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چکیده
ساختار خط و ماهیت زبان عربی ،ظرفیت خوانشهای متعددی از یک نوشتار را پدید می
آورد که از آن در اصطالح زبانشناسی به «گشتارهای خوانشی» یاد میشود .خوانش
صحیح روایات از نسخه مکتوب ،رکن اصلی در برداشت اصیل و متقن حدیث است .توجه
ننمودن بدین امر ،گاه دشواریها و اشتباهاتی در فهم روایت بوجود میآورد .مناقشات در
فهم حدیث و برداشتهای متنوع از مفاد آن که پذیرش یا رد روایت را به دنبال دارد ،از
نتایج این مهم است .از همینروست که یکی از شرایط اعالی دریافت حدیث ،مقابله
شفاهی آن بوده و چندان به پذیرش دستنویس و مکتوب حدیثی و نقل آن (مناوله) ،روی
خوش نشان داده نمیشده است .این مقاله میکوشد خوانش بر پایه نسخه نوشتاری روایات
را به محل بحث گذاشته ،عوامل بسترساز قرائتهای متعدد از متن را بکاود .به دیگر سخن،
عوامل پدیدآورنده بدفهمی در خوانش متن حدیث را گونهشناسی نماید .پژوهش حاضر با
روش توصیفی -تحلیلی و با تمرکز بر نمونههایی که از جنبههای مختلف ،میتوان خأل
صورت ملفوظ روایات را به بحث گذاشت ،سامان یافته است و به این نتیجه رسیده که
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مهمترین عوامل چندخوانشی در متن روایات «نبود عالئم سجاوندی»« ،تقطیع روایات»،
«نبود حرکتگذاری»« ،توجه نداشتن به ترکیبات پایدار زبانی» و «ماهیت قالبی و اشتقاقی
زبان عربی» است .کوشش شده است با مثالهایی از روایات معصومین(ع) و ارائه پارهای از
برداشتهای متفاوت و متعارض از آن ،نشان داده شود توجه به امور فوق تا چه میزان
درخور توجه و شایان دقت است.
واژههای کلیدی :روایت ،صورت ملفوظ واژگان ،فقه الحدیث ،متن روایت ،مضطرب
المتن.

2

 .1مقدمه و طرح مسأله
یکی از مباحث مقدماتی در فقه الحدیث ،اهتمام به «تثبیتت متتن یتا رفتع اضتطراب از متتن»
(میرجلیلی ،1390 ،ص )62و «دستیابی به متنی منقح از حدیث» (جمشتیدی ،1383 ،ص)57
است .از همینروست که رسیدن به صورت صحیح ملفتوظ 1روایتات ،در شتمار نخستتین و
بنیادیترین تالش حدیثپژوهان قلمداد شده است .بنابه گفتته برختی از محققتان ،گتام اول
در فهم حدیث ،درنگ در متن خبر است تا معلوم شود متن خبر صحیح است یا خطتایی در
امال یا خواندن آن رخ نموده است( 2معزی دزفولی ،1338 ،ص.)3
ماهیت پیدایش خط و نوشتار ،ثبت زایشها و تراوشهای فکتری و بتیش از همته ،ثبتت آن
چیزی است که بر زبان جاری شده استت .در همتین راستتا ،پتس از نخستتین مرحلته تتاریخ
حدیث که همانا نقل صورت شفاهی احادیث معصومین(ع) بوده است ،نوبت به ثبتت کتبتی
شنیدهها رسید .درباره گذار از صورت ملفوظ بته صتورت شتفاهی ،بحتثهتای دامنتهداری
طرح شده که از امکان نقل به معنا گرفته تا تقطیع و تصحیف و تحریف ،همگی به قرائت و
فهم حدیث مرتبط است .از همین رو ،دستیابی بته شتکل صتحیح ملفتوظ واژگتان ،اهمیتت
فراوان دارد .این امر یعنی خوانشپتذیری دو یتا چندگانته روایتات معصتومین (ع) بته دلیتل
محوریت سخنان پیشوایان در زندگی پیروان ،اهمیت شایان توجهی دارد.
اگرچه در آثاری با عنوان فقه الحدیث بدین نکته عام اشاره رفته است کته نخستتین گتام در
فهم روایات ،آشنایی با ادبیات عرب ت با تکیه بر دانشهای لغت ،صتر ،،نحتو و بالغتت ت
است ،3امّا به صورت ویژه بر گونهشناستی ملفتوظ واژگتان تمرکتز نشتده استت .ایتن مقالته

« .1خط نشانه محسوس و دیداری نظام ذهنی زبان است و بهعنوان مادهای که نظامهای آوایتی را در ختور متنعکس متی
سازد ،با زبان ارتباط مییابد .لذا زبان یک پدیده ذهنی واحد استت ،دو تظتاهر و نمتود متادی متفتاوت دارد کته یکتی
گفتاری و شنیداری ،و دیگری نوشتاری است» (باقری ،1371 ،ص.)113
« .2الجهةُ االولی ،التأمُّل فی متنِ الخبرِ و انّه صحیح اَو وَقعَ فیه تَصحیفٌ اِمّا فی الکتابه اَو فیی الرراهیه فَریَ تَبی وقیعُ
بعضِ ذلکَ فی معاضعَ منها».
 .3برای نمونه ،رک :مسعودی ،عبدالهادی ( ،)1389درسنامه فهم حدیث ،بخش دوّم ،فصل سیر فهم حدیث؛ میرجلیلی،
علیمحمد ( ،)1390روش و مبانی فقه الحدیث ،فصل چهارم ،بخش علوم مورد نیاز در فقه الحدیث.
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میکوشد خوانش بر پایه نسخه نوشتاری روایات را به محل بحث گذاشته ،و توضتیح دهتد
چه عواملی بسترساز قرائتهای متعدد از متن روایت متی گتردد  .بته دیگتر ستخن ،عوامتل
پدیدآورنده بدفهمی در خوانش متن حدیث را گونهشناسی نماید.
 .1-1گشتارهای خوانشی 1خنثی
امروزه گرچه در حوزه معناشناسی ،این امر پذیرفته نیست که دو واژه در یک زبتان ،از نظتر
همه مؤلفههای معنایی 2در حوزه معنای صریح 3و از نظر همه معناهای جانبی 4تمامتا یکستان
باشند (پاکتچی ،1394 ،ص ،)187اما برخی جابجتاییهتا در ختوانش و انتقتال از تلفظتی بته
تلفظی دیگر ،با آنکه تفاوتهای ریز معنایی به دنبال دارد ،اما در کلیت معنا چندان تغییتری
پدید نمیآورد .پس میتوان چنتین کلمتاتی را متتراد ،نستبی قلمتداد کترد .از ایتن گونته
گشتارها که تغییر محسوسی در معنا ایجاد نمیکنند ،متیتتوان بته «گشتتار خوانشتی خنثتی»
تعبیر کرد .برای نمونه ،در حدیث زیر ،خوانشهای متعدد تتثثیر شتگرفی در نتوع برداشتت
حدیثپژوهان ایجاد نکرده است:
در روایتی از پیامبر(ص) آمده است« :عَلَیکُمْ بِالْفَرْفَخِ فَهِی الْمکیسةُ فَإِنَّه إِنْ كَانَ شَیءٌ یزِیَ
فِی الْعَرْلِ فَهِی» (برقی ،1371 ،ج ،2ص .)517در «المکیسةُ» ،سه قرائت محتمل است.
نخست آنکه اسم آلت «مِکْیَسَةُ» باشد :بر شما باد به گیاه کاسنی؛ زیرا کیاست و زیرکی
در اثر خوردن آن بوجود میآید .اما چنانچه اسم فاعل از باب إفعال «مُکیسَةُ» یا اسم فاعل
از باب تفعیل «مُکَیِّسَةُ» باشد ،در هر دو صورت ،پیام حدیث چنین خواهد بود :بر شما باد
به گیاه کاسنی؛ زیرا مقوی کیاست و زیرکی است (مجلسی ،1403 ،ج ،63ص.)234

 .1گشتار ( )transformationاز نظر لغوی به معنای تغییر ،جابجایی ،دگرگونی و دگردیسی است .تعاریف
اصطالحی گشتار در دانشهای گوناگون نیز بر همین پایه بیان شده اند .به عنوان نمونه ،گفته شده« :در انتقال یک متن
به متن دیگر تغییراتی روی میدهد که گشتار نامیده می شود» (صافی و دیگران ،1395 ،ص.)17
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. Semantic Components.
. Denotation.
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. Connotation.
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 .1-2گشتارهای خوانشی فعّال
در کنار گشتارهای خوانشی خنثی ،یک سری جابجتاییهتا در ختوانشهتا وجتود دارد کته
تفاوتهای بنیادین معنایی را در پی دارد و به هیچ وجه نمیتوان آنها را متراد،هتای نستبی
قلمداد کرد .از این گونه انتقالها میتوان به «گشتار خوانشی فعال» تعبیتر کترد .در ادامته بته
پنج محور اصلی عوامل بسترساز این نوع گشتار که زمینهستاز تغییتر در معنتا هستتند ،اشتاره
خواهد شد.

 .1-2-1فقدان عالئم سجاوندی
نخستین عامل زمینه ساز گشتارهای خوانشتی فعتال ،نبتود عالئتم ستجاوندی استت .توضتیح
آنکه به هنگام ایراد سخن ،واژگان با واسطههای صوتی به هم پیوند میخورند و بته کمتک
آهنگ و لحن کالم ،معنای جمله و ارتباط منطقی اجزای آن بر شنونده آشتکار متیگتردد؛
لیکن در زبان نوشتار ،چون خواننده از راه گوش ،درک مطلب نمیکند ،ناچار بترای درک
بهتر جمالت و عبتارات ،بایتد از عالئمتی چتون نقطته ،ویرگتول ،عالمتت ستؤال و تعجتب
استفاده کرد .به این دسته از نشانهها« ،عالئم سجاوندی» گفته میشود.
عدهای کاربست عالیم سجاوندی را تسهیل در امر خواندن و فهم درست مطالتب و کمتک
به رفع پارهای ابهامها دانسته (یتاحقی و ناصتح ،1384 ،ص )79و برختی راهتی بترای انتقتال
احساسات نیز بدان افزودهاند« :الترقیم هع تبیین الکتاب بعالماته من الترنیط و اصطالحا هیع
استخَام عالمات اصطالحیة تعضع فی اتناء الکالم لبیان ما یرصَه الکاتب من إحساسات و
معانی» (عیسی و عایش ،2003 ،ص .)253نمونههای زیر ،به خوبی نشان میدهتد کته نبتود
عالئم سجاوندی در یک روایت ،تا چه اندازه میتواند بر برداشتهتای مختلتف از روایتت
اثرگذار باشد.
نمونه .1در روایتی از پیامبر(ص) آمده استت« :مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَی ٍ لَیسَ عَلَیهِ حجاً فَرََْ
بَرِهَ ْ مِنْه الذِّمَّةُ» (خطابی بستتی ،1352 ،ج ،4ص .)142دو احتمتال در قرائتت لفت «حجا ً»
وجود دارد.
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حالت نخست اینکه ،عالمت ویرگول پس از لف «بَی ٍ» قرار گیرد .بالتبع ،جهتت معنتادهی
روایت با این نوع خوانش ،لف «حجاً» باید با کسر حاء یعنی «حِجا» به معنای عقل(صاحب
بن عباد ،1414 ،ج ،3ص )140تلف شود و در ایتن صتورت ،منطتوق روایتت چنتین استت:
هرکس بر پشت بام بخوابد ،عقل ندارد و از حفاظت الهی خارج شده است.
حالت دوم آنکه ،عالمت ویرگول پس از لف «حج » آورده شتود .در ایتن صتورت ،لتزوم
معنادهی روایت آن است که لف «حجا» ،بهصورت «حَج » به معنی کنتاره (خطتابی بستتی،
 ،1352ج ،4ص )143باشد که معنا چنین میشود :کسی که بر پشت بامِ بدون کناره بخوابد،
از تحت حفاظت الهی خارج شده است .توضیح مطلب آنکه ،خداوند حفاظت تمام افراد را
بر عهده گرفته است؛ امّا اگر کسی بهدست خود ،هالکت خویش را فتراهم آورد یتا کتاری
مخالف دستورات الهی انجام دهد ،خداوند او را به حال خود رها خواهتد کترد و گتویی از
تحت حفاظت الهی خارج شده است.
مضمون دیگر روایات همچون «نَهَى رَسعلُ اللَّهِ(ص) أَنْ یبَیاتَ عَلَیى سَیطْح غَییرِ محَجَّیر»
(کلینتی ،1407 ،ج ،6ص )530و «مَنْ نَامَ عَلَى سَطْح غَیرِ محَجَّر بَرِهَ ْ مِنْه الذِّمَّة» (صتدوق،
 ،1413ج ،3ص )557بر همین مهم یعنی اجتناب از خوابیدن بر ارتفاعات بدون حفاظ اشاره
دارد .پس این احتمال تقویت میشود که خوانش «حَج  :حفاظ» صتحیحتتر باشتد؛ بتهویتژه
اگر بدانیم شبیه این روایت را ربّاعی به نقل از بخاری و ابی داود بهصورت «مَنْ بَیاتَ عَلَیى
ظَهْرِ بَی ٍ لَیسَ عَلَیهِ حِجَاب فَرََْ بَرِهَ ْ مِنْه الذِّمَّةُ» (بختاری ،1401 ،ج ،3ص426؛ ابتی داود
سجستانی ،1410 ،ج ،1ص )310در بابی با عنتوان «كراهیة النعم علیی سیطح ال ریَر لیه»
آورده است (ربّاعی ،1427 ،ص.)2128
نمونه .2در روایتی از امام صادق(ع) درباره درستی نماز افرادی که در پایان قرائتت فاتحت
الکتاب ،لف «آمِین» میگویند ،سؤال شد .آن حضرت در پاسخ فرمودند« :ما ًََحساا ً ًَ
اخفضًالصَّوْتًَبِ َ » (طوسی ،1407 ،ج ،2ص.)75
پاسخ امام بنا به خوانش متفاوت ،دو گونه خواهد بود :نخست آنکه عالمت تعجتب پتس از
«مَ ًََحْسَاَ َ !» قرار گیرد؛ که در ایتن حالتت ،فعتل «اخْفِاضًْ» را بایتد صتیغه امتر دانستت و
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بنابراین ،از پاسخ امام چنین برداشت میشود « :چته امتر نیکتوییل ولتی آنترا بتا صتدای بلنتد
قرائت مکن[تا سبب گمراهی دیگران نشتود » .از همتینرو ،روایتت بته احتمتال فتراوان ،در
شرایط تقیه صادر شده باشد.
دوّم آنکه ،عالمت ویرگول بعد از «اُحْسِاُ َ » قرار گیرد .الزمه چنین خوانشی آن استت کته
«مَ » ،نافیه و «اُحْسِاُ َ » ،به صیغه متکلّم از باب إفعال قرائت شود .در ایتن حالتت ،برداشتت
مخاطب از سخن امام چنین است :من از آن اطالعی ندارم و تو نیز چنین مگو؛ که میتوانتد
کنایه از نبود آن در سنّت پیتامبر(ص) داشتته باشتد .ناگفتته نمانتد در احتمتال دوّم ،دو نتوع
قرائت میتوان برای «اخفض» متصور شد :یکی اینکه ،فعل امترً«إخْفِضْ» باشتد؛ یعنتی ایتن
مطلب را نزد عامه(اهل سنّت) بیان منما؛ و دوم آنکه ،فعل ماضی«َخْفَاضًَ» بتوده و در واقتع
کالم خود راوی باشد؛ یعنی امام هنگام بیان این مطلب ،صدایشان را پتایین آوردنتد کته در
این صورت ،حمل روایت بر شرایط تقیه ،قوت میگیرد (مجلسی ،1414 ،ج ،4ص.)351
 .1-2-2تقطیع روایت
دومین عامل بسترساز گشتارهای خوانشی فعال ،تقطیع نادرست متن روایت است که به
عنوان یکی از آسیبهای شایع در حدیثپژوهی مطرح میباشد .تقطیع در لغت به معنای
قطعه قطعه کردن و در علم حدیث به معنایِ «جدا کردن و آوردن بخشی از یک حدیث در
باب متناسب ،بهگونهای که معنای بخش جداشده ،همانند معنای قبل از تقطیع باشد»1.
(شهید ثانی ،1408 ،ص .)319گرچه تقطیع گاهی سودمند و یا حتی ضروری است؛ اما در
مواردی ،قراین فهم متن روایات را از بین میبرد که این امر میتواند منجر به اختالل در
فهم روایت ،اجمال و تعارض در میان روایات و اختال ،در فتوای فقها گردد (برای مطالعه
بیشتر؛ ر.ک :مهدویراد و دلیری ،1389 ،صص .)157-132حدیثپژوه در چنین مواردی
باید با فحص کامل و مراجعه به منابع اصیل حدیثی و تشکیل خانواده حدیث ،به متن کامل
حدیث و در نتیجه فهم صحیحی از آن دست یابد .برای تقطیع میتوان نمونههای زیر را
شاهد آورد:
 .1تَفْریقُ الحََیثِ عَلَى األبعابِ الالهِرَةِ بِه لِإلحتجاجِ المناسبِ معَ مراعاةِ ما سَبَقَ مِن تَمامیَّةِ مَعنَى المَرطعُِ.
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نمونه .1امام صادق(ع) در پاسخ به زندیقی که درباره شیوه شناخت انبیاء سؤال کرده بود،
چنین فرمودند ...« :مؤَیََِّینَ مِنْ عِنَِْ الْحَکِیمِ الْعَلِیمِ بِالْحِکْمَة تُمَّ تَبَ َ ذَلِکَ فِی كُلِّ دَهْر وَ
زَمَان مِمَّا أَتَ ْ بِهِ الرُّسلُ وَ الْأَنْبِیاء مِنَ الََّلَاهِلِ وَ الْبَرَاهِینِ لِکَیلَا تَخْلُعَ أَرْض اللَّهِ مِنْ حجَّة
یکُعنُ مَعَه علم یَلُّ عَلى صَِْقِ مَرَالَتِهِ وَ رَعَازِ عَََالَتِهِ» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص .)411در
خوانش لف «علم» دو احتمال وجود دارد؛ یکی «عَلَمٌ» به معنای نشانه و دیگری «عِلْمٌ» به
معنای دانش (مجلسی ،1404 ،ج ،2ص .)261در توضیح قرائت ارجح باید گفت شیخ
صدوق با همین سلسله سند ،روایت را در «التوحید» نقل کرده است؛ با این تفاوت که به
جای « ...مِنَ الََّلَاهِلِ وَ الْبَرَاهِینِ لِکَیلَا تَخْلُعَ أَرْض اللَّهِ مِنْ حجَّة یکُعنُ مَعَه علم ،»...عبارت
«وَ الََّلَاهِلِ وَ الْبَرَاهِینِ وَ الشَّعَاهَِِ مِنْ إِحْیاءِ الْمَعْتَى وَ إِبْرَاءِ الْأَكْمَهِ وَ الْأَبْرَصِ فَلَا تَخْلُع أَرْض
اللَّهِ مِنْ حجَّة یکُعنُ مَعَه علمٌ  »...آورده است (صدوق ،1398 ،ص .)249 -250با توجه به
سیاق عبارات که اشاره به «نشانههای» نبوّت پیامبران و رسوالن دارد ،بهنظر میرسد واژه
«عَلَمٌ» به معنی نشانه ،با سیاق روایت هماهنگتر و صحیحتر باشد .در واقع کلینی با تقطیعی
که در متن روایت صورت داده ،به خوانشی متفاوت دست یافته و در نتیجه ،خواننده را به
برداشت معنایی غیر مرتبط با سیاق عبارت رهنمون گشته است.
نمونه .2امام علی(ع) درباره جویندگان علم فرمودهاند« :یا طَالِبَ الْعِلْمِ ،إِنَّ الْعِلْمَ ذُو فَضَاهِلَ
كَثِیرَة ...وَ حکمته الْعَرَُ» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص .)117واژه «حکمته» به دو صورت
(حِکْمَتُهُ) و (حَکَمَتُهُ) محتمل است .اگر به صورت «حَکَمَتُهُ» قرائت شود ،به معنای دهانه
اسب است؛ از آن رو که مانع خروج حیوان از مسیر مورد نظر راکب میگردد (مجلسی،
 ،1404ج ،1ص157؛ همچنین ر.ک :مجذوب تبریزی ،1387 ،ج ،1ص .)623با چنین
قرائتی ،علم به اسبی تشبیه شده که دهانه آن ،ورع و پرهیزکاری است و در واقع با ورع
است که طالب علم میتواند در مسیر درست هدایت شود .مال صالح مازندرانی چنین
قرائتی را بهدلیل عدم تناسب با سیاق جمالت حدیث ،منتفی دانسته و بیان میدارد :چنین
تعبیری در مورد طالب علم ،غیر معمول است (مال صالح مازندرانی ،1382 ،ج ،2ص.)208
به همین سبب ،قرائت برگزیده مالصالح «حِکْمَتُهُ» است.
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در جواب مال صالح باید گفت ،تثمّل در عبارات بعدی این حدیث « ...وَ مسْیتَرَرُّه النَّجَیاةُ وَ
قَاهَِه الْعَافِیةُ وَ مَرْكَبه الْعَفَاء وَ سِلَاحه لِینُ الْکَلِمَةِ وَ سَیفُه الرِّضَیا وَ قَعْسیه الْمیََارَاةُ وَ رَیشُیه
محَاوَرَةُ الْعلَمَاء» حاکی از آن است که ملزومات طالب علم در معانی استعاری متفاوتی نظیر
«مَرْكَب»؛ «سِلَ ح»؛ «سَیف»؛ «قَوْس»؛ «جَیش» به کار گرفتته شتده استت .بنتابراین ،ستیاق
جمالت حدیث ،نه تنها چنین امری را منتفی نمیسازد؛ بلکه تقویت کننده قرائتت «حَکَمَتُهُ»
نیز میباشد.
 .1-2-3توجه نداشتن به ترکیبات پایدار زبانی
سومین عامل گشتارهای خوانشی فعال ،توجه نداشتن به ترکیبات پایدار زبانی استت .در هتر
زبانی ،میزان قابل توجهی از ترکیبات واژگانی وجتود دارد کته «همبستگی درونتی کلمتات
تتشکیل دهنتتده آن ،منجتتر بتته یکپتارچگی معنتایی و تمامیتت مفهتوم ترکیتب متیشتود»
(رهبری و ولیپور ،1392 ،ص .)191این ترکیبات که از آنها تعبیر به «ترکیبات پایتدار» متی
شود ،در فراینتد برقتراری ارتباط ،ساخته نمیشتود؛ بلکته بته صتورت مجموعتهای آمتاده و
موجتود در زبتان بتوده (همان ،ص )192و دچار هیچگونه کاهش ،افزایش و یا تغییتر نمتی-
گردند و به مرور زمان ،به شکل ضرب المثل و یا اصطالح درآمدهاند (برای آگاهی بیشتتر؛
ر.ک :غالمی و ایزانلو ،1390 ،ص .)75در واقع ،تثلیفاتی که بتا عنتاوین «ضتربالمثتلهتا»،
«امثال و حکم»« ،اصطالحات زبان» و  ...بته رشتته تحریتر درآمتده ،نتاظر بته همتین ترکیتب
هاست.
ترکیبتتات پایتتدار کتته پیشتتینهای در عوامتتل سیاس تی ،تتتاریخی ،فرهنگ تی و حتتتی طبیع تی ت
جغرافیایی دارد (رهبری و ولیپور ،1392 ،ص )190در علمتی بته نتام «فرازیولتوژی» متورد
بررسی قرار میگیرد.
فرازیولوژی یا عبتارتشناستی شاخهای از علم زبانشناسی است که به مطالعه عبارتهای
خاصی از واحدهای زبان میپردازد (ایزانلو ،1393 ،ص .)17این اصطالح را اولین بار
میخاییل نیاندر ،زبانشناس آلمانی در سال  1558م .به منظور بیان مجموع عبارات گفتتاری
اصتطالحات ستخنوری یونتانی بته نتام ایسکارات به کار برد (رهبری و ولیپور،1392 ،
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ص.)189چنانچه حدیثپژوه ،اطالعی از ترکیبات زبانی مصطلح در زبان عربی و به ویژه
روایات نداشته باشد ،به طور قطع در فهم روایات با مشکل مواجه خواهد شد .در زیر به
نمونهای از این دست اشاره میشود:
نمونه .1از پیامبر(ص) روایت شده است« :مَنْ أَصْبَحَ آمِناً فِی سَرْبِهِ معَافًى فِی بَََنِهِ وَ عِنْیََه
قُعت یعْمِهِ فَإِنَّمَا حِیزَتْ لَیه الیَُّنْیا بِحَیذَافِیرِهَا» (طوستی ،1414 ،ص588؛ مجلستی،1403 ،
ج ،69ص .)69لف «سرْبِهِ» به دو صورت قابل خوانش استت .اگتر بته کستر ستین خوانتده
شود«سِرْبِهِ» به معنای «درون» و «آمِنًٌفِیًسِرْبِهِ» ،انسان دارای آرامش درون معنا متیشتود.
بر این اساس ،از روایت چنین برداشت میشود :آنکه صبح را با آرامش درون آغتاز کنتد و
دارای عافیت جسمانی باشد و معاش آن روز را داشته باشد؛ گویا تمام دنیتا از آن اوستت؛ و
چنانچه به فتح سین قرائت شتود«سَارْبِهًِ» بته معنتای متذهب و راه بتوده (صتاحب بتن عبتاد،
 ،1414ج ،8ص )312روایت چنین فهم میشود :آنکه صبح را با ایمان مذهبی آغتاز کنتد و
در عافیت جسمانی باشد و معاش آن روز را داشته باشد؛ گویا تمام دنیا از آن اوست.
با توجه به اینکه عرب ،اصطالحِ «فُالنًٌ اسِعًُالسِّرْبِ»ًرا در مورد کسی به کار متیبترد کته
دارای فراغ بال و آرامش خاطر باشد (ابن دریتد ،1987 ،ج ،1ص )309قرائتت «سِارْبِهًِ» بته
کسر سین قرائت ارجح خواهد بود.
 .1-2-4نبود حرکتگذاری
نبود حرکتگذاری الفاظ روایات ،از دیگر عوامل بسترساز گشتارهای خوانشی فعال است.
درستنویسی کلمهها و حرکتگذاری روشمند متون عربی ،خواننتده را بته ستوی استتفاده
بهینه از آن متن میکشاند (تقیه ،1394 ،ص .)103ناسخان کتب روایی بته دلیتل سترعت در
کار و صرفهجویی در جوهر و کاغذ ،در کنار مواردی چون چسباندن الفاظ به هتم و ایجتاد
فاصله کم میان سطرها ،فرصتی برای حرکتگذاری الفتاظ روایتات نداشتتهانتد .همتین امتر
سبب شده تا حدیث پژوه در فهتم صتحیح برختی روایتات ،دچتار مشتکل گتردد .در یتک
تقسیم بندی ،این واژگان مشکلساز را میتتوان در دو دستته الفتاظ جامتد و مشتتر بررستی
کرد که در ذیل به نمونههایی اشاره خواهد شد:
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 .1-2-4-1الفاظ جامد
از جمله عرصههایی که در اثتر نبتود حرکتتگتذاری تعتدد ختوانشهتای صتورت ملفتوظ
روایات قابل مشاهده است ،دامنه الفاظ جامد است .در واقع ،گاه تعدد ختوانش در میتان دو
اسمی است که هیچ یک از آنها وزنی قیاسی ندارند که بتواند بر تفاوت معنتایی روشتنی بتر
اساس وزن داللت داشته باشد .به عنوان نمونههایی از این دست میتوان به موارد زیر اشتاره
کرد:
نمونه .1امام سجاد(ع) دشمنان اهل بیت پیامبر(ع) ،بهویژه قاتالن امام حستین(ع) ،را چنتین
نفرین کردند« :اللَّهمَّ أَحْصِهِمْ عَََداً وَ اقْتُلْهمْ بَداً وَ لَا تَذَرْ عَلَى وَرْیهِ الْیأَرْضِ مِینْهمْ أَحَیَاً»
(مجلسی ،1403 ،ج ،45ص .)52لف «بددا» به دو صورت «بَدَدا» و «بِدَدا» محتمتل استت.
اگر به صورت «بَدَدا» خوانده شود ،به معنتی تفرقته و پراکنتدگی بتوده (مهنّتا ،1413 ،ج،1
ص )68که برداشت مخاطب از دعا چنین خواهد بود :خداوندال هیچیتک از اینتان را از قلتم
نیانداز و آنها را در حالیکه پراکندهاند ،بهصورت تکتک بکش؛ اما چنانچه «بِدَدا» خوانده
شود ،جمعِ «بُدِّة» خواهد بود به معنای نصیبی از هتر چیتز (همتان ،ج ،1ص )69کته منطتوق
دعا چنین است :خداوندال هیچیک از اینان را از قلم نیانداز و سهمی از قتتل را نصتیب آنتان
کن .به عبارت دیگر؛ خدایال مرگ آنها را از طریر کشته شدن توسط دیگران (و نه با مرگ
طبیعی) قرار بده.
نمونه .2در روایتی از پیامبر(ص) درباره حرمت شراب آمده استت« :حرِّمَ ِ الْخَمْرُ ی بِعَیْنِهَا
قَلِیلُهَا وَ كَثِیرُهَا ی وَ السکر مِنْ كِلِّ شَراب» (نسایی ،1348 ،ج ،8ص .)319لف «السَّکرُ» بته
دو صورت «السَّکَر» و «السُّکْر» محتمل است .نزد لغویان «خَمْر» بته متاده مستتیآور گفتته
ب» (ابتن منظتور ،1414 ،ج،4
ن الشَّیرا ِ
ل َو هی َع مسی ِک َر مِی َ
َمَی َر العَری َ
خ ْمرُ :میا َ
میشود؛ « ال َ
ص)255؛ «الخَمْرُ :ما أَسْکَرَ» (مرتضی زبیدى ،1414 ،ج ،6ص)363؛ «الخَمْرُ :ما أسْکَرَ مین
عَصیرِ العِنَبِ ،أو عامٌّ» (فیروز آبادى ،1415 ،ج ،2ص )78که در اینصورت ،بتا واژه «سَکَرَ»
متراد ،خواهد شد؛ زیرا گفته شده« :السَّکَرُ ،محركةً :الخَمْیرُ» (همتان ،ص .)114همچنتین،
در آیه «تَتَّخِذُونَ مِنْه سَکَراً» (نحل )67:این واژه به معنای شتراب استتعمال شتده استت .امتا
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اگر «السُّکْرُ» قرائت شود ،متضاد هوشیاری بتوده« :السُّیکْرُ :نرییض الصَّیحْعِ» (ابتن منظتور،
 ،1414ج ،4ص )372و در واقع ،به حالتی که میان انسان و عقل عارض میشود ،سُکْر گفته
میشود« :حالَةَ تَعْترِض بین الْمرءِ و عَرْلِه» (مرتضی زبیدى ،1414 ،ج ،6ص.)533
بنابراین اگر بهصورت استم خوانتده شتود «السَّاکَرً» ،از روایتت چنتین برداشتت متیشتود:
...خداوند تمام نوشیدنیهای مستیآور را حرام کرده است .البته ،در این صتورت« ،السَّکَر»
عطف تفسیری برای «الْخَمْر» خواهد بود و اگر به صورت مصدر خوانتده شتود «السُّاکْرً»،
مقصود حالت مستی ناشی از نوشیدن هر نوع نوشیدنی مستیآور بوده و روایتت چنتین فهتم
میشود... :هر حالت مستیای که از هر نوشیدنى مستیآور حاصل شود ،حرام است .برختی
با استناد به قرائت اخیر ،نوشیدن اندک شراب را بهگونهای کته موجتب مستتی نشتود ،مبتاح
دانستهاند (ابن اثیر ،1367 ،ج ،2ص .)383توضیح آنکه ،نحوه ختوانش روایتت ،بته تفتاوت
فتوا هم منجر میشود .در روایاتی نظیر «كُلُ مسْکِر حَرَامٌ وَ كُلُّ مسْکِر ََمْرَ» (کلینی،1407 ،
ج ،6ص)408؛ «إِذَا كَانَ ْ لَیلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ  ...فَلَا یبْرَى مؤْمِنَ إِلَّا غُفِرَ لَه إِلَّیا
شَارِبَ مسْکِر» (صفار ،1404 ،ج ،1ص )222نوشیدن هر نوع ماده مستکننده بتدون توجته
به ایجاد یا عدم ایجاد حالت مستی ،بطور مطلر حرام شمرده شده استت .از ایتن رو ،قرائتت
«السُّکْر» تترجیح دارد .قابتل ذکتر استت کته راغتب اصتفهانی «سُاکْرً» را بته معنتای تمتام
نوشیدنیهایی دانسته که حالت مستی ایجتاد متیکننتد (راغتب اصتفهانی ،1412 ،ص.)416
بنابراین ،حدیث بهطور مطلر ،هر نوع نوشیدنی مستکننده را تحریم میکند.
نمونه .3تفاوت در حرکت ،در برداشت از روایت مشهور «إنَّ الْحَرْبَ ََعة» نیز اثر ختود
را نشان میدهد .این روایت در طیف متنوعی از منابع شیعه و اهل سنت آمتده استت (مستلم
نیشتتابوری ،1398 ،ج ،5ص143؛ اب تی داود طیالس تی ،ب تیتتتا ،ص236؛ نستتایی ،1411 ،ج،5
ص193؛ حمیری ،1413 ،ص133؛ خطیب بغدادی ،1417 ،ج ،3ص .)315لف «خدع ة»
به سه صورت «خَدْعَة»« ،خُدْعَة» و «خُدَعَاةً» محتمتل استت (نتک :ابتن اثیتر ،1367 ،ج،2
ص.)14
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«خَدْعَة» اسم وحده از ریشه (ََُ) به معنی نیرنگ بوده که در این صتورت معنتی حتدیث
چنین می شود :چنانچه در میدان جنتگ ،جنگجتو یتک بتار فریتب بختورد ،نمتیتتوان او را
سرزنش کرد و نباید ناراحت شود .ابن اثیر این احتمال را فصیحترین و صحیحتترین قرائتت
دانسته است (ابن اثیر ،همانجا).
«خُدْعَة» اسم وحده از مصدر(ََِاُ) و به معنی یکبار گول زدن یا گول خوردن است (ابتن
اثیر ،همانجا) .یعنی مردم در جنگ خدعه میکنند (جتوهری ،1990 ،ج ،3ص )1202ولتی
بنابر قرائت «خُدَعَة» ،حدیث بدین معناست که جنگ امری است بسیار گولزن که انستانها
را میفریبد و آنها را مبتال به آرزو[های پوچ میکنتد ،ولتی آنهتا را بته هتد ،نمتیرستاند.
همچنانکه وقتی گفته میشود« :فالنًٌرَجُلًٌلَعِبَةًٌ ًَضَحِکَةٌ»؛ یعنی فالنی مترد پتر بتازی و پتر
خندهای است (ابن اثیر ،همانجا).
توضیح مطلب آنکه؛ بین «غَدر» و «خُدعة» تفاوت وجود دارد .غَدر به معنتی تترک وفتا و
شکستن پیمان است (ابن منظور ،1414 ،ج ،5ص8؛ جوهری ،1990 ،ج ،2ص )766و وقتتی
گفته میشود« :ی ًغَدر»؛ یعنی :ای پیمتانشتکن (ابتن منظتور ،1414 ،ج ،5ص8؛ جتوهری،
 ،1990ج ،2ص )766و ضد آن « ف » است و عبارت « َفیًبِعَ دِهِ» در جایی گفته میشتود
که انسان غَدری بته کتار نبترده باشتد (طریحتی ،1395 ،ج ،1ص .)446از تعتاریف یادشتده
بدست میآید که استفاده از غَر در جنگ ،در واقع استفاده از روشهای غیتر انستانی و غیتر
اخالقی برای غلبه بر دشمن است که از جمله موارد آن میتوان به کشتن بعد از اَمان ،حملته
به دشمن در زمان آتشبس ،آلوده کردن آبهای آشامیدنی و یا مسموم کردن غذاهای آنهتا
اشاره نمود (حاجی زاده ،1390 ،ص )40و بنابراین ،نوعی خیانت ،نیرنتگ و نتامردی استت
که دارای قبح ذاتی بوده و در همه جا؛ اعم از میدان جنگ و غیر جنگ؛ محکتوم و مطترود
است و در روایات نیز از آن منع شده است (ر.ک :نهج البالغته ،خطبته  ،200ص)318؛ امّتا
«خُدعة» در جنگ ،راهی است برای شکست دشمن؛ و حیلتهای استت کته بتا آن متیتتوان
بهترین ضربات را بدون نامردی ،خیانت و پیمان شکنی و زیتر پاگذاشتتن اصتول انستانی بته
دشمن وارد ساخت (حاجی زاده ،1390 ،ص )40بدین ترتیب ،خدعه امری عقالنتی بتوده و
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البته ،کاربرد آن منحصر بته جنگهتای نظتامی استت کته در شتریعت دیتن استالم نیتز جتواز
استفاده از آن صادر شده است .با این استدالل به نظر میرسد که خوانش «خُدعة» ارجح از
سایر خوانشها باشد.
 .1-2-4-2الفاظ مشتق
از دیگر دامنههایی که در اثر نبود حرکتگذاری میتوان تعدد گشتتارهای خوانشتی الفتاظ
روایت را در آن مشاهده کرد ،دامنه واژگان همریشه است که از آنها تعبیر بته الفتاظ مشتتر
میشود .تعیین ساختار صرفی الفاظ آن چنان دارای اهمیتت استت کته برختی آن را دومتین
مرحله فهم حدیث پس از دستیابی به متن منقّح دانسته و معتقدند«:بر آشنایان با زبتان عترب،
ظرافت این مرحله بسیار واضح است .این مرحله از حستاستترین و تثثیرگتذارترین مراحتل
فهم حدیث است و لغزش در آن ،فهم را با آسیبی جدّی مواجه خواهتد نمتود» (جمشتیدی،
 ،1383ص .)57پرواضح است که تعیین ساختار صرفی در متواقعی کته لفت دارای بتیش از
یک قرائت نیست ،مشکلی در فهم معنا ایجاد نمیکند؛ امّتا چنانچته لفت دارای دو یتا چنتد
قرائت باشد ،چه بسا ناظر بر دو معنای کامال متباین از هم باشتد .در چنتین شترایطی ،محقتر
حدیث باید با بهرهگیری از قرائن متصل ماننتد ستیاق ،و یتا قترائن منفصتل همچتون ارجتاع
مفهوم حدیث به قرآن و دیگر روایات هم مضمون ،به ساختار صتحیح واژه دستت یابتد .در
ادامه به گشتارهای خوانشی گونههای اسم فاعل و مفعول اشاره میشود:
نمونه .1در روایتی از پیامبر(ص) آمده است« :الَُّنْیا دَار مَنْ لَا دَارَ لَه وَ لَهَا یجمع مَنْ لَا
عَرْلَ لَه» (کلینی ،1407 ،ج ،2ص .)129چنانچه فعل ،به صورت «یَجْمَعُ» یعنی باب ثالثی
مجرد باشد ،معنای « ضمیمه کردن و نزدیک نمودن قسمتی از یک چیز به بخش دیگر آن»
دارد (راغب اصفهانی ،1412 ،ص )201که در اینصورت معنای حدیث ،این چنین خواهد
بود :دنیا خانه کسی است که خانه ندارد و آنکه عقل ندارد ،براى دنیا جمع مىکند .عالمه
مجلسی خوانشِ فعل «یُجْمِعُ» به صیغه باب إفعال را نیز محتمل دانسته که به معنای اهتمام
ورزیدن است (مجلسی ،1389 ،ج ،8ص .)274به نظر میرسد احتمال اخیر ،قوت بیشتری
داشته باشد؛ از آن رو که راغب اصفهانی ،کاربرد باب إفعال «جمع» را با استناد به آیاتی
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نظیر «فَأَرْمِععا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ» (یونس )71:و «فَأَرْمِععا كَیََكُمْ» (طه )64:بیشتر مرتبط با
امور فکرى و نفسانى که بر عزم و اهتمام داللت دارد ،دانسته است (ر.ک :راغب اصفهانی،
 ،1412ص .)201بدین ترتیب ،حدیث چنین معنا میشود :دنیا خانه کسی است که خانه
ندارد و آنکه عقل ندارد ،بدان اهتمام میورزد.
نمونه .2از امام علی(ع) در دعای طلب باران نقل شده که فرمودند« :وَ أَنْزِلْ عَلَینَا سَمَاءً
مخضلة مَِْرَاراً» (ابن أبیالحدید ،1404 ،ج ،7ص .)262برخی واژه «مخضلة» را بهصورت
اسم فاعل از باب إفعال«مُخْضِلَة»(شریف رضی ،1414 ،ص172؛ نوری ،1408 ،ج،6
ص )201و به معنی خیسکننده (جوهری ،1990 ،ج ،4ص )1685دانستهاند .با توجه به
اینکه در این روایت« ،سَمَ ءً» به معنی باران است ،معنای دعا چنین میشود :بر ما بارانی در
حدّ خیس کردن ریشه گیاهان ببار که کنایه از کثرت باران است ،امّا ابن ابی الحدید و
محقر کتاب «مصباح کفعمی» احتمال خوانش را بهصورت اسم مفعول از باب افعِالل
«مُخْضَلَّة» (ابن ابی الحدید ،1404 ،ج ،7ص ،267کفعمی ،1405 ،ص )722به معنای باران
دارای گیاهان شاداب و باطراوت است «ذات نبات و زروُ مخضَلَّة» (ابن ابی الحدید،
همانجا) .البته ،این معنا نیز کنایه از کثرت باران است و در این صورت ،معنای دعا چنین
خواهد شد :بر ما باران فراوانی ببار که باعث شادابی گیاهان و مزارع و درختان شود.
نمونه .3در دعای طلب باران از پیامبر اکرم(ص) آمده است« :اللَّهمَّ اسْرِنَا غَیثاً  ...مجَلّال»
(مجلسی ،1403 ،ج ،88ص .)326لف «مُجَلّال» به دو صورت «مُجَلِّال» و «مُجَلَّال» محتمل
است .چنانچه اسم فاعل از باب تفعیل «مُجَلِّال» قرائت شود ،با توجه به اینکه «سح بًٌ
مُجَلِّل» به معنای ابری است که زمین را با آب و گیاه میپوشاند ،باید چنین معنا کرد :خدایا
بارانی بر ما فرو فرست که پوشاننده زمین با آب و گیاه باشد .اما چنانچه اسم مفعول از باب
تفعیل «مُجَلَّال» قرائت شود ،با توجه با اینکه «سح بًٌمُجَلَّل» به معنای ابری با بارش فراگیر
است (بستانی ،1375 ،ص )786در معنا ،این چنین تفاوت ایجاد میکند :خدایا بارانی بر ما
فرو فرست که فراگیر بوده و بر همه جا ببارد.
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نمونه .4امام صادق(ع) درباره علم اهل بیت میفرماید« :إِنَّ مِنْ عِلْمِ مَا أُوتِینَا تَفْسِیرَ الْرُرْآنِ
وَ احکامه» (کلینی ،1407 ،ج ،1ص .)229درباره لف «احْکَ مَاًهُ» ،دو قرائتت «ََحْکَ مَاهًُ» و
«إحْکَ مَهُ» محتمل است (مجلستی ،1404 ،ج ،3ص .)32اگتر بصتورت«ََحْکَ مِاهًِ» خوانتده
شود ،جمعِ (حُکْمْ) بوده (ابن فارس ،1404 ،ج ،2ص )91که در اصطالح به معنتی اَحکتام و
دستورات پنجگانه دین(حالل /حرام /مستحب /مکروه /مباح) میباشد .بر این اساس ،معنای
حدیث چنین میشود :علم تفسیر قرآن و اَحکام پنجگانته آن بته ما[اهتل بیتت ع داده شتده
است .معنای عبارت با چنین خوانشی در واقتع ،تخصتیص بعتد از تعمتیم خواهتد شتد؛ زیترا
احکام پنجگانه ،اخصّ از تفسیر قرآن میباشد؛ امّا چنانچه بصورت «إحْکَ مَهُ» قرائت شتود،
به معنای اِتقان و استتوار کتردن بتوده (قرشتی ،1371 ،ج ،2ص )161و معنتای کتل عبتارت
چنین خواهد شد :علم تفسیر قرآن و اتقان و استوار کردن قرآن نیز به ما داده شده است .بته
سخن بهتر؛ عالوه بر علم تفسیر قرآن ،توان مقابله و ایستادگی و دفتاع از حقانیتت قترآن در
ت شبهه افکنان نیز به ما داده شتده استت .ایتن معنتا در صتورتی استت کته ضتمیر
برابر ُشبَها ِ
مجرور در «إحْکَ مَهُ» به قرآن برگردد؛ ولی اگر ضمیر به «تَفْسِیر» برگردد ،مراد بیتان دقیتر
و استوار تفسیر قرآن است؛ یعنی قدرت بیان تفسیر دقیر قرآن به ما داده شده است.
نمونه .5پیامبر اکرم(ص) درباره حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر میفرماید« :ألْمسْلِم
أَُعالْمسْلِم یَسَعهمَا الماء وَ الشَّجَرُ وَ یتَعاوَنانِ عَلَى الفتّان» (زمخشری ،1417 ،ج ،3ص.)17
در قرائت لف «فتّ ن» دو احتمال متصوّر است .برخی «فَتّ ن» به صیغه مبالغه خواندهاند که
به معنای فرد بسیار نیرنگباز است و مراد از آن شیطان است که انسان را با نیرنگ ،فریب
داده و معاصی را برایش زینت میدهد .در این صورت ،اگر مسلمانی برادر مسلمانش را از
انجام گناه نهی کند ،گویی او را بر علیه شیطان یاری کرده است؛ همچنین« ،فَتّ ن» به
دزدی که در سفر متعرّض همسفر آدمی شود ،گفته میشود؛ در چنین شرایطی همسفران
همدیگر را [برای رهایی از آن دزد کمک مینمایند (ابن منظور ،1414 ،ج ،13صص319
  )318و اگر بصورت «فُتّ ن» قرائت شود ،جمعِ «ف تِن» یعنی فتنهگر(جوهری،1990 ،ج ،6ص )2176و نیز جمعِ «فَتّ ن» بوده (ابن منظور ،1414 ،ج ،13ص )319و مقصود
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کسانی هستند که مردم را از راه حر گمراه کرده و فریب میدهند (ابن اثیر ،1367 ،ج،3
ص .)410یعنی انسان مسلمان موظّف است برادر مسلمانش را در برابر چنین افراد گمراه
کنندهای ،آگاه ساخته و بدین صورت وی را یاری رساند.
 .1-2-5ماهیت قالبی و اشتقاقی زبان عربی
زبان عربی یکی از زبانهای قالبی و اشتقاقی است؛ بدین معنی که عربزبانان از الگوهای
تصریفی همچون افعال ،تفعیل ،مفاعله ،استفعال و… بهره برده و با تغییری که ریشه واژه در
این قالبها پیدا میکند ،معنای جدید ساخته میشود .همین امر موجب شده تا تغییر در
خوانش واژگان آن ،به تفاوت در معنا بیانجامد .عالوه بر گونههای افعالی که هم بصورت
ثالثی مجرد و هم ثالثی مزید ،قابلیت گشتار در قرائت دارند ،خوانش معلوم یا مجهول نیز
در تفاوت معنایی نقش بسزایی دارد .در زیر به نمونههایی اشاره میشود:
نمونه .1درباره پیامبر(ص) روایت شده استََ« :رَجَ النَّبِیُّ(ص) وَ هعَ مَحْزُونَ فَأَتَاه مَلَکٌ وَ
مَعَه مَفَاتِیح ََزَاهِنِ الْأَرْضِ فَرَالَ یَا محَمََّ هَذِهِ مَفَاتِیح ََزَاهِنِ الْأَرْضِ یَرُعلُ لَکَ رَبُّکَ افْتَحْ وَ
َُذْ مِنْهَا مَا شِئْ َ مِنْ غَیْرِ أَنْ تنرصَ شَیْئاً عِنَِْی» (کلینی ،1407 ،ج ،2ص)129؛ روزی
پیامبر(ص) اندوهناک از خانه خارج شد .ناگاه فرشتهای که کلیدِ گنجهایِ زمین در
اختیارش بود ،نزد ایشان آمد و گفت :ای محمد(ص) اینها کلیدِ گنجهایِ زمین است و
پروردگارت میگوید که[با این کلیدها ،گنجها را بگشا و هر چه میخواهی از آنها بردار،
بدون اینکه چیزی از آنها[گنجها نزد من کاهش داده شود.
در این حدیث ،فعل«تاقص» را میتوان بصورت مجهول «تُاْقَصَ» خواند و در اینصورت
معنا چنین میشود ...:هر چه میخواهی از آنها بردار ،بدون آنکه از جایگاه تو کاسته شود و
بر آن نقصی وارد گردد.
عالمه مجلسی احتمال میدهد که فعل معلوم «تَاْقُصَ» باشد و بر این اساس ،ضمیر مستتر در
«تَاْقُصَ» را به (مفاتیح) برمیگرداند ،در این صورت معنا چنین میشود که گنجها با
برداشت تو از آنها کم نمیشود .همچنین ،ایشان با اشاره به اینکه در برخی نُسَخ ،فعل
بصورت غایب «یَاْقُصُ» آمده و فاعل آن «اَخْذُکَ» میباشد؛ عبارت اخیر را چنین معنا می
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کند :پروردگارت میگوید :برداشت تو از خزائن زمین ،از مقام و منزلتی که نزد من داری،
چیزی کاهش نمیدهد (مجلسی ،1404 ،ج ،8ص.)274
نمونه .2از امام صادق(ع) روایتی به شرح ذیل درباره شخصی که شهادت بر شهادت 1فرد
دیگری داده بود ،وجود دارد« :فِی رَرل شَهََِ عَلَى شَهَادَةِ رَرل فَجَاءَ الرَّرلُ فَرَال لَمْ اَشْهََْه
قَالَ فَرَالَ تَجعز شَهَادَةُ أَعََْلِهِمَا وَ لَعْ كَانَ أَعََْلُهمَا وَاحَِاً لَمْ تَجزْ شَهَادَتُه» (طوسی،1407 ،
ج ،6ص.)256
جمله «لَمْ ًاَشْ َدْهُ» ممکن است ثالثی مجرد قرائت شود و معنای روایت چنین میشود:
[شاهد اصلی جریان میگوید :من خبری از این جریان ندارم؛ چون شهادت به معنای
دانستن است.
احتمال دوم آن است که عبارت از باب إفعال «لَمًْاُشْ ِدْهُ» خوانده شود که در این صورت
معنای سخن شاهد اصلی چنین است :من شاهد فرعی را شاهد قرار ندادهام و چنین مطلبی به
او نگفتهام.
احتمال دیگر آنکه ،بهصورت صیغه مجهول از باب إفعال «لَمًْاُشْ َدْهُ» باشد ،آنگاه معنای
روایت چنین میشود که شاهد اصلی جریان میگوید :من را بهعنوان شاهد نگرفتهاند ،پس
ادای شهادت بر من الزم نیست (مجلسی ،1406 ،ج ،10ص .)115ولی ظاهرا از باب إفعال و
به صیغه معلوم است که در این حالت معنا چنین میشود :من این شاهد(فرعی) را شاهد قرار
ندادم و چنین مطلبی به او نگفتهام.
نتیجهگیری
بخش دامنهداری از حجم کتابهای فقهالحدیث ،غریبالحدیث و نیز شرح و تعلیقههای
نوشته بر منابع روایی ،به تعدد گشتارهایِ خوانشیِ واژگان اختصاص دارد؛ به عبارت دیگر،
یکی از مواضعی که حدیثپژوهان و شارحان را به بحث واداشته ،این است که تکتک
 .1شهادت بر شهادت یعنى در مواردی كه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محكمه ممكن نباشد ،دو
نفر جامع شرائط ،شهادت دهند كه فالن شاهد در حضور ما شهادت داد بر اینكه فالن موضوع چنین و
چنان بوده است.
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واژگان روایات ،به چند گونه تلف میشود و بار معنایی هر یک چیست همین تفاوت در
خوانش ،خود ،دستمایه بحثهای ادبی ،کالمی ،فقهی ،اخالقی و  ...قرار گرفته و مجال
برای بسط بیشتر روایات را فراهم آورده است .زبان عربی به دلیل ساختار تصریفی آن و نیز
خطی که گنجایش و تحمل خوانشهای متعدد دارد ،موجب تعدد در قرائت میشود؛
بنابراین ،با زبان و خطی مواجهیم که ظرفیت بسیاری در تولید واژگان چندخوانشی دارد.
تعدد خوانشها در مواردی اندک ،با تفاوت معنایی همراه نیستند؛ به عبارت دیگر ،هر نوع
قرائتی که از کلمه اراده شود ،تفاوتی در برداشت و فهم بوجود نمیآورد (گشتارهای
خوانشی خنثی) .اما آنچه پرداخت به این موضوع را شایان توجه نموده ،گشتارهای خوانشی
فعال است که در ازای هر قرائت خاص ،معنایی مستقل و منحصر به فرد در پی دارد؛
برداشتهایی که گاه متفاوت و حتی متباین است .این مهم در عطف توجه به فقه الحدیث،
اهمیت بیشتری مییابد؛ از آنرو که اصالت و حتی صحت یک حدیث ،در گرو خوانش
صحیح خواهد بود.
پژوهش حاضر با گونهشناسی عوامل ،مهمترین گشتارهای خوانشی را در این موارد دنبال
کرده است« :فقدان عالئم سجاوندی»« ،نبود حرکتگذاری»« ،تقطیع روایات»« ،توجه
نداشتن به ترکیبات پایدار زبانی» و «ماهیت قالبی و اشتقاقی زبان عربی» .دو مورد نخست به
ویژگیهای خط و شیوه نوشتار بازمی گردد و دو مورد پایانی ،به ماهیت زبان عربی مرتبط
است .گرچه وجود عالیم سجاوندی و حرکت داشتن کلمات ،میتوانست چندخوانشی
کلمات را منتفی سازد؛ اما توقع وجود آن در متون کهن حدیثی ،امری فراتر از انتظار و به
دور از واقعیتهای آن زمانه است .ضرورت عالیم سجاوندی از ابتکارهای اعصار متثخر
است و حرکت داشتن کلمات به دلیل سماع و قرائت ،چندان متداول نبوده است .آنچه به
تقطیع روایت مرتبط است ،به ویژگیهای تاریخی حدیث بازمیگردد که میتوان با
مراجعه به دیگر نقلهای روایت ،به خوانش دقیر دست یافت .اما آنچه به ماهیت زبان عربی
بازمیگردد ،یعنی ترکیبات پایدار زبانی و ماهیت قالبی و اشتقاقی ،برونرفت را باید در
مداقه بیشتر در ادبیات عرب و دیگر ساختهای مشابه این زبان دنبال کرد.
منابع
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