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 چکیده 

ايی پيرامون فصاحت و صحت لفظی و معنافکنی شبهه .ترين انواع نقد و تحليل متن استمهم نقد لغوی يکی از
از مواردی است که در نقدهای موجود کمتر به آن توجه شده  گزينیواژهدر  )ع(و دقت امام البالغهنهجواژگان 
( در شرح خود به واژگان اهميت داده و شايد از معدود شارحانی است که در 656 معتزلی )مالحديد ابیابناست. 

 البالغههجننسبت به الفاظ الحديد ابیابندر شرح  شدهمطرحاشکاالت  است. برآمدهشرح خود به دفاع لغوی از متن 
ا چند معنايی بين دو ي باطو ارتدر سه حوزه صحت لفظ، ارتباط لفظ مورد استعمال امام)ع( با معنای مقصود،  عمدتاً

ی در سطوح مختلف آوايی، لغوی و نحوالحديد ابیابنبررسی دفاعيات ادبی و زبانی نقد و اين مقاله به  .واژه است
گزينی امير مؤمنان)ع( را از زبان شارح معتزلی و با و دقت واژهالبالغه نهججايگاه لغوی  کوشدمیپرداخته است و 

 .واند الگوی کارهای مشابه گردد ـ تبيين کندسامانی موضوعی ـ که بت
 

 .، روش لغوی، سطح زبانی، سطح ادبیگزينیواژهالحديد، ابیابن ،البالغهنهج :هایدواژهکل
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 . مقدمه1

ت آن اس ورد استفاده درـ، الفاظ مکالميکيز بالغت ـا و سطوح در فصاحت و نـهترين عرصهيکی از مهم
 .ـ يل ترکيب اضافی، وصفی و مانند آنبا الفاظ ديگر از قب يیآهمتنهايی و خواه در ـ خواه استعمال لفظ به

در  و دقت اديب آن نيست نياز از پرداختن به الفاظپرداختن به بالغت و دقت يک سخن ادبی نيز بی
گزينی و قرار دادن واژگان در ترکيب، در سطوح مختلف زبانی و ادبی، ميزان دقت متن ادبی و بالغت واژه

 ی، بيش از هر متن ديگر)ص(دُستور سخن پس از قرآن و کالم پيامبرعنوان به البالغهنهجرساند. آن را می
ن يک به ميزانی اي اند هرپرداخته البالغهنهجاست. شارحانی که به  واژه گزينیدر های ادبی دارای ظرافت

  1ترين آنهاست. الحديد يکی از مهمابیاند، و شرح ارجمند ابنمهم را مدنظر قرار داده

 چنينیيناو دفع شبهات  )ع(و انتساب آن به حضرت علی البالغهنهجی دفاع از در عرصهالحديد ابیابن    
اثرپذيری از عقايد کالمی قابل نقد بوده و حتی در مباحث شرح  واسطهبههر چند شرح او  ،2پيشتاز است
 است.  البالغهنهجاما يکی از امتيازات شرح او دفاع از  3نياز از نقد و خالی از اشکال نيستلغوی نيز بی

های لغوی کاالت و شبهه. اش1شود، عبارت است از: مطرح و پاسخ داده می هايی که در اين مقالهالؤس    
از الحديد ابیابن. دفاعيات 2بندی است؟ در چه سطوحی قابل دسته البالغهنهجبه کالم امام علی)ع( در 

 گزينی امام)ع( با چه ابزارهايی انجام شده است؟ واژه

 

 پیشینه پژوهش. 2
صورت گرفته است، در شرح مفردات های مختلف در حوزه البالغهنهجاز الحديد ابیابناز آنجا که دفاعيات 

در  البالغهنهجو نيز شرح لغوی  البالغهنهجهای مربوط به واژگان نيز نمود بااليی دارد. در ميان پژوهش
 : مقاالت عبارت است از هاترين آن، کارهايی صورت گرفته است که مهمالحديدابیابنشرح 

، مجله علمی پژوهشی «البالغهالحديد در شرح نهجابیابنروش لغوی »(، 1311اکبر )یعلـ فراتی، 
 .، پاييز و زمستان1ماره های سابق(، سال چهل و دوم، شهای قرآن و حديث )مقاالت و بررسیپژوهش

می ، مجله عل«البالغهمآخذ علی الجوانب اللغوية فی شرح ابن ابی الحديد لنهج»(، 1333اکبر )ـ فراتی، علی
 ، بهار.33ماره يات عربی، شو ادبرانی زبان پژوهشی انجمن اي

له ـمج ،«حديدـالابیابنغوی فی شرح ـد اللالنق»(، 1311)اکبر علیفراتی،  ـ فؤاديان، محمدحـسن، و
   .53، دوره )ادب عربی فعلی( دانشکده ادبيات دانشگاه تهرانپژوهشی یـعلم

 پرداخته واژگان نظرنقطهالبالغه از نسبت به نهجالحديد ابیابندر اين نوشتار به بررسی و نقد موضع     
ها نيز پديدار است، چه؛ تنها در اين نوشتار است که به بررسی شده است، و تفاوت کار در عناوين اين نگاشته

در  ()عبا رويکرد پاسخ به ابهامات و دفاع از دقت امام البالغهنهجدر شرح واژگان الحديد ابیابنانتقادی 
ر شرح دالحديد ابیابنمقاله نخست در مورد شيوه و روش  گزينی در سه سطح زبانی پرداخته شده است.واژه

ارح چه ست که شپرداخته االحديد ابیابناست، دومين مقاله به بحث نقد لغوی در شرح  البالغهنهجمفردات 
نقدهايی را با چه معيارهايی به ديگران در زمينه شرح لغوی وارد کرده است. و مقاله سوم درباره نقد به شرح 

http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/1160/9080/99534
http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/1160/9080/99534
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دچار آن  غهالبالنهجاست و اشکاالتی را بررسی کرده است که شارح در تبيين کلمات الحديد ابیابنلغوی 
در شرح  البالغهنهجواژگان »در موضوع کلی  صرفاًآمده است حاضر شده است، لذا آنچه در نوشتار 

ختن به اين پردای شيوهنوع نگاه مقاله و با ساير مقاالت اشتراک نسبی دارد، اما در است؛ لذا « الحديدابیابن
 متفاوت است. کامالً امر،
 

 الحديدابیابننزد  البالغهنهججايگاه ادبی . 3
 کالمالکالم حضرت افصح . 3-1

ها و ها پراکنده است، خطبهله پرداخته و گرد آن سخنشرح خود به اين مسأ جاییجادر الحديد ابیابن
کند و خواری هر يک را در مقابل عظمت و استواری ترين کاتبان و خطيبان عرب را ذکر میهای بزرگنامه

ب وجود آن فصاحت عر خواند که بانمايد و کالم امام را کالم ربانی و لفظ قدسی میکالم امام تبيين می
گونه است که خاک به طالی خالص باطل گردد و نسبت تمام سخنان فصيح عرب با کالم وی آن

وی در جايی پس از ذکر نکاتی درباره بالغت کالم حضرت، آن را از  (،6/323: ق1226 ،الحديدابیابن)
ناتوان ساخته  و پيشگان را گنگتمعجزات ايشان)ع( دانسته که به واسطه آن بر بليغان پيشی گرفته و فصاح

  .2(6/133: )همان است
د کنارزش ساخته و نابود میداند که سخنان ديگر را هرچند بليغ، بیکالم امام را سخنی می و گاه    

: )همان ..«. کندها را باطل میهای نيکو در پند و اندرز بسيار است اما اين سخنی است که ديگر سخنخطبه
1/151) 5. 

داند با هزار سطر از سخن أصبغ البالغه را برابر میوی در جای ديگری يک سطر از کالم علوی در نهج    
 خطيبی بس فاضل بود و از ديگر خطبا پيشی گرفته الحديدابیابنکه به گفته خود  (1/161 :بن نباته )همان

 ها و سخنانش بودند.و تواناتر بود و مردم سخت شيفته خطبه
يده اين پايان خطبه ابن نباته است، با د»در مقايسه خطبه ابن نباته با خطبه حضرت گفته است:  گاهی    

انصاف در آن و نيز در خطبه حضرت)ع( بنگر تا نسبت کالم او را به امام همچون نسبت انسان زن صفت 
 .(2/61 :)همان« مقابل شمشير آهنين برنده يابی، يا چون شمشير سُربين شکننده دربه يلی فحل 

نشانگر عظمت کالم علوی در نظر شارح معتزلی است او در شرح  چنينیينااين مختصر و صدها نمونه     
 وسقمصحتکه خواهيم ديد حتی داند و چنانزبان امام و واژگان کالم ايشان را زبان معيار می اوو بايد گفت 

 سنجد.و الفاظ او می )ع(شناس باشند، با سخن علیلغت هرچندکالم ديگران را، 

 زبان و واژگان امام، زبان و واژگان معیار. 3-2
يابيم که وی کالم امام را از آغاز تا پايان، مالک و معيار خود درمی الحديدابیابنبا بررسی دقيق شرح لغوی 

 نکرده است، بلکهاز امام ترديد  البالغهنهجيک از الفاظ در ادب و لغت قرار داده است و هرگز در صدور هيچ
داند، از جمله شواهد اين امر در ويژه در زمينه لغت میهحتی زبان امام را معيار خود در نقد آراء ديگران ب

 توان به موارد زير اشاره کرد:شرح می
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البالغه ميزان شارح در برخورد با آراء ديگر ادبا و شعرا و لغويان دهد متن نهجيکی از موارد که نشان می .1

ه طبخ)...« و قد أرعدوا و أبرقوا»ای در وصف دشمنانشان که فرمود: جاست که ضمن شرح خطبهست آنا

ای دارد به نظر اصمعی لغوی سرشناس و متقدم که در مواضع ديگر ( پس از بيان مقصود از اين فقره اشاره3
نين باره دارد و چرا در اينبه اقوالش استشهاد کرده است، با اين تفاوت که در اينجا وی قصد نقد اصمعی 

ان پذيرفت و گممیاصمعی آن را ن وقتی است که تهديد کند و بترساند، ارعد الرجل و ابرق:»گويد: می

ه: شد کمید و برق، و چون در مقابل اصمعی به بيت کميت احتجاج ـشود: رعکرد که تنها گفته میمی

ای يزيد! همچون غرش و نور تند رعد و برق  ر:ـائـی بضـدک لـفما وعی  *  زیدـرق یا یـد و أبـأرع"

هرنشين گفت: کميت شمی "رسان نيست.تهديد کن و بترسان، که ترساندن و تهديد تو مرا کارساز و آسيب
حجتی است که بر بطالن سخن اصمعی  )ع(منانولی کالم اميرمؤ توان احتجاج کرد.است و به سخنش نمی

 .(1/223 :مان، هالحديدابیابن) «داللت دارد
شناس الحديد با احتجاج به قول امام علی)ع( بيت کميت را تأييد و نظر اصمعی لغتابیبينيم ابنمی    

چون باران خدا ببارد و »گويد: شمارد؛ چه، خود در جايی در شأن فصاحت حضرت میمعروف را باطل می
 .6(6/323 :)همان «سيل جاری شود، رودهای کوچک جايی ندارند

لغوی  ایاست، عالم معتزلی هنگام شرح اين عبارت نيز فايده...« و نصحت لکم»... نمونه ديگر در شرح  .2

 گويد:کند و میکند و به استناد اين سخن امام قول عامه مردم و رأی متعارف را رد میرا مطرح می

خن وارد شده است، و سبر آن  تر است و لفظ قرآن نيزفصيح "نصحت لکم"سخن حضرت که فرمود: عين »

 .(1/51 )همان: «فصيح نيست "نصحتک"گويند: عامه مردم که می

ه دهد، مواردی هست که بواژگان امام را بر ديگر واژگان تفضيل میالحديد ابیابنگذشته از مواردی که     
 در بحث بعدیمورد خدشه لغوی، دستوری، يا بالغی واقع شود، ولی  البالغهنهجظاهر ممکن است واژگان 

 روشن خواهد شد که موضع شارح نسبت به کالم حضرت موضعی کامالً مدافعانه است.
 داند و حتی در عقايد نيز چنيننکته مهم اينکه شارح معتزلی در بسياری امور خود را تابع قول امام می    

ای را "إن قلت"جايی نمايد، شارح در دارد هرچند گاه سخن حضرت را با عقيده خود همساز میاظهار می

آراء کالمی امام را فصل الخطاب  ی اعتقادات وحتی در زمينهالحديد ابیابندهد کند که نشان میمطرح می
 خوانيم:داند، و در برابر آن چون و چرا ندارد، میمی

از  ينجااای، پس اين سخنت در اگر بگويی: تو اين کتاب را بر اساس اصول و ضوابط معتزليان شرح کرده»
صالحيت امامت را دارند، و اين نظر  هاشمیبنکه تصريح دارد که از ميان قريش تنها چه روست، حال آن

 گويم: اين جايگاه محل اشکال است وـ نيست. در پاسخ می متأخرانشانی معتزله ـ نه متقدمان و نه عقيده
 گونه استگويم: همانام گفته است، میدرست باشد که اين الم را ام و اگرمن در آن نظری متفاوت دارم، 
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اشد، او ب هر جااست که پيامبر فرمود: علی همراه حق است و حق  شدهثابتکه ايشان فرموده، زيرا برای من 
 .(3/11 :)همان «چرخدگرد او می

 

 الحديدابیگزينی امام و دفاعیات ابنواژه .4
ای مايههر فنی را اصل و بن قدر مسلمگيرد. قرار میاصلی مقاله مورد بررسی و موضوع له أسمدر اين بخش 

 کهانچنکند، از سويی که اديب بيان خود را بر بنياد آن بنا می« واژه»ای دارد به نام است و ادب نيز ماده
: مفردات گرددای به دو امر اصلی برمیگويد، فضل هر سخنور و نويسندهبه نقل از جاحظ میالحديد ابیابن

ان، آسان بايست رومتن ادبی می دهندهيلتشکالفاظ، مرکبات الفاظ؛ وی با بيان اينکه مفردات يا واژگان 
لذا  .(6/211: )همان داندهمه الفاظ حضرت را چنين می دور،س باشند و از پيچيدگی و غرابت بهفهم و مأنو

 یوی در شرح خود به دفاع از انتخاب واژگان توسط امير بيان علی)ع( پرداخته است که با توضيحی درباره
 يم.پردازدر حوزه لغوی و واژگانی به بررسی دفاعيات شارح می البالغهنهجدر  شدهمطرحهای شبهات گونه

 البالغهانواع شبهات واژگانی پیرامون نهج. 4-1
از  و سطح فصاحت امام و برتری آن البالغهنهججا که شارح به جايگاه نص ، از آنشدکه پيشتر گفته چنان

گزينی های مطرح در زمينه واژههای احتمالی يا اشکالديگر بزرگان و نوابغ ادبا و خطبا معترف است، شبهه
گيری از لفظ امام)ع( و ناقدان به خرده که برخی مدعيانموارد پيش از آناز امام را برنتافته و در بسياری 

 گويد؛کند و پاسخ میاقدام کنند، اشکاالت را مطرح می
 است: يمتقسقابلدر سه بخش کلی  البالغهنهجهای لغوی پيرامون برخی اشکال    

 صحت لفظ .1
ه مورد يا صحت آن واژای، محل اشکال يا بحث است که استعمال اين واژه در اين جايگاه گاه واژه    

 .اشکال واقع شده است

 مقصود یبامعناارتباط لفظ  .2
 کندمطرح می البالغهنهجهای ی واژهال يا اشکالی احتمالی را در زمينهؤيکی از مواردی که شارح س    

حث بر جا ببا مقصود و مراد کالم است، در اين البالغهکار رفته در نهجکاربرد معنايی واژه و ارتباط لفظ به
 واژه نيست بلکه واژه صحيح است ولی استعمال آن در اين معنا خطاست. سر صحت

 ارتباط معنايی بين دو يا چند واژه .3
ی کاربرد لفظی در کنار لفظی ديگر يا از لحاظ وجود اسناد يا اضافه گاهی اشکال را از جنبهالحديد ابیابن    

ز هم ا توان آنها را کامالًاند و نمیتنيدهاين اشکاالت در بسياری جاها درهم البته کندیمميان دو لفظ مطرح 
حوزه وجود دارد که ممکن است يک اشکال، به اعتبارات مختلف، ناظر به  متمايز دانست، بايد گفت اين سه

دد که تواند شامل گررا می ایيرمجموعهزبديهی است هر يک از اين مواضع نيز، خود  هر سه حوزه باشد.
 طورکلی عبارت است از:برخی از آنها به



 ...الحدیدابیابننقد و بررسی دفاعیات       044

 

 

لزوم، تعريف و تنکير، مطابقت يا عدم  مسموع و غيرمسموع، تعديه و لغو بودن واژه در موضعی خاص،    
مطابقت با استعمال عرب، تکرار مخلّ به فصاحت، موافقت يا مخالفت با قياس، فروق اللغه، مطابقت با عقيده 

 . ... و

 امام)ع( ينیگزواژهاز الحديد ابیابنسطوح دفاعیات . 4-2

ای علمی و مستند پاسخ داده و کاربرد حضرت را صحيح هر يک از اين اشکاالت را با شيوهالحديد ابیابن
توان آن را در دو های زبانی و ادبی شارح را سامان علمی و منطقی دهيم میشمرد، اگر بخواهيم پاسخمی

 ی کرد: بندسطح کلی دسته
 .است . سطح نحوی3 و . سطح لغوی2 ،. سطح آوايی1 :يرمجموعهزالف( سطح زبانی، شامل سه 

 ب( سطح ادبی
هايی است که حداقل ها و اشکالچهار سطح است، پاسخ به شبهه هر يک از اين سطوح که در مجموع    

که ناظر به  اشکالیالحديد ابیابنگفته طرح شده است. به اين ترتيب پيش یگانهسههای در يکی از بخش
 يکی از سه بخش گذشته است را با يکی از سطوح باال پاسخ داده است.

های های مختلفی در حوزههمچنين شارح با رويکرد اجتهادی و نقدی که در تفسير لغوی خود دارد از شيوه    
تشهاد به استعمال و عرف لغت، قواعد و بالغت و.. با استشهادات و احتجاجات لغوی مختلف همچون اس

زبانی عرب و کتب لغت و احتجاج به متون دينی و قرآن کريم و استشهاد به شعر عربی و قواعد صرفی و 
 1بهره گرفته است.  ...نحوی و فروق اللغات و علوم بالغی و

 سطوح زبانی .4-2-1
سطح  تواند سه زيرو میهای شکلی و ساختار بيرونی سخن و اثر ادبی است مقصود از سطوح زبانی، سطح

که در  يردبربگی قواعد نحوی و ساختاری در ی لغت و واژه و حوزهی آوا و وزن کالم و حوزهرا در حوزه
 آيد:ذيل می

 سطح آوايی .4-2-1-1

شود، شارح در ضمن بيان کالم امام به شبهه ناخوانی لفظ در اين سطح به موسيقی بيرونی متن اشاره می
ند، برخی کاستعمال عرب اشاره کرده و پاسخ بدان را در سطح آوايی و موسيقايی کالم ذکر میبا  البالغهنهج

 که در ادامه آمده است: 1های اين سطح در موازنه و سجع استنمونه
 الف( موازنه واژگانی

گيرد. گاه در سخن حضرت به ظاهر عدم ی صحت لفظ جای میها در اين سطح در حوزهعمده اشکال
گزينی شود که شارح با ابزارهای مختلف به توجيه و ذکر صحت واژهميان الفاظ عبارت مشاهده می مطابقتی

ن در اي« األقزام»گر شده مانند واژه پردازد. اين عدم مطابقت گاه در إفراد و تثنيه و جمع جلوهحضرت می

اند دآن را مخالف مسموع میديد الحابیابنکه ...« جفاة طَغام، و عبیدٌ أقزام»عبارت حضرت در ذم شاميان: 
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فظ اما دليل کاربرد آن در ل ،مستعمل عرب است که در تذکير و تأنيث و مفرد و جمع يکی است« قَزَم»زيرا 

 کند:امام را چنين بيان می

ؤنث مذکر و م، است که "قَزَم" اند، و آنچه از عرب شنيده شدهفرومايگان و سفلگان مردم، ه زایباألقزام،  »

تا آن را با  «أقزام» فرمود:)ع( ولی حضرت ...  ی داردمصدرزيرا معنای ، در آن يکسان استجمع و مفرد و 

 .(231 و 13/232 :، همانالحديدابیابن) «.وزن ساخته و موازنه برقرار سازدهم "طغام" واژه

 ب( ســــجـــع کالم

خوانيم: منان میؤو ضبط آن است، در کالم اميرم 3« الخزر»شاهد ديگر در باب مسموع و غيرمسموع در واژه 

از سکون زای آن « الخزر»شارح پس از بيان معنی ...« معاشر المسلمین... و الحَظُوا الخَزْر و اطعنوا الشزْر»

« حریکبالت "الخَزَر"والذي أعرفه »پردازد: کند و به تعليل و توجيه آن میاطالعی میاظهار شگفتی و بی

فإن کان قد جاء مسکّنا فتسکینه جائز للسجعة الثانیة »گويد: شاهدی شعری از قول خود می و پس از ذکر

 .(5/131 :)همان« ...."13واطعنوا الشزْر": وهی قوله

 ديديم که با وجود ساکن نبودن اين واژه در لغت، شارح آن را رد نکرده و برای آن توجيه بالغی آورده است.
 سطح لغوي .4-2-1-2

ای هدر شبهه گزينی امام به سطح لغوی اختصاص دارد، که معموالًاز واژهالحديد ابیابنسطح ديگر دفاع 
 شود:گانه زير يافت میسه

 صحت الف( 

خطا بودن لفظ خواه به دليل ناشنيده بودن از عرب يا ناسازی با واقع از مواردی است که شارح به دفاع لغوی 
 اند:های زير از اين قبيلنمونهاز کالم امام پرداخته است، 

د کند ماننای را که در کالم امام آمده و ممکن است عجيب بنمايد، با استعمال عرب تأييد میگاه واژه. 1

مسیرة "و قال ) ع( و قد سُئِلَ عن مسافة ما بین المشرق و المغرب، فقال: »در اين کالم: « المسیرة»واژه 

به  "بینهما مسیرة یوم" :گونه گويداين عرب»افزايد: اين واژه چنين میگاه در دفاع از آن« "یوم للشمس

( مسير يکی از مصادر 13/163: )همان« است سما مسیرةزيرا مسير مصدر و ، "مسیر یوم" :گويندنمی و هاء،

 ، أىمَسِیرِکَ لک فىسَیْرًا و مَسِیراً و تَسْیَارًا؛ یقال: بارک اللَّه است، اين فعل سه مصدر دارد:  ِ"-سَارَ "فعل 

در  هکچنانکار رفت، به مسیرة( و با اين لفظ معنا استوار نخواهد بود، لذا 2/631: ق 1316. )جوهری، سَیْرِکَ

 .)همان("بینهما مَسِیرَةُ یوم"شود: لغت هم وارد شده است، گفته می

کند و به دفاع از عبارت حضرت مطرح میبا واقع آن را در  البالغهنهج در جايی شبهه عدم مطابقت واژه .2

است که برای « أرجل»ورزد، اين واژه پردازد و به کالم عرب و عرف آنها در اين مواضع استناد میآن می
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جمع  و»گويد: شارح چنين می« قمصت بأرجلها و قنصت بأحبُلها...»کار رفته در عبارت اسب و مرکب به

اما در اينکه چرا با وجود دو پا داشتن حيوان حضرت جمع آورده است « نفقال: بأرجلها، و إنما للدابة رجال

 گردد، چنانچه در کالم عرب است:يا بدين دليل است که گاه بر مثنی ساختار جمع اطالق می»گويد: می
يا از اين باب است که حضرت دو دست و دو پا را ، ودو ورک است کهحال آنامرأة ذات أوراک، و مآکم، 

ترتيب (، و بدين6/136: )همان« ...ناميده است "أرجُل" ب کرده و لذا همه را به صورت جمع يعنیيکی حسا

 دهد.گزينی حضرت را اصل و فهم خود و ديگران را فرع قرار میواژه
 ارتباط لفظ با معناي مقصودب( 

توان به موارد زير ها که با توجه به سطح لغوی پاسخ داده شده است میهای اين بخش از اشکالاز نمونه
 اشاره کرد:

ی لغوی ديگر درباره ثالثی يا مزيد بودن فعلی است که گمان برده شده نيازی به مزيد آوردن فعل شبهه .1

( ممکن 152خطبه ) "وَ مَنْ قَالَ کَیْفَ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ"نيست بلکه مزيد آمدن آن خطاست، حضرت فرمود: 

آيد و در اينجا کسی طلب وصف خدا نکرده است لذا لفظ با نای طلب میاست گفته شود که استفعال به مع
 فرمود: وصفه.معنا نامرتبط است و بايد می

نا راست گيرد تا معشارح با توجه به سياق کالم و ايمان به اسلوب امام، استيصاف را هم معنا با وصف می    

د استغنی زی" گويی:است، همانطور که می "وصف" به معنای "ستوصفا" در اينجا»گويد: آيد، وی می

 .«در اين باره نمونه فراوان است و "عال"یعنی  "استعلی علیه"و  "غَنِی عنه" به معنای "عن عمرو

اند: ، زيرا اين فعل را عموم لغويان در معنای طلب گرفته"هاهنا"گويد: ( می3/116: ، همانالحديدابیابن)

و توجه به سطح خطيب کالم و  ذيل ماده وصف( ق: 1212منظور، )ابن أَن یَصفه له ءَ: سأَلهالشی اسْتَوْصَفَهُ

و  روشنی به صوابرا به الحديدابیابنمنشیء آن و تسلط بر ادب عربی و واژگان و دقت در سياق کالم، 
 صحت اين واژه و ديگر واژگان رهنمون است.

طبه خ)« رُهُ طَابَ بَاطِنُهُ، وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُهفَمَا طَابَ ظَاهِ»در بيان سخن حضرت که فرمود:  .2

( من خبثو  من طاببه جای  ما خبثو  ما طاب) "من"به جای  "ما"اشکال لغوی در استعمال  ،(152

هد دخوبی اين شبهه لغوی را طرح کرده، پاسخ میمعنا سازگار نيست، شارح به با مقصود و و گويا واژه 11است
که سخن امام در باب اخالق و عقايد و درونيات انسان است و گويا فرموده باشد: ما طاب من هذه األخالق 

 وباطن، ثمره  و آنگردد و الملکات، و آن خوی نفس ربانی حق جوست..و باطن آن خوی ربانی، طيب می

مواضع ما، ال من و هذا المعنى من "گويد: آن خوی است که همان سعادت باشد، وی سپس می یبهره

 .(3/111 :الحديد، همانأبی)ابن "مواضع من
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 ، البته ناگفته"من"موصوله است نه  "ما"اند که جايگاه در اين مورد معنا را اخالق و مانند آن گرفته    

که موصوله ذکر شده حال آن "ما"ی زير گونه استعمال وجود دارد، در آيهنماند که در جاهای ديگری نيز اين

فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ﴿ نمود:اولی می "من"بيان آن نساء است و علی الظاهر استعمال 

فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَیْسَ بِمُسْتَدْرَکٍ وَ »فرمايد: ( همچنين حضرت در جای ديگر می3)النساء:  ﴾...ثُالثَ وَ رُباعَ

برای عاقل را  "ما" کاربرد که فرهنگستان زبان قاهره( ضمن اين136)خطبه  12«لَکٍمَا نَجَا مِنْهَا فَإِلَی مَهْ

 .(321م:  1316جايز شمرده است )خطيب، 

 

 ارتباط معنايی بین دو يا چند واژه
ی ارتباط معنايی ميان واژگان است نه نارسايی معنايی گردد که شبهه دربارهدر اين بخش مواردی مطرح می

 اند.های زير از اين دستخطا بودن واژه، نمونهيک واژه و نه 
 معنايی تکرار واژهلغو بودن و بی .1

در کالم امام است: « األجل»از جمله مواردی که درباره لغو بودن يک واژه سخن به ميان آمده تکرار لفظ  .1

اين شبهه لغوی اخالل اين  ؛(112طبه )خ "حَظُوا الْأَجَلوَ اسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ فَبَادَرُوا الْعَمَلَ وَ کَذَّبُوا الْأَمَلَ فَلَا"

تکرار به فصاحت و مخالفت با فن بيان است، شارح در اين باره به بيان فرق ميان اين دو لفظ پرداخته آن 
کند و گمان لغو بودن اين تکرار را رد شمرد، يکی را مرگ و ديگری را زمان معنا میدو را از باب جناس می

وا استقرب» :شانحضرت اين واژه را در دو جايگاه به دو معنا به کار برده است، لذا اجل در فرموده»سازد: می

 (.1/133: ، همانالحديد ابیابن« )خود مرگيعنی « فالحظوا األجل» :در ومرگ  تيعنی مد« األجل

شارح  ؛(116طبه خ)« فَتَمْتَنِعَ مِنْ نَفْعِهِ وَ ضَرِّهِلَا تَسْتَطِیعُ الْهَرَبَ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَی غَیْرِهِ، »در کالم حضرت: . 2

 گويد:کند و میمعنا و لغو بودن واژه نفع در اين سياق را طرح میشبهه بی

وم فالن ما یقدر الی»اين سخن مانند سخن کسی است که از خوف کسی به دژی استوار پناه برد و بگويد: "

ر است و نفع را تنها از باب سلب مطلق قدرت از آن فالنی و هدفش تنها ذکر ضر «لی على نفع و ال ضر

فرمايد: هيچ چيزی اگر جرمی مرتکب نفع اوست لذا حضرت میبه آورده است، همچنين گذشت از مجرم 
سوی ديگری رود، تا خود را از عقاب خدای تعالی حفظ و از عفو تواند از فرمانروايی خدای تعالی بهشود، نمی

 .(13/33 :، همانالحديدابیابن) "نياز بيند.تعالی نيز بیو گذشت خدای 
 ارتباط معنايی میان واژگان همنشین .2

آيی کلمات و واژگان است نشينی و باهمترين مباحثی که در فهم کالم اهميت دارد، بحث هميکی از مهم
های اضافی يا وصفی يا جز آن، در ذيل به برخی مختلف امکان بروز دارد، گاه در ترکيب یهابه صورتکه 

 شود:وارد شده است اشاره می البالغهنهجاز اشکاالتی که به ارتباط ميان برخی واژگان همنشين در 
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 المعنی در ترکیب اسمی الفاظ متقارب( الف

لذا در  تهای خارج از عمل فعل و شبه فعل و ترکيب اسنادی اسمقصود از ترکيب اسمی در اينجا ترکيب
 شود.های وصفی و يا اضافی ديده میها بيشتر ترکيباين نمونه

وَ لَا یُمْسِى مِنْهَا فِی جَنَاحِ أَمْنٍ، إِلَّا أَصْبَحَ عَلَی قَوَادِمِ ": در اين سخن حضرت: جناح امن وقوادم خوف .1

اختصاص داده است و خوف کند که چرا امن را به جناح را طرح می سؤالشارح اين  ؛(111طبه خ) "خَوْف

را به قوادم؟ و در پاسخ ارتباط ميان اين الفاظ اين دو ترکيب، تفاوت ميان آن واژگان و ارتباط معنايی 

پيشاپيش  قوادم پرهایزيرا »کند: حضرت را تبيين می ينیگزواژهکند و ظرافت های اضافی را بيان میترکيب

رنده بال پمعرض خطری سترگ وفتادنی زودهنگام است، و بال است و آنکه بر اين قسمت سوار باشد در 

هاست، های سر بال( پس قوادم، پر1/233 :، همانالحديدابیابن)« گيرد...پوشاننده است و جلوی سرما را می

اف ، لذا تفاوت در لفظ مضکنندهحفظکه بر لبه پر سوار باشد در خطر سقوط است، اما جناح بال است و و آن
 گزينی است.جايگاه، دقت واژهدر دو 

برای باطل، به جای ديگر واژگانی  "مزلة"و  برای حق "جادة": به کاربرد کلمه جادة الحق ومزلة الباطل .2

إنی لعلی جادّة الحق وإنهم "فرمايد: کند، امام میاند، نظر شارح را به خود معطوف میکه به اين معنا نزديک

اه گآن ".کالم عجیب علی قاعدة الصناعة المعنویة "گويد:میالحديد ابیابن( 133خطبه ) "لعلی مزلّة الباطل

سی رو به کگيرد، از اين، چون باطل وصف برای جاده قرار نمی: انهم لعلی جادة الباطلگويد: امام نگفتمی

انسان  يعنی جايی که پایکار برد، را بهوقع فی بنیات الطریق. لذا لفظ مزلّة که راه گم کرده است، گويند: 

 .(13/126 :، همانالحديدابیابنلغزد )در آن می
 گفت که گرچه اين تحليل ناصواب نيست اما در سخنان توانی شارح مین تحليل مدافعانهاي دربارهالبته     

ه به کار بست البالغهنهجآن جوادّ را در چند جای  و جمعتواند باشد، چه؛ امام لفظ جاده گير نمیحضرت همه

ها در مورد آخر جاده ،15(سَنَن الحق)در مقابل جوادّ المضلة ، 12جوادّ الطرق ، 13(مضلّة)در مقابل  الجادةاست: 

به گمراهی نسبت داده شده است، و اگر چنين بود که شارح در عدم استعمال جاده برای باطل گفت اينجا 

، المضلة جادة، ولی نفرمود وادّ المضلة: حال آنکه فرمود کرد.بايست حضرت از لفظ جاده استفاده مینيز نمی

چونان که همواره کاربرد ظلمت در قرآن جمع است )ظلمات( و نور مفرد، زيرا هدايت و نور و راه حق واحد 
 است و باطل و تاريکی و ضاللت متعدد. 

ا کَانَ عَوَّدَهُ الْأَطِبَّاء مِنْ تَسْکِینِ فَفَزِعَ إِلَى مَ»: در شرح اين عبارت حضرت: تسکین الحار و تحریک البارد .3

برای  کو تحري "الحار"(، اشکال را در ذکر تسکين برای 221طبه خ)« الْحَارِّ بِالْقَارِّ وَ تَحْرِیکِ الْبَارِدِ بِالْحَار

را  ترکيب اضافیمطرح کرده، در پاسخ از ويژگی حرارت و ويژگی برودت بهره گرفته و رابطه دو  "البارد"

زيرا ويژگی حرارت، به هيجان در آوردن و برانگيزاندن است، لذا در چيرگی بر آن با »کند: چنين بيان می
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جا که ويژگی برودت و سردی سست ساختن و به جمود کشاندن کار برد، و از آنرا به "تسکین"خنکی لفظ 

  .(11/162الحديد، همان: أبینـ)اب« بهره گرفته است "تحریک"آن با داغی از لفظ  است، در چيره شدن بر

 "فَکُلُّهُمْ وَحِیدٌ وَ هُمْ جَمِیعٌ وَ بِجَانِبِ الْهَجْرِ وَ هُمْ أَخِلَّاء"خوانيم: : در بخشی از کالم امام میجانب الهجر .2

ری را البالغه دارد نکته ديگو دقتی که در زمينه شرح لغوی نهج بينیباريکبا الحديد ابیابن(، 221 طبهخ)
مطرح کرده و به چالش کشانده و پيشاپيش اشکال را پاسخ داده است و آن، وهم و گمان زائد بودن و 

گزينی طرح اين مسئله توسط شارح و پاسخ وی در دفاع از واژه .در کالم امام است« جانب»بودن لفظ فايدهبی
ظ فايده لغوی نيکويی است که در آمدن لف ،البالغهنهجعالوه بر بيان موضع دفاعی وی در قبال  غهالبالنهج

جا و صحيح و استوار وجود دارد و نه تنها کالم زياده و لغوی ندارد بلکه کامالً به« هجر»در کنار « جانب»
 و در کمال بالغت آورده شده است.

 گويد: وی می

 انبج در: القطیعه جانب فی" و "فالنی در جانب هجران است.: الهجر جانب فی فالن"گويند: زيرا آنها می»

 رد و: المصافاة جانب فی"و "است وصال جانب در: الوصل جانب فی": گويندنمی و ".است مردم از بريدن

 تسی امعن اين در است، شده وضع دوری برای معنا اصل در "جنب" لفظ زيرا "است سازش و صلح جانب

 :شودمی گفته و. غريبه مردمان از و توست همسايه او کهآن حال "دور همسايه: الجنب الجار": عرب سخن

 و اجنب و اجنبی رجل نيز و. گزيدم دوری او از: معنا يک به همه. تجانبته و تجنبته و جنبتهأ و الرجل نبت

 .(11/122: ، همانالحديدابیابن) «معناست يک به همه نيز جانب و جنب
 «جانب»روشن شد که استعمال اهل زبان و نيز استعمال قرآنی لفظ جنب و مشتقات آن من جمله     

که در کالم حضرت ويژه دوری و بعد است و چنان« جنب»اين است که وضع ابتدايی لفظ  یدهندهنشان

نه  فظ در سخن حضرت، بنابراين، کاربرد اين ل«الهَجر: البعد و النوي»و « بجانب الهجر»بينيم، فرمود: می

 رود.فايده نبوده بلکه از دقايق و لطائف کالم علوی به شمار میتنها بی

.. إِیمَاناً فِی .فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّکَ تَرَي لَهُ»فرمايد: در جايی سخن حضرت را که در وصف متقين می. 5

معنايی اين دو و در کند و هماشکالی را در ارتباط ميان ايمان و يقين بيان می آورده و ؛(133طبه خ)« یَقِین

عتقاد ايمان همان ا»گويد: فرق ميان آن دو می یدر يقين طرح کرده است و درباره را معنايی ايماننتيجه بی
، الحديدأبین)اب «قلب است، لذا اين دو با هم فرق دارند و آرامشسکون  صرفاً يقينو است همراه عمل، 

 .(13/153: همان
 کهچناناشد، معنا بنيستند که اين ارتباط بی معناهمتواند همراه يقين باشد چون بدين ترتيب ايمان می    

مرحوم خويی ايمان را دارای شدت و ضعف و ذو مراتب دانسته و باالترين حد ايمان را ايمان همراه با يقين 
 .(12/135 :1233خوئی، هاشمیو علم يقينی شمرده است ) قلبی
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گرفته  "مع"به معنای  "فی"و  "کائنا فی یقین"متعلق به محذوف است يعنی  "فی"در اينجا حرف جر     

    .(13/153 :الحديد، همانأبیشده است )ابن
  ی معنايی واژگان در ترکیب اسنادينارسايب( 

 ؛(3طبه خ) "فَصَیَّرَهَا فِی حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ یَغْلُظُ کَلْمُهَا"در عبارت الحديد ابیابن: "کلم"به  "غلظ"اسناد . 1

ن را رد کند و سپس آاليه را مطرح میارتباط معنايی ميان مسند و مسند ی عدمضمن خطبه شقشقيه شبهه
اين است که کَلْم به غِلَظ  ظاهربهکند، اشکال کرده و صاحب آن را دارای فهم اندک در فصاحت معرفی می

الم است، اما ع شود، زيرا زخم غليظ نيست، بلکه متناسب با آن عميق و الفاظی از اين دستوصف نمی
  گويد:می البالغهنهجگزينی معتزلی در مصاف اين شبهه باز هم با ايمان به دقت واژه

عذاب را با وصف غلظت توصيف  بينی که چگونه خداوند سبحانمیفصاحت است. ناين کم اطالعی از »

ن، غليظ يعنی دوچندا : ما ايشان را از عذابی غليظ رهانيديم( وو نجینا من عذاب غلیظ: )ه استکرده و فرمود

اجزای بيرونی و درونيش دوچندان باشد،  که یاگونهبهزيرا غلظت جسم آن است که مکشوف و بزرگ باشد، 
شود. جراحت و زخم نيز ناه دهد ـ دوچندان است، غليظ ناميده میاز آنجا که عذاب ـ ه خدا ما را از آن پ

ظ لاست، گويا دوچندان گشته و چندين جراحت شده است لذا غ چنينيناوقتی عمق يابد و کاری باشد 
 .(1/163: ، همانالحديد ابیابن« )ناميده شده است

 د.گذارواژگان لفظ ايشان به نمايش می و از اين رهگذر باز تعبد خود را در برابر کالم حضرت و

وَ مَا بَرِحَ لِلَّهِ عَزَّتْ آلَاؤُهُ فِی الْبُرْهَةِ "دار بودن جمله: ی: در جای ديگر درباره معن"آالء"به  "عزّ"اسناد  .2

تعظيم و عدم جواز اين کار در مقام  "آالء"به  "قلّت"بمعنی  "عزّت"( و اسناد 222خطبه ) "بَعْدَ الْبُرْهَة

 گويد: میدانسته قلّت نز خداوند، معنا را ا

ت، در اس "ارجمند گشت و یگرام"نيست، بلکه به معنای  "کم شد"در اينجا به معنای  "عزت"فعل »    

نزد او ارجمند گشت. و نيز:  و یگراميعنی: بر او  ")به فتح ز( عززت علی فالن"گويد: همين معنا عرب می

  .(11/111: الحديد، همانأبی)ابن« بزرگوار است و یگراميعنی  "فالن عزیز علینا"

ی شبهه ؛(13طبه خ) "وَ أَشْلَاءً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا"دربرگرفتن چيزی خودش را: شارح در شرح اين کالم:  .3

بيان فرق  ، به"جمع الشیء نفسه"معنا بودن خاطر بیهبودن ارتباط آن دو ب معنایبيکی بودن شلو و عضو و 

 گويد:آن دو لفظ پرداخته يکی را اعضای بيرونی و ديگری را جوارح درونی گرفته می
امام در اينجا از اشالء اعضای بيرونی و ظاهری را اراده کرده است، و از اعضاء، جوارح باطنی و درونی را، »

: الحديد، همانأبی)ابن 11. «گيردیبرمی اعضای باطنی است و آن را در بی شک اعضای ظاهری گردآورنده

را به معنای معروفش نگرفت، بلکه آن را به معنای جلد و پوسته و پيکره  "شِلو"توان البته می ( و6/251
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( در اين 6/212: ق1233)فراهيدی،  "ءالجسد و الجِلْد من کل شی: الشِّلْو"گويد: دانست، فراهيدی می

 صورت، جمع اعضا توسط جسد و جلد مفهوم است.
 سطح نحوي .4-2-1-3

گردد، و شارح با توجيه نحوی به دفع ها از ناحيه نحوی و مطابقت با قواعد زبانی مطرح میبخشی از شبهه
 پردازد.آن می
 عدم مطابقت واژگان در جنس و عددالف( 

 إفراد در جايگاه جمع .1

دوم را در عبارتی که جمع « نفس»( دليل مفرد آمدن 66طبه خ) "وَ طِیبُوا عَنْ أَنْفُسِکُمْ نَفْسًا"در عبارت 

فرد را بنا بر تمييز منصوب کرد، آن را م "نفسا" از آنجا که»گويد: کند و میبيان می لزوم افراد تمييزاست، 

 أنعموا باالً و ال»: گويیآيد. حتی اگر در معنای جمع باشد، میآورد، زيرا تمييز فقط به صورت مفرد می

وطّنوا  :فرمايدرا به صورت جمع به کار برد، زيرا نياز به مفرد آوردن نبود، می« األنفس» اما، «تضیقوا ذرعاً

ه از در صورتی ک، «طبتُ عن مالی نفساً: »گوییچنانکه میأنفسکم علی الموت و ال تکرهوه و هوّنوا علیکم، 

 (.5/121 :، همانالحديدابیناب) «باشدآسان ميان رفتن آن بر جانت 
 تانيث و تذکير .2

وَ حَرِيٌّ إِذَا "در عبارت « حریّ»از ديگر موارد عدم تطابق اجزای جمله، باب تذکير و تأنيث است که واژه 

اين واژه، که به قول شارح مذکر آمده است با اين ؛(111طبه خ) "أَصْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصِرَةً، أَنْ تُمْسِیَ لَهُ مُتَنَکِّرَةٌ

حال چرا با اينکه در اين عبارت حضرت از دنيا خبر  ، مؤنث؛آيد و با مؤنثمذکر می ،ای است که با مذکرواژه

 ؟ «حریة»مذکر آمده است به جای « حريٌّ»دهد که مؤنث است می

ذکّر، أي: و فأراد شأنها، »گويد: می کند.وی با تقدير گرفتن لفظ شأن، مذکر بودن اين واژه را تعليل می    

  .(1/113 :، همانالحديدابیابن« ).شأنها خلیق أن یفعل کذا...

طرح اين اشکال و اين تقدير از سوی شارح شده است آن است که  باعثای که رسد نکتهبه نظر می    

شود و را مجرور به حرف جر باء گرفته که حرف جر جوازا در چنين مواردی حذف می "..أن تمسی."اصل 

اين صورت حری نيازمند فاعل خواهد بود، حال اگر فاعل ضمير مستتری باشد که به دنيا برگردد بايد در 
 شد.  "شأن"آمد، و چون مذکر آمد شارح ناگزير از تقدير مؤنث می حریّ

تی در حقيقت کالم حضرت ح گفتهيشپالبته نبايد از نظر دور داشت که در برخی مواضع همچون موضع     
 گونه و تقدير گرفتن ندارد، و اين با سه وجه قابل تبيين است:نياز به دفاع اين

توان در چنين مواردی مؤول به صريح دانست نه ضمير که اشکال ـ فاعل آن ـ را می "حريٌّ"يک: معمول 

ل مصدر اعتد. در اين توجيه نحوی، فافاحتياج نمی "شأن"رخ دهد. در اين صورت کالم امام را به تقدير لفظ 
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بها أن  يو حرخواهد بود يعنی:  "بها"به قرينه محذوف است که تقدير آن  مؤول است و جار و مجرور

آيد. شبيه اين موضع، اين عبارت است در ذم ، و در چنين وقتی عامل ـ فعل يا شبه آن ـ مذکر میتمسی...

عَلَی قَوْمِهِ السَّیْفَ، وَ سَاقَ إِلَیْهِمُ الْحَتْفَ، لَحَرِيٌّ أَنْ یَمْقُتَهُ الْأَقْرَبُ وَ لَا یَأْمَنَهُ وَ إِنَّ امْرَأً دَلَّ »اشعث بن قيس: 

 گرفت.  "امرئ"توان فاعل حری را ضمير عائد به راحتی میدر اين عبارت به ؛(13خطبه « )الْأَبْعَد

زید "که بگوييم: اسناد وجود ندارد، مثل اين مشکلی در اين مستتر گرفت و "هو"دو: ممکن است فاعل را 

جوازا حذف شده است. لذا تقديری نياز نيست.  "أن"وحرف جر نيز قبل از  ".حَرِيّ بأن/ أن تبتسم له الدنیا

 .(2/532م:  1312حسن، ) اش قياسی استو صله "أن"ذف حرف جر قبل از مصدر مؤول از جواز ح

حریّ، که وزن فعيل است، حَرًی و مصدر باشد در کالم حضرت نيازی جای به البالغهنهجسه: اگر روايت 
مصدر  دليلهالعرب اشاره دارد، در اين صورت بکه ابن منظور در لسانزيرا چنان به هيچ توجيهی نخواهد بود،

  .(12/112 :1213کند. )ابن منظور، بودن در جنس و عدد تغيير نمی
 است:  گونهيناسايی در اصالح المنطق بيتی منقول از ک    

 

 ةًقرَنَ کَبنَثِأال یُ يرًـحَ نَّــهُوَ
 

 ثیبُتُ حیثُ ارِي بالنّرًحَ أنتَوَ 
 

 .(133: 1323)ابن السکيت،   
 

.. فی .حدیدالأبیفقول ابنرا نقد کرده است که: الحديد ابیابناين وجه را عالمه تستری برگزيده و سخن     

 .(11/255ش:  1316)التستری، الکسر( ـ)ب جعله علی فعیل أو فعل غیر محلّه، و لعلّه

 ؛(113طبه خ)« لقَد حَمَلتُکُمْ عَلَی الطَّرِیقِ الوَاضِحِ الَّتِی لَا یَهلِکُ عَلَیهَا إِلَّا هَالِکٌ»در شرح اين سخن امام:  .2

ه کار مذکر و هم مؤنث بزيرا راه هم »گويد: درباره چرايی تذکير يک صفت الطريق و تانيث صفت ديگر می

 «.را استفاده کردند لذا حضرت هر دو کاربرد، 81میالطریق األعظم و الطریق العظ گویی:میرود، می

 .(1/215، همان: الحديدابیابن)

هِیَ  وَ الطَّرِیقُ الْوُسْطَی»با صفت به کار رفته است، که يکی از آن  البالغهنهجلفظ طريق در هفت جا از     

صورت مذکر آمده است و همگی به "الواضح"نث آمده و در پنج مورد صفت آن ؤم ؛(16طبه خ)« الْجَادَّة

در  ؤنثماند. اما در ضمير و نيز موصول تفاوتی بين مذکر و تر را برگزيدهاست و گويا حضرت استعمال روان
 ل و فاعلة وجود تاء بر ثقلسهولت و روانی نيست، همچنين است در مورد وصف أفعل و فُعلی، ولی در فاع

هم  ( و هم صفت، و211 طبهخ)« طَرِیقٌ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْلُکُوه»افزايد. در جای ديگر حضرت فرمود: کالم می

 ضماير بعدی مذکر آمده است.
 توان در دو قسم بيان کرد؛ که آيا چنين استعمالی در قرآن وجود دارد، میدرباره اين    
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آمده باشد: اين مورد وجود دارد  مؤنثو در جای ديگری  مؤنثنخست واژه دو وجهی که در جايی از قرآن 

 و( 131)يوسف/ ﴾أدعو إلی اهلل هذه سبیلیقل ﴿در اين دو آيه:  "سبيل"و استعمال آن رايج است، مانند 

  .(126)االعراف/ "﴾وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیال، ه سبیالوإن یروا سبیل الرشد ال یتخذو﴿

م نث و هؤ، در يک آيه يا در يک سياق و نه در دو جای مجزا و بدون ارتباط، هم میمؤنثدوم اينکه لفظ     
ديديم: پاسخ اين است که در قرآن در دو جا چنين استعمالی  البالغهنهجکه در اين فراز از مذکر آيد، چنان

 را يافتيم؛ 

مَا فَرَّطتُ فىِ جَنبِ اللَّهِ وَ  عَلىَ یَاحَسْرَتىَ تَقُولَ نَفْسٌأَن ﴿سوره زمر است:  53تا  56يکی در آيات سوره     

نَّ لىِ أَ الْعَذَابَ لَوْ إِن کُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ/ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَئنىِ لَکُنتُ مِنَ الْمُتَّقِینَ/ أَوْ تَقُولَ حِینَ تَرَى

ر اينجا د ﴾تَ وَ کُنتَ مِنَ الْکَفِرِینَا وَ اسْتَکْبرْهَءَایَاتىِ فَکَذَّبْتَ بِ قَدْ جَاءَتْکَ کَرَّةً فَأَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ/ بَلىَ

ر د "ک"نث است در خطابی مونث آمده و سپس در جواب آن مذکر تلقی شده است و ضمير ؤنفس که م

فحمله علی المعنی؛ ألن النفس فی "گويد: انباری میهمان نفس است، ابن آنکهحالمذکر آمده  "جاءتک"

-)ابن"نیـمعـوالً علی الـالم محمــض النحویین أن النفس تذکر وتؤنث، فال یکون الکـالمعنی إنسان وزعم بع

  .(65 :1313 االنباری:

 مْ فىِ الْفُلْکِ وَحَتّی إِذَا کُنتُ ...﴿يک آيه است و برای يک کلمه:  "ریح"نث ؤجای ديگر درباره کلمه م    

( در اين آيه صفت ريح در ابتدای آيه، 22)يونس/ ﴾عَاصِفا رِیحٌ هَجَاءَتا یِّبَةٍ وَ فَرِحُواْ بِهَم بِرِیحٍ طَجَرَیْنَ بهِ

ذکر شده است. اگر گفته شود  "عاصف"و نعت مذکر  "جاءت"آمده، و در پی آن فعل مونث  "الطیبة"مونث 

رِهِ إِلیَ رِى بِأَمْتجْعَاصِفَةً  وَ لِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ﴿آيد پاسخ در آيه ديگری است: همواره به لفظ مذکر می "عاصف"

نث يا ؤتواند م( و اگر گفته شود، عاصف وقتی صفت ذکر شود می11)االنبياء/ ﴾رْضِ الَّتىِ بَارَکْنَا فِیهَا...الْأَ

نيز داده است، و در مورد طريق به طريق اولی صحت تذکير  "الطريق الواضح"آيد، پاسخ اشکال  مذکر
 گردد چون بر خالف ريح دو وجهی است.صفت ثابت می

 یووجهدبودن آن يا معنای غيرمونث يا عام داشتن آن و  يرحقيقیغنث را به داليلی همچون ؤلذا تذکير م    
 توان برگرداند.بودن آن می

  (یرتأخ چینش واژگان در عبارت )تقديم وب( 

يکی از مواردی که جا دارد در سطح نحوی به آن پرداخت، جايگاه کلمات و تراکيب در جمله و چگونگی ( الف
 چينش واژگان در عبارت است. 

 خير واژگان. تقديم و تأ1

.. وَ إِیتَاءُ .وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ ...الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَی اللَّهِإِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ »شارح در تفسير کالم حضرت که فرمود: 

را مبنی بر دليل و حجت  پرسشی ؛(113 خطبه)« .. وَ حَجُّ الْبَیْتِ وَ اعْتِمَارُهُ... وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ.الزَّکَاةِ
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 :13ويدگکند و در پاسخ میمیتقديم وجوب نماز بر زکات و سپس زکات بر روزه و سپس روزه بر حج بيان 
ساير موارد چنين  چند انکار وجوب آن نکند، و شود، هراما نماز مقدم شده است چون تارک آن کشته می"

نيست، و زکات را بر روزه مقدم داشت چون خدای تعالی آن را در جاهای بسياری از قرآن عزيز در کنار نماز 
بودن  ترکيد و ذکر چيزی دليل مهمأجا ياد کرده است، و کثرت تيکگذارده ولی روزه ماه رمضان را تنها در 

 اربيکشود ولی حج در طول عمر تنها تکرار می آن است، و نيز روزه را بر حج مقدم ساخت زيرا وجوب روزه
 .(1/222الحديد، همان: أبی)ابن "است.تر دهد روزه از حج نزد شارع مهمگردد لذا نشان میواجب می

قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ  )ع(عَنْ أَبِی جَعْفَرٍشود: ن ترتيب در احاديث ديگر هم ديده میاي    

 .(2/11: 1231)الکلينی،  23.ءٍ کَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَةِوَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ

 بين نکره موصوفه و صفت به اجنبی فصل .2

وَ أَقْرِبْ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِیَةُ، وَ "فرمايد: حضرت در جايی به جهل شاميان اشاره فرموده می

بين نکره موصوفه و اشکالی را مبنی بر عدم جواز فصل الحديد ابیابن( 113 طبهخ) "مُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَة

 "یه و...قائدهم معاو"اش و جمله وصفيه "قوم"کند که در اين عبارت فصل بين صفتش با اجنبی مطرح می

 گويد:است و در پاسخ می "من الجهل باهلل"با 

نَ وَ مِنْ وَ مِمَّنْ حَوْلَکُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُو﴿از اين قبيل فراوان وارد شده است مثل سخن خدای تعالی: "

را در اند، زيموصوف نگرفته مقامقائمبنابر قول کسانی که مردوا را صفت  21﴾أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَی النِّفاقِ

وَ مِنْ أَهْلِ گيرند، و در اين حال، )اين صورت مردوا را صفت قومی محذوف و مقدر پس از واژه اعراب می

 .(13/12الحديد، همان: أبی)ابن "ه است.جمله وصفيه يعنی مردوا حايل شد ( ميان موصوف محذوف والْمَدِینَةِ

أله زير اين مسکه بغدادی در شرح بيت کند اين اشکال مردود است، چنانکه شارح ذکر میچنان اساساً    

 در بيت"گويد: . وی میم أذودـر عنهـانی معشـلس   *   یّ فیهـض من وضعت إلـوأبغ را مطرح کرده است:

در  "من"، وأبغض من وضعت لسانی فیه إلى معشر أذود عنهمتقديم وتاخير وجود دارد، و در اصل بوده: 

عت را که اجنبی است ن "إلی"است که با  "وضعت لسانی فیه"ی است، وصفتش جملهنکرة موصوفة اينجا 

وله بجای موص "من"موصوفه دانستن  از منعوت فاصله انداخته است، وی در ادامه جهت اقامه دليل بر نکره

ة أقرب وهذا فی الصف"گويد: گرفتن آن، بر معمول بودن فصل بين نعت و منعوت به اجنبی اشاره کرده می

 .(3/151م:  1336)بغدادی،  "منه فی الصلة
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 سطح ادبی .4-2-2
عانی ادبی به عمق مشود ولی در سطح سطوح زبانی بيشتر شامل مسائل ظاهری و معنای حقيقی کالم می

پردازد، برخی از اين موارد که شارح در اين شود، و به دقايق و اشارات سخن میمجازی و کنايی وارد می
 .آيدهای لغوی کالم امام را داده است در ذيل میحوزه از رهگذر آن پاسخ شبهه

 مجاز و استعارهالف( 

در بيان واگذاری  ؛(3طبه خ) "أدلی به إلی"شارح در جايی در پاسخ به اشکالی در خصوص استعمال . 1

يد آمعنا بودن رشوه در هنگام مرگ که از اين لفظ بر میقحافه به ابن خطاب و بیابیخالفت از سوی ابن
 گويد:آن را از باب استعاره گرفته می

ا ربيند که سوق دادن خالفت سمت ديگری بدون استحقاق صورت گرفته است آن چون می )ع( امام"    
 "به رشوه دادن انسان به حاکم تشبيه کرده است زيرا آن نيز بيرون کردن مال بدون استحقاق است.

 .(1/162الحديد، همان: أبی)ابن

شارح اشکالی را در مورد  ؛(51طبه خ) «فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِی فَإِنَّهُ لِی زَکَاةٌ وَ لَکُمْ نَجَاةٌ»در کالم حضرت  .2

 هد:دبا معنای مقصود که گسترده شدن شهرت و معروفيت است چنين پاسخ می زکاةه تناسب لفظ واژ

زيرا زکات رشد و فزونی است، و از اين معنا زکات نام صدقه خاص قرار گرفته است، چون زکات مال »    
: همانالحديد، أبی)ابن« دهد، و گسترش شهرت نيز رشد و فزونی است.دهنده را فزونی و رشد می زکات

2/112). 

دُ غِرَارَ أَسْهَرَ التَّهَجُّ"خوابی به شب به جای انسان در کالم حضرت: عالم معتزلی در توجيه اِسناد سهر و بی .3

ای اينکه جخوابی به سهر بهکه اسناد إلی ما ال يسند اليه است و اشکال عدم توصيف کم ؛(13طبه خ) "نَوْمِه

 گويد:باب مجاز مطرح کرده میانسان به سهر وصف شود، آن را از 

  .(6/265 :الحديد، همانأبی)ابن هذا من مجازات کالمهم کقولهم: لیل ساهر و لیل نائم.

را يد الحدابیابن های ديگر بيان دقت و ظرافت و لطافت کاربست واژگان در سخن امام که ابناز نمونه .2
« فوز»رود و آن واژه خست انتظار معرفه بودنش میبه توضيح آن واداشته، نکره آمدن لفظی که در وهله ن

ا بيان بالحديد ابیابناست، چرايی نکره بودن آن را « فإن فوزاً بهذه الخصال شرف مکارم الدنیا»در عبارت، 

 کند:چنين بيان می« الفوز»اش افصح و شيواتر بودن آن نسبت به معرفه

 کمال قال الشاعر:« فإن فی الفوز»أو « الفوزفإن : »و قوله: فإن فوزاً، أفصح من أن یقول»
 

 إن شـــواءً و نشــــوة
 

 و خَبَــب البــازل األمــون 
 

 و خَبَــب البــازل األمــون
 

 للدهر والدهُر ذو شوؤن 
 

 .(3/63)همان:   
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رفته گزيرا گويی وی شواء را در حکم شخصی « الشواء و النشوة»کند که شاعر نگفت: سپس بيان می    

ها کان فهو من لذة العیش، و إن لم یحصل له کل أشخاص )االشخاص( أیّ إن واحداً منها»گويد: است و می

دمی ها در درون آوی مقصود از نکره آوردن حضرت را جا انداختن و تثبيت فضيلت اين خصلت« ذلک النوع.

د شرافت را کسب کرده است و را به واسطه آن خصال به کف آور "فوزي"هرگاه انسان »داند، يعنی می

ست ن اکمماما  آيد،و افاده جنس برمی الما الف و ب "الفوز" اين معنا هرچند که از لفظ»گويد: سپس می

ی يعنو پس لفظی را آورد که در آن گمان استغراق نرود  ذهن به جای معنای جنس، به سراغ استغراق رود،
 )همان(.« آيدبرمی بياناز دل علم ، و است دقيق ایاين نکته ، وهنکرلفظ 

که در شد امکان برداشت استغراق در مخاطب وجود داشت حال آنآورده می« ال»ديديم که اگر لفظ با     

در اين خصال به دست آوردی شرف است نه اينکه هرگاه به « هر فوزی»اينجا جنس مطرح است، يعنی: 
« واژه»ا خواهی يافت، و مقصود نخست تنها با نکره آوردن گاه شرافت رتمام اين خصال را دست يافتی، آن

 آيد.به دست می
 تضمـین نحوي ب(

باعث  شود و اين امرگرايی در ديد شارح معتزلی اهم از لفظ گرايی صرف شمرده میبايد گفت به نظر، معنا
فهمد یسخن درست متوجه به روح کالم و سياق آن و با عنايت به ساختار کلی  گزينی حضرت را باشده واژه

در معاجم لغوی مورد تأييد نباشد، اگر نيک بنگريم و  کند، هرچند حتی مسموع عرب هم نباشد وو تأييد می
اب ارجمند هشام در کتپردازيم. ابناندک تورقی در کتب مرتبط داشته باشيم تنها به تأييد سخن شارح می

رب لفظی گاه ع»گويد: کند و میتضمين مطرح می خود مغنی اللبيب اين بحث را در باب هشتم تحت عنوان
هشام، )ابن «دهد واين امر تضمين نام داردآميزد، و حکم آن را به اين میرا با معنای لفظی ديگر درمی

ـان دهد با همیـکلمه را انجام م 2داند که يک کلمه عمل یـين را در اين مـو فايده تضم .(622: 1225
گر خود: به گمان من ا« التمام»ز در کالم، که به قول ابوالفتح بن جنی در کتاب رسانی و البته ايجامعنا
تضمين نحوی از سويی در  .(622)همان:  آمد در صدها برگشد کتابی پديد میگونه موارد گردآوری میاين

سی ناشنحو بررسی و طرح شده است و از سويی مرتبط با بالغت کالم است و از سويی بحثی است در واژه
هايی پيرامون اين مسأله که در و تطور لغت. در زمان معاصر، فرهنگستان زبان عربی قاهره پس از بحث

وجود  .1ی لغوی را با سه شرط جايز دانست: مجله خود، مجمع اللغه العربيه منتشر ساخت، کاربرد اين پديده
ای که ما را به معنای کلمه تضمين شده رهنمون باشد و از لبس و وجود قرينه .2 ،مناسبت ميان دو کلمه
کند که تضمين جز به مجمع توصيه می ضمناًهماهنگی تضمين با ذوق عربی؛  .3و  خطا نيز امنيت بخشد

 .(13-5/33م:  1325کار نرود )کردعلی، غرضی بالغی به
. ذکر فعل مذکور 1ژه افعال به دو صورت متصور شده است: ويبيان تضمين نحوی در واژگان و به معموالً    
و حال  شدهينتضم. ذکر لفظی که معنای آن 2 و حال صورتبه شدهينتضماصل و آوردن معنای عنوان به

 به نمونه زير دقت کنيم: آوردن فعل مذکور.
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شخصی که صرفاً  ؛(12طبه خ) 22«و من أبصر بها بصّرته و من أبصر إلیها أعمته»در اين عبارت حضرت:  .1

نی را گزيکند، اين استعمال و اين نوع واژهواژه را بيرون از ساختار و عبارت و کاربردهای معنوی آن نقد می

 نيازی نيست، اين در صورتی است "إلی"متعدی به نفسه است و به  "أبصر" ؛ چهشمردبه سرعت خطا می

نخست، استعانت است نه تعديه و در مورد دوم توجيهی « أبصر»در « باء»قدر علم داشته باشد که که آن

ع وی شناسی دارد، در واقکامالً علمی و منطقی و نشان از لغتالحديد ابیابننيابد و اشکال کند. اما پاسخ 
تر از همه مسلط به سبک بيانی به کاربرد واژگان است و مهم و آگاهآشنا به اصول و فنون بيان و خطابه 

ده اگر اشکال کنی که: آنچه شني»گويد: ر اينجا در دفاع از اين لفظ غيرمسموع در ديد ناقد، میحضرت، لذا د

رواست که : خواهم گفت، از عرب شنيده نشده است "ی زیدأبصرت إل" واست  "أبصرت زیداً": شده

یات فی تسع آ﴿ باشد، همانند اين آيه: و من أبصر متوجهاً إلیها :به معنای "و من أبصر إلیها": سخن حضرت

قرار  «نظر إلیها» :ممکن است حضرت آن را بخاطر مشابهت، در جايگاه ومرسالً،  :نفرمودو  ﴾إلی فرعون

لجت إلی و" اند و آن را بر سبيلنيز گفته "دخلت إلی البیت" ،"دخلت البیت" چنانکه در مورد داده باشد

 .(6/133همان: ، الحديدابیابن) .«اند چون مانند آن استگرفته "البیت

گويد: که شارح می ؛(162طبه خ)« اصدة إلی محلّ رغبتهـالق»رت در ـن حضـيل است سخـاز همين قب. 2

گويم: چون قصد متعدی شده است؟ میالقاصدة به إلی است، اگر بگويی: چرا  و القاصدة ضد الجائرة"

 ،الحديدبیاابن) "إلی متعدی ساخته است.، لذا آن را به اعتبار معنا با "اإلفضاء إلی المقصد"متضمن معنای 

 .(3/113: همان
 

 گیرينتیجه
گيرد است در دو سطح زبانی و ادبی جای می طرحقابلی واژگان يک کالم ادبی که درباره یو اشکاالتها نقد

 است. يمتقسقابلنحوی  و سطح زبانی خود به سطوح آوايی، لغوی و
 مقصود، معنای با لفظ ارتباط لفظ، صحت کلی یحوزه سه در گفتهپيش سطوح در مطرح اشکاالت عمده    

 .است بندیدسته قابل واژه چند يا دو بين معنايی ارتباط و

 از دفاع ،)ع(منانمؤ امير کالم بالغت و البالغهنهج از معتزلیالحديد ابیابن دفاع مهم جوانب از يکی    
 برای باشد اینمونه تواندمی نمايدمی ناکامل هرچند و است ينیگزواژه در )ع(امام دقت و البالغهنهج واژگان

 . ترجامع کارهای

 قرار زانمي را حضرت کالم و است تسليم و خاضع ،البالغهنهج در( ع)علی کالم به نسبت معتزلی شارح    
 را امام کالم خود، خاص کالمی عقايد وجود با وی چنانکه است، کرده خود نقد در معيار زبان را آن و داده

 .داندمی الخطابفصل جاهمه در
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زير ـ بدون حصر ـ است: لغو  مواردشامل  البالغهنهجها و اشکاالت احتمالی در مورد واژگان برخی شبهه    
، تعريف و تنکير، مطابقت يا عدم مطابقت و لزومبودن واژه در موضعی خاص، مسموع و غيرمسموع، تعديه 

 .مخلّ به فصاحت، موافقت يا مخالفت با قياس، فروق اللغه، مطابقت با عقيده و...با استعمال عرب، تکرار 
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کيد خاص شده است از سنخ ديگری است و از جنس عبادات جوارحی قبل نيست رد که واليت که در روايت بر آن تأبايد دقت ک  .13
 آنها گردد.رود و پس از همه ذکر شد تا جامع شمار میبه شدهگفتهبلکه مقوّم ديگر ارکان 

 .131التوبه/   .23

أقول و إذا تأمل المتأمل قوله ع و من أبصر بها بصرته، وجد تحته من المعنى العجیب و گويد: می بارهيندراشريف رضی  .21

الغرض البعید، ما ال تبلغ غایته و ال یدرک غوره ال سیما إذا قرن إلیه قوله و من أبصر إلیها أعمته، فإنه یجد الفرق بین 

 و أبصر إلیها واضحا نیرا و عجیبا باهرا. أبصر بها
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Abstract 
Lexical criticism is one of the most important kind of text criticism and analysis. 

Doubts about eloquence, lexical and semantic correctness of the words of Nahjul 

Balagha and Imam Aliʹs accuracy in choosing the words is the key issues that 

have been largely ignored. 
Ibn Abi al- Hadid al Mutazili (656 – 586 AH) in his commentary on Nahjul 

Balagha has paid particular attention to words and may be one of the few exegetes 

who defended the text by literary method. The doubts that Raised toward Nahj al-

Balagha mainly is about three fields of: lexical correctness, connection of the used 

word to intended means and the semantic connection between two or more words. 

This article discusses about these literary and linguistic defenses in its different 

branches such as phonetic, lexical and syntactic. Also has explained the lexical 

status and accuracy of Imam Aliʹs in choosing the words in his remarks and 

arranged in subjective orders that is hoped to be a good pattern to similar studies. 
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