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 چکيده 

ها و است و بررسی رخوردارجایگاه فلسفی و کالمی، از اهمیت لغوی نیز ب عالوه برالبالغه، میثم بر نهجشرح ابن

اصلی ادبیات، واژه است و فهم نیکوی هر اثر  ۀجا که ماداشارات لغوی و بالغی فراوانی در آن وجود دارد. از آن

شرح معانی  ی خاص، ابتدا بهکبسمیثم نیز پیش از شرح کامل عبارات، با ادبی، نیازمند فهم واژگان آن است؛ ابن
توصیفی تحلیلی و با استخراج  ۀاین شرح، با شیو حاضر، نظر به اهمیت ادبی و لغوی ۀاست. مقالواژگان پرداخته

است که  و به این نتیجه رسیده شارح را در شرح واژگان، مورد بررسی قرار داده ۀهایی از این شرح، شیونمونه
است؛ بلکه با  نکرده ندهبس شارح در شرح واژگان، مقلّد صرف نبوده و تنها به ذکر معانی واژگان از منابع پیشین

المعنی های معناییِ واژگان متقارب. وی به معانی اصطالحی، تفاوتپرداخته استلغوی و نقدی به این امر  رویکرد
نیز به آیات قرآن، احادیث، اشعار و امثال عربی، نکات صرفی، نحوی  یو گاهو اشتقاقات لغوی واژگان اشاره کرده 

رح در برخی موارد با رویکردی نقدی، نظرات شارحان و مفسران پیشین را دربارۀ . شاجسته استو بالغی استناد 
 است. ها پرداخته و یا برخی را بر برخی دیگر ترجیح دادهمعانی واژگان مطرح کرده، به تأیید یا نقد آن
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 . مقدمه1
است.  تهـزیسهور شیعی، در قرن هفتم هجری میـمیثم بحرانی، ادیب، محدث، فقیه و متکلم مشابن

با  البالغهنهجسزایی داشته، شرح کبیر او بر هترین اثر او که در شهرت وی تأثیر بترین و جاودانهمهم

شرح کبیر یا  -1البالغه دارد: شود وی، سه شرح بر نهجاست. گفته می «السالكينمصباح»عنوان 

خی معتقدند که شرح است. بر نوشته 1جوینیالسالکین که آن را برای خواجه عالءالدین عطاملكمصباح

شرح  -2 (.693: 1631)نیشابوری،  میثم استالسالکین ابنعلّامه حلّی نیز خالصۀ شرح مصباح ۀالبالغنهج
خود، آن را از شرح کبیر استخراج کرده و به نام پسران عطاملك جوینی  ۀصغیر یا متوسط که به گفت

 ابيبنالمائة كلمة ألميرالمومنين علي شرح» -6(. 151-16/169: 1631 )آقابزرگ تهرانی، نوشته است

آوری کرده و ها را جمعحِکم علی)ع( است که جاحظ آن نیترفیلطو آن، شرح صد حکمت از  «طالب)ع(

 (. مؤلف2: 1611میثم، )ابن ها، هزار نوع از محسّنات سخن عرب را داراستاست که هر یك از آن گفته

: 1631 )آقابزرگ تهرانی، گذاشته است «العارفينمنهاج»ین شرح را میثم نام اگوید که ابنمی «ةالذريع»

 آید، مقصود همان شرح کبیر اوست.می انیبه ممیثم (. در این مقاله هر جا سخن از شرح ابن16/151

 مسئله. بيان 1-1

بی نیز و فهم نیکوی هر اثر ادبی، نیازمند فهم واژگان آن است. شارح هر اثر اد اصلی ادبیات ۀواژه، ماد
میثم در شرح خود، پیش از شرح کامل پیش از هر اقدام دیگری نخست باید به تفسیر واژگان بپردازد. ابن

است. او در شرح معانی  عبارات و تحلیل فلسفی، کالمی، منطقی و تاریخی، ابتدا به شرح لغوی پرداخته
؛ بلکه با نبوده استکننده روایت واژگان هر چند که از منابع لغوی پیشین استفاده کرده؛ اما تنها یك

 .کرده استای خاص به این امر پرداخته و به مستندات مهمی استناد شیوه

 ۀشیوحاضر، نظر به اهمیت ادبی و لغوی این شرح، روش شارح را در شرح واژگان در ضمن  ۀمقال    
این شرح، مورد بررسی و  ها و شواهدی ازای توصیفی تحلیلی و با استخراج نمونهلغوی و نقدی با شیوه

 .است تحلیل قرار داده

 شود عبارت است از: پاسخ داده میهایی که در این پژوهش مطرح و پرسش
 ؟پرداخته استهای لغوی میثم در شرح خود، چه اندازه به واژگان و بررسیابن .1
 ؟استاستناد کرده و به چه مستنداتی  گرفتهشیپشارح در شرح واژگان چه روشی در  .2

 پژوهش ۀ. پيشين1-2

 ها عبارت است از:ترین آناست. مهم گرفته هایی صورتمیثم و شرح وی، پژوهشابن ۀدربار

به راهنمایی دکتر « البالغه ابن میثم بحرانیشناسی شرح نهجروش»نامه (، پایان1633) اکبرزاده، فهیمه .1

های کالمی، فقهی، فلسفی، منطقی و جنبه نامه بیشتر بهاین پایان احمد ناصح، دانشگاه قم.علی

 های ادبی و بالغی این شرح داشته است.ای بسیار کوتاه به جنبهتاریخی این شرح پرداخته و تنها اشاره
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 مارهعلمی ترویجی حدیث اندیشه، ش ۀ، مجل«السالکینمیثم و مصباحابن»(، 1633) الحسینکافی، عبد .2

 میثم، شخصیت علمی، تألیفات و معرفی شرح وی پرداختهه زندگانی ابناین مقاله ب ، بهار و تابستان.1

 شود.علمی پژوهشی محسوب نمی ۀاست و مقال
علمی پژوهشی  ۀ، مجل«البالغهمیثم بر نهجهای شرح ابنویژگی» (،1633) . پهلوان، منصور6

های ین مقاله به جنبه، تابستان. ا36 مارهشهایِ سابق(، های قرآن و حدیث )مقاالت و بررسیپژوهش

 است. ها استفاده کرده، اشاره نمودهمیثم در شرح خود از آنظاهری شرح و علوم مختلفی که ابن
علمی پژوهشی علوم  ۀ، مجل«میثمشناسی شرح ابنمعرفی و روش»(، 1631) . روحی دهکردی، مجید6

های را توضیح داده و به جنبه، تابستان. این مقاله نیز شیوه کلی نگارش این شرح 63 مارهشحدیث، 
بندی موضوعات با مقاله ظاهر، در عنوان و تقسیمو هرچند به داشته استای گذرا لغوی آن تنها اشاره

 دوم متفاوت است اما اشتراکات فراوانی با آن دارد.
وین این میثم در شرح واژگان پرداخته و تفاوت کار در عنانوشتار حاضر، به بررسی و تحلیل روش ابن    

چه در است و آن های لغوی این شرح نگاهی ویژه داشتهها نیز پدیداراست. این مقاله به جنبهنگاشته

های شود و با پژوهشمربوط می« شرح واژگان»میثم در ابن ۀطور خاص به شیو، بهنوشتار حاضر آمده

 .متفاوت استمذکور 

 . ضرورت و اهميت پژوهش1-3

میثم، البالغه پس از ابنبرخوردار بوده و بیشتر شارحان نهج یفردمنحصربههای یمیثم، از ویژگشرح ابن
بالغی و  اهمیتهای این شرح که اند. یکی از ویژگیکردهدر شروح خود به آن اشاره و از آن استفاده 

کامل مباحث لغوی و بالغی  که شارح در آن به توضیحاست  شرح ۀ، مقدمدهدرا نشان می آنلغوی 

و آوردن مباحث بالغی در کرده  آن انتقاد از «ةالصباغبهج». هرچند که عالمه تستری مؤلف داخته استپر

شماری تألیف شده و . به اعتقاد وی کتب بالغی بیدانسته است، امری بیهوده مقدمه شرح ابن میثم را

 .(21-1/25: 1613)تستری،  2میثم مجدداً به این کار بپردازدنیازی نبود که ابن

، شرح «المرامقواعد»میثم در علم کالم و نگارش کتاب مشهور تخصص باالی ابن ای نیز به سببعده    
شارح در شرح  ۀاند؛ اما حقیقت این است که این شرح، با توجه به اهتمام ویژوی را شرحی کالمی دانسته

جامع ادبی و بالغی،  ۀك مقدمها و اشارات لغوی و بالغی فراوان و داشتن یالبالغه، بررسیواژگان نهج
است. با این وجود، تاکنون پژوهشی با عالوه بر جایگاه فلسفی و کالمی، از اهمیت لغوی نیز برخوردار

 است. که نوشتار حاضر به این مهم پرداخته نگرفته استاین شرح صورت  در خصوص نگاهی لغوی
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 البالغه ميثم در شرح واژگان نهجابن ۀ. شيو2
 لغوی  ۀشيو .2-1

جا که فهم متون ادبی در گرو فهم معانی واژگان آن است؛ ابن میثم نیز به مانند بسیاری از شارحان از آن

اند، و مفسران، پیش از ورود به اصل موضوع ابتدا به معانی واژگان و اصطالحاتی که نیازمند توضیح بوده
. وی در شرح لغوی خود آورده است و ... رویاشاره کرده و پس از آن، به شرح کالمی، تاریخی، بالغی 

ای است بلکه با شیوه شود، تنها یك مقلّد نبودهمیها دیده ها بیش از حکمتها و نامهکه در خطبه
 اجتهادی، در ذیل معانی واژگان و عبارات، به نکات لغوی ارزشمندی اشاره و به مستندات مختلفی استناد

شود. الزم به ذکر است که ها با ذکر چند نمونه از هر مورد اشاره میرین آنتدر اینجا به مهم .است کرده

میثم آمده و ممکن است شرح ابن های ذکر شده در این مقاله، بر اساس ترتیبی است که درخطبه ۀشمار

 های دیگر متفاوت باشد.البالغهبا نهج

 . اشاره به معانی مختلف یک واژه2-1-1

ها، معموالً میثم در شرح واژگان به معانی مختلف آنان، معانی متعدد دارند؛ لذا ابنجا که برخی واژگاز آن

است. در زیر به چند  با ذکر مثال، اشاره کرده و گاهی نظرات مفسران و شارحان دیگر را نیز مطرح کرده
 :شودنمونه اشاره می

( نظر 6خطبه/) «لحبة وَ بَرَأ النَسمَةأما وَالذی فَلَق ا»در ذیل عبارت  «فلق»میثم در شرح واژۀ ابن -1

یعنی خالق دانه، اما بیشتر مفسران  «فالق الحبة»اند که کند. آنان گفتهعباس و ضحاک را مطرح میابن

 (.1/623: 1621 میثم،)ابن یعنی شکافی که در وسط دانه وجود دارد «فَلْق الحبة»معتقدند که 

 گوید:( می6)خطبه/ «راثي نَهباًأری تُ»در عبارت  «تراث»در شرح واژۀ  -2

 بنا برآن چیزی است که پیامبر خدا)ص( برای دخترش به ارث گذاشت، مانند فدک و « تراث»قولی،  بنا بر»

 يَرِثُني وَ﴿ مانند آیۀ؛ کندنیز صدق می برخالف« ارث»قول دیگر، به معنای منصب خالفت است؛ زیرا لفظ 

 (.613 همان:) «اشاره به منصب نبوت دارد ( که3/)مریم ﴾يَرِثُ ِمِن آلِ يَعقوب

( 1)خطبه/ «اتَخَذوا الشَيطان لِأمرهم مالكا وَاتَخَذَهم له أشراكا»در عبارت  «أشراک»در شرح واژۀ  -6

و یا جمع  «اشراف»و « شریف»باشد: مانند « شریك»ممکن است جمع « اشراک»دهد که توضیح می
 (.665)همان:  «احبال»و « حبل» صید باشد: مانندبه معنای ریسمانِ « شرک»

 «خالئق»آورده است که  (1)خطبه/ «هتِدرَقُبِ قَالئِالخَ رَطَفَ» ذیل عبارت ،«خالئق» ۀمعنای واژ ۀدربار -6

و یا به معنای طبیعت و  «اللّههم خليقة»به معنای مخلوق است: مانند عبارت  است که یا «خليقة»مفرد 

 (.161)همان:  سرشت
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دهد که روح به احتمال می (1خطبه/) «هن روحِفيها مِ خَفَنَ مَّثُ»در ذیل عبارت  «روح»ای معن ۀدربار -5

نفس  (6 و جود و نعمت و فیض خداوند (2 ،نیاالمروحجبرئیل  (1یکی از این سه معانی آمده باشد: 

 بود زائد خواهد« مِن»دهد که اگر روح به معنای سوم باشد، در این صورت انسانی. وی توضیح می

 (. 263)همان: 
 المعنیقریبهای معنایی واژگان . اشاره به تفاوت2-1-2

در میان الفاظ عربی، واژگانی وجود دارند که تقارب معنایی دارند و شاید به زعم برخی، مترادف به نظر 
های مختلفی وجود دارد. اکثر لغویان از جمله ابوهالل عسکری صاحب آیند. در خصوص ترادف، نظریه

توانند معنایی کامالً یکسان مختلف در یك زبان نمی ۀمعتقدند که دو واژ «الفروق في اللغة»اب معروف کت

 (.3-3: 1661 )بحرانی، داشته باشند
میثم در شرح خود به این موضوع عنایت داشته است. وی گاهی فرق الفاظی را که در کالم امام)ع( ابن    

است، با دیگر  کار بردهای را که امام بهخی موارد، تفاوت واژهشود و در بروارد شده است یادآور می

 هایی از این موضوع عبارت است از:کند. نمونهالمعنی بیان میهای متقاربواژه

( 1)خطبه/ «أنشأ الخلق إنشاءً و ابتدأه إبتداءً»ذیل عبارت  ،«انشاء»و  «ابتداء»شارح در توضیح واژگان  -1

 گوید:می

نیافتم. هر دو، به معنای ایجاد کردن بدونِ سابقه است؛  «إبتداء»و  «إنشاء»لغت تفاوتی میان  در میان اهل»

یعنی  «انشاء»واژه در نظر گرفت تا کالم امام)ع( از تکرار محفوظ بماند:  توان فرق ظریفی برای این دواما می

لقی که پیش از آن، سابقۀ خلق نبوده یعنی خ« ابتدا»و  نداشته استخلقِ چیزی که وجودِ آن چیز، قبالً سابقه 

 (. 1/112: 1621 میثم،)ابن« باشد

اشاره کرده  «قائلون»و  «مادحون»( شارح به تفاوت 1)خطبه/ «القائلون مِدحَتَه اليَبلُغُ»در شرح عبارت  -2

است و هرگاه حکمی از معنای عام سلب شود از معنای خاص  «مادح»اعم از  «قائل»دهد که و توضیح می

 (.163 )همان: تر استبلیغ «مادحون»در تنزیه خداوند از  «قائلون» ۀشود؛ لذا کلمنیز سلب می

(، 1)خطبه/ «سيانفلة النِترة األبدان و ال غَقول و ال فَهو العُال سَ وَ يونِالعُ ومُغشاهم نَال يَ»در ذیل عبارت  -6

 کند: یل بیان میرا به تفص «نسيان»و  «غفلت»، «سهو»، «نوم»های معنایی تفاوت

دلیل آنکه روح، کششِ انجام از انجام کارهایش؛ به یعنی عدمِ توانایی حواس ظاهری انسان« نوم)خواب(»    

کند. را پیدا می هاکارها را ندارد و پس از برطرف شدن ضعف و خستگی، روح مجدداً توانِ انجام آن آن
تر و به منزلۀ جنس است برای عام« نسیان»و « سهو»از « غفلت»یعنی عدمِ درک عمیق از چیزی. « غفلت»

که صورت یا معنای آن چیز دلیل توجهِ نفس به امور مهم دیگر؛ درحالییعنی غفلت از چیزی به« سهو»آن دو. 

، غفلت از چیزی همراه با از بین رفتن کاملِ صورت یا «نسیان»انسان باقی بماند، اما  ۀدر قوۀ خیال یا حافظ
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خیال و حافظه است و به همین دلیل ناسی)= فراموشکار( برای اینکه دوباره مطلبی را که  ۀاز قو معنای آن چیز

 (.211 -213 دست آورد، نیازمند تالش و زحمت است )همان:هب فراموش کرده

 ی اصطالحی واژگانان. اشاره به مع2-1-3

ای واژه در علوم مختلف نیز اشاره معنای لغوی واژه، گاه به معنای اصطالحی یعنی معن عالوه برمیثم ابن
 هایی از آن عبارت است از:کند. نمونهمی

به « همة»»گوید: ( می1خطبه/) «ممَه...الذی ال يُدركه بُعد الهِلِّلِ مدُالحَ»در عبارت  «الهِمّة» ۀدر ذیل واژ -1

امور بلند و با ارزش  اش بهکه اراده شودبه کسی گفته می «بعيد الهمّة»معنای ارادۀ محکم و قوی است و 

 (.162 )همان: «ارزشتعلق دارد نه به امور پست و بی

(، توضیح 1)خطبه/ «جفي الحَ دالَو ال جِ سوقَفال رفَثَ و ال فُ»در عبارت  «رَفَث» ۀمعنای واژ ۀدربار -2

زنان در  به معنای هر حرف بیهوده و ناسزا است؛ اما در اصطالح، به معنای مالعبه با «رَفَث»دهد که می

شود و بدین سبب حال احرام است؛ زیرا مالعبه و گفتگو با زنان ایجاد هیجان کرده و مقدمۀ حرام می
 (.231)همان:  حرام است

ه و لَضائِفَ ه وَضَرائِرامه و فَحَ ه وَاللَمُبيّناً حَ»در عبارت  «عَزيمة» و «رُخصة» ،«نَسخ»واژگان  ۀدربار -6

یعنی  «رخصة»یعنی از بین بردن،  «نسخ»(، آورده است: 1)خطبه/ «زائمهعَ صَه وَرُخَ ه وَنسوخَمَ ه وَخَناسِ

)همان:  یعنی همّت؛ اما این سه واژه در عرف معانی دیگری دارند «عزيمة»انگاری در انجام کار و سهل

یعنی برداشتن حکم ثابتی که در گذشته به صراحت آمده است و  «نسخ»دهد که (. سپس توضیح می251

عملی است که سبب حرمت آن وجود دارد، ولی انجامش  «رخصة»ادن حکم دیگری به جای آن. نه

احکام شرعی است که مطابق علت شرعی آن  «مائعز»دلیل ضرورتی جایز شمرده شود و منظور از به

 (.216)همان:  جریان دارد

دین در لغت، معانی متعددی »است:  آورده (1خطبه/) «تهفَعرِمَ الدينِ لُوَأ»در عبارت  «دين» ۀواژ ۀدربار -6

 (.166)همان:  «شودکه توسط پیامبران آورده می در عرف شرع به معنای احکام و شرایعی استاما دارد... 
 . اشاره به اشتقاقات لغوی2-1-4

کند؛ مثالً اشاره می کلمات 6اشتقاق ۀمیثم در حینِ بیان معانی واژگان، گاه به نکات ارزشمندی دربارابن

هایی از آن اشاره جا به نمونهشود؟ در اینالن واژه از چه چیزی گرفته شده است یا چرا استعمال میف

 شود:می

انیس و همدم بوده است و الف و  به معنای «أنَس»دهد که اصل آن، توضیح می« انسان» ۀواژ ۀدربار -1

بی است که میان دو نفر یا بیشتر کند؛ زیرا اُنس و الفت یك امر نسنونِ آخر کلمه داللت بر تثنیه می
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برای آن « انسان»گیرد، به همین جهت لفظ اُنس می جا که هر فردی با همدم خودیابد و از آنتحقق می

 (.213)همان:  استمثنی در میان عرب، رواج پیدا کرده صورت، این کلمه بهجیبه تدردو استفاده شده و 

که به معنای ناامیدی و دوری است  «إبالس»ابلیس از واژۀ  نیز گفته است که «ابليس» ۀواژ ۀدربار -2

 )همان(. است؛ به این نام، خوانده شده استمشتق شده و چون ابلیس از رحمت خداوند به دور 

دیگر  یبه جاعبور که به معنای انتقال از جایی  ۀرا به معنای پند گرفتن و از ریش «عِبَرت» ۀشارح واژ -6

شود. شارح توضیح جهت که در پند گرفتن، ذهن از چیزی به چیز دیگر منتقل میداند؛ از این است، می

گونه است که ذهن انسان، مصائب و مکروهاتی را که بر دهد که عبرت گرفتن در بیشتر موارد بدینمی

کند که گویا آن مصیبت ناگوار بر او شخص دیگری وارد شده است برای خودش تصور و چنین فرض می
ست. به همین سبب نسبت به دنیا احساس تنفر پیدا کرده و ذهنش به ماورای دنیا مانند معاد و وارد شده ا

 (.215-216)همان:  شودیابد و همین امر عبرت نامیده میرجوع به پیشگاه خداوند انتقال می

است، بوده  «مئالك»در اصل،  «مالئك»کند که ی اشاره میئبه نظر کسا «مالئكه» ۀواژ ۀدربارشارح  -6

 به معنای رسالت، گرفته شده است. سپس الم بر همزه مقدم شده است «ألوک»و از  با تقدیم همزه بر الم

بوده و به جهت کثرتِ  «مألک» ،«مالئك»برخی معتقدند که مفرد »گوید: (. شارح می116 )همان:

بندند، همزه میکه این کلمه را جمع تلفظ شده است و هنگامی «مَلَك»آن، حذف و  ۀاستعمال، همز

 )همان(. «گویندگردد و مالئك و مالئکه میبرمی
 . استناد به کالم عرب2-1-5

سزگین معتقد است که تالیفاتِ معجمی اولیه، بیشتر در قالب قصاید تعلیمی به شرح الفاظ دشوار  فؤاد

 ند )سزگین،گیری معاجم عربی داشتنقش مهمی در شکل« فصحاءالعرب»پرداختند و علمای معروف به می

کنند. ویان در شرح واژگان در موارد بسیار به کالم عرب استناد میـ(. از این روی، لغ3/13-11: 1612

، «العرب تسلك مثل ذلك في كالمها»، «تقول العرب»میثم نیز در شرح برخی از واژگان، عباراتی نظیر ابن

کند. نی واژگان به کالم عرب استناد میآورد و در شرح معاو ... را می «من قولهم»، «في لسان العرب»

 هایی از این استناد به قرار زیر است:نمونه

که امام)ع( اجتماع مردم را در اطراف خود  (6)خطبه/ «مُجتَمِعين حَولي كَرَبيضةِ الغَنَم»در شرح عبارت  -1

دلیل شعور اندک و عدم دهد که امام)ع( این مردم را بهمیثم احتمال میکند، ابنگوسفند تشبیه می ۀبه گل

کنند هوشی توصیف میفهمی و کمها گوسفند را به کمرعایت ادب به گوسفند تشبیه کرده باشد، زیرا عرب
 (.1/623: 1621میثم،)ابن

(؛ )اگر با دستش با 11)خطبه/ «لو بايعني بِكفّه لَغَدَر بسُبته»حکم، در شرح عبارت  بن در مذمت مروان -2

که کنایه از فریب و نیرنگ مروان در بیعت با  4(اندازدیمنشیمنگاهش حیله و مکر به راه من بیعت کند با 
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است؛ زیرا فریب و  کار بردهمروان به را برای تحقیر «سُبْت» ۀدهد که امام)ع( واژامام)ع( است، توضیح می

. بوده استبرای او  هاست و نسبت دادن این واژه به مروان سزاوارترین تعبیرترین خصلتنیرنگ از زشت
 (.2/211 )همان: «کنندها استفاده میگونه تشبیهات و نسبتها در کالم خود از اینعرب»گوید: سپس می

( توضیح 11ه/ـ)خطب «وَستَلقي األمّة مِنه وَ مِن وُلدِه يَوماً أحمَر»بارت ـدر ع «أحمر» ۀرح واژـدر ش -6

 )همان(. کنندتوصیف می ها، امور دشوار را با رنگ سرخدهد که عربمی

)خداوند متعال، بادی  ؛(1)خطبه/ «أنشأ سبحانه ريحاً إعتَقَمَ مَهَبّها»، ذیل عبارت «اعتقام» ۀواژ ۀدربار -6

یعنی بستن و گره زدن و این عبارت از کالم « اعتقام»آفرید که قدرت باروری نداشت( آورده است که 

 (. 1/112)همان:  5شده استقادر به باروری نیست گرفته  یعنی رحم «ت الرحمقمَعَ»گویند: عرب که می

 . استناد به اشعار شاعران2-1-6

اند. ترین منبعی است که علمای لغت در فهم معنای واژگان به آن استناد کردهترین و موثقشعر، کهن
عباس از ابنکردند. بسیاری از صحابه در فهم الفاظ غریب قرآن به اشعار شاعران احتجاج می همچنان که

ب کنید گویم معنای آن را از شعر طلاگر راجع به الفاظ قرآن از من بپرسید می»که گفت:  شده استنقل 
در علم لغت، صرف و نحو، به »گوید: (. بغدادی می1/691: 1621سیوطی، ال) «زیرا شعر، دیوان عرب است

« دو نوع است. شعر و غیرِ آنشود بر شود و کالمی که به آن استشهاد میکالم عرب استشهاد می
کند که (. وی در خصوص استشهاد به اشعار شاعران مختلف، به این مطلب اشاره می29: 1613 )بغدادی،

و برخی معتقدند که  بوده استاستشهاد به اشعار شاعران از دیرباز در میان لغویان، صرفیان و نحویان رایج 
 (.61 )همان: ر و چه نثر استشهاد کندشعتواند به سخن متقدم خود چه خری میأهر مت

. وی گاه نام شاعر را کرده استابن میثم نیز در شرح خود در موارد بسیاری به اشعار شاعران استناد     
هایی از استناد شارح به اشعار، در شرح آورد. نمونهکند و گاه از نام شاعر، سخنی به میان نمیذکر می
 زیر است: به قرارمفردات 

( توضیح 63)خطبه/ «كَأنّي بِكِ يا كوفة تُمَدّين مَدَّ األديمِ العُكاظي»در عبارت  «عكاظ» ۀواژشرح  در -1

شدند و به جا جمع میبار در آنها سالی یكو عرب است نام مکانی در اطراف مکه «عكاظ»دهد که می

شدند. وی شی مشغول میجا بازاری برپا کرده، به تجارت، خواندن اشعار و فخرفروآن مدت یك ماه در

 :کندیمسپس به بیتی از ابوذُؤیب استناد 
 

 وَقام البَيعُ و اجتَمَع األلوفُ  إذا بني القِبابُ عَلي عُكاظِ

 

 جا جمع شوند(آن در عکاظ برپا گردد و خرید و فروش آغاز شده و هزاران نفر در هاسراپردهکه )هنگامی

 (.2/126: 1621 میثم،ابن)
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پذیر داند که دسترسی به آن امکان( را کنایه از عظمتی می6)خطبه/ «اليَرقي إليَّ الطَيرُ»ارت شارح، عب -2

 کند:می نیست و به بیتی از ابوتمام استناد
 

 تُحاوِلُ ثاراً عِندَ بَعض الكَواكِب  مَكارِمَ لُجَّت في عُلُوٍ كَأنَّما

 

 (.1/616)همان:  (دارند از ستارگان انتقام بگیرند سعیکه گویی  اندپیش رفته بلندیآنقدر در ی که )فضایل

را اطاعت « دین»(، یکی از معانی 1)خطبه/ «هتُفَعرِمَ الدينِ لُوَّأ»در عبارت  «دين»دربارۀ معنای واژۀ -6

 کند:کلثوم استناد میدانسته و به مصراعی از عَمروبن
 

 دينافيها أن نَ لكَينا المُصَعَ  ]وَ أيامٍ لَنا غُرٍّ طِوالٍ[

 

 ایم(ملوک نشویم؛ نافرمانی کرده و عصیان ورزیده ۀکه بندایم و برای آنداشته هی)ما روزگاران باشکو

 (.1/166)همان: 

 (1)خطبه/ «نّاهنه فقد ثَرَمَن قَ د قَرَنه وَقَه فَبحانَسُ اللّهَ فَصَمَن وَفَ» در عبارت «قرن» ۀمعنای واژ ۀدربار -6

رود نیز به همین می به کاری او همتا قرار داد... قرنی که در سن و سال یعنی برا «قرنه»گفته است: 

 است: شود. شاعر گفتهمعناست و به مردمی که در یك زمان وجود دارند نیز قرن اطالق می
 

 6ريبُأنت غَفَ فت في قَرنٍلِّخُوَ  فيهم الذی أنتَ إذا ذَهَب القَرنُ

 

میان آن  روند و تو وارد نسل دیگری شوی؛ در این صورت درساالن تو همه از دنیا ب هرگاه، همسن و)
 )همان(. خواهی بود( نسل، غریب

را  «سجود»(، 1)خطبه/ «كرمتهتَشوع لِالخُه وَلَ ودِجُالسُّفي اإلذعان بِ»در عبارت  «سجود»معنای  ۀدربار -5

 کند:در لغت به معنای تسلیم و خضوع کامل دانسته و به بیت زیر استناد می
 

 7رِلحوافِداً لِجَّفيها سُ مَكَری األَتَ  جيشٍ تَضِلُّ البُلقُ في حجراته[]بِ
 

ها شوند و تپهنیز در آن گم شده و دیده نمی دیو سفهای سیاه پاهی که به سبب کثرتش، حتی اسببا س)

 (.221)همان:  (بردارند مطیع و فرمان ،در زیر سُم اسبان

 ها. استناد به امثال و شرح آن2-1-7

ای است مختصر، مَثَل، جمله»آید. می به شمارهای متون ادبی و بالغی استفاده از امثال، یکی از ویژگی
 مشتمل بر تشبیه یا مضمونی حکیمانه که به سبب روانی لفظ، روشنی معنا و لطف ترکیب، قبول عام یافته

 (.52: 1631 )بهمنیار، «برندمی اربه کاست و همگان آن را بدون تغییر یا با اندک تغییری در موارد مشابه 
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خوریم که بررسی آنها خود البالغه و در میان سخنان امام)ع( نیز به امثال بسیاری برمیدر نهج    

میثم در شرح خود به امثال موجود در کالم امام)ع( اشاره کرده و داستان و طلبد. ابنپژوهشی مفصل می

هایی از آن بدین کند. نمونهدر شرح واژگان به امثال استناد میدهد و گاهی نیز کاربردشان را توضیح می

 قرار است:

، جزا «دین»گفته است که یکی از معانی  (1)خطبه/ «هتُفَعرِمَ الدينِ لُوَّأ»در عبارت  «دين» ۀواژ ۀدربار -1

 (.1/166: 1621میثم،ابن) 8«داندين تُما تُك»ثل معروف مانند مَ؛ دادن است

فإن أقُل يَقولوا: حَرَصَ عَلي المُلكِ و إن أسكُت يَقولوا: جَزَع مِن الموت. هَيهات بَعدَ »ت در ذیل عبار -2

 «اللتيا و التي»(، دربارۀ 5)خطبه/ «طالِب آنَسُ بِالموت مِن الطفلِ بِثَدیِ أمِّه اللتيا وَ التي وَاهلل لَابن أبي

ی کوچك و بزرگ است. شارح پس از شرح هادهد که این دو واژه، مَثَل و کنایه از مصیبتتوضیح می
کند که مقصود امام)ع( از این عبارت آن است که پس از دچار شدن به میداستان این مَثل، بیان 

 (.662دهند )همان: های بزرگ و کوچك، اکنون وی را به ترس از مرگ نسبت میگرفتاری

دهد که این عبارت یك مَثَل است ( توضیح می66)خطبه/ «لَو كان يُطاعُ لِقَصيرٍ أمرٌ»در رابطه با عبارت -6

رود. شارح می به کارای که دارای نظر درستی باشد ولی از نظرش تبعیت نشود، کنندهو برای هر نصحیت

 (.2/33 دهد )همان:می طور کامل شرحداستان این مَثل را به

مَثلی  «أيادی سبا»دهد که ( توضیح می96)خطبه/ «حَتّي أراكُم مُتَفَرِّقين أَيادی سَبا»در شرح عبارت  -6

گوید: کند. وی به اصل داستان این مَثل اشاره کرده و میاست که به پراکنده شدن یك جماعت اشاره می

 بردند و پس از آن، برای هر به کاردلیل پراکنده شدن آل سبا در بالد مختلف، این مثل را ها بهعرب»

 (.626 )همان:« رودمی به کارشود، این مثل جمعیتی که دچار تفرقه و پراکندگی 

 گوید:( می1)خطبه/ «هكِّشَبِ قينَاليَ باعَفَ»خلقت حضرت آدم)ع(، در ذیل عبارت  ۀدربار -5

بردن این عبارت، شك کردن حضرت آدم)ع( در امرِ خدای تعالی  به کاربرخی معتقدند که منظور امام)ع( از »
رفته می به کارها شایع بوده و برای کسی ل قدیمی است که میان عرب؛ بلکه این عبارت، یك مَثنبوده است

ع( به . در حقیقت امام)کرده استچه را که انجامش الزم بوده، ترک و آن داده استای را انجام فایدهکه کارِ بی

 (.1/223 )همان: «این عبارت تمثّل جسته است

 . استناد به آیات قرآن2-1-8

نزدیك  ۀست که از سرچشمۀ قرآن و حدیث نبوی سیراب گشته و رابطالبالغه سخن کسی انهج

)ع( را البالغه، سخن امامالبالغه با این دو، بر هیچ ادیبی پوشیده نیست. شریف رضی در مقدمۀ نهجنهج

رسد. شارح نیز در داند که نشان از علم حق داشته و بوی سخن پیامبر)ص( از آن به مشام میسخنی می
یابد، به آن هر کجا که شباهتی میان سخن امام)ع( و آیات قرآن، در لفظ یا مضمون، می شرح لغوی خود

 شود:جا به ذکر چند نمونه بسنده می. استناد شارح به آیات قرآن بسیار است که در اینکرده استاشاره 
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را جزادادن  «دين»(، یکی از معانی 1)خطبه/ «أَوَّلُ الدينِ مَعرِفَتُه»در عبارت  «دين» ۀدر شرح واژ -1

: 1621 میثم،است )ابن استناد کرده «إنّا مجزيّون» یعنی( 56)الصافات/ ﴾إنّا لَمَدينون﴿ ۀو به آی دانسته

1/166.) 

را به معنای معیار و اساس « مالک»(، واژۀ 1خطبه/) «اتّخذوا الشَيطانَ لِأمِرهم مِالكاً»در شرح عبارت  -2

دهد مردمی که شیطان را معیار کارهای نسان است. وی توضیح میداند، مانند قلب که اساس جسم امی

 ﴾إنّا جَعَلنا الشَّياطينَ أولياءَ لِلذينَ ال يؤمِنون﴿ ۀدانند و به آیدهند گویی او را ولی خود میخود قرار می
 (.1/665: 1621میثم،)ابن کندمی ( استناد21)االعراف/

برگرفته از است،  اول که در توصیف حاالت فرشتگان آمدهرا در خطبۀ  «بأجنحتهم» ۀمیثم، واژابن -6

 (.1/191: 1621میثم،داند )ابنمی (1)فاطر/ ﴾ةحَرسالً أولي أجنِ لئكةالمَ لُجاعِ﴿ ۀآی

به معنای شمارشِ  (،1)خطبه/ «ال يُحصي نَعماءَه العادّون»را در عبارت  «إحصاء» ۀشارح معنای واژ -6

 ﴾إن تَعُدّوا نِعمتَ اهللِ ال تُحصوها﴿ ۀ( و به آی162 )همان: کندذکر می افتنیاحاطه کامل و بر معدود 
 (.1/169: 1621میثم،)ابن کند( استناد می66)ابراهیم/

(، توضیح 1)خطبه/ «ره و أمثالهبَو عِ ...رامهحَه وَاللَيّناً حَبَمُ»در عبارت « عبر» ۀشارح در ذیل واژ -5

ها. برای حالت ها و نیکوکاریگیرد و یا از نعمتشکالت عبرت میها و مدهد که انسان یا از سختیمی

( و برای حالت 26)النازعات/ ﴾فأخَذَه اللّه نَكالَ اآلخِرةِ و األولي إنّ في ذلكَ لَعِبرةً لِمَن يَخشَي﴿ ۀاول به آی

 (.1/215: 1621میثم،کند )ابنمی استناد (21/مومنونال) ﴾وإنَّ لَكم في األنعامِ لَعِبرة﴿ ۀدوم به آی

( استناد 3)الرحمن/ ﴾وَالنَجمُ وَ الشَجَرُ يَسجُدان﴿ ۀشارح یکی از معانی سجود را خضوع دانسته و به آی -3

 (.1/221: 1621میثم،کند )ابنمی
 )ع(ائمه. استناد به احادیث و روایات پيامبر)ص( و 2-1-9

صاحت را داراست. شاعران و ادیبان نیست که حدیث نبوی پس از قرآن کریم باالترین سطح ف انکارقابل
میثم در اند. ابننیز از گذشته تاکنون در آثار خود از الفاظ و مضامین احادیث نبوی و ائمه)ع( بهره گرفته

البالغه، گاه به احادیث و روایاتی از پیامبر)ص( و امامان)ع( استناد شرح معانی واژگان و عبارات نهج

تر است و از ائمه)ع( بیشتر به مبر)ص( نسبت به روایات ائمه)ع( فراوانکند. استشهاد به احادیث پیامی

اما این ایراد بر شارح وارد است که در اکثر موارد ؛ کرده استروایاتی از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( اشاره 
احادیث نیز کند و حتی گاهی از راوی ها ذکر نمیتنها به ذکر احادیث و روایات بسنده کرده و سندی از آن

میثم به احادیث پیامبر)ص( و سخنان ائمه)ع( در شرح آورد. برخی استشهادات ابننمی انیبه منامی 
 واژگان از قرار زیر است:
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(، شارح منظور از صدق نیت را اخالص امام)ع( در 6)خطبه/ «بَصَّرنيكم صِدقُ النيّه»در ذیل عبارت  -1

مردم آگاه شوند، تفسیر  بر احوالشد تا با نور بصیرت خویش یبرابر خداوند و صفای باطنی وی که سبب م

 (.633)همان:  «المؤمِنُ يَنظُرُ بِنورِ اهلل»کند: کرده و به حدیثی از پیامبر)ص( استناد می

( را به معنای ناتوانی بشر از ستایش خداوند دانسته و 1)خطبه/ «اليَبلُغُ مِدحَتَه القائلون»میثم عبارت ابن -2

داند. وی در این زمینه به روایتی از امام باقر)ع( ن را عدم معرفت، نسبت به حقیقتِ ذات خداوند میعلت آ
 کند: اشاره می

... گرددیبازمذهن شماست و به خودتان  ۀدهید، ساختچه که شما در تصورات خود به خداوند نسبت میآن»    

خك دارد خداوند نیز دارای دو شاخك است؛ کوچك چنین تصور کند که چون خودش دو شا ۀشاید یك مورچ

کنند مانند چه که خداوند را به آن توصیف میداند. مردم نیز در مورد آنزیرا او نداشتن شاخك را نقص می

به خداوند نیز  شمارنداند و اگر عقل و شرع مانعشان نشود، آنچه را که در حق خود کمال میهمان مورچه
 .(163)همان:  «دهندنسبت می

(، معنای زکات را افزایش جایگاه و مقام 53)خطبه/ «أمّا السَّبُّ فَسُبّوني فإنّه لي زَكاةٌ»در ذیل عبارت  -6 

 را به بدی یاد مؤمن»کند: امام)ع( تعبیر کرده و به این حدیث که راوی آن را ذکر نکرده است استناد می
که در او نباشد، موجب افزایش بزرگی  من به صفتیؤشود و بدگویی مکردن، برای وی زکات محسوب می

 (.2/151 )همان: «شودو شرافتش می
 . اشاره به نکات صرفی و نحوی2-1-11

میثم در شرح خود، به مراجع ضمیر، معانی حروف، وزن و اعراب کلمات و مسائل دیگر مربوط به ابن

وی گاهی آراء  است.هموضوعات صرفی و نحوی که نقش مهمی در فهم معانی واژگان دارند اشاره کرد
کند. در اینجا به برخی استنادات شارح مختلف نحویان را در موردی خاص مطرح کرده و گاهی نیز نقد می

 شود:به صرف و نحو و اعراب اشاره می

« خالفت» ۀدهد که ضمیرِ منصوب به واژتوضیح می (6)خطبه/ «لَقَد تَقَمَّصَها فالنٌ»در عبارت  -1

رجع ضمیر آشکار بوده است امام)ع( آن را ذکر نفرموده است و شاید امام)ع( قبل از گردد و چون مبرمی

 (.1/616 اند )همان:برده و به همین سبب از تکرار آن خودداری نموده به کاررا « خالفت»این جمله، واژۀ 

به  «ما»مده و کید آأدهد که الم برای ت( توضیح می6)خطبه/ «لَشَدّ ما تَشَطّرا ضَرعَيها»در عبارت  -2

کید و أاست و این جمله، برای ت «شدّ»همراه فعلِ بعد از خود، تأویل به مصدر رفته و فاعل برای فعل 

 (.613 تعجب آمده است )همان:

جار و  ،«إليّ»دهد که ( توضیح می6)خطبه/ «فَما راعَني إلّا وَ الناسُ كَعُرفِ الضَبُعِ إليّ»در عبارت  -6

کند: دو نظر را مطرح می «راعَني»است. وی در خصوص فاعل  «مقبلون»محذوف  ۀمجرور و متعلق به واژ

دانند که جمله، فاعل ها جایز میفاعل است؛ زیرا آن «وَالناس كَعُرف...» ۀاسمی ۀطبق نظر کوفیان، جمل»
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 هدانند جمله، فاعل واقع شود، مصدری که مفسر این جملواقع شود، اما طبق نظر بصریان که جایز نمی

 (.625 )همان: «فاعل است« اقبال الناس إليّ»است یعنی 

مصدرِ  «مدحة»دهد که ( توضیح می1)خطبه/ «ه القائلونتَدحَمِ غُبلُال يَ»در عبارت  «مِدحة» ۀواژ ۀدربار-6

شود و با خودِ مدح یا است، به معنای حالت و هیئتی که مدح بر آن واقع می «فِعلة»نوع یا هیئت بر وزن 

 (.162 )همان: کندبه معنای ذکر نیکوست فرق می مدیح که

دهد که کائن، اسم فاعل ( توضیح می1)خطبه/ «مٍدَن عَال عَ موجودٌ ثٍدَن حَال عَ كائنٌ»در ذیل عبارت  -5

کانَ )تام، ناقص و زائد( از قول نحویان اشاره کرده و هر یك را با  ۀگانسهگاه به انواع از کان است و آن
 (.133دهد )همان: کالم عرب یا آیات قرآن توضیح می ذکر شاهدی از

 . اشاره به نکات بالغی2-1-11

البالغه، فصاحت و بالغت کالم امام علی)ع( بر هیچ ادیبی پوشیده نیست. شریف رضی در مقدمه نهج
البالغه کند و از همین روی نام کتاب را نهجفصاحت و بالغت معرفی می ۀسخنان امام)ع( را سرچشم

توصیف  «امام الفصحاء و سيدالبلغاء»البالغه نیز امام)ع( را الحدید، شارح معروف نهجابیگذارد. ابنمی

 پس(. کالم امام)ع( سرشار از مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه است؛ 1/26: 1616 الحدید،ابیکند )ابنمی

بالغت مسلط باشد تا بتواند  لومبر عبایست پردازد میالبالغه میبه شرح عبارات و واژگان نهج کهآن
 الی آنها روشن سازد. حقیقت کالم امام)ع( را از البه

 عالوه برکند. وی بالغی سخنان امام)ع( اشارات فراوان می یهاجنبهمیثم در شرح خود، به ابن    
به قرار زیر هایی از این اشارات کند. نمونهمحسنات معنوی به محسنات لفظی کالم امام)ع( نیز اشاره می

 است: 

 الف( محسنات معنوی

را کنایه از بلندی مقام و شرافت آن « يَنحَدِرُ عَنّي السَيلُ»شقشقیه، عبارت  ۀشارح در شرح خطب -1

 آورده استرا استعاره  «سيل»داند و معتقد است که امام)ع( برای کماالت خود، لفظ حضرت می

 (.1/616: 1621میثم،)ابن

 داندرا کنایه از شدت غم و اندوه امام)ع( می «في الحَلقِ شَجيً»و  «ي العَينِ قَذیًف» ۀشارح دو جمل -2

 (.613 )همان:

 ۀعبارت، استعاره وجود دارد و الزمدهد که در این ، توضیح می«لَشَدَّ ما تَشَطّرا ضَرعَيها»ر عبارت د -6

)ع( را از این تشبیه، توصیف عملِ استعاره این است که خالفت به ناقه تشبیه شده باشد. وی مقصود امام
های دوشندگان شیر، نوک همچنان کهعمر و ابوبکر دانسته است که خالفت را میان خود تقسیم کردند؛ 

 (.613 دوشند )همان:مساوی شیر می طوربهپستان را از هم جدا کرده و از هر یك، 
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دهد که امام)ع(، جایگاه خود نسبت توضیح می ،«مَحَلّي مِنها مَحَلُّ القُطبِ مِنَ الرَحَي»در شرح عبارت  -6

 گوید:. وی میکرده استآسیا تشبیه  ۀبه خالفت را به نقشِ استوان
منزلت خود به  هی( تشب1شود، وجود دارد: تشبیه که در کالم عرب استفاده می ۀگانسهدر این تشبیه، انواع »    

نگ آسیاست آسیا، نظام بخشیدن به س ۀیرا منزلت استوانز؛ آسیا، تشبیه معقول به معقول است ۀموقعیت استوان
 است که تشبیه محسوس به محسوس است؛آسیا تشبیه کرده  ۀرا به استوان ( خود2 و این، امری معقول است؛

 (.616-616 )همان: «خالفت را به سنگ آسیا تشبیه کرده و تشبیه معقول به محسوس است (6

را استعاره « موج»(، لفظ 2)خطبه/ «حفوظاًقفاً مَسَ نّلياهُموجاً مكفوفاً وعُ نّفالهُل سُعَجَ»در ذیل عبارت  -5

را که برای خانه استفاده « سقف» ۀدو در ارتفاع و رنگ و واژ دلیل مشابهت آنداند بهبرای آسمان می

 (.139 داند به دلیل مشابهت آن دو در بلندی و احاطه کردن )همان:شود، استعاره از آسمان میمی

 لفظی ( محسناتب

إعجَبوا لِهَذَا اإلنسانِ، يَنظُرُ بِشَحمٍ وَيَتَكَلَّمُ بِلَحمٍ ويَسمَعُ بِعظمٍ وَيَتَنَفَّسُ »: 6شارح در پایان شرح حکمت  -1

 (.5/223 )همان: دهد که در کالم امام)ع( سجع متوازی وجود دارد، توضیح می«مِن خَرمٍ

األبدانَ وَيُجَدّدُ اآلمالَ وَيُقَرّبُ المَنيّةَ وَيُباعِدُ األمنيةَ. مَن ظَفِر بِه نَصِبَ ألدَّهرُ يُخلِقُ »: 36در شرح حکمت  -2

وسط، سجع مطرف و در دو  ۀاول، سجع متوازن، در دو جمل ۀکند که در دو جمل، اشاره می«وَمَن فاته تَعِبَ

 (.253 )همان: آخر، سجع متوازی وجود دارد ۀجمل
گوید: که خطاب به مردی است که از امام)ع( درخواست موعظه داشت می 161در پایان شرح حکمت  -6
 (.619)همان:  «شودیمو ردّ العجز علی الصدر دیده  در بیشتر عبارات امام)ع(، تقابل و تضاد»

 . شيوۀ نقدی 2-2

ال های متعددی قابل بررسی است که این مقاله را مجالبالغه از جنبهمیثم در شرح نهجنقدی ابن ۀشیو

طور شود، بهنقدی شارح در شرح واژگان مربوط می ۀهایی را که به شیوپرداختن به آن نیست اما نمونه

 توان به دو بخش تقسیم کرد:مختصر می
شارح به لطایف سخن امام)ع( اشاره کرده و بر زیبایی، فصاحت و بالغت کالم وی،  هادر آنمواردی که  الف(
 از آن به قرار زیر است: هاییزند. نمونهمی دییتأمهر 

(، استعاره آوردن عبارت 6)خطبه/ «طفقتُ أرتَئي بَينَ أن أصولَ بِيدٍ جَذّاء»میثم در شرح عبارت ابن -1

کند؛ زیرا دستِ بریده، به معنای قدرت برای یاور نداشتن را بسیار زیبا و لطیف تلقی می« دستِ بریده»
 (.615-616 )همان: مانند آن استیز به نداشتن در انجام کارهاست و یاور نداشتن ن

فَإنَّ الغايةَ أمامَكُم وَإنّ وَراءَكُم الساعةَ تَحدُوكُم تَخَفَّفوا تَلحَقوا فَإنَّما تَنتَظِرُ بِأولكم » :21 ۀدر خطب -2

این سخن امام)ع( اگر پس از سخن خدا و رسول »کند: ، شارح ابتدا نظر شریف رضی را بیان می«آخِرَكُم

با هر کالم دیگری مقایسه شود، بر آن برتری داشته و از آن پیشی خواهد گرفت. کالمی  خدا)ص(
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(. وی سپس نظر خود را 699 )همان: «نشده استشنیده  «تَخَفَّفوا تَلحَقوا»مختصرتر و پرمعناتر از عبارت 

و و شکی نیست که این کالم، با وجود الفاظ اندک و مختصر بودن، دارای معانی نیک»آورد: می

 «یش و ذکر عظمت این سخن کافی استکالم سیدرضی برای ستا»)همان( و « های عالی استحکمت

 (.611 )همان:

دهد که امام)ع(، میثم توضیح می(، ابن1)خطبه/ «هتِبادَعِ رِتجَفي مَ األرباحَ زونَحرِيُ»عبارت  ۀدربار -6

ود؛ تاجر، همان نفسِ انسان است، سرمایه، شکه با آن تجارت می کرده استای تشبیه عبادت را به سرمایه
و سود نیز همان ثواب الهی است  خواسته استاعمال و سکنات حسی و عقلی است که شرع  ۀعقل و هم

)سود( در این جمله «ربح» ۀکار بردن واژمیثم از بهاست. ابن که در بهشت نعیم برای نیکوکاران آماده شده

داند از اشاره به طبیعت و خلقت انسان؛ زیرا مردم سود را ت زیبایی میکند و آن را برداشابراز شگفتی می
حجاج را از  فهمند و نسبت به آن، شوق و میل دارند و ذکر این عبارت برای آن است که عبادتخوب می

 (.292)همان:  روی اشتیاق نشان دهد
 دهد.ان مورد بررسی قرار میمواردی که شارح، اقوال شارحان و عالمان پیش از خود را در شرح واژگ ب(

تألیف عالم  ،9«ةالبراعمنهاج»استفاده کرده است، یکی  میثم در شرح خود از آنترین شروحی که ابناز مهم

ق(، موارد بسیاری را از راوندی نقل  353الحدید معتزلی)ابی( است. ابنق 516) راوندی نیالدقطبامامی 

الحدید را بر راوندی مورد ابیمیثم نیز بسیاری از انتقادات ابن. ابنکرده و به معارضه با او پرداخته است
منین)ع( به ؤتوان ذیل خطاب امیرالمآن را می ۀکند که نموندهد و از راوندی دفاع میتحلیل و نقد قرار می

 مالحظه کرد )همان: (61)خطبه/ «دامّا بَدا مِعَ مافَ راقِالعِني بِرتَأنكوَ جازِالحِني بِفتَرَعَ»زبیر در عبارت 

تألیف بیهقی کیدری نیشابوری  11«دقائق أفصح الخالئق حدائق الحقائق في فسر»(، دیگری 2/31-32

(. وی 126-122: 1632 ،ییو صدرا( است )بروجردی ق 311)زنده در  الدین کیدریمشهور به قطب

... نیز در شرح واژگان بهره علمای علوم دیگر همچون لغت، نحو، تفسیر و اقوالشروح مذکور از  عالوه بر

دهد و گاه پس از ذکر اقوال آنان، پردازد و نظری نمیها میمیثم گاه فقط به ذکر اقوال آن. ابنگرفته است

کند و گاه به نقد و داوری نظرات آنان پرداخته و نظر برتر را از قول خود مطرح نظر خود را نیز ذکر می
 ه قرار زیر است: هایی از این موضوع بکند. نمونهمی

که به ازدحام مردم در اطراف حضرت  (6)خطبه/ «لَقَد وُطِيءَ الحَسَنان وَشُقَّ عِطفایَ»در شرح عبارت  -1

شُقَّ »را حسن)ع( و حسین)ع( و منظور از « حسنان»میثم، منظور از برای بیعت کردن اشاره دارد، ابن

د. وی سپس به بررسی اقوال دیگر در شرح این دانرا پاره شدن  دو طرفِ عبای آن حضرت می «عِطفای

ناراحتی بود که در دو پهلوی  «شق عطفای»روایتی منظور از  بنا بردهد که کلمات پرداخته و توضیح می

اند؛ زیرا نقل را انگشتان شصتِ پا تفسیر کرده« حسنان» ۀکند که برخی واژحضرت ایجاد شد. وی بیان می
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ازدحام مردم، انگشتان حضرت آسیب دید.  لیبه دلو زانو نشسته بودند و که حضرت در آن روز د شده است
 (.1/623: 1621 میثم،داند )ابنتر میمیثم نظر خود را برتر و واضحابن

در حقیقت به  «فطر»، شارح معتقد است که چون لفظ (1)خطبه/ «هتِدرَقُبِ قَالئِالخَ رَطَفَ» در ذیل عبارت-2

استعاره است. وی سپس نظر امام  «خاليق»به  «فطر»است؛  لذا نسبت دادنِ معنای شکافته شدن اجسام 

که نظر خود را با نظر فخر رازی متفاوت کند و با اینبیان می« فطر»فخر رازی و ابن انباری را دربارۀ واژۀ 

نباری نظری کند. وی راجع به عقیده ابن اتلقی می ریپذهیتوجداند؛ عقیده وی را با توجه به کالم عرب، می
 (.156-156 دهد )همان:نمی

، پس از بیان نظرات خود، نظر بعضی از (1)خطبه/ «هأرضِ يدانَمَ خورِالصُّبِ دَتَّوَ»در ذیل عبارت  -6

اند، صحیح تلقی را استعاره از دنیا گرفته« ارض»را استعاره از انبیاء و علما، و « صخور»دانشمندان که 
بخشند؛ انبیاء هایی هستند که اشیاء را استحکام میها از جهاتی شبیه به میخچون کوه»گوید: کند و میمی

 (.151)همان:  «های زمیننداضطراب مردم مانند میخو علماء نیز در نظم امور دنیا و عدم

 «أمرها»اژۀ در مورد و ،(1)خطبه/ «خّارالزَّ صفيق الماءِتَها بِرَأمَه ريحاً...فَبحانَسُ أأنشَ مَّثُ»در ذیل عبارت  -6

، فرشتگانِ گمارده بر وزش باد است «ها»آورد که گفته است منظور از ضمیر ابتدا نظر قطب راوندی را می
 ۀگوید: واژآورد و میآورند. سپس نظر خود را میو به حرکت درمی غلتانندیمها را بر یکدیگر که آب

ود را برتر از راوندی ـنحوی و بالغی، نظر خگردد. وی با ذکر دلیل و توجیه به وزش باد برمی «أمَرَها»

 (.131 داند )همان:می

 ﴾هاونَرَتَ دٍمَعَ يرِغَبِ﴿ ۀو اختالف ظاهری آن با آی( 1)خطبه/ «هامُدعَتَ دٍمَعَ يرِغَبِ»در شرح عبارت  -5
کند. شارح نظر فخر رازی را بر حسن به کالم حسن بصری و سپس امام فخر رازی اشاره می (2)الرعد/

 (.1/191: 1621 میثم،)ابن دانسته استتر صری ترجیح داده  و سپس نظر خود را از نظر آن دو شایستهب

، شارح معتقد است که مبالغه در تشبیه وجود دارد. یعنی (1)خطبه/ «األنعامِ رودَوُ هدّونَرُيَ» در عبارت -3

و وجه شبه، ورود مردم با حرص،  شده استورود مردم به خانۀ خدا، به رسیدن شترانِ تشنه به آب تشبیه 
گفته شده است که وجه شبه »گوید:کند و میشوق و ازدحام است. وی سپس قول دیگری را مطرح می

جا که عقل، تنها اطالعی مردم نسبت به  حکمت الهی در اسرار و اعمال حج باشد و از آنممکن است بی
دریافت اسرار حج ناتوان باشد؛ میان او و مرکب وجه تمایز انسان و حیوان است؛ پس اگر عقل انسان از 

وی سپس این قول را نادرست و چنین تشبیهی را «. سواریش در وارد شدن به خانۀ خدا فرقی نخواهد بود
 (.291)همان:  دانددور و بعید می
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 گيری نتيجه. 3
برخوردار است؛ زیرا  از اهمیت لغوی نیز جایگاه فلسفی و کالمی، عالوه بر بحرانی میثم. شرح ابن1

 ها و اشارات لغوی فراوانی در آن وجود دارد.بررسی

، شرح کامل عباراتپیش از  نیزشارح جا که فهم واژگان اولین گام در فهم یك متن ادبی است؛ از آن .2

 ، ازآنهابه ذکر معانی  یك مقلّد نبوده و در شرح معانی واژگان، . اوپرداخته استابتدا به شرح واژگان 
 است. ای لغوی و نقدی در پیش گرفتهبلکه شیوه است؛ کتب پیشین اکتفا نکرده

ان ـی واژگـهای معنایاوتـتف و طالحی واژگانـبه معانی اص ،ذکر معانی لغوی عالوه بر. شارح 6
، یادآور آمده است. وی گاهی تفاوت الفاظی را که در کالم امام)ع( کرده استالمعنی اشاره قاربـمت

المعنی های متقارب، با دیگر واژهکاربرده استبه )ع(ای را که امامدر برخی موارد، تفاوت واژهو  شده
 .کرده استبیان 

؛ مثالً فالن واژه داده استآن توضیح  ۀواژه توجه کرده و دربار ۀ. شارح به اشتقاقات لغوی و اصل و ریش6
 د؟و یا چرا چنین استعمالی دار شده استای گرفته از چه ریشه

امثال موجود در  او. کرده استاستناد  شرح واژگان، به کالم و امثال عرب و اشعار شاعران. شارح در 5

و به امثال در شرح معانی برخی واژگان،  شرح داده است و عالوه بر آنطور کامل به را کالم امام)ع(

ای موارد به نام شاعر اشاره در برخی ؛ امانام شاعر را آورده است معموالًاو  .جسته استاستناد اشعار 
 است.هاکتفا نمود« قال الشاعر»به عبارت  و نکرده

فراوان امام)ع( از آیات قرآن، شارح نیز در شرح واژگان، هر کجا شباهتی میان سخن  تأثردلیل . به3

 .کرده استامام)ع( و آیات الهی، در لفظ یا مضمون یافته، به آن اشاره 
؛ اما این ایراد بر جسته استو روایات ائمه)ع( استناد  گان، به احادیث پیامبر)ص(. شارح در شرح برخی واژ1

است که در بسیاری موارد، سندِ احادیث و روایات و در برخی موارد نامِ راوی احادیث را ذکر  وی وارد
 است. نکرده

مفرد یا جمع و . وی به نوع، وزن، کرده است. شارح به نکات صرفی و نحوی در شرح واژگان اشاره 3
اعراب کلمات، اشاره کرده و در برخی موارد، نظرات مختلف نحویان را در رابطه با اعراب واژگان  مورد 

 . داده استبررسی و داوری قرار 
البالغه متنی ادبی و بالغی است؛ شارح ضمن اشاره به نکات بالغی و توضیح کامل جا که نهج. از آن9

فراوان روشن  اتیو کناالی تشبیهات، استعارات سخن امام)ع( را از البه کوشد معنای حقیقیها، میآن
 . کرده استسازد. وی عالوه بر محسنات معنوی به محسنات لفظی کالم امام)ع( نیز اشاره 

های کالم امام)ع( اشاره کرده و از . شارح در شرح واژگان، با رویکردی نقدی، گاهی به لطایف و زیبایی11
اژگانی ظریف با معانی عمیق ابراز شگفتی نموده و فصاحت و بالغت کالم امام)ع( را تأیید کاربردن وبه
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ها، با ذکر دلیل ن، اقوال شارحان و مفسران پیشین را  مطرح و به تأیید یا نقد کالم آو گاه ،کرده است
 .پرداخته استو توجیه، 

 

 ها   نوشتپی
و « تاریخ جهانگشا»ق( از دولتمردان و تاریخ نگاران ایرانی است.  331-326) الدین ابوالمظفر عطاملك جوینیء. عال1

 (.561، 5 :1631 از آثار مشهور اوست )مهدی، «تسلية اإلخوانرسالة »

کار را برای  داده استفراوان از الفاظ و اصطالحات لغوی و بالغی در شرح کالم امام)ع(، ترجیح  ۀدلیل استفاد. شارح به2

له أدر مقدمه، این مسی و .نیاز سازده و او را از مراجعات مکرر به منابع مختلف بالغی و لغوی بیمخاطب آسان کرد
 (.26، 1: 1621 میثم،را توضیح داده است )ابن

دنبال روابط میان واژگانی است که به نوعی با یکدیگر شناسی است. در واقع اشتقاق به. اشتقاق، تقریباً معادل علم ریشه6

 (.11، 9: 1619یی و معنایی دارند )فرزانه، پیوند آوا
کردند تا نشان های خویش،حرکتی زشت مینشیمنگاه آدمی است. نابخردان عرب، برای ریشخند به پیمان«: سُبت.»6

 (.635: 1613 ،البالغهنهجنهند )دهند به عهد و پیمان خود ارزشی نمی

میثم به تبعیت از کیدری معنای ابن»گوید: می «هاقَمَ مَهَبَّأنشأ سبحانه ريحاً إعتَ»در شرح عبارت عالمه مجلسی  .5

های لغت چنین معنایی یافته نشد... البته ممکن است منظور ؛ ولی در کتابگرفته استرا بستن و گره زدن « اعتقام»
: 1613 )مجلسی،« بسته استحکمت و مصلحتی  بر اساساز بستن این باشد که خداوند، مسیر وزش این بادها را 

1/65-63.) 

...، ذیل  و 1 ج ۀ، معجم الفروق اللغوی6 القاموس المحیط ج ،16 العرب جلسان. این بیت در منابع مختلفی همچون 3

  (.269، 21: 1615 ،یصفهانإلاابوالفرج است ) یابومحمد التیماست. بیت از آمده« قرن» ۀماد

 .(635، 1: 1619 ،)المبرد است بن زيد الخيل ةعرو. این بیت از لیلی بنت 1

 در فارسی است.« گیریاز هر دستی بدهی، از همان دست می» . این مثل تقریباً معادل مثل3ِ
ق در 1616است: بار نخست در سال های متعددی از این شرح در دست است و تاکنون سه بار به چاپ رسیده. نسخه9

 هاللّتآی ۀدوم نیز در هند و بار سوم در قم در کتابخان جلد، با تصحیح شیخ عزیزاهلل عطاردی، بار 6حیدرآباد هند در 

: 1632 کمری )بروجردی و صدرایی خویی،اللطیف قرشی کوهق، با تصحیح سید عبد1613مرعشی نجفی در سال 
12 ،126.) 

ر ق د1616است: بار نخست در سال هایی چند در دست است و تاکنون سه بار به چاپ رسیدهاز شرح کیدری نسخه .11
ق و بار سوم در 1615به سال  جلد، با تصحیح شیخ عزیزاهلل عطاردی، بار دوم تجدید همان چاپ در تهران6هند در 

 ایران با تحقیق مجدد )همان(.
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 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.1 . طاألغاني(. 1615الحسین. )بنابوالفرج اإلصفهانی، علی -

 مطبعة اآلداب.النجف األشرف: . 1 ط .شيعةالذريعة إلي تصانيف ال(. 1631آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن. ) -

تحقیق:  .بهجة الخاطر ونزهة الناظر في الفروق اللغوية و االصطالحية(. 1661حسین. )بنبحرانی، یحیی -

 . مشهد: مجمع البحوث االسالمیه. 2 زاده. طامیررضا عسکری

 .دانشنامۀ امام علی)ع( در«. البالغهنهجهای شرح»(. 1632) بروجردی، مصطفی؛ صدرایی خویی، علی. -

 اسالمی. تهران.  ۀ. چاپ دوم. سازمان انتشارات و پژوهشگاه فرهنگ و اندیش12 اکبر رشاد. جزیر نظر علی

تحقیق: محمد نبیل طریفی.  .اب لسان العربـزانة األدب و لب لبـخ(. 1613عمر. )لبغدادی، عبدالقادربنا -

 .دار الكتب العلمية. بیروت: 1 ط

. به کوشش فریدون بهمنیار. چاپ اول. تهران: انتشارات بهمنياری نامهداستان(. 1631د. )بهمنیار، احم -

 دانشگاه تهران.

 للنشر.  ریرکبیام. طهران: دار 1 . طالبالغةالصباغة في شرح نهجبهج(. 1613تستری، محمدتقی. ) -

اللّه نشر مكتبة آية. قم: 2 ط تاريخ التراث العربي، المجلد الثامن)علم اللغة(. (.1612) سزگین، فؤاد. -

 .مرعشي نجفي

. بیروت: 2 تحقیق: فؤاز احمد زمرلی. ط .اإلتقان في علوم القرآن(. 1621) بکر.الرحمن بن ابیالسیوطی، عبد -

 دار الکتاب العربی.

به کوشش کاظم موسوی بجنوردی. ج  .بزرگ اسالمي المعارفرةيدا در .«اشتقاق(. »1619فرزانه، بابك. ) -

 . تهران.بزرگ اسالمي المعارفرةيداانتشارات اول.  . چاپ9

 .یق: تغارید بیضون؛ نعیم زرزورـتحق .الكامل في اللغة و األدب .(1619. )یزیددبنـمحم ابوالعباسد، المبرّ -

 .دار الكتب العلمية :بیروت .2 ط
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تصحیح:  .انصاریاناستخراج و تنظیم: علی -المقتطف من بحار األنوار-شرح نهج البالغة .(1613). مجلسی -

 .اإلرشاد اإلسالمي وزارةالثقافة و. تهران: 1 مرتضی حاجعلی فرد. ط

به کوشش احمد صدر و  .تشيع المعارفرةيدادر «. الدین عطاملك جوینیءعال(. »1631). مهدی، سیروس -

 .. چاپ دوم. انتشارات شهید سعید محبی. تهران5 سایرین. ج

. 2 . طكشف الحجب و األستار عن أسماء الكتب و األسفار (.1631اعجازحسین. ) نیشابوری کنتوری، سید -

 .اللّه مرعشي نجفينشر مكتبة آيةقم: 
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Ibn Meisam's  metod in the commentary of the words of  

Nahj al-Balagha 

 
1.Zahra Mahdavi Mehr1 

2.Gholam Abas Rezayi Haftador2 

ABSTRACT 

 

Ibn Meisam's Commentary of Nahj al-Balagha has not only 

enjoyed a philosophical and theological place, but it has also 

enjoyed a literary and lexical importance. In this commentary 

there are a lot of verbal and rhetorical studies. Sinc, a word is 

main material of literature, and a good understanding of any 

literary work, needs to understand its words, Ibn Meisam, 

before a full commentary of terms, explained the meaning of 

words  with a particular style. It has been studied in this present 

article, Ibn Meisam's metod in the commentary of the words of   

Nahj al-Balagha by extracting some samples from it, in a 

descriptive-analytical way. It has been concluded in this article 

that the commentator not only described the words, as an 

emulator and not only relied the meaning of the words from 

earlier sources but he explained the meaning of the words by 

lexical and critical metods .He refered to the technical 

meanings, semantic differences of synonyms, and lexical 

derivatives. Sometimes he refered to Quranic verses, imams's 

sayings, arabic proverbs and poems, grammatical and 

rhetorical points. The commentator in some cases with critical 

approach, commented the opinions of previous commentators 
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about the meaning of words to approve or criticize them or 

prefer some of them to others. 

 

 
Keywords: Ibn Meisam, words, literal metod, critical metod  

 

 

 

 
 


