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  بی الحدید در شرح نهج البالغهروش لغوی ابن ا
  

  ١*علی اکبر فراتی
  دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

  ) 24/6/87: ـ تاریخ پذیرش نهایی 14/9/86:تاریخ دریافت مقاله(
  

  چکیده
از آنجا که نهج البالغه، متنی ادبی در حد اعالی بالغت است، و از سویی واژه، بن مایـۀ  

بایست، پیش از هـر اقـدامی، بـه تفسـیر الفـاظ       یادبیات به شمار است، ناگزیر، شارح م
ابـن ابـی الحدیـد نیـز بـه عنـوان بزرگتـرین و        . غریب و بیان مفـردات آن همـت ورزد  

مشهورترین شارح این کتاب ارزشمند و ماندگار، به تفسیر واژگان و بیان الفـاظ غریـب   
ایـن رو، در   از. ای مبذول داشته، و اساس شرح خود را بر آن نهاده اسـت آن توجه ویژه

این مقاله، به بررسی روش لغوی شرح ابن ابی الحدید، از میان دو شیوۀ تقلید و اجتهاد 
منابع لغوی که شارح، در شرح مفردات بـر آن تکیـه کـرده اسـت،     . پرداخته شده است

گیـرد؛   گرچه در آغاز به شیوۀ تقلید مربوط است، ولی تقلید و نقل صرف را در بـر نمـی  
وی مفردات را چونان یک مجتهـد منتقـد   . شترین نمود با اجتهاد استزیرا در شرح، بی

تفسیر کرده است، آراء و نظرات لغوی دیگران را در بوتۀ نقد گذارده، برخی را بر برخی 
 دهد، و در اجتهادش به قرآن و حدیث و صـرف و نحـو و بالغـت و سـیاق و     ترجیح می

همچنـین، اثرپـذیری وی از   . ورزد فروق اللغه و دیگر موارد از ایـن دسـت، اسـتناد مـی    
  .شود اش، در شرح واژگان نیز به وضوح دیده می مکتب کالمی

  
   .شرح نهج البالغه، روش لغوی، شیوه اجتهادی، شیوه تقلیدی ها کلیدواژه

  
  طرح مسأله

هـای   آید که ایشان با وجود اختالف حـوزه  از کاوش در سیرۀ بزرگان حقیقی تاریخ، برمی
اند؛ یکی تولیدکننده و خالق است و دیگـری اهـل   ی ضعیف یا قوی بودهفکریشان، ادیبان

_____________________________________________________________ 
                    Email: A.Forati@gmail.com 021 ـ22501714 :فاکس ـ09125794504: تلفن *  
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این حقیقت به وضوح در شخصیت علـی بـن   . ذوقی است به تولید و آفرینش نزدیک 96

طالب فـراهم اسـت؛ او پیشـوای ادب بـود؛ همانگونـه کـه در جایگـاه واالی تعلـیم و          ابی
انده اسـت و ادبیـات آن   گری پیشوا بود و تـاریخ ایـن حقیقـت را بـه وضـوح رسـ       هدایت

یکتـا و  ) ص(حضرت، پاک و به دور از تکلف و تصنع است و پس از کالم خدا و رسـولش 
  .بی رقیب است

 ای روشن است که با بقای روزگار ماندگار است، زیـرا کسـی   نهج البالغه در ادب، آیه
نهج  شک این ادبیات، بی. ماند که آن کالم بر زبان او جاری شده است، در دل هستی می

است که همگان را ـ خواسته یا ناخواسته ـ به سوی آن فراخوانده و آن نتیجـۀ فـرآوری     
ای است که بالغت و سخنوری را در قریش پایه نهـاد، و بیـان را در عـرب بنیـان      اندیشه
  .گذارد

شود، مادۀ اصلی ادب نیـز واژه   ای دارد که از آن ساخته می از آنجا که هر هنری ماده
گذارد؛ بنابراین، فهم نیکوی متن ادبی ـ در هر  ان ادبیش را بر پایۀ واژه میادیب بی. است

جایگاهی که باشد ـ در وهلۀ نخست، در گرو فهم مفردات و واژگان آن است و شارح یک 
 کتاب ادبی در حد اعالی بالغت، چون نهج البالغه، باید پیش از هـر اقـدامی بـه تفسـیر    

ترین شـارح نهـج    ؛ ابن ابی الحدید نیز به عنوان بزرگمفردات و تبیین غرایب آن بپردازد
از . البالغه، از این مهم غافل نبوده است؛ بلکه شرح خود را بر پایۀ شرح لغوی نهاده است

شناسی  این رو، در بررسی روش ابن ابی الحدید در شرحش بر نهج البالغه، ابتدا به روش
ضـروری اسـت کـه رویکـرد او در      بنابراین، .شرح مفردات توسط وی پرداخته شده است

این راستا، موضوعات ذیل را بـه عنـوان مقدمـه،     در. تبیین واژگان تحلیل و بررسی شود
  :کنیممطرح می

ـ بررسی سیرۀ شخصی و علمی وفرهنگی 2فرهنگی مؤلف  ـ بررسی روزگار علمی و1
  .ـ بررسی روش وی در تالیفش3مؤلف 
  

  ابن ابی الحدید، سیره و آثار 
الحدید، ی ه بن محمد بن محمد بن الحسین بن أباللّ عبدالحمید بن هبة ،حامدأبو وی،
تکلم م و نیکوسراشاعر  ونویسنده متبحر  فقیه و دانشمند،، یالمعتزل یالدین المدائن عز

یعنی روزگار  ،یعباسچهارم عصر نگاران در  نوابغ تاریخ علما وکه از فحول  ی استجدل
  .رودشمار میبه  ادب علم وطالیی شکوفایی 
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 الکتبی،( دیده به جهان گشود، مدائندر ، ه 586 الالحجة سوذ در اوایل ماه
ابن أبي الحدید : ـ نک( رشد یافت و از اساتید آن سرزمین بهره برد در همان جا) 1/246
های کالم و ادب و شعر و فقه واصول دارد که گاه  وی تالیفات متعددی در زمینه) 1/12،

ترین و برترین و سودمندترین آن  و یا نقد و تعریض است؛ مهم تالیف و گاه شرح
در پی حمله  )1/221 ،الحسینی الخطیب: ـ نک( تألیفات، همان شرح نهج البالغۀ اوست

ه ب یول )1/246، الکتبی: ـ نک( ،ق، محکوم به اعدام شده  655 به سالبغداد  بههوالکو 
 وی .ی، از مرگ رهیدنصیرالدین الطوس هخواج گری وزیر، و میانجی یابن العلقمت شفاع

   .)2/301 ،آصف فکرت( درگذشت بغداد پس از مدت کوتاهی در
های کالمی را در زادگاه خود فراگرفت و از آن میـان، بـه مـذهب     وی مذاهب و نحله

شرح او بر نهج البالغه، بر این امر داللت دارد که وی معتزلی معتدلی بوده . اعتزال گروید
او . شـود  روزگار حضورش در مداین، گرایشی به شیعه نیز در او دیده می است؛ گرچه در

اش، به اعتزال خود تصریح دارد؛ چنانکه در چندین جای شـرح، بـر    در شرح نهج البالغه
 حتی سید عبد الزهرا حسینی. گیرد شود و آن را به باد انتقاد می مواضع کالمی شیعه می
مخالفان شیعه برشمرده و سخن عالمۀ مرحوم،  ترین دشمنان و خطیب، او را از سرسخت

و سـپس در مقـام   » نعم المؤلف، لـوال عنـاد المؤلـف   «: کند کاشف الغطا را چنین نقل می
در عبارت این دانشمند و محقق آگاه، نیـک بنگـر تـا دریـابی آن     «: گوید گیری می نتیجه

 ی از خطـا راه دهنـد، بـر کرانـه بزرگـ     کسانی که ابن ابی الحدید را به شیعه نسـبت مـی  
هایی که در ردّ او و نقض  ، افزون بر این، کتاب)1/217الحسینی الخطیب، (» .پیمایند می

سالسـل  « اش نوشته شده، دلیلی بر شیعه نبـودن وی اسـت؛ همچـون   نظرات ضد شیعی
النقد السدید لشرح الخطبة الشقشقیة البن أبـي  «و » الحدید في الرد علی ابن أبي الحدید

او در اصول معتزلی بـود و  : و گفته شده )218ـ1/220الحسینی الخطیب، ( »...الحدید و
 از مطـالبی کـه  . وی مذهبی میان تشـیع و تسـنن داشـت   : اند نیز گفته. در فروع شافعی

آصـف  (آید که وی معتزلی جاحظی بوده است  گویای اتفاق نظرش با جاحظ است، برمی
  .)2/300 ،فکرت

شـرح نهـج البالغـة، الفلـک     : ه موارد زیر اشاره کـرد توان ب ترین تالیفاتش، می از مهم
  ثعلب، القصائد السبع العلویات، تعلیقات علی کتاب» فصیح«الدائر علی المثل السائر، نظم 

المحصول لفخر الدین الرازي، االعتبار علی کتاب الذریعة في أصول الشـریعة،   المحصل و
  ... .این دست در ادب و کالم و هایی از  و کتاب نحو،در الحواشي علی کتاب المفصل 
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 نگاران نیز در نوشـتۀ خـود،   هم چنانکه هر مؤلفی در تالیف، شیوه و روشی دارد، موسوعه
رسد کسی در ایـن امـر اخـتالف نداشـته      به نظر می. گیرند های متعددی را پی می روش

خاص باشـد، موسـوعه و   باشد که کتاب ابن ابی الحدید، پیش از آن که شرح  یک کتاب 
های گوناگون؛ این موضوع، به دو امر باز  ای است در موضوعات مختلف و زمینه نامه دانش
 نخست شمولیت و جامعیت نهج البالغه که طبق گفتـۀ شـارح، علـوم و فنـون    : گردد می

متنوعی را دربردارد و دوم جامع االطراف بودن ابن ابی الحدید، در علوم اسـالمی و غیـر   
وی در شرح خـویش، از منـابع   . طلبد ی که شرح کتابی چون نهج البالغه آن را میاسالم

بهـره بـرده   ... های متعددی چون کالم، ادب، تاریخ و فلـک و  مختلف و بسیاری در دانش
ای کـه از   کـرد؛ بـه گونـه    خانۀ شاهنشاهی بغداد استفاده مـی  وی مستقیماً از کتاب. است

هایی که شارح در بیان سخن امام بدان وارد شـده   مینهگونی ز نگاهی گذرا بر کتاب، گونه
هایی چند بهره برده اسـت کـه    وی در شرح خود بر نهج البالغه، از روش. آید است، برمی

 ــ مـنهج  2ــ مـنهج تـاریخی    1: توان به موارد زیر به عنوان مهمترین آنها اشاره کردمی
  .ـ منهج لغوی 5ـ منهج بالغی 4ـ منهج ادبی 3کالمی 

  
  لغوی در شرح روش

، راهـی جـز فهـم    )ع(برای فهم درست متن ادبی، به ویژه متن نهج البالغة حضرت امیـر 
گیرد؛ لذا تفسـیر   واژگان آن وجود ندارد؛ از این رو که هر عبارتی، از چند کلمه شکل می

های روش ابن  از ویژگی. رود و بیان مفردات، گام نخست تفسیر و شرح متون به شمار می
لغت و واژه، نزد شارح . نیز همین است که ابتدا به شرح واژگان پرداخته است ابی الحدید

هـای وی در شـرح برخـوردار اسـت؛ زیـرا       مدائنی، از اهمیتی برتر نسبت به دیگـر روش 
های بعدی را در پیِ آن آورده است؛ زیـرا دیگـر    نخست به شرح لغوی روی کرده و بحث

  .نیز هر یک، سر در گرو فهم مفردات دارد. ..مباحث، اعم از کالم، تاریخ، بالغت و 
  

  برخی ویژگی های شرح لغوی
توان به اختصار چنین تشریح  الحدید را میهای روش لغوی شرح ابن ابی برخی از ویژگی

جایگاه شرح لغوی نزد شارح؛ گویی شارح، بیان واژگان را بنیان و سنگ بنـای  : الف: کرد
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 ری موارد، پیش از ورود بـه اصـل موضـوع مـورد    شرح گذارده؛ از این روست که در بسیا
  . پردازد بحث، به بیان الفاظ غریب و واژگان مشکل می

پیش گرفتن اختصار و عدم تکرار؛ بنا بر ادعای خود شارح در ابتدای شرح خطبۀ : ب
 ابن أبي الحدید،( ، وی در کتاب خویش، اختصار پیشه کرده است)ره(آغازین سید رضی

» قد تقدم شرح مثل هذا الکالم«: گوید می 72مونه، در بیان حکمت به عنوان ن .)1/65
ای بی نیاز از  ، نیز در قسمتی از شرح خطبۀ یک، که به نظرش واژه)18/46همان، (

، )1/131 ،همان(» و باقي الفصل غنيٌ عن التفسیر«: گوید تفسیر و تبیین است، می
تر توسط سید  که پیش خورد ، به الفاظی برمی229 تحکمهمچنین وقتی در شرح 

هذا الفصل قد شرحه الرضي رحمه هللا فأغنی عن «: گوید رضی شرح شده است، می
، ولی با این همه، گاه برخی از واژگان شرح شده را )19/54 همان،(» التعرض بشرحه

 های دهد؛ تا آنجا که در آغاز شرح کلمات قصار و حکمت دوباره شرح می
و ربّما «: گوید ن تکرارهای خود را توجیه کرده، چنین می، برخی از ای)ع(امیرالمؤمنین

بُعد أطرافه عن  وقع فیه تکرار لبعض ما تقدم یسیر جداً، و سبب ذلک طول الکتاب و
علی  "نهج البالغة" فکرّر في مواضع کثیرة في هاالذهن وإذا کان الرضي رحمه هللا قد س

  ).18/65، همان( »أعذرکتابنا الطویل  اختصاره کنا نحن في تکرار یسیر في
تکیه بر منابع لغوی و معاجم و نظرات ادباء و لغت شناسان، بویژه غریب نگاران در : ج

  . شرح مفردات
استناد بـه قـرآن و روایـات؛ اعـم از حـدیث، شـعر، امثـال عربـی، فـروق اللغـه و           : د

د های بالغیِ رسیده از سخنوران، نویسندگان، شـعرای عـرب، اهـل زبـان و قواعـ      ترکیب
صرفی و نحوی؛ افزون بر اینکه، اثرپذیری از آرای کالمی خود و عقاید مذهبی و توجه به 

  .های لغوی نیز در شرح وی جای دارد ها و ریشه برخی گویش
توجه به شأن صدور و سیاق؛ وی به فضایی که سخن در آن ایـراد شـده و شـأن    : هـ

  . داشته است صدور کالم و سیاق داخلی و خارجی کالم، دقت ویژه مصروف
شارح، در شرح مفردات، به نقد آرای لغوی دیگران توجه داشته و بـه دفـاع از واژۀ   : و

های آن پرداخته است؛ از این  مورد استفاده توسط امام و پاسخ به شبهات لغوی و اشکال
   .ای در شرح وی دارد رو، نقد لغوی، جلوه و جایگاه ویژه

  .ل برای یک واژه به اعتبارات گوناگونذکر وجوه مختلف معانی مورد احتما: ز
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های مختلف و مقابله نسخ متعدد؛  بسنده نکردن به یک نسخه و بررسی نسخه: ح 100

  .تر تر و دقیق خواه در ضبط متن و تصحیح نسخۀ اصل و یا در گزینش نسخۀ کامل
  . آورد شرح و تبیین واژگان ابیات و اشعاری که در شرح می: ط
شـعرا و ادبـا از نهـج البالغـه در       ، در ادبیات عرب و اقتبـاس بیان اثر نهج البالغه: ی

  .شان کارهای ادبی
  

  جایگاه تقلید و اجتهاد، در روش لغوی شارح
ابن ابی الحدید، در شرح مفردات و الفاظ غریب نهج البالغه از دو روش کلی بهره گرفتـه  

و اسـت نـه   روش تقلیدی؛ روش اجتهادی؛ گرچه روش غالب وی در شرح، اجتهاد : است
وی آرا و نظرات دیگران را در بوتـۀ آزمـون و نقـد    . تقلید؛ زیرا وی ناقد و عالم بوده است

ها بـه  کند؛ بسط این روش نهد؛ برخی را رد و برخی دیگر را با برهان و دلیل تایید می می
  :طور خاص، به شرح ذیل است

  
  روش تقلید

است؛ یعنی نقل قول » یقابله االجتهاد قبول قول بال دلیل و«منظور از تقلید در علم لغت، 
دیگران، بدون هرگونه اظهار نظر و پذیرش آن بدون دلیل که اجتهاد در مقابل آن اسـت  

این تعریف، شاید بتواند مقصود ما را بـرآورد؛ در حقیقـت، هـر    ، )4/640یعقوب، بدیع (
معانی واژگـان،   جا شارح، از منابع لغت نقل کند و بدون بررسی و نقد و تعریض کامالً در

اما ابن ابی الحدید، در بسـیاری  . پیروی کند، در آن مقلد است و این روش تقلیدی است
موارد، از منابع لغوی یاد کرده است تا نقدی را متوجـه آن سـازد، چنانکـه ایـن امـر، در      
مورد قطب راوندی، ابن سکیت و اصمعی و دیگران که مورد نقد و طعن لغـوی وی قـرار   

  .قابل مشاهده است اند، گرفته
از جمله لغویانی که شارح، در تبیین و شرح مفردات نهج البالغه، به نظرات آنان 

 ـ جوهری صاحب1: توان به این دانشمندان اشاره کرد استناد ورزیده است، می
الجمع بین «ـ ابو عبید هروی صاحب 3» المجمل«ـ ابن فارس صاحب 2. »الصحاح«

ـ ابن قتیبة صاحب 5» غریب الحدیث«م بن سالم صاحب ـ ابو عبیدة قاس4» الغریبین
ـ 10) فارسی(ـ ابوعلی 9ـ اصمعی 8ـ شریف رضی 7ـ ابن اعرابی 6» غریب الحدیث«

معمر بن (ـ ابوعبیده 14ـ ابن کیسان 13ـ کسائی 12ـ ابن سکیت 11ابن درید 



 

   بن ابی الحدید در شرح نهج البالغهروش لغوی ا
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ـ ابوالفتح صاحب 18ـ ابو العباس مبرد 17ـ لیث 16ـ شیخ ابوالبقاء 15) مثنی
  .ـ ابن درستویه21ـ فرّاء 20ـ سیبویه 19 "دمشقیات"

برداری شارح از این همه منـابع   توان تصور کرد که بهره با این همه، به هیچ وجه نمی
های لغوی، تماماً تقلیدی بوده، بلکه بسـیاری از آنهـا در بوتـه     گوناگون لغوی و شخصیت

نابع نقلی دارد همراه اثبات و تایید نقد قرار گرفته است؛ به بیان دیگر، گاه شارح، از آن م
 چه بسا وی کـالم آنـان را جـز بـا    . دهد و گاه پس از نقل، آن را مورد رد و طعن قرار می

اظهار نظر خاص لغوی خود، نقل نکرده، خواه موافق کالم باشد و یا مخـالف؛ بـه همـین    
باشـد، بسـیار    دلیل، مواردی که شارح، بدون توجه به دالیل لغوی تنها ناقل آراء ایشـان 

  .اندک است
  

  روش اجتهاد
بیشتر آرا و نظرات لغوی شارح، رنگ اجتهادی دارد و اجتهاد، دارای ابزار و وسایلی است 

عـواملی  . که هر که در این ره گام نهد، برای رسیدن به هدف مطلوب، بدان نیازمند است
ر روشـنی در  وجود دارد که شـارح، در بررسـی مفـردات، از آن اثـر پذیرفتـه اسـت و اثـ       

اجتهادات لغوی وی دارد؛ و ما در این بحث، بر این ابزار و عوامل تأثیر گذار و مستنداتي 
کنیم؛ این عوامـل از   دهد، تاکید می که روش اجتهادی شارح، در شرح لغوی را شکل می

 ،)قرآن، حـدیث و اخبـار  ( سیاق و فضای عمومی کالم،  تاثیر متون دینی: این قرار است
هـای لغـوی و    امثال، تاثیرکالمی، فروق اللغات، صرف و نحو و اعـراب، ریشـه   شعر عربی،

های زبانی، فهم بالغی، فهم اهل زبـان و مراجعـه و ارجـاع بـه مصـادر و منـابع و        گویش
  .معاجم لغوی که بدان اشاره شد

در ادامه به هر یک از این موضوعات به تفصیل پرداخته و جایگاه هر یک از این 
  :گردد ح لغوی تبیین میعوامل در شر

  ـ سیاق و فضای عمومی کالم1
ای است که توجه به آن، محقق را به معنایی عمیق رسانده و به مقصود  سیاق، قرینه

داخلی و خارجی؛ یا : هر متنی دو سیاق دارد. سازد تر می سخنور و یا نویسنده نزدیک
ای شرح یک سخن ادبی، ترین ابزاره این دو نوع قرینه، از مهم. قرینۀ متصل و منفصل

، به )قرینۀ متصل(اهمیت سیاق داخلی . فضای صدور و وضعیت خطابه و ایراد کالم است
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خود لفظ و رابطۀ موجود میان الفاظ مورد شرح و الفاظ مفرد در یک ترکیب  102

گردد که این موارد، باعث خاص شدن معنایی برای یک لفظ غیر از معانی احتمالی  برمی
ی ابزارهای فهم و عوامل مؤثر آن نقش مهمی در تشکیل سیاق برخ. شود دیگر می

داخلی دارد؛ بلکه فراتر از این، برخی موارد، چون بالغت و تاثیر کالمی و هر آن چه ذهن 
گیرد، قرینۀ متصل  شارح از آن در شرح و بیان معنای مقصود در واژگان کالم اثر می

جانبۀ الفاظ مفرد در یک ترکیب در  افزون بر اینکه، رابطۀ دو ١.شود کالم شمرده می
  .سیاق درونی، اثر مهمی دارد
در . ، شأن صدور کالم خطیب و ادیب است)قرینۀ منفصل(مقصود از سیاق بیرونی 

ها  ها و نامه میان شارحان نهج البالغه، کسی جز ابن ابی الحدید، به شأن ایراد خطبه
های هر خطبه و سخن که وی بر بررسی و ذکر وقایع و رخداد. توجه نکرده است

گردد که ذکر شأن  ورزد و این به اعتقاد وی برمی گفته اند، تاکید می) ع(امیرالمومنین 
صدور و ایراد خطبه، در فهم خطبه و مضامین و جوانب آن اثر گذار است؛ زیرا ما را در 

ر پس از این مقدمه، به ذک )271موسوي، (» .دهد فضای کلی القای خطابۀ امام قرار می
  :پردازیم چند نمونه می

  ).9/71همان، ، ابن أبي الحدید(» .معظم اللجّة، و المراد به هاهنا السیل: والتیار«ـ 1
، به شرح "مدینه"به  "دار الهجره"ـ شارح در جایی پس از تفسیر مقصود امام از 2

ر الهجرة المراد بدا: وقال الراوندي« :گوید پرداخته و نقدی بر نظر راوندی وارد کرده و می
ولیس بصحیح، بل المراد . إلیها) علیه السالم(هاهنا الکوفة التي هاجر أمیرالمؤمنین 

المدینة، و سیاق الکالم یقتضي ذلک و ألنه کان حین کتب هذا الکتاب إلی أهل الکوفة 
این، از موارد  ).14/9 همان،(» .بعیداً عنهم، فکیف یکتب إلیهم یخبرهم عن أنفسهم

  .الم است که به شأن صدور این نامه و جایگاه آن مرتبط استقرینۀ منفصلۀ ک
، معنایی بر اساس اقتضای حال ذکر "العریکه"ـ ابن ابی الحدید، در شرح واژۀ 3

کرده و بر همین اساس، سخن راوندی در این زمینه را مورد خدشه قرار داده است و 
: یکة إذا کان سَلِساً و قال الراونديفالن لیّن العر: العریکة هاهنا الطبیعة، یقال و« :گوید می

  ).2/129، همان(» .بقیة السَنام، و لقد صدق ولکن لیس هذا موضع ذلک: العریکة

_____________________________________________________________ 
 .چنانکه ممکن است عوامل پیش گفته در سیاق خارجی و بیرونی کالم هم اثر گذارد .1  
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 "أشباح"های قرینۀ متصله یا سیاق درونی، سخن شارح در معنای  ـ از دیگر مثال4
 هنا المالئکة، ألن الخطبة تتضمّن ذکر األشخاص والمراد بهم ها: األشباح«: است

  .١)309 /6، همان(» .لمالئکةا
  )قرآن، حدیث و خبر(ـ تاثیر متون دینی 2

روشن است که نسبت میان ادیب فصیح با ادیب افصح، بسان نسبت جویبار است به 
اش، که اگر رابطۀ میان این دو گسسته گردد و از هم جدا شوند،  خاستگاه و سرچشمه

یز سخن فصیح کسی است که نهج البالغه ن. آب جوی فرو نشسته و خشک خواهد شد
، و خود از سرچشمۀ قرآن و حدیث نبوی سیراب ٢فصاحت را در میان قریش بنیان نهاد

  .گشته است
شود و  از این روی، رابطۀ نزدیک نهج البالغه، با قرآن و حدیث پیامبر، روشن می

ذکر  شارح، با. اند ، به بهترین گونه، از این دو منبع بهره برده)ع(شک امیرمومنان بی
هذه من األلفاظ «: گوید های بسیاری، به این ارتباط عمیق اشاره کرده و می نمونه

، همچنین، ابن ابی )7/226همان، ( »من األلفاظ النبویة«یا  )6/376همان، ( »القرآنیة
از . الحدید، در شرح مفردات، استناد به قرآن و حدیث را اصلی برای خود قرار داده است

  :ر استناد به قرآن و حدیث، حداقل سه مورد ذیل قابل یادکرد استجمله اهداف شارح د
یا دفاع ) ع(گزینی امام  ـ دفاع از واژه2. ـ تبیین رابطه نزدیک قرآن با نهج البالغه1

ـ بیان معنای مفردات و تبیین مراد امام، از 3). ره(از دقت ضبط الفاظ، توسط رضی
  .آوردن لفظی برای معنایی ویژه

اند، نشان  هایی که به بحث از احتجاج در لغت پرداخته رجوع به نوشته: ـ قرآن1ـ2
گاه در احتجاج، برپایۀ سماع ـ به اتفاق و اجماع همگان ـ قرآن  دهد که نخستین تکیه می

 :هایی از شرح، در این موضوع، عبارتند از ، اما نمونه)1/216 بدیع یعقوب،( کریم است

_____________________________________________________________ 
 .)7/58، 194 /1، 1/105، 1/142، 7/25ابن ابی الحدید، : ـ برای مطالعۀ بیشتر نک .2  
تک جئ«:گفتو  ش سعایت کردمجلسدر ) ع(علي  است که وقتی ازمحفن بن أبي محفن به  ه،معاوی این سخن. 1  

فـو هللا مـا سـنّ الفصـاحة لقـریش      ! ویحک، کیف یکون أعیا النـاس « :معاویه به وی گفت »من عند أعیا الناس
 ابـن ابـی الحدیـد،   ( ، آن را نقـل کـرده اسـت   )علیه السـالم ( هنگام سخن پیرامون فصاحت امام ،شارح» .غیره
1/49(. 
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 :گفته است»المضطرب«نای کلمۀ شارح در موضعی، ضمن بیان مع ـالف 104

و إذا ضربتم في (: قال تعالٰی ،السیر في األرض: یعني المسافر، و الضرب: والمضطرب«
  .)17/65ابن أبي الحدید، (» )األرض

کوشد تا صحت سخن خود را اثبات  ب ـ در جایی نیز با استشهاد به آیۀ قرآن، می
: گوید آن و احتمال جمع بودنش میکه پس از بیان مفهوم » النجیّ«کند؛ مانند کلمۀ 

» أيْ متناجین )خلصوا نجیاً( :وقد یکون النجيّ جماعة مثل الصدیق، قال هللا تعالی«
  ).6/211 همان،(

حدیث و سنت، پس از قرآن کریم، نخستین منبع در تشریع : ـ حدیث و خبر2ـ2
از منزلت است؛ همچنین اختالفی در این نیست که در میان علوم اسالمی حدیث نبوی 

حدیث در . ای برخوردار است؛ بلکه مادر تمام علومی است که با اسالم رابطه دارد ویژه
حفظ زبان عربی، از نظر واژه و اعراب، اثر شگرفی داشته که اگر بگوییم حدیث، نقش 
بزرگ و اثر سترگی در اغنای عربی از مفردات و ترکیب و بیان داشته است، سخن به 

  ).حمادی:  کـن( ایم گزافه نرانده
قابل انکار نیست که حدیث صحیح، پس از قرآن، باالترین سطح فصاحت را داراست؛ 

 مـام و آنکـه ا ) 1/69فخـر رازی،  ( »أفصح من نطق بالضاد انأ« :همانطور که پیامبر فرمود
 .)354سید رضی، (خواندند  أمراء الکالمرا ) علیهم السالم( شهل بیتا و خود ،)ع(علي 

بزرگان ادب، دربارۀ احتجاج واستشهاد به حدیث نبوی، اختالف دارند؛ علمای لغت و 
شایان ذکر . هایی در تجویز یا منع آن بنویسندتا آنجا که برخی برآن شدند که نوشته

و وصی ) ص(است که هیچ یک از مخالفان احتجاج به حدیث، منکر فصاحت پیامبر اکرم
ر را در ایشان ایجاد کرده، این است که ـ به اند؛ بلکه، عامل اصلی که این نظ نشده) ع( او

گمان ایشان ـ حدیث، به خاطر جواز نقل به معنا، در عصر روایت و فراوانی راویان غیر 
های مختلفی در باب جواز و  عرب، دچار تحریف و تصحیف و فساد شده است؛ لذا نوشته

ل گرفت و این بحث، یا عدم جواز پدید آمد؛ تا اینکه فرهنگستان زبان عربی قاهره شک
خضر : ـ نک(ای در مجلۀ مجمع درج شد  نخست، توسط دکتر خضر حسین، طی مقاله

هایی تخصصی، پیشنهاد دکتر خضر  فرهنگستان، در کمیته .)197ـ3/210حسین، 
حسین را بررسی کرد و تصمیم خود را مبنی بر جواز استشهاد به حدیث صادر کرد که 

  ).4/7مجلة مجمع فؤاد األول للغة العربیة، (ه گشت فصل الخطاب این نزاع علمی کهن
پس از این مقدمۀ کوتاه دربارۀ احتجاج به حدیث در لغت و نحو، برخی استشهادات 

  :شود لغوی ابن ابی الحدید به حدیث پیامبر و سخنان صحابه ذکر می
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 یسبّخ عنا"و« :گوید چنین می ،»یسبّخ عنّا الحر« تی عبارابیان معن در ،شارحـ 1
أيْ یخفّ، وفي الحدیث أن عائشة أکثرت من الدعاء علی سارق سرق منها شیئاً  "الحر

 ،ابن أبي الحدید(» .ال تسبخي عنه بدعائک): آله  صلی هللا علیه و(فقال لها النبي 
2/65(.  

، به خبری از عمر استناد "طالع"ـ در جای دیگری شارح، در بیان معناي واژۀ 2
ملؤها، و منه قول عمر، لو أن لي طالع األرض ذهباً : األرض عطال« :گوید کند و می می

  .)17/171 همان،(» الفتدیت به من هول المُطَّلَع
أکل بکلّ الفم : والخَضم«: گوید می» الخضم«و » القضم« دو واژۀ تفاوتبیان ـ وی در 3

ضم أکل الخَضم أکل الشیء الرطْب و القَ: وضده القضم، و هو األکل بأطراف األسنان و قیل
الشیء الیابس و المراد علی التفسیرین ال یختلف وهو أنهم علی قدم عظیمة من النهَم و 

مستند کرده  ،ذر وأب بزرگ،صحابي سپس سخنش را به گفتار  »شدة األکل و امتالء األفواه
و  ،یخضمون و نقضَم و الموعد هللا: وقال أبوذر رحمه هللا تعالٰی عن بني أمیة«: است

  .)1/191 همان،( »قَضِمْت«بالکسر ومثله » مْتخضِ«الماضي 
  ـ  شعر 3

احتجاج ترین منابعی است که در فهم معنای لغت به آن  موثقو  ترین از کهن ،شعر
به شعر تفسیر ألفاظ قرآن  نیز درابن عباس چنانکه . )1/216 ،بدیع یعقوب(شده است 

إذا خفي علینا الحرف من الشعر دیوان العرب ف«: است کهنقل  از او کرد؛ می دااستشه
شعر دیوان عرب است؛ : القرآن الذي أنزله هللا رجعنا إلی الشعر فالتمسنا معرفة ذلک منه
کنیم و معنای آن را از  آنجا که سخنی از قرآن بر ما پوشیده باشد، به شعر رجوع می

ن به آ که یکالم«: گوید می الخزانة دربغدادي  )1/347سیوطی، ( ».کنیم شعر طلب می
استشهاد در زمینۀ  )1/29البغدادي، ( »جز آنشعر و : شود بر دو گونه است مید استشها
به کسی که شعرش قابل احتجاج و است عرب خُلّص ثابت  به آن نسبتی که شعره ب

ش شعر ین کسی که بهآخربرخی بر آنند که  .است، کسی تردید روا نداشته است
و شده تفصیل ای نیز قایل به  عده .)31، همان(ه است ن هَرْمَبإبراهیم  شود، اج میحتجا

هر چند از محدَثین و مولّدین باشند ـ را جایز ـ  ه سخن شعرای موثوق بهاحتجاج ب
استشهاد کرده،  تمام وأب این قول را برگزیده است؛ چنانکه به قول ،زمخشرياند؛  دانسته

د، عتقدنرخی مبین همچن .)30 همان،(در حالی که وی در دوران فساد لغت بوده است 
 زیرا ، استشهاد کند؛شعر و نثرمتقدم خود در  تواند در سخنش به سخن می یمتأخرهر 
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هر شاعری : محدث في زمانه باإلضافة إلی من کان قبله] فهو[کل قدیم من الشعراء « 106

) 29 همان،( ».از شعرای کهن نیز نسبت به شعرای پیش از خود جزو متاخرین است
 ، درابن أبي الحدیدهای روش  نحو و غیره، از ویژگیو  تلغدر  آنه شعر و استشهاد ب

 شعر انقدتنمو نیکوسرا  نعرااشاز این رو که خود، از  ست؛ا البالغه تفسیر مفردات نهج
تحت او را  ،ابن کثیرحتی  .اند خوانده شاعر حال نویسان، او را ای که شرح به گونه است؛
اش  دربارهتبی کُ و )13/2360 ابن الکثیر،(است معرفی کرده » الشاعر العراقي« عنوان

 /2الکتبي، ( ».أعیان الشعراء و له دیوان مشهور و هو معدود في ... الفقیه الشاعر«: گوید می
259(. 

شمرده عرب و امثال شعار ابن ابی الحدید را جزو راویان ا محمد ابوالفضل ابراهیم،
است » نظم فصیح ثعلب«ب کتاب صاحی، وهمچنین،  .)1/13ابن أبي الحدید، (است 

هفتگانۀ او که قصائد ی است و دیوان کشیده است؛ نیز او را نظمبه بحر رجز که آن را بر 
شعار و ا ۀراویهمین . ی اوستشعرو مهارت  نبوغ شهره است، گواه دیگری برعلویات به 

فلت واژگان غفهم در شعر  تهمیباعث شده که از ا بودن ابن ابی الحدید، ناقد شعرا
احتجاج کرده مام است؛ وی در جایی، به سخن ادق اصاین موضوع نیز عکس  بلکه نورزد؛

را مردود دانسته و از شعر کمیت، با استناد میت کُ ی ازبیت براصمعي  یرادابه این وسیله 
از  ،شعره استشهاد لغوي بدر شواهد شرح  از جمله. به سخن حضرت، دفاع کرده است

  : قرار زیر است
ثبات ا ساس شعر عربي وبر ا البالغه نهج از واژۀدفاع شارح  های ونهمن ترین همم ازـ 1

سخن وی در شرح ، ه نبوده استشیعیا شریف رضي  بالغه، ساختۀلنهج ا اینکه لفظ
ما ورد في « ی با عنوانباب شارح در، است) ع(ت حضرت امیروصایخطبه دوم، دربارۀ 
ناه من الشعر المنقول في صدر اإلسالم المتضمن ومما روی«: گوید می »الوصایة من الشعر

آنگاه در پی این  ).1/147ابن أبي الحدید، (» ...وصيّ رسول هللا قول) علیه السالم(کونه 
 توصای ویژۀو ت را در برداشته لفظ وصي و وصای بسیاری آورده که شعارعبارت، ا

مذکور در شرح، از آنِ اولین ابیات  .کرده استنقل شعر را بیت  85و است ن امنومیرما
  : گوید است که میبد هللا بن أبي سفیان بن الحرث ابن عبد المطلب ع

  صاحب بدر یوم سالت کتائبه و            ب خیبر ـاحـذاك ص یّنا علـم و 
    ! فمن ذا یدانیه ومن ذا یقاربه              النبي المصطفى وابن عمه وصىّ 

  )همان(                                                                                             
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در ضمن  "الحاصب"مورد دیگر، استشهاد به بیتی از لبید، در بیان معنای کلمه ـ 2
  : است، بدین مضمون که گفته است 57 طبۀخ

 تثیر الحصباء و هو صغار الحصٰی و یقال لها أیضاً الریح الشدیدة التي: الحاصب«
  : ، قال لبیدةحَصِبَ

  ».١ۀوفٍ حَصِبَصأذیالَها کلُّ ع               جَرَّتْ علیها إذ خَوَت من أهلها  
  )4/98 مان،ه(   

، پادشاه بیت امرئ القیس، به 166 طبۀخدر  »الدفیف«کلمۀ ی امعن شارح درـ 3
: شود میگفته ، نزدیک زمین پریدن اوست: فِ پرندهدفی«: گوید کرده، مید ااستن گمراه،

  :گفته استعقاب و تشبیه آن به  بشساصف در وامرؤ القیس  ،"عقاب دَفُوف"
  »٢شماللي دفوفٍ من العقبان طأطأتُ                ن لِقْوَةٍــاء الجناحیـکأني بفتخ

 همان،(  
9/205(  

کرده است، بسیارند که از د ااستشه شانشعره شرح مفردات ب درشارح کسانی که ما ا
بن ابی  بو تمام، حسان بن ثابت، زهیرا، هامرؤالقیس، کمیت، رؤب :شانندترین ای مهم

 ه، لیث، عروه بن العبدبي الصلت، تأبط شراً، بحتري، طرفابن  همیا، هعنتر ،، اخطلسلمی
بسیاری  نیز در شرح او به موارد . ...، فرزدق وبن ربیعهبو ذؤیت، لبیدا، هذینابن 
کقول «: گوید بی آنکه از شاعرش یاد کند، و تنها می کند مینقل خوریم که بیتی را  برمی
او به  برد؛ همچنین شاعرانی هستند که و از این دست به کار می» أنشدوا« یا ،»الشاعر
به منظور دیگری، غیر  ایشان را بیاتاو  شعارا کهبلاستناد نکرده، شرح لغوي در  شانشعر

  .کرده است نقل از فهم معنای لغت،
وارد است، استشهاد بیش از حد به اشعار، در فهم معانی شارح بر از ایراداتی که 

در مثال رابطۀ خاصی یافت؛ به عنوان  ،شرح و آنها بیناست که شاید نتوان  مفردات
خود را به  شعری از بیاتنیز در جایی، او  )1/83 ،همان( شعردر » الحمد«لفظ  کاربرد

 .)5/134همان، ( ذکر کرده است »نالمعنی ساق إلیه و الحدیث ذو شجو« بهانۀ اینکه

_____________________________________________________________ 
 .انی بر آن دامن گستراندهرگاه دیاری از اهل آن خالی شود هر باد گران و تندباد وز. 1  
] بـه قصـد فـرود   [بال هسـتم کـه    ای اسب تیزرو خود را خواباندم که گویی بر بال عقابی چابک وسبک به گونه .1  

 .نزدیک سطح زمین پرواز کند
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 اتعوموض دردبی ا و شعریای  ش، دانشنامهشرحهمین امر سبب شده است که  108

  . البالغه باشد نهجگوناگون باشد، بیش از آنکه شرح 
، با یادآوری شواهد شعری تروای نقل ابیات وروی خود را در  برخی از زیاده ،شارح

 و اینکه پس و پیش آن با هم مرتبط وویژگی سخن که شعر نیز جزیی از آن است 
 ها هنا ما قبل المعنی و وذکرنا«: کند اند، و در فهم کالم، مهم است، توجیه می مکمل هم

یأخذ بعضه برقاب بعض وألن ما قبل  ـ  ـ کما قیل ما بعده ألن الشعر حدیث والحدیث
  .)4/85 همان،( »المعنٰی وما بعده مکمّل له وموضع مقصده

  شرح لغوی  در یکالمهای  گذاریثراـ 4
ف ختالوی در مسایل مورد اد یعقاشک، دیدگاه کالمی مولف، آرا، نظرات و  بی
 ،بي الحدیداآثار ابن بررسی  گذارد؛ تألیف او اثر می از اموری است که در ،مذاهب
 هشرح نهج البالغ آشکار در یثرا ،مؤلف مذهبیگذارد که نظرات  باقی نمی تردیدی

شود که شارح در شرح سخنان  نظری اجمالی در شرح وی، روشن میداشته است؛ با 
های کالمی را در تایید عقاید یاران معتزلیش، به میان کشیده  ، بحث)ع(حضرت علی

های کالمی وی است  است؛ از این رو، روش وی در شرح معنای لغت، برگرفته از دیدگاه
داشته است که معنای خاصی را بر  ای از موارد دیدگاه اعتزالیش، وی را بر آن و در پاره

به خاطر دیدگاه مذهبی  ،شارح معتزلي ای از موارددر پاره. معنای دیگری ترجیح دهد
ی لغوي امعنهمچنین در مواردی که گریزی از  پناه برده است؛تأویل به ظاهر خود، از 
پسندد،  یآنگونه که در نظر دارد و م ،مصداق لفظ به تعیین اش، ثبات عقیدها ندارد، در

ه مامیامصداق کرده تا ناچار نشود ر یفستمطلق آن واژه را به طور  پرداخته است، یا اینکه
شرح ه ب دیگریعراب ا بهعراب کلمات ایل بدطریق تاز  گاهیو را برای آن واژه بپذیرد؛

کند  میتفسیر ای  را به گونهالفاظ  در جای دیگر، و پرداخته تا خود را راضی گرداند؛ تلغ
 ی،کالمبه مباحث د استنیا با ا ، و، دور بماندتسلسل دور ومانند  ،شکال منطقياز اکه 

برخی از  .گمارد خود همت می رأی تتقویبه و را رد کرده  یلفظ دیگران ازتفسیر 
  :در شرح لغوی، بدین گونه استشواهد تأثیر کالمي 

وفیهم الوصیة و «: از خطبه دوم )علیه السالم(علی  این سخن حضرتشرح در ـ 1
 هکاست ) علیه السالم(علی ، دربارۀ "الوصیة"ما تردیدی نداریم که «: گوید می» الوراثة

 ه آن را برمامیا ،"الوراثة" دربارۀ ماا ،...و است )صلی هللا علیه و آله(وصيّ رسول هللا 
» .یمدان می علم توراثرا حمل بر  ما آن کنند، حال آنکه ت حمل میمیراث مال و خالف

  ).1/145، همان(
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از » حجّته، خلیفة من خالئف أنبیائه یابقیة من بقا« تشرح عبار درـ شارح 2
و لفظ  "الحجة"لفظ آیا : اگر گفته شود« :گوید آن می شرح ، پس از183خطبه

 صاحبو فالسفه،  هتصوفم زیرا، نه: خواهم گفت؟ ه نیستامامیقول  همشعر ب "الخلیفة"
بر لفاظ این اطالق ا یاران معتزلی ما، منعی برایو نامند  می هیفو خل تحج و مرادشان را

های خدایند، بدین معنا که  تحجدانند؛ زیرا علما  در هر روزگاری، نمین امؤمن یعلما
خدا اینان را جانشینانش خود در زمین قرار داده تا بر اساس و  ت استحج شانجماعا

  .)78و  10/79 ن،هما(» .حکم او حکم کنند
خود سود جسته  داعتقبرای الفظ امام در آن از شارح هایی که  ز دیگر نمونهاـ 3

، 31، در نامۀ )ع(حسن به فرزندش امام  توصیاست، آنجاست که حضرت در 
این سخن را دلیل بطالن اعتقاد امامیه به عصمت شارح ، »أو أنقص في رأیی»  :فرماید می

  إنه الیجوز أن ینقص في: الن قول من قالهذا یدلّ علی بط« :افزاید شمرد، و می ائمه می
أو یسبقني إلیک بعض ":رأیه و أن اإلمام معصوم عن أمثال ذلک، و کذلک قوله للحسن

یدلّ علی أن اإلمام ال یجب أن یعصم عن غلبات الهوٰی و ال  "علیات الهوٰی و فتن الدنیا
  .)16/53، همان( ١»عن فتن الدنیا

آن را شارح ، که عمر بن الخطاباز  یخبر ، در شرح26 طبۀخهمچنین ذیل ـ 4
نام نهاده است، برای یافتن گریزی از لفظ و ظاهر، خود را به هر دری  »حدیث الفلتة«

رأي  را از قول شیعه، به» لفلتةا«زده و هر تکلفی را به جان آسان نموده تا معنای لغوی 
تة، فقد کان سبق فأما حدیث الفل«: گوید منصرف کند؛ وی می اعتزالخود در  صحابا

. إن بیعة أبي بکر کانت فلتة وقی هللا شرها، فمن عاد إلی مثلها فاقتلوه: من عمر أن قال
وقد أکثر الناس في حدیث الفلتة وذکرها شیوخنا المتکلمون فقال شیخنا أبو علي رحمه 

_____________________________________________________________ 
میرزا حبیب خویی در منهاج البراعة به نقد این برداشت ابن ابی الحدید پرداخته است؛ یکی از وجوهی که وی  .1  

این عبارت بیان کرده، این است که این جمالت، مانند عتابهایی است که در قرآن کریم، ظـاهراً متوجّـه    برای
از این اسلوب ) 20/11خویی،: ـ نک( امّا در حقیقت، دیگران، مخاطب این عتابها هستند؛ شده است،) ص(پیامبر

گویـد کـه دیـوار    به در می« مثل فارسی شود که معادل است بایاد می »جارة یا اسمعي و أعنى إیّاك«با عنوان 
اند که اگرچه خطاب به فرزندشان امام ، در این جمالت، مطالبی را بیان کرده)ع(به همین ترتیب، امام» بشنود
در ) ع(خوانند، مخاطب آن حضرت هستند و امـام است، امّا در واقع، خیل کسانی که این نامه را می) ع(حسن

 دری دلسوز قرار داده که نصایح خـود را منحصـر و محـدود بـه پـدری معصـوم،      طرح آن، خود را در جایگاه پ
 .خطاب به فرزندی معصوم، نکرده است
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ذکر الریّاشي أن العرب تسمّي آخر یوم : قال شیخنا أبو علي رحمه هللا تعالی و ...مشاورة
فسمّوا ذلک الیوم فلتة،  ،...من شوال فلتةً، من حیث إن محل من لم یدرک ثأره فیه فاته

رهم فقد أدرکوا ما کان یفوتهم، فأراد عمر أن بیعة أبي بکر تدارکها أألنهم إذا أدرکوا فیه ث
تر از عمر  در مورد حدیث فلته، پیش«: یعنی )19ـ2/34همان، (» ...عد أن کادت تفوتب

بود که خدا شرش را نگاه ) خطا و لغزشی(بیعت ابوبکر فلته ": نقل کردیم که گفت
مردم درباره حدیث فلته، فراوان  ".داشت؛ پس هر که دوباره چنین کرد او را بکشید

 خدایش که یابوعل ما شیخاند؛  ا آن اقوال را آوردهاند و متکلمان بزرگ م سخن پراکنده
 از مقصود بلکه ؛ندارد خطا و لغزش یمعن اینجا در »فلتة« لغت: گویدیم ،کناد رحمت

 که یابوعل ما شیخ ...آید پیش نظر تبادل و مشورت بدون که است یناگهان کار ،آن
 فلتة را شوال ماه زرو آخرین  عرب که است گفته یریاش: گویدیم ،کناد رحمت خدایش

 ،گرفتینم را خود خون انتقام روز آن در کس هر که جهت این از ؛بودند نهاده نام
 را یچیز ،گرفتیم را خود خون انتقام روز آن در یکس اگر و دادیم دست از را فرصت

 مزبور، سخن از عمر مقصود و. بود کرده دریافت و جبران ،بدهد دست از بود ممکن که
   .شد جبران و تدارك ،برود دست از بود نزدیک آنکه از پس ،ابوبکر بیعت هک است این

  لاـ امث5
چه  تازیان،. است لثَمَهای زبان عربی، بسان هر زبان نژادۀ دیگر، وجود  از ویژگی

ی دارند مثالارموز و  انه،عامیسخن گویند یا  فصیحنشین،  و بادیه بدوی شهرنشین و چه
توانست معنای مقصود ، دقیقاً نمیمثالاگر ا. برند آن بهره می های گوناگون از که به هدف

بردند و شاعران و ادیبان در  شان آن را به کار نمیکالم مردمان در، متکلم را  القا کند
 راانتشجستند و اینچنین گسترده در میان مردم  شعر و خطابه و نثرشان بدان توسل نمی

که آوردن آن در ، و ضرب المثل، نقلش کند ، سینه به سینه،سلفاز خلف  یافت که نمی
: ـ نک( است »مخاطببرای متکلم مراد دل  کشیدن ریصوت بدان وتمثّل به منظور «سخن 

نزد عموم مردمان و خواص  ،مستنداتترین  یکی از شایع، )3/93 بدیع یعقوب، همان،
 آید به شمار می یدبی و بالغمتون ا بارزهای  از ویژگیمثال ضربُ االاز این رو . آنان است

باشد، ) علیه السالم(علي حال اگر متن، از آنِ  اند؛ شان را آراستهآثار به وسیلۀ آن، دباکه ا
شارح ما را به دو موضع  البالغه، شرح نهج نگاهی بر. اهمیت موضوع روشن خواهد شد

  : کندرهنمون میمثال نسبت به ا



 

   بن ابی الحدید در شرح نهج البالغهروش لغوی ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 

111

بر اساس کاربردش در و  ره کردهوارد شده، اشا امامهایی که در کالم  به مثل) الف
  ؛تازیان، آن را توضیح داده است میان
 هایی که مثللضرب ااز  نمونه چند. ، از امثال بهره برده استشرح مفردات گاه در) ب

  :به کار رفته، بدین قرار استشرح در 
 »یختلها راصدها... ال أکون کالضبع« :اندکه گفته )ع( این سخن امامشرح  درـ 1
أحمق من الضبع ویزعمون أن الصائد یدخل : والعرب تقول في رموزها و أمثالها«: دگوی می

.... أطرقي أمّ طُرَّیق، خامري أم عامر ویکرر ذلک علیها مراراً: علیها وِجارَها فیقول لها
الخ فتشد عراقیبَها فال ... أبشري أمّ عامر بکُمّ الرجال: فیدخل علیها فیوثقها وهو یقول لها

عرب در رموز و : یعنی )214، 213 همان،(»...و شاءت أن تقتله ألمکنهاتتحرك ول
بردند که شکارچی بر در  تر از کفتار، و گمان می نادان: أحمق من الضبع: امثال خود گوید

ام طریق و ام عامر ( أطرقي أمّ طُرَّیق، خامري أم عامر :گوید رود و به کفتار می النۀ آن می
کنند تا خواب بر او چیره گردد؛  سخن را بارها بر او تکرار می این) کنیۀ این حیوان است

ای : أبشري أمّ عامر بکُمّ الرجال: گوید آنگاه بر او داخل شده او را به بند کشد، و به او می
افکند تا  ، شکارچی بند به گردن کفتار می...عامر بشارت ده که در چنگ مردان افتادی امّ

  ».تواند را بکشد میحرکتی نکند و اگر بخواهد او 
یعنی « :گوید ، می143 طبۀخدر » ناقعة مرویة«): ع( در معنای این کلمۀ امامـ 2

در  و آن را تسکین بخشید و فرونشاند :نقعاً ونقوعاً ،، نقع الماء العطشفرونشانندۀ تشنگی
جرعه جرعه نوشیده شود، تسکین  ای که یعنی نوشیدنی» الرَّشْف أنقع«: است مثل

  .)9/66 همان،(» .شود هر چند با آرامی انجام می زداتر است؛ عطشو  تر دهنده
ولئن کان ما بلغني عنک حقاً «: فرماید که می 71از نامۀ تعباراین تفسیر  در ـ 3

ه عرب ب: لجملُ أهلِک: قوله« :گوید می شارح ،»لَجَمَلُ أهلِک وشِسْع نعلِک خیرٌ منک
، بند "شِسْع النعل"ما ا... ارجی و فرومایگی آورد، در حقارت و بی میمثل  ، شتر،"جمل"

اش که  مشهوری است، برای خوار شمردن؛ به خاطر پستی مرتبهمثل نیز  و دوال کفش،
  ١.)18/44، همان(» .ها گردد در خاک لگدمال گام

  فروق اللغات به ـ  استناد6
_____________________________________________________________ 

، 1/269، 6/82، 11/65، 1/154، 6/339؛ 8/201 ، 14/8 ابـن ابـي الحدیـد، همـان،    : ـ برای اطالع بیشتر نک. 1 
16/6. 
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های خردی باشد که به ذهن نیاید و در بسیاری موارد، چونان واژگان  بین آنها تفاوت
ابن گام نهاده، فروق اللغات نخستین کسی که در زمینه . معنا، به نظر آید مترادف و هم

: ـ نک( ، است»الفروق اللغویة«صاحب  ،بو هالل العسکريپس از او او است قتیبة 
دیگرانی که پا ابن قتیبة و عسکري و « :گوید میدکتر الدایة  )محقق ۀمقدمالجزائري، 

مفردات تعداد بسیاری از  متوجه شدند که بسیاری از مردم، جای پای ایشان نهادند،
واژگان را که معنایی نزدیک به هم دارند را مترادف و مشابه فرض کرده و آنها را به 

 تفساد لغ آن را نوعی ازو  ها نیستآن بین یفرقبرند که گویی هیچ  ای به کار می گونه
 شان بازگردانند یحقیق معانیبه ـ  که بسیار هم بودـ کوشیدند این واژگان را و دانستند 

استعمال درست آن را روشن و نزدیک به هم تمایز قایل شدند بین معاني  لذا و
   .)4 ،5 همان،( ».ساختند

ابراز داشته است؛ چنانکه  یا ویژه تعنایبه این موضوع  ،شرح مفردات ، درشارح 
دو فرق ای از موارد، وی در پاره را یادآور شده است؛ البالغه نهج های میان واژگان تفاوت

میان واژۀ فرق در مواردی هم، ؛ وارد شده را تبیین کرده است کالم امامی که در لفظ
اصلی را ی امعنکند تا  های متقارب المعنا را بیان می با دیگر واژهمام مورد کاربرد ا

کار شواهد  برخی از. ، پرده برداردالفاظ مناسب در گزینشمام ت افصاحاز  ودریافته 
  :البالغه، بدین شرح است لغات نهجالفروق  در زمینۀمؤلف 
 وأعنان مساربهم و«: اندکه گفته 124 طبۀخدر  ،)ع( سخن امامتفسیر  درـ 1

ما یسرب فیه المال الراعي : مساربوال«: گوید ی آن میمعناشارح ضمن بیان  ،»مسارحهم
در این است ، "سرب"و  "سرح"فرق بین  و« :گوید ، سپس می»ما یسرح فیه: المسارح و

» .شرط نیست "السُّروب"حال آنکه این امر در مورد  در آغاز روز است؛ "السُّروح"که 
   .)8/9، ابن أبي الحدید(

 و سایر واژگانمام واژۀ گزیدۀ اتفاوت میان بیان در آن به شارح نمونۀ دیگر که ـ 2
موسوم  ،82ۀ خطباز » ماتحاً في غربِ هواه«): ع( کالم حضرتشرح  پرداخته است، در

الذي یستقي الماء من البئر و : والماتح«: گوید می» الماتح«ی امعن است که در بیان غرّاءبه 
: گوید ، وی سپس می»الذي نزل البئر إذا قلّ ماؤها، فیمأل الدالء: هو علی رأسها و المائح

: پاسخ چنین بود پرسیدند، "حیالما"و  "الماتح"فرق بین لغت دربارۀ  ۀئماز یکی از ا«
مقصود وی از این سخن، تایید » .، فاألعلیٰ لألعلٰی و األدنیٰ لألدنٰیاعتبر نقطتیْ االعجام
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، )الماتح( کند؛ آن واژه که نقطه در باال دارد معنایی است که براي این دو واژه بیان می
کشد و آن یک که نقطه  داللت بر شخصی است که باالی سر چاه است و از آن آب می

، داللت بر آن دارد که شخص به دلیل کم بودن آب چاه، به پایین )المایح(در پایین دارد 
  .)6/213 همان،( دارد رود و آب برمی آن می
» الخضم« با» القضم« وتتفاو  161طبۀ خاز » قضم الدنیا«تفسیر  در دیگرـ مثال 3

تناول منها قدر الکفاف، و ما تدعو إلیه الضرورة من خَشِن : وقَضَم الدنیا« :آمده است
صل ا«: گوید سپس می »"!یخضمون و نقضِم، والموعد هللا": العیشة وقال أبوذر رحمه هللا

خوردن  ،"الخضم" ، وها چیز خشکی را خوردن است های دندان با کناره، "القضم"
  ١.)9/179همان، ( ».زهای نرم با تمام دهان استچی

  اعراب نحو و صرف وبه  ـ  استناد7
   مقصودروشنگری و  امعن استنباط در نیزنحوی  مسائل صرفی وبه  ،ابن أبي الحدید

 ،فعلمختلف  وزانا ،بوابامعاني ، معاني حروف مرجع ضمیر و .داشته است اهتمامکالم، 
ه و تأویل فعل بدارد تغیّر معاني  ، که نقشی مهم درصرفیق یدقا ت،عباردر  هعراب کلما

صرفی و مسایل دیگر مربوط به موضوعات ی اسم فاعل و امعنه مصدر و اتخاذ مصدر ب
ها و  هنسخوی ذکر شده است؛ همانگونه که این امور در ارزیابی  شرح بارها در نحوی
رفع و نقد لغوي و ی ترجیح یکی بر دیگرو  بررسی آنو یک واژه مختلف های  روایت

  .ت نقش به سزایی داردلغاحتمالی درشبهات 
  :است ، از این قرارصرف و نحو و اعراببه شواهد استناد شارح  از جمله

 که آغازـ ) ره(رضي آغازین  ۀخطباز » ومَغرِس الفِخار المُعْرِق«شرح در  ،ـ شارح1
من پذیرفتن نسخۀ کسر و اعراب فاء در آن، ض "فخار"دربارۀ واژۀ ـ اوست شرح لغوي 

، در توجیه سخن خود، ضمن نقل قول از یکی از پیشوایان لغت، چنین )فِخار(فاء
 است؛ کسر فاءه ، ب"الفِخار" آن واژه :این روزگار، به من گفت تائمة لغیکی از «: گوید می

 چون نیست؛ جائزکه  دهند برخی خواص، در آن به خطا رفته، آن را فتحه می: وی گفت
: مثل است نه شکل دیگر؛کسر ه ب "فِعال"بر وزن  "فاعَل" و مصدرِاست  "فاخر" مصدرِ

به عقیدۀ  ؛قاتلت قِتاالً و نازلت نزاالً، و خاصمت خِصاماً و کافحت کِفاحاً و صارعت صِراعاً
؛ "فاخر"مصدر باشد نه  "فخر"و مصدر  باشد  کلمة مفتوحة الفاءمن بعید نیست که این 

_____________________________________________________________ 
 .11/191، 9/205، 6/197، 7/94، 1/67، 4/85 ، 1/2: ـ نیز نک. 1 
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» فَعال« بر وزنـ  ی باشدحرف حلقآن  الم الفعلش یا عین گرامصدر ثالثي ـ یعنی  114
رد مو یکتاب یاشیخ  آن را مگر اینکهسَمَح  سَماحاً و ذهب ذَهاباً، است مثل فتح ه ب

  .)1/66همان، (» .ه زایل گرددشبهتا ، به صراحت گفته باشد اعتماد
) ع(میرا نمونۀ دیگری که به بحث معانی حروف مربوط است، این سخن حضرتـ 2

در » الم«ی امعن شارح، ضمن تبیین» مضی لسبیله«: که گفته اند ،ه استشقشقی ۀخطباز 
مضیٰ علی سبیله، : مات، والسبیل، الطریق وتقدیره: مضیٰ لسبیله« :گوید آن عبارت می

در اینجا  )1/163 ،همان(» .فخرّ صریعاً للیدینِ و للفَم: کقوله» علٰی«وتجيء الالم بمعنٰی 
شود؛  مختلف روشن میمستندات ون جاهای دیگر، شرح روابط موجود میان نیز، همچ

شناختن این و از آن استفاده شده است معاني حروف به د استشهکه در اشعر مثل 
  . دهد متن، یاری میی لغوي امعنرا در تبیین شارح  ،معاني
وطیبوا «: است که گفته اند 65 طبۀخمثال بعدی، در شرح سخن حضرت در ـ 3
 »نفس«بودن  تمییزکه ابن ابی الحدید، دلیل آن را » نفساً«نصب  و» أنفسکم نفساً عن

، آید تنها مفرد میتمییز چون «: کند گونه بیان می دانسته و دلیل مفرد آمدن آن را این
 همچنان که» أنعموا باالً و ال تضیقوا ذرعاً،: عرب گوید هر چند در معنای جمع باشد،

باقی  جمع را بر صیغۀ "األنفس"و «: کند ا چنین توجیه میر "األنفس"جمع آوردن 
وطّنوا أنفسکم علی الموت : گوید می، چون نیازی به مفرد آوردن آن نبوده است گذاشت

وقتی رفتن مال را ساده : طبتُ عن مالي نفساً: و عرب گویدعلیکم،  هوال تکرهوه وهوّنو
  .)5/141، همان(» .انگاری
  ها گویش لغوی و های به ریشه ـ استناد 8

ها محصور گردد؛ بلکه  ها و گویش آن نیست که تنها در ریشهعنوان مقصود ما از این 
های  ـ ریشه1 :ایم که از این قرار است ما در این بخش، چند موضوع را مدّ نظر داشته

 ثانویۀ معانيابتدایی که ی امعنخواه به و  در یک واژهی حروف اصلی امعنخواه به  ،لغوی
که بر واژه گذشته است، تا معنوي تحول بیان تطور لفظی و  ـ2ز آن برآمده است؛ الفظ 
شهرها عرب  یا هعراب بادیی که ایابیان معنـ 3. که امروز در دسترس است ییمعنادر 

  :اند؛ این موضوعات، در قالب این عناوین قابل بررسی است آن را به کار گرفته
 تطور لفظي ـ 1

آمن غیره " واژه ازصل ا...«: خوانیم ، می62 از نامۀ "هیمنالم" شرح لفظ در ـ 1ـ1
و گواهی خود، دیگری را از ترس ایمن  شهادتا ب ،شاهداست، زیرا  "من الخوف

ابدال کردند،  یاءرا به » مؤامن« ۀهمزو یکی از دو  کردند تصرّفدر آن  سپس گرداند؛ می
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، لذا أرقْت وهَرَقْتمثل  مودند؛قلب ن هاءرا به  ههمزتبدیل شد؛ آنگاه » مؤیْمِن«و به 
   .)17/116 همان،(» .شد مُهَیْمن
گذشته بر آن، و مراحل » الملک« ، دربارۀ واژۀ111 طبۀخ در شرح ـ همچنین،2ـ1

 ههمزه ب "مالک" ،الملکاصل « :گوید امروزی، می شکلاز شکل ابتدایی تا تبدیل آن به 
 "األلُوك"و  "األلوکة"یرا در اصل از ز ه است؛زائدآن میم  و "مفعل"وزن بوده است؛ بر 

 شاعر گشته است؛ چنانکه مألك مقدم شده وو الم  ه قلب شدهکلم .است؛ به معنای نامه
   :گفته است

   "فلستُ إلنسيٍّ ولکن لمألكٍ             تنزّل من جوّ السماء یصوب"
 ،جمعم و هنگا، "مَلَک": و گفته شد ، افتاداستعمال تکثرآن به دلیل  همزۀسپس 

، أمیّة بن أبي الصلت ؛ چنانکهمالئکة و مالئک: گویدو عرب می، ه بدان بازگشتهمز
  :  چنین گفته است

  »."وکأنّ بِرْقِعَ و المالئک حولها               سَدِرٌ تواکله القوائم أجرد"
 همان،(  
7/186(  

  :تطور معنويـ 2
کنت لفي ساقتها حتی  أما وهللا إن« 32 طبۀخدر امام این سخن شرح  در ـ1ـ2

این است که  "ساقتها"در صل ا«: خوانیم چنین می» ولّت بحذافیرها، ما ضعفت وال جبنت
برای معنای  "الساقة"لفظ سپس حائض و حاضة و حائک و حاکة، باشد مثل جمع سائق 

» کاروان یا سپاه استآخر  و فرمانده درسائق شده است؛ چون ل ااستعم "ألخیرا"
  .)3/148، همان(

است که  90 طبۀخاز جمله شواهد دیگر در تطور معنایی، واژۀ غیابات از  ـ2ـ2
شارح آن را در اصل، ژرفای چاه دانسته که به هر امر پوشیده و مبهم و پنهانی اطالق 

جمع غَیابة، و هي قعر البئر في األصل ثم نقلت : وغیابات الغیوب«: گوید شده است؛ او می
  .)7/22 همان،(» .بةإلی کل غامض خفي، مثل غیا

  :آنمعنوي گذاری ثراو  ها ـ گویش3
را با توجه به اختالف کاربرد معنوی آن،  »السُّدَف«، واژۀ 86 طبۀخشارح در شرح 

 :ها و لغات عرب، از اضداد دانسته و در گویشی، معنایش را چنین گوید میان گویش
، آنگاه، آن معنا را به »است ای از شب دیجور و تاریک و آن پارهجمع سُدْفة، : والسُّدَف«
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دهد و معنای کاربردی دیگر قبایل را روشنی و پرتو نور  گویش نجدیان نسبت می 116

هذا في لغة أهل نجد، و أما غیرهم فیجعل السدفة الضوء، و هذا «: گوید بیان کرده و می
آورد  یدر ادامه، قول برخی را م» اللفظ من األضداد و کذلک السَّدَف، بفتح السین و الدال
اند؛ چونان که در وقت میان طلوع  که آن را آمیختگی تاریکی و روشنایی به هم دانسته

اختالط الضوء و الظلمة کوقت ما : السُّدْفة: وقد قیل« :فجر و رخ نمودن خورشید است
الصبح و إقباله، و أسدف اللیل، أظلم، و أسدف : بین طلوع الفجر إلی اإلسفار، و السَّدَف

» أسدفوا«أسدف الباب، أیْ افتحه حتی یضیء البیت و في لغة هوازن : ، یقالالصبح أضاء
  .)6/200 همان،(» .أیْ أسرجوا، من السراج

  فهم بالغي به ـ استناد 9
ه، متن ادبی، در حد و سطح دیگر متون به جز قرآن نیست؛ بلکه تفوق آن نهج البالغ

 است، روشن است؛ نکات بالغی استعارات و مجازات وسرشار از  هایی که باکتبر همۀ 
تعالی  و تفصاحگذار  خود بنیان ،)علیه السالم(مام علي آن ا صاحب همان گونه که

لذا تنها نگاهی ) 6/348ابن أبي الحدید، ( است» إمام أرباب صناعة البدیع« وبخش بیان 
کشف در  مؤلفکافی است تا میزان تالش  ،بالغي شرح ابن أبي الحدیدگذرا به وجه 

در شریف مرتضی بر اساس سخن  او را دریابیم؛ مام وحکمتت ابالغهای گوارای  هچشم
للعرب مالحن في کالمها، و إشارات إلی األغراض و تلویحات بالمعاني، متی لم « :مالیا

یفهمها و یسرع إلی الفطنة بها من تعاطی تفسیر کالمهم و تأویل خطابهم کان ظالماً 
در شرح، به این استناد بالغي ت و اهمی) 1/35، لمرتضىالشریف ا( »نفسه، متعدیاً طوره

و در صورتی که از  ی،و مجاز تی استاستعمال ادبا حقیقبازگشت دارد که واژه را در 
و سخنور دانست؛ زیرا مراد مراد ادیب توان هر دو را  کالم عرب خلص شاهدی باشد، می

دۀ مراد اوست، ممکن است اصلی ادیب، در دل او پنهان است و لذا سخن او که بازگوین
چند معنای احتمالی در بر داشته باشد که هر یک به طور جداگانه مقصود نظر خطیب 

 :گوید می )ره(شریف مرتضی هم بوده باشند و این ویژگی کالم بلیغ است؛ چنان که 
لیس یجب أن یُستَبعَد حمل الکالم علی بعض ما یحتمله إذا کان له شاهدٌ من اللغة و «

لعرب، ألن الواجب علی من یتعاطی تفسیر غریب الکالم و الشعر أن یذکر کلَّ ما کالم ا
أن یکون أراد المخاطب کل واحد منها منفرداً، و   یحتمله الکالم من وجوه المعاني، فیجوز

پس آنکه به بحث ) 46، همان( »لیس علیه العلمُ بمراده بعینه، فإن مراده مغیَّب عنه
ت لغت نیز در کنار علوم بالغبایست بر  پردازد، می می الغهالب مفردات نهجپیرامون 
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. مرتبط است آگاهی داشته باشدمجاز و استعارات و کنایات به هر آنچه با و  مسلط باشد
دهد و در آن نیز  ت نیز شرح میطریق بالغواژه را از  ،ابن أبي الحدید از این روست که

  : توان به موارد زیر اشاره کرد می ،فهم لغات ت درتأثیر بالغهای  از نمونه .درخشد نیکو می
وباض وفرّخ في « :که فرموده است 7طبۀ خاین سخن، در شرح  وی درـ 1

های مردمان را استعاره از  گذاردن و جوجه نهادن شیطان در سینه ، تخم»صدورهم
اء استعارة للوسوسة واإلغو«: گوید وسوسه و اغوا گرفته و عالقۀ آن را تبیین کرده و می

ومراده طول مکثه وإقامته علیهم ألن الطائر الیبیض والیفرخ إال في األعشاش التي هي 
   .)1/216 ابن أبي الحدید،(» مسکنه وطنه و
را به جهاد ن امؤمنکه  10طبۀخدر ) ع( همچنین در سخنی از آن حضرتـ 2

جمع أال وإن الشیطان قد « :فرماید دهد و می هشدار می شیطانکند و از  ترغیب می
آن، کلمۀ شیطان را دارای دو وجه بالغي  و هشأن صدور خطببا توجه به ، شارح »حزبه

یمکن أن یعني بالشیطان «: گوید احتمال معنایی در حقیقت و مجاز دانسته و می
قد جمع حزبه واستجلب ": الحقیقي ویمکن أن یعني به معاویة فإن عنٰی معاویة فقوله

ئقه، و إن عنٰی به الشیطان، کان ذلک من باب االستعارة کالم جارٍ علی حقا "خیله ورجله
استفزز من استطعتَ منهم بصوتک وأجلب علیهم بخیلک و( :ومأخوذاً من قوله تعالٰی

  .)1/225همان، ( »)کورجلک
 طبۀخایم، آنگاه که در  اختصاص داده) ع(کالم امام  درجناس پایانی را به ـ مثال 3
در این شارح اما سخن » شاخص، و األعمٰی إلیها شاخصر منها یفالبص«: فرماید می 133

دارد که در دو موضع، سخن دو معنای متفاوت را  "شاخص"باره، اشاره به جناس تام در 
فمن مستحسَن التجنیس، و هذا هو الذي یسمّیه أرباب الصناعة الجناس «: رساند می

، بالفتح، إذا فتح "صرُهشَخَص ب"، و الشاخص الثاني من"الراحل "التام، فالشاخص األول
  ١.)8/210 همان،(» عینَه نحو الشيء مقابالً له و جعل له یطرف

  زبانهل افهم به  ـ استناد10
ن او ناطقزبان هل افهم  هر ادیبی که به مباحث لغوی و مفردات پرداخته، حتما به

سزگین زیرا بنا بر گفتۀ فؤاد  خلّص آن نسبت به الفاظ، اهتمام ویژه مبذول داشته است؛
 اند، نقش به سزایی در شناخته شده "فصحاء األعراب"به  که ییعلما« تردیدی نیست که

_____________________________________________________________ 
 .14/8، 9/37، 2/18، 5/139، 7/199 همان،: ـ برای اطالع بیشتر نک. 1 
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فرهنگی  گرد و بی و اگر ایشان را بدویان بیابان اند داشته معاجم عربیپیدایش  118

ی که حکایت از خباردانسته و نه توان نوشتن داشته اند، با ا بشمریم که نه خواندن می
در  ،کالم عرباز این رو، ) 8/17سزگین، (» .ارد، تناقض داردتالیفات تخصصی ایشان د

شک، در فهم متن، بدان استشهاد  بی و قابل استناد است لغویها و مطالعات  پژوهش
  .شود می

زمان، اگر با هل الفاظ در میان افهم و استعمال متعارف نسبت به شارح موضع 
است یعنی کالم معیار از استعمال ع ادف مخالفت داشته باشد،) ع(کاربرد واژه نزد امام

مردمان ترجیح  نزد تعارفرا بر م )ع(قول امام ای که در بسیاری موارد، ه گونهب؛ کالم امام
در  ،استعمال عرب خلص وزبان هل افهم نقش  ی ما اکنون، تنها قصد داریمول است؛ داده

فهم و استشهاد به بهترین راهنمای ما در یافتن این موارد، . را بیان کنیمشرح مفردات 
 ؛ویقال ؛تقول العرب: دارد چنین بیان می شارحالفاظی است که شرح دراستعمال عرب 

اما برخی  ؛...و، ..والمسموع ؛وما یتعارفه الناس ؛...وإذا أرادت العرب أن تعبّر ؛کما تقول
  :ها، در شرح نهج البالغه ابن الحدید، از این قرار است نمونه
وقد سُئِلَ عن مسافة ما بین المشرق و «: 300در حکمت عبارت حضرتشرح  درـ 1

لفظ  در به کارگیریقول امام  ازدفاع در شارح » مسیرة یوم للشمس: فقال: المغرب
و  "بینهما مسیرة یوم" :گوید چنین می عرب این» هکذا تقول العرب« :گوید می »مسیرة«

ابن أبي الحدید، ( ».اسم "المسیرة" است ومصدر  "مسیر"، چون "مسیر یوم" گویند نمی
19/163(.  
میان مردم متعارف را بر استعمال  )ع(مامواژۀ منتخب اشارح از جمله مواردی که ـ 2

احذروا صولةَ الکریم إذا جاع و «: 47ت شرح حکمترجیح داده است، سخن اوست در 
ن مردمان آنچه در میا "الشِّبْع"و  "الجوع"مقصود امام از « :گوید وی می ».اللئیم إذا شبع

احذروا صولة الکریم إذا ضِیمَ و امتهُنِ، و : بلکه منظور این است که متداول است، نیست؛
یعنی از خشم انسان بزرگوار، آنگاه که بدو ستم شود و خوار : احذَروا صولة اللئیم إذا أُکرِم

گردد، بترسید و برحذر باشید، از دست درازی انسان فرومایه، آنگاه که گرامی داشته 
  .)18/141 همان،(» .شود

کـه از  اجتهـادي   و روش مـنهج همچنین نباید از یاد برد که شارح معتزلی، در کنار 
 وپـردازد و روشـی ویـژه     مـی ن الغویـ  و ناحراشـ دیگـر   آراء لغـوي نظر گذشت، به نقـد  

درونی او  و علميهای  البته انگیزه دهد که دید پژوهنده قرار می هایی علمی در پیشرامعی
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کند که به خاطر حجم زیاد آن، در این نوشتار، از آن سـخنی   ین نقدها ترغیب میرا به ا
هـایی در برخـی از    ها، ایرادات و خرده ابن ابی الحدید، البته از اشکالشرح لغوي . نگفتیم

  .طلبد ی دیگر میمجالکه سخن از این همه، ، مبرا نیست لغات فهم تفاسیر و
  

  نتیجه 
توان گفت که  ه، مینهج البالغبر وي شرح ابن أبي الحدید لغو روش منهج پس از بررسی 

منهج کالمي و تاریخي و های گوناگون، همچون  و روشمناهج گیری از  وی افزون بر بهره
ویـژه مبـذول داشـته     عنایـت  البالغه، لفاظ نهجاغرائب  و تبیین تفسیربه ادبي و بالغي، 

شـرح  ی در و. ی، استوار ساخته استای که شرح خود را بر بنیان شرح لغو به گونه است؛
  . ی را در پی گرفته استخاصمند عمل کرده و منهج  روش ،لغوي

لغـوی و   هـای  باکتـ  که به آنچـه در البـالی  ، نیست مقلّدصرفاً  ،مفردات شرحاو در 
بلکه در شرح خود، دو روش را در پیش گرفتـه   بیند بسنده کند؛ پیش از خود میشروح 
نقـل   معـاجم لغـوی  را از ی لفـظ  امعنـ  مـوارد،  یبعضوی در  .يو اجتهاد ؛تقلیدي: است
ی شـارح،  ول. استمقلّد  ابن ابی الحدید، در این موارد کشد؛نقد آنکه آن را به  بی کند، می

بـه   ش،شرحبر همین اساس، در  .پرداخته استشرح لغوي در بیشتر موارد به اجتهاد در 
ماننـد   امثـال و  شعر و وزبانان  عربمباحث کالمی و فهم  فهم بالغي و قرآن و حدیث و

از واژگـان نهـج   مـراد امـام   کشـف  معـاني و  از آن در دریافـت   و آن استناد ورزیده است
  . البالغه، کمک گرفته است
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