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چکیده
نهجالبالغه طراز فصاحت و پیرایهی بالغت ،آبشخور آشناییزداییهای ادبی و سرچشمهی معانی واالی انسانی
است .امیرالمؤمنین بهمنظور رعایت بالغت در سخن خویش ،از شگردهای مختلف بالغی ازجمله ایجاز حذف
خواه در حرف وخواه در کلمه و جمله ،بهره برده است .ایجاز حذف که ابنجنی آن را شجاعت عرب نامیده ،در
کالم امام(ع) به سبب تفخیم و تهویل مقام ،افاده شمول معنایی ،دفع توهم خالف مقصود از مخاطب ،ایجاد یک
نوع طنین خاص در کالم ،تشویق و تنبه و اغراض دیگر صورت میپذیرد .حذفهایی که در نهجالبالغه رخداده
نهتنها کوچکترین خللی در بیان مفهوم و معنا ایجاد نمیکند ،بلکه با ایجاد قالبی مناسب ،معنا را به بهترین
شکل و باظرافتی خاص به مخاطب میرساند ،بهگونهای ایکه اگر محذوف ذکر میشد ،زیبایی معنای موردنظر
از میان میرفت .این جستار به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است و نگارندگان درصددند تا با بررسی
برخی مواضع حذف در کالم امام علی(ع) و ذکر اغراض بالغی آن ،هنر امام علی(ع) را در بهکارگیری این
صنعت بهعنوان گوشهای از شاخسار تنومند صنعتهای هنری بهکار گرفتهشده در کتاب ارزشمند نهجالبالغه،
روشن سازند.
کلیدواژهها :ایجاز ،حذف ،بالغت ،نهجالبالغه ،خطبهها

 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
Email: hsn_elyasi@ut.ac.ir
* :نویسنده مسئول
این مقاله مستخرَج از پایاننامه کارشناسیارشد به نام اسباب بالغی ایجاز حذف درخطبههای نهجالبالغه ،به راهنمایی دکتر غالمعباس رضایی
و مشاوره دکترمحمدحسن فوادیان میباشد.
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مقدمه
پس از قرآن و احادیث نبوی ،سخنی برتر و زیباتر از سخنان امام راستین و شاگرد شایسته مکتب واالی
اسالم ،امام علی بن أبی طالب ،در دست امت اسالمی نیست که دریایی از معارف بشری است و خس و
خاری در این دریا نیست و آنچه از آن بهدست میآید گوهر و مروارید است و بهراستی دون کالم خالق و
فوق کالم مخلوق است .اجزاء سخنان او همه متناسب و بههمپیوسته است؛ جمال صورت و کمال معنی
به هم مرتبطاند؛ استدالالت آن محکم و منطقش بانفوذ و مؤثر است .امام علی(ع) در نهجالبالغه برای
بیان مسائل اخالقی ،اجتماعی و دیگر امور ،از اسلوبهای گوناگونی بهره بردهاند .هر یک از این اسالیب
در جایگاه مناسب خود و با هدفی بالغی خاص بهکار گرفتهشده تا بر مخاطب تأثیر فراوان نهد .در میان
این اسالیب ،ایجاز جایگاهی قابل درنگ در آفرینش تصاویر با شکوه معنایی و زیباییهای لفظی دارد .این
اسلوب در قرآن کریم جایگاهی بس واال دارد .رویکرد قرآن به این سبک و نقش آن در بیان مفاهیم آیات
سبب شده است که برخی سخنشناسان آن را «حلیة القرآن» بنامند.
ایجاز یا از طریق حذف عناصر و بخشهایی از کالم حاصل میشود و یا با حمل معنایی عظیم در
الفاظی کوتاه و بدون حذف به وجود میآید .مقصود ما در این گفتار ،ایجاز حذف است .آشنایی با مواضع
این نوع حذف در کالم و چرایی آن اهمیت ویژهای دارد.
پی بردن به محذوف اهمیت فراوانی دارد؛ چهبسا بدون پی بردن به محذوف ،معنای کالم ادا نشود و
بدون ادراک آن مقصود دریافت نگردد .ازاینروست که اسلوب حذف جایگاهی عظیم در نزد صاحبان
بالغت دارد و برخی از آنها بهواسطهی تأثیری که این سبک بر معنا و القای کالم دارد ،وجود آن را در
کالم ستودهاند .حذفی که در روساخت کالم رخ میدهد ،ابهامی در آن به وجود میآورد که موجب رویکرد
ذهن به گرایشهای مختلف میشود ،آن را گیرا میکند و معنای آن را تأکید میکند .بهکار بردن صنعت
حذف در کالم نهتنها کوچکترین خللی در بیان مفهوم و معنا ایجاد نمیکند ،بلکه با ایجاد قالبی مناسب،
معنی را به بهترین شکل و باظرافتی خاص به مخاطب میرساند ،بهگونهایکه اگر محذوف ذکر شود،
دیگر زیبایی معنای موردنظر از بین میرود .این اسلوب با تکیه بر بالغت ،ترسیمگر معانی و لطایف لفظی
ژرفی است؛ از همینروست که بسیاری از علمای علم بالغت ،جایگاه آن را چون ذکر و گاه بسی باالتر از
آن میدانند.
در باب پیشینه این جستار باید گفت که دربارهی ایجاز حذف در نهجالبالغه و کارکرد زیباشناختی آن
مقالهای نگاشته نشده است ،خانم معصومه چراغ موالیی رسالهای با عنوان «صنعت ایجاز و مواردی از
کاربرد آن در نهجالبالغه و قرآن نگاشتهاند که در رسالهی مذکور به ذکر مواردی از ایجاز اکتفا شده و
اغراض بالغی که منجر به حذف گشته را ذکر نکردهاند؛ اما در باب ایجازحذف و کارکرد زیباشناختی آن
در قرآن پژوهشهایی صورت گرفته است ،از جمله ،کارکردهای زیباشناختی ایجاز حذف در قرآن که دکتر
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محمود شهبازی آن را نگاشته است و همچنین مقاله حذف در قران و تأثیر آن بر ترجمههای قرانی
نوشتهی آقای عظیمپور و مقاله حذف و تقدیر در آیات قرآن نوشته آقای جعفری.
در گفتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی ،ضمن برسی ایجاز و اقسام آن به دو سؤال زیر پاسخ
داده میشود -1 :آیا حذف خللی در بیان مقصود ایجاد میکند؟  -2مهمترین کارکردهای زیباشناختی
ایجاز حذف در کالم امیرالمؤمنین کدامند؟
تعریف ایجاز وجایگاه آن در علم بالغت
ایجاز از نظر لغوی مصدر فعل «اوجزَ» برگرفته از ریشه «وجَزَ یَجِزُ» به معنای اختصارگویی است (ابن
منظور ،بیتا ،ج  )724 :5و از نظراصطالحی بیان مقصود در کوتاهترین لفظ و کمترین عبارت است،
بهگونهایکه رسا و گویا باشد .این اسلوب از مباحث مطرح در علم معانی بوده و در کنار دیگر اسالیب بیان،
اطناب و مساوات بحث میشود.
ایجاز از فنون بالغی مهم در رساندن معنا و پیام موردنظر واز شروط فصاحت و بالغت کالم بوده واز
ویژگیهای ذوق سلیم بهشمار میآید .به تعبیر شکسپیر ایجاز روح قریحه است (داد .)38 :1834 ،در
اهمیت آن میتوان چنین گفت که بسیاری از دانشمندان علم بالغت ،ایجاز را اصلی مهم برای سخن
شیوا بهشمار آوردهاند و برخی چون ابنمقفع در پاسخ به این سؤال که بالغت چیست ،ایجاز را همان
بالغت دانستهاند (جاحظ )21 :1223 ،بر این اساس میفهمیم که ایجاز بالغت است نه فروگذاری سخن،
بهوسیله آن سخن از واژگان زائد پالوده گشته ومخاطب با اشارهای لطیف مقصود پیام را درمییابد
(شهبازی .)53 :1822 ،در حقیقت آنچه از مقدار حاجت تجاوز کند زائد وداخل در باب بیهودهگویی است و
بر بالدت صاحب صناعت داللت دارد (عسگری )237 :1842 ،و در تعبیر دیگر زیادهگوچون رهرویی است
که از نادانی علیرغم وجود مسیر کوتاه در مسیر طوالنی سیر میکند(شهبازی.)53 :1822 ،
انواع ایجاز :علمای بالغت ایجاز را به اقسام متفاوتی تقسیم کردهاند؛ که از معروفترین آنها ایجاز
قِصَر و ایجاز حذف است .ایجاز قصر که ایجاز بالغت نامیده میشود آن است که لفظ نسبت به معنا کمتر
از مقدار معمولی باشد و دلیل حسن آن این است که بر توانایی در فصاحت داللت دارد .مقصود از ایجاز
حذف نیز خودداری از ذکر بخشی از کالم بهخاطر هدف بالغی خاص با وجود قرینه لفظی و یا معنوی
میباشد (تفتازانی1711 ،هـ ق .)142 :رمانی اولین کسی است که با دید بالغی به حذف نگریسته و نام
صنعت ایجاز بر آن نهاده است (خفاجی )274 :1258 ،صاحب کتاب دالئلاالعجاز در این باب گفته« :این
بابی است که شیوهی آن دقیق و جایگاه آن لطیف و کار آن شگفتآور است و به سحر شباهت دارد؛ چرا
که تو میبینی که ذکر نکردن فصیحتر از ذکر کردن و سکوت ،سودمندتر از بیان است و خود را میبینی
که با سخن نگفتن گویاتر از حال سخن گفتن هستی و با بیان نکردن کاملترین بیان را داری» (جرجانی،
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 .)1234:195ابنعاشور ایجاز حذف و ایجاز قصر را ستون بالغت عربی میداند و معتقد است که استفاده
زیاد فصیحان و خطیبان عرب از اسلوب حذف ،بر هوشمندی آنان داللت دارد؛ زیرا سخنوران به درک
مخاطب اطمینان داشتهاند و اختصار را رکن بالغت گفتارشان قرار دادهاند (ابنجنی ،بیتا.)29/1،
تفاوت میان ایجاز حذف و ایجاز قصر
در هر دو ایجاز ،معنی بیش از قدر الفاظ است؛ یعنی ساختار کالم بهگونهای است که از نظر کمی هر دو
ایجاز دارای واژههای اندک است .در ایجاز قِصَر بدون حذف واژه یا واژههایی از روساخت کالم ،دارای
احاطه معنایی است .بهعبارت دیگر ساختار نحوی کالم بهطور کامل در بیان آمده و هیچ رکنی از ترکیب
کالم کاسته نشده است .لیکن ایجاز حذف نابرابری لفظ و معنا و فزونی معنا در روساخت کالم بهدلیل
حذف اجزائی از ترکیب نحوی است و فزونی معنا نه از عبارت موجود بلکه از ژرف ساخت عبارت دانسته
میگردد.
ایجاز قِصَر با همه ویژگیها و محاسنی که دارد ،دارای ابهام است و برخی آن را مبهمتر از ایجاز حذف
میدانند ،اگرچه به وجود این نقیصه در ایجاز حذف نیز اعتقاد دارند (الرمانی .)44 :1233 ،البته پیچیدگی و
ابهام حذف تنها از این جهت است که خواننده باید به مواضعی که حذف در آنها رواست ،آشنایی داشته
باشد و با این آشنایی است که حذف و تقدیر ،زیبا و دلنشین میگردد و در زمرهی بالغت بهشمار میآید؛
زیرا بسا اگر از حذف کلمهای آگاهی نداشته باشیم عبارت را نمیتوانیم معنی کنیم؛ مانند حذف الی نفی
در آیهی« :یبِّینُ اللّهُ لکُمْ أنْ تَضِلُّوا »1که اصل آیه «أن ال تَضِلُّوا» بوده است .صاحبالمثل السائر ایجاز
حذف را بر ایجاز قِصَر برتری داده و میگوید« :أنَّ االیجَازَ بالَحذْفِ أقوی دَلِیالً عَلی زیادَةِ المَعانیِ عَلی

االلفاظِ» (ابناالثیر ،1227 ،ج ".)233 :2داللت ایجاز حذف در زیادت معانی بر الفاظ ،قویتر از ایجاز قصر
است".
شرط حذف
وجود قرینه ای در کالم برای شناخت محذوف ،ضروری است.گاه تشخیص محذوف ،آسان و گاه پیچیده و
دشوار است .بهگونهایکه شناسایی محذوف ،تأمل بسیار میطلبد .قدامهبنجعفر مشخص نبودن محذوف
را «اخالل» نامیده و آن را جزء عیوب کالم شمرده است (قدامهبنجعفر ،بیتا)293:؛ بنابراین در این مقام
وجود قرینهای که بر محذوف داللت کند ،اساس حذف است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست ،زیرا در
صورت مخفی بودن قرینه ،معنا پوشیده میماند (ابناالثیر ،1227 ،ج  .)31 :2این قرینه ممکن است لفظی
باشد و ممکن است حالیه و یا قرینه صنعت نحوی باشد.
 .1بقره143 ،
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حذف مقبول و غیرمقبول
هنگامیکه لفظ ذکرشده ،قاصر از ادای معنای موردنظر نباشد ،حذف مقبول و پسندیده است؛ اما اگر لفظ،
قاصر از ادای معنای مقصود باشد ،حذف ناپسند و غیرمقبول است؛ مانند:
وَ الَعیشُ خَیْرٌ فی ظِال

لِ الَنْوکِ مِمَّنْ عَاشَ کدّا

که مقصود شاعر این است که زندگی راحت در سایهی نابخردی ،بهتر از زندگی دشوار در سایهی عقل
است؛ اما این کالم ،کالمی مقبول و صحیح نیست ،چرا که حذف مخل فصاحت گشته است
(تفتازانی1711،هـ ق.)141:
و مانند:
أعاذِلُ عاجِلُ ما أشَتهِی

أحَبُّ مِنَ االکْثَرِ الرَایثِ

منظور شاعر این است که تحقق سریع چیزی اندک در نزد او بهتر از چیز فراوانی است که دیر محقق
میشود .اما این حذف ،مقبول نیست؛ چراکه لفظ قاصر از ادای معنای مقصود است و شاعر نتوانسته است
که معنا و مقصود خود را بهخوبی بیان سازد (ابوشادی.)24 :1221،
اهداف بالغی حذف
 -1از جمله دالیل حذف ،اختصار کالم و پرهیز از بیهودهگویی است.
 -2هشداری است بر اینکه زمان برای ذکر محذوف ،محدود و ذکر آن باعث از دست رفتن مهمی
میشود .این اختصار فایدهای است که در باب اغراء و تحذیر جریان دارد (زرکشی ،1227 ،ج :8
)144؛ مانند کالم امام علی(ع) :أللَّهَ أللَّهَ أنْ تَشْکُوا إلی مَنْ ال یُشکِی شَجْوَکُمْ (شیروانی ،1838 ،خطبه
 .)195در این کالم ،امام(ع) ،بهدلیل محدودیت زمان و تأکید بر معمول ،عامل را که تقدیر آن
«إلزم» بوده ،ذکر نکرده است.
 -8گاهی حذف بهدلیل تهویل است؛ مانند آیهی« :لَوْ تَری إِذْ وُقِفُوا عَلَی النّارِ »1که جواب –لو– بهدلیل
تهویل مقام از کالم حذف شده است.
 -7گاهی حذف به دلیل تخفیف کالم است؛ مانند حذف حرف ندا در منادی.
 -5گاهی حذف به سبب شهرت محذوف است؛ مانند عالِمُ الغَیبِ وَ الشَهادَة.

 .1االنعام24 ،
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گاهی حذف به سبب تحقیر محذوف است؛ مانند أَشْبَاحَ اَلرِّجَالِ وَ الَ رِجَالَ! حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ

اَلْحِجَالِ(خطبه  24نهجالبالغه)که مسند إلیه «حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ اَلْحِجَالِ» به سبب افاده تحقیر
درمقام ذم از کالم حذفشده است.
 -3گاهی حذف بهدلیل تعمیم است؛ مانند آیهی« :إیَاکَ نَستَعِینَ» که جار و مجرور متعلق به «نَستعین»
بهدلیل تعمیم آن از کالم حذفشده است.
 -4از اغراض دیگر حذف ،بیان بعد از ابهام است؛ مانند :فَلْیَذُبَّ عَنْ أَخِیهِ بِفَضْلِ نَجْدَتِهِ اَلَّتِی فُضِّلَ بِهَا عَلَیْهِ
فَلَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ (خطبه  )128که مفعول به فعل «شاء» به سبب داللت جواب «لو» بر آن و
بیان بعد از ابهام از کالم حذف شده است و تقدیر آن «لَوْ شَاءَ اَللَّهُ أنْ یَجَعَلَهُ مِثْلَهُ لَجَعَلَهُ» بوده است.
مانند شعر بحتری:
لَوْ شِئتَ لَمْ تُفْسِدْ سَمَاحَةَ حَاتَمٍ

کَرَماً وَ لَمْ تَهْدِمْ مَآثِرَ خالِدٍ

این بیت در اصل به این صورت بوده است« :لَوْ شِئتَ أنْ تُفْسِدْ سَمَاحَةَ حَاتَمٍ لَمْ تُفسِدْها» که مفعول از
جمله اول حذفشده و به لحاظ داللتش در جمله دوم گوینده را از ذکر آن بینیاز کرده است.
پس روشن است اگر مفعول بهظاهر شود ،کالم سبک و بدون لطافت بود و سخنی بود که گوش آن را
ناخوش میدارد و ذوق از آن دوری میکند (رادمنش.)149 :1837 ،
گاه حذف بهدلیل رعایت فاصله است (زرکشی ،1227 ،ج )143 :8؛ مانند این گفتهی خداوند« :وَ مَا
وَدَعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلی .»1در این آیهی ضمیر خطاب کاف بهدلیل رعایت فواصل آیات از کالم حذف شده
است .از نگاه برخی از مفسران حذف ضمیر «قلی» برای اختصار کالم صورت گرفته است .برخی دیگر
چون رازی صاحب کتاب «مفاتیحالغیب» حذف کاف در قلی را به خاطر داللت کاف در «ودَعکَ» دانسته
است .برخی معتقدند که حذف «کاف» برای نفی صفت کینه از ذات خداوند است ،بهگونهایکه اگر
«کاف» متصل به فعل میشد اینگونه به نظر میآمد که خداوند با غیر پیامبر عداوت و کینه دارد ،حال با
حذف این ضمیر نشان داده شده که خداوند نه تنها با پیامبر بلکه با هیچ شخص دیگر کینه و دشمنی
ندارد (عطیه.)223 :1713 ،
دالیل اثبات محذوف
بی تردید برای بیان مقصود موردنظر در هر حذف بالغی نیاز به تعین محذوف و تقدیر آن است .اگر این
امر صورت نگیرد مخل فصاحت است .محذوف به کمک قرائن آشکار میگردد .ابناالثیر معتقد است که
 .1الضحی8 ،
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در بافت سخن میبایست نشانهای وجود داشته باشد که داللت بر محذوف کند و در صورت نبود آن ،کالم
لغو و بیهوده خواهد بود (باقرحسینی .)774 :1724 ،در حقیقت وجود این نشانه که از فحوای کالم برداشت
میشود در پی بردن به محذوف کمک شایانی میکند .هیچ شکی نیست که تدبر در محذوف معانی
بسیاری را بهدست میدهد و سببی برای تالقی اندیشههاست.
اینک نگاهی به روشهای تعیین محذوف داریم:
1
داللت حال :گاه حال ،بیانگر محذوف است ،مانند آیهی« :قِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا خَیْراً ».
در این آیه« ،خیراً» مفعول به فعل «أنزلَ» محذوف است که به سبب داللت «أنزلَ» در کالم ،حذف شده
است.
داللت عقل :گاه عقل بهتنهایی بر محذوف داللت میکند؛ مانند آیهی« :جاءَ رَبُّک »2که تقدیر کالم
«أمُر رَبِک» بوده است .بهدلیل غیرممکن بودن آمدن خداوند به این معناکه لفظ آمدن ،از صفات محدثات
است (سیوطی،1793 ،ج .)488 :2
داللت عادت :مثل آیهی« :فذلکنَّ اَّلذی لُمْتُننِّی فیهِ.»8دربارهی تعین محذوف در این آیه اختالف است.
برخی بر این عقیدهاند که محذوف «فی حبه» بوده است .چون زنان گفته بودند «قدشَغَفها حُبَّآً»7برخی بر
این عقیدهاند که محذوف «فی مراودته» است و برخی بر این عقیدهاند که محذوف «فی شانه» است
(التفتازانی1711 ،هـ ق .)145 :صاحب کتاب مختصرالمعانی بر این عقیده است که محذوف «فی مراودته»
است؛ زیرا کسی که عالقه مفرط دارد و عاشق است عادتاً سرزنش نمیشود چون عشق و عالقه
بیشازحد ،صاحبش را مجبور و بیاختیار میسازد .پس نمیتوان «فی حبه» و یا «فی شانه» را در تقدیر
گرفت .چون «فی شانه» «فی حبه» را نیز در برمیگیرد و وقتی نمیتوانیم صریحاً «فی حبه» را در تقدیر
بگیریم ،در ضمن فی شانه را نیز نمیتوانیم .تنها با توجه به عادت و عرف باید «فی مراودته» را در تقدیر
بگیریم (همان.)145،143:
دلیل قرآنی و یا دلیل کالمی :گاه محذوف در ساختار کالم در مقایسه با کالم دیگرمعین میگردد .ماننـد
آیه« :وَسَارِعُواْ إِلَی مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَاألَرْضُ»5که تقـدیر کـالم ،عَرْضَههَا کَعَهرْضِ
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السَّمواتِ بوده به سبب داللت آیهی« :سَابِقُوا إِلَی مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا کَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ.»1
از کالم حذفشده است و در نهجالبالغه مانند این سخن امام :مَعَاشِرَ اَلْمُسْلِمِینَ اِسْتَشْعِرُوا اَلْخَشیَةَ وَ تَجَلْبَبُوا

اَلسَّکِینَةَ وَ عَضُّوا عَلَى اَلنَّوَاجِذِ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّیُوفِ عَنِ اَلْهَامِ (همان :خطبه  )33که جـار و مجـرور بـهخـاطر
داللت« :عَضُّوا عَلَى الجَهَادِ بِنَواجِذِکُمْ» (خطبه  )122از کالم حذفشده است.
جلوههای زیباشناختی ایجاز حذف در کالم امام(ع)
حذف ادیبانه و بهجا در سخن ـ چنانکه اشاره شد ضمن انتقال مقصود ،روحی تازه بر کالم دمیده و آن را
از یکنواختی رهایی میبخشد (شهبازی .)32 :1822 ،این حذف در ورای خود هدف تربیتی خاصی را دنبال
میکند .به این معنی که با انداختن بخشی از ساختار کالم ،مخاطب برای فهم پیام در یک چالش ذهنی
قرارگرفته و شوقی درونی او را برای کشف محذوف بهسوی خود کشانده و توجه و تالش او را متمرکز
میسازد .به این ترتیب پس از دریافت محذوف جلوهای خاص در ذهن او نقش میبندد؛ بنابراین حذف
جایگاهی چون ذکر و چهبسا باالتر از آن را داراست؛ چراکه بافت کالم را استوار نموده و راه را برای
رسیدن به معنای موردنظر کوتاه و جذاب میکند (همان) .در ذیل برای بیان گوشهای از ظرافتهای کالم
امام به بررسی جلوههای ایجاز در زیباسازی کالم ایشان میپردازیم.
تفخیم و تهویل مقام :گاهی بخشی از کالم بهخاطر تفخیم و یا تعظیم مقام از کالم حذف میشود؛
مانند این کالم امام:
اِذَا رَجَفَتِ الرَّاجِفَةُ وَ حَقَّتْ بِجَالَئِلِهَا الْقِیَامَةُ وَ لَحِقَ بِکُلِّ مَنْسَکٍ أَهْلُهُ وَ بِکُلِّ مَعْبُودٍ عَبَدتُهُ فَلَمْ یُجْزَ فِی عَدْلِهِ وَ

قِسْطِهِ یَوْمَئِذٍ خَرْقُ بَصَرٍ فِی اَلْهَوَی (همان :خطبه  .)228در این سخن امام جواب اذا حذف شده است.
شگفتیهای آخرت امام از ذکر جزای شرط بازداشته است تا با این خاموشی تصویری هنری از بزرگی امر
قیامت و بالهای آنکه وصفناشدنی است ،ایجاد نماید.
حذف جواب شرط در این مقام معنای کالم را به بهترین شکل به مخاطب میرساند؛ مانند آیهی« :لَوْ
تَری اِذّ وُقِفُوا عَلی النَّارِ »2که ترس و شگفتی اهل دوزخ زبان را از آوردن پاسخ شرط بازداشته است تا این
خموشی خود تصویری هنری از بزرگی امر قیامت و بالهای وصفناشدنی است ،ایجاد نماید .در کالم امام
مواضعی از حذف مضاف و مضافالیه وجود دارد که غرض از این حذف ،تفخیم و یا تهویل است مانند:
أَخَذَ امْرُؤٌ من نفسهِ لِنَفْسِهِ ...امْرُءٌخَاف َاهللَ وَهُوَ مُعَمَّرٌ إلَى أَجَلِهِ (همان :خطبه .)284
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که مضاف اسم جالله به سبب تخویف و تهویل مقام از کالم حذفشده است و تقدیر آن «عذابَ اهلل»
بوده است .هدف امام از این کالم دعوت به ترس از عذاب خدا و دعوت به بندگی است ،حذف مضاف در
این مقام برای هدف مذکور تأثیری بیشتر تا ذکر آن دارد و یا به قولی «ادعی للخشیة و االمتثال من ذکره»
مانند آیهی (یحذرکم اهلل نفسه)1که مضاف نفسه که تقدیرآن :عذاب نفسه بوده؛ بهخاطر تخویف و تهویل از
کالم حذف شده است و مانند:عِبَادَ اَللَّهِ اِحْذَرُوا یَوْماً تُفْحَصُ فِیهِ اَلْأَعْمَالُ وَ یَکْثُرُ فِیهِ اَلزِّلْزَالُ وَ تَشِیبُ فِیهِ

اَلْأَطْفَالُ (خطبه .)154
«یَوْماً» مفعول به فعل «اِحْذَرُوا» است که مضاف آنکه تقدیر آن «شِدَّةَ یَوْم» بوده به سبب تهویل و
تخویف مقام ،از کالم حذف شده است؛ مانند آیهی :کَیْفَ تَتَّقُونَ إنْ کَفَرْتُم یَوْماً2که تقدیر آیه« :عقاب یَوْم»
بوده که مضاف برای تهویل و تخویف ،از کالم حذف شده است ومانند:فَاتَّقُوا اَللَّهَ عبادَ اهللِ تَقِیَّةَ ذِی لُبٍّ

شَغَلَ اَلتَّفَکُّرُ قَلْبَهُ وَ أَنْصَبَ اَلْخَوْفُ بَدَنَهُ(شیروانی ،1838 ،خطبه  .)38در این کالم مضاف إلیه «اَلْخَوْفُ» که
تقدیر آن «خَوْفُ العذاب» بوده؛ به سبب تهویل و تخویف مقام؛ از کالم حذفشده است و بهجای آن –
ال – بر مضاف اضافه شده است .بهطورکلی حذف مضاف إلیه در زبان عربی متداول است که عوض ازآن
ـ آل ـ بر مضاف اضافه میشود؛ مانند بیت:
غیرُ الهٍ عداک فاطرّح

اللهوَ والتغترر بعارض سلمِ

که اصل «اللهو» لهوک بوده که مضافالیه آن حذفشده و بهجای آن ـ ال ـ بر مضاف اضافه شده است.
شمول معنایی :از دیگر کارکردهای بالغی حذف ،شمول معنایی است .به این معنی که با در نظر داشتن
تقدیرهای مختلف ،معانی گسترده بازتاب میشود؛ مانند این سخن امام :أَوَ لَیْسَ لَکُمْ فِی آثَارِ اَلْأَوَّلِینَ
مُزْدَجِرٌ وَ فِی آبَائِکُمُ اَلْمَاضِینَ تَبْصِرَةٌ وَ مُعْتَبَرٌ إِنْ کُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (همان :خطبه .)22
در این کالم جار مجرور متعلق به «مُزْدَجِرٌ» برای داللت بر شمولیت منهی عنه آن از کالم حذف شده
است تا شامل بر تمام چیزهایی باشد که عبرت از گذشتگان آدمی را از آن بـازمیدارد؛ مثـل :مُزْدَجهرٌ مِهن

الکذب ،مِن الذنب ،مِن االفتراء ،من الغیبةو  ...پس جار مجرور به سبب داللت برای افادهی ایـن معـانی از
کالم حذف شده است و مانند این سخن امام(ع) فَیا لَهَااَمْثاال صائبةً وَ مَواعِظَ شافِیَةً لَوْصادَفَتْ قُلُوباً زاکِیَهةً

و اسْمَاعاً واعِیَةً (همان )38 ،که جواب «لو» برای اثبات آثار مثبت «امثال و مواعظ» و داللـت بـر شـمول
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نتایج آن و اینکه سامع هر خیر و نیکی را که تصور میکند از نتایج آن تلقی کنـد؛ (لِیهذهبَ السهامِ ُ کُهلَّ
مذهَبٍ) از کالم حذف شده است و مانند إِنَّ جَارَ اَللَّهِ آمِنٌ وَ عَدُوَّهُ خَائِفٌ وَ إِنَّهُ الَ یَنْبَغِی لِمَهنْ عَهرَفَ عَمَمَهةَ

اللَّهِ أَنْ یَتَعَمَّمَ (خطبه .)171
که جار مجرور متعلق به «آمِنٌ» به سبب افاده شمول آن از کالم حذفشده است تا شامل :أمن از عـذاب،
هالک ،حزن و ...و اگر محذوف ظاهر میگشت معنی کالم محصور میگشـت و مفیـد فایـده نبـوده و بـه
سبب همین امر است که عبدالقاهر جرجانی حذف در کالم را بـر ذکـر آن تـرجیح داده اسـت (الجرجـانی،
.)195-192 :1234
مانند :أَیُّهَا اَلنَّاسُ غَیْرُ اَلْمَغْفُولِ عَنْهُمْ وَ اَلتَّارِکُونَ اَلْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ(خطبه)145که معمول شبه فعل «اَلتَّارِکُونَ»
به سبب افاده شمول آن و یا به قولی «لِتَذْهَبَ النَّفْسُ کُلَّ مَذْهَبٍ» از کالم حذف شده است؛ تا کالم
مشتمل بر «التارِکین طَاعَةَ اهلل ،أمْرَ اهللِ ذکْرَ اهللِ و  »...باشد (عبده ،بیتا ،ج .)32 :2این یکی از شگردهای
قرآن است که با حذف قسمی از کالم افاده شمول میکند مانند آیه :مالک الیوم الدین 1که تقدیر کالم
مالک احکام یومالدین بوده؛ چراکه یومالدین اموری چون قیامت ،صراط ،حساب ،عقاب ،میزان و ...را در
بردارد که مضاف برای افاده شمولیت آن از کالم حذف شده است (ابوالشادی.)332 :1221،
موسیقی کالم:امام علی(ع) برای آفرینش معانی موردنظر خود واژگان را در قالبی مناسـب جـایداده تـا
معانی با دلنشینی ناشی از موسیقی در ارتباط باشد .این موسیقی و آهنگ با توجه به معنی و مفهوم و بافت
کالم تغیر میکند (سیدقطب .)193 :1852 ،آنجا که کالم امام در برخی خطبـههـای ایشـان موسـیقی و
آهنگ خاصی پیدا میکند ،ایجاز حذف نقشی بسزا در این موسیقی آفرینی دارد .کالم زیر بیانگر این مهـم
است :رَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً سَمِ َ حُکْماً فَوَعَى وَ دُعِیَ إِلَى رَشَادٍ فَدَنَا وَ أَخَذَ بِحُجْزَةِهادٍ فَنَجَا (خطبه  )43که مفعـول
به فعل «وَعَی» که تقدیر آن «وعاه» بوده و همچنین جار و مجرور متعلق به «دنها» کـه تقـدیر آن «دنها
منه» بوده برای توازن و حفظ موسیقی کالم ،حذف شده اسـت و در کـالم زیـر :دارُرَحهبٍ وَسَهلَب وَنَههبٍ
وَعَطَبٍ اَهلُهاعَلیّْ ساقٍ وَسِیاقٍ وَلِحاقٍ وَفِراقٍ (خطبه  .)121اصل این کـالم :لَحهاقٍ بالماضهین وَفِهراقٍ عَهن

الباقِیِنَ بوده که جار و مجرور متعلق «لِحاقٍ وَفِراقٍ» برای ایجاد یک نوع موسیقی داخلی در کـالم کـه در
اصطالح سجع متوازی نامیده میشود حذف شده است .مانند آیات«ا لم یجدک یتیماً فآوی وَ وَجَدَکَ ضَهآالًّ
فَهَدَىوَ وَجَدَکَ عَآئِالً فَأَغْنَى .»2کارکرد حذف در تأمین موسیقی کالم در کالم زیر نمایان است :شُهغِلَ مَهنِ

اَلْجَنَّةُ وَ اَلنَّارُ أَمَامَهُ سَاعٍ سَرِی ٌ نَجَا وَ طَالِبٌ بَطِیءٌ رَجَا وَ مُقَصِّرٌ فِی اَلنَّارِ هَوَى (همان :خطبه .)13
 .1فاتحه 7
 .2سوره ضحی ،آیات 3،4،3
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در این کالم جار و مجرور متعلق به «نجا و رجا» که تقدیر آن «نَجا مِنَ النار و رجا بالنَجاح» بوده
است ،برای حفظ موسیقی کالم ،حذفشده است .برای تحقق همین امر است که متعلق فعل «هوی»
مقدم شده است .در اینجا نقشی که حذف در دلنشین کردن کالم دارد کامالً به چشم میخورد و مانند:
خَلَّفَ فِینَا رَایَةَ اَلْحَقِّ مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقَ وَ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ (همان :خطبه .)199
که جار مجرور متعلق به «مَرَقَ و لَحِقَ» که تقدیر آن «مَرَقَ عَنِ الحَقِّ و لَحِقَ بالحَقِّ» بوده به سبب حفظ
موسیقی کالم حذفشده است و مانند این سخن امام :رُبِطَ جَنَانٌ لَمْ یُفَارِقْهُ اَلْخَفَقَانُ (همان )7،که مسندإلیه
فعل «ُربِطَ» که تقدیر آن «رَبَطَ اهلل الجنانَ» بوده که برای ایجاد طنین در کالم و دلنشین کردن آن،
حذف شده است و فعل بهصورت مجهول آورده شده است.
حذف برای افاده اهتمام :گاهی قسمی از کالم برای افاده تأکید بر قسمی دیگر و اهتمام به آن از کالم
حذف میشود که ای نوع حذف بر حرص متکلم برای اقامه جزئی دیگر از کالم داللت میکند ،مانند ایـن
سخن امام :انْتُمْ بَنُو سَبِیلٍ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ لَیْسَتْ بِدَارِکُمْ ،أُمِرْتُمْ فِیهَا بِالزَّادِ (همان :خطبه  .)138که مضاف
الزاد بهسبب افاده تأکید بر مضافالیه حذف شده که این نوع حذف بر حرص متکلم بـر اقامـه مضـافالیـه
داللت دارد مانند آیه (لکم فی القصاص حیاة) 1که تقدیر آن :فی شرع القصاص یا استیفاء القصاص بوده کـه
مضاف برای تأکید بر اقامه مضافالیه از کالم حذفشده است.گاهی حذف ممکن است برای دفع تـوهم از
ال ُتذَاخِه َذنَا ِب َأ ْعمَا ِلنَها
ط َا ْل َأنَها ُم َو ُمنِه َ َا ْل َغمَها ُم أ ْن َّ
ن قَه َن َ
مخاطب باشد ،مانند این سـخن امـام علـی(ع) :حِهی َ
(خطبه)115؛که مسندالیه برای عدم نسبت دادن منع به ذات خداوند واشاره به ایـنکـه عامـل منـع افعـال
بندگان است از کالم حذفشده است و فعل بهصورت مجهول ذکرشده است.
گزیدهگویی:گاهی جزئی از کالم برای رعایت اختصار کالم حذف میشود و این زمانی است که در
کالم قرینهای باشد که بدون هیچ جهدی از طرف مخاطب بر محذوف داللت کند .در کالم امام در
نهجالبالغه برای رعایت اختصار حذفهایی در کالم صورت گرفته که در ذیل به آنها اشاره میکنیم :وَ
اَللَّهِ مَا اِسْتَعْجَلَ مُتَجَرِّداً لِلطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ إِالَّ خَوْفاً مِنْ أَنْ یُطَالَبَ بِدَمِهِ لِأَنَّهُ مَمِنَّتُهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی اَلْقَوْمِ أَحْرَصُ

عَلَیْهِ مِنْهُ (همان :خطبه .)147
در «أَحْرَصُ عَلَیْهِ» دو مضاف به سبب احتراز از تتابع اضافات و اختصار کالم ،حذفشده است و تقدیر آن:
لَمْ یَکُنْ أَحْرَصُ عَلَی سفکِ دَمِهِبوده که اضافات به سبب اختصار کالم حذف شده است (عبده ،بیتا ،ج:2
.)33

 .1بقره 148
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مانند آیهی :فکانَ قَابَ قَوْسَیْنِ1که تقدیر آن :مِقدارَ مسافةُ قربهِ مثل قابَ قَوْسینبوده که اضافات حذفشده
است (زمخشری ،بیتا ،ج  .)22 :7گاهی این اختصار میتواند به سبب داللت فعل و یا داللت عقل باشد
مانند :إنَّ النَبی َقَتَلَ الْقَاتِل و ورَّث َمِیرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَ َ السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِیَ (شیروانی :1838 ،خطبه .)124
که مضاف «السَّارِقَ» که تقدیر آن :یَد السَّارِقَ بوده به سبب داللت حال (فعل قطع) و ایجاز
کالم،حذفشده است ومانند :أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِیقُ بِهِ وَ کَمَالُ التَّصْدِیقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ وَ

کَمَالُ تَوْحِیدِهُ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ کَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْیُ الصِّفَاتِ عَنْهُ(شیروانی :1838 ،خطبه )1؛ که مضاف إلیه
«الصفات» که تقدیر آن ،صفات المخلوقین بوده به سبب داللت عقل بر آن و اختصار کالم ،حذفشده
است .به این معنا که مراد ،نفی صفات مخلوقان از ذات خداوند است (ابنابیالحدید1238 ،هـ.ق ،ج :1
)39؛ومانندیَقُولُونَ فَیُشَبِّهُونَ وَ یَصِفُونَ فَیُمَوِّهُونَ قَدْ هَیَّذُوا اَلطَّرِیقَ وَ أَضْلَعُوا اَلْمَضِیقَ(خطبه  .)127مفعول به
«یُشَبِّهُونَ» و مضاف إلیه «اَلطَّرِیقَ» که تقدیر آن :یُشَبِّهُونَ الحَقَّ بِالباطِلِ وَ هَیَّذُوا طَّرِیقَ الضَاللَةِبوده به
سبب داللت عقل بر آن و اختصار کالم ،از کالم حذفشده است (عبده ،بیتا ،ج  )135 :2و مانند فَاتَّقُوا

اَللَّهَ عِبَادَ اَللَّهِ وَ فِرُّوا إِلَى اَللَّهِ مِنَ اَللَّهِ وَ اِمْضُوا فِی اَلَّذِی نَهَجَهُ لَکُمْ(همان:خطبه  )27که مضاف «اهلل» در
«إلی اهللِ مِنَ اهللِ» به سبب علم سامع به آن و اختصار کالم ،حذفشده است و تقدیر آن «فِرُّوا إِلَى رَحْمَهِ

اهللِ من عَذابِ اهللِ» بوده است.
مانند شعر فرزدق:
إلیکَ فَرَرتُ مِنْکَ وَ مِنْ زِیادٍ

وَلَمْ أحْسِبْ دَمیلَکُم حَالالً

2

و مانند :أَلْقَوُا اَلْهَجِینَةَ عَلَى رَبِّهِمْ وَ جَاحَدُوا اَللَّهَ عَلَى مَا صَنَ َ بِهِمْ مُکَابَرَةً لِقَضَائِهِ وَ مُغَالَبَةً لِآالَئِهِ

(شیروانی ،1838،خطبه .)122
که مضاف اسم جالله که تقدیر آن «نِعَمَ اهللِ» بوده به سبب داللت قرائن کالم بر آن و اختصار کالم ،از
کالم حذفشده است .به این معنی که جهد نعم اهلل الزمه مغالبه بر آالئه خداوند است .پس با قرینه مغالبة

چنین اثبات میشود که متکبران به سبب غلبه بر نعمتهای خداوند نعمتهای او را انکار میکند و مانند:
إِنَّ أَکْرَمَ اَلْمَوْتِ اَلْقَتْلُ وَ اَلَّذِی نَفْسُ ابنِ ابی طالبٍب یَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَة بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مِیتَةَ علَى اَلْفِرَاشِ

فِی غَیْرِ طَاعَةِ اَللَّهِ (خطبه .)128

 .1النجم2 ،
 .2از خشم تو و خشم زیاد به لطف و رحمتت پناه میبرم ریختن خونم را بر شما حالل نمیدانم.
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جار مجرور متعلق به «اَلْقَتْلُ» که «فی سبیلِ اهلل» بوده به سبب ظاهر بودن آن و اختصار کالم حذفشده
است .گاه محذوف در جمله با ذکر کلمات دیگر معین میشود و بهروشنی میتوان به آن پی برد؛ از اینرو
دیگر نیازی به تفصیل نبوده واز ذکر آن خودداری میشود ،مانند این سخن امام:لَقَدْ شَفَا وَحَاوِحَ صَدْرِی أَنْ
رَأَیْتُکُمْ بِأَخَرَة تَحُوزُونَهُمْ کَمَا حَازُوکُمْ وَ تُزِیلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ کَمَا أَزَالُوکُمْ حَسّاً بِالنِّصَالِ(همان :خطبه
)194؛ که جار مجرور متعلق به «أَزَالُوکُمْ» که تقدیر آن «أَزَالُوکُمْ عَنْ مَواقِفِکُمْ» بوده به سبب ظاهر بودن
آن به داللت کالم و اختصار کالم حذفشده است؛ مانند آیهی« :قلْ یَاقَوْم ِاعْمَلُواْ عَلَی مَکَانَتِکُمْ إِنِّی عَامِلٌ

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ »1که تقدیر آیه« :إِنِّی عَامِلٌ عَلی مکانتی» بوده که برای اختصار کالم ،حذفشده است و
مانند :أَرْسَلَهُ دَاعِیاً إِلَى اَلْحَقِّ وَ شَاهِداً عَلَى اَلْخَلْقِ فَبَلَّغَ رِسَاالَتِ رَبِّهِ غیرَ وانٍ وَ ال مُقصِّراً و جَاهَدَ فِی اَللَّهِ

أَعْدَاءَهُ(همان :خطبه .)113
که مضاف «اهلل» که تقدیر آن «سبیل اهلل» بوده به سبب داللت فعل بر آن و اختصار کالم ،حذفشده
است .گاهی این اختصار میتواند به سبب داللت تقابل باشد .به این معنی که قسمی از کالم به سبب
داللت قسمی دیگر از کالم حذف میشود مانند :تَأَمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِی حَالِ تَشَتُّتِهِمْ وَ تَفَرُّقِهِمْ لَیَالِیَ کَانَتِ
اَلْأَکَاسِرَةُ وَ اَلْقَیَاصِرَةُ أَرْبَاباً لَهُمْ (خطبه  )122که معطوف «لَیَالِیَ» که تقدیر آن :لَیَالِیَ وَ نُهُرابوده به سبب
داللت تقابل و اختصار کالم ،حذفشده است.
گاهی این گزیدهگویی میتواند به سبب داللت عقل بر محذوف باشد مانند :اَلْأَوَّلُ اَلَّذِی لَمْ یَکُنْ لَهُ قَبْلٌ
فَیَکُونَ شَیْءٌ قَبْلَهُ وَ اَلْآخِرُ اَلَّذِی لَیْسَ لهُ بَعْدٌ فَیَکُونَ شَیْءٌ بَعْدَهُ وَ اَلرَّادِعُ أَنَاسِیَّ اَلْأَبْصَارِ عَنْ أَنْ تَنَالَهُ أَوْ تُدْرِکَهُ
(همان :خطبه  )21که مضاف ضمیر متصل در «تَنَالَهُ» و «تُدْرِکَهُ» که تقدیر آن «عَنِ أنْ تنال انوارَ جاللتِه

وَ تُدرِکُ أنْوارَ جَاللَتِهِ» بوده به سبب داللت عقل بر آن و اختصار ،از کالم حذفشده است.
به این معنی که خداوند اسم ذات نیست که ابصار بتوانند او را ببینند یا ادراکش کنند؛ به همین دلیل
است که آیهی« :وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ »2را به «إِلَى ثواب رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» تفسیر کردهاند
(طوسی ،بیتا.)123/19 ،
مبالغه :در کالم گاه بهمنظور برجستهسازی و تأکید وبزرگنمایی مفهوم در نگاه مخاطب و همچنین
ایجاد تأثیری خاص در وی ،کالم به تناسب آن در قالبی خاص بیان میشود مانند (وَلهُ من فی السماواتِ
واالرضِ وَمن عندَهُ الیستکبرونَ عن عبادته وال یستحسرونَ) که برای مبالغه و شدت درمانده شدن بهجای

 .1الزمر82 ،
 .2القیامة45 ،
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ذکر فعل در باب ثالثی مجرد آن را در باب استفعال ذکر کرده است (شهبازی .)33 :1822،این بزرگنمایی
گاه از رهگذر حذف انجام میشود ،مانند این سخن امام :الَ یُفْلِتُکَ مَنْ أَخَذْتَ وَ الَ یَنْقُصُ سُلْطَانَکَ مَنْ
عَصَاکَ(خطبه .)192کاف در فعل «یفلتک» منصوب به اسقاط خافض است که حرف جر برای اشاره به
نفی تحقق معنای فعل حذفشده است و بهتبع آن افاده تعظیم و مبالغه حذفشده است .به این معنی که
کسی را که خداوند چنگ زده را هیچ زمانی یارای رهایی نیست .این شیوه ادل بر مدح است در این مقام
تا ذکر حرف جر.چراکه امام با حذف حرف جر بهخوبی هیبت و قدرت خداوند متعال را به تصویر کشیده
است.
در قرآن نمونههای از این نوع حذف وجود دارد مانند )وَلَاوضَعوا خِاللکم یَبغونَکم الفتنةَ وَفیکم
السمَّاعونَ لهم)1که کاف در یبغونکم منصوب به اسقاط خافض است (درویش ،بیتا ،ج  .)193 :7حذف الم
گویای این است که منافقان نه تنها برای به دام انداختن شما میکوشند بلکه در این فتنهجویی تا آنجا
پیش میروند که فتنه شما را پیوسته از هر سو در برگیرد و وجودتان از فتنه بازشناخته نشود (عباسزاده،
.)197 :1829
داللت بر لزوم سرعت تحقق معنای مقصود وتنگ بودن زمان :حذف بهطورکلی بر تنگ بودن زمان
داللت میکند .به همین دلیل متکلم برخی از الفاظ را حذف میکند که میتوان با کمک قرائن موجود در
جمله از آن بینیاز شد .گاه متکلم در موقعیتی است که میخواهد فکر خود را در سریعترین وقت ممکن به
دیگران برساند .برای این کار فعل را از کالم حذف میکند .گاه نیز فعل حذف میشود تا بر لزوم سرعت
حصول آن داللت کند؛ یعنی فعل معینی وجود دارد که آثار معینی بر آن مترتب است .پس این آثار ذکر
میشود بدون اینکه فعل ذکر گردد تا بر لزوم سرعت وقوع فعل داللت شود مانند این سخن امام:اَلْآنَ
عِبَادَ اَللَّهِ وَ اَلْخِنَاقُ مُهْمَلٌ وَ اَلرُّوحُ مُرْسَلٌ فِی فَیْنَةِ اَلْإِرْشَادِ وَ رَاحَةِ اَلْأَجْسَادِ(همان).
اآلن ظرف و مفعول فیه متعلق به عامل محذوف است که عامل به سبب اشاره به لزوم سرعت تحقق
معنای فعل از کالم حذفشده است و تقدیر آن «اَلْآنَ فاعْمَلُوا» بوده است.گاهی نیز ممکن است محذوف
جزئی از فعل باشد مانند:التَنافَسُوا فِى عِزَّ الدُّنیَا وَ فَخْرِهَا وَ ال تَعْجَبُوا بِزیَنتِهَا وَ نَعیمِهَا (همان :خطبه  )23که
«تاء» مضارع در فعل «تَنافَسُوا» برای اشاره به لزوم سرعت تحقق فعل از جانب مخاطب از کالم
حذفشده است .این حذف همچنین اشاره به حرص متکلم به تحقق معنای فعل دارد .مشهور این است
که «تاء» دومی محذوف است نه «تاء» مضارع؛ چرا که «تاء» مضارع عالمت فعل است و حذف آن
شایسته نیست.

 .1توبه 74

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال سوم ،شماره نهم ،بهار 4931

818

و مانند :جَعَلَه اَوَّلَ جِبِلَّتِهِ وَاَسکَنَه جَنَّتَه...وَاَوعزَاِلَیه ِفیما نَهاهُ عَنهُ وَ أَعْلَمَهُ أَنَّ فِی اَلْإِقْدَامِ عَلَیْهِ اَلتَّعَرُّضَ

لِمَعْصِیَتِهِ وَ اَلْمُخَاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِهِ فَأَقْدَمَ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوَافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ(همان :خطبه .)21
جمله «فَأَقْدَمَ» معطوف برمعطوف علیه محذوف است که معطوف علیه به سبب داللت بر سرعت حصول
معنای معطوف علیه ،حذف شده است و تقدیر آن «نَسِی مَا نَهاهُ عَنْهُ فَأقْدَمَ» بوده است؛ و در این سخن
امام :کِتَابَ رَبِّکُمْ فِیکُمْ مُبَیِّناً حَالَلَهُ وَ حَرَامَهُ وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ وَ ناسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ (همان :خطبه .)1
«کِتَاب» در شرح ابن أبی الحدید به رفع نوشته شده است و در شرح محمد عبده به نصب نوشته شده
است .اگر مرفوع باشد مبتدا است و «مُبَیِّناً» حال از ضمیر در «فِیکُمْ» است و اگر منصوب خوانده شود،
مفعول به برای فعل محذوف است که عامل آن برای تعظیم معمول و اهتمام و عنایت بهسرعت تحقق
معنای فعل از کالم حذفشده است و تقدیر آن «إغتَنِموا کِتَابَ اهللِ» بوده است.
تشویق و تنبه :یکی از اهداف مهم وارزشمند امام علی(ع) تنبه مخاطب است .حضرت در گفتارشان به
تنبه مخاطب اهتمام داشته و از آن بهعنوان طریقی مناسب برای میل دادن انسان به صالح و کمال و
بازداشتن از پلیدی و فساد یاد شده است .سیره و کلمات آن حضرت نشان میدهد که روش تشویق و
تنبیه برای برانگیختن و شکوفایی استعدادهای انسان در جهت کمال ،موردتوجه ایشان قرارگرفته
است.حضرت برای این امر از شیوههای مختلفی بهره بردهاند .یکی از این شیوهها حذف قسمی از کالم
است .امام در کالم زیر برای تنبه مخاطب مضاف را از کالم حذف کرده است :انْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ وَ اَللَّهُ مَعَکُمْ وَ
لَنْ یَتِرَکُمْ أَعْمالَکُمْ (همان:خطبه )33
در این کالم مضاف اعمالکم که تقدیر آن «جَزاء أَعْمالکُمْ» بوده برای اشاره به اینکه جزاء از جنس
عمل است ،از کالم حذفشده است .به این معنی که چنین به مخاطب القاء میکند که حتماً جزای
اعمالتان را میبینید و از این جزاء کاسته نمیشود و در واقع با حذف مضاف به این صورت مخاطب متنبه
میشود که چون جزای شما از جنس عمل است ،پس مخاطب پی میبرد که براساس این اصل باید تن به
کاری دهد که جزایش بیشتر باشد؛و در واقع چنین حکمی سوقدهندهی انسان بهسوی کمال و صالح
است و آدمی را به انجام کارهای بزرگ که جزایش چون خودش بزرگ است تشویق میکند؛ مانند آیه
(یُریهِمُ اهللُ اعمالهم) که تقدیر کالم جزاءَ اعمالهم بوده که مضاف برای اشاره به اینکه جزاء از جنس عمل
است و بهاندازه عمل واینکه از جزای عمل هیچکس کاسته نمیشود ،از کالم حذفشده است (ابوالشادی،
 1221م.)49 :
و مانند این سخن امام :فَاتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِی أَنْتُمْ بِعَیْنِهِ وَ نَوَاصِیکُمْ بِیَدِهِ وَ تَقَلُّبُکُمْ فِی قَبْضَتِهِ (همان :خطبه
.)138
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در این کالم امام مضاف «عَیْنِهِ» که تقدیر آن «بمرأی عَیْنِهِ» بوده از کالم حذفشده است .و خود مرأی

عینه کنایه از سیطره تام خداوند بر اعمال بندگان دارد .هدف از این حذف تنبه مخاطب به این امر است
که خدا به تمام اعمال بندگان بصیر است .و هیچ امری بر وی پوشیده نیست .در این سخن نقشی که
حذف مضاف در برجستهسازی و تأکید و بزرگنمایی مفهوم در نگاه مخاطب دارد کامالً نمایان است ،به
این معنی که اگر مضاف ظاهر میگشت چنین قوتی در کالم نبود .معنای مقصود برای تأثیر بر مخاطب
قوتی چون حذف نداشت.
حذف برای اثبات معنا یا نفی آن :گاهی حذف به سبب اثبات امری برای امر دیگر است .یعنی وقتی
میگوییم :ضَربَ زَیدٌ و مفعول را حذف میکنیم :مقصود ما از حذف مفعول اثبات ضرب برای زید است.
عبدالقاهر جرجانی در این باب میگوید :گاهی فعلهای متعدی را در جملههای میآورند و هدف این است
که تنها به اثبات معناهایی که از آن فعل برای فاعل در نظر گرفته شده اکتفا میشود؛ بیآنکه ذکر مفعول
در جمله مطرح شود ،و چون کالم به این طریق ادا شود فعل متعدی چون فعل غیرمتعدی خواهد بود.
مانند آیهی «انَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَ أَبْکى وَ انَّه ُهُوَأَماتَ وَ احیا» (رادمنش 132 :1837 ،و .)138
هر جملهای که در آن ،معنایی فی نفسه بهصورت فعلی ،برای فاعلی اثبات شود؛ و هر جملهای که در
آن مقصود این است که تنها در شأن فاعل است که چنین فعلی از او ساخته شود؛ یا منظور آن است که
گفته شود این کار از کسی جز او رخ نمیدهد .در این موارد فعل متعدی نمیگردد ،زیرا تعدی فعل غرض
کالم را نقض میکند و مقصود را تغییر میدهد .مانند :یُخْبِرُ الَ بِلِسَانٍ وَ لَهَوَاتٍ وَ یَسْمَ ُ الَ بِخُرُوقٍ وَ أَدَوَاتٍ
یَقُولُ وَ الَ یَلْفِظُ وَ یَحْفَظُ وَ الَ یَتَحَفَّظُ وَ یُرِیدُ وَ الَ یُضْمِرُ یُحِبُّ وَ یَرْضَى مِنْ غَیْرِ رِقَّةٍ وَ یُبْغُُِ وَ یَغْضَبُ مِنْ
غَیْرِ مَشَقَّةٍ(همان :خطبه .)181که مفعول به افعال «یُخْبِرُ،یَسْمَ ُ ،یَقُولُ ،یَحْفَظُ ،یُرِیدُ ،یُضْمِرُ ،یُحِبُّ ،و

یَرْضَى» به مجرد اثبات معنای فعل برای فاعل ،از کالم حذفشده است .مانند شعر بحتری:
إذا بَعُدتْ أبْلَتْ وَ إنْ قَرُبَتْ شَفَتْ

فَهِجرانُهَا یُبلی وَ لُقیانُهَا یَشفِی

معلوم است که مقصود «إذا بَعُدتَ عنی أبْلَتّنیِ وَ إنْ قَرُبَتْ مِنِّیِ شَفَتْنِی» بوده است که به سبب اثبات
معنای فعل برای فاعل مفعول به حذفشده است (رادمنش .)133 :1837 ،مانند :اتَّقُوا اللَّهَ تَقِیَّةَ مَن ْسَمِ َ

فَخَشَ َ وَ اقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ (همان )38،که مفعول به فعل «سَمِعَ» به سبب اثبات معنای فعل برای فاعل از
کالم حذفشده است.
مانند شعر بحتری:1

 .1عبدالقاهر جرجانی در کتاب دالئل االعجاز برای اثبات معنای فعل برای فاعل به این شعر بحتری استشهاد کرده است.
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أنْ یَری مُبْصِرٌ وَ یَسْمَ َ وَاعٍ.

و مانند:إِنَّهُ لَیَقُولُ فَیَکْذِبُ وَ یَعِدُ فَیُخْلِفُ وَ یُسْأَلُ فَیَبْخَلُ(همان :خطبه )37
مفعول به افعال «یَکْذِبُ ،یَقُولُ ،یَعِدُ ،یُخْلِفُ» به سبب اثبات معنای فعل برای فاعل ،از کالم حذف شده
است.
و مانند :ا َّن مِن اَحَبِّ عِبادِاهلل ِاِلَیهِ عَبدًا اَعانَهُ اهلل ُعَلیّْ نفسِهِ فَاستَشعَرَالحُز َن وتَجَلبَبَ الخو َ
ف
فَزَهَرَمِصباح ُالهُدیْ ّفی قَلبِهِ  ...نَمَرَفَاَبصَرَ وَذَکَرَفَاستَکثَرَ وَارتَویّْ مِن عَذب ٍفُراتٍ سُهِّلَت لَه مَوارِدُه (شیروانی،
 ،1838خطبه )34مفعول به افعال –نَمَرَ فَابَصَرَ ،ذکَرَ– برای اثبات معنای فعل برای فاعل بدون تعلق
غرض به ذکر مفعول ،از کالم حذف شده است .مانند :فُالنٌ یأمُرُو یَنهی وَ یَحِلُ و یَعْقُدُ وَ ینفَ ُ وَ یَضُرُّ

(رادمنش.)132 :1837 ،
تشویق به استماع سخن :خطبای اسالمی که ناشر تعالیم قرآنند و میخواهند تکالیف الهی را به مردم
آموزند و با کالم خویش چراغ راه مردمان باشند ،برای آنکه کالمشان هرچه بیشتر در شنوندگان اثر
بگذارد و اتمام توجه و اهتمام مخاطب را به کالم خود جلب کنند ،روشهای مختلفی در بیان اتخاذ
میکنند .امام علی(ع) که ابلغ البلغاء است در گفتارشان از روشهای مختلفی برای این امر بهره بردهاند،
یکی از این روشها بهکارگیری اسلوب حذف است .به این معنی که با حذف قسمتی از کالم چنان شوقی
در سامع ایجاد میکندکه جز پی بردن به ابهامیکه در ابتدا از زبان گوینده خارجشده به چیزی مشغول
نمیشود .مانند سخن زیر :سَبِیلٌ أَبْلَجُ الْمِنْهَاجِ وَ أَنْوَرُ السِّرَاجِ فَبِالْإِیمَانِ یُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ وَ بِالْإِیمَانِ
یُعْمَرُ الْعِلْمُ(همان :خطبه .)153که امام با حذف مسندالیه از کالم روح و جان شنونده را تسخیر کرده و از
این رهگذر معنای کالمش را در جان او مینشاند .گاهی حذف ممکن است برای نفی معنای فعل باشد،
مانند این سخن امام علی(ع) :حِینَ قَنَطَ اَلْأَنَامُ وَ مُنِ َ اَلْغَمَامُ أنْ الَّ تُذَاخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا(خطبه )115که مسندالیه
به برای عدم نسبت دادن منع به ذات خداوند واشاره به اینکه عامل منع افعال بندگان است از کالم
حذفشده است و فعل بهصورت مجهول ذکرشده است.
نتیجهگیری
ایجاز و گزیده گویی در سخن ،از فنون بالغی مهم در رساندن پیام و معنای موردنظر گوینده است .این
اسلوب بیانی از شاخصههای شیوایی و بالغت سخن بهشمار میآید .یکی از انواع این اسلوب ،ایجاز حذف
است که در آن بخشی از روساخت کالم حذف میشود .این حذف ممکن است شامل حذف حروف ،واژه
یا در بخشی بزرگتر ،جمله یا جمالتی از کالم باشد .این اسلوب اغراض بالغی گوناگونی دنبال نموده و
در آفرینش لفظی و ظرافتهای معنایی نقشی بس شگرف ایفا میکند.
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ایجاز حذف از اسالیب مهم و پر کارکرد موجود در نهجالبالغه است.آشنایی با این مهم و کارکردهای
ظریف آن ،در فهم معنای مقصود کمک شایانی میکند.این اسلوب با تکیه بر بالغت ،ترسیمگر معانی
ولطایف لفظی ژرفی است؛ از همین روست که بسیاری از علمای علم بالغت ،جایگاه آن را چون ذکر و
گاه بسی باالتر ازآن میدانند.
حذفهایی که در نهجالبالغه رخداده نهتنها کوچکترین خللی در بیان مفهوم و معنا ایجاد نمیکند،
بلکه با ایجاد قالبی مناسب ،معنا را به بهترین شکل و باظرافتی خاص به مخاطب میرساند ،بهگونهای که
اگر محذوف ذکر میشد ،زیبایی معنای موردنظر از میان میرفت.
صنعت حذف کارکردهای بالغی بسیاری در نهجالبالغه دارد که از مهمترین آنهامیتوان به تفخیم و
تعظیم ،اختصار ،دفع توهم خالف مقصود ،ایجاد طنین در کالم ،اختصار ،مبالغه و بیان معنای گسترده
اشاره کرد.این صنعت که یکی از انواع آشناییزدایی ساختاری محسوب میشود ،نقش شایانی در
نهجالبالغه داشته بهگونهای که القای معنای موردنظر را به اوج رسانده است.
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