یطبهها ،نانهها و حکمد.هدا احدادیث از پندانبر  نقدل
ن کا ه ایا احادیث بر پایۀ شمارش صبح صالح  91تاس .صبح صالح پدارهای از
عبار،های حضر ،عل  در نرجالبالغه را که در دیگدر نادابع حد یث بده رسدول

ی ا نسب .داده ش ه اس ،.در زنرۀ احادیث نبوی آورده ،هرها اننرالمدؤنانا
به نبوی بودن ایا احادیث اشارهای ن ارد(صبح صالح ،بد تدا ،ص )119ولد نعندار
نگارندد ۀ ایددا نقالدده در شددمارش احادیددث نبددوی در نرددجالبالغدده شددراد ،یددود

اننرالمؤنانا بر نبوی بودن آنها یا وجود قرائا در یود نتا نرجالبالغه اس.
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ایا احادیث را به پاج دسته تقسنم کردهایم
دستۀ اول روایا ،یطاب به شخ

اننرالمؤنانا که شانل دو رواید .اسد.ه

در یک روای .عبار« ،قال ل » و در روای .دیگر عبار« ،یاعل » آن ه اس.
وَ لَا یحِبُّک نُاَافِقٌ »(حکم )22 .و ایا از آن اس .که قضدا جدار گشد .و بدر زبدان
پنانبر انّى گذش .که فرنود ا على ،نؤنا تو را دشما نگندرد و نادافق دوسدتى تدو
نپذیرد

2

«لَقَ ْ قَالَ لِ رَسُولُ اهلل إِنِّ لَا أَیَافُ عَلَى انت نُؤْنِادا وَ لَدا نُشْدرِکا أَنادا الْمُدؤْنِاُ
فَنمْاَعُهُ اهلل بِإِیمَانِهِ وَ أَناا الْمُشْرِک فَنقْمَعُهُ واهلل بِشِرْکهِ وَ لَکاِّ أَیَدافُ عَلَدنکمْ کدلَّ نُاَدافِقِ
الْجَاَانِ عَالِمِ اللِّسَانِ یقُولُ نَا تَعْرِفُونَ وَ یفْعَلُ نَدا تُاْکدرُونَ »(ناندۀ  06/91تدا  )01رسدول
ی ا نىفرنود نا بر انتم نه از نؤنا هراسدانم و نده از نشدرک ترسدان ،هده ندرد
باایمان را ی ا برای ایمان و بازنىدارد ،و نشرک را برای شرک او از پا درنىآورد
لنکا نا بر شما از نرد دورویى نىترسم که د به حکدم شدرع د داناسد .او هندز را
نىگوی که آن را ننکو نىشماری و کار نىکا که آن را ناپسا نىداری
دستۀ دوم :احادیث که در حقنق .پاسد پرسشد اسد .کده اننرالمدؤنانا از
رسول ی ا ن پرس و آن سه ح یث اس.
« 0قَ ْ سَأَلْ ُ.رَسُولَ اهلل حِناَ وَجارَاِ إِلَى الْنمَاِ کنفَ أُصَلِّ بِرِمْ فَقَالَ صَلِّ بِرِد ْم
کصَلَاةِ أَضْعَفِرِمْ وَ کاْ بِالْمُؤْنِاِناَ رَحِنما »(نانۀ  091/29و  )090نا از رسول ی ا آن
گاه که نرا به یما فرستاد پرسن با نرد هگونه نماز گزار ؟ فرنود در حد تواندایى
ناتوانان آنان بگزار و بر نؤناان رحم .آر
« 9فَقُلْ ُ.یا رَسُولَ اهلل نَا هَذِهِ الرَّنَّةُ فَقَالَ هَذَا الشَّنطَانُ قَد ْ أَید َ نِداْ عِبَادَتِدهِ إِنَّدک
تَسْمَعُ نَا أَسْمَعُ وَ تر نَا أَرَ إِلَّا أَنَّک لَسْ َ.بِاَبِ وَ لَکاَّک لَدوَزِیرٌ وَ إِنَّدک لَعَلَدى یَندر »
(یطبۀ  090 /039و  )099گفتم ا فرستادۀ ی ا ایا آوا هنس.؟ گف .ایدا شدنطان
اس .که از آنکه او را نپرستا نونن و نگران اس .همانا تدو ندىشداو آنچده را ندا
نىشاو و نىبناى آنچه را نا نىبنام ،جز ایاکه تو پندانبر ننسدتى و وزیدر و بدر راه
ینر نىرو د و نؤناان را اننر د
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« 9فَقُلْ ُ.یا رَسُولَ اهلل نَا هَذِهِ الْفِتْاَةُ الَّتِ أَیْبَرَک اهلل تَعَالَى بِرَا فَقَالَ یا عَلِ إِنَّ انتد
سَنفْتَاُونَ بَعْ ِی فَقُلْ ُ.یا رَسُولُ اهلل أَ وَ لَن َ قَ ْ قُلْ َ.لِ یوْ َ أُحُد حَندثُ اسْتُشْدرِ َ نَداِ
اسْتُشْرِ َ نِاَ الْمُسْلِمِناَ وَ حِنزَ ْ،عَاِّ الشَّرَادَةُ فَشَقَّ رَلِدک عَلَد فَقُلْد َ.لِد أَبْشِدرْ فَدإِنَّ

سَنفْتَاُونَ بِأَنْوَالِرِمْ وَ یمُاُّونَ بِ ِیاِرِمْ عَلَدى رَبِّرِدمْ وَ یتَمَاَّدوْنَ رَحْمَتَدهُ وَ یدأْنَاُونَ سَدطْوَتَهُ وَ
یسْتَحِلُّونَ حَرَانَهُ بِالشُّبُرَا ِ،الْکارِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السااهِنةِ فَنسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالاَّبِنذِ وَ السُّدحَْ.
بِالْرَ ِیةِ وَ الرِّبَا بِالْبَنعِ قُلْ ُ.یا رَسُولَ اهلل فَبِأَی الْمَاَازِلِ أُنْدزِلُرُمْ عِاْد َ رَلِدک أَ بِمَاْزِلَدةِ رِداةٍ أَ ْ
بِمَاْزِلَةِ فِتْاَةٍ فَقَالَ بِمَاْزِلَةِ فِتْاَة »(یطبۀ 00/026د )06پرسن

ا رسول ی ا ،ایدا فتادها

که ی ا تو را از آن یبر داده هنس.؟ فرنود ا على ،ان .نا پد از ندا بده زود
دهار فتاه گردن گفتم ا رسول ی ا ،روز اح که از نسلمانان گروهدى بده شدراد،
رسن و شراد ،نصنب نا نگردی  ،بر نا دشوار نمود گفتى ا على نژده بداد تدو را
که شراد ،به دنبال .یواه بود گف .سخا ب یا ناوال اس ،.شکنبایى تو آن هاگا
بر هه حال اس.؟ گفتم ا رسول ی ا نه جا شکنبایى کردن اس .کده جدا ندژده
شان ن و شکر گزاردن اس ،.و گف .ا على ،پ از نا ،ندرد بده ندال هدا یدود
فریفته شون و به دیا یوی بر ی ا نا .نراد رحمد .پروردگدار آرزو کااد و از
سطو ،او ایما زیا حرا ی ا را حالل شمارن  ،با شبر.ها دروغ و هوسهایى که
به غفل .در سر دارن نى را نبنذ گویا و حالل پا ارن حرا را ه ی .یوانا و ربدا
را نعانل .دانا گفتم ا رسول ی ا آن زنان آن نرد را در هه پایه نشدانم؟ از دیدا
برگشتگان یا فریفتگان؟ فرنود فریفتگان
دستۀ سوم :احادیث اس .که در ابت ای آنها عبار« ،سَمِعْ »ُ.آن ه و آنهدا هردار
ح یث اس.
« 0فَإِنِّ سَمِعْ ُ.رَسُولَ اهلل یقُولُ إِیاکمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْکلْبِ الْعَقُورِ »(نانۀ )3/21
نا از رسول ی ا شان
باش

نىفرنود بپرهنزی از بری ن ان ا نرده هرها سگ دیوانه

« 9فَإِنِّ سَمِعْ ُ.رَسُولَ اهلل یقُولُ فِ غَنرِ نَوْطِاٍ لَاْ تُقَ اسَ أُناةٌ لَا یؤْیَذُ لِلضَّعِنفِ
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الشَّرَادَةَ نِاْ وَرَائِک فَقَالَ لِ إِنَّ رَلِک لَکذَلِک فَکنفَ صَبْرُک إِرا فَقُلْ ُ.یا رَسُولَ اهلل لَن َ
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فِنرَا حَقُّهُ نِاَ الْقَوِی غَنرَ نُتَتَعْتِع »(ناندۀ  001/29و  )000ندا از رسدول ید ا بارهدا
شان که نىفرنود هرگز انتى را پاکد از گااهد نخوانا که در آن ان.د بىآنکه بترسا
ود در گفتار درنانا  ،حق ناتوان را از توانا نستانا

(یطبۀ  )1/062و نا از رسول ی ا شان

که گف .روز رستاینز اندا سدتمگر را

بناورن  ،و او را نه یار بود نه کسى که از سو او پوزش یواه  ،پ او را در دوزخ
افکاا  ،و در آن هاان گردد که ساگ آسنا گردد ،سپ او را در ته دوزخ استوار ببا ن
« 2فَإِنِّ سَمِعْ ُ.جَ اکمَا یقُولُ صَلَاحُ رَا ِ،الْبَناِ أَفْضَلُ نِاْ عَاناةِ الصالَاةِ وَ الصِّنا »
(نانۀ  )9/21نا از ج ّ شما شان
از نماز و روزه سالنان

که نىگف .آشتى دادن ننان نردنان برتدر اسد.

دستۀ چهارم :احادیث که با واژۀ «قال»« ،ق قال»« ،فقدال»« ،لقد قدال»« ،فنقدول» و
«کان یقول» شروع ش ه اس.ه ایا احادیث که فراوان آنها به هف .ند رسد عبدار،
اس .از
« 0فانَّ رَسُولَ اهلل کانَ یقُولُ إِنَّ الْجَاَّةَ حُفَّ ْ.بِالْمَکارِهِ وَ إِنَّ الاَّارَ حُفَّ ْ.بِالشَّرَوَاِ،
وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ نَا نِاْ طَاعَةِ اهلل شَ ءٌ إِلَّا یأْتِ فِ کرْه وَ نَا نِاْ نَعْصِنةِ اهلل شَ ءٌ إِلَّا یأْتِ ِف
شَرْوَةٍ »(یطبۀ  )9/016همانا رسول ی ا نىفرنود گرداگرد برش .را دشواری ها فرا
گرفته اس .و گرداگرد دوزخ را هوس دننا ب انن که هنز از طاع .ی ا ننس .جدز
که با کراه .انجا گنرد و هنز از نعصن .ی ا ننس .جز که با ننل و رغب.
« 9فَإِنَّ رَسُولَ اهلل کانَ یقُولُ یا ابْاَ آدَ َ اعْمَلِ الْخَنرَ وَ دَعِ الشَّدرَّ فَدإِرَا أَنْد َ.جَدوَادٌ
قَاصِ ٌ »(یطبۀ  93/016و  )91رسول ی ا نىفرنود ا پسر آد  ،کدار نندک کدا و
کار ب را واگذار! د که هون هانا کاىد در کار تنز رفتار و از کار یود بریوردار
« 9وَ لَقَ ْ کذِبَ عَلَى رَسُولِ اهلل عَلَى عَرْ ِهِ حَتَّى قَا َ یَطِنبا فَقَالَ نَاْ کدذَبَ عَلَد
نُتَعَ ِّم ا فَلْنتَبَواأْ نَقْعَ َهُ نِاَ الاَّارِ»(یطبۀ  )0/901و بدر رسدول ید ا در زندان او دروغ
بستا تا آنکه بریاس .و یطبه یوان و فرنود هرکه به عم بر نا دروغ با د ،جدایى
در آت

برا یود آناده سازد

2
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« 9وَ إِنِّ سَمِعْ ُ.رَسُولَ اهلل یقُولُ یؤْتَى یوْ َ الْقِنانَةِ بِالْإِنَدا ِ الْجَدائِرِ وَ لَدن َ نَعَد ُه
نَصِنرٌ وَ لَا عَارِرٌ فَنلْقَى فِ نَارِ جَرَاَّمَ فَن ُورُ فِنرَا کمَا تَ ُورُ الرَّحَى ثُما یدرْتَبِ ُ فِد قَعْرِهَدا »

احادی

نبوی و کارکردهای آن در نهجالبالغه
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« 2وَ قَ ْ قَالَ الرَّسُولُ الصّادِقُ إِنَّ اهلل یحِبُّ الْعَبْ َ وَ یبْغِضُ عَمَلَهُ وَ یحِبُّ الْعَمَلَ وَ
یبْغِضُ بَ َنَه»(یطبۀ  )3/022و رسول صادق فرنوده اس .ی اون باد ه را دوسد.
دارد و کردۀ او را ندایوش ندىدارد ،و کدار را یدوش دارد و کااد ۀ آن را ندایوش

غَنبِنهِ عَاِّ فَإِنِّ إِرَا نَظَرْ ُ،إِلَنهِ رَکرْ ُ،ال ُّنْنا وَ زَیَارِفَرَا »(یطبۀ  )91/061پدردها بدر در
یانۀ او آویخته بود که تصویرهایى داش ،.یکى از زنان یوی را گف .ایا پرده را از
نا پاران کا که هرگاه ب ان نىنگر  ،دننا و زیورها آن را به یاد نىآور
« 6لَقَ ْ کاْ ُ.نَعَهُ لَماا أَتَاهُ الْمَلَأُ نِاْ قُرَی ٍ فَقَالُوا لَهُ یا نُحَما ُ إِنَّک قَ ِ اداعَند َ.عَظِنمدا
لَمْ ی اعِهِ آبَاؤُک وَ لَا أَحَ ٌ نِاْ بَنتِک وَ نَحْاُ نَسْأَلُک أَنْرا إِنْ أَنْ َ.أَجَبْتَاَا إِلَنهِ وَ أَرَیتَاَاهُ عَلِمْاَا
أَنَّک نَبِ وَ رَسُولٌ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلِمْاَا أَنَّک سَاحِرٌ کذَّابٌ فَقَدالَ وَ نَدا تَسْدأَلُونَ قَدالُوا
تَ ْعُو لَاَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى تَاْقَلِعَ بِعُرُوقِرَا وَ تَقِفَ بَناَ ی َیک فَقَالَ د إِنَّ اهلل عَلى کدلِّ
شَ ء قَ ِیرٌ فَإِنْ فَعَلَ اهلل لَکمْ رَلِک أَ تُؤْنِاُدونَ وَ تَشْدرَ ُونَ بِدالْحَقِّ قَدالُوا نَعَدمْ قَدالَ فَدإِنِّ
سَأُرِیکمْ نَا تَطْلُبُونَ وَ إِنِّ لَأَعْلَمُ أَنَّکمْ لَا تَفِنئُونَ إِلَى یَنرٍ وَ [أَنَ] إِنَّ فِنکمْ نَاْ یطْدرَحُ فِد
الْقَلِنبِ وَ نَاْ یحَزِّبُ الْأَحْزَابَ ثُما قَالَ  یا أَیتُرَا الشَّجَرَةُ إِنْ کاْ ِ.تُدؤْنِاِناَ بِداهلل وَ الْندوْ ِ
الْآیِرِ وَ تَعْلَمِناَ أَنِّ رَسُولُ اهلل فَانْقَلِعِ بِعُرُوقِدک حَتَّدى تَقِفِد بَدناَ ید َی بِدإِرْنِ اهلل د [وَ
الَّذِی] فَوَالَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَانْقَلَعَ ْ.بِعُرُوقِرَا وَ جَاءَ ْ،وَ لَرَا دَوِی شَ ِی ٌ وَ قَصْفٌ کقَصْفِ
أَجْاِحَةِ الطَّنرِ حَتَّى وَقَفَ ْ.بَناَ ی َی رَسُولِ اهلل  نُرَفْرِفَة وَ أَلْقَ ْ.بِغُصْداِرَا الْدأَعْلَى عَلَدى
رَسُولِ اهلل  وَ بِبَعْضِ أَغْصَانِرَا عَلَى نَاْکبِ وَ کاْ ُ.عَاْ یمِناِهِ »(یطبۀ 099/039د)091
و نا با او بود  ،هاگانى که نرتران قری نزد و آن ند و گفتاد ا نحمد  تدو
دعو کار بزرگ نىکاى که نه پ ران .هاان دعوی ا داشتا نه کسى از یاند ان.
نا هنز را از تو نىیواهنم اگر آن را پذیرفتى و به نا نمایان

 ،نىداننم تدو پندانبر و

فرستادها و گرنه نىداننم جادوگر دروغ گویى گف .هه ندىپرسدن ؟ گفتاد ایدا
دری .را برا نا بخوان تا با رگ و ریشه برآی و پن رو تو درآی گف .ی ا بدر
هر هنز تواناس .اگر ی ا برا شما هانا کرد ،نىگروی و به حق گواهى نىدهند ؟
گفتا آر

گف .نا آنچه را نىیواهن به شما نشان یواهم داد و نا نىدانم شدما
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نىدارد
« 2وَ یکونُ السِّتْرُ عَلَى بَابِ بَنتِهِ فَتَکونُ فِنهِ التَّصَاوِیرُ فَنقُولُ یا فُلَانَةُ لِإِحْد َ أَزْوَاجِد ِه
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به راه ینر باز نمىگردی و در ننان شما کسى اس .که در هاه افکاد ه شدود و کسدى
اس .که گروه ها را به هم پنون د و لشکر فراهم آورد سپ گف .ا دری .اگدر بده
ی ا و روز رستاینز ایمان گروی ها و نىدانى نا فرستادۀ ی ایم ،با رگ و ریشده از

هون پرن گان پرزنان تا پن

رو رسول ی ا بنان  ،و شایۀ فرازیا یود را بر رسدول

ی ا گسترد ،و یکى از شایههای
بود

را بدر دوش ندا آورد ،و ندا در سدو راسد .او

« 1نَلَکتْاِ عَناِ وَ أَنَا جَالِ ٌ فَسَاَحَ لِ رَسُولُ اهلل فَقُلْ ُ.یا رَسُولَ اهلل نَا رَا لَقِندُ.
نِاْ انتک نِاَ الْأَوَدِ وَ اللَّ َدِ فَقَالَ ادْعُ عَلَنرِمْ فَقُلْ ُ.أَبْ َلَاِ اهلل بِرِمْ یَنرا نِاْرُمْ وَ أَبْ َلَرُمْ بِد
شَرّا لَرُمْ نِاِّ »(یطبۀ 0/11و )9درحالى که نشسته بود یوابم درربود ،پ رسول ید ا
بر نا گذر فرنود ،گفتم ا فرستادۀ ی ا از ان .تو هه ها دی و از کجباز و دشماى
آنان هه کشن ! فرنود آنان را نفریا کا گفتم ی ا برتر از آندان نصدنب ندا کاداد و
ب تر از نرا بر آنان گماراد! [از کلمۀ «أود» کجى و از «ل د» دشماى را قصد دارد و ایدا
از فصنحتریا سخاان اس] .
دستۀ پنجم :احادیث که اننرالمؤنانا بر نبوی بودن آنها تصریح نفرنوده ،ولد
سناق و قرائا در آنها حاک از نبوی بودن آنهاس ،.تع اد ایا احادیث به هش .ع د
ن رس
« 0وَ سُئِلَ عَاْ قَوْلِ الرَّسُولِ غَنرُوا الشَّنبَ وَ لَا تَشَبارُوا بِالْنرُودِ فَقَالَ إِنَّمَدا
قَالَ رَلِک وَ ال ِّیاُ قُلٌّ فَأَناا الْدآنَ وَ قَد ِ اتَّسَدعَ نِطَاقُدهُ وَ ضَدرَبَ بِجِرَانِدهِ فَدانْرُؤٌ وَ نَدا
ایْتَارَ »(حکمد[ )01/.و آن حضدر ،را از فرندودۀ رسدول پرسدن ن پندر را بدا
یضاب بپوشانن و یود را همانا یرود نگردانن گف ] .او که درود ی ا بدر و بداد
هانا فرنود د و شمار نردد دیا ان ک بود انا اکاون که نن ان اسال فدراخ گردید ه و
6

دعو ،آن به همه جا رسن ه ،هر ک آن کا که یواه
« 9أَیرَا الاَّاسُ یُذُوهَا عَاْ یَاتَمِ الاَّبِنناَ إِنَّهُ یمُو ُ،نَاْ نَا َ،نِاَّا وَ لَدن َ بِمَندَ .و
یبْلَى نَاْ بَلِ نِاَّا وَ لَن َ بِبَال »(یطبدۀ 02 /11و )06ندرد از یداتم پندانبران فراگنرید
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جا برآ  ،و پن رو نا در آ به فرنان ی ا پ به ی ایى که او را به راسدتى
برانگنخ ،.رگ و ریشۀ دری .از هم گسنخ .و از جا برآن بانگى سدخ.کادان و

احادی
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نىننرد از نا آنکه نىننرد و نرده ننس ،.و نىپوس آنکه نىپوس و پوسن ه ننس.
« 9وَ لِکلٍّ فَضْلٌ حَتَّى إِرَا فُعِلَ بِوَاحِ ِنَا نَا فُعِلَ بِوَاحِ ِهِمْ قِنلَ الطَّنارُ فِد الْجَاَّدةِ وَ رُو
الْجَاَاحَنا »(نانۀ  )01/91و رینرتى از فضنل .برا یود نرادن  ،و هون یکدى از ندا را

« 2أَ لَا تر غَنرَ نُخْبِرٍ لَک وَ لَکاْ بِاِعْمَةِ اهلل أُحَ ِّثُ أَنَّ قَوْنا اسْتُشْرِ ُوا فِد سَدبِنلِ اهلل
تَعَالَى نِاَ الْمُرَاجِرِیاَ وَ الْأَنْصَدارِ وَ لِکدلٍّ فَضْدلٌ حَتَّدى إِرَا اسْتُشْدرِ َ شَدرِن ُنَا قِندلَ سَدن ُ
الشُّرَ َاء »(نانۀ  )1/91آنچه نىگویم برا آگاهان ن تدو ننسد ،.بلکده بدرا یداد آور
نعم.ها ی ا نىگویم آیا نمىبناى جمعى از نراجر و انصار در راه ی ا به شدراد،
رسن ن ؟ و هر ک ا دارا فضنلتى بودن ؟ انا آنگاه که شرن نا حمزه شدرب .شدراد،
نوشن  ،او را سن الشر ا یوان ن
« 2وَ شَبارَرَا رَسُولُ اهلل بِالْحَماةِ تَکونُ عَلَى بَابِ الرَّجُلِ فَرُوَ یغْتَسِلُ نِاْرَا فِد الْندوْ ِ
وَ اللَّنلَةِ یَمْ َ نَرَّا ،فَمَا عَسَى أَنْ یبْقَى عَلَنهِ نِاَ الد ارَن »(یطبدۀ  9/033و )9و رسدول
ی ا نماز را به هشمۀ آب گر که بر در سرا ندرد بدود هماناد فرندود ،کده او
روزان و شبان پاج بار یود را ب ان بشوی دیگر هرکى بر تا و نخواه بود
« 6فَانْاَعْ نِاَ الِاحْتِکارِ فَإِنَّ رَسُدولَ اهلل نَاَدعَ نِاْده »(ناندۀ  )31/29پد باید  ،از
احتکار ناع نمود که رسول ی ا از آن ناع فرنود
« 1فَوَالَّذِی فَلَقَ الْحَباةَ وَ بَرَأَ الاَّسَمَةَ إِنَّ الَّذِی أُنَبِّئُکمْ بِهِ عَاِ الاَّبِ الْدأُ ِّن  نَدا کدذَبَ
الْمُبَلِّغُ وَ لَا جَرِلَ الساانِع لَکأَنِّ أَنْظُرُ إِلَى ضِلِّنلٍ قَد ْ نَعَدقَ بِالشَّدا ِ وَ فَحَد َ بِرَایاتِدهِ فِد
ضَوَاحِ کوفَانَ فَإِرَا فَغَرَ ْ،فَاغِرَتُهُ وَ اشْتَ ا ْ،شَکنمَتُهُ وَ ثَقُلَ ْ.فِ الْأَرْضِ وَطْأَتُهُ عَضَّدِ.
الْفِتْاَةُ أَبْاَاءَهَا بِأَنْنابِرَا وَ نَاجَ ِ.الْحَرْبُ بِأَنْوَاجِرَا وَ بَ َا نِداَ الْأَیدا ِ کلُوحُرَدا وَ نِداَ اللَّندالِ
ک ُوحُرَا » (یطبۀ 9 /010د )6به ی ایى که دانه را کفند ه و جاند اران را آفرید ه ،آنچده
شما را از آن یبر نىدهم از رسول انّى اس .د و سخا نا بدا گفتدۀ او یکدى اسد .د
رسانا ه ،یبر دروغ نگفته و شاون ه نادان نبوده گویى نرد را نىبنام سدخ .گمدراهد
دیا

در راه دننا تباه د که از شا بانگ بردارد و درتازد ،و درف ها یدود را پنراندون

کوفه بر پا سازد و هون دهان گشای و سرکشى کا  ،و به فرنان ننای  ،و جور و سدتم
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ضربتى رسن و دس .و ج ا گردی طنارش یوان ن که در برش .به سدر بدرد و رو
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از ح ّ درگذرد ،فتاه دن ان یود را در فتاهانگنزان فرو برد نوج پنکار از هرسو پ ید ار
گردد و هرره ترش روزگار آشکار شب و روز بارور رنج و سختى بسنار هون کشد.
او به بار رسن و ننوۀ او آب ار گردی  ،و هدون شدتر نسد .بخروشدن  ،و هدون بدرق

« 1فَرَلَّا احْتَجَجْتُمْ عَلَنرِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اهلل وَصاى بِأَنْ یحْسَاَ إِلَى نُحْسِاِرِمْ وَ یتَجَاوَزَ
عَاْ نُسِنئِرِمْ قَالُوا وَ نَا فِ هَذَا نِاَ الْحُجاةِ عَلَنرِمْ فَقَالَ لَوْ کانَ الْإِنَانَةُ فِدنرِمْ لَدمْ تَکداِ
الْوَصِنةُ بِرِمْ ثُما قَالَ فَمَدا رَا قَالَد ْ.قُدرَی ٌ قَدالُوا احْتَجاد ْ.بِأَنَّرَدا شَدجَرَةُ الرَّسُدولِ
فَقَالَ احْتَجُّوا بِالشَّجَرَةِ وَ أَضَاعُوا الثَّمَدرَةَ »(یطبدۀ 0/61و  )9هدرا بدر آندان حجد.
نناوردی که رسدول ید ا سدفارش فرندود بدا ننکوکداران انصدار ننکدى کاند و از
گااهکارانشان درگذری ؟ [گفتا «در ایا هه حجتى اس.؟» فرنود ] اگدر اندار ،از آن
آنان نىبود ،سفارش آنان را کردن ،درس .نمىنمود [سپ پرسن قری هه گفتاد ؟
گفتا ] [حج .آوردن که آنان دری .رسولان فرنود ] حج .آوردن که دری.ان د
و یالف .را بردن د و د یاند ان رسدول را کده د نندوهاند تبداه کردند د و تنمدار آن را
نخوردن د
 .2بررسی و تحلیل
در نحاورا ،عرف عقال ،ویژگ های گویا ۀ سخا از ندوع قریادۀ پنوسدتۀ غنرلفظد بده
شمار ن آی ه یعا گویا ه برای انتقال نفاهنم و نعان به افدرادی کده از ویژگد هدای او
اطالع دارن  ،نفاهنم را در قالب الفاظ ن ریزد و نخاطبان نعان را با توجه به ویژگ های
گویا ه ،نقصود او ن دانا (بابای 0913 ،ش ،ص )062اننرالمؤنانا به عاوان ندروج
سا .نبوی و وص پنانبر تالش دارد گفتار و رفتار رسول ی ا را تبلندغ کاد و از
طرف آیا ،و روایا ،بر عصم .او شراد ،ن ده (حلّ 0919 ،ش ،ص)99
با توجه به ویژگ های عصم .در گویا ه یقنا داریدم بنادانتا احادیدث نبدوی در
کال اننرالمؤنانا هرگز نم توان از ندوع حدوار باشد  ،زیدرا انکدان ند ارد کدال
نعصو یالف نعاای نتا پاران باش که قبال از نعصو دیگدری صدادر شد ه اسد.
باابرایا تما احادیث که اننرالمؤنانا از رسول ی ا نقل کردهان  ،از نوع اجترار
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ب ریشن  ،سپاه فتاه از هرسو درف
رو آرد و به هم درآننزد

بر بسته برینزد ،و هون شب تار و دریا زیّدار،
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یا انتصاص اس.ه یعا یا در آنها عنا لفظ رسول ی ا حفظ ش ه یا نقل بده نعادا
ش ه اس.
 .3کارکردهای احادیث نبوی در کالم علوی
سا .نبوی که پ

از قرآن دوننا نابع اصل احکا فقر  ،ایالق و عقند ت اسد،.

حجن .یود را نرهون قرآن اس ،.زیرا نسئولن .تبننا و تفسنر کالن و رفتاری قرآن

بر عر ۀ رسول ی ا قرار گرفته اس« .وَ أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَییهِم وَ
لَعَلَّهُم یتَفَکرُونَ(».نحل « )22وَ ما أَنْزَلْنا عَلَیک الْکتابَ إِالَّ لِتُبَینَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فیهِ وَ هُیى

وَ رَحمَةً لِقَومٍ یؤْمِنُونَ(».همان )66
و اطاع .از رسول ی ا درطول اطاع .ی ا و سرپنچ از اطاعد .او گمراهد
آشکار به حساب آن ه اس« .مَنْ یطِعِ الرَّسُولَ فَقَى أَطاعَ اهلل وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرسَلْناک عَلَیهِم

حَفیظاً(».نساء )11
«وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اهلل وَ رَسُولُهُ أَمراً أَنْ یکونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ مِینْ أَمیرِهِم َو
مَنْ یعصِ اهلل وَ رَسُولَهُ فَقَى ضَلَّ ضَالالً مُبیناً(».احزاب )96
ایا آیا ،هم بر عصم .پنانبر و هم بر جاودانگ سا .او دالل .ن کا  ،سا.
به نازلۀ نتمم قواننا قرآن ،تفصنل بر نجمال ،،تقنند نطلقدا ،از آغدازیا روزهدای

طلوع یورشن نبوی به سفارش یود رسول ید ا ندورد توجده قرارگرفتده اسد.
(نر ویراد0911 ،ش ،ص 91و  )93و نسلمانان بر حجن .آن اتفاق نظر دارن در باور
شنعه انانان ،هم نعصو ان و هم وارثان علو نبوی و حافظان راستنا سا .اویاد بده
رغم ایاکه قول و فعل و تقریر انانان همچون کال و رفتار و تقریر پندانبر حجند.
دارد ،ول ائمه کوشن هان به فرایور شرای نخاطبان کال و رفتار یود را به سا.
نبوی نستا کاا و سا .او را ترویج کاا
اننرالمؤنانا« لَماا دَعَانَا الْقَوْ ُ إلَى أَنْ نُحَکمَ بَناَاَا الْقرآن لَمْ نَکاِ الْفَرِیدقَ الْمُتَدوَلِّ
عَاْ کتَابِ اهلل سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى وَ قَ ْ قَالَ اهلل سُبْحَانَهُ فَإِنْ تَاازَعْتُمْ فِ شَ ء فَرُدُّوهُ إِلَدى اهلل
وَ الرَّسُولِ فَرَدُّهُ إِلَى اهلل أَنْ نَحْکمَ بِکتَابِهِ وَ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْیُدذَ بِسداتهِ فَدإِرَا حُکدمَ
بِالصِّ ْقِ فِ کتَابِ اهلل فَاَحْاُ أَحَقُّ الاَّاسِ بِهِ وَ إِنْ حُکمَ بِسُاَّةِ رَسُولِ اهلل فَداَحْاُ أَحَدقُّ
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الاَّاسِ وَ أَوْلَاهُمْ بِرَا »(یطبۀ 0/092د )2هون ایا نرد نا را یوان ند تدا قدرآن را نندان
یوی داور گرداننم ،نا گروهى نبودیم که از کتاب ی ا رو برگرداننم همانا ید ا
سبحان گفته اس .اگر در هنز یصون .کردی  ،آن را به ی ا و رسدول بازگردانند

کاا  ،نا از دیگر نردنان ب ان سزاوارتریم ،و اگر به سا .رسول گردن نرا  ،نا ب ان
اولىتریم
و ننز فرنودهان «وَ اقْتَ ُوا بِرَ ْی نَبِنکمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْرَ ْی وَ اسْتَاُّوا بِساتهِ فَإِنَّرَا أَهْد َ
السُّاَاِ »(یطبۀ  )2/001و به سنر ،پنانبرتان اقت ا کان که برتریا سدنر ،اسد ،.و بده
سا .او بگروی که راهاماتریا سا .اس.
انا در واپسنا شب حنا ،یود هانا ن فرنای «أَناا وَصِنتِ فَاهلل لَا تُشْرِکوا بِهِ شَنئا
وَ نُحَما ا فَلَا تُضَنعُوا ساتهُ أَقِنمُوا هَدذَیاِ الْعَمُدودَیاِ وَ أَوْقِد ُوا هَدذَیاِ الْمِصْدبَاحَنا »
(یطبۀ 9/023و )9انا وصن .نا ی ا ،هنز را شریک او نناری و نحم  سا .او
را ضایع نگذاری  ،ایا دو ستون را برپا ب اری و ایا دو هراغ را افرویته نگه داری
اننرالمؤنانا عمل به سا .پنانبر توس یود را حق نرد ن داند «وَ لَکدمْ
عَلَناَا الْعَمَلُ بِکتَابِ اهلل تَعَالَى وَ سِنرَةِ رَسُو ِل اهلل وَ الْقِنا ُ بِحَقِّهِ وَ ال َّاعْ ُ لِساتهِ »(یطبۀ
 )2/063شما را بر نا حقّ عمل به کتاب ی ا ،و سنر ،رسول ی اس .و حقدوق او را
گزاردن و سا .او را برپا داشتا )
بر پایۀ آنچه آن  ،تصریح اننرالمؤنانا به کال رسول ی ا و نقل سنرۀ او در
راستای زن ه نگه داشتا سا .و حفظ ح یث و سنرۀ نبدوی و ندوع نقابلده بدا نفد
سناس .ناع ح یث اس .نقل و ت ویا ح یث پد از رسدول ید ا بدا نخالفد.
بری صحابه بهویژه دو یلنفۀ اول و دو و با طرح انگنزههای گونداگون نواجده شد
(رهب 0912 ،ق ،ج ،0ص9و )2حضر ،در برابر سناس .نادع ،هدم ندرد را بده نقدل
ح یث نبوی و بنان سدنرۀ او تشدویق ند فرندود و هدم یدود بده نقدل سدا .نبدوی
ن پردای .و با ایا رویکرد ،از باور یود در نقل و تد ویا روایدا ،رسدول ید ا
پاس اری ن کرد و به ان یشۀ شنع هوی .ن بخش و نرزهای آن را پایا ن نمود
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 .2-3کارکرد فقه الحدیثی

نراد از فقه الح یث فرم عمنق و دقنق گفتار و کدردار نعصدو اسد.ه ازایدارو گفتده

اننرالمؤنانا ن فرنای «أَنْتُمْ أَفْقَدهُ الاَّداسِ إِرَا عَدرَفْتُمْ نَعَدانِ کلَانِاَدا إِنَّ الْکلِمَدةَ
لَتَاْصَرِفُ عَلَى وُجُوه فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ کلَانَهُ کنفَ شَاءَ وَ لَا یکدذِبُ » شدما هرگداه
نعان سخاان نا را ب انن فقنهتریا نرد یواهن بود یدک سدخا بدر وجدوه نختلفد
حمل ن شود و نعان گوناگون دارد اگر انسان بخواه ن توان ب آنکه دروغ بگوید
سخا را هرگونه که بخواه بچریان (ص وق0960 ،ش ،ص)0
و درجای دیگر ن فرنای «یا أَیرَا الاَّاسُ اتَّقُوا اهلل وَ لَا تُفْتُوا الاَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّ
رَسُولَ اهلل قَ ْ قَالَ قَوْلا آلَ نِاْهُ إِلَى غَنرِهِ وَ قَ ْ قَالَ قَوْلا نَاْ وَضَعَهُ غَنرَ نَوْضِدعِهِ کدذَ َ
ب
عَلَنهِ » نرد از ی ا پروا کان و از روی جرال .فتوا ن هن که رسدول ید ا سدخا
ن گف .و نقصودی غنر از آنچه در آغداز فرمند ه ند شد اراده ند کدرد و سدخاان
ن گف .که هرک آن را در جای یود نار  ،بر او دروغ بسته اس( .طوس 0210 ،ق،
ج ،6ص ،932ح)199
فرم زنناهها و جغرافنای سخا ،شرط درک صحنح و عمنق آن اس ،.زیرا هنت کالن
در ی شکل نم گنرد و نم توان از اوضداع پنراندون یدود نسدتقل باشد آگداه از
قریاههای نقان (شرای اجتماع  ،تاریخ  ،فضای فرهاگ و علم  ،وضع نقا گف.وگو
و احوال نخاطب که از آن با عاوان عااصر غنر زبان یاد ن شوده ازجمله شروط رسدن ن
به فرم درس .یک نتا اعم از شفاه یا غنر شفاه اس .ایا عااصر همان اس .کده در
اصول فقه «جر .ص ور ح یث» نا برداشته اسد( .نظفر0212 ،ق ،ج ،9ص )031و در
عرف ح یثپژوهدان بده اسدباب الحد یث نعدروف اس( .صد وق0931 ،ق ،ص/029
نسعودی0911 ،ش ،ص /091سلنمان 0919 ،ش ،دفتر اول ،ص 62و )61
گاه انا  با آوردن کال رسول ی ا برای فرم صحنح کال رسول ید ا
نا را به جر .ص ور ح یث توجه ن ده و در پاس به ایا پرس کده هدرا رسدول
ی ا فرنودهان «غَنرُوا الشَّنبَ وَ لَا تَشَبارُوا بِالْنرُود»(نوهای سفن یود را تغنندر دهند و
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ن شود فقه الح یث نرمتریا دان حد یث و سدودنا تدریا و کداراتریا آنهاسد.
(عب البر ،ب تا ،ج ،9ص /091نسعودی0911 ،ش ،ص 2و )1
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یود را شبنه یرود نسازی ) هانا ن گوی «إِنَّمَا قَالَ رَلِک وَ ال ِّیاُ قُلٌّ فَأَنادا الْدآنَ وَ
قَ ِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَانْرُؤٌ وَ نَا ایْتَارَ »(او که درود ید ا بدر و بداد هادنا
فرنود د و شمار نردد دیا ان ک بود انا اکاون که نن ان اسال فراخ گردی ه و دعدو،

سخا حضر ،ایا اس .که هر حکم تابع نوضوع یود اسد.ه نوضدوع ایدا حکدم
ایجاد رعب در دل دشماان از طریق جوان نمای پنران بدوده و ایدا نربدوط بده زندان
اس .که ع د نسلمانان کم بود ،انا در عصر انا دیگر نوضوع برای رعب افکا ن در
دل دشما از طریق رنگ کردن نوهای سفن باق نمان ه بود (نکدار 0931 ،ش ،ج،09
ص)091
 .3-3کارکرد تفسیری

نراد از کارکرد تفسنری ایا اس .که ه ف اننرالمؤنانا از نقل ح یث تبننا آیهای
از قرآن بوده اس.ه نمونۀ آن عبارات اس .که در یطبۀ 026آند ه اسد« .و قدا إلنده

رجل فقال یا اننرالمؤنانا ،أیبرنا عا الفتاة ،و هل سأل .رسول اهلل عاردا فقدال
إِنَّهُ لَماا أَنْزَلَ اهلل سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ الم أَ حَسِبَ الاَّاسُ أَنْ یتْرَکوا أَنْ یقُولُوا آنَاَّا وَ هُمْ ال یفْتَاُدونَ
عَلِمْ ُ.أَنَّ الْفِتْاَةَ لَا تَاْزِلُ بِاَا وَ رَسُولُ اهلل بَناَ أَظْرُرِنَا فَقُلْ ُ.یا رَسُولَ اهلل نَا هَدذِهِ الْفِتْاَدةُ
الَّتِ أَیْبَرَک اهلل تَعَالَى بِرَا فَقَالَ یا عَلِ إِنَّ انت سَنفْتَاُونَ بَعْ ِی فَقُلْد ُ.یدا رَسُدولُ اهلل أَ وَ
لَن َ قَ ْ قُلْ َ.لِ یوْ َ أُحُ حَنثُ اسْتُشْرِ َ نَاِ اسْتُشْدرِ َ نِداَ الْمُسْدلِمِناَ وَ حِندزَ ْ،عَاِّد
الشَّرَادَةُ فَشَقَّ رَلِک عَلَ فَقُلْ َ.لِ أَبْشِرْ فَإِنَّ الشَّرَادَةَ نِاْ وَرَائِک فَقَالَ لِ إِنَّ رَلِک لَکذَلِک
فَکنفَ صَبْرُک إِرا فَقُلْ ُ.یا رَسُولَ اهلل لَن َ هَذَا نِاْ نَدوَاطِاِ الصادبْرِ وَ لَکداْ نِداْ نَدوَاطِاِ
الْبُشْرَ وَ الشُّکرِ وَ قَالَ یا عَلِ إِنَّ الْقَوْ َ سَنفْتَاُونَ بِأَنْوَالِرِمْ وَ یمُاُّونَ بِ ِیاِرِمْ عَلَى رَبِّرِدمْ وَ
یتَمَاَّوْنَ رَحْمَتَهُ وَ یأْنَاُونَ سَطْوَتَهُ وَ یسْتَحِلُّونَ حَرَانَهُ بِالشُّبُرَا ِ،الْکارِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ الساداهِن ِة
فَنسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالاَّبِنذِ وَ السُّحْ َ.بِالْرَ ِیةِ وَ الرِّبَا بِالْبَنعِ قُلْ ُ.یا رَسُولَ اهلل فَبِأَی الْمَاَدازِلِ
أُنْزِلُرُمْ عِ ْا َ رَلِک أَ بِمَاْزِلَةِ رِداةٍ أَ ْ بِمَاْزِلَةِ فِتْاَةٍ فَقَالَ بِمَاْزِلَةِ فِتْاَةٍ »(یطبۀ 01 /026د)06
[نرد بریاس .و گف .نا را از فتاه یبر ده! آیا آن را از رسول ی ا  پرسن

؟

انا گف ] .هون ی ا ایا آی .را فرستاد «الم ،أَ حَسِبَ الاَّاسُ أَنْ یتْرَکوا أَنْ یقُولُوا آنَاَّدا
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نقتضنا ،زنان به حل و جمع عرف پردایته اس( .نطرری0911 ،ش ،ص )03نعادای
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وَ هُمْ ال یفْتَاُونَ» ،دانستم تا رسدول ید ا در نندان ناسد ،.فتاده نتواند بریاسد.
پرسن ! ا رسول ی ا ،ایا فتاها که ی ا تو را از آن یبر داده هنسد.؟ فرندود «ا
على ،ان .نا پ از نا به زود دهار فتاه گردن گفتم ا رسول ی ا ،روز اح که

ناوال اس ،.شکنبایى تو آن هاگا بر هه حال اس.؟ گفتم ا رسدول ید ا نده جدا
شکنبایى کردن اس .که جا نژده شان ن و شکر گزاردن اس ،.و گف .ا على پد
از نا ،نرد به نال ها یود فریفته شون و به دیا یوی بر ی ا نا .نرا رحمد.
پروردگار آرزو کاا  ،و از سدطو ،او ایمدا زیاد حدرا ید ا را حدالل شدمارن  ،بدا
شبر.ها دروغ و هوس هایى که به غفل .در سر دارن نى را نبندذ گویاد و حدالل
پا ارن حرا را ه ی .یوانا و ربا را نعانلد .داناد گفدتم ا رسدول ید ا آن
زنان آن نرد را در هه پایه نشانم؟ از دیا برگشتگان یا فریفتگان؟ فرنود فریفتگان
پرسشگر از انا ن یواه نعاای فتاه در آیۀ اول سورۀ عاکبو ،را از قدول رسدول
ی ا بنان کا از پاس حضر ،بر ند آید کده  0ندراد از فتاده در آیدۀ انتحدان و
آزنای اس.ه  9ایا آزنای بع از رسول ی ا رخ ن ده ه  9ابزار ایا آزندای
ثرو ،اس.ه  2نرد در ایا حال با وجود ضعفهدا یدود را نسدتحق رحمد .ید ا
دانسته و از عذاب در انان ن دانا ه  2آنان هر انر نانشروع را با شبرههای غنرواقع
و به ننل یود نشروع ن دانا برای نمونه شراب را به نا نبنذ و رشوه را به ندا ه یده
و ربا را به اسم تجار ،حالل ن شمرن  ،ایاان به یاطر باور توحن ی و ایمان به نبو،
نرت ننستا و نبای حکم ارت اد بر آنها جاری شود (نکار 0912 ،ش ،ج ،6ص)021
اننرالمؤنانا به نقل از پنانبر تفسنر آیۀ اول سدورۀ عاکبدو ،را بده انتحدان
نرد با نال و ثرو ،دانستهان و فرنودهان زنان وقوع ایا انتحان بع از رحل .رسول
ی اس .ایا نوع تفسنر که تفسنر به نص اق نانن ه ن شود ،در روایا ،تفسنری فراوان
اس( .طبرس د 0931 ،ق ،ج 1و  ،1ص )919ایددا تطبنددقهددا از نصددادیق اطالقددا ،و
جزئنا ،نفاهنم اس .که از دالل .لفظ استفاده ن شود به همنا سبب درهدارهوب
تفسنر قرار ند گنرد (عمند زنجدان 0913 ،ش ،ص )020و شدمول ایدا کلمدا ،یدا
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از نسلمانان گروهى به شراد ،رسن و شراد ،نصنب نا نگردی  ،بر نا دشوار نمود،
گفتى ا على نژده باد تو را که شراد ،به دنبال .یواهد بدود گفد .سدخا بد یا
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عبار،های عا بر نصادیق یارج آنها بده صدور ،اشدتراک نعادوی اسد .و یدک
نص اق آن همان هنزی اس .که در روایا ،بر آن تطبنق ش ه اس(.رجب  0930 ،ش،
ص )60و در زبان روایا« ،جری» نانن ه ن شود (عناشد 0911 ،ق ،ج ،0ص ،00ح)2

ابا اب الح ی در شرح ایا یطبه روای .دیگری نقدل ند کاد کده در آن رواید.
عبار« ،إِنَّ انت سَتُفْتَاُ نِاْ بَعْ ِی» آن ه اس .او ن گوی ایا جملده نشدان ند دهد
رسول ی ا عل  را از فتاۀ بع از یود بایبر سدایته بدود ،بده همدنا سدبب در
یطبۀ  026فرنود «عَلِمْ ُ.أَنَّ الْفِتْاَدةَ لَدا تَاْدزِلُ بِاَدا وَ رَسُدولُ اهلل بَدناَ أَظْرُرِنَدا »(ابدا
اب الح ی 0916 ،ق ،ج ،3ص )916او روای .دیگری نقل ن کا که در آن هانا آند ه
اس .حضر ،عل  وقت از زبان رسول ی ا فتادۀ بعد از رحلد .را شدان  ،از
رسول ی ا دریواس .کرد برای زودتر به شراد ،رسن ن او دعا کا پندانبر در
پاس او فرنود اگر تو به شراد ،برس هه کس با ناکثنا ،ندارقنا و قاسدطنا پنکدار
کا  ،آری نا به تو وع ۀ شراد ،دادها و تو هم شرن یواه ش (همانجا)
حضر ،در برابر سخا انصار در سقنفه که گفته بودن «ناا اننرو ناکم انندرٌ» هادنا
فرنود «فَرَلَّا احْتَجَجْتُمْ عَلَنرِمْ بِأَنَّ رَسُدولَ اهلل وَصادى بِدأَنْ یحْسَداَ إِلَدى نُحْسِداِرِمْ وَ
یتَجَاوَزَ عَاْ نُسِنئِرِمْ قَالُوا وَ نَا فِ هَذَا نِاَ الْحُجاةِ عَلَنرِمْ فَقَالَ لَوْ کانَ الْإِنَانَةُ فِنرِمْ لَمْ
تَکاِ الْوَصِنةُ بِرِم »(یطبۀ  )0/61هرا بر آنان حج .نناوردی که رسول ی ا سفارش
فرنود با ننکوکاران انصار ننکى کان و از گااهکارانشان درگذری ؟ [گفتا در ایدا هده
حجتى اس.؟ فرنود ] اگر انار ،از آن آنان نىبدود ،سدفارش آندان را کدردن درسد.
نمىنمود
یعا اگر فرنانروای در انصار بدود ،سدفارش رسدول ید ا بدرای آنهدا نعاد
ن اش.ه نعاای کال رسول ی ا ایا اس .که یالف .در بنا انصار ننس .زیرا اگدر
یالف .بع از پنانبر برای آنها بود دیگر یودشان به یودی یدود حداکم بودند و
ننازی به سفارش رسول ی ا نبود (ناتظدری0919 ،ش ،ج ،9ص )026حضدر ،بدا
استفاده از سفارش رسول ی ا در حق انصار علنه آنان احتجداج کدرد ،زیدرا انصدار
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کسان بودن که کال رسول ی ا را حج .ن دانسدتا ه ازایدارو حضدر ،سدخا
پنانبر را پایۀ احتجاج یود قرار داد
 .4-3کارکرد احتجاجی و جدلی

برابر انان .عل  علم نخالف .برافراشتا و کمکم اصول عقای ی تاظدنم و از یدک
فرقۀ سناس به یک فرقۀ نذهب تغننر ناهن .دادن  ،گروه بودن که در تاری اسدال
به یوارج نشرور ش ن  ،ایاان نردنان عاب با دس.ها و پنشان های پناهبسته ،زاه و
تارک دننا و نصمم و قاطع بودن (نطرری ،ب تا ،ص )029یوارج یود را پایبا سدا.
رسول ی ا ن دانستا و به آیا ،الر ایمان داشتا ولد تاد روی ،کدجان یشد و
کجفرم از دیا آنان را تا به آنجا کشان که نرتکب گااه را کدافر ند یوان ند و نندز
کسان را که ناکر ایا اصل بودن  ،کافر ن دانستا ه ازایارو ن گفتا هدون علد 
حکمن .افراد را در برابر قرآن پذیرفته نرتکب گااه ش ه و کافر اس .نگر ایاکده توبده
کا  ،ول انا در برابر ایا یواستۀ آنان تمکنا نکرد (بغ ادی0961 ،ش ،ص)29
پایۀ احتجاج استفاده از نقبوال ،نخاطب برای قبوالن ن حقنقت اس .که از آن سر
باز ن زن (نظفر0212 ،ق ،ج ،9ص )992و ازآنجاکده یدوارج یدود را پندرو رسدول
ی ا ن دانستا  ،انا  در برابر باور کور آنها به رفتار رسول ید ا احتجداج
ن کا و هانا ن فرنای «وَ قَ ْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اهلل رَجَمَ الزَّانِ الْمُحْصَاَ ثُما صَلَّى
عَلَنهِ ثُما وَراثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَراثَ نِنرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ السادارِقَ وَ جَلَد َ الزَّانِد غَندرَ
الْمُحْصَاِ ثُما قَسَمَ عَلَنرِمَا نِاَ الْفَ ءِ وَ نَکحَا الْمُسْلِمَا ِ،فَأَیَذَهُمْ رَسُولُ اهلل بِذُنُوبِرِمْ وَ
أَقَا َ حَقَّ اهلل فِنرِمْ وَ لَمْ یمْاَعْرُمْ سَرْمَرُمْ نِداَ الْإِسْدلَا ِ وَ لَدمْ یخْدرِجْ أَسْدمَاءَهُمْ نِداْ بَدناِ
أَهْلِهِ »(یطبۀ  )091همانا دانستن که رسول ی ا زناکدار نحصدا را ساگسدار کدرد،
سپ بر او نماز گزارد و به کسدان داد و قاتدل را کشد .و نندراث را بده کسدان
واگذارد دس .دزد را بری و زناکار نانحصا را تازیانه نوای .سپ بخ هدر دو را
از ف ء به آنان پردای ،.و هر دو یطاکدار د دزد و زناکدار د زندان نسدلمان را بده زندى
گرفتا
رسول ی ا گااهانشان را بىکنفر نگذاش .و حکدم ید ا را دربدارۀ ایشدان برپدا
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یک از فرقههای که به نا دیا ول ب ون بصنر ،دیا و با تکنه بر ظدواهر آیدا ،در
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داش ،.و سرمى را که در نسلمانى داشتا از آندان بازنگرفد .و نانشدان را از طوندار
نسلمانان بنرون نکرد )
حضر ،در بطالن عقای یوارج با استااد به رفتار رسول ید ا نشدان ند دهد

 .5-3کارکرد استداللی و استنادی

پربسددان تددریا کددارکرد احادیددث نبددوی در نرددجالبالغدده کددارکرد اسددت الل اسدد.

اننرالمؤنانا ضما غاا بخشن ن به سخا یود و تحکنم آن در پرتو کال نبوی بده
تردی نحتمل نخاطب پایان ن ده و یا به نراتب یقنا او ن افزای  ،نمونۀ آن سفارش
به نالک اشتر برای دی ار هرره به هررۀ نالک اشتر با نرد و شدان ن نسدتقنم سدخاان
آنان اس .حضر ،با استااد بده سدخا رسدول ید ا ارادۀ نالدک را در عمدل تقوید.
ن کا
«وَ اجْعَلْ لِذَوِی الْحَاجَا ِ،نِاْک قِسْما تُفَرِّغُ لَرُمْ فِنهِ شَخْصَک وَ تَجْلِ ُ لَرُدمْ نَجْلِسدا

عَانّا فَتَتَوَاضَعُ فِنهِ لِلَّهِ الَّذِی یَلَقَک وَ تُقْعِ ُ عَداْرُمْ جُاْد َک وَ أَعْوَانَدک نِداْ أَحْرَاسِدک َو
شُرَطِک حَتَّى یکلِّمَک نُتَکلِّمُرُمْ غَنرَ نُتَتَعْتِعٍ فَإِنِّ سَمِعْ ُ.رَسُدولَ اهلل یقُدولُ فِد غَندرِ
نَوْطِاٍ لَاْ تُقَ اسَ أُناةٌ لَا یؤْیَذُ لِلضَّعِنفِ فِنرَا حَقُّدهُ نِداَ الْقَدوِی غَندرَ نُتَتَعْتِدع »(ناندۀ /29
011د )000و بخشى از وق .یود را یاص کسانى کا که به تدو ننداز دارند یدود را
برا کار آنان فارغ دار و در نجلسى عمونى باشنا تا در آن فروتاى کاى ی ایى را که
تو را آفری و سپاهنان و یاران .را که نگربانان ان یا تو را پاسبانان ان  ،از آنان بازدار تدا
سخاگو آن نرد با تو گف .وگو کا بى درنان گى در گفتار که نا از رسول ید ا
بارها شان

که نىفرنود هرگز انتى را پاک د از گااه د نخوانا که در آن ان .د بى آنکده

بترسا ود در گفتار درنانان  ،حق ناتوان را از توانا نستانا
حضر ،در واپسنا ساعا ،زن گ بازنان گان را از نثله کدردن قاتدل یدود پرهندز
ن ده و باز کال یود را به کال رسول ی ا نستا ن کا «وَ لَدا تُمَثِّلُدوا بِالرَّجُد ِ
ل
فَإِنِّ سَمِعْ ُ.رَسُولَ اهلل یقُولُ إِیاکمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْکلْبِ الْعَقُورِ »(وصدن 01/21 .و
ننز ر ک حکم 22 .و یطبۀ  022/11و یطبۀ  )901اگر نا از ایا ضرب .او نرد  ،او
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نرتکب گااه کبنره کافر ننس .به همنا دلنل رسول ی ا زان را کنفر ن داد ول نه
حقوق او را از بن.المال قطع ن کرد و نه اسم او را از دیوان نسلمنا حذف ن نمود
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را تارا یک ضرب .بزنن و دس .و پا و دیگر ان ا او را نبری که نا از رسول ی ا
شان

نىفرنود بپرهنزی از بری ن ان ا نرده هرها سگ دیوانه باش

دوننا نابع در احکا  ،عقای و ایالق نسلمانان اس .اننرالمدؤنانا در غاابخشد
به کال یود و تقوی .و اثبا ،حقانن .نواضع یود با کسان نواجه اس .که به نبو،

و حجن .سا .رسول ی ا ایمان دارن  ،باابرایا به سا .پنانبر استشراد ،اسدتااد
و است الل ن کا
« 0وَ کانَ رَسُولُ اهلل إِرَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَ أَحْجَمَ الاَّاسُ قَ ا َ أَهْلَ بَنتِدهِ فَدوَقَى بِرِد ْم
أَصْحَابَهُ حَرَّ السُّنوفِ وَ الْأَسِاَّةِ فَقُتِلَ عُبَن َةُ بْاُ الْحَدارِثِ یدوْ َ إِرَا احْمَدرَّ الْبَدأْسُ وَ أَحْجَدمَ
الاَّاسُ قَ ا َ أَهْلَ بَنتِهِ »(نانۀ  )3و رسول ی ا هون کارزار دشوار نىش و ندرد پدا
پ

نىنرادن  ،کسان یود را فراز نىداش .و ب انان یداران

را از سدوزش نندزههدا و

شمشنرها بازنىداش ،.هاانکه عبن ه پسر حدارث در نبدرد بد ر ،و حمدزه در احد  ،و
جعفر در نوته شرن گردی
نانۀ نرم پاس نانهای اس .که نعاویه باا به دریواس .ابونسلم یوالن قاری شدا
برای اننرالمؤنانا نوش .نعاویه در آن نانده بدرای برید از صدحابه فضدایل را

برن شمرد  1اننرالمؤنانا در پاس به ادعای نعاویه ناندهای ند نگدارد و در آن از
پنشگا بودن با هاشم در دفاع از اسال و برتر بودن آنها دفاع ن کا باابرایا عبار،
«وَ کانَ رَسُولُ اهلل إِرَا احْمَرَّ الْبَأْسُ» کاربردی تأکن ی و استشرادی دارد برای برتدری
با هاشم بر دیگران
« 9حَتَّى إِرَا اسْتُشْرِ َ شَرِن ُنَا قِنلَ سَن ُ الشُّرَ َاءِ وَ یَصاهُ رَسُولُ اهلل بِسَبْعِناَ تَکبِندرَة
عِاْ َ صَلَاتِهِ عَلَنه »(نانۀ 1/91و )3تا آنکه شرن ناد حمزهد شرب .شراد ،نوشدن  ،و
به سن الشر ا نلقب گردی  ،و هون رسول ید ا بدر او نمداز یواند  ،بده گفدتا هفتداد
تکبنرش نخصوص گردان
ایا نانه ننز پاس نانۀ نعاویه اس .که در آن بر افضل بودن افدرادی از صدحابه بدر

عل  تأکن کرده اس 1 .ازایارو جملۀ «حَتَّدى إِرَا اسْتُشْدرِ َ شَدرِن ُنَا» نندز کداربردی
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استشرادی دارد
« 9وَ کانَ رَسُولُ اهلل نَصِبا بِالصالَاةِ بَعْ َ التَّبْشِنرِ لَهُ بِالْجَاَّة »(یطبۀ  )2/033و رسول
ی ا یود را با گزاردن نماز رنجه نىفرنود ،با آنکه نژده برش .شان ه بود

نتا ایا یطبه کاربردی استاادی است الل دارد
« 2قَ ْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اهلل رَجَمَ الزَّانِ الْمُحْصَاَ ثُما صَلَّى عَلَنهِ ثُما وَراثَدهُ أَهْلَدهُ َو
قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَراثَ نِنرَاثَهُ أَهْلَهُ »(یطبۀ 9/091و )9هماندا دانسدتن کده رسدول ید ا
زناکار نحصا را ساگسار کرد ،سپ

بر او نمداز گدزارد و بده کسدان

داد و قاتدل را

کش .و ننراث را به کسان واگذارد
یوارج بر کافر بودن حضر ،به دلنل پدذیرش حکمند .اصدرار داشدته و بدر کفدر
حاننان او تأکن ن کردن و قتل آنها را واجب ن دانستا
اننرالمؤنانا در باطل بودن تفکر یوارج به سنرۀ رسول ی ا استااد ن کا
و در تقوی .کال و حقانن .نظر یود به سدا .رسدول ید ا استشدراد ند کاد و
یوارج رفتار رسول اهلل را نعنار ن دانستا  ،حضر ،بدا یدادآوری سدنرۀ پندانبر بدر
باطل بودن تفکر آنها استشراد فرنود
« 2وَ لَقَ ْ کانَ یأْکلُ عَلَى الْأَرْضِ وَ یجْلِ ُ جِلْسَةَ الْعَبْ ِ وَ یخْصِفُ بِن ِهِ نَعْلَهُ وَ یرْقَدعُ
بِن ِهِ ثَوْبَهُ وَ یرْکبُ الْحِمَارَ الْعَارِی وَ یرْدِفُ یَلْفَهُ »(یطبۀ  )91/061او که درود ید ا بدر
و باد ،رو زننا نىیورد ،و هون با گان نىنشس ،.و به دسد .یدود پدا افدزار
یوی را پناه نىبس ،.و جانۀ یود را یود وصله نىنمود ،و بر یر بدىپداالن سدوار
نىش  ،و دیگر را بر ترک یود سوار نىفرنود )
کاربرد ایا نتا ننز است الل اس ،.است الل در برابر رفتار نسدلمانان کده تاردا بده
ایمان لفظ اکتفا کرده و ایمان به ی ا و نعاد در رفتار آنها دی ه نم شود
« 6وَ أَنَا وَلَ ٌ یضُمُّاِ إِلَى صَ ْرِهِ وَ یکاُفُاِ فِ فِرَاشِدهِ وَ یمِسُّداِ جَسَد َهُ وَ یشِدمُّاِ
عَرْفَهُ وَ کانَ یمْضَغُ الشَّ ءَ ثُما یلْقِمُاِنهِ وَ نَا وَجَ َ لِ کذْبَة فِ قَوْلٍ وَ لَا یَطْلَة فِ فِعْدلٍ وَ
لَقَ ْ قَرَنَ اهلل بِهِ ص نِاْ لَ ُنْ أَنْ کانَ فَطِنما أَعْظَمَ نَلَدک نِداْ نَلَائِکتِدهِ یسْدلُک بِدهِ طَرِیدقَ
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الْمَکارِ ِ وَ نَحَاسِاَ أَیْلَاقِ الْعَالَمِ لَنلَهُ وَ نَرَارَهُ وَ لَقَ ْ کاْ ُ.أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِنلِ أَثَرَ أُنِّهِ یرْفَدعُ
لِ فِ کلِّ یوْ ٍ نِاْ أَیْلَاقِهِ عَلَما وَ یأْنُرُنِ بِالِاقْتِ َاءِ بِهِ وَ لَقَ ْ کدانَ یجَداوِرُ فِد کدلِّ سَداَ ٍة
بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَ لَا یرَاهُ غَنرِی وَ لَمْ یجْمَعْ بَن ٌ.وَاحِ ٌ یوْنَئِذ فِ الْإِسْلَا ِ غَندرَ رَسُدولِ اهلل 

و نرا در بستر یود نىیوابانن  ،هاان که تام را به تا یوی

نىسدود و بدو یدوش

یود را به نا نىبویانن و گداه بدود کده هندز را ندىجوید  ،سدپ آن را بده ندا
نىیورانن از نا دروغى در گفتار نشان  ،و یطایى در کردار ن ی هاگانى که از شنر
گرفته ش  ،ی ا بزرگتریا فرشته از فرشتگان

را شب و روز هماشدنا او فرندود تدا

راه ها بزرگوار را پنمود و یویها ننکو جران را فراهم نمود و ندا در پدى او
بود د در سفر و حضر د هاانکه شتر بچه در پى نادر هر روز برا نا از ایالق یدود
نشانها برپا نىداش .و نرا به پنرو آن نىگماش .هر سال در حرا یلو ،نىگزی ،
نا او را نىدی و جز نا کسى و را نمىدی آن هاگدا جدز یاندها کده رسدول
ی ا و ی یجه در آن بود ،در هنت یانها نسلمانى را ننافته بود ،نا سدوننا آندان
بود روشاایى وحى و پنانبر را نىدی
در ایا عبار،ها حضر ،برای افزای

و بو نبو ،را نىشاود )
عالقۀ نرد برای فرنان بردن از او و زدودن

هر نوع تردی ی به رابطۀ یود با رسول ی ا ن پردازد تدا آندان را نسدب .بده یدود
نطمئا کا و آنها بر برتری یود نسب .به دیگران قانع کا ه ازایارو کاربرد ایا جمله
اقااع اس.
نتیجهگیری
اننرالمؤنانا به دلنل هم افق بدودن بدا رسدول ید ا در رهنافد.هدای نعادوی
انناتریا کس اس .که از گاجناۀ سا .نبوی پاس اری کرده اس .تصریح به کدال و
سنرۀ نبوی در سخاان اننرالمؤنانا از دلبستگ عل  به رسول ی ا حکای.
ن کا در نرجالبالغه ش بار از سنرۀ رسول ی ا و  96ح یث از رسول ید ا
نقل ش ه اس .بناانتا روایات که اننرالمونانا  از رسول ی ا آورده اس ،.بدا
توجه به ویژگ عصم .در گویا ه ،همگ از نوع انتصاص یا اجترار اسد .یعاد یدا

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 22:33 +0430 on Friday July 20th 2018

وَ یَ ِیجَ دةَ وَ أَنَددا ثَالِثُرُمَددا أَرَ نُددورَ الْ دوَحْ وَ الرِّسَددالَةِ وَ أَشُ دمُّ رِی دحَ الاُّبُ دواةِ »(یطبددۀ
006/039د )091آنگاه که کودک بود نرا در کاار یود نراد و بر سناۀ یویشم جدا داد،
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حضر ،عنا کال رسول ی ا را آورده یا با حفظ انان .نقل به نعاا کرده اسد .از
طرف ایا احادیث و سنرۀ نبوی آن ه در نرجالبالغه کارکردی ترویج  ،فقده الحد یث ،
احتجاج  ،تفسنری و است الل و اقااع دارد و با توجه به کاربس .آنها و اثر نتقابدل

پینوشتها:
 0هرها اصطالح بناانتان .نخستنا بار در زبان فرانسه و در آثار اولندۀ ژولندا کریسدتوا از اواسد
دهۀ شص .نطرح ش  ،ول هون آثار بایتنا قبل از ژولنا بر تعانل هر نتا با قبدل و بعد از یدود
تأکن دارد ،بناانتان .را ن یون آثار بایتنا دانستهان (آلا0912 ،ش ،ص21د)21
 9بناانتان .به سه گونۀ اجترار ،انتصاص و حِوار تقسنم ن شود گاه نؤلف نتا غدایب را بد ون
تغننر و تب یل در نتا حاضر قرار ن ده ایا بناانتا را اجترار یا نف جزئد گویاد در بنادانتا
اجترار نعاای لفظ و عبارا ،نوافق نتا غایب اس .ایا نوع تعانل یا از عجز نؤلف یا از دلبسدتگ
او به نتا غایب حکای .ن کا  ،نعموال نتون نق س به عاوان نتون غایب هانا سرنوشت دارن
زنان نؤلف ب ون تغننر در جوهرۀ ندتا غایدب ،آن را ند پدذیرد و آن را در ندتا حاضدر بده کدار
ن گنرد ،ول پارهای از نفردا ،یا عبار،ها را در الیۀ صرف یا نحوی اضافه یا تغننر ن دهد ایدا
بناانتا را انتصاص یا نف نتوازی ن گویا سوننا گونۀ بناانتا «حوار» «یا نف کلد » اسد .در
ایا بناانتا نؤلف نتا غایب را دگرگون و تخریب ن کاد و بدریالف نعادای ندتا غایدب ،ندتا
حاضر را از نو باا ن کا (ناهم ، 9111 ،ص 22 ،21و  /60ننرزای 0911 ،ش ،ص)910
 9در همای

نل نرجالبالغه و ادبنا ،که در سال  0930توس نؤسسۀ آنوزش و پژوهش قدرآن

و نرجالبالغه در دانشگاه قم برگزار ش تع اد قابلتوجر از نقاال ،،ویژۀ بناانتان .در نرجالبالغده
بود که هکن ۀ ایا نقاال ،در  999صفحه توس انتشارا ،نشر ناتشر ش  ،نقالۀ دیگری در همدنا

راستا از نر ی نسبوق با عاوان «رواب بناانتا قرآن با یطبههای نرجالبالغده» در نجلدۀ تحقنقدا،
علو قرآن و ح یث ،در سال  0939سال دهم شمارۀ  9ننز وجود دارد و از همنا نویسا ه در نجلۀ
نشکوة شماره  002در برار  0930نقاله در همنا نوضوع ناتشر ش ه اس.
 2در ناابع اهل سا .نضمون ایا روای .آن ه اس( .ر ک ترندذی ،بد تدا ،ج ،2ص /692نسدائ ،
0200ق ،ج ،2ص /091سنوط  ،ب تا ،ج ،01ص /21اصفران 0201 ،ق ،ج ،0ص)16
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 2ایا روای .در بسناری از نادابع اهدل سدا .آند ه اسد( .ر ک بخداری0211 ،ق ،ج ،0ص/292
نسلم ،ب تا ،ج ،0ص /01ابا حبّان0202 ،ق ،ج ،0ص /902شوکان  ،ب تدا ،ج ،9ص /261دیادوری،
0203ق ،ج ،0ص)31
« 1فَإِنَّ اهلل اصْطَفَى نُحَما ا بِعِلْمِهِ وَ جَعَلَهُ الْأَنِناَ عَلَى وَحْنهِ وَ الرَّسُدولَ إِلَدى یَلْقِدهِ وَ اجْتَبَدى لَدهُ نِداَ
الْمُسْلِمِناَ أَعْوَانا أَی َهُ اهلل بِرِمْ فَکانُوا فِ نَاَازِلِرِمْ عِاْ َهُ عَلَى قَ ْرِ فَضَائِلِرِمْ فِ الْإِسْلَا ِ فَکانَ أَفْضَلُرُمْ فِ
الْإِسْلَا ِ وَ أَنْصَحُرُمْ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ الْخَلِنفَةَ نِاْ بَعْ ِهِ ثُما یَلِنفَةَ یَلِنفَتِهِ نِاْ بَعْ ِ یَلِنفَتِهِ ثُما الثَّالِدثَ الْخَلِنفَدةَ
الْمَظْلُو َ عُثْمَانَ »(ابا اب الح ی 0911 ،ق ،ج ،02ص)12
« 1فکان أفضلرم نرتبة و أعالهم عا اهلل و المسلمنا نازلة الخلنفة األول الذی جمع الکلمة و لم
ال عوة و قاتل أهل الردة ثم الخلنفة الثان الذی فتح الفتوح و نصر األنصار و أرل رقاب المشرکنا
ثم الخلنفة الثالث المظلو الذی نشر الملة و طبق اآلفاق بالکلمة الحانفنة »(همان ،ص)016

منابع

 0قرآن کریم
 9آلا ،گراها  ،بناانتان ،.ترجمۀ پنا یزدانجو ،چ ،0ترران نشر نرکز0912 ،ش
 9ابا اب الح ی  ،شرح نرجالبالغه ،چ ،9بنرو ،دار احناء التراث العرب 0911 ،ق
 2ابا اثنر ،نج ال یا ابوالسعادا ،،جانع االصول ف احادیدث الرسدول ،بد جدا نکتبدةالحلدوان ،
0939ق
 2ابا حبان ،نحم  ،صحنح ،بنرو ،نؤسسة الرساله0202 ،ق
 6ابا حابل ،احم  ،نسا  ،بنرو ،عالم الکتاب0203 ،ق
 1احم ی ،بابک ،سایتار و تأویل نتا ،چ ،3ترران نشر نرکز0916 ،ش
 1اصفران  ،ابونعنم ،فضائل الراش یا ،تحقنق العقنل ،ن یاه دار البخاری0201 ،ق
 3بابای  ،عل اکبر ،روششااس تفسنر قرآن ،چ ،9ترران سم0913 ،.ش
 01بار ،،روالن ،از اثر به نتا ،ترجمۀ نراد فرهادپور ،تردران سدازنان هداو و انتشدارا ،وزار،
فرهاگ0919 ،ش
 00بخاری ،نحم با اسماعنل ،صحنح ،چ ،9بنرو ،دار ابا کثنر0211 ،ق
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 09بغ ادی ،ابوناصور عب القاهر ،الفرق بنا بنا الفرق(تاری نذاهب در اسال ) ،ترجمۀ نحم جواد
نشکور ،ترران کتابفروش اشراق 0961 ،ش
 09ترنذی ،نحم با عنس  ،ساا ،بنرو ،دار احناء التراث العرب  ،ب تا
شررستان  ،قم نؤسسۀ انتشارا ،عالنه0919 ،ش
 02دیاوری ،ابا قتنبه ،تأویل نختلف الح یث ،ب جا المکتبة االسالن 0203 ،ق
 06رهب  ،شم ال یا ،تذکرة الحفاظ ،بنرو ،دار الکتب العلمنه0912 ،ش
 01رجب  ،نحمود ،روش تفسنر قرآن ،قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه0919 ،ش
 01رض  ،نحم با الحسنا ،نرجالبالغه ،تحقنق صبح صالح ،چ ،2قم نا ناشورا ،دار الرجدرة،
ب تا
 03ددددددددددددددددد  ،دددددددددددد  ،ترجمۀ سن جعفر شرن

 ،چ ،02ترران علمدى و فرهاگدى،

0911ش

 91السالم  ،هادیة ،التااص ف القرآن دراسدة سدنمنائنة للدا

القرآند  ،چ ،0تدون

عدا الکتدب

الح یث للاشر و التوزیع9102 ،ق
 90سدلنمان  ،داود« ،اسدباب صد ور حد یث» ،نجلدده نقداال ،و بررسدنرا ،دفتدر اول ،شددمارۀ ،16
0919ش
 99سنوط  ،جاللال یا ،ال ر الماثور ،قم کتابخانۀ آی.اهلل نرعش نجف 0212 ،ق
 99شوکان  ،نحم با عل  ،فتح الق یر ،بنرو ،دارالفکر ،ب تا
 92صبح صالح (تحقنق) ،نرج البالغه ،چ ،2بنرو ،دار الرجرة ،ب تا
 92ص وق ،نحم با عل  ،التوحن  ،تحقندق هاشدم الحسدنا الترراند  ،چ ،2قدم نؤسسدة الاشدر
االسالن  ،ب تا
 96دددددددددددددد  ،نعان االیبار ،تحقنق عل اکبدر غفداری ،چ ،2قدم نؤسسدة الاشدر االسدالن ،
0960ش
 91طبرس  ،ابوعل  ،فضل با حسدا ،نجمدع البندان فد تفسدنر القدرآن ،چ ،2تردران کتابفروشد
اسالننه0931 ،ق
 91طوس  ،نحم با حسا ،ترذیب االحکا ف شرح المغانه ،چ ،0بنرو ،دار التعارف0210 ،ق
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 93عب البر ،الامری القرطب  ،ابو عمر یوسف ،جانع بنان االعلم و فضدله ،ج  ،9بندرو ،دار الکتدب
العلمنه ،ب تا
 91عزا  ،نحم  ،شعریة الخطاب السردی ،چ ،0دنشق اتحاد الکتاب العرب9112 ،
اسالن 0913 ،ش
 99عناش  ،ال نحم با نسعود ،تفسنر العناش  ،ترران هاپخانه علمنه0911 ،ق
 99قائم ننا ،نرتض  ،سنری در زیبای های نرجالبالغه ،قم دار القرب 0911 ،ش
 92فرنم تبار ،حمن رضا و نر ی آرریفرد ،احادیث نبوی نرج البالغه در نادابع اهدل سدا ،.چ،0
ترران سخاوران0932 ،ش
 92قنروان  ،ابا رشنق ،ابوالحسا ،قراضة المدذهب فد اشدعار العدرب ،تحقندق الشدارل  ،تدون
بویحن 0319 ،

 96نسبوق ،نر ی« ،رواب بناانتا قرآن با یطبههای نرجالبالغه» ،نجلدۀ تحقنقدا ،علدو قدرآن و
ح یث ،سال دهم ،شمارۀ 0939 ،9ش
 91نسعودی ،عب الرادی ،روش فرم ح یث ،چ ،2ترران سم0911 ،.ش
 91نظفر ،نحم رضا ،اصول الفقه ،بنرو ،دارالتعارف0212 ،ق
 93دددددددددددددد  ،ناجرای سقنفه ،ترجمۀ غالنرضا سعن ی ،ترران آینا جعفری0929 ،ش
 21نکار  ،ناصر ،پنا انا اننرالمؤنانا ،ج ،6چ ،0قم انتشارا ،انا عل با ابنطالب0912 ،ش
 20دددددددددددددددد  ،ددددددددددددددددددددد  ،ج ،09چ ،0قددم انتشددارا ،انددا عل د بددا ابنطالددب،
0931ش
 29نطرری ،نرتض  ،جاربه و دافعه ،قم انتشارا ،ص را ،ب تا
 29ناتظری ،حسناعل  ،درسهای از نرجالبالغه ،چ ،9ترران سرای 0919 ،ش
 22نر ویراد ،نحم عل  ،ت ویا الح یث عا الشنعه االناننه ،چ ،0ترران هست نما0911 ،ش
 22ننرزای  ،فرانرز و ناشاءاهلل واح ی« ،رواب بناانتا قرآن با اشعار احم نطدر» ،کرندان نشدریه
ادب دانشگاه شرن باهار ،شمارۀ ( 91پناپ 0911 ،)99ش
 26نانور نطلق ،برما ،درآن ی بر بناانتان ،.نظریه و کاربردها ،چ ،0ترران سخا0931 ،ش
 21ناهم ،احم  ،التااص ف شعر الرواد ،چ ،0قاهره دار اآلفاق العربنة9111 ،
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 21نعمان  ،ابوعب اهلل نحم ابا ابراهنم ،الغنبة ،تحقنق عل اکبر غفداری ،تردران نکتبدة الصد وق،
ب تا
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