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َکْیاًل ِبَغْیِر َثَمن!»شناختی مفهوم عبارت بررسی و نقد سبک ِه،   در نهج« َوْیُل اِمِّ
 البالغه

کبر فراتی 1علی ا
 

 چکیده
کههیل بغیههر ثمههن»فهههم عبههارت  ههه  البلغههه نیازمنههد نگههاه یک ارچههه اسههلوبی  در نهههج « ویههل امِّ

است نه نگاه ،زء نگر لفظی. شارحان و به تبع آن متر،مان در بیان آن و حتی اعراب آن 
کننهدگان حتهرت دانسه به خطا رفته انهد، و لهرا  تهاند، و ویل را در ذمِّ و دعا علیه تکریب 

ه را به ما قبل برگردانده را از بهاب مفعهول مطله  بهرای فعهل « کیل»اند، و نصب  ضمیر در خمِّ
گفته اند؛ اما با تو،ه به استعمال این اسلوب در یبان عربی و به ویهژه اشهعار، بهه  محروف 

رسهیم،  یک ارچگی لفظی و مفهومی این عبارت به عنوان یک اسلوب و سبک سخن می
کلم حترت، بر خلف لف  و معنا کاربرد دارد  _ی آن در  گاه  مدم، تعجب و تحسر  _که 

شهود. معنها چنهین  گردد و با تمییز پا از خود، رفع ابههام مهی است. ضمیر به ماقبل برنمی
که می یغا و شگفتا از این پیمانه  گهر ررفهی بهرایش  بهها عطها مهی بی  شود: در کهاا/ ا گهردد، 
 بود!  می

ه، اسلوب، مدم به لف  ذم. : نهجها کلیدواژه  البلغه، ویل امِّ

 درآمد
کهه در صهورت عهدم تو،هه بهدان، مهی توانهد در فههم سهخن ادیبهان و نیهز فههم و  یکی از نکهاتی 

کشاند، عدم در  اسلوب و  در  مقصود معصومان  گردد، و ما را به ناصواب  مشکل ساز 
کاربردههای عهرب در سهخن کهلم، قههدیم رانهدن اسهت. ایهن اه سهبک متهون ادبهی و  میهت وقتهی 

کهن، بیشتر ،لوه می کنهد، و چهون حهدیث باشهد و ،نبهه قدسهی بیابهد، بهیش از پهیش  است و 
 طلبد. دقت می

                                                   
 (.a.forati@ut.ac.ir. عتو هیئت علمی دانشگاه تهران )1
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از سویی فهم لغوی و دستوری به عنوان دو مقدمه بسیار مههم در در  مهراد سهخن بهه شهمار 
که فهم ،ز  کلم اسلوب یبانی خاصی باشد  که در  به در  آن است و ضروری، ولی در صورتی 

کلمات ممکن نگردد، لغت و صرف و نحو نیهز راه بهه ،هایی نخواههد بهرد،  کلیشه و آن منظومه 
گیرد.  ،ز به تو،یه خطا، تا خطا در خطا شکل 

کسی واژه گر  کنهد، بهه عنهوان مثهال،  ای را غلط فهمید، در برابریابی نیز آن را غلط منتقل می ا
که فرمود:  کال»در این سخن حترت  که متر،می ردف را  2«.طاعن نفسه لیقتل ردفهإنما خنت 

کنهار دسههتی دانسههته، کننههده معنهها  3نادرسهت فهمیههده و  و دیگهری طههاعن را ندانسههته و سهرزنش 
کههلم را نفهمیههده و خطاهههای دیگههری نیههز دارد. کههل ،ههان  کههه هههر دو  4کههرده اسههت، و البتههه در 

 اند. مفهومی نچسب و نا،ور ارائه داده
کسی واژه گر  را به لحاظ دستوری و قواعدی اشتباه فهمیهد، فههم غلطهی بهه دسهت ای  و نیز ا

در « منتقهل»خواهد داد، ویا صرفا تو،یه و تعلیل نحوی نادرست و ناسازی خواهد آورد، مانند 
کهلم حتهرت:  کهه چههون آن را  5«و انتقهل إلهی منتقلهه»ایهن  و بیهان آن در شهرم ابهن ابهی الحدیهد 

گرفته است، بهه زعهم خهود ،ههت اسهتقامت سهخن، متهافی  مصدر میمی )به معنای انتقال( 
گرفته تا معنا درست شود؛ یعنی: موضع منتقله، که خطاست. 6در تقدیر   7حال آن 

کج فهمی اسلوب یا ندانستن آن، با فهم درست لغت درست نمهی آیهد، و تو،یهه نحهوی  اما 
کوتهاه سهخن بهه فههم اسهلوبی و نیهز کلم را نیز از سامان می کارکردههای معنهایی  برد. لرا در این 

کهه بهه نظهر بسهیاری  70در انتهای خطبه  سخنی از حترت امیر مامنان  خواهیم پرداخهت 
 اند. از متر،مان و شارحان، در آن به صواب نرفته

 نگاهی به خطبه
که در شمارگان شروم و نسخ  گفته شده اسهت، پها از  73تا  68از  نهج البلغهاین خطبه 

                                                   
 .296، حکمت نهج البلغه. 2

کرده اسهت: ای نهج البلغه. محمد دشتی در تر،مه 3 کهه نیهزه در بهدن »ن حکمت را چنین تر،مه  کسهی هسهتی  تهو ماننهد 
کنار اوست بکشد که در   (.703)ص« خود فرو برد تا دیگری را 

کتاب 4 کنهد: تهو  ،ورج ،هرداق ایهن سهخن حتهرت را چنهین تر،مهه مهی روائع نهج البلغه. فخر الدین حجازی در تر،مه 
که خویشتن را سرزنش می کسی هستی  کشهته اسهت  همچون  که در ردی  او بر مهرکبش سهوار بهوده  کسی را  که چرا  کند 

 (.149، صهای نهج البلغه شگفتی)
 .2، خنهج البلغه. 5

 .145، ص1، جشرم ابن ابی الحدید. 6
 .18 -1، ص«مآخر علی الجوانب اللغویذ فی شرم ابن ابی الحدید لنهج البلغذ». ر. : مقاله 7
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ین و در نکههوهش  نهههج عراقیههان بیههان شهده اسههت و بخشههی از آن را شههری  رضههی در پیکهار ِصههفِّ
کتهابش ذکهر  البلغه آورده است. این خطبه را ابن دخب معاصر موسی هادی خلیفه عباسی در 

کرده است. طبرسی نیز 161)ص اْلرشادکرده و شیخ مفید در  ( 254، ص1)ج الحتجاج( نقل 
کرده است.  8نقل 

گفتههه گههردد: نخسهههت: اقههوال شهههارحان، دوم:  ار تقههدیم مهههیاز ایههن روی، ایههن بحهههث در چنههد 
کاربرد اسلوبی سخن. تر،مه  ها، سوم: 

 . نگاهی به اقوال شارحان1
کهه بهه هریهک  نظر شارحان به ایهن فهراز از سهخن امهام  در چنهد مهورد قابهل بررسهی اسهت؛ 

 خواهیم پرداخت. 
 . مفهوم ویل أمه نزد شارحان1-1
کلی ب  کلمهه پیام امام در مجموه دو نظر  « ویهل»ر اسات معنای تعجبهی یها دعهای شهرِّ بهودن 

هت نااههل   . تَس  آن حترت، نسبت به زحما1برشمرده است:  که در ح ِّ آن ،معیِّ تی است 
کهههه پیوسهههته در حکومهههت آن حتهههرت، مشهههغول 2کشهههید؛  . نفهههرین در حههه  منافقهههانی اسهههت 

حههال، نگههاه بههه تفاسههیر  بههه هههر 9تههر دانسههته اسههت. ی دوم را مناسههب  ی بودنههد، و معنهها  فسههادانگیز
که می گونه برداشت را  دههد. یهک نگهاه،  تواند متناق  هم باشد پیش دیهد قهرار مهی حداقل دو 
کهه معنهایی سهلبی و نفهرین راهر لف  ویل را مد نظهر قهرار مهی گونهه و دعهاء شهر دارد. ویهک  دههد 

که برخی ایهن نگاه لف  را مفید معنای دیگری می که تعجب باشد. شگفت آن  دو معنها  داند، 
کرده که بیشتر این مفسران بهه دلیهل مقهدمات  اند و هر دو را آورده را ،مع  اند. واقعیت آن است 

که برای ا،زای عبارت ذکر می کهه حهاوی نفهرین  کنند قایل به معنای سلبی اعرابی و لغوی  اند 
کلم از ایشان یاد شده است. این مفهوم به برخی موارد مرتبط است؛ که در  مثهل  کسانی است 

کیل با عبارت، و نیز رهور معنای لفظی یا عدم افاده  کیل و ارتباط  ، و نقش  مر،ع ضمیر در امِّ
کیل از نظر می  گررد. معنای لفظی. در ذیل برخی نظرات شارحان در مورد ضمیر و 

                                                   
 .68و 67، ص2، جیدهمصادر نهج البلغذ و خسان. 8

 .169، ص3، جپیام امام شرم تازه و ،امعی بر نهج البلغه. 9
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 . اعراب کالم نزد شارحان1-2
 . ضمیر در ویل امه1-2-1

کلم اختلفاتی  و،ود دارد. برخی از شارحان بها تو،هه بهه مر،هع در بیان مر،ع ضمیر در این 
گرفتههه انههد، و آن مخاطههب را شههخص تکههریب  ضههمیر، بههرای سههخن مخاطههب خههاص در نظههر 

ب دوران حتههرت دانسههته ابههن ابههی الحدیههد  10انههد. کننههده، یهها همههان منافقههان یهها ،ههاهلن مکههرِّ
کلم فهمیه می ضمیر را به مفهوم علم برمی که از سیاق   وید: گ شود، و می گرداند 

ک  الههجة   شیلهوده إیاهیلا،    َه ملا ذ البمی  راٍع إیل ما دل عهیه معین الکالم من العهب، ِل
  11. غیبواهتب عاا دل ذلک عل عهب له ْصه اه ال سول 

کهه یهادی از او نشهده ولهی در تهک تهک  ابن میثم ضمیر را به ماهیت انسانی آن زمان دانسهته 
اسهت یها ،اههل، لهرا مفههوم برآمهده از ایهن ضهمیر مفهرد،  آن افراد و،هود دارد، حهال ایهن مکهرب

 ،مع است، نص سخن او چنین است: 
کیلل   ه موٍیلود ِف  َعان ذلک الوقت   إن َل یج  له ذک  سابق مف د یعود إلیه لکن    البمی  ْل

هب. ه قال:  یل ّلم   َ کأ    12شخص ماب   

کهلم دانسهته اسهت 13راوندی مر،هع ضهمیر را مفههوم از علهم یها 
ری نیهز مر،هع ضهمیر را کیهر .

 گوید:  می  کلم دانسته
طیلیلااکب وم    یف البیلیلایع  ن کیلان لکالمیلیلع الشیلر یلیله وی  ییلل ام  میلیلا وقیلول حالیلیلل، اذ لیلیلو   ییلل ام 

  14لولولت عل ضیاعه   ذهااه هدرا. 
کیال1-3-2  . 

که می گونه اعراب شمرده شده است  کیل چندین  گونه برای  ای بل تکلیفهی و  تواند نشان از 
 در این لف  منصوب بدون عامل راهر باشد. این موارد اعرابی از این قرار است: پیچیدگی

ی:   کهیل مصهدر ا»گویهد:  مفعول مطل  بهرای فعهل محهروف: ابهن میهثم در ایهن بهاره بهاری مهی

                                                   
، شهرم نههج البلغهذ؛ 267، ص1، جتوضهیح نههج البلغهذ؛ 201، ص1، جشرم نهج البلغهذ المقتطه  مهن بحهار األنهوار. 10
 .350، ص1، جفی رلل نهج البلغذ؛ 418، ص1الموسوی، ج 
 .134، ص6دید، جالح خبی ، ابنشرم نهج البلغذ. 11
 .195، ص2میثم، ج ، ابنشرم نهج البلغذ. 12
 .302، ص1، راوندی، جالبراعذ فی شرم نهج البلغذ منهاج . 13

 .352، ص1، جفی شرم نهج البلغذ حدائ  الحقائ  . 14



ک
د سب

و نق
سی 

برر
 

رت
 عبا

هوم
ی مف

اخت
شن

«
ْیُل 
َو

َمن!
َغْیِر َث

ْیال ِب
ِه، َک

ِّ اِم
 »

الغه
ج الب

ر نه
د

 

 

 

55 

کیل بغیر ثمن کیل لهم العلم، و الهدایذ  ههو مصهدر اسهتغنی »آورد:  و باری بها بیهان دیگهر مهی 15«ا
کهرده 16«.به عن ذکهر فعلهه انهد. حتهی برخهی  بیشهتر شهارحان و نیهز متر،مهان ایهن اعهراب را بیهان 

گویهد:  در تبیهین آن مهی -که مفعول مطل  بودن را بیان نکرده است  -همچون ابن ابی الحدید 
کیل» کیل لکم العلم و الحکمذ   18شوشتری نیز این و،ه را ،ایز دانسته است. 17«.یقول خنا خ

کههه: حههال: ایههن نظههر را ابههن ابههی ال گفتههه اسههت  کههیل ألنههه مصههدر فههی موضههع »حدیههد  انتصههب 
 19«. الحال

گههرفتن آورده مههی و یمکههن خن »گویههد:  تمییههز: ایههن نظههر را نیههز ابههن ابههی الحدیههد در پههی حههال 
کهیل بغیهر ثمهن بها مفعهول مطله   20«.کقولهم هلل دره فارسا -ینتصب علی التمییز ولی بیان او از 

کیلی»گوید:  نماید. وی می تر می مناسب کیل لکم العلم و الحکمذ   «.قول خنا خ

کرده است. 21مجلسی نیز دو نظر ابن ابی الحدید را ذکر 
 

22آورده است.  نهج البلغهمفعول به فعل محروف: این نظر را قرشی در مفردات 
 

این نظر را به عنوان نظهر نخسهت خهود  بهج الصباغهخبر یکون محروف: شوشتری صاحب 
کیل بغیر ثمن و األصل»گوید:  آورده می 23«. یکون ما خخبرکم من الملحم 

 

کیهل  کیل است، و نصهب  که از ،نا  در بیان دیگران نیز عمدتا  فعلی محروف و،ود دارد 
 24اند. را بر اسات مصدریت یا همان مفعول مطل  دانسته

 . لو1-2-4
که در این حالت عمهدتا  ،هواب  آن را در اعراب لو دو قول و،ود دارد، یکی شرط دانستن آن 

گرفته گرفتن. 25اند. محروف   و دیگری تمنی 
                                                   

 .178، صالسالکین اختیار مصبام . 15

 .195، ص2میثم، ج ، ابنشرم نهج البلغذ. 16

 .134، ص6الحدید، ج خبی ، ابنشرم نهج البلغذ. 17
 .242، ص6، جبهج الصباغذ فی شرم نهج البلغذ. 18

 .134، ص6الحدید، ج خبی ، ابنشرم نهج البلغذ. 19
 . همان.20

 .201، ص1، جشرم نهج البلغذ المقتط  من بحار األنوار. 21

 .924، ص2، جنهج البلغه مفردات . 22

 .242، ص6، جبهج الصباغذ فی شرم نهج البلغذ. 23
حههدائ  الحقههائ  فههی شههرم نهههج ؛ 350، ص1، جفههی رههلل نهههج البلغههذ؛ 267، ص1، جتوضههیح نهههج البلغههذ. مثههل: 24

 .398، ص4، مدرت وحید، جشرم نهج البلغه؛ 352، ص1، جالبلغذ
 .79، السرخسی، صخعلم نهج البلغذ؛ 267، ص1، جتوضیح نهج البلغذ. 25
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 . سخنی متفاوت در بیان ویل امه کیال1-3
نمایهد. وی ضهمن تعجبهی خوانهدن مفههوم  در این میهان سهخن راونهدی انهدکی متفهاوت مهی

گرفته و «ویل امه» ، به دنبال مر،ع ضمیر در ما قبل نیست، بلکه آن را مفهومی منتزه از سیاق 
کلم می کیل است، وی مید علم یا  که در نظر او همان مفهوم   گوید:  اند 

کهمیلیلة تعجییلیل ،   البیلیلمی  ِف ومیلیله لهعهیلیلب و  لهکیلیلالم.  کیلیلیال یعیلیلین عهمیلیله   «  ییلیلل ومیلیله»قولیله 
ییلیلیلد میلیلیلاب ٍیلیلیل اء   ّل « کیلیلیلیال اضییلیلیل   یلیلیلن»کالمیلیله، فأشیلیلیلار اقولیلیلیله:  کثیلیلیل ة میلیلیلا یعِهیلیلیلب   ّل یر ایل 

 26شکورا.

 ها . ترجمه2
ایه شروم انجام شده است، در این زمینه بهه دو بخهش قابهل که بر پ نهج البلغههای  تر،مه
کننهده اسهت و مر،هع  دسته گروهی بنا بر معنای نفرین و دعای شر بهرای تکهریب  بندی است: 

کیل را نیز بهه صهورت مفعهول مطله  فعهل محهروف برگردانهده ب دانسته، و  انهد. و  ضمیر را مکرِّ
کهرده کیهل را عمهدتا  بهه همهان صهورت تر،مهه  انهد گروهی بنا بر معنای تعجب و تحسر تر،مه  و 

 اند. کرده
 . نفرین بر تکذیب کننده2-1
کننده من به ماتم آن بنشیند مهن مهی _ پیمهایم علهم ربهانی را پیمهودنی  خویی: مادر تکریب 

که ررفیت و دارایی آن را داشته باشد.  گر باشد در میان شما آن را حافظی   27بدون بها ا
ه  _ همانها مهن  _ کیل بغیهر ثمهن _بر مادرتان  واه _یا  _ل باد بر مادرتان وی -مدرت وحید: ویلمِّ

که اراده ،زا و عوض از شما ندارم کیل می  28 کنم علم و حکمت و معارف را بدون ثمن 
علمه ،عفری: مهادر آن مهدعی بهه مهاتمش بنشهیند، مهن معرفهت و حکمهت را بهدون توقهع  _

گر ررفیت پاداا در پیمانه درونش می داشته باشد. و شهما در آینهده خبهر و نتیجهه ایهن  ریزم، ا
که خبر داده واقعیت گمان ها را   29ی فاسد خود را خواهید دانست.   ها ام و 
کههرد مههرا، مههی6و5تر،مههه قههرن  _ کههه تکههریب  پیمههایم دانههش و  : خههدا ویههل ]را بههر مههادرا، آن 

                                                   
 .302، ص1ی، ج، راوندمنهاج البراعذ فی شرم نهج البلغذ. 26
 .189، ص5، الخوئی، جمنهاج البراعذ فی شرم نهج البلغذ. 27
 .401، ص4وحید، ج ، مدرتشرم نهج البلغه. 28
 .143، ص11، جتر،مه و تفسیر نهج البلغه. 29



ک
د سب

و نق
سی 

برر
 

رت
 عبا

هوم
ی مف

اخت
شن

«
ْیُل 
َو

َمن!
َغْیِر َث

ْیال ِب
ِه، َک

ِّ اِم
 »

الغه
ج الب

ر نه
د

 

 

 

57 

گر بود  30ی مر او را بار دانی.  هدایت را[ پیمودنی بی ثمر و بها 
ههه( اکاشهه _ کلمههه  انی: )ویههل امِّ کوفههه مههادر بههه مههرگ شههما نشههیناد ایههن  کههه   ا ی اهههل  ی اسههت 
ب امر  گویند از برا می ی اههل   ی بد است بر مهادر بهه فقهد ولهد؛ یعنهی ا  ی. و اصل این دعا  ی تعجِّ

کیهل مهی ی شهما علهم و   پیمهایم از بهرا کهنم و مهی کوفه مادر به مرگ شما نشیناد. )کیل بغیر ثمن( 
ههه را تعلههیم شههما مههیهههدا ههع مههزد آن  یت را پیمههودنی بههدون بهههاء یعنههی علههوم دینیِّ کههنم و اصههل توقِّ

کهه مهر او را باشهد رهرف علهم و ههدایت؛  کسهی  گهر باشهد در میهان شهما  کان له وعاء( ا ندارم. )لو 
کسی می گهوا نگهه دارد، نهه آن یعنی علوم را تعلیم  که آن را بفهمهد و در  کهَن لهم »کهه آن را  کنم 

 31 انگارد. «یسمع
کههه )علههم و دانههش را( بههرا  انصههاری: مههادر بههه عههزا _ بههها  ی شههما بههی  ی شههما بنشههیند )آخههر( مههن 

کشهور مهی  پیمانه گهر نگهدارنهده پیهدا   ی و لشهگر  کهنم، )و در تعلیمهات مهرهبی و قتهایی و  ی( ا
کرده و اصل توقع مزد شود )که آن کند همه را بیان  ی چهه   برا ی ندارم دیگر  ها را در خویش حف  

 32قدر از دست شما رنج بکشم(. این
گهر   پیمایم از برا اردبیلی: مادر به مرگ شما بنشیناد می _ ی شما علم را پیمودنی بدون مباد ا

ت. که مر او را باشد ررفیِّ کسی    33باشد در میان شما 
ب مههن و مههن بکیههل و پیمانههه بههاو  _ نههواب لهیجههی: در فریههاد و فغههان مههرگ بههاد مههادر مکههرِّ
ل آن را داشته باشد نه این  می گر ررف تحمِّ ع قیمت و بها ا ه را بدون توقِّ بخشم ،واهر علوم حقِّ

ه بفروشم لاالی دانش را.   34که به قیراط و حبِّ
که پیمانه علم را بر شما به رایگان پیمودم.  شهیدی: وا _  35 ی بر شما 
ر بهه مهرگ او نشهیند، ییهرا( کنهد یعنهی مهاد می  ی بر مادر او )که مرا تکریب  فی  السلم: وا _
گر او را ررفی باشهد )اسهتعداد  کنم )همه چیز را یاد می بها پیمانه می بی ع و مزد( ا دهم بدون توقِّ

 36داشته باشد(

                                                   
 .121، ص1(، ج6و5 )قرن تر،مه نهج البلغه. 30

 .322، ص1، جو ترکر، العارفین تنبیه الغافلین . 31

 .159، انصاری، صلغهنهج الب تر،مه . 32

 .52، اردبیلی، صنهج البلغه تر،مه . 33

 .72، نواب لهیجی، صنهج البلغه شرم . 34

 .54، شهیدی، صنهج البلغه تر،مه . 35

 .167، ص1السلم، ج ، فی تر،مه و شرم نهج البلغه. 36



 

 

، س
یث

حد
لوم 

ع
ال 

دوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

58 58 

کردم _ کیل دانش را بر شما به رایگان ارایه  که   37. آقا میرزایی: ننا بر شما 
که من علم و حکمهت را رایگهان در اختی  ارفع: وا _ گهر ررفهی بهرا ارتهان مهیی بر شما  ی   گهرارم ا

 38قبول آن و،ود داشته باشد. 
گفت  _ که  گهر ررفیهت داشهته باشهد « گوید علی دروغ می»انصاریان: مادر آن  به عزا بنشیند ا

 39گرارم. علم و حکمت را رایگان در اختیارا می
کنهد   دشهتی: مادرتهان در سهوگ شهما زار _ بهه شهما بههه  پیمانهه علهم را« ی، سهر دههد  ی، وا  وا»ی 

ت داشته باشید. گر ررفیِّ  40رایگان بخشیدم، ا
 . تعجب و تحّسر بودن ویل امه2-2
گراشههتم. ا فارسههی: اوه، مههن دانههش و خههرد را پیمانههه وار و بههی _ کههاا   بههها در دسترسههتان  ی 
که این چیزها را در  می ی می  ا ی شایسته  مغزها  41نمود. بود، 
گههر آن را ررفههی  کمههت را برایگههان پیمانههه مههیی شههگفتا، شههگفتا، دانههش و ح  آیتههی: ا _ کههنم، ا
 42باشد.
کهنم، ولهی در صهور ی... چهه آریومنهدم شهما را پیمانهه  ی وا  فاضل: ا _ کهه   هها برایگهان عطها  تهی 

کند و افسوت می گنجایش قلب شما وفا  که این سینه بفراخور بخشش من  ی تنا و   ها خورم 
گههرم و فههروزان نخواهههد ی سههخت و افسههرده هرگههز   ههها تیههره و ایههن قلههب بهها فههروغ عشهه  و نههور علههم 

 43گردید.
 ای متفاوت . ترجمه3-2
کهاا بهرا  بهها، ا ایسهت بهی ی مادرا بهه حهال او پیمانهه  طالقانی )دکتر ،عفری(: وا _ ی آن   ی 

 44)حقای  رایگان( ررفیت قابلی بود. 
کهه ممکهن اسهت از فههم  کمی متفاوت اسهت  متفهاوت در این میان تر،مه مرحوم طالقانی 

                                                   
 .59، آقامیرزایی، صنهج البلغه تر،مه . 37
 .221، ارفع، صتر،مه روان نهج البلغه. 38

 .145، انصاریان، صنهج البلغه تر،مه . 39

 .121، دشتی، صنهج البلغه تر،مه . 40

 .72، فارسی، صنهج البلغه تر،مه . 41
 .139، آیتی، صنهج البلغه تر،مه . 42

 .384، فاضل، صاز نهج البلغه  سخنان علی. 43
 .653، صاز نهج البلغه پرتوی . 44
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کیهل را مفعهول مطله   گویا  کمی ابهام نیز دارد،  که  گرفته باشد. در این تر،مه  کلم نشَت  این 
گویها تحسهر اراده  نگرفته باشد. از سهویی، ویهل را در رهاهر بسهان دعهای شهر آورده، ولهی در معنها 

که در ترکیب با   شود. فهمیده می« بها بی  ای است پیامانه»کرده است 
کهه فعلهی  این تر،مه نگاهی که فعل محروف را رهور نهداده و بسها  دیگر را ،لوه داده است 

 در تقدیر ندانسته باشد. 

کاربرد اسلوبی سخن 3 کیال)».   کالمی متجزئ یا واحدی اسلوبی؟(« ویل اّمه 
انهد و لهرا  رسد غالب شارحان نهج البلغه به این سخن، نگاهی اسهلوبی نداشهته به نظر می

بینهیم و  و برخی نکات مرتبط، چندان سخنان هماهنگی از ایشهان نمهی در بیان اعراب و معنا
که می کلم است نه واحهد دانسهتن آن. همهین امهر در  کنند نشان اعرابی  گر متجزئ دانستن این 

گاه در یک شرم ،مع شده ماثر است. تشتت یا تناق  دیدگاه که   ها 

رت بهه عنهوان یهک اسهلوب چه در ایهن مجهال در صهدد بررسهی آنهیم واحهد دیهدن ایهن عبها آن
که فایده که با همه آن کلمی است  گفتهه ای خاص دارد،  گرشهت و شهارحان  انهد، حتهی در  چه 

 اعراب، متفاوت خواهد بود.
کلهی در ادبیهات بهه ویهژه  کار یافتن این اسلوب بها همهین سهاختار  برای بیان این امر بهترین 

یههابی اسههت، و بههر اسهه کهههن قابههل بای کههه از  ات آن سههاختار واحههد داشههتن یهها شههعر عربههی اسههت، 
 ترکیبی بودن این عبارت و مفهوم آن و نیز اعراب آن را درمییابیم.

کاربردها دارای اسلوبی به قرار ییر است:  بیشتر این 
( + ضمیر متصل مجروری )مطابق با ما بعد و بدون مرج  سابق( + اسم نکره  ویلمِّ )ویل أمِّ

 / شرط/ حال...نعت -منصوب / اسم نکره مجرور به ِمن +/
کم  _البته این ،واز و،ود دارد  کاربرد بسیار  که ویل خمِّ بدون ضمیر به اسهم نکهره اضهافه  _با 

 چه در بیت سعدی بنت الشمردل خواهیم دید. گردد، چنان
برد ویل امه در شعر و نثر3-1  . کار

کهاربرد ایههن ترکیهب یهها بهه عبههارت دقیه  کهلم عههرب، بهتهرین شهه در  واهد را تههر ایهن اسههلوب در 
کلم امام را بیشتر دریافت. قصد نگارنهده  می کرد، و نگاه اسلوبی به این  توان از شعر استخراج 

در این استشهادات، صرفا سبک بیانی این عبارت است، البته به لحاظ مفهوم، ایهن شهواهد 
کهه ضهمن آن ممکهن اسهت تحسهر یها تفخهیم و ماننهد آن  به دو بخش مدم و ذم تقسیم می شود 
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 ر برخی باشد. نیز د
کهرده اسهت  کهه ابهوهلل عسهکری نقهل  اما پیش از همه شواهد خوب اسهت بهه ایهن عبهارت 
کهلم امهام  کهاربرد آن در  کهامل منطبه  بها ایهن اسهلوب اسهت و متناسهب بها  کهه  کنهیم   دقت 

کان من یسمعها یقبلها.»حتی در لو پا از آن:   45«فقال: ویل خمها نصیحذ لو 
 گررانیم: سلوبی از نظر میابیات ییر را با نگاهی ا

 . مدح3-1-1
عدی بنت الشمردل در رثای برادرا سروده است: الصمعیاتدر  _ که س   است 

عوا تِِّ و م 
َ
م    َبَلغوا الَر،اَء ِلَقوِمِهم خ ه  نَِّ

َ
ِ َقتلی ِبالِرصاِف َلو خ  مِّ

 ... 46َویل 
کهاا ایشهان بهه خاندانشهان مهی کشهتگان رصهاف،  از پیههروزی  رسهیدند یها شهگفتا و دریغها از 

 بردند. می  بهره
که بدون آمدن ضمیر، بل فاصله به اسم ما بعد اضافه شده است.  این تنها شاهدی است 

 بیت دیگر از سعدی چنین است: 
رَوه  
َ
ال  الَفیافی خ لیر  ِبَظهِرِه         ِإِبل  َوَنسِّ ل  ی  ِه َر،  مِِّ یل   47َو

کهه پشهتش را بهه شهتری پنها ههها  دههد و پیمانهده سهریع بیابهان ه مهیدریغها و شهگفتا ،نگهاوری 
 مردی است از هر روی شگفت.

که: المتنخلاز  _  نقل است 
َد ل خاٌل َول َبَخل   ل  َتَبی ِبِه َغَبنا        ِإذا َتَجرَِّ ِه َر،  مِِّ یل   48َو

کهه تهو همهراه او از خدعهه کهاری بدهردازد سهخت  دریغها و شهگفتا مهردی  ای نهراسهی، چهون بهه 
 است و نه بخل ورزد.  کوشد و نه متکبر

کتاب  کسهر لم ،هاره « وی لمهه»بهه صهورت  الشهعر و الشهعراءویلمه در  بهه صهورت ،هدا و بهه 
 49آمده است.

کتاب  _ کتاب الحرب  که  عیون الخبارابن قتیبه در  کرده  از عبد اهلل بن سبر، الحرشی نقل 
گفت؛ از ،مله آن:  چون دستش قطع شد، ابیاتی 

                                                   
 .70، صالوائل. 45

 .102، صالصمعیات. 46

 .103. همان، ص47
 255، ص24 ، جالغانی. 48

 .648، ص2 ، جالشعر و الشعراء. 49
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ا َولِّت ه فارس  مِِّ یل  وا األحساَب فارَتهَجعا َو ع  ه         حامی وقد َضیَِّ  50َکتیَبت 
کرده است و ایشان  گردانش رفته است. او دفاه  که   دریغا و شگفتا سوارکاری ،نگاور 

 ق( در رثاء برادرا صخر:24ای از خنساء )م در قصیده _
لِقَی فیها فاِرسا  ذا َشلیل

 
ِه ِمسَعَر َحرب  ِإذا       خ  ِامِِّ

 51َویل 
که بر زمین افتاد.د  ریغا، چه افروزنده ،نگی بود سوارکار و یره بر تن 
ه )م  _ که:117مریوقی از ذو الرمِّ  ق( آورده است 

قَتِرب   رَتِجٌز َوالَلیل  م  ِعصَفٌذ                    َوالَغیث  م  ها َروَحذ  َوالریح  م  مِِّ یل   52َو
که باد تند می که چه شامگاهی! حالی   زا ر،ز خوان است و شب نزدیک! ارانوزد و ابر ب وه 

کرده است: _  ابن ،نی نیز در خلل بحث از ویل و یل امه به بیت ییر استشهاد 
کهرا الری فی األرض مطلوب ِمها فی هواء الح  طالبذ              و ل   53و ْیل 

گههرگ  کهه چههه تیزپههرواز اسهت ایههن عقههاب در ههوای آزاد! و چیههزی در شههتاب همچهون ایههن  وه 
 که شکار او در زمین است. نیست
گفته است:354متنبی )م _  ق( نیز چنین 

ذ  القود   یَِّ ِلَ  الَمهِر مِِّ قاِبِلها                       ِلِمثِلها خ 
یل  ذ  َو طَِّ ها خ  مِِّ یل   54َو

کهه ایهن شهرایط را بدهریرد، شهتران راههور مههری بهرای  کسهی  شگفتا از این ،ریهان و شهگفتا از 
 اند. آفریده شده گریز از چنین شرایطی

گفته است: ( ضمن قصیده405ابن نباته سعدی )م _  ای در مدم فهخر الملک 
ها من غار،                     لو خنها َتشفی خواَمْه  مِِّ ْیل   55َو

کههاا شههدت عطههش را نیههز شههفا  عجههب درخههت میههوه دهمشههتی )گیههاهی دارویههی( اسههت، 
 داد. می

 . ذم  3-2-2
ک95از اوت بن حجر )م _  گوید: ه در ضمن مرمت و بیان پستی قومی میق( است 

                                                   
 .192، ص1، جعیون الخبار. 50

 .312، صدیوان الخنساء. 51
 .430، صامالی المریوقی. 52
 .16، ص. التمام فی تفسیر اشعار هریل53
 .508، صدیوان المتنبی. 54
 .509، ص2، جدیوان ابن نباتذ السعدی. 55
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م         ِمَن الِرماِم َوفی الَمعروِف َتنکیر   ه  یوت  ا  ب  مِّ ا ،  ِهم َمعَشر  مِِّ  56َویل  ا 
 اند. هاشان خالی از نیزه است و در نیکوکاری ناشناخته عجب ،ماعتی! خانه

 ق( در هجو یحیی بن صالح:96بشار بن برد )م _
ِه َنَبِط  ا  َف َِّ خاَتَمها            ِبَفیَشذ  ِمثِل َرخِت الَکلِب َ،وفاِء َویل  ِامِِّ  57یِّ

کههه چههه نبطههی کههه خههاتمش را بههه دشهههنه وه  ای تههو خههالی همچههون سههر سهها شهههکافت و  ای 
 اا بدرید. پرده
گوید:173سید حمیری )م _ که ابن ملجم را ستوده بود،   ق( در ردِّ عمران بن حطان 

مها ذا لعنذ  َوَلَد  ه خیِّ اناویلمِّ کما قاَل عمران  بن  حطِّ  58ت     ل إن 
گفت. که عمران بن حطان   وای مادرا، عجب ملعونی بزایید، نه چونان 

 . تلفظ و نگارش و اصل ویلّمه/ ویل امه3-2
بحث از ویل امه از چند ،نبهه ممکهن اسهت، یکهی از نظهر نگهارا و تلفه ، دیگهر بهه لحهاظ 

گونهه آمهده لغوی و ا،زاء لفظهی، و دیگهری از بعهد معنهایی کهلم در نگهارا و تلفه  بهه دو  . ایهن 
 است؛ 

 نخست به صورت ،دا و قطع بودن همزه، و دیگری به صورت سرهم و با وصل بودن همزه. 
وصل به ما وبه إذ، و غیر ذلک می  گوید:  ابن قتیبه در ادب الکاتب، باب حروف  ت 

هأ »  تکت   ْیُهدْم أ ه»کتبت مولولة إن َل هتم  ... فإن وَت مه ت « َ     59«. یل  ِلم أ
که برای هر  از سوی دیگر، لم در این ترکیب به دو صورت مکسور و متموم وارد شده است 

که بحهث مها در ایهن بهاره نیسهت کهلم امهام  60یک تو،یهی آمده  کهه در  و تنهها بهه و،هه متهموم 
 ای خواهد شد. است، اشاره

که متشکل از مبتدا  ه  ه را ویٌل ألمِّ مِّ داند، و آن را حاصل  و خبر است، میابن ،نی اصل ویل 
کثهرت اسهتعمال دانسهته اسهت، و  حرف تخفیفی لم ،ر و همزه و نیز حرف تنهوین بهه سهبب 

                                                   
،ا مصراه دوم  ، در این17، صالتمام فی تفسیر اشعار هریل؛ 339، صإصلم المنط ؛ 44، صاوت بن حجر. دیوان 56

.  چنین است: ل العرف  عرٌف، ول التنکیر تنکیر 
 .150، ص2، جدیوان بشار بن برد. 57
، 5، جب لسان العربخزانذ الدب و لب لبا؛ و در خزانه به ،ای لعنذ خمه آورده است )200، صدیوان السید الحمیری. 58

 (.354ص
 .241، ادب الکاتب. 59

کههه پهها از  . مههم19، ص3، جالقتتهاب فههی شهرم ادب الکاتههب. 60 کسههر لم، اتبهاه حرکههت مهیم در خمههه اسهت  تههرین و،هه 
کسر دال نیز وارد شده است. که در الحمدهلل، الحمد به   حرف همزه، متصل به لم است، و مجرور به اضافه؛ چنان 
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کهه حهرف ،هری را محهروف نگیهریم و در اعهراب رفهع ویهل در اضهافه بهه خم  البته ،ایز می شمرد 
کهه آن را مبتهدا و خبهر آن را محهرو فی ماننهد وا،هب، بدون محروف دانستن لم ،ر، روا دانسته 

کثرت استعمال رخ داده باشد و  ه وا،ٌب. و پا از آن حرف همزه از باب  گرفت، یعنی ویل  خمِِّ
ه مانده باشد.  مِّ  61ویل 

هههه مهههی ْی، و ألمِّ کهههه اسهههتعمال نیهههز برخهههی آن را مرکهههب از َو ههههای آن ایهههن قهههول را تاییهههد  داننهههد 
هه نمی آیهد و  شهود یها بها لم مهی خوانهده مهی کند، ییرا در برخی موارد همزه ملفهوظ اسهت و ویهل  خمِّ

ه است، و نیز استعمال آن با لف  خب نیز و،ود دارد، ماننهد  در « ویهل خبیهک»و « ویلهک»ویل ألمِّ
و لرا چون همزه در خب و خم هردو قطع است، حرف  62این مصراه: ما خنت ویل خبیک والفخر،

کثرت استعمال بوده است نه این کهه ابهن  که همزه از این ترکیب از باب  ویل، وی بهوده باشهد، 
کهه  ،نی نیز در حرف همزه از باب تخفی  لف  بر اسات عهادت عهرب بهدان اشهاره مهی کنهد، 

همچنهین ایهن سهخن از سهوی ابهو علهی فارسهی بها استشههاد بهه  63تبدیل به ویلمهه شهده اسهت.
 بیت ییر رد شده است:

َضرَِّ بِ 
َ
ت        َغداَ، خ َ،نَِّ

َ
رِض َویٌل ما خ

َ
ِ األ مِّ

 
 64الَحَسِن الَسبیل  أِل

 داند. وی حرف همزه را علی غیر القیات و در برخی موارد می
ههه  کههه بههه نظههر اشههاره بههه معنههای متحههد و یک ههارچگی معنههایی  -در مههورد نگههارا سههرهم ویلمِّ

کلم عرب می نمونه -ترکیب دارد  کهریم نیهز « ویکَن»توان یافت:  های دیگری نیز در  که در قرآن 
گفته 65شود یبه صورت سرهم دیده م  اند:  در این باره 

عرب آن را به صورت منفصله ننوشته اسهت، و ممکهن اسهت در آغهاز ،هدا بهوده، 
کلمهه کثرت استعمال بهه  کهه  ولی به دلیل  ای ،هز خهود، وصهل شهده باشهد؛ چنهان 

مَِّ »عرب در مورد نگارا  کثهرت « َیهابَنا  بهه صهورت وصهل اتفهاق نظهر دارنهد، از بهاب 
 66استعمال است. 

                                                   
 .15، صاشعار هریلالتمام فی . 61
 .92، ص6، جخزانذ الدب و لب لباب لسان العرب. 62
 .113، ص2، جسر صناعذ العراب. 63

، 3، جخزانههذ الدب و لههب لبههاب لسههان العههرب؛ 336، صشههرم األبیههات المشههکلذ اْلعههراب المسههمی إیتههام الشههعر. 64
 .276ص

 .82. سوره قصص، آیه 65
 .130، صالصاحبی فی فقه اللغذ. 66
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کثههرت اسههتعمال و مهههملههرا نگهه ههه بههه صههورت متصههل از بههاب تلفهه  و  ههها  ایههن تههر از  ارا ویلمِّ
که با هم صراحت در مفهوم تعجب و مهدم و اسهتعظام  یک ارچگی معنایی این ترکیب است 

 را دارد، نه تک به تک.
 ترکیبی در حکم یک کلمه« ویلّمه. »3-3

البتهه  _نهد یهک واحهد بسهیط کنهد و آن را مان ابن ،نی برای ویلمه وزن عروضی مشخص مهی
ههذ(، و ضههمن تو،یههه آن  مههی _بعههد از ترکیههب  کلمههه دیگههری وزن دارد )فیعلِّ کههه ماننههد هههر  بینههد 

 گوید:  می
  إن  هَیلت عیلل میلا لیلار « َفیلْع ُل ْعهیله»، فإن حکییلت ولیلهه فوهَیله « یهمه»  وما  زن قوله 

ة»إلیه اعد ال  کی  مفثاهلا  ی  موٍود، قیل: إمنیلا ینکیل  هیلذا ، فإن قهت: فإن هذا مثال غ«َفْیُعه أ
کان املثیلال ولیلاًل ب وسیله، فأمیلا   إمنیلا هیلو فیلر  ود ی إلییله ال  کییل  شیلیبا اعیلد الء فیلال ینکیل    لو 

 67 ذلک.
کلمهه  کهه مرکهب در حکهم  کهه مهواردی ،هز ویلمهه نیهز و،هود دارد  همچنین بها اسهتناد بهه ایهن 

ک واحد تلقی شده باشد، به واحد بودن این مرکب اشاره می  ه: کند 
که  گفته است  ید  ه»اصمعی یا ابو ی یلمِّ برای انسان ییر  و داهی، برگرفته « ر،ل و

که می کهه:  از این سخن است  یلهمِّ سهعد  سهعدا، و ایهن بیهت امهرس القهیا  گویند: و
کاربرد دارد. ها فی هواء الجو طالبذ... و اشتقاق از صوت بسیار  یلمِّ   68و

کهرده و در ،ای دیگر نیز اشتقاق وصه  از ترکیهب را  کهردن آن را بیهان  کلمهه حسهاب  و یهک 
  69است.

که هاء در آخر آن ضمیر نیست بلکهه ههاء تانیهث  کاربرد دوم این ترکیب است،  این در واقع 
ه. و بر خهلف برخهی  است از باب مبالغه و در این حالت وص  نکره واقع می شود، ر،ل ویلمِّ

کرده، معرفه نم نقل که ال بر آن وارد   70شود. یها مثل قول ریاشی 
کهه مهی ا  ابو یید در این زمینه به قهول عهرب  هه صهمحمح  مِِّ کهه صهمحمح بهه  _گوینهد: إنهه َلَویل 

کرده است. _معنای شدید و سخت است   استناد 
 گوید:  و عبد القادر بغدادی در این باره می
                                                   

 .15، فی اشعار هریل التمام. 67

 .235، ص2، جسر صناعذ العراب. 68
 .745. همان، ص69
 .278، ص3، جخزانذ الدب و لب لباب لسان العرب. 70
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کهرده اسههت، ممتنهع نیسهت، او ایهن ترکیههب )دو  یههد از عهرب نقهل  کهه ابهو ی سهخنی 
رار داده است، و هاء را تانیث و از باب مبالغه دانسته است و کلمه( را یک اسم ق

کلمه نکره است. اضافه  71ای هم در آن ترکیب رخ نداده است، و این 
گههر بههه آن کههه یک ههارچگی معنههایی و درهههم تنیههدگی  ا کنههیم، خههواهیم دیههد  گرشههت دقههت  چههه 

کهه از سهویی باعهث شهده در تلفه   و بعهد در مفهومی ترکیب ویل خمهه   نکهره، بهه حهدی اسهت 
گیرد، و از سوی  کثرت استعمال، با حرف همزه یا لم و همره، تلفی  صورت  نگارا با تو،یه 
کهار رود، و  کلمهه فهرض شهود، و حتهی بهه صهورت صهفت بهرای نکهره بهه  دیگر، ایهن ترکیهب، یهک 

ه مسهبوق بهه اسهم نکهره که ترکیب ویلمِّ ای نیسهت، بهاز آن را  حتی بزرگانی در موارد غیر نعت نیز 
کلمههه نکههره و در مقههام صههفت بداننههد و هههاء را ماننههد هههاء داهیههذ و یهه کلمههه یهها در حکههم یههک  ک 

کنند. کثرت بیان  مذ و ،ز آن، هاء تانیث مفید مبالغه و   علِّ
گر یک هارچگی اسهلوبی در مفههوم  نمایهد، امها بیهان این یک ارچهه دانسهتن البتهه قابهل نقهد مهی

که در بحث پیش اشاره ش  د.این ترکیب است؛ چنان 
 . معنا و مفهوم اسلوب ویلمه/ ویل أمه3-3

کهه ذکهر نشهد،  کاربردهای این سبک بیانی عربی در شواهد یاد شده و دیگر مهواردی  نگاه به 
دههد، اسهلوب واحهد اسهت؛ امها معنها بهه  دو پهلویی و دو معنایی بودن این اسلوب را نشان می

که در مدم و استعظا فراخور سیاق و فتای سخن مشخص می م و تفخیم و تحسر باشد شود 
 یا در ذم و نکوهش و تحقیر و هجو آمده باشد؛ اما نکات اسلوبی عبارت مشتر  است.

که مفهوم  کیل»بر خلف همه شارحان و متر،مانی  را نه تنهها بسهان یهک اسهلوب « ویل امه 
فه  منفهی اند، ایهن ترکیهب، هرچنهد در ل اند، بلکه آن را حتی در معنا نیز وارونه فهمیده ندانسته

تر لف  هرچند رهور در ذم و نکوهش و تحقیر  است اما در معنا چنین نیست، به عبارت دقی 
کامل به عکا و دللت بر تعظهیم و مهدم و سهتودن دارد، ایهن گونهه  و نفرین دارد، معنا و مفهوم 

که در سایر یبان کم نیستند؛ چنان  که  ها مانند فارسی نیز این امر ممکن است الفاظ در عربی 
کنایه رخ می  دهد.  بیشتر به صورت تعری  یا 

 . معنای مدح و تعجب بر خالف لفظ3-3-1
کهه بهرعکا ایهن نیهز  بطلیوسی در باره ایهن ترکیهب آن را مهدحی در لفه  ذم مهی دانهد؛ چنهان 

                                                   
 .279. همان، ص71
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گاه با لف  مدم، ذم اراده می  گوید:  گردد، وی ضمن ذکر استعمال عرب می و،ود دارد و 
یله مفیلیل د  ْیلیلرل اهفیلذ الیلیلذم،   العیل ل تعیلیل عمل لفیلیلذ الیلذم ِف املیلیلد ، ف قیلیلول: ومیلا قولیلیله:  یهدْم 

کیلذلک یعیل عمهون لفیلذ املیلد  ِف الیلذم، یقیلال  وْ اه اهَّلل میلا وشیلع ه،   لعنیله اهَّلل میلا وٍیل وه،   
لألْحق: ییلا عاقیللو   لهجاهیلل: ییلا عیلاَل:   معیلین هیلذا ییلا ولیلا العاقیلل عنیلد َفعیله و  عنیلد میلن 

  72یع قده ِف َفعه.یِنه عاقاًل، فعموه عاقال عل ما 

ها فی ههواء الجهوِّ طالبهذ      ول  خزانذ الدبصاحب  نیز در شرم این بیت امرس القیا: ویلمِّ
کههه  کهههرا الههری فههی األرض مطلههوب، مههی ههها»گویههد  گههر چههه در رههاهر دعهها علیههه چیههزی و «ویلمِّ  ،

 نفرین آن است، مقصود از آن تعجب است. و معنای سخن چنین است: ما خشدِّ طیهران ههره
: این عقاب در آسمان عجب پروازی دارد!  73العقاب فی هواء الجوِّ
کلمذ تمدم بها »گوید:  ثعلب نیز در شرم بیت خنساء: ویل امه مسعر حرب... می ویل امه 

کعب بن زهیر در قصیده معهروف بانهت سهعاد  74«.العرب، وهی علی لف  الدعاء در این بیت 
 :در مدم حترت پیامبر 

ذ   لَِّ یَحها خ  صَح َمقبول  یا َو نَِّ الن 
َ
و َلو خ

َ
ها َصَدَقت      ما َوَعَدت خ نَِّ

َ
 75َلو خ
ههها اسههت، کههِرم بههها، 77و در روایتههی فیهها لههها، 76در روایتههی ویههل امِّ و در دیگههری  78در روایتههی خ

 این همه دللت بر افاده تعجب در این هر سه دارد. 79خحِسن بها
 . غرض از استعمال لفظ ذم در مقام مدح3-3-2

کهرده اسهت: بطلیوسی د ر مورد غرض عرب در استعمال مدم بهه لفه  ذم، دو احتمهال ذکهر 
یکی ،لوگیری از چشم زخم و آسهیب دیهدن شهخص ممهدوم بهه واسهطه مهدم او، لهرا بهه ،های 

کار مهی کهه بهه واسهطه فتهل مدم، لف  ذم به  کثهرت حسهودان و دشهمنان  حهد او  بهی  برنهد. دوم 
ب، بها بیهان مهدم بهه لفه  ذم از پاسهخ بهه بهدگویی گشهایند، بهدین ترتیه یبان به ذم و سب او مهی

                                                   
 .188، 3، جالقتتاب. 72
 .92، ص4، جخزانذ الدب و لب لباب لسان العرب. 73
 .312، صدیوان الخنساء بشرم ثعلب. 74
کعب بن زهیر. 75  .61، صدیوان 

 .202، ص6، جالعقد الفرید. 76
 .485، صخمالی المریوقی. 77
 .366، ص،مهر، اشعار العرب. 78
 .139، صالصاحبی فی فقه اللغذ 79
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 80رهاندند. انسان پست و نابخردان خود را می
کهه بایهد بهه ایهن ،نبهه در فههم مهتن  غرض از این گونه استعمال هرچه باشد، مهم این اسهت 

 تو،ه داشت تا دچار خطا در فهم و انتقال نشویم.
 . عبارات مدح و استعظام با لفظ ذم و تحقیر3-3-3

ه نیز چنین دللتی دارند، در برخی چنا گرشت، عباراتی غیر از ویلمِّ که  تَلیفات، بخهش  ن 
بهاب »خاصی به اشاره به این مهوارد اختصهاص داده شهده اسهت. ابهن فهارت در بخشهی بهه نهام 

مخالفهذ رهاهر اللفه  «فمهن سهنن العهرب»گویهد:  ، مهی«سنن العرب فی حقهائ  الکهلم والمجهاز
بها مهن »در محاضرات بخشی تحت عنوان  و راغب اصفهانی 81،«معناه ما ،علته العرب تعجِّ
ههتم کههرده اسههت. برخههی از ایههن الفههاظ از اضههداد شههمرده  82« الشِّ بههه ایههن الفههاظ و عبههارات اشههاره 
کاربرد دارند. می گاه در مدم وگاه در ذم   شوند، 

 ها عبارتند از:  برخی از این
کهه در : أخزاه اهلل / لعنه اهلل/ لحاک اهلل/ قاتله اهلل _ همراه با یک تعجب یها تمییهز و ماننهد آن 

گفتهه شهود، حتمها شهتم و  مثال بطلیوسهی آمهد. راغهب دربهاره قاتلهه اهلل مهی گهر قتلهه اهلل  کهه ا آورد 
گفته شود تعجب استه. همچنین است:  گر قاتله اهلل   نفرین خواهد بود و ا
کیلل  ذلیلک یعیل عمل عیلل   ما لیله، ّل عیلد میلن َفیل ه   ترایلت ییلداه   ثکه یله ومیله   هیلوت ومیله 

یق ال عج    اس عِام القول فیه.  83  َر

: در مهورد ل خبها لهک نظهر بهه مهدم بهودن معناسهت، امها در ال أبا لک/ ال أَب لک/ ال أمِّ لعک _
اند. و در ل خم لک نیز برخی آن را ذم  مورد ل خب لک، برخی آن را حقیقت و شتم و دعا دانسته

 گوید:  ل مدم آن و،ود دارد. ازهری به نقل از ابو عبید میاند، ولی نظری هم به استعما دانسته
. قیلال  قال:   هعب اعض العهمیلاء ون قیلوهلب: ّل وایلا لیلک   ّل ول لیلک میلد ،   ّل وم لیلک ذم 

84ابو عبید:   قد  ٍدَا ّل وم لک  ضع موضع املد  ویبا.
 

کاربردَتِرَبت َیداک _ ههایی از آن را مفیهد : درباره این عبارت نیز اختلف نظر و،هود دارد، امها 

                                                   
 ، همان.القتتاب. 80
 .150، صالصاحبی فی فقه اللغذ. 81
 .490، ص1 ، جمحاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء. 82

 .490، ص1 . همان، ج83
 .602، ص15ج، تهریب اللغذ. 84
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کلمهه  اند. ابو عبید در بیان حدیثی می مدم دانسته بهرای بیهان شهدت « تهرب»گوید: اصهل ایهن 
کههه زمههین گشههت. سهه ا  فقههر اسههت، یعنههی اتقههر حتههی لصهه  بههالرض: بههه قههدری فقیههر شههد  گیههر 

 گوید:  می
ید ن  قو  اِلم .  یة عل العنة الع ل یقولوّنا   هب ّل یر کهمة ٍار  85  لکن هذه 

کند  داند، و نقل می : صاغانی در العباب این سه را در معنا هم سنخ میویحک/ ویسک _
یههح و ویها بههه معنههای ویهل کلمههه انههد، ودر بیهان آن مههی کهه و ْیهٌا:  کههه در مقههام  گویههد: َو ای اسهت 

کههار مههی کودکههان بههه  ْیَسههه مهها  مهربههانی و بیههان ملحههت  ْیَحههه وَو کههه بههه بچههه بگههویی: َو رود، چنههان 
که:  86خْمَلَحه. کرده  کلمات نقل   هم چنین از ابو حاتم در فرق این 

ْیَحَک َفَکیلالم   ا َ  ،  وم  َهذ  ْیَهَک َفَکالم  فیه غأ ا َ  ْبَیان،  وم  ه ّل ُیقال إّل  لهصأ َ َ ْیَعَک فإ ا َ  وم 
. ن  َحَعن  أ   87َبی 

یقههال فههی »گویهد: : ابهو هههلل در مهورد هههوت و هبلهت مههیهعوت أمععه/ ثکلتعه أمععه/ هبلتعه أمععه _
  88« موضع الحمد و المدم

که معنای لفظی آن است و بیضة البلد _ گاه در معنای مدم  : این لف  نیز از اضداد است، 
کاربرد دارد.   89گاه ذم 

 نکته
گاه لف  مدم که در الفاظ و عبارات بال دیدیم،  دهند  اند و خلف لفظشان معنا می چنان 

گاه لف  ذم و مطاب  لفظشان مفهوم دارند. ویل  که در شواهد آن دیهدیم چنهین و  امه نیز چنان 
کلم امام این که در  گاه مدم و استعظام و تعجب است  گاه نفرین و تحقیر و ذم و  گونه  است، 

 است.
 «ویلّمه کیال». اعراب اسلوب 3-4

کهه مرکهب از ویهل و خم  که در نگهارا چگونهه باشهد، بهر اسهات ایهن  ، فارغ از این  لف  ویل خمِّ
م و خم، از نظههر اعههراب چنههین خواهههد بههود: ویههل: مبتههدا بههرای خبههر محههروف باشههد، نههه َوی و ل

                                                   
 .43، ص4، القاسم بن سلم، جغریب الحدیث. 85

 .486، حرف السین، صالعباب الزاخز و اللباب الفاخر. 86

 .487. همان، ص87
 .354، ص2، ج،مهر، المثال 88 .
 197، ص3 ، جالبیان و التبیین. 89
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کثههرت اسههتعمال وصههل شههده  : متههاف الیههه، و همههزه آن ،هههت تخفیهه  و بخههاطر  حاصههل، خمِّ
 گردد. است. هه: متاف الیه، محل مجرور، این ضمیر مبهم است، ییرا به اسمی برنمی

کهرده اسهت، از ایهن رو، کیل: تمییز مفرد و منصوب به فتحه، و ابهام ضم  یر ما قبهل را بهررف 
هه ر،ههل، نعهم ر،ههل، هلل دره فارسها، ویحهه ر،ههل و یها لههه ر،هل ماننههد آن  ماننهد عبهاراتی از قبیههل: ربِّ

 از همین قبیل است بیاضا در این بیت متنبی:  90است.
لَ      ِابِعد َبِعدَت َبیاضا  ل َبیاَض َله   سَود  فی َعینی ِمَن الظ 

َ
نَت خ

َ
 91ِم أَل

 که برای رفع ابهام از ضمیر تاء فاعلی آمده است. و نیز بیت امرس القیا:
جوَمه   نَِّ ن 

َ
َکَ ِل        َفیا َلَک ِمن َلیل   ت ِبَیرب  دَِّ غاِر الَفتِل ش  ِ م 

لِّ  92ِبک 
کهه: ویهل  امِّ ههرا الکیهل ثابهٌت یها ویهٌل ألم ههرا الکیهل. و معنهای آن  و تقدیر آن چنهین اسهت 

کی ه   ل است.مانند هلل درِّ

 گیری نتیجه
کیل»شارحان در عبارت  _ بیشتر بهه مفههوم لفظهی و لغهوی ویهل اشهاره دارد و آن را « ویل امه 

ب برمی کهرده باشهند، از ایهن  دعا دانسته و ضمیر را به مکرِّ گردانند تا طهرف نفهرین را مشهخص 
کیل چندان معنادار نخواهد بود، و ،مله ناقص است،آن را مفعول مطله  بهرای فعهل  رو، چون 

گرفته گهاه سهخنانی صهحیح آمیختهه بها خطها دیهده مهی محروف  که در این میهان  کهه  اند،  شهود 
گر عههدم فهههم اسههلوبی عبههارت اسههت. شههرم راونههدی در ایههن میههان متفههاوت و بههه صههحت  بیههان
 نماید. تر می نزدیک
کههرده _ انهد؛ برخههی ویهل را تحسههر و تعجههب  متر،مهان نیههز بهه تبههع شهارحان، در تر،مههه چنهین 
کهلم را بهه صهورت  گفته کسهی ههر دو ،هزء  کمتهر  کننهده، امها  اند و برخهی آن را نفهرین بهر تکهریب 

کمهی در تر،مهه مرحهوم طالقهانی رعایهت شهده  گرفتهه اسهت، البتهه ایهن نکتهه  اسلوبی متکامهل 
 است.
ه نیز نوشته می _ که ویلمِّ ه  شود به سبب تخفی  لفظی همزه خمِّ وصل شده و خمِّ پا  ویل امِّ

حرف لم ،ر به عنوان متاف الیه ویل مجرور شده است. ضهمیر در خمهه مر،هع مها  از چه بسا
کیهل اسهت برطهرف مهی کهه تمییهز  که بها ایتهام پها از خهود  گهردد. و  قبل ندارد، و ابهامی است 

                                                   
 .1624، ص4، جارتشاف الترب. ر.  : 90
 .36، صدیوان المتنبی. 91
 .30، صشرم المعلقات السبع. 92
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که در نمونه کلم عرب می کیل تمییز است چنان   بینیم. های دیگر 
کنهدویل   ام   ضمیری متناسهب بها تمییهز بعهد »عبارت  _ کهه ضهمیر را تفسهیر  «   تمییهزی 

کههه همههان ذم و  کههاربرد دارد: یکههی معنههایی مطههاب  لفهه   گونههه  کههه دو  اسههلوبی یک ارچههه اسههت 
که بهر خهلف  نفرین و تحقیر است، و یکی معنایی در تعجب یا تحسر و برای مدم و استعظام 

کلم عرب دارد. کار رفته است و شواهد بسیاری در   لف  آن به 
کلم امام بر خلف لف  است و معنای مدم و استعظام و تعجب و تحسر این اسلوب  _ در 

کسههانی عطهها مههی کههه بههه رایگههان بههه  کههه قههدرا را نداننههد و  دارد از پیمانههه علههم و دانشههی  شههود 
 گنجایشش را ندارند.

کلم چنین می که معنای  کهاا/  بهها عطها مهی بهی  شود: دریغا و شگفتا از این پیمانه  گهردد، 
گر ررفی بر  بود!  ایش میا

 کتابنامه
کریم _  قرآن 
، میههثم بههن علههی بههن میههثم بحرانههی، تحقیهه : محمههد هههادی امینههی، السههالکین اختیارمصههبام  _

 ا.1366، 1مشهد: انتشارات آستان قدت رضوی، چ 

، خبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتیبذ الدینوری، تحقی : محمد دالی، بیروت: خدب الکاتب _
 ق1420، 2موسسذ الرسالذ، چ

، ابو حیان اندلسی، تحقی : ر،ب عثمان محمد و مرا،عه: ارتشاف الترب من لسان العرب _
 ق. 1318، 1رمتان عبد التواب، قاهره: مکتبذ الخانجی، چ

کر و عبههد السههلم هههارون، إصهلم المنطهه  _ ، یعقههوب بههن السههکیت، تحقیهه : احمهد محمههد شهها
 ق.1368، 1قاهره: دار المعارف بمصر، چ

کر و ، عبد الالصمعیات _ ملک بن قریب بن عبد الملک اصمعی، تحقیه : احمهد محمهد شها
 ق.1383، 5عبد السلم هارون، بیروت، چ

، علههی بههن ناصههر سرخسههی، تحقیهه : عزیههز اهلل عطههاردی، تهههران: انتشههارات خعههلم نهههج البلغههذ _
 ا.1373، 1عطارد، چ

، 1چ  العربههی، ، علههی بههن الحسههین خبههو الفههرج اْلصههفهانی، بیههروت: دار إحیههاء التههراثالغههانی _
 ق.1415 

، خبو محمد عبد اهلل بن محمد بهن سهید بطلیوسهی، تحقیه : القتتاب فی شرم ادب الکاتب _
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 م.1999ق/1420، 1محمد باسل عیون السود، بیروت: دار الکتب العلمیذ، چ

، احمههد بههن محمههد بههن حسههن المریوقههی، تحقیهه : یحیههی وهیههب الجبههوری، امههالی المریوقههی _
 .1بیروت: السلمی، چ

طنطهها: دار الکتههب   ، محمههد بههن عبههد اهلل خبههو هههلل عسههکری، محمههد السههید الوکیههل،الوائههل _
 ق.1408 م/ 1987، 1العلمیذ، چ

ی، تهران: موسسه انتشهارات امیرکبیهر،   ،محمد تقی شوشترشرم نهج البلغذ الصباغذ فی  بهج _
 ا.1376، 1چ

علهی ابهو ملحهم، بیهروت: دار و ، خبهو عثمهان عمهرو بهن بحهر الجهاح ، تحقیه : البیان و التبیین _
 م.2002، 1، چ مکتبذ الهلل

ی، سهازمان چها    ی ،عفر  ،محمود طالقانی، مصحح: سید محمد مهدالبلغه از نهج ی   پرتو _
 .1374؛ تهران؛ 12و انتشارات وزارت فرهنا و ارشاد اسلمی؛ 

ی، تهههران: دار الکتههب   البلغههه، ناصههر مکههارم شههیراز بههر نهههج   و ،ههامعی تههازه  ؛ شههرم  امههام  پیههام
 ا.1375، 1السلمیه، چ

کاشههههانی، چ نهههههج  روان   تر،مههههه کههههارم ارفههههع، تهههههران: انتشههههارات فههههی   ، 2البلغههههه، سههههید 
 ا.1379

 (.6و5 )قرن البلغه نهج  تر،مه  _

 ا.1379، 1، محمد دشتی، قم: انتشارات مشهور، چ البلغه امام علی  نهج تر،مه  _

 ا.1379، 4انصاریان، تهران: انتشارات پیام آزادی، چ، حسین البلغه نهج  تر،مه  _

 ، حسین بن شرف الدین اردبیلی، دفتر نشر فرهنا اهل بیت.البلغه  نهج  تر،مه _

، 14ی، تههران: شهرکت انتشهارات علمهی و فرهنگهی، چ  ، سید ،عفر شهیدالبلغه  نهج  تر،مه _
 ا.1378

بنیههاد نهههج  -ر نشههر فرهنهها اسههلمی، عبههد المحمههد آیتههی، تهههران: دفتههالبلغههه نهههج  تر،مههه  _
 ا .1378، 3البلغه، چ

 ی قمی، تهران: انتشارات نوین.  ، محمد علی انصارنهج البلغه تر،مه  _

 ا.1379، 1، ناهید آقامیرزایی، تهران: انتشارات بهزاد، چالبلغه نهج  تر،مه  _

، 7اسههلمی، چ، محمههد تقههی ،عفههری، تهههران: دفتههر نشههر فرهنهها البلغههه و تفسههیر نهههج   تر،مهه _
 ا.1376

تَلیفهات   و نشهر  چها   تههران: موسسهه السهلم،   ، علهی نقهی فهی البلغهه نههج  و شهرم  تر،مه  _
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 ا.1379، 5فقیه، چ انتشارات -السلم  فی   

، ابههوالفتح عثمههان بههن ،نههی، تحقیهه : احمههد نهها،ی القبسههی التمههام فههی تفسههیر اشههعار هههریل _
لهوب، بمرا،عهه: مصهطفی ،هواد، بغهداد: مطبعهذ وخدیجذ عبهد الهرزاق الحهدیثی و احمهد مط

 ق.1318، 1العانی، چ

کاشههانی، مصههحح: سههید محمههد ،ههواد ذهنههی  ، مههل فههتح تنبیههه الغههافلین و تههرکر، العههارفین _ اهلل 
 ا.1378، 1پیام ح ، چ  تهران: انتشارات تهرانی،  

 ی، تهران: دار تراث الشیعذ.   ، سید محمد حسینی شیرازتوضیح نهج البلغذ _

، محمههد بههن احمههد الزهههری، تحقیهه : ابههراهیم البیههاری، قههاهره: دار الکاتههب ریب اللغههذتههه _
 ق.1387العربی، 

، خبو یید محمد بن خبی الخطهاب القرشهی، تحقیه : علهی فهاعور، بیهروت: ،مهر، اشعار العرب _
 ق.1424 م/ 2000، 3دار الکتب العلمیذ، چ

تحقیه : محمهد خبهو الفتهل إبهراهیم و ، محمهد بهن عبهد اهلل خبهو ههلل عسهکری، ،مهر، المثال _
 ق.1420 م/ 2000، بیروت: دار الفکر و دار الجیل،  عبد المجید قطامش

کیههررحههدائ  الحقههائ  فههی شههرم نهههج البلغههذ _ ی،   ، قطههب الههدین محمههد بههن حسههین بیهقههی 
  ا.1375، 1انتشارات عطارد، چ _ی، قم: بنیاد نهج البلغه   مصحح: عزیز اهلل عطارد

، عبههد القههادر بغههدادی، تحقیهه : عبههد السههلم محمههد ب و لههب لبههاب لسههان العههربخزانههذ الد _
 . 4هارون، قاهره: مکتبذ الخانجی، چ

، عبد العزیهز بهن عمهر بهن نباتهذ السهعدی، تحقیه : عبهد المیهر مههدی دیوان ابن نباتذ السعدی _
 م.1977حبیب الطائی، بغداد: منشورات وزار، العلم، 

خنساء بنت تماضر، تحقی : انهور ابهو سهویلم، عمهان: دار عمهار،  ،دیوان الخنساء بشرم ثعلب _
 ق.1409، 1چ

، اسماعیل بن محمد، تحقی : ضیاء حسین العلی، بیروت: ماسسهذ دیوان السید الحمیری _
 األعلمی للمطبوعات.

 ق.1403، 1، ابو الطیب احمد بن الحسین المتنبی، بیروت: دار بیروت، چدیوان المتنبی _

، تحقیه : محمهد یوسه  نجهم، بیهروت: الجامعهذ المیرکیهذ، دار بیهروت، ردیوان اوت بن حج _
 ق.1400، 1چ

، بشهار بهن بهرد العقیلهی الطخارسهتانی، تحقیه : محمهد الطهاهر بهن عاشهور، دیوان بشار بن بهرد _
 م.2007، 1الجزائر: منشورات وزار، الثقافذ، چ
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کعب بن زهیر _ کعب بن زهیر بن ابی سلمی، تحقی : علی فهاعودیوان  ر، بیهروت: دار الکتهب ، 
 ق.1417، 1العلمیذ، چ

ی سازمان تبلیغات اسهلمی،   ، ،واد فاضل، تهران: حوزه هنراز نهج البلغه  سخنان علی _
 ا.1375، 21چ

، ابو الفتح عثمان بن ،نی، تحقی : حسن هنهداوری، دمشه : دار القلهم، سرِّ صناعذ العراب _
 ق.1413، 2چ

، ابههو علههی الفارسههی، تحقیهه : حسههن می إیتههام الشههعرشههرم األبیههات المشههکلذ اْلعههراب المسهه _
 ق.1407، 1هنداوری، دمش : دار القلم، چ

، حسههین بههن احمههد الزوزنههی، اعتنههی بههه: محمههد مرعههب، بیههروت: دار شههرم المعلقههات السههبع _
 ق.1423، 1احیاء التراث العربی، چ

فهرد،  حها،علی ، مصهحح: مرتتهی ، علی انصاریانالبلغذ المقتط  من بحار األنوار شرم نهج  _
 ا.1366، 1وزارت فرهنا و ارشاد اسلمی، چ  تهران: سازمان چا  و انتشارات

کهرم   ، السهید عبهاتالبلغهذ شهرم نههج  _ دار المحجههذ  _علهی الموسهوی، بیهروت: دار الرسهول ال
 ق.1137، 1البیتاء، چ

بهراهیم، ا ، عزالدین ابهو حامهد ابهن ابهی الحدیهد، مصهحح: محمهد ابوالفتهل البلغذ  نهج شرم  _
کتابخانه   ا.1341مرعشی نجفی،  آیذ اهلل   عمومی قم: 

 ا.1362، 2، میثم بن علی بن میثم بحرانی، دفتر نشر الکتاب، چالبلغذ نهج  شرم  _

 ا.1358، احمد مدرت وحید، البلغه  نهج  شرم _

 ی.   کتابچ ، تهران: اخوان ، میرزا محمد باقر نواب لهیجانیالبلغه نهج  شرم  _

، خبههو محمههد عبههد اهلل بههن مسههلم بههن قتیبههذ الههدینوری، تحقیهه : خحمههد محمههد و الشههعراءالشههعر  _
کر، قاهر،، چ  ق.1423 ، 1شا

، ،ههورج ،ههرداق، تر،مههه: فخههر الههدین حجههازی، تهههران: انتشههارات هههای نهههج البلغههه شههگفتی _
 ق.1397، 1بعثت، چ

کلمها _ بن فهارت، تحقیه :  ، احمدالصاحبی فی فقه اللغذ العربیذ و مسائلها و سنن العرب فی 
 .1418، 1احمد حسن بسج، بیروت: منشورات محمد علی بیتون دارالکتب العلمیذ، چ

)حرف السین(، حسن بن محمد بن حسن الصغانی، تحقیه : العباب الزاخز و اللباب الفاخر _
 م.1987، 1محمد حسن آل یاسین، بغداد: دار الثقافذ و العلم، چ

عبد ربه األندلسی، تحقی : مفید محمد قمیحهذ، بیهروت:  ، خحمد بن محمد ابنالعقد الفرید _
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 ق.1404، 1دار الکتب العلمیذ، چ

،  ، خبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتیبذ الدینوری، تحقی : یوسه  علهی طویهلعیون الخبار _
 ق.1418 بیروت: دار الکتب العلمیذ، 

د محمهد شهرف، ، ابو عبیهد القاسهم بهن سهلم الههروی، تحقیه : حسهین محمهغریب الحدیث _
 ق.1418مرا،عه: عبد السلم هارون، قاهره: الهیئذ العامذ لشؤون المطابع المیریذ، 

 ا.1358، 3، محمد ،واد مغنیذ، بیروت: دار العلم للملیین، چفی رلل نهج البلغذ _

، خبو القاسهم الحسهین بهن محمهد بهن المفتهل محاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء _
، 1صهههفهانی، تحقیهه : عمهههر فههاروق طبهههاه، بیههروت: دار األرقهههم بههن خبهههی األرقهههم، چالراغههب اْل

 ق.1420 

، 3، سید عبد الزهرا حسهینی خطیهب، بیهروت: دار الضهواء، چمصادر نهج البلغذ و خسانیده _
 ق.1405

کبهر قرشهی بنهابی، مفردات نهج البلغهه _ مصهحح: محمهد حسهن بکهایی، تههران:  ، سهید علهی ا
 ا.1377 ، 1ر قبله، چنش فرهنگی   موسسه

، مصهحح: سهید  ی  ، قطب الدین سهعید بهن هبهذ اهلل راونهدنهج البلغذ شرم  البراعذ فی   منهاج _
کوه کتابخانه عمومی آیذ اهلل مرعشی نجفی،   ، ی  کمر عبد اللطی    ا.1364قم: 

اهیم مصهحح: سهید ابهر ، میرزا حبیب اهلل هاشمی خهویی، البلغذ نهج  شرم  البراعذ فی  منهاج _
 ا.1358، 4، تهران: مکتبذ السلمیذ، چ میانجی 

الحسههین الرضههی، تحقیهه : صههبحی الصههالح، قههم: ماسسههذ  ، ،معههه: محمههد بههن نهههج البلغههذ _
 ق.1407، 1دارالهجر،، چ

، 10فارسهههی، تههههران: انتشهههارات امیرکبیههههر، چ ، محسهههن  البلغهههه در سهههخنان علهههی  نههههج
 ا. 1376
کبهر فراتهی، «م ابهن ابهی الحدیهد لهنهج البلغهذمآخر علی الجوانب اللغویهذ فهی شهر» ، علهی ا

 .18 -1، ص30، شماره 93، بهار انجمن ایرانی یبان و ادبیات عربیمجله 




