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چکیده
عالمان پیشینی شیعه ،مجموعهای از دلایل و قرائن را در اعتبارسنجی حدیث ،مؤثّر
میدانستند .آنها پس از استخراج روایت ،برای یافتن این قرائن ،به تخریج حدیث ،همّت
گماشته و آنگاه به اخراج آن اقدام میکردند .استخراج روایات و اخراج آنها در نهج
دانش اه و آموزه اهی

البلاغه ،امر روشنی است؛ امّا آیا سید رضی به تخریج روایات هم اقدام نموده است؟
گرچه نویسنده ،تخریج احادیث را در اثر خود نیاورده ،ولی نشانههایی دالّ بر این تلاش
علمی در نهج البلاغه دیده میشود .پژوهش کنونی ،با یافتن نشانهها و بررسی آنها

قرآن و حدیث

گامی برداشته تا نشان دهد که نویسندۀ نهج البلاغه احتمالا پیش از اخراج احادیث ،به
تخریج آنها اقدام نموده است .اگر چنین چیزی ثابت شود ،اعتبار نهج البلاغه افزایش
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خواهد یافت .با توجّه به نتایج این پژوهش و نشانههایی که از تخریج سند ،منبع ،متن
و محتوا ،ارائه کرده ،میتوان به برخی از شبههها درباره کمهمّتی سید رضی نسبت به
نگاشتهاش پاسخ داد.
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عالمان شیعه برای افزایش اعتبار آثار خود پس از استخراج روایات ،به تخریج آن اقدام میکردند.
آنگاه پس از اخراج 3روایت در کتاب خویش ،گزارش تخریج هر حدیث را ذیل آن میآوردند .بیشتر
پژوهشگران حدیثی با شنیدن نام تخریج ،نگاشتههای تخریجی اهل سنّت مانند «تُحفَةُ الاَشرافِ بِمَعرِفَ ِة
الاَطراف» و «نَصبُ الرّایَةِ لِاَحادیثِ الهِدایَه» را یادآوری میکنند؛ در حالی که دانشمندان شیعی نیز از این
روش برای آسیبشناسی حدیث و اعتبارسنجی آن بهره بردهاند .حتّی کتابی مانند نهج البلاغه که ارائه
گزارشهای تخریج حدیث را مأموریت خود ،ندانسته ،به این موضوع توجّه کرده است .پژوهش کنونی
برای نخستین بار نشانههای تخریج در نهج البلاغه را گرد آورده و با ارائه آن ،ثابت میکند که دانشمندان
شیعی ،هرچند به عرضه گزارشهای تخریجی خویش همّت نگماردهاند؛ ولی این کار به معنی،
بهرهنگرفتن از روش تخریج نبوده است؛ چه اینکه نشانههای بسیاری در نگاشتههای حدیثی شیعه دالّ
بر این امر وجود دارد.
یکی از پرسشهای مهم درباره نهج البلاغه میزان تلاش نویسنده برای گردآوری و اعتبارسنجی
تخریجها را نیاورده امّا نشانههایی قرار داده که احتمال تخریج احادیث توسّط وی را تقویت میکند .وی
حتّی به گونههای مختلف تخریج هم توجّه داشته و با توضیحات مختلف در جایجای کتاب ،متن مشابه،
محتوای مشابه و  ...برخی از احادیث را معرّفی میکند.
این پژوهش پس از یافتن نمونههای متعدّد از نشانههای تخریج در نهج البلاغه ،آن را بر اساس
ساختاری متناسب با دانش تخریج ،در چهار گونۀ تخریج سند ،تخریج منبع ،تخریج متن و تخریج محتوا
آورده است.
تاکنون ،پژوهشی که به موضوع تخریج در نهج البلاغه توجّه کرده باشد ،یافت نشد .نگاشتههای
دیگر 1،خود ،به تخریج احادیث نهج البلاغه اقدام کردهاند؛ امّا به تخریجات سید رضی و تحلیل آن،
نپرداختهاند.

 .3ا ستخراج حدیث ،یافتن آن در منابع است .تخریج حدیث ،یافتن منابع و متون دیگرِ حدیث و مشابهات و اسناد آن است و اخراج
حدیث ،گزینش یک متن و آوردن آن در کتاب است.
 .1برای دسترسی به منابعی که تخریج نهج البلاغه را وجهه همّت خویش ساختهاند ،مراجعه به نرمافزار دانشنامۀ علوی کاری از
مرکز رایانهای علوم اسلامی نور ،مفید است.
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احادیث است .بررسی تحلیلی این کتاب نشان میدهد ،گرچه سید رضی به دلیل گزیدهنگاری ،گزارش

الف) نشانههای تخریج سند
نویسندۀ نهج البلاغه گرچه اسناد روایات را گزارش نکرده ،ولی برای یافتن قویترین سند ،تلاش
کرده است .وی با پیگیری طرق مختلف برخی از متنها ،توانسته ،صدور آن را از دو یا چند معصوم،
گزارش کند .دنبالکردن کلیدواژههایی مانند «روِیَ هذَا الكَلام « ،»...هذَا الكَلامُ مَروِیّ عَن  »...و «یُروى
هذَا الكَلام  »...نشاندهندۀ تصمیم سید رضی بر تخریج طرق است .نمونههای زیر ،درستی این تحلیل
را روشن میکند:
نمونۀ نخست :نویسندۀ نهج البلاغه پس از بیان عبارت:
َا َلقناعَ ُة ٌ
مال ال َين َفد.
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قناعت ثروتی است که تمام نمیشود.

مینویسد:
دانش اه و آموزه اهی

وَ قَد ر ِویَ هذَا الكَلامُ عَنِ النَّّبیِّّ صَ َّّلى اللهُ عَلَیهِ وَ آلِه.
این سخن از پیامبر صلّی الله علیه و آله نیز روایت شده است.

این عبارت ،گویای وجود طریقی دیگر ،نزد سید است.

قرآن و حدیث

نمونۀ دوم :سید رضی پس از آوردن کلام امام علیه السلام که فرمود:
ِ
ِ
ِ
َ 2
السفر.
َال ّل ُه َّم انّی َاعو ُذ بِ َك من َوعثاء َّ
خدایا از سختی سفر به تو پناه میبرم.
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مینویسد:
وَ ابتِداءُ هذَا الكَلامِ مَروِیّ عَن رَسولِ اللهِ صَلَّّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ قَد قَفاهُ
اَمیرُ المُؤمِنینَ عَلَیهِ السَّّلامُ بِاَبلَغِ كَلامٍ وَ تَمَّّمَهُ بِاَحسَنِ تَمامٍ مِن قَولِه»
آغاز این سخن از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله روایت شده و ادامه آن را امیر
مؤمنان علیه السّلام با بلیغترین و نیكوترین سخن به پایان رسانده است.

نمونۀ سوم :سید رضی پس از نقل سخنی از امیر مومنان علیه السلام که فرمود:
ِ
َ ِ 1
هن عَ لى خرابها.
صيب فی الدّ ِار َر ٌ
لح َج ُر ال َغ ُ
َا َ
سنگ غصبى در بناى ساختمان ،مستلزم خرابى آن است.

 .9حکمت.91
 .2خطبۀ.12
 .1حکمت.111
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با پیگیری طرق این حدیث ،طریق دیگری یافته و آن را از پیامبر صلّی الله علیه و آله نقل میکند .او
میگوید:
جبَ اَن یَشتَبِهَ
وَ یُروى هذَا الكَلامُ عَنِ النَّّبیِّّ صَلَّّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ لا عَ َ
الكَلامانِ لِاَنَّّ مُستَقاهُما مِن قَلیبٍ وَ مَفرَغَهُما مِن ذَنوب.
این سخن از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده و اینكه سخن پیامبر
صلّى اللّه علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السّلام شبیه یكدیگرند ،جاى شگفتى
نیست زیرا هر دو از یکجا سرچشمه گرفته و در دو ظرف ریخته شدهاند».

این سه نمونه نشان میدهد که سید رضی ،بیتوجّه به طرق دیگر احادیث نبوده است.

ب) نشانههای تخریج منبع
یکی از عوامل مؤثّر بر اعتبار روایت ،منابع ناقل حدیث است .هرچه تعداد و اعتبار منابع یک روایت
بیشتر باشد ،بر اعتبار حدیث افزوده میگردد .نویسندۀ نهج البلاغه برای دستیابی به منابع مختلف روایات،
به تخریج منبع همّت گماشته است .نمونههای زیر شاهد این ادّعاست:
السلام تلاش کرده است .ایشان پس از نقل خطبهای 1مینویسد:
وَ هذِهِ الخُطبَةُ رُبَما نَسَبَها مَن لا عِلمَ لَهُ اِلى مُعاویَةَ وَ هِیَ مِن كَلامِ اَمیرِ
المُؤمِنینَ عَلَیهِ السَّّلامُ الَّّذی لا یُشَكُّ فیهِ وَ اَینَ الذَّّهَبُ مِنَ الرُّغامِ وَ اَینَ
العَذبُ مِنَ الاُجاجِ وَ قَد دَلَّّ عَلى ذ ِلكَ الدَّّلیلُ الخِرّیتُ وَ نَقَّّدَهُ النّا ِقدُ ال َبصیرُ
عَمرُو بنُ بَحرِنِ الجاحِظُ فَاِنَّّهُ ذَكَرَ هذِهِ الخُطبَةَ فی كِتابِ البَیانِ وَ التَّّبیینِ وَ
ذَكَرَ مَن نَسَبَها اِلى مُعاوِیَةَ ثُمَّّ »...
بىبهرهگان از دانش ،این خطبه را به معاویه نسبت دادهاند؛ در صورتى كه بدون
تردید از سخنان امیر مؤمنان علیه السلام است ،طلاى ناب كجا و خاك کجا؟!
آب شیرین كجا و آب تلخ کجا؟! دلیل بر این مطلب ،سخن عمرو بن بحر جاحظ
است كه ماهر در ادب و نقّاد بصیر سخن مىباشد ،او این خطبه را در كتاب
البیان و التبیین آورده و گفته« :آن را به معاویه نسبت دادهاند ».و آنگاه گفته:
«این خطبه به سخن امام علیه السلام و به روش او در تقسیم مردم شبیهتر
است5».
 .1مراد ،خطبۀ 31است که در آن ،امام علیه السلام به معرّفی مردم و روزگار پس از پیامبر صلّی الله علیه و آله پرداخته و آغاز آن
چنین است« :اَیُّهَا النّاسُ اِنّا قَد اَصبَحنا فی دَهرٍ عَنود»
 .5جاحظ ،از ادبای بزرگ عرب ،متوفای 199ق است.
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نمونۀ نخست :سید رضی به کمک تخریج منبع ،برای اثبات انتساب یک کلام به امیر مؤمنان علیه

نویسندۀ نهج البلاغه با روش تخریج منبع توانست مصدری متقدّم و معتبر را برای این حدیث بیابد.
نمونۀ دوم :گستره اطّلاعات سید رضی درباره سخنان امیر مؤمنان علیه السلام بسیار است .ایشان
برای اثبات انتساب یک سخن امام علی علیه السلام ،به تخریج منابع غیر روایی پرداخته است .وی پس
از گزارش سخنی از آن حضرت که فرمودند:
ُاخ ُبر تَقلِ ِه.
بیازماى تا دشمن گردى!

میگوید:
برخی گمان کردهاند که این از کلمات رسول خدا صلّی الله علیه و آله
است.
آن گاه برای ردّ این ادّعا و تقویت گفته خود ،به تخریج کلام پرداخته و جریانی تاریخی را چنین گزارش
دانش اه و آموزه اهی

میکند:

قرآن و حدیث

مِمّا یُقَوّی اَنَّّهُ مِن كَلامِ اَمیرِ المُؤمِنینَ عَلَیهِ السَّّلامُ ،ما حَكاهُ ثَعلَبُ 81عَنِ ابنِ
ی 88قالَ المَأمونُ لَو لا اَنَّّ عَلیّا عَلَیهِ السَّّلامُ قالَ « ُاخ ُبر تَقلِ ِه» لَقُلتُ
الاَعراب ِّّ
اَنَا اَقلِهِ تُخبِر.
از جمله شواهدی که انتساب این سخن به امام علی علیه السلام را تقویت
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میکند ،چیزی است که ثعلب از ابن اعرابی نقل کرده که روزی مأمون گفت:
اگر علی علیه السلام نگفته بود بیازمای تا دشمن گردی من میگفتم دشمن دار
تا بیازمایی.

در حقیقت ،سید رضی برای تقویت اثبات این کلام به امیر مؤمنان علیه السلام ،با بررسی منابع تاریخی و
ادبی ،سخن مأمون را یافته و آن را گزارش کرده

است81.

 .81ثعلب ،از دانشمندان لغت و ادبیّات عرب و نام او احمد بن یحیى بوده که در سال 158ق درگذشته است.
 .88ابن اعرابى ،از بزرگان ادب و از منطقه سِند بوده است .نامش محمّد بن زیاد و سال وفاتش 138ق است.
 .81مرحوم فیض الاسلام مینویسد« :معنای سخن مأمون این است که چون دوستى با دیگرى باعث عیبپوشی است؛ با او دشمنی
نما تا از حال واقعی او پی ببری .اما براى انسانهای شایسته سزاوار نیست که پیش از آزمایش ،با کسی دشمنی کنند ».ن .ک:
ترجمه و شرح نهج البلاغه ،ج ،2ص.8115
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نمونۀ سوم :دلیل دیگر بر گستردگی تخریج منابع سید رضی ،وجود کتابهای ادبیات در دامنۀ
جستوجوی اوست .وی پس از آوردن سخنی منسوب به امیر مؤمنان علیه السلام که فرمودند:
83
السه.
َال َع ُ
ين ِوكا ُء َّ
چشم ،سربند نشیمنگاه است.

مینویسد:
وَ هذِهِ مِنَ الاِستِعاراتِ العَجیبَةِ كَاَنَّّهُ یُشبِهُ السَّّهَ بِالوِعاءِّ وَ العَینَ بِالوِكاءِّ فَاِذا
اَطلَقَ الوِكاءَّ لَم یَنضَ ِبطِ الوِعاءُ وَ هذَا القَولُ فِی الاَشهَرِ الاَظهَرِ مِن كَلامِ ال ّنَّبیِّّ
صَلَّّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ قَد رَواهُ قَومٌ لِاَمیرِ المُؤمِنینَ عَلَیهِ السَّّلامُ وَ ذَكَرَ ذلِكَ
ف 81وَ قَد تَكَلَّّمنا عَلى
ضبِ فی بابِ اللَّّفظِ بِالحُرو ِ
المُبَرِّّدُ فی كِتابِ المُقتَ َ
هذِهِ الاِستِعارَةِ فی كِتابِنَا المَوسومِ بِمَجازاتِ الآثارِ النَبَویَّّه.
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سید رضی ،با تخریج منبع ،آدرس این کلام را در یکی از کتابهای ادبیات یافته ،آن را گزارش نموده
است.

ج) نشانههای تخریج متن
بررسی قوّت و ضعف متن روایات ،راه دیگری در اعتبارسنجی حدیث محسوب میشود .بر اساس
قرائن متعدّد ،نویسندۀ نهج البلاغه در پی گزارش دقیقترین متن از نقلهای مختلف یک روایت بوده
است .او به تخریج متنهای مختلف احادیث پرداخته که افزون بر زمینهسازی برای گزینش متن متقن،
 .83حکمت.122
 .81المقتضب ،ج ،8باب اللّفظ بالحروف.
ق الوِكاءُ( ».المجازات النبویه ،ص)191
 .89متن این عبارت در المجازات النبویه چنین است« :اَلعَینُ وِكاءُ السَّّهِ ،فَاِذا نامَتِ العَینُ استَطلَ َ
برخی منابع دیگر ،این روایت را از رسول خدا صلّی الله علیه و آله چنین آوردهاند« :اِنَّّ العَینَ وِكاءُ السَّّهِ ،فَاِذا نامَ َاحَدُكُم فَلیَتَوَضَّّأ»..
(ن .ک :الفائق فی غریب الحدیث ،ج ،3ص312؛ لسان العرب ،ج ،89ص112؛ تاج العروس ،ج ،11ص)315
 . 82ابوالعباس مبرّد از عالمان سدۀ سوم هجری بوده که در لغت و ادبیات ،تخصّص وافر داشته و آثاری مانند الکامل فی الادب و
اللّغه ،المقتضب و طبقات النحویین البصریین و اخبارهم را نگاشته است.
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این سخن امام علیه السلام از استعارههاى شگفت است كه نشستنگاه را به
مشك و چشم را به سربند آن تشبیه كرده و آنگاه كه بند گشوده شود آنچه در
مشك است بیرون ریزد .مشهور است كه این سخن از پیامبر صلّى اللّه علیه و
آله است ،ولى عدّهاى آن را از امیر مؤمنان علیه السلام نقل كردهاند .این حكمت
را مبرّد 82در كتاب مقتضب باب اللفظ بالحروف آورده و ما آن را در كتاب خود
كه المجازات النبویه نام دارد آوردهایم.

آثار دیگری مانند شناخت نقل به معنا ،تصحیف ،اختلاف نسخه و  ...نیز داشته است .نمونههای زیر،
گویای این ادّعاست.
نمونۀ نخست :نویسندۀ نهج البلاغه با تخریج احادیث مشابه و مقایسۀ آن ،شباهت و تفاوت را در
معرض دید قرار میدهد .او پس از نقل عبارت:
ِ ِ
فر ٌط و ِ
باه ٌت ُمفت ٍَر.
ب ُم ِ َ
َيهلِ ُك ف َّی َر ُجالن ُمح ٌّ
دو تن در رابطه با من هلاک میشوند :دوست افراطگر و دروغبافندهای که از
آنچه در من نیست سخن براند.

مینویسد:

غال و م ِ
ِ ِ
ب ٍ
بغ ٌض
فی َر ُجالن ُمح ٌّ
َ ُ
وَ هذا مِثلُ قَولِهِ عَلَیهِ السَّّلامَُ « :ه َل َك َّ
قال».

81
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این ،مانند سخن آن حضرت است که فرمودند :دو تن در رابطه با من هلاک
شدند :دوست افراطگر و دشمنی که از حد گذراند.

قرآن و حدیث

نمونۀ دوم :گاهی نویسنده پس از آوردن مکرّر یک حدیث ،علّت تکرار آن را اختلاف دو روایت گزارش
میکند به عنوان نمونه در خطبه 181مینویسد:
وَ قَد مَضى هذَا الكَلامُ فی اَثناءِّ خُطبَةٍ مُتَقَدِّّمَةٍ اِلّا اَنّی ذَكَرتُهُ هاهُنا لِاختِلافِ
الرِّّوایَتَین.

سال اوّل ،شمارۀ اوّل ،تابستان 8351

این سخن پیشتر در ضمن خطبهای آمده بود امّا من به جهت اختلافی که در دو
روایت وجود داشت ،آن را دوباره آوردم.

نمونۀ سوم :نویسندۀ نهج البلاغه سخنی را از امیر مؤمنان علیه السلام چنین آورده است:
قالَ عَلَیهِ السَّّلامُ لِابنِهِ الحَسَنِ عَلَیهِ السَّّلامُ :ال ُت َخ ِّل َف َّن َورا َء َك َشي ًئا ِم َن
ين اِما رج ٌل عَ ِم َل ِ
ِ ِ
ِ
فيه بِطاعَ ِة الل ِه َف َس ِعدَ
الدُّ نيا َفان ََّك ُت َخ ِّل ُف ُه الَ َحد َر ُج َل ِ ّ َ ُ
قيت بِ ِه و اِما رج ٌل عَ ِم َل ِ
عت َل ُه
فيه بِ َمعص َي ِة الل ِه َف َش ِق َی بِما َج َم َ
بِما َش َ َ ّ َ ُ
ِِ
هذ ِ
ين َح ً
يس َا َحدُ َ
قيقا َان ُتؤثِ َر ُه عَ لى
َف ُك َ
نت عَ و ًنا َل ُه عَ لى َمعص َيته َو َل َ
ن ِ
َفسك.

 .81حکمت.125
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امام علیه السلام به فرزندش حسن علیه السلام فرمود :پسرم! چیزى از دنیا را
براى پس از خود مگذار ،زیرا براى یكى از دو نفر خواهى گذاشت :یا كسى كه
مال را در طاعت خدا مصرف خواهد کرد که در این صورت او خوشبخت مىشود
با چیزى كه تو بهخاطر آن بدبخت شدهاى؛ یا كسى كه آن را در معصیت حق
خرج خواهد كرد که در این صورت تو زیانكار گشتهاى به سبب آنچه براى او
فراهم آوردى و وى را بر معصیت خدا كمك كردى .هیچكدام از این دو نفر
شایسته نیستند كه آنها را بر خود مقدّم بدارى.

سید رضی با تخریج محتوای این سخن ،مضمون مشابه را چنین گزارش میکند:

وَ یُروى هذَا الكَلامُ عَلى وَجهٍ آخَرَ وَ هُوََ :ا ّما َبعدُ َفاِ َّن ا َّلذی فی َي ِد َك ِم َن

هل َقب َل َك َو ُه َو َصائِ ٌر اِلى َا ٍ
كان َل ُه َا ٌ
الدُّ نيا َقد َ
نت
هل َبعدَ َك َو اِنَّما َا َ
ِ
جام ٌع ِالَ َح ِد َر ُج َل ِ
ين َر ُج ٍل عَ ِم َل فيما َج َمع َت ُه بِطاعَ ِة الل ِه َف َس ِعدَ بِما
َفس َك و ال َان ت ِ
هال َان ُتؤثِره عَ لى ن ِ
َحم َل َل ُه عَ لى َظ ِ
هذ ِ
ين َا ً
َا َحدُ َ
هر َك
َ
َُ
ِ
حم َة الل ِه َو ل ِـ َمن َب ِق َی ِر َ
زق الل ِه تَعالى.
َف ُ
ارج لـ َمن َمضى َر َ

81

این سخن به صورتى دیگر هم روایت شده و آن این است :امّا بعد ،آنچه از دنیا
در اختیار توست پیش از تو مالكى داشته و پس از تو به مالكى دیگر مىرسد و
تو براى یكى از این دو نفر جمع مىكنى :كسى كه با فراهم آوردهات به طاعت
خدا برمىخیزد ،پس خوشبخت گشته به آنچه كه تو به آن بدبخت شدهاى؛ یا
كسى كه آن را در معصیت خدا خرج مىکند ،پس زیانكار شده به آنچه كه تو
براى او جمع كردى .هیچكدام از این دو نفر سزاوار نیستند كه بر خود مقدّم
نمایى و نه اینكه بهخاطر او بر پشت خود بار گذارى .پس براى كسى كه از دنیا
رفته رحمت خدا را و براى آنكه مانده ،رزق پروردگار را امیدوار باش.

 .81حکمت.182
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قيت بِ ِه َاو رج ٍل عَ ِم َل ِ
يس
قيت بِما َج َم َ
فيه بِ َمعص َي ِة الل ِه َف َش َ
َش َ
عت َل ُه َو َل َ
َ ُ

نمونۀ چهارم :شریف رضی با تخریج یک عبارت در نسخههای مختلف ،وجوه و احتمالات متعدّد را گزارش
ِ
ب َو ال َب ِق َی ِمن ُكم آبِر 85 ».مینویسد:
کرده است .به عنوان نمونه ،هنگام نقل عبارت « َاصا َب ُكم حاص ٌ
« َو ال َب ِق َی ِمن ُكم آبِر» یُروى عَلى ثَلاثَةِ اَوجُهٍ اَحَدُها اَن یَكونَ كَما ذَكَرناهُ
«آبِر» بِالرّاءِّ مِن قَولِهِم لِلَّّذی یَأبَرُ النَّّخلَ اَی یُصلِحُهُ وَ یُروى «آثِر» وَ هُوَ
الَّّذی یَأثِرُ الحَدیثَ وَ یَرویهِ اَی یَحكیهِ وَ هُوَ اَصَحُّ الوُجوهِ عِندی كَاَنَّّهُ عَلَیهِ
ب
جمَةِ وَ هُوَ الواثِ ُ
السَّّلامُ قالَ لا بَقِیَ مِنكُم مُخبِرٌ وَ یروى «آبِز» بِالزّایِ المُع َ
وَ الهالِكُ اَیضًا یُقالُ لَهُ آبِز».
گفتار حضرت «و لا بقى منكم آبر» به سه صورت روایت شده است .یكى
همانطور كه در متن آوردهایم «آبر» با راء به معناى اصلاحكننده نخل .دوم

دانش اه و آموزه اهی

«آثر» با ثاء سه نقطه به معناى روایتكننده و حكایتكننده حدیث كه این
صحیحترین وجه نزد من است .گویى حضرت فرموده :مخبرى از شما باقى
نماند .سوم «آبز» با زاى نقطهدار به معناى پرخاشگر و نیز به معناى هلاكشونده.

این گزارش سید رضی ،حکایت از وجود نسخههای متعدد روایت نزد ایشان

است11.

قرآن و حدیث

نمونۀ پنجم :سید رضی با تخریج متنهای متعدّد یک روایت و مقایسه آنها با یکدیگر ،علّت تکرار
یک متن را زیادی و نقصان نسخهها بیان نموده است .او پس از نقل خطبۀ  811که دربارۀ پیامبر صلّی

سال اوّل ،شمارۀ اوّل ،تابستان 8351

الله علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السلام است؛ 18میگوید:
ف
وَ قَد تَ َقدَّّمَ مُختارُ هذِهِ الخُطبَةِ ِالّا اَنَّّنی َوجَدتُها فی هذِهِ ال ِّّروایَةِ عَلى خِلا ِ
ما سَبَقَ مِن زیادَةٍ وَ نُقصانٍ.

11

گزیدهای از این خطبه در گذشته آمد؛ امّا در متن دیگری که از همین خطبه
یافتم ،اضافه و نقصانی وجود دارد؛ لذا را تکرار

کردم13.

 . 85خطبۀ .91یعنی طوفان مرگزا بر شما بوزد و درستکنندهای از شما باقى نماند.
 . 11ن .ک :مفردات نهج البلاغه ،ج ،8ص.11
 .18آغاز خطبه چنین است« :أَمَّّا بَعْدُ فَإِنَّّ اللَّّهَ سُ ْبحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّّداً وَ لَیْسَ َأحَدٌ مِنَ ال.عَ َربِ یَ .قرَأُ كِتَاباً »...
 .11بخشی از این متن را پیشتر در خطبه  33آورده است.
 .13نمونۀ دیگری از این گونه تخریج در نامۀ 13آمده است.
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نمونۀ ششم :سید رضی پس از عبارت «كَم ِمن مستَدر ٍج بِ ِ
ِ
حسان اِ َل ِيه َو َم ٍ
الس ِتر عَ َلي ِه َو
اال
غرور بِ َّ
َ
ُ
اال ِ
ثل ِ
ول ِ
م ٍ
الق ِ
مالء َله11».
فتون بِ ُح ِ
فيه َو َما اب َت َلى الل ُه ُسبحا َن ُه َا َحدً ا بِ ِم ِ
سن َ
َ
مینویسد:
وَ قَد مَضى هذَا الكَلامُ فیما تَقَدَّّمَ اِلّا اَنَّّ فیهِ هاهُنا زیادَةً جَیِّّدَةً مُفیدَة».
این سخن در گذشته آمده بود؛ امّا دلیل تکرار آن ،زیادی مفیدی است که در
اینجا وجود

دارد19.

نمونۀ هفتم :شریف رضی وصیت امیر مؤمنان علیه السلام هنگام شهادت را چنین نقل میکند:
َوص َّيتی َل ُكم َا ّال ُت ِ
شركوا بِالل ِه َشي ًئا َو ُم َح َّمدٌ َفال ُت َض ِّيعوا ُسنَّ َت ُه َاقيموا
ين ِ
ين و َا ِ
صباح ِ
وقدوا َه َذ ِ
هذ ِ
ين َو َخال ُكم َذ ٌم َانَا بِاالَ ِ
َ
مس
الم
َ
ين ال َعمو َد ِ َ
ِ
وم ِع َبر ٌة َل ُكم َو َغدً ا ُم ِ
فار ُق ُكم اِن َا َبق َف َانَا َول ُّی َدمی َو اِن
صاح ُب ُكم َو ال َي َ
فو لی ُقر َب ٌة َو ُه َو َل ُكم َح َسن ٌَة َفاعفوا
فن َفال َفنا ُء ميعادی َو اِن َا ُ
عف َفال َع ُ
َا َ
نت اِ ّال ك ِ
ب َو َر َد َو طال ِ ٍ
َقار ٍ
ب َو َجدَ َو ما ِعندَ
َو ال طال ِ ٌع َانكَر ُت ُه َو ما ُك ُ
ال ِ
الل ِه َخ ٌير ل ِ َ
برار.
سفارشم به شما این است كه چیزى را شریك خدا قرار ندهید و سنّت محمّد
صلّى اللّه علیه و آله را ضایع نكنید .این دو ستون دین را برپا دارید و این دو
چراغ را محافظت نمایید كه دیگر بر شما نكوهشى نخواهد بود .من دیروز
همنشین شما بودم؛ امروز براى شما عبرتم ،و فردا از شما جدا مىشوم .اگر زنده
بمانم ،صاحب خون خویشم و اگر بمیرم ،مرگ ،وعدهگاه من است و اگر ببخشم،
بخشیدن براى من موجب قرب و براى شما حسنه است؛ پس ببخشید آیا دوست
ندارید خداوند شما را ببخشد؟ به خدا قسم چیزى از مرگ بهطور ناگهانى به من
روى نیاورد كه پسند من نباشد و مسألهاى آشكار نشود كه آن را نشناسم .نسبت
 .11حکمت .121یعنی چه بسا كسى كه با احسانى كه به او شود غافلگیر گردد و با پردهاى كه بر گناهش افتد فریفته شود و با
ستایشى كه از او شود فریب خورد .خداوند کسی را مانند مهلتى كه به او داده آزمایش نكرده است.
 .19همین متن در حکمت 882آمده که با توجّه به کلام سید ،ممکن است بخشی از آن توسّط مستنسخان ،افتاده باشد.
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غفر الله َل ُكم و الل ِه ما َفج َانی ِمن المـَ ِ
ِ
وت ِ
َاال ُت ِح ّب َ
وار ٌد ك َِره ُت ُه
َ
َ
َ
ون َان َي َ ُ

به مرگ ،چونان جویاى آب بودم كه ناگهان به آب رسیده ،یا جویاى متاعى كه
به آن دست یافته و آنچه نزد خداست براى نیكان بهتر است.

سید رضی درباره علّت تکرار این سخن مینویسد:
اَقولُ وَ قَد مَضى بَعضُ هذَا الكَلامِ فیما تَقَدَّّمَ مِنَ الخُطَبِ ِالّا اَنَّّ فیهِ هاهُنا
زیادَةً اَوجَبَت تَكریرَه.
بخشی از این سخن پیشتر گذشت ،ولى چون در این گزارش ،اضافهاى بود لازم
دیدم که تكرار کنم.

نمونۀ هشتم :سید رضی پس از آوردن سخنی از حضرت که فرمودند:
زق ِر ِ
زق تَط ُل ُب ُه َو ِر ٌ
زقان ِر ٌ
الر ُ
زق َيط ُل ُب َك َفاِن َلم تَأتِ ِه َاتا َك َفال
َيا َ
ابن آ َد َم ِّ
َحمل َهم سنَتِ َك عَ لى َهم ي ِ
ت ِ
وم َك.
ِّ َ
َّ َ
دانش اه و آموزه اهی

ای فرزند آدم! روزى دو گونه است :آن كه تو آن را مىطلبى و آن كه تو را
مىجوید كه اگر دنبالش نروى به دنبالت مىآید؛ بنابراین اندوه سال خود را بر
اندوه روز خویش بار مكن.

مینویسد:

قرآن و حدیث

ضحُ وَ اَشرَحُ
وَ قَد مَضى هذَا الكَلامُ فیما َتقَدَّّمَ مِن هذَا البابِ ِالّا اَنَّّهُ هاهُنا اَو َ
12
فَلِذلِكَ كَرَّّرناهُ عَلَى القاعِدَةِ المُقَ َّّررَةِ فی اَوَّّلِ الكِتابِ».
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این سخن ،پیشتر در همین باب حکمتها گذشت؛ ولى در اینجا روشنتر و
مشروحتر است ،به این خاطر بنا بر قراری كه در آغاز كتاب گذاشته شده ،آن را
تكرار كردیم11.

نو یسنده در آغاز کتاب ،تبیین کرده که متن برخی از احادیث امام علی علیه السلام متفاوت است و
اگر چند متن از یک حدیث ،همگی دارای بلاغت عالی باشد ،همه را خواهد آورد.
نمونۀ نهم :شریف رضی در برخی موارد ،پس از بیان سخنی از امام علیه السلام ،نقل به معناهای رخ
داده را گزارش میکند .این کار نشانگر عزم وی بر تطبیق نسخههای مختلف با یکدیگر است .به عنوان
نمونه پس از آوردن عبارت « َرأ ُی َّ
الش ِ
ب اِ َل َّی ِمن َج َل ِد ال ُغال ِم 11».مینویسد:
يخ َا َح ُّ

 .12حکمت.315
 .11حکمت 121چنین است« :یَا ابنَ آدَمَ لا تَحمِل هَمَّّ یَومِكَ الَّّذی لَم یَأ.تِكَ عَلى یَومِكَ الَّّذی قَد اَتاكَ فَاِنَّّهُ اِن یَكُ مِن عُمُرِكَ یَأتِ
اللَّّهُ فیهِ بِرِزقِك ».ای فرزند آدم! غم روزى را كه نیامده بر روزى كه در آن هستى بار مكن ،اگر روز نیامده از عمرت باشد خداوند
روزیت را مىرساند .این حدیث نمونهای از تخریج محتوا نیز هست.
 .11حکمت .12یعنی تدبیر پیرمرد را از رشادت جوان ،دوستتر دارم.
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ِ
شه ِد ال ُغالم».
وَ رُ ِویَ «من َم َ
همچنین روایت شده« :از جنگیدن جوان ،دوستتر دارم».

این نمونه میتواند نقل به معنا باشد.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل وراء َقلبِه و َقلب االَحم ِق وراء لسانه15».
نمونۀ دهم :سید رضی پس از نقل عبارت «ل ُ
َ ُ
َ َ َ
سان العاق ِ َ َ
میگوید:

وَ قَد روِیَ عَنهُ عَلَیهِ السَّّلامُ هذَا ال َمعنى بِلَفظٍ آخَرََ :قلب االَحم ِق فی ِ
فيه َو
ُ
َ
سان ِ
لِ ُ
العاق ِل فی َقلبِ ِه.
همچنین از امام علیه السلام این معنا با لفظی دیگر آمده است« :قلب نادان در
دهان اوست و زبان عاقل در قلب او31».

در اینجا تصریح شده که عبارت منقول از امام علیه السلام ،نقل به معنا گشته است.
مجموع این نمونهها ،اهتمام سید رضی بر تخریج و یافتن متون مختلف یک حدیث و سپس گزینش
متقنترین متن را میرساند.
راه دیگر اعتبارسنجی حدیث ،بررسی محتوای آن است .محدّثان شیعه همواره با بازیابی محتواهای
مشابه و موضوعات همسو و کنار هم نهادن آن ،ابواب حدیثی را تشکیل داده و یا کتابهای موضوعی
مینگاشتند .یکی از مهمترین بهرههای این کار ،دیدن مفهومی واحد در قالب احادیث متعدّد بود .این
کار ،گونهای از تخریج محتواست.
نویسندۀ نهج البلاغه ،گرچه بر اساس موضوع ،مطالب کتاب خود را نچیده؛ امّا شواهد نشان میدهد
که در احادیث مختلف ،به تخریج محتوایی و موضوعی پرداخته است.
نمونۀ نخست :امام علیه السلام هنگام شنیدن خبر رحلت سهل بن حنیف انصاری فرمودند:
َلو َا َح َّبنی َج َب ٌل َلتَها َف َت.

38

اگر كوهى مرا دوست بدارد از هم فرو ریزد.
 .15حکمت .11یعنی زبان عاقل پشت قلب اوست و قلب نادان ،پشت زبان اوست.
 .31حکمت .18نمونۀ دیگر این روشِ سید را میتوان در حکمت 182دید.
 .38حکمت.888
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د) نشانههای تخریج محتوا

سید رضی ،پس از آوردن این سخن ،به تخریج محتوا پرداخته و سخن دیگری را از امام علی علیه
السلام چنین گزارش میکند:

هل الب ِ
يت َفل َيست َِعدَّ لِل َف ِ
قر
وَ هذا مِثلُ قَولِهِ عَلَیهِ السَّّلامَُ « :من َا َح َّبنا َا َ َ
ِجلبا ًبا».

31

این سخن مانند قول آن حضرت است که فرمودند« :هرکس ما اهل بیت را
دوست بدارد باید لباس لباس تهیدستی را آماده کند».

روشن است که این دو روایت ،دو حدیث جدا از یکدیگرند؛ امّا به دلیل داشتن موضوعی واحد ،کنار
هم آورده شدهاند.

دانش اه و آموزه اهی

نمونۀ دوم :نویسندۀ نهج البلاغه پس از آوردن سخن امیر مؤمنان علیه السلام که فرمودند:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َكون فی َص ِ
كم َة ت ُ
در الـ ُمناف ِق َف َت َلج َل ُج
كم َة َانّى كانَت َفا َّن الح َ
ُخذ الح َ
در الـم ِ
در ِه حتّى تَخرج َفتَس ُكن اِلى ص ِ
ن33.
واحبِها فی ص ِ
فی ص ِ
ؤم ِ
َ

َ

ُ َ

َ

َ

َ

ُ

حکمت را هرجا باشد فراگیر ،زیرا حکمت ،گاهی در سینه منافق است ،پس در

قرآن و حدیث

آنجا به جنبش درآید تا بیرون رود و در کنار یارانش در سینه مؤمن آرام گیرد.

به تخریج محتوا پرداخته و حدیث مشابه آن را چنین گزارش نموده است:

سال اوّل ،شمارۀ اوّل ،تابستان 8351

لحكم ُة ضا َّل ُة الـم ِ
وَ قَد قالَ عَلیّ عَلَیهِ السَّّلامُ فی مِثلِ ذلِكََ :ا ِ
ؤم ِن َف ُخ ِذ
ُ
َ
ِ
هل الن ِ
ِّفاق31.
كم َة َو َلو ِمن َا ِ
الح َ
و آن حضرت در همین زمینه فرمود :حكمت گمشدۀ مؤمن است ،پس حكمت
را فراگیر گرچه از اهل نفاق باشد.

نمونۀ سوم :سید رضی پس از آوردن سخنی از امیر مومنان علیه السلام که فرمودند:
ِ
39
قدار عَ َلى الت ِ
َّقدير َحتّى ت َ
َكون اآل َف ُة فی التَّدبير.
َيغلِ ُ
ب الم ُ
تقدیر الهى چنان بر محاسبات ما چیره میشود که آفت آدمی در تدبیر و چاره-
جویی خود اوست.

 .31حکمت .881نمونۀ دیگری از این روشِ سید را میتوان در حکمت 125دید.
 .33حکمت.15
 .31حکمت.11
 .39حکمت.195
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با تخریج محتوای سخن ،توانسته حدیثی دیگر با همین موضوع را در نهج البلاغه بیابد:
وَ قَد مَضى هذَا المَعنى فیما تَقَدَّّمَ ِبرِوایَةٍ تُخالِفُ هذِهِ الاَلفاظَ.

32

این معنا در گذشته با الفاظی متفاوت از این الفاظ ،آورده شد.

عبارت «تُخالِفُ هذِهِ الاَلفاظ» نشاندهنده توجّه سید به تخریج موضوعدهی حدیث و تخریج محتوایی
برپایه موضوع است؛ زیرا نویسنده ،با شباهت لفظی این دو عبارت را نیافته ،بلکه با پیگیری موضوعی و
سپس محتوایی توانسته به تعاضد معنایی دست یابد.
نمونۀ چهارم :یکی دیگر از تلاشهای نویسندۀ نهج البلاغه ،استخراج محتوای روایات از آیات قرآن
کریم است .ایشان پس از آوردن روایت «من ُاعطی الدُّ عاء َلم يحر ِم ِ
االجا َبة 31».میگوید:
َ ُ َ
َ
َ
وَ تَصدیقُ ذلِكَ كِتابُ اللهِ تَعالى؛ قالَ اللهُ فِی الدُّعاءِّ « ُادعونی َاست ِ
َجب
َل ُكم».

31

تأیید این سخن در قرآن کریم آنجاست که خدای متعال فرموده است« :مرا

نمونۀ پنجم :یکی از شواهدی که نشاندهنده جامعیت نسبی تلاش سید رضی در تخریج محتوای
نهج البلاغه است ،بهرهگیری وی از اشعار میباشد .به عنوان نمونه ،او پس از آوردن سخن امام علیه
السلام که فرمودند:

وا عَ جباه َات ُ ِ
الصحا َب ِة َو َ
الصحا َب ِة َو ال َت ُ
القرا َبة.
كون بِ َّ
َكون الخال َف ُة بِ َّ
َ

35

شگفتا! آیا خلافت به دلیل مصاحبت با پیامبر صلّی الله علیه و آله برپا مىشود،
ولى با مصاحبت و خویشى به وجود نمىآید؟!

میگوید:
وَ رُ ِویَ لَهُ شِعرٌ فی هذَا المَعنى.
از آن حضرت شعری در این معنا گزارش شده که فرمودند:

 .32در حکمت 82آمده« :تَذِلُّ الاُمورُ لِلمَقادیرِ حَتّى یَكونَ الحَتفُ فِی التَّّدبیر ».یعنی رویدادها چنان رام تقدیرهای الهی است که
گاهی چارهجویی خود انسان ،موجب مرگ او میشود.
 .31حکمت .839یعنی کسی که توفیق دعاکردن به او عطا شد از اجابت محروم نمیشود.
 .31غافر.21 ،
 .35حکمت.851
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بخوانید تا شما را اجابت کنم».

فَاِن کُنتَ بِالشَّّوری مَلَکتَ اُمورَهُم
وَ اِن کُنتَ بِالقُربی حَجَجتَ خَصیمَهُم

فَکَیفَ بِهذا وَ المُشیرونَ غُیَّّبٌ
ب
فَغَیرُکَ اَولی بِالنَّّبیِّّ وَ اَقرَ ٌ

11

مجموع این نمونهها ،گمان تخریج را در نهج البلاغه تقویت کرده و تلاشهای نویسنده در بهرهگیری
از روشهای محتلف تخریج را نشان میدهد .سید رضی به نقد محتوایی نگاشته خویش توجّه داشته و
درصدد ارائه بهترین متن بوده است .وی اعتباریابی احادیث را با گزیدهنویسی جمع کرده است.

نتیجه
نویسندۀ نهج البلاغه با در نظرگرفتن معیارهای اعتبارسنجی ،اثر خود را اعتبار میبخشد .سید رضی
گرچه اسناد روایات را در متن کتاب ،ارائه نکرده امّا به اعتبار حدیث ،عنایت دارد .او با تخریج برخی از
اسناد ،منابع ،متون و محتواها ،به خواننده این پیام را داده که وی نسبت به اتقان نگاشتهاش توجّه داشته
است .او حتّی دامنه جستوجوی خویش را به به منابع تاریخی و ادبی نیز سرایت میدهد .تکرارهای سید
دانش اه و آموزه اهی

رضی نیز بدون علّت یا از روی غفلت نبوده؛ چه اینکه وی علّت تکرارها را ذکر میکند .تسلّط نویسنده
را بر متون و محتواهای مشابه و نیز گزارشهای متعدّد از یک حدیث ،میتوان در فعالیت تخریجی او
مشاهده کرد.

قرآن و حدیث

سال اوّل ،شمارۀ اوّل ،تابستان 8351
 . 11یعنی اگر با شورا حكومت را به دست گرفتى ،چه شورایى بود كه رأى دهندگانش غایب بودند؟ و اگر از طریق خویشى با پیامبر
بر طرف مقابل حجّت آوردى دیگرى نسبت به پیامبر از تو سزاوارتر و نزدیكتر بود.
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منابع
 .8قرآن کریم ،ترجمۀ محمّد مهدی فولادوند ،تحقیق دار القرآن الکریم ،دار القرآن الکریم ،اوّل8189 ،ق.
 .1تاج العروس من جواهر القاموس ،محمّد مرتضی حسینی زبیدی ،بیروت ،دار الفکر ،اوّل8181 ،ق.
 .3تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف ،یوسف بن عبد الرّحمن مزّی ،تحقیق بشّار عوّاد معروف ،دار الغرب
الاسلامی8355 ،ق.
 .1ترجمه و شرح نهج البلاغه ،علی نقی فیض الاسلام اصفهانى ،تهران ،مؤسّسۀ چاپ و نشر تألیفات فیض
الاسلام ،پنجم8315 ،ش.
 .9رجال نجاشی ،احمد بن علی نجاشی ،قم ،جامعه مدرّسین ،ششم8329 ،ش.
 .2الفائق فی غریب الحدیث ،محمود بن عمر زمخشرى ،بیروت ،دار الكتب العلمیه ،اوّل8181 ،ق.
 .1لسان العرب ،محمّد بن مکرم ابن منظور ،تحقیق جمال الدین میردامادى ،بیروت ،دار الفكر ،سوم،
 .1المجازات النبویه ،محمد بن حسین شریف رضی ،قم ،دار الحدیث ،اوّل8311 ،ش.
 .5مفردات نهج البلاغه ،سید علی اکبر قرشی بنابی ،تصحیح محمّد حسن بکائی ،تهران ،قبله ،اوّل:
8311ش.
 .81المقتضب ،محمّد بن یزید مبرّد ،تصحیح امیل یعقوب ،بیروت ،دار الکتب العلمیه8111 ،ق.
 .88نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایه ،عبد الله بن یوسف زیلعی ،تحقیق مجلس علمی هند ،قاهره،
دار التحقیق ،اوّل.
 .81نهج البلاغه ،محمّد بن حسین شریف رضی ،ترجمۀ محمّد دشتى ،قم ،مشهور ،اوّل8315 :ش.
 .83نهج البلاغه ،محمّد بن حسین شریف رضی ،تصحیح صبحی صالح ،قم ،هجرت ،اوّل8181 ،ق.
 .81نرم افزار دانشنامۀ علوی ،مرکز رایانهای علوم اسلامی نور.
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8181ق.

