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چکیده
نقد لغوی يکی از مهمترين انواع نقد و تحليل متن است .شبههافکنی پيرامون فصاحت و صحت لفظی و معنايی
واژگان نهجالبالغه و دقت امام(ع) در واژهگزينی از مواردی است که در نقدهای موجود کمتر به آن توجه شده
است .ابنابیالحديد معتزلی (م  )656در شرح خود به واژگان اهميت داده و شايد از معدود شارحانی است که در
شرح خود به دفاع لغوی از متن برآمده است .اشکاالت مطرحشده در شرح ابنابیالحديد نسبت به الفاظ نهجالبالغه
عمدتاً در سه حوزه صحت لفظ ،ارتباط لفظ مورد استعمال امام(ع) با معنای مقصود ،و ارتباط معنايی بين دو يا چند
واژه است .اين مقاله به نقد و بررسی دفاعيات ادبی و زبانی ابنابیالحديد در سطوح مختلف آوايی ،لغوی و نحوی
پرداخته است و میکوشد جايگاه لغوی نهجالبالغه و دقت واژهگزينی امير مؤمنان(ع) را از زبان شارح معتزلی و با
سامانی موضوعی ـ که بتواند الگوی کارهای مشابه گردد ـ تبيين کند.
کلیدواژهها :نهجالبالغه ،ابنابیالحديد ،واژهگزينی ،روش لغوی ،سطح زبانی ،سطح ادبی.

 .1استاديار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه تهران
* :نويسنده مسئول

Email: a.forati@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
يکی از مهمترين عرصههـا و سطوح در فصاحت و نـيز بالغت يککالم ،الفاظ مـورد استفاده در آن است
ـ خواه استعمال لفظ بهتنهايی و خواه در همآيی با الفاظ ديگر از قبيل ترکيب اضافی ،وصفی و مانند آن ـ.
پرداختن به بالغت و دقت يک سخن ادبی نيز بینياز از پرداختن به الفاظ آن نيست و دقت اديب در
واژه گزينی و قرار دادن واژگان در ترکيب ،در سطوح مختلف زبانی و ادبی ،ميزان دقت متن ادبی و بالغت
آن را میرساند .نهجالبالغه بهعنوان دُستور سخن پس از قرآن و کالم پيامبر(ص) ،بيش از هر متن ديگری
دارای ظرافتهای ادبی در واژه گزينی است .شارحانی که به نهجالبالغه پرداختهاند هر يک به ميزانی اين
مهم را مدنظر قرار دادهاند ،و شرح ارجمند ابنابیالحديد يکی از مهمترين آنهاست1 .
ابنابیالحديد در عرصهی دفاع از نهجالبالغه و انتساب آن به حضرت علی(ع) و دفع شبهات اينچنينی
پيشتاز است ،2هر چند شرح او بهواسطه اثرپذيری از عقايد کالمی قابل نقد بوده و حتی در مباحث شرح
لغوی نيز بینياز از نقد و خالی از اشکال نيست 3اما يکی از امتيازات شرح او دفاع از نهجالبالغه است.
سؤالهايی که در اين مقاله مطرح و پاسخ داده میشود ،عبارت است از .1 :اشکاالت و شبهههای لغوی
به کالم امام علی(ع) در نهجالبالغه در چه سطوحی قابل دستهبندی است؟  .2دفاعيات ابنابیالحديد از
واژهگزينی امام(ع) با چه ابزارهايی انجام شده است؟
 .2پیشینه پژوهش
از آنجا که دفاعيات ابنابیالحديد از نهجالبالغه در حوزههای مختلف صورت گرفته است ،در شرح مفردات
نيز نمود بااليی دارد .در ميان پژوهشهای مربوط به واژگان نهجالبالغه و نيز شرح لغوی نهجالبالغه در
شرح ابنابیالحديد ،کارهايی صورت گرفته است که مهمترين آنها عبارت است از مقاالت:
ـ فراتی ،علیاکبر (« ،)1311روش لغوی ابنابیالحديد در شرح نهجالبالغه» ،مجله علمی پژوهشی
پژوهشهای قرآن و حديث (مقاالت و بررسیهای سابق) ،سال چهل و دوم ،شماره  ،1پاييز و زمستان.
ـ فراتی ،علیاکبر (« ،)1333مآخذ علی الجوانب اللغوية فی شرح ابن ابی الحديد لنهجالبالغه» ،مجله علمی
پژوهشی انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی ،شماره  ،33بهار.
ـ فؤاديان ،محمدحـسن ،و فراتی ،علیاکبر (« ،)1311النقد اللـغوی فی شرح ابنابیالـحديد» ،مجـله
علمـیپژوهشی دانشکده ادبيات دانشگاه تهران (ادب عربی فعلی) ،دوره .53
در اين نوشتار به بررسی و نقد موضع ابنابیالحديد نسبت به نهجالبالغه از نقطهنظر واژگان پرداخته
شده است ،و تفاوت کار در عناوين اين نگاشتهها نيز پديدار است ،چه؛ تنها در اين نوشتار است که به بررسی
انتقادی ابنابیالحديد در شرح واژگان نهجالبالغه با رويکرد پاسخ به ابهامات و دفاع از دقت امام(ع) در
واژهگزينی در سه سطح زبانی پرداخته شده است .مقاله نخست در مورد شيوه و روش ابنابیالحديد در شرح
مفردات نهجالبالغه است ،دومين مقاله به بحث نقد لغوی در شرح ابنابیالحديد پرداخته است که شارح چه
نقدهايی را با چه معيارهايی به ديگران در زمينه شرح لغوی وارد کرده است .و مقاله سوم درباره نقد به شرح
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لغوی ابنابیالحديد است و اشکاالتی را بررسی کرده است که شارح در تبيين کلمات نهجالبالغه دچار آن
شده است ،لذا آنچه در نوشتار حاضر آمده است صرفاً در موضوع کلی «واژگان نهجالبالغه در شرح
ابنابیالحديد» است؛ لذا با ساير مقاالت اشتراک نسبی دارد ،اما در نوع نگاه مقاله و شيوهی پرداختن به اين
امر ،کامالً متفاوت است.
 .3جايگاه ادبی نهجالبالغه نزد ابنابیالحديد
 .1-3کالم حضرت افصح الکالم
ابنابیالحديد در جایجای شرح خود به اين مسأله پرداخته و گرد آن سخنها پراکنده است ،خطبهها و
نامههای بزرگترين کاتبان و خطيبان عرب را ذکر میکند و خواری هر يک را در مقابل عظمت و استواری
کالم امام تبيين مینمايد و کالم امام را کالم ربانی و لفظ قدسی میخواند که با وجود آن فصاحت عرب
باطل گردد و نسبت تمام سخنان فصيح عرب با کالم وی آنگونه است که خاک به طالی خالص
(ابنابیالحديد1226 ،ق ،)323/6 :وی در جايی پس از ذکر نکاتی درباره بالغت کالم حضرت ،آن را از
معجزات ايشان(ع) دانسته که به واسطه آن بر بليغان پيشی گرفته و فصاحتپيشگان را گنگ و ناتوان ساخته
است (همان.2)133/6 :
و گاه کالم امام را سخنی میداند که سخنان ديگر را هرچند بليغ ،بیارزش ساخته و نابود میکند
خطبههای نيکو در پند و اندرز بسيار است اما اين سخنی است که ديگر سخنها را باطل میکند ( »...همان:
.5 )151/1
وی در جای ديگری يک سطر از کالم علوی در نهجالبالغه را برابر میداند با هزار سطر از سخن أصبغ
بن نباته (همان )161/1 :که به گفته خود ابنابیالحديد خطيبی بس فاضل بود و از ديگر خطبا پيشی گرفته
و تواناتر بود و مردم سخت شيفته خطبهها و سخنانش بودند.
گاهی در مقايسه خطبه ابن نباته با خطبه حضرت گفته است« :اين پايان خطبه ابن نباته است ،با ديده
انصاف در آن و نيز در خطبه حضرت(ع) بنگر تا نسبت کالم او را به امام همچون نسبت انسان زن صفت
به يلی فحل يابی ،يا چون شمشير سُربين شکننده در مقابل شمشير آهنين برنده» (همان.)61/2 :
اين مختصر و صدها نمونه اينچنينی در شرح او نشانگر عظمت کالم علوی در نظر شارح معتزلی است
و بايد گفت او زبان امام و واژگان کالم ايشان را زبان معيار میداند و چنانکه خواهيم ديد حتی صحتوسقم
کالم ديگران را ،هرچند لغتشناس باشند ،با سخن علی(ع) و الفاظ او میسنجد.
 .2-3زبان و واژگان امام ،زبان و واژگان معیار
با بررسی دقيق شرح لغوی ابنابیالحديد درمیيابيم که وی کالم امام را از آغاز تا پايان ،مالک و معيار خود
در ادب و لغت قرار داده است و هرگز در صدور هيچيک از الفاظ نهجالبالغه از امام ترديد نکرده است ،بلکه
حتی زبان امام را معيار خود در نقد آراء ديگران بهويژه در زمينه لغت میداند ،از جمله شواهد اين امر در
شرح میتوان به موارد زير اشاره کرد:
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 .1يکی از موارد که نشان میدهد متن نهج البالغه ميزان شارح در برخورد با آراء ديگر ادبا و شعرا و لغويان
است آنجاست که ضمن شرح خطبهای در وصف دشمنانشان که فرمود« :و قد أرعدوا و أبرقوا( »...خطبه
 )3پس از بيان مقصود از اين فقره اشارهای دارد به نظر اصمعی لغوی سرشناس و متقدم که در مواضع ديگر
به اقوالش استشهاد کرده است ،با اين تفاوت که در اينجا وی قصد نقد اصمعی را در اينباره دارد و چنين
میگويد« :ارعد الرجل و ابرق :وقتی است که تهديد کند و بترساند ،اصمعی آن را نمیپذيرفت و گمان
میکرد که تنها گفته میشود :رعـد و برق ،و چون در مقابل اصمعی به بيت کميت احتجاج میشد که:
"أرعـد و أبـرق یا یـزید * فما وعیـدک لـی بضـائـر :ای يزيد! همچون غرش و نور تند رعد و برق
تهديد کن و بترسان ،که ترساندن و تهديد تو مرا کارساز و آسيبرسان نيست ".میگفت :کميت شهرنشين
است و به سخنش نمیتوان احتجاج کرد .ولی کالم اميرمؤمنان(ع) حجتی است که بر بطالن سخن اصمعی
داللت دارد» (ابنابیالحديد ،همان.)223/1 :
میبينيم ابنابی الحديد با احتجاج به قول امام علی(ع) بيت کميت را تأييد و نظر اصمعی لغتشناس
معروف را باطل میشمارد؛ چه ،خود در جايی در شأن فصاحت حضرت میگويد« :چون باران خدا ببارد و
سيل جاری شود ،رودهای کوچک جايی ندارند» (همان.6)323/6 :
 .2نمونه ديگر در شرح « ...و نصحت لکم »...است ،عالم معتزلی هنگام شرح اين عبارت نيز فايدهای لغوی
را مطرح میکند و به استناد اين سخن امام قول عامه مردم و رأی متعارف را رد میکند و میگويد:
«عين سخن حضرت که فرمود" :نصحت لکم" فصيحتر است و لفظ قرآن نيز بر آن وارد شده است ،و سخن
عامه مردم که میگويند" :نصحتک" فصيح نيست» (همان.)51/1 :
گذشته از مواردی که ابنابیالحديد واژگان امام را بر ديگر واژگان تفضيل میدهد ،مواردی هست که به
ظاهر ممکن است واژگان نهجالبالغه مورد خدشه لغوی ،دستوری ،يا بالغی واقع شود ،ولی در بحث بعدی
روشن خواهد شد که موضع شارح نسبت به کالم حضرت موضعی کامالً مدافعانه است.
نکته مهم اينکه شارح معتزلی در بسياری امور خود را تابع قول امام میداند و حتی در عقايد نيز چنين
اظهار میدارد هرچند گاه سخن حضرت را با عقيده خود همساز مینمايد ،شارح در جايی "إن قلت"ای را
مطرح میکند که نشان میدهد ابنابیالحديد حتی در زمينهی اعتقادات و آراء کالمی امام را فصل الخطاب
میداند ،و در برابر آن چون و چرا ندارد ،میخوانيم:
«اگر بگويی :تو اين کتاب را بر اساس اصول و ضوابط معتزليان شرح کردهای ،پس اين سخنت در اينجا از
چه روست ،حال آنکه تصريح دارد که از ميان قريش تنها بنیهاشم صالحيت امامت را دارند ،و اين نظر
عقيدهی معتزله ـ نه متقدمان و نه متأخرانشان ـ نيست .در پاسخ میگويم :اين جايگاه محل اشکال است و
من در آن نظری متفاوت دارم ،و اگر درست باشد که اين الم را امام گفته است ،میگويم :همانگونه است
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که ايشان فرموده ،زيرا برای من ثابتشده است که پيامبر فرمود :علی همراه حق است و حق هر جا او باشد،
گرد او میچرخد» (همان.)11/3 :
 .4واژهگزينی امام و دفاعیات ابنابیالحديد
در اين بخش مسأله و موضوع اصلی مقاله مورد بررسی قرار میگيرد .قدر مسلم هر فنی را اصل و بنمايهای
است و ادب نيز مادهای دارد به نام «واژه» که اديب بيان خود را بر بنياد آن بنا میکند ،از سويی چنانکه
ابنابیالحديد به نقل از جاحظ میگويد ،فضل هر سخنور و نويسندهای به دو امر اصلی برمیگردد :مفردات
الفاظ ،مرکبات الفاظ؛ وی با بيان اينکه مفردات يا واژگان تشکيلدهنده متن ادبی میبايست روان ،آسان
فهم و مأنوس باشند و از پيچيدگی و غرابت بهدور ،همه الفاظ حضرت را چنين میداند (همان .)211/6 :لذا
وی در شرح خود به دفاع از انتخاب واژگان توسط امير بيان علی(ع) پرداخته است که با توضيحی دربارهی
گونههای شبهات مطرحشده در نهجالبالغه در حوزه لغوی و واژگانی به بررسی دفاعيات شارح میپردازيم.
 .1-4انواع شبهات واژگانی پیرامون نهجالبالغه
چنانکه پيشتر گفته شد ،از آنجا که شارح به جايگاه نص نهجالبالغه و سطح فصاحت امام و برتری آن از
ديگر بزرگان و نوابغ ادبا و خطبا معترف است ،شبهههای احتمالی يا اشکالهای مطرح در زمينه واژهگزينی
امام را برنتافته و در بسياری از موارد پيش از آنکه برخی مدعيان و ناقدان به خردهگيری از لفظ امام(ع)
اقدام کنند ،اشکاالت را مطرح میکند و پاسخ میگويد؛
برخی اشکالهای لغوی پيرامون نهجالبالغه در سه بخش کلی قابلتقسيم است:
 .1صحت لفظ
گاه واژهای ،محل اشکال يا بحث است که استعمال اين واژه در اين جايگاه يا صحت آن واژه مورد
اشکال واقع شده است.
 .2ارتباط لفظ بامعنای مقصود
يکی از مواردی که شارح سؤال يا اشکالی احتمالی را در زمينهی واژههای نهجالبالغه مطرح میکند
کاربرد معنايی واژه و ارتباط لفظ بهکار رفته در نهجالبالغه با مقصود و مراد کالم است ،در اينجا بحث بر
سر صحت واژه نيست بلکه واژه صحيح است ولی استعمال آن در اين معنا خطاست.
 .3ارتباط معنايی بين دو يا چند واژه
ابنابیالحديد گاهی اشکال را از جنبهی کاربرد لفظی در کنار لفظی ديگر يا از لحاظ وجود اسناد يا اضافه
ميان دو لفظ مطرح میکند البته اين اشکاالت در بسياری جاها درهمتنيدهاند و نمیتوان آنها را کامالً از هم
متمايز دانست ،بايد گفت اين سه حوزه وجود دارد که ممکن است يک اشکال ،به اعتبارات مختلف ،ناظر به
هر سه حوزه باشد .بديهی است هر يک از اين مواضع نيز ،خود زيرمجموعهای را میتواند شامل گردد که
برخی از آنها بهطورکلی عبارت است از:
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لغو بودن واژه در موضعی خاص ،مسموع و غيرمسموع ،تعديه و لزوم ،تعريف و تنکير ،مطابقت يا عدم
مطابقت با استعمال عرب ،تکرار مخلّ به فصاحت ،موافقت يا مخالفت با قياس ،فروق اللغه ،مطابقت با عقيده
و . ...
 .2-4سطوح دفاعیات ابنابیالحديد از واژهگزينی امام(ع)
ابنابیالحديد هر يک از اين اشکاالت را با شيوهای علمی و مستند پاسخ داده و کاربرد حضرت را صحيح
میشمرد ،اگر بخواهيم پاسخهای زبانی و ادبی شارح را سامان علمی و منطقی دهيم میتوان آن را در دو
سطح کلی دستهبندی کرد:
الف) سطح زبانی ،شامل سه زيرمجموعه .1 :سطح آوايی .2 ،سطح لغوی و  .3سطح نحوی است.
ب) سطح ادبی
هر يک از اين سطوح که در مجموع چهار سطح است ،پاسخ به شبههها و اشکالهايی است که حداقل
در يکی از بخشهای سهگانهی پيشگفته طرح شده است .به اين ترتيب ابنابیالحديد اشکالی که ناظر به
يکی از سه بخش گذشته است را با يکی از سطوح باال پاسخ داده است.
همچنين شارح با رويکرد اجتهادی و نقدی که در تفسير لغوی خود دارد از شيوههای مختلفی در حوزههای
لغت ،قواعد و بالغت و ..با استشهادات و احتجاجات لغوی مختلف همچون استشهاد به استعمال و عرف
زبانی عرب و کتب لغت و احتجاج به متون دينی و قرآن کريم و استشهاد به شعر عربی و قواعد صرفی و
نحوی و فروق اللغات و علوم بالغی و ...بهره گرفته است1 .
 .1-2-4سطوح زبانی
مقصود از سطوح زبانی ،سطحهای شکلی و ساختار بيرونی سخن و اثر ادبی است و میتواند سه زير سطح
را در حوزهی آوا و وزن کالم و حوزهی لغت و واژه و حوزهی قواعد نحوی و ساختاری در بربگيرد که در
ذيل میآيد:
 .1-1-2-4سطح آوايی

در اين سطح به موسيقی بيرونی متن اشاره میشود ،شارح در ضمن بيان کالم امام به شبهه ناخوانی لفظ
نهجالبالغه با استعمال عرب اشاره کرده و پاسخ بدان را در سطح آوايی و موسيقايی کالم ذکر میکند ،برخی
نمونههای اين سطح در موازنه و سجع است 1که در ادامه آمده است:
الف) موازنه واژگانی

عمده اشکالها در اين سطح در حوزهی صحت لفظ جای میگيرد .گاه در سخن حضرت به ظاهر عدم
مطابقتی ميان الفاظ عبارت مشاهده میشود که شارح با ابزارهای مختلف به توجيه و ذکر صحت واژهگزينی
حضرت میپردازد .اين عدم مطابقت گاه در إفراد و تثنيه و جمع جلوهگر شده مانند واژه «األقزام» در اين
عبارت حضرت در ذم شاميان« :جفاة طَغام ،و عبیدٌ أقزام »...که ابنابیالحديد آن را مخالف مسموع میداند
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زيرا «قَزَم» مستعمل عرب است که در تذکير و تأنيث و مفرد و جمع يکی است ،اما دليل کاربرد آن در لفظ
امام را چنين بيان میکند:
« األقزام ،به زای ،فرومايگان و سفلگان مردماند ،و آنچه از عرب شنيده شده "قَزَم" است که ،مذکر و مؤنث
و مفرد و جمع در آن يکسان است ،زيرا معنای مصدری دارد  ...ولی حضرت (ع) فرمود« :أقزام» تا آن را با
واژه "طغام" هموزن ساخته و موازنه برقرار سازد( ».ابنابیالحديد ،همان 232/13 :و .)231
ب) ســــجـــع کالم

شاهد ديگر در باب مسموع و غيرمسموع در واژه «الخزر»  3و ضبط آن است ،در کالم اميرمؤمنان میخوانيم:
«معاشر المسلمین ...و الحَظُوا الخَزْر و اطعنوا الشزْر »...شارح پس از بيان معنی «الخزر» از سکون زای آن
اظهار شگفتی و بیاطالعی میکند و به تعليل و توجيه آن میپردازد« :والذي أعرفه "الخَزَر" بالتحریک»
و پس از ذکر شاهدی شعری از قول خود میگويد« :فإن کان قد جاء مسکّنا فتسکینه جائز للسجعة الثانیة

وهی قوله" :واطعنوا الشزْر( »...."13همان.)131/5 :
ديديم که با وجود ساکن نبودن اين واژه در لغت ،شارح آن را رد نکرده و برای آن توجيه بالغی آورده است.
 .2-1-2-4سطح لغوي

سطح ديگر دفاع ابنابیالحديد از واژهگزينی امام به سطح لغوی اختصاص دارد ،که معموالً در شبهههای
سهگانه زير يافت میشود:
الف) صحت

خطا بودن لفظ خواه به دليل ناشنيده بودن از عرب يا ناسازی با واقع از مواردی است که شارح به دفاع لغوی
از کالم امام پرداخته است ،نمونههای زير از اين قبيلاند:
 .1گاه واژهای را که در کالم امام آمده و ممکن است عجيب بنمايد ،با استعمال عرب تأييد میکند مانند
واژه «المسیرة» در اين کالم« :و قال ( ع) و قد سُئِلَ عن مسافة ما بین المشرق و المغرب ،فقال" :مسیرة
یوم للشمس"» آنگاه در دفاع از اين واژه چنين میافزايد« :عرب اينگونه گويد" :بینهما مسیرة یوم" به
هاء ،و نمیگويند" :مسیر یوم" ،زيرا مسير مصدر و مسیرة اسم است» (همان )163/13 :مسير يکی از مصادر
فعل "سَارَ ِ "-است ،اين فعل سه مصدر دارد :سَیْرًا و مَسِیراً و تَسْیَارًا؛ یقال :بارک اللَّه لک فى مَسِیرِکَ ،أى

سَیْرِکَ( .جوهری 1316 ،ق )631/2 :و با اين لفظ معنا استوار نخواهد بود ،لذا مسیرة بهکار رفت ،چنانکه در
لغت هم وارد شده است ،گفته میشود" :بینهما مَسِیرَةُ یوم"(همان).
 .2در جايی شبهه عدم مطابقت واژه نهجالبالغه با واقع آن را در عبارت حضرت مطرح میکند و به دفاع از
آن میپردازد و به کالم عرب و عرف آنها در اين مواضع استناد میورزد ،اين واژه «أرجل» است که برای
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اسب و مرکب بهکار رفته در عبارت «قمصت بأرجلها و قنصت بأحبُلها »...شارح چنين میگويد« :و جمع

فقال :بأرجلها ،و إنما للدابة رجالن» اما در اينکه چرا با وجود دو پا داشتن حيوان حضرت جمع آورده است
میگويد« :يا بدين دليل است که گاه بر مثنی ساختار جمع اطالق میگردد ،چنانچه در کالم عرب است:
امرأة ذات أوراک ،و مآکم ،حال آنکه دو ورک است ،ويا از اين باب است که حضرت دو دست و دو پا را
يکی حساب کرده و لذا همه را به صورت جمع يعنی "أرجُل" ناميده است( »...همان ،)136/6 :و بدينترتيب
واژهگزينی حضرت را اصل و فهم خود و ديگران را فرع قرار میدهد.
ب) ارتباط لفظ با معناي مقصود

از نمونههای اين بخش از اشکالها که با توجه به سطح لغوی پاسخ داده شده است میتوان به موارد زير
اشاره کرد:
 .1شبههی لغوی ديگر درباره ثالثی يا مزيد بودن فعلی است که گمان برده شده نيازی به مزيد آوردن فعل
نيست بلکه مزيد آمدن آن خطاست ،حضرت فرمود" :وَ مَنْ قَالَ کَیْفَ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ" (خطبه  )152ممکن
است گفته شود که استفعال به معنای طلب میآيد و در اينجا کسی طلب وصف خدا نکرده است لذا لفظ با
معنا نامرتبط است و بايد میفرمود :وصفه.
شارح با توجه به سياق کالم و ايمان به اسلوب امام ،استيصاف را هم معنا با وصف میگيرد تا معنا راست
آيد ،وی میگويد« :در اينجا "استوصف" به معنای "وصف" است ،همانطور که میگويی" :استغنی زید
عن عمرو" به معنای "غَنِی عنه" و "استعلی علیه" یعنی "عال" و در اين باره نمونه فراوان است».
(ابنابیالحديد ،همان )116/3 :میگويد" :هاهنا" ،زيرا اين فعل را عموم لغويان در معنای طلب گرفتهاند:
اسْتَوْصَفَهُ الشیءَ :سأَله أَن یَصفه له (ابنمنظور 1212 ،ق :ذيل ماده وصف) و توجه به سطح خطيب کالم و
منشیء آن و تسلط بر ادب عربی و واژگان و دقت در سياق کالم ،ابنابیالحديد را بهروشنی به صواب و
صحت اين واژه و ديگر واژگان رهنمون است.
 .2در بيان سخن حضرت که فرمود« :فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ ،وَ مَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُه» (خطبه
 ،)152اشکال لغوی در استعمال "ما" به جای "من" (ما طاب و ما خبث به جای من طاب و من خبث)
است 11و گويا واژه با مقصود و معنا سازگار نيست ،شارح بهخوبی اين شبهه لغوی را طرح کرده ،پاسخ میدهد
که سخن امام در باب اخالق و عقايد و درونيات انسان است و گويا فرموده باشد :ما طاب من هذه األخالق
و الملکات ،و آن خوی نفس ربانی حق جوست..و باطن آن خوی ربانی ،طيب میگردد و آن باطن ،ثمره و
بهرهی آن خوی است که همان سعادت باشد ،وی سپس میگويد" :و هذا المعنى من مواضع ما ،ال من
مواضع من" (ابنأبیالحديد ،همان.)111/3 :
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در اين مورد معنا را اخالق و مانند آن گرفتهاند که جايگاه "ما" موصوله است نه "من" ،البته ناگفته
نماند که در جاهای ديگری نيز اينگونه استعمال وجود دارد ،در آيهی زير "ما" موصوله ذکر شده حال آنکه
بيان آن نساء است و علی الظاهر استعمال "من" اولی مینمود﴿ :فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ
ثُالثَ وَ رُباعَ( ﴾...النساء )3 :همچنين حضرت در جای ديگر میفرمايد« :فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَیْسَ بِمُسْتَدْرَکٍ وَ

مَا نَجَا مِنْهَا فَإِلَی مَهْلَکٍ»( 12خطبه  )136ضمن اينکه فرهنگستان زبان قاهره کاربرد "ما" برای عاقل را
جايز شمرده است (خطيب 1316 ،م.)321 :
ارتباط معنايی بین دو يا چند واژه
در اين بخش مواردی مطرح میگردد که شبهه دربارهی ارتباط معنايی ميان واژگان است نه نارسايی معنايی
يک واژه و نه خطا بودن واژه ،نمونههای زير از اين دستاند.
 .1لغو بودن و بیمعنايی تکرار واژه

 .1از جمله مواردی که درباره لغو بودن يک واژه سخن به ميان آمده تکرار لفظ «األجل» در کالم امام است:
"وَ اسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ فَبَادَرُوا الْعَمَلَ وَ کَذَّبُوا الْأَمَلَ فَلَاحَظُوا الْأَجَل" (خطبه )112؛ اين شبهه لغوی اخالل اين
تکرار به فصاحت و مخالفت با فن بيان است ،شارح در اين باره به بيان فرق ميان اين دو لفظ پرداخته آن
دو را از باب جناس میشمرد ،يکی را مرگ و ديگری را زمان معنا میکند و گمان لغو بودن اين تکرار را رد
میسازد « :حضرت اين واژه را در دو جايگاه به دو معنا به کار برده است ،لذا اجل در فرمودهشان« :استقربوا
األجل» يعنی مدت مرگ و در« :فالحظوا األجل» يعنی خود مرگ» (ابنابیالحديد  ،همان.)133/1 :
 .2در کالم حضرت« :لَا تَسْتَطِیعُ الْهَرَبَ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَی غَیْرِهِ ،فَتَمْتَنِعَ مِنْ نَفْعِهِ وَ ضَرِّهِ» (خطبه )116؛ شارح
شبهه بیمعنا و لغو بودن واژه نفع در اين سياق را طرح میکند و میگويد:
"اين سخن مانند سخن کسی است که از خوف کسی به دژی استوار پناه برد و بگويد« :ما یقدر الیوم فالن
لی على نفع و ال ضر» و هدفش تنها ذکر ضرر است و نفع را تنها از باب سلب مطلق قدرت از آن فالنی
آورده است ،همچنين گذشت از مجرم به نفع اوست لذا حضرت میفرمايد :هيچ چيزی اگر جرمی مرتکب
شود ،نمیتواند از فرمانروايی خدای تعالی بهسوی ديگری رود ،تا خود را از عقاب خدای تعالی حفظ و از عفو
و گذشت خدای تعالی نيز بینياز بيند( ".ابنابیالحديد ،همان.)33/13 :
 .2ارتباط معنايی میان واژگان همنشین

يکی از مهمترين مباحثی که در فهم کالم اهميت دارد ،بحث همنشينی و باهمآيی کلمات و واژگان است
که به صورتهای مختلف امکان بروز دارد ،گاه در ترکيبهای اضافی يا وصفی يا جز آن ،در ذيل به برخی
از اشکاالتی که به ارتباط ميان برخی واژگان همنشين در نهجالبالغه وارد شده است اشاره میشود:
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الف) الفاظ متقاربالمعنی در ترکیب اسمی

مقصود از ترکيب اسمی در اينجا ترکيبهای خارج از عمل فعل و شبه فعل و ترکيب اسنادی است لذا در
اين نمونهها بيشتر ترکيبهای وصفی و يا اضافی ديده میشود.
 .1جناح امن وقوادم خوف :در اين سخن حضرت" :وَ لَا یُمْسِى مِنْهَا فِی جَنَاحِ أَمْنٍ ،إِلَّا أَصْبَحَ عَلَی قَوَادِمِ
خَوْف" (خطبه )111؛ شارح اين سؤال را طرح میکند که چرا امن را به جناح اختصاص داده است و خوف
را به قوادم؟ و در پاسخ ارتباط ميان اين الفاظ اين دو ترکيب ،تفاوت ميان آن واژگان و ارتباط معنايی
ترکيبهای اضافی را بيان میکند و ظرافت واژهگزينی حضرت را تبيين میکند« :زيرا قوادم پرهای پيشاپيش
بال است و آنکه بر اين قسمت سوار باشد در معرض خطری سترگ وفتادنی زودهنگام است ،و بال پرنده
پوشاننده است و جلوی سرما را میگيرد( »...ابنابیالحديد ،همان )233/1 :پس قوادم ،پرهای سر بالهاست،
و آنکه بر لبه پر سوار باشد در خطر سقوط است ،اما جناح بال است و حفظکننده ،لذا تفاوت در لفظ مضاف
در دو جايگاه ،دقت واژهگزينی است.
 .2جادة الحق ومزلة الباطل :به کاربرد کلمه "جادة" برای حق و "مزلة" برای باطل ،به جای ديگر واژگانی
که به اين معنا نزديکاند ،نظر شارح را به خود معطوف میکند ،امام میفرمايد" :إنی لعلی جادّة الحق وإنهم

لعلی مزلّة الباطل" (خطبه  )133ابنابیالحديد میگويد ":کالم عجیب علی قاعدة الصناعة المعنویة ".آنگاه
میگويد :امام نگفت :انهم لعلی جادة الباطل ،چون باطل وصف برای جاده قرار نمیگيرد ،از اينرو به کسی
که راه گم کرده است ،گويند :وقع فی بنیات الطریق .لذا لفظ مزلّة را بهکار برد ،يعنی جايی که پای انسان
در آن میلغزد (ابنابیالحديد ،همان.)126/13 :
البته درباره اين تحليل مدافعانهی شارح میتوان گفت که گرچه اين تحليل ناصواب نيست اما در سخنان
حضرت همهگير نمیتواند باشد ،چه؛ امام لفظ جاده و جمع آن جوادّ را در چند جای نهجالبالغه به کار بسته
است :الجادة (در مقابل مضلّة) ، 13جوادّ الطرق ،12جوادّ المضلة (در مقابل سَنَن الحق) ،15در مورد آخر جادهها
به گمراهی نسبت داده شده است ،و اگر چنين بود که شارح در عدم استعمال جاده برای باطل گفت اينجا
نيز نمیبايست حضرت از لفظ جاده استفاده میکرد .حال آنکه فرمود :وادّ المضلة ،ولی نفرمود جادة المضلة،
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.
 .3تسکین الحار و تحریک البارد :در شرح اين عبارت حضرت« :فَفَزِعَ إِلَى مَا کَانَ عَوَّدَهُ الْأَطِبَّاء مِنْ تَسْکِینِ
الْحَارِّ بِالْقَارِّ وَ تَحْرِیکِ الْبَارِدِ بِالْحَار» (خطبه  ،)221اشکال را در ذکر تسکين برای "الحار" و تحريک برای
"البارد" مطرح کرده ،در پاسخ از ويژگی حرارت و ويژگی برودت بهره گرفته و رابطه دو ترکيب اضافی را
چنين بيان میکند« :زيرا ويژگی حرارت ،به هيجان در آوردن و برانگيزاندن است ،لذا در چيرگی بر آن با
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خنکی لفظ "تسکین" را بهکار برد ،و از آنجا که ويژگی برودت و سردی سست ساختن و به جمود کشاندن
است ،در چيره شدن بر آن با داغی از لفظ "تحریک" بهره گرفته است» (ابـنأبیالحديد ،همان.)162/11 :
 .2جانب الهجر :در بخشی از کالم امام میخوانيم" :فَکُلُّهُمْ وَحِیدٌ وَ هُمْ جَمِیعٌ وَ بِجَانِبِ الْهَجْرِ وَ هُمْ أَخِلَّاء"
(خطبه  ،)221ابنابیالحديد با باريکبينی و دقتی که در زمينه شرح لغوی نهجالبالغه دارد نکته ديگری را
مطرح کرده و به چالش کشانده و پيشاپيش اشکال را پاسخ داده است و آن ،وهم و گمان زائد بودن و
بیفايدهبودن لفظ «جانب» در کالم امام است .طرح اين مسئله توسط شارح و پاسخ وی در دفاع از واژهگزينی
نهجالبالغه عالوه بر بيان موضع دفاعی وی در قبال نهجالبالغه ،فايده لغوی نيکويی است که در آمدن لفظ
«جانب» در کنار «هجر» وجود دارد و نه تنها کالم زياده و لغوی ندارد بلکه کامالً بهجا و صحيح و استوار
و در کمال بالغت آورده شده است.
وی میگويد:
«زيرا آنها میگويند" :فالن فی جانب الهجر :فالنی در جانب هجران است ".و "فی جانب القطیعه :در جانب
بريدن از مردم است ".و نمیگويند" :فی جانب الوصل :در جانب وصال است" و"فی جانب المصافاة :و در
جانب صلح و سازش است" زيرا لفظ "جنب" در اصل معنا برای دوری وضع شده است ،در اين معنی است
سخن عرب" :الجار الجنب :همسايه دور" حال آنکه او همسايه توست و از مردمان غريبه .و گفته میشود:
نبت الرجل و أجنبته و تجنبته و تجانبته .همه به يک معنا :از او دوری گزيدم .و نيز رجل اجنبی و اجنب و
جنب و جانب نيز همه به يک معناست» (ابنابیالحديد ،همان.)122/11 :
روشن شد که استعمال اهل زبان و نيز استعمال قرآنی لفظ جنب و مشتقات آن من جمله «جانب»
نشاندهندهی اين است که وضع ابتدايی لفظ «جنب» ويژه دوری و بعد است و چنانکه در کالم حضرت
میبينيم ،فرمود« :بجانب الهجر» و «الهَجر :البعد و النوي» ،بنابراين ،کاربرد اين لفظ در سخن حضرت نه
تنها بیفايده نبوده بلکه از دقايق و لطائف کالم علوی به شمار میرود.
 .5در جايی سخن حضرت را که در وصف متقين میفرمايد« :فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّکَ تَرَي لَهُ ...إِیمَاناً فِی
یَقِین» (خطبه )133؛ آورده و اشکالی را در ارتباط ميان ايمان و يقين بيان میکند و هممعنايی اين دو و در
نتيجه بیمعنايی ايمان را در يقين طرح کرده است و دربارهی فرق ميان آن دو میگويد« :ايمان همان اعتقاد
است همراه عمل ،و يقين صرفاً سکون و آرامش قلب است ،لذا اين دو با هم فرق دارند» (ابنأبیالحديد،
همان.)153/13 :
بدين ترتيب ايمان میتواند همراه يقين باشد چون هممعنا نيستند که اين ارتباط بیمعنا باشد ،چنانکه
مرحوم خويی ايمان را دارای شدت و ضعف و ذو مراتب دانسته و باالترين حد ايمان را ايمان همراه با يقين
قلبی و علم يقينی شمرده است (هاشمیخوئی.)135/12 :1233 ،
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در اينجا حرف جر "فی" متعلق به محذوف است يعنی "کائنا فی یقین" و "فی" به معنای "مع" گرفته
شده است (ابنأبیالحديد ،همان.)153/13 :
ب) نارسايی معنايی واژگان در ترکیب اسنادي

 .1اسناد "غلظ" به "کلم" :ابنابیالحديد در عبارت "فَصَیَّرَهَا فِی حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ یَغْلُظُ کَلْمُهَا" (خطبه )3؛
ضمن خطبه شقشقيه شبههی عدم ارتباط معنايی ميان مسند و مسنداليه را مطرح میکند و سپس آن را رد
کرده و صاحب آن را دارای فهم اندک در فصاحت معرفی میکند ،اشکال بهظاهر اين است که کَلْم به غِلَظ
وصف نمیشود ،زيرا زخم غليظ نيست ،بلکه متناسب با آن عميق و الفاظی از اين دست است ،اما عالم
معتزلی در مصاف اين شبهه باز هم با ايمان به دقت واژهگزينی نهجالبالغه میگويد:
«اين کم اطالعی از فصاحت است .نمیبينی که چگونه خداوند سبحان عذاب را با وصف غلظت توصيف
کرده و فرموده است( :و نجینا من عذاب غلیظ :ما ايشان را از عذابی غليظ رهانيديم) و غليظ يعنی دوچندان،
زيرا غلظت جسم آن است که مکشوف و بزرگ باشد ،بهگونهای که اجزای بيرونی و درونيش دوچندان باشد،
از آنجا که عذاب ـ ه خدا ما را از آن پناه دهد ـ دوچندان است ،غليظ ناميده میشود .جراحت و زخم نيز
وقتی عمق يابد و کاری باشد اينچنين است ،گويا دوچندان گشته و چندين جراحت شده است لذا غلظ
ناميده شده است» (ابنابیالحديد  ،همان.)163/1 :
و از اين رهگذر باز تعبد خود را در برابر کالم حضرت و واژگان لفظ ايشان به نمايش میگذارد.
 .2اسناد "عزّ" به "آالء" :در جای ديگر درباره معنیدار بودن جمله" :وَ مَا بَرِحَ لِلَّهِ عَزَّتْ آلَاؤُهُ فِی الْبُرْهَةِ
بَعْدَ الْبُرْهَة" (خطبه  )222و اسناد "عزّت" بمعنی "قلّت" به "آالء" و عدم جواز اين کار در مقام تعظيم
خداوند ،معنا را از قلّت ندانسته میگويد:
«فعل "عزت" در اينجا به معنای "کم شد" نيست ،بلکه به معنای "گرامی و ارجمند گشت" است ،در
همين معنا عرب میگويد" :عززت علی فالن (به فتح ز)" يعنی :بر او گرامی و نزد او ارجمند گشت .و نيز:
"فالن عزیز علینا" يعنی گرامی و بزرگوار است» (ابنأبیالحديد ،همان.)111/11 :
 .3دربرگرفتن چيزی خودش را :شارح در شرح اين کالم" :وَ أَشْلَاءً جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا" (خطبه )13؛ شبههی
يکی بودن شلو و عضو و بیمعنا بودن ارتباط آن دو بهخاطر بیمعنا بودن "جمع الشیء نفسه" ،به بيان فرق
آن دو لفظ پرداخته يکی را اعضای بيرونی و ديگری را جوارح درونی گرفته میگويد:
« امام در اينجا از اشالء اعضای بيرونی و ظاهری را اراده کرده است ،و از اعضاء ،جوارح باطنی و درونی را،
بی شک اعضای ظاهری گردآورندهی اعضای باطنی است و آن را در برمیگيرد( 11» .ابنأبیالحديد ،همان:
 )251/6و البته میتوان "شِلو" را به معنای معروفش نگرفت ،بلکه آن را به معنای جلد و پوسته و پيکره
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دانست ،فراهيدی میگويد" :الشِّلْو :الجسد و الجِلْد من کل شیء" (فراهيدی1233 ،ق )212/6 :در اين
صورت ،جمع اعضا توسط جسد و جلد مفهوم است.
 .3-1-2-4سطح نحوي

بخشی از شبههها از ناحيه نحوی و مطابقت با قواعد زبانی مطرح میگردد ،و شارح با توجيه نحوی به دفع
آن میپردازد.
الف) عدم مطابقت واژگان در جنس و عدد

 .1إفراد در جايگاه جمع
در عبارت "وَ طِیبُوا عَنْ أَنْفُسِکُمْ نَفْسًا" (خطبه  )66دليل مفرد آمدن «نفس» دوم را در عبارتی که جمع
است ،لزوم افراد تمييز بيان میکند و میگويد« :از آنجا که "نفسا" را بنا بر تمييز منصوب کرد ،آن را مفرد
آورد ،زيرا تمييز فقط به صورت مفرد میآيد .حتی اگر در معنای جمع باشد ،میگويی« :أنعموا باالً و ال
تضیقوا ذرعاً» ،اما «األنفس» را به صورت جمع به کار برد ،زيرا نياز به مفرد آوردن نبود ،میفرمايد :وطّنوا

أنفسکم علی الموت و ال تکرهوه و هوّنوا علیکم ،چنانکه میگویی« :طبتُ عن مالی نفساً» ،در صورتی که از
ميان رفتن آن بر جانت آسان باشد» (ابنابیالحديد ،همان.)121/5 :
 .2تانيث و تذکير
از ديگر موارد عدم تطابق اجزای جمله ،باب تذکير و تأنيث است که واژه «حریّ» در عبارت "وَ حَرِيٌّ إِذَا
أَصْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصِرَةً ،أَنْ تُمْسِیَ لَهُ مُتَنَکِّرَةٌ" (خطبه )111؛ مذکر آمده است با اينکه به قول شارح اين واژه،
واژهای است که با مذکر ،مذکر میآيد و با مؤنث ،مؤنث؛ حال چرا با اينکه در اين عبارت حضرت از دنيا خبر
میدهد که مؤنث است «حريٌّ» مذکر آمده است به جای «حریة»؟
وی با تقدير گرفتن لفظ شأن ،مذکر بودن اين واژه را تعليل میکند .میگويد« :أراد شأنها ،فذکّر ،أي :و

شأنها خلیق أن یفعل کذا( »....ابنابیالحديد ،همان.)113/1 :
به نظر میرسد نکتهای که باعث طرح اين اشکال و اين تقدير از سوی شارح شده است آن است که
اصل "أن تمسی "...را مجرور به حرف جر باء گرفته که حرف جر جوازا در چنين مواردی حذف میشود و
در اين صورت حری نيازمند فاعل خواهد بود ،حال اگر فاعل ضمير مستتری باشد که به دنيا برگردد بايد
حریّ مؤنث میآمد ،و چون مذکر آمد شارح ناگزير از تقدير "شأن" شد.
البته نبايد از نظر دور داشت که در برخی مواضع همچون موضع پيشگفته در حقيقت کالم حضرت حتی
نياز به دفاع اينگونه و تقدير گرفتن ندارد ،و اين با سه وجه قابل تبيين است:
يک :معمول "حريٌّ" ـ فاعل آن ـ را میتوان در چنين مواردی مؤول به صريح دانست نه ضمير که اشکال
رخ دهد .در اين صورت کالم امام را به تقدير لفظ "شأن" احتياج نمیافتد .در اين توجيه نحوی ،فاعل مصدر
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مؤول است و جار و مجرور به قرينه محذوف است که تقدير آن "بها" خواهد بود يعنی :و حري بها أن

تمسی ،...و در چنين وقتی عامل ـ فعل يا شبه آن ـ مذکر میآيد .شبيه اين موضع ،اين عبارت است در ذم
اشعث بن قيس« :وَ إِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَی قَوْمِهِ السَّیْفَ ،وَ سَاقَ إِلَیْهِمُ الْحَتْفَ ،لَحَرِيٌّ أَنْ یَمْقُتَهُ الْأَقْرَبُ وَ لَا یَأْمَنَهُ

الْأَبْعَد» (خطبه )13؛ در اين عبارت بهراحتی میتوان فاعل حری را ضمير عائد به "امرئ" گرفت.
دو :ممکن است فاعل را "هو" مستتر گرفت و مشکلی در اين اسناد وجود ندارد ،مثل اينکه بگوييم" :زید

حَرِيّ بأن /أن تبتسم له الدنیا ".وحرف جر نيز قبل از "أن" جوازا حذف شده است .لذا تقديری نياز نيست.
جواز حذف حرف جر قبل از مصدر مؤول از "أن" و صلهاش قياسی است (حسن 1312 ،م.)532/2 :
سه :اگر روايت نهجالبالغه بهجای حریّ ،که وزن فعيل است ،حَرًی و مصدر باشد در کالم حضرت نيازی
به هيچ توجيهی نخواهد بود ،زيرا چنانکه ابن منظور در لسانالعرب اشاره دارد ،در اين صورت بهدليل مصدر
بودن در جنس و عدد تغيير نمیکند( .ابن منظور.)112/12 :1213 ،
در اصالح المنطق بيتی منقول از کسايی اينگونه است:
وَهُــنَّ

حَـرًي

أال

یُثِبنَکَ

نَقرَةً

وَأنتَ

حَرًي

بالنّارِ

حیثُ

تُثیبُ

(ابن السکيت.)133 :1323 ،
اين وجه را عالمه تستری برگزيده و سخن ابنابیالحديد را نقد کرده است که :فقول ابنأبیالحدید ...فی

غیر محلّه ،و لعلّه جعله علی فعیل أو فعل (بـالکسر) (التستری 1316 ،ش.)255/11 :
 .2در شرح اين سخن امام« :لقَد حَمَلتُکُمْ عَلَی الطَّرِیقِ الوَاضِحِ الَّتِی لَا یَهلِکُ عَلَیهَا إِلَّا هَالِکٌ» (خطبه )113؛
درباره چرايی تذکير يک صفت الطريق و تانيث صفت ديگر میگويد« :زيرا راه هم مذکر و هم مؤنث به کار
میرود ،میگویی :الطریق األعظم و الطریق العظمی ،81لذا حضرت هر دو کاربرد را استفاده کردند».
(ابنابیالحديد ،همان.)215/1 :
لفظ طريق در هفت جا از نهجالبالغه با صفت به کار رفته است ،که يکی از آن «وَ الطَّرِیقُ الْوُسْطَی هِیَ
الْجَادَّة» (خطبه )16؛ مؤنث آمده و در پنج مورد صفت آن "الواضح" است و همگی بهصورت مذکر آمده
است و گويا حضرت استعمال روانتر را برگزيدهاند .اما در ضمير و نيز موصول تفاوتی بين مذکر و مؤنث در
سهولت و روانی نيست ،همچنين است در مورد وصف أفعل و فُعلی ،ولی در فاعل و فاعلة وجود تاء بر ثقل
کالم میافزايد .در جای ديگر حضرت فرمود« :طَرِیقٌ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْلُکُوه» (خطبه  )211و هم صفت ،و هم
ضماير بعدی مذکر آمده است.
درباره اينکه آيا چنين استعمالی در قرآن وجود دارد ،میتوان در دو قسم بيان کرد؛
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نخست واژه دو وجهی که در جايی از قرآن مؤنث و در جای ديگری مؤنث آمده باشد :اين مورد وجود دارد
و استعمال آن رايج است ،مانند "سبيل" در اين دو آيه﴿ :قل هذه سبیلی أدعو إلی اهلل﴾ (يوسف )131/و
﴿وإن یروا سبیل الرشد ال یتخذوه سبیال ،وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیال﴾" (االعراف.)126/
دوم اينکه لفظ مؤنثی ،در يک آيه يا در يک سياق و نه در دو جای مجزا و بدون ارتباط ،هم مؤنث و هم
مذکر آيد ،چنانکه در اين فراز از نهجالبالغه ديديم :پاسخ اين است که در قرآن در دو جا چنين استعمالی
را يافتيم؛
يکی در آيات سوره  56تا  53سوره زمر است﴿ :أَن تَقُولَ نَفْسٌ یَاحَسْرَتىَ عَلىَ مَا فَرَّطتُ فىِ جَنبِ اللَّهِ وَ
إِن کُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ /أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَئنىِ لَکُنتُ مِنَ الْمُتَّقِینَ /أَوْ تَقُولَ حِینَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لىِ

کَرَّةً فَأَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ /بَلىَ قَدْ جَاءَتْکَ ءَایَاتىِ فَکَذَّبْتَ بِهَا وَ اسْتَکْبرْتَ وَ کُنتَ مِنَ الْکَفِرِینَ﴾ در اينجا
نفس که مؤنث است در خطابی مونث آمده و سپس در جواب آن مذکر تلقی شده است و ضمير "ک" در
"جاءتک" مذکر آمده حالآنکه همان نفس است ،ابنانباری میگويد" :فحمله علی المعنی؛ ألن النفس فی

المعنی إنسان وزعم بعـض النحویین أن النفس تذکر وتؤنث ،فال یکون الکــالم محمـوالً علی الـمعـنی"(ابن-
االنباری.)65 :1313 :
جای ديگر درباره کلمه مؤنث "ریح" يک آيه است و برای يک کلمه ...﴿ :حَتّی إِذَا کُنتُمْ فىِ الْفُلْکِ وَ
جَرَیْنَ بهِم بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ وَ فَرِحُواْ بِهَا جَاءَتهَا رِیحٌ عَاصِف﴾ (يونس )22/در اين آيه صفت ريح در ابتدای آيه،
مونث "الطیبة" آمده ،و در پی آن فعل مونث "جاءت" و نعت مذکر "عاصف" ذکر شده است .اگر گفته شود
"عاصف" همواره به لفظ مذکر میآيد پاسخ در آيه ديگری است﴿ :وَ لِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ عَاصِفَةً تجْرِى بِأَمْرِهِ إِلیَ

الْأَرْضِ الَّتىِ بَارَکْنَا فِیهَا( ﴾...االنبياء )11/و اگر گفته شود ،عاصف وقتی صفت ذکر شود میتواند مؤنث يا
مذکر آيد ،پاسخ اشکال "الطريق الواضح" نيز داده است ،و در مورد طريق به طريق اولی صحت تذکير
صفت ثابت میگردد چون بر خالف ريح دو وجهی است.
لذا تذکير مؤنث را به داليلی همچون غيرحقيقی بودن آن يا معنای غيرمونث يا عام داشتن آن و دووجهی
بودن آن میتوان برگرداند.
ب) چینش واژگان در عبارت (تقديم و تأخیر)

الف) يکی از مواردی که جا دارد در سطح نحوی به آن پرداخت ،جايگاه کلمات و تراکيب در جمله و چگونگی
چينش واژگان در عبارت است.
 .1تقديم و تأخير واژگان
شارح در تفسير کالم حضرت که فرمود« :إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَی اللَّهِ ...وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ ...وَ إِیتَاءُ
الزَّکَاةِ ...وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ ...وَ حَجُّ الْبَیْتِ وَ اعْتِمَارُهُ» (خطبه )113؛ پرسشی را مبنی بر دليل و حجت
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تقديم وجوب نماز بر زکات و سپس زکات بر روزه و سپس روزه بر حج بيان میکند و در پاسخ میگويد:13
"اما نماز مقدم شده است چون تارک آن کشته میشود ،هر چند انکار وجوب آن نکند ،و ساير موارد چنين
نيست ،و زکات را بر روزه مقدم داشت چون خدای تعالی آن را در جاهای بسياری از قرآن عزيز در کنار نماز
گذارده ولی روزه ماه رمضان را تنها در يکجا ياد کرده است ،و کثرت تأکيد و ذکر چيزی دليل مهمتر بودن
آن است ،و نيز روزه را بر حج مقدم ساخت زيرا وجوب روزه تکرار میشود ولی حج در طول عمر تنها يکبار
واجب میگردد لذا نشان میدهد روزه از حج نزد شارع مهمتر است( ".ابنأبیالحديد ،همان.)222/1 :
اين ترتيب در احاديث ديگر هم ديده میشود :عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ :بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ
وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْءٍ کَمَا نُودِيَ بِالْوَلَایَةِ( 23.الکلينی.)11/2 :1231 ،
 .2فصل بين نکره موصوفه و صفت به اجنبی
حضرت در جايی به جهل شاميان اشاره فرموده میفرمايد" :وَ أَقْرِبْ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِیَةَُ ،و
مُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَة" (خطبه  )113ابنابیالحديد اشکالی را مبنی بر عدم جواز فصل بين نکره موصوفه و
صفتش با اجنبی مطرح میکند که در اين عبارت فصل بين "قوم" و جمله وصفيهاش "قائدهم معاویه و"...
با "من الجهل باهلل" است و در پاسخ میگويد:
"از اين قبيل فراوان وارد شده است مثل سخن خدای تعالی﴿ :وَ مِمَّنْ حَوْلَکُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ

أَهْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُوا عَلَی النِّفاقِ﴾ 21بنابر قول کسانی که مردوا را صفت قائممقام موصوف نگرفتهاند ،زيرا در
اين صورت مردوا را صفت قومی محذوف و مقدر پس از واژه اعراب میگيرند ،و در اين حال( ،وَ مِنْ أَهْلِ

الْمَدِینَةِ) ميان موصوف محذوف و جمله وصفيه يعنی مردوا حايل شده است( ".ابنأبیالحديد ،همان.)12/13 :
اساساً چنانکه شارح ذکر میکند اين اشکال مردود است ،چنانکه بغدادی در شرح بيت زير اين مسأله
را مطرح کرده است :وأبغـض من وضعت إلـیّ فیه * لسـانی معشـر عنهـم أذود .وی میگويد" :در بيت
تقديم وتاخير وجود دارد ،و در اصل بوده :وأبغض من وضعت لسانی فیه إلى معشر أذود عنهم" ،من" در
اينجا نکرة موصوفة است ،وصفتش جملهی "وضعت لسانی فیه" است که با "إلی" که اجنبی است نعت را
از منعوت فاصله انداخته است ،وی در ادامه جهت اقامه دليل بر نکره موصوفه دانستن "من" بجای موصوله
گرفتن آن ،بر معمول بودن فصل بين نعت و منعوت به اجنبی اشاره کرده میگويد" :وهذا فی الصفة أقرب

منه فی الصلة" (بغدادی 1336 ،م.)151/3 :
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 .2-2-4سطح ادبی
سطوح زبانی بيشتر شامل مسائل ظاهری و معنای حقيقی کالم میشود ولی در سطح ادبی به عمق معانی
مجازی و کنايی وارد میشود ،و به دقايق و اشارات سخن میپردازد ،برخی از اين موارد که شارح در اين
حوزه از رهگذر آن پاسخ شبهههای لغوی کالم امام را داده است در ذيل میآيد.
الف) مجاز و استعاره

 .1شارح در جايی در پاسخ به اشکالی در خصوص استعمال "أدلی به إلی" (خطبه )3؛ در بيان واگذاری
خالفت از سوی ابنابیقحافه به ابن خطاب و بیمعنا بودن رشوه در هنگام مرگ که از اين لفظ بر میآيد
آن را از باب استعاره گرفته میگويد:
"امام (ع) چون میبيند که سوق دادن خالفت سمت ديگری بدون استحقاق صورت گرفته است آن را
به رشوه دادن انسان به حاکم تشبيه کرده است زيرا آن نيز بيرون کردن مال بدون استحقاق است".
(ابنأبیالحديد ،همان.)162/1 :
 .2در کالم حضرت «فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِی فَإِنَّهُ لِی زَکَاةٌ وَ لَکُمْ نَجَاةٌ» (خطبه )51؛ شارح اشکالی را در مورد
تناسب لفظ واژه زکاة با معنای مقصود که گسترده شدن شهرت و معروفيت است چنين پاسخ میدهد:
« زيرا زکات رشد و فزونی است ،و از اين معنا زکات نام صدقه خاص قرار گرفته است ،چون زکات مال
زکات دهنده را فزونی و رشد میدهد ،و گسترش شهرت نيز رشد و فزونی است( ».ابنأبیالحديد ،همان:
.)112/2
 .3عالم معتزلی در توجيه اِسناد سهر و بیخوابی به شب به جای انسان در کالم حضرت" :أَسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ
نَوْمِه" (خطبه )13؛ که اسناد إلی ما ال يسند اليه است و اشکال عدم توصيف کمخوابی به سهر بهجای اينکه
انسان به سهر وصف شود ،آن را از باب مجاز مطرح کرده میگويد:
هذا من مجازات کالمهم کقولهم :لیل ساهر و لیل نائم( .ابنأبیالحديد ،همان.)265/6 :
 .2از نمونه های ديگر بيان دقت و ظرافت و لطافت کاربست واژگان در سخن امام که ابن ابنابیالحديد را
به توضيح آن واداشته ،نکره آمدن لفظی که در وهله نخست انتظار معرفه بودنش میرود و آن واژه «فوز»
در عبارت« ،فإن فوزاً بهذه الخصال شرف مکارم الدنیا» است ،چرايی نکره بودن آن را ابنابیالحديد با بيان
افصح و شيواتر بودن آن نسبت به معرفهاش «الفوز» چنين بيان میکند:
«و قوله :فإن فوزاً ،أفصح من أن یقول« :فإن الفوز» أو «فإن فی الفوز» کمال قال الشاعر:
إن
و

شـــواءً
خَبَــب

و
البــازل

نشــــوة

و

األمــون

للدهر

خَبَــب
والدهُر

البــازل
ذو

األمــون
شوؤن

(همان.)63/3 :
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سپس بيان میکند که شاعر نگفت« :الشواء و النشوة» زيرا گويی وی شواء را در حکم شخصی گرفته
است و میگويد« :إن واحداً منها (االشخاص) أیّها کان فهو من لذة العیش ،و إن لم یحصل له کل أشخاص

ذلک النوع ».وی مقصود از نکره آوردن حضرت را جا انداختن و تثبيت فضيلت اين خصلتها در درون آدمی
میداند ،يعنی «هرگاه انسان "فوزي" را به واسطه آن خصال به کف آورد شرافت را کسب کرده است و
سپس میگويد« :اين معنا هرچند که از لفظ "الفوز" با الف و الم و افاده جنس برمیآيد ،اما ممکن است
ذهن به جای معنای جنس ،به سراغ استغراق رود ،پس لفظی را آورد که در آن گمان استغراق نرود و يعنی
لفظ نکره ،و اين نکتهای دقيق است ،و از دل علم بيان برمیآيد» (همان).
ديديم که اگر لفظ با «ال» آورده میشد امکان برداشت استغراق در مخاطب وجود داشت حال آنکه در
اينجا جنس مطرح است ،يعنی« :هر فوزی» در اين خصال به دست آوردی شرف است نه اينکه هرگاه به
تمام اين خصال را دست يافتی ،آنگاه شرافت را خواهی يافت ،و مقصود نخست تنها با نکره آوردن «واژه»
به دست میآيد.
ب) تضمـین نحوي

بايد گفت به نظر ،معناگرايی در ديد شارح معتزلی اهم از لفظ گرايی صرف شمرده میشود و اين امر باعث
شده واژهگزينی حضرت را با توجه به روح کالم و سياق آن و با عنايت به ساختار کلی سخن درست میفهمد
و تأييد میکند ،هرچند حتی مسموع عرب هم نباشد و در معاجم لغوی مورد تأييد نباشد ،اگر نيک بنگريم و
اندک تورقی در کتب مرتبط داشته باشيم تنها به تأييد سخن شارح میپردازيم .ابنهشام در کتاب ارجمند
خود مغنی اللبيب اين بحث را در باب هشتم تحت عنوان تضمين مطرح میکند و میگويد« :گاه عرب لفظی
را با معنای لفظی ديگر درمیآميزد ،و حکم آن را به اين میدهد واين امر تضمين نام دارد» (ابنهشام،
 .)622 :1225و فايده تضمـين را در اين مـیداند که يک کلمه عمل  2کلمه را انجام مـیدهد با همـان
معنارسانی و البته ايجا ز در کالم ،که به قول ابوالفتح بن جنی در کتاب «التمام» خود :به گمان من اگر
اينگونه موارد گردآوری میشد کتابی پديد میآمد در صدها برگ (همان .)622 :تضمين نحوی از سويی در
نحو بررسی و طرح شده است و از سويی مرتبط با بالغت کالم است و از سويی بحثی است در واژهشناسی
و تطور لغت .در زمان معاصر ،فرهنگستان زبان عربی قاهره پس از بحثهايی پيرامون اين مسأله که در
مجله خود ،مجمع اللغه العربيه منتشر ساخت ،کاربرد اين پديدهی لغوی را با سه شرط جايز دانست .1 :وجود
مناسبت ميان دو کلمه .2 ،وجود قرينهای که ما را به معنای کلمه تضمين شده رهنمون باشد و از لبس و
خطا نيز امنيت بخشد و  .3هماهنگی تضمين با ذوق عربی؛ ضمناً مجمع توصيه میکند که تضمين جز به
غرضی بالغی بهکار نرود (کردعلی 1325 ،م.)13-33/5 :
معموالً بيان تضمين نحوی در واژگان و بهويژه افعال به دو صورت متصور شده است .1 :ذکر فعل مذکور
بهعنوان اصل و آوردن معنای تضمينشده بهصورت حال و  .2ذکر لفظی که معنای آن تضمينشده و حال
آوردن فعل مذکور .به نمونه زير دقت کنيم:
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 .1در اين عبارت حضرت« :و من أبصر بها بصّرته و من أبصر إلیها أعمته»( 22خطبه )12؛ شخصی که صرفاً
واژه را بيرون از ساختار و عبارت و کاربردهای معنوی آن نقد میکند ،اين استعمال و اين نوع واژهگزينی را
به سرعت خطا میشمرد؛ چه "أبصر" متعدی به نفسه است و به "إلی" نيازی نيست ،اين در صورتی است
که آنقدر علم داشته باشد که «باء» در «أبصر» نخست ،استعانت است نه تعديه و در مورد دوم توجيهی
نيابد و اشکال کند .اما پاسخ ابنابیالحديد کامالً علمی و منطقی و نشان از لغتشناسی دارد ،در واقع وی
آشنا به اصول و فنون بيان و خطابه و آگاه به کاربرد واژگان است و مهمتر از همه مسلط به سبک بيانی
حضرت ،لذا در اينجا در دفاع از اين لفظ غيرمسموع در ديد ناقد ،میگويد« :اگر اشکال کنی که :آنچه شنيده
شده" :أبصرت زیداً" است و "أبصرت إلی زید" از عرب شنيده نشده است ،خواهم گفت :رواست که
سخن حضرت" :و من أبصر إلیها" به معنای :و من أبصر متوجهاً إلیها باشد ،همانند اين آيه﴿ :فی تسع آیات

إلی فرعون﴾ و نفرمود :مرسالً ،و ممکن است حضرت آن را بخاطر مشابهت ،در جايگاه« :نظر إلیها» قرار
داده باشد چنانکه در مورد "دخلت البیت"" ،دخلت إلی البیت" نيز گفتهاند و آن را بر سبيل "ولجت إلی

البیت" گرفتهاند چون مانند آن است»( .ابنابیالحديد ،همان.)133/6 :
 .2از همين قبـيل است سخـن حضـرت در «القـاصدة إلی محلّ رغبته» (خطبه )162؛ که شارح میگويد:
"و القاصدة ضد الجائرة است ،اگر بگويی :چرا القاصدة به إلی متعدی شده است؟ میگويم :چون قصد
متضمن معنای "اإلفضاء إلی المقصد" ،لذا آن را به اعتبار معنا با إلی متعدی ساخته است( ".ابنابیالحديد،
همان.)113/3 :
نتیجهگیري
نقدها و اشکاالتی که دربارهی واژگان يک کالم ادبی قابلطرح است در دو سطح زبانی و ادبی جای میگيرد
و سطح زبانی خود به سطوح آوايی ،لغوی و نحوی قابلتقسيم است.
عمده اشکاالت مطرح در سطوح پيشگفته در سه حوزهی کلی صحت لفظ ،ارتباط لفظ با معنای مقصود،
و ارتباط معنايی بين دو يا چند واژه قابل دستهبندی است.
يکی از جوانب مهم دفاع ابنابیالحديد معتزلی از نهجالبالغه و بالغت کالم امير مؤمنان(ع) ،دفاع از
واژگان نهجالبالغه و دقت امام(ع) در واژهگزينی است و هرچند ناکامل مینمايد میتواند نمونهای باشد برای
کارهای جامعتر.
شارح معتزلی نسبت به کالم علی(ع) در نهجالبالغه ،خاضع و تسليم است و کالم حضرت را ميزان قرار
داده و آن را زبان معيار در نقد خود کرده است ،چنانکه وی با وجود عقايد کالمی خاص خود ،کالم امام را
در همهجا فصلالخطاب میداند.
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برخی شبههها و اشکاالت احتمالی در مورد واژگان نهجالبالغه شامل موارد زير ـ بدون حصر ـ است :لغو
بودن واژه در موضعی خاص ،مسموع و غيرمسموع ،تعديه و لزوم ،تعريف و تنکير ،مطابقت يا عدم مطابقت
با استعمال عرب ،تکرار مخلّ به فصاحت ،موافقت يا مخالفت با قياس ،فروق اللغه ،مطابقت با عقيده و....
پینوشتها
 .1برای اطالع اجمالی از زندگی شارح و آثار وی نک :فراتی.1311 ،
 .2بهعنوان نمونه نک :معارف.1313 ،
 .3نک :فراتی.1333 ،
« .2و هذه اللطائف و الدقائق من معجزاته(ع) التی فات بها البلغاء و أخرس الفصحاء».
 .5بيت در وصف معبد بن وهب ترانهخوان بزرگ عصر اموی است که ابنابیالحديد به آن در برتری حضرت بر ديگران استشهاد
کرده است و ترجمه آن چنين است« :خوش الحانی ترانهخوانان بسيار است ،اما اين معبد است که در اين ميدان گوی سبقت را
از همه ربوده است ».شارح بدينوسيله برتری امام بر ساير فصيحان را بازگو کرده است و گويی که اين بيت بيش از آنکه برای
صاحبش مناسب باشد برای امام مصداق دارد.
 .6نک :فراتی.1311 ،
 .1برای اطالع بيشتر نک :فراتی.1313 ،
 .1الخَزَر :ضِیق العین و صغرها( .ابن دريد1311 ،م.)513/1 ،
 .3الشزر :مصدر ،إذا نظر إلیه بمُؤْخِر عینه( .ابن دريد ،همان.)132/2 ،
 .13به اين تصور که "ما" برای غير عاقل ،و "من" برای عاقل به کار میرود.
 .11بايد دقت کرد که در کالم حضرت" ،مِن" در "منها" بيان از "ما" نيست ،برخالف آيه پيشين.
« .12الْیَمِینُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِیقُ الْوُسْطَی هِیَ الْجَادَّةُ( ».خطبه .)16
« .13وَ أَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِکِینَ عَلَی جَوَادِّ طُرُقِهَا( ».خطبه )31؛ «وَ لَا یَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَی جَوَادِّ الطُّرُق» (خطبه .)25
« .12أَقَمْتُ لَکُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ فِی جَوَادِّ الْمَضَلَّة( ».خطبه .)2
 .15ر.ک :نساء﴿ .36/و الجار ذي القربی و الجار الجُنُب﴾.
 .16اين مورد را از آن جا که عمل لفظ در مترادف خود است با اندکی تساهل در رابطه اسنادی قرار داديم ،هرچند اسناد به مفهوم
مسند و مسنداليه وجود ندارد اما فاعل شبه فعل "جامعة" به اشالء برمیگردد و جامعة در اعضاء عمل میکند.
.11
.11
.13
.23

جوهری 1316 ،ق1513/2 ،؛ اين کتاب يکی از منابع لغوی شارح است.
البته بايد توجه داشت دليل ذکر اين مورد در سطح نحوی ارتباط آن با تقديم و تأخير و چينش کلمات است هرچند پاسخ نحوی
نباشد اما اشکال به اين سطح مرتبط است.
بايد دقت کرد که واليت که در روايت بر آن تأکيد خاص شده است از سنخ ديگری است و از جنس عبادات جوارحی قبل نيست
بلکه مقوّم ديگر ارکان گفتهشده بهشمار میرود و پس از همه ذکر شد تا جامع آنها گردد.
التوبه.131 /

 .21شريف رضی دراينباره میگويد :أقول و إذا تأمل المتأمل قوله ع و من أبصر بها بصرته ،وجد تحته من المعنى العجیب و
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
أبصر بها و أبصر إلیها واضحا نیرا و عجیبا باهرا.
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Ibn Abi al-Hadidʹs defense from Imam Aliʹs word choosing in Nahj alBalagha
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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 alBalagha 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.
Keywords: Nahj al-Balagha, Ibn Abi al-Hadid, word choosing, literary method,
lexical branch, phonetic branch, syntactic branch

