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 البالغهنهجابوالحسن بیهقی در شرح معارج  شناسیروش

The Hasan Beyhaqi's methodology on description of  Nahj al-Balagha Ma'arej 

 *رضا حاجیان حسین آبادی

 مصطفی دلشاد تهرانی

 چکیده:

لبالغهنهج شروح شناسیروش  شناخت و بررسی جهت ا
 و روش آن هایکاستی و محاسن یافتن و شروح بهتر

 امری شروح، مخاطبان و گرانپژوهش برای رویکرد
ألیف به کمک و مهم و الزم  رویکردهای با شروح ت

لبالغهنهج هایشرح از یکی. است ترکامل  اولین که ا
ه نیز آن کامل شرح  تقدم بر عالوه رود،می شمار ب

ألیف ألیفات و تخصص جهت به ت  آن در مؤلف متعدد ت
بطه ده نکات دارای را  شناسی،لغت هایزمینه در ایارزن

 بهتر فهم جهت عرب اشعار به توجه بالغی، ادبی،
مام سخن و هاواژه  به توجه قرآنی، مباحث ،ا

یات،  ...و نجومی تاریخی، و فلسفی کالمی، مباحث روا

اشدمی ه ب ه ک ر عالو قی ب ی ودن تحق  مؤلف شرح، ب
ه ع ذکر ب ب ا د من ه مور د فا ست ه ا حلیل ب ررسی و ت  ب

ات ار ب هج در علی حضرت ع لبالغهن دمی ا از رد . پ
لب وجه هرچند بی  شرح، غا د ست، بالغی -ا  ولی ا

ه شارح ناسب، ب ان ت ت و سخن ا ار ب هج ع هن الغ لب ا ا  ر
ا های ب کرد ان و شرح علمی و کالمی روی ی دمی ب . کن

ین ه ا ال ق ا م نه روش ب خا ب تا فی روش و ایک  - توصی
لی ی حل ررسی به ت اری وجوه ب یی و ساخت ا  محتو

عارج شرح هنهج م الغ لب ه ا خت ا رد ست شده پ  .ا

شناسی، ابوالحسن بیهقی، البالغه، روشمعارج، نهج: ها کلیدواژه

 .اولین شرح کامل نهج البالغه
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Abstract: 

The methodology of Nahj al -Balagha's 

commentaries is necessary and important for 

a better understanding of Commentaries and 

to find the merits and shortcomings of that 

approach for researchers and readership. It 

also helps writing commentaries with a 

Complementary procedure. One of a 

descriptions of the Nahj al -Balagha that is the 

first complete description, in addition to prior 

writings based on expertise and various 

writings by the author in that regard, has 

made valuable points in the field of philology, 

literature, rhetoric, emphasis on Arab poetry 

for a better understanding  of words and the 

commands of Imam (AS), Quranic topics, 

emphasis on  traditions, theological, 

philosophical, historical, astronomical, issues 

etc. However these descriptions are  based on  

research, and the author mentions  the 

resources used and analyzes the expression of 

Imam Ali (as) in Nahj al-Balagha. Although 

these descriptions are based on literary or 

rhetorical, but Exegeter describes and 

explains exponents of proportion, words and 

phrases of Nahj al-Balagha with theological 

and scientific approaches. This article uses 

library research and descriptive - analytic 

method to explore the structures and content 

as described in Nahj al-Balagha Ma'arej. 

 

Keywords: Ma'arej, Nahj al-Balagha, methodology, 

Hasan Beyhaqi, first full description of Nahj al-
Balagha ..  
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 مقدمه

 از خراسان فرید به معروف بیهقی ابوالحسن

 به هجری ششم قرن سنت اهل بزرگ دانشمندان

 صاحب علمی مختلف هایزمینه در که رودمی شمار

 با نیز را البالغهنهج او. است توجهی درخور تألیفات

 شرح تدقیق و تحلیل با خود هایداشته از استفاده

 هذا شرحت: »نویسدمی شرح پایان در وی. است داده

 هذا فى اوردت و امكانى، و وسعى مبلغ على الكتاب

 علوم و الفقه،اصول علم و الفقه، علم: العلوم من الشرح

 و االشارة، علوم و التواريخ، علوم و االخبارغرايب

 علوم و الكالم، علوم و نوادراللغة، علوم و للعرب، االيّام

 و االخالق، علوم و الحساب، و الهيئة علوم و الطب،

 امثال علوم و غيره، و النحو موازين الموازين، علوم

 و اثالوجيا علوم و االولياء،مقامات علوم و العرب،

 على بل الحكاية، و النقل موجب على ال جومطريا،

: 9041 بیهقی،.«)الدراية و المستقصى البحث قضايا

064 ) 

 بروجردی)است کاملی شرح اولین البالغهنهج معارج

 در شارح که( 91/911: 9186 خویی، صدرایی و

ز پیش کسی کندمی ادعا مقدمه و ا ج ا ه بالغهن ل  را ا

 تبحر اصول علم در که کسی چون. است نکرده شرح

 این در که کسی و است ناآگاه امثال و لغت از دارد

 بیگانه اخالق و حکمت و پزشکى از است سرآمد دو

 تاریخ با دارد توانا دستى اینها همه در آنکه و است

 تواند نمى کسى. نیست آشنا گذشته روزگاران و عرب

 یارى را او خدا اینکه مگر یابد دست گنجینه این به

 امر این به بار نخستین که هستم من تنها و کند

 آن بر مطلبی بخواهد و بتواند هم کس هر و پردازم مى

 پس و دارد مى آشکار را نهان کس، نخستین. بیفزاید

: 9041 بیهقی،)دهند مى نشان را آشکار دیگران آن از

 وبری از مورد 84 از بیش که است حالی در این(. 0

ین در اول، خطبه عبارات شرح در و کندمی نقل  اول

ز قول نقل  اشآوازه که کسانى از: »نویسدمی وی ا

 امام ،ندیدم را او خود و دیدم را او نشانه و شنیدم را

 را او که است متکلم خوارزمى وبرى محمد بن احمد

ر کالمى روش به او و خوانند مى بزرگ خواجه  ب

لبالغهنهج دشوارهاى  را آن من که نوشته گزارش ا

( 14: همان«)9.ستایم مى را او و آورم مى او خود نام به

 او از مطالب این نگاشتن از قبل است ممکن البته

 دستش به وبری مطالب آن از پس و نداشته اطالع

 او از قبل کسی که است این وی منظور یا و رسیده

 .است ننگاشته البالغهنهج بر کامل شرحی

 در اول جزء یافته، سامان جزء دو در شرح این

1االخرربیع نهم
 سیزدهم در دوم جزء و 551 سال 

. است رسیده پایان به سال همان االولجمادی

 صفر چهاردهم در کرمانی تاج توسط آن از ایهـنسخ

 ؛110 - 5: 9041 بیهقی،)است رسیده پایان به 445

 عرشی، ؛91/911: 9186 خویی، صدرایی و بروجردی

 و شرح در تقدم وجود با بیهقی شرح(. 901: 9159

 استقبال مورد بود شایسته که گونهآن بسیار، محاسن

 ولی ،پردازیممی آن به خود جای در که نشده واقع

 خود شرح در عتایقیابن و الحقائقحدائق در کیذری

 که کندمی تأکید مقدمه در بیهقی. اندنموده نقل وی از

 شکی و باشدمی اسانید ترینصحیح البالغهنهج اسانید

 (.94: 9041 بیهقی،)نیست آن در

 البالغهنهج کامل شرح هرچند البالغهنهج معارج

 ننموده، شرح را آن عبارات تمام شارح ولی است،

 نظر به که عباراتی و لغوی مشکالت بیان به بلکه

 نحو، و صرف بالغی، ادبی، شرح به نیاز مؤلف

 داشته ...و نجومی کالمی، فلسفی، اخالقی، تاریخی،

 با را حضرت سخن مؤلف. است پرداخته شرح به

 آن از پس و آورده "قال ثم" و "قوله": هایواژه

 ویژگی و نموده مطرح را شناسیلغت مباحث معموالً

 واژگان اصلی معانی و ریشه به توجه شرح این خاص

 از و داندمی اصلی معانی دارای را کلمات که است
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 بهره بسیار واژگان بهتر فهم برای جاهلی دوره اشعار

 معنای فهم برای احادیث و کریم قرآن از و بردمی

 هایروش به آن از پس و کندمی استفاده بسیار کالم،

 .پردازدمی البالغهنهج عبارات شرح به مختلف

 

 البالغهنهج معارج کلی خصوصیات

که از قدما برجای مانده  الغهبالنهج نخستین شرح کامل

ابوالحسن بیهقی فرید خراسان  البالغهمعارج نهجکتاب 

 عصر مختلف علوم صاحب ابوالحسن بیهقی .است

 لغت ادبیات، و زبان حدیث، قرآن، علوم جمله از خود،

 فلسفه، اصول، فقه، تاریخ، شعر، بالغت، و فصاحت و

 اثر صاحب زمینه هر در و ریاضی طب، نجوم، اخالق،

 با و توان تمام با را معارج دارد ادعا وی. بود تألیف و

 این از آن در و نموده شرح خود معلومات و دانش

 نکات و( 064: 9041 بیهقی،)برده بهره هاشـدان

 معارج(. 9-14: همان)است آورده مقدمه در ایارزنده

 سخنان از مؤلف که است سنجشی شرحی البالغهنهج

 بیهقی،)است آورده گواه و برده بهره بسیار دیگران

9041 :50 .) 

 تنها و نپرداخته البالغهنهج کامل شرح به مؤلف

 تناسب به و نموده تحلیل و شرح را عبارات برخی

 یا و تاریخی فلسفی، کالمی، ادبی، شرح به موضوع

 علم طب، نجوم، جمله از دیگر مختلف موضوعات

 شرح به خود تحلیل یا و دیگران قول از ایام و انساب

 از پسدر این شرح  که مطلبی نخستین است. پرداخته

 لغوی بحث ،آیدمی "قوله" لفظ با حضرت عبارت ذکر

 را هاواژه همه کالم اصل و ریشه بررسی با که است

 و لغویون قول ،قرآن از و داندمی اصلی معانی دارای

 .کندمی استفاده بسیار شعرا
 

 شرح انگیزه

 او از زیادی دوستانکه  کندمی اشاره مؤلف

 از بپردازد، البالغهنهج شرح به کردند درخواست

 که نیشابوری حونقی حسن بن علی ابوالقاسم: جمله

 ولی کند،می شروع را کار نـای وی درخواست هـب

 آن از پس و رسدنمی پایان به وی مرگ دلیلبه

 شرح اتمام سبب وی دیگر دوستان تحریک و تشویق

 االمام منّى التمس قبل من و. »است شده وی توسط

 الحسن بن على ابوالقاسم المحقّقين جمال السعيد

 نهج كتاب اشرح ان اللّه رحمه النيسابورىّ، الحونقىّ

 (5: 9041 بیهقی،«)...شرحاً البالغة
 

 شرح شکلی ساختار

شامل دو بخش است: بخش اول،  البالغهمعارج نهج

 البالغهنهجمقدمة مؤلف و بخش دوم شرح عبارات 

و  "قوله"باشد. مؤلف کالم حضرت را با عبارت می

دارد و پس از آن با آوردن جمله یا بیان می "ثم قال"

، به تناسب موضوع به البالغهنهجعبارت کوتاهی از 

پردازد. هرچند شرح شرح عبارات حضرت می

های دیگر اولویت دارد. البته مشکالت لغوی بر روش

نقل صرف مطالب دیگران نیست و به تحلیل گفتار 

 دیگران نیز اهتمام دارد.
 

 مقدمه شرح -4

دمه مطالبی در خصوص خود، نسب، مؤلف در مق

و  البالغهنهجنویسی بر انگیزه و تقدمش در شرح

سیدرضی،  ، اشعارالبالغهنهجمعنای لغوی و استناد 

نسب، اطالعات و دانش او، مطالبی در مورد حضرت 

 البالغهنهجو نسب وی، اشعاری در وصف  علی

دارد و به سخن برخی علما از جمله را بیان می

خصوص کالم حضرت، معنای برخی  جاحظ در

اصطالحات، بیان وجوه فصاحت و بالغت در سخنان 

 کند.حضرت اشاره می
 

 متن شرح  -2

ارات و جمالت ـرح عبـه شـدا بـتـف در ابـمؤل

شناسانه و رجوع معانی با نگاه لغت البالغهنـهـج

پردازد. او در کلمات به ریشه و معانی اصلی آن، می
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فارس، نظر لغویون از جمله ابناین بخش با بیان 

خلیل بن احمد، ابن درید، اصمعی و دیگر لغویون با 

ها و احادیث به بیان واژه قرآناستفاده از شعر، آیات 

پرداخته و پس از آن به تناسب موضوع گفتارهای 

 پردازد.حضرت به شرح آن می
 

 معارج نهج البالغهروش شناسی 
 

 قرآناستفاده از آیات 

 یا تفسیر در قرآنی عبارات از موارد بیشتر در مؤلف

 را حضرت سخن که صورتی در یا و تأیید جهت

 کریم قرآن از عباراتی به بداند قرآن آیات از برگرفته

 از مرتبه 44 از بیش اول خطبه در. است کرده اشاره

 یا دو به گاه. است برده بهره قرآنی عبارات و آیات

 - توحید - ایسوره گاه و کرده بسنده آیه از کلمه سه

 در شارح. (51-0: 9041 بیهقی،)است کرده ذکر را

 وَ بِهِ يَسْتَأْنِسُ سَكَنَ لَا إِذْ مُتَوَحِّدٌ» عبارت شرح

 را حضرت سخن( این 9)خطبه/«لِفَقْدِهِ لَايَسْتَوْحِشُ

 کهف 941 آیه به که داندمی خداوند کالم از برگرفته

 اعمّ القائل. القائلون مدحته اليبلغ قال». 1کندمیاشاره 

 كلّ كان لو انّه معنى على اعمّ اللفظ فاخذ المادح، من

 من مقتبس اللفظ هذا و. مدحه كنه بلغ لما مادحا، قايل

 أَقْالمٌ شَجَرَةٍ مِنْ الْأَرْضِ فِي ما أَنَّ لَوْ وَ﴿: تعالى اللّه قول

 كَلِماتُ نَفِدَتْ ما أَبْحُرٍ سَبْعَةُ بَعْدِهِ مِنْ يَمُدُّهُ الْبَحْرُ وَ

 « .﴾اللَّه

 عَمَلٍ لِكُلِّ أَنَّ اعْلَمْ وَ» شرح در بیهقی

 انّ اعلم:[ قوله]»: نویسدمی گونهاین (950)خطبه/«نَبَاتاً

 و الظاهر من االوّل المعنى بيان هذا. نباتاً عمل لكلّ

 هذا و. له كالثمرة الظاهر و كاالصل، الباطن فانّ الباطن،

 نَباتُهُ يَخْرُجُ الطَّيِّبُ الْبَلَدُ وَ﴿: تعالى اللّه قول من مقتبس

لَّا يَخْرُجُ ال خَبُثَ الَّذِي وَ رَبِّهِ، بِإِذْنِ  بیهقی،)«.0﴾نَكِداً إِ

 به نگاشت معاویه به که اینامه در یا (150: 9041

 5االسالم انف كان ان بعد و» :کندمی اشاره فتح سوره

 يعنى ،"حرباً" رواية[  فى و. ]اظهره و االسالم اوّل اى

 انّه اباسفيان، به عنى اللّه، لرسول حرباً االسالم ظهور بعد

 و مكّة، فتح يوم الى احد يوم من اللّه رسول حارب

 و القهر بعد اللّه لرسول حزباً صار اى "حزباً" رواية

 وَ اللَّهِ نَصْرُ جاءَ إِذا﴿ :تعالى قوله نزول و االسالم ظهور

 و الكوفة اى المصرين، بين نزلت 6﴾الْفَتْحُ

 (110: 9041 بیهقی،)«.البصرة

 

 لغت کاربرد

توجه به  معارجهای اصلی شرح بیهقی در از روش

شرح لغات و عبارات مشکل و توجه به ریشه و اصل 

فارس وی از لغویون بسیاری از جمله ابن .کلمه است

، خلیل بن احمد، فراء، اصمعی، ازهری، ةاللغمجملدر 

ابوعبید، کسائی، سیبویه، ابن درید و صاحب کتاب 

کند. گاهی به ریشه فراوان نقل قول می الغریبین

لغات، اصطالحات، عبارات و گاهی به ترجمه صرف 

کند. وی از دیدگاه لغویون، معنای واژه بسنده می

 شاعران، محدثین و مفسرین جهت روشن شدن معنا

 گیرد.بهره می

 

 توجه به ریشه و اصل کلمه -4

 معارج شرح آشکار و بارز هایویژگی از یکی

لبالغهنهج  مشکالت بیان و لغت بحث به توجه ،ا

 را هاواژه مؤلف که آنجا از. است البالغهنهج هایواژه

 اصل و اصلی معانی به داندمی اصلی معانی دارای

 در و معمول طوربه شارح. کندمی اشاره کلمه معنای

 عبارت ذکر از منظور که صورتی در - موارد اکثر

 اولین - نباشد... و فلسفی و کالمی مباحث البالغهنهج

 بهره شناسانلغت از و پردازدمی لغوی بحث به قدم

 و شخص ذکر با گاه منبع، ذکر با گاهی و 4بردمی
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 و واژگان معنای بیان به آنها ذکر بدون هم گاهی

 .پردازدمی آن تحلیل

 ال: قوله: »گویدمی "غوص" معنای بیان در شارح

 هجوم على يدلّ اصل الغوص" 8الفطن غوص یدرکه

 الطّاء بكسر فطن قد و كالفهم، فالفطنة مستقبل، امر على

  (11: 9041 )بیهقی،".فطانة و فطنة

: يقال و: »نویسدمی "قاصعه" معنای بیان در وا

 فى تطأمن على يدلّ القصع اصل ان اعلم. القاصعات

 قصعت و الجرّة، او الماء جرع ابتالع القصع و ء، الشى

  (150: همان)«.جوفها الى بها ردّ بجرّتها الناقة

 :نویسدمی اصمعی از نقل به "تنمر" واژه شناسیریشه در

 اى له تنمر االصمعىّ قال تميم، لبنى تنمّرك بلغنى: قوله»

 متنكّر هو و اال تلقاه ال النمّر الن أوعده، و تغيّر و تنكّر

 "اشنق" معنای بیان در شارح (149: همان)«.غضبان

 فى وجدت انّى» :داردمی بیان را آن کامل منبع ذکر با

 و لها شنق: غيرها و اللغة ينابيع كتاب فى اللغة اصول

 رفع اى بنفسه، و برأسه، البعير اشنق: يقال. لها اشنق

 اى لها، اشنق و لها شنق و يتعدّى، ال و يتعدّى راسه،

  (81: همان)«.عاجها اى لناقته،

 

 کلمه معنای به توجه -2

 کند،می توجه کلمه معنای به تنها مواردی در شارح

 در وی. بپردازد کلمه ریشه و اصل به اینکه بدون

 مدحرة: »بردمی کاربه را کردن دور ،"مدحره" معنای

 ،"الباس احمر" در و (48: همان)«مبعده اى الشيطان

 الباس، احمرّ. »گیردمی نظر در را جنگ فشار و شدت

 به عنى اسمه، ذكرت شئت، لو من اراد و. القتال اشتدّ اى

 و ادّعاه ما بخالف هو يعنى ،9يعرفه اللّه اظنّ ال و. نفسه

  (161: 9041 بیهقی،)«.به اخبر

 بیان معنای کلمه با ضد و نقیض، مثل و نظیر  -9

 ضد از استفاده با را واژگان معنای شارح مواردی در

 ،(19)همان: «الذّلول نقيض الصّعب. »کندمی معنا آنها

 ضدّ الحسد: قوم قال» ،(81)همان: « الذم نقيض الحمد»

 بارباب التشبّه و الترقّى طلب المنافسة و المنافسة،

 من الحسد و الموحّدين، آداب من المنافسة و الفضائل،

 ضدّ اآلجلة و اآلجل» و (966)همان: «الجهّال اخالق

 لتنخمنّها» عبارت را "النخمه" و (991)همان: «العاجلة

 مثل واو، اصلها النخمة. النّخامة تلفظ كما بعدى من اميّة

 يعنى. الطعام من و الطعام عن اتّخمت قد و. وكله و تكله

 اليهم اليعودان و اميّة بنى يفارقان الخالفة و الملك انّ

 كان و فظها، ال ذوق مجارى ىـال ةـالنخام يعود ال كما

 نظر در "تکله" مانند (160)همان: «قال كما االمر

 .است گرفته

 

 بیان معنای اصطالحی -1

 منظور و پرداخته مشکل اصطالحات شرح به بیهقی

 در را امت وی. کندمی تشریح را آن از حضرت

 تبعیت قیمی و رهبر از که داندمی گروهی اصطالح

 طريق من االمّة. »خوانندفرامی دین سوی به و کنندمی

 الى دعوة صاحب و والياً و قيّماً يتبع الّتى هى االصطالح

 عبارات این در را اعظم سواد وی. (10)همان: «دين

 االعظم، السّواد الزموا: قوله. »داندمی زیاد جمعیت

 الذى و الجماع، اتّبعوا اى كثير، عدد كلّ االعظم السواد

 و السّواد، الكثير الخلق سمّى و. الكثير العدد عليه اجمع

 اسود يرى ذلك كلّ النّ البلد، سواد االشجار و الكروم

  (198)همان: «.بعيد من

 و شیعه را جماعت و سنت اهل جاهمان در

از  و شدند جمع او گرد عثمان قتل از بعد که کسانی

 بن على اهل الجماعة اهل و. »داندمی کردند، تبعیت او
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 هذا يزل فلم عثمان، قتل بعد بايعوه حين ،طالبابي

 ادّعت ثم. عادل امام على اجتمع لمن ما النّ االسم،

 و. الجماعة و السنة اهل انّا: خالفتهم ايّام فى بنومروان

 بايعوا الّذين الصحابة الجماعة و السنّة اهل االصل فى

  (18: همان)«.عثمان قتل بعد علياً

 

 کلمه با استفاده از شعر عرببیان معنای  -1

 نکات به توجه ،البالغهنهج معارج بارز هایویژگی از

 در خصوص به است؛ حضرت سخن ادبی و بالغی

 شیعه خاص کالمی و برانگیز بحث مباحث که جایی

 نکات به را خواننده توجه تنها شارح آید،می میان به

 بزرگ شاعران شعر از و داردمی معطوف شعر و ادبی

 کمیت، نابغه، فرزدق، اعشی، ،99امرؤالقیس: 94عرب

 لبید، عجاج، ابوزبید، ابونواس، حطئیه، ابوذوئب،

 ثابت، بن حسّان راجز، کلثوم، بن عمرو اخطل، دعبل،

 احمر، ابن راعی، خالد، طرفه، الورد، بن عروة قداح،

 جریر، شنفری، هذلی، ساعدة االخيلية، لیلی عنتره،

 مواردی در و سلمی بن زهیر ،ذوالرمة العود، جران

 بعض قال" ،"الشاعر قال" صورتبه شاعر ذکر بدون

ده "الشاعر عبّر قد" ،"الشعراء ستفا رده ا  در و ب

 . است جسته مدد آن شرح و شناسیلغت

 با سوم خطبه در حضرت خود که گونههمان

 خود مقصود آن، المثلضرب و اعشی شعر از استفاده

 : کندمی بیان را

 "جابر أخى حيّان يوم       كورها على يومى ما شتّان"

. بردمی بهره 91عرب شعرای شعر از نیز بیهقی

 کمک شعر از "تنمر" واژه معنای بیان در شارح

 بدون مواردی در و ذکر را شاعر نام گاهی گیرد،می

: الشاعر قول و: »کندمی بیان را ابیاتی شاعر نام ذکر

: 9041 بیهقی،)«.قدّا و حلقا تنمّروا الحديد البسو اذ قوم

 ،«فاستكت اسماعهم ارتسخت: »عبارت بیان در و( 149

 :قوله: »گیردمی کمک نیز شعر از معنا ذکر از پس

 اى مسامعه استكّت يقال فاستكّت، اسماعهم ارتسخت

 : االبرص بن عبيد هو و الشاعر قول منه ضاقت، و صمّت

 مسامعهم فاستكّت معاشر دعا

 اسد بنى يدعو لو نفسى لهف يا

)همان: «.المسامع منها تستكّ الّتى تلك و: الشاعر قال و

119) 

 "وضین" معنای بیان جهت 945 خطبه در شارح

 آن ایـمعن هـارائ به آن از پس و استفاده رـعـش از

 : پردازدمی

 :الشاعر قال. للقتب البطان بمنزلة للهودج الوضين»

 دينها النصارى دين مخالفا        وضينها قلقا يدعو اليك

 االمر و االضطراب و السرعة فى ذلك اكثر يستعمل

 در "أبرقوا" واژه شرح در (144)همان: «.المخوف

 استناد احمرابن شعر به 91«ابرقوا و ارعدوا قد» عبارت

 : احمرابن قال: »نویسدو می نموده

  بالدنا عليك بعدت ما جلّ يا

 «.ارعد و بارضك فابرق طالبنا، و

 به استدالل و اصمعی، نظر ذکر با جاهمان در

 االصمعىّ انكره و: »آوردمی گونهاین کمیت شعر

  :الكميت بقول عليه فاحتجّ

 «بضائر لى وعيدك يدفما           زـايـي رقـاب و رقـاب

 (19: 9041)بیهقی، 
 

  نحو و صرف به توجه

 کلمات ریشه و اصلی معنای به توجه دلیلبه بیهقی

د بسیاری در ر وا ه م اق ب شتق ت صرف و ا  کلما

ردازدمی . گماردمی همت آن تحلیل و تجزیه به و پ

: دانسته فعیل وزن بر 911 خطبه در را "اثویا" واژه

 اثوياء، الجمع و الضعيف، فعيل وزن على الثّوىّ اثوياء،»
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 وزن بر را "لعین" و (114)همان: «.اقوياء و قوىّ مثل

 بمعنى فعيل اللعين: »داندمی مفعول معنای به و فعیل

 اللّه النّ ملعونا، سمّى انّما و. طريد و كمطرود مفعول

 بكفرهم اللّه لعنهم و عنها، ابعده و الجنّة عن طرده تعالى،

  (996)همان: « الملعون: قيل و. ابعدهم و طردهم - و -

: نویسدمی 94 خطبه از عباراتی شرح در شارح

 الى سبقتهم فروطا، و فرطا افرطهم و فرطتهم افرطنّ، ال»

 و السبقنّ الفرطنّ و. فرّاط الجمع و فارط، فانا الماء،

 (11)همان: «هاهنا يحتمل كالهما و المألنّ، الفرطنّ

 اتواكلتم» :کندمی بازگو را واژه مختلف اشتقاقات

 بیهقی،)«."الى وكلته و اليك االمر وكلت" من مشتق

 برای اعرابی وجه سه معارج صاحب 90(996: 9041

 در (6)کالم/«هَذَا النَّاسِ يَوْمِ حَتَّى» عبارت در "حتّی"

 يكون ان احدهما: اوجه ثلثة حتّى فى و» :گرفته نظر

 حرفا يكون ان الثالث و. عاطفة يكون ان الثانى و. جارّة

 لكم انا و» عبارت و (81: 9041 بیهقی،)«.بعده ما يبتدأ

  .)همان(داندمی حالیت بنابر نصب را (11)کالم «وزيرا

 

 بالغت
 به ایویژه عنایت جاهلی دوره سخنوران و شعرا

 داشتند آن معانی و کلمات گزینش و کالمی هایآرایه

 جاوید ایمعجزه عنوانبه که قرآن جهت همین به و

 و بود عربی بالغت فصاحت اوج زمان در شد، نازل

 واعـان و عاراتـاست و هاتـتشبی هـب آن آراستگی

 کالم آراستگی به آنان توجه گربیان که است هاجناس

 در و( 15: 9114خاقانی،)است بالغت در تفنن و

 سخنوری و بالغت از بلندی مرتبه به جاهلیت زمان

 نموده اشاره آن به نیز قرآن که یافت دست

 از پس نیز حضرت سخنان(. 91: 9181 ،شوقی)است

 و کوتاه سخنانى است، بالغت نمونة بزرگترین ،قرآن

 الفاظ آهنگىهم اثر در... جوشان و نیرومند اما آشکار

 درآمده رسایى کامالً صورتبه اغراض، و معانى و

 (.56: 9141 جرداق،)است

: جمله از بالغت هایجلوه و نکات به توجه

 حضرت سخنان در زیبا تشبیهات و کنایه استعاره،

 (. 65: همان)زندمی موج

 دور نظر از را امیرمؤمنان سخن در بالغت شارح،

.  95است نموده بیان و نیتبی را آن خوبی به و نداشته

 با که حال مقتضای با است کالم مطابقت بالغت

 باشد راهـمـه آن اراتـعب یـوایـشی و فصاحت

 جاحظ قول بیان از پس شارح(. 11: 9104هاشمی،)

 وجوه و هازیبایی به حضرت کالم ارزش بر مبنی

 انى وددت». کندمی اشاره حضرت کالم در بالغت

 اخذت و عنّى، انسابها قطعت و مصنّفاتى، جميع اعطيت

 و طالبابي على الى منسوبة كلمات ثلث بدلها

 كالم فى مذكورة الوجوه هذه و. الىّ منسوبة صارت

  (94-99: 9041 )بیهقی«.اميرالمؤمنين

 عرانين من العيون ينابيع فجرّ» عبارت شرح در وی

 بالغت و فصاحت نهایت درآن را  (19/)خطبه«انوفها

 . (984: 9041 )بیهقیداندمی

 انواع دارای را (1/)خطبه«الفجور زرعوا» عبارت

 اقسام من فيه جمع كالم هذا و» :داندمی کالمی بالغت

 و. المقابلة من قسم و المكافاة و التّتميم البالغة

 لـلِمث الّا ةـالفصاح ذهـه الـامث دـاليساع

 نیز سیدرضی و (41: 9041 )بیهقی«.اميرالمؤمنين

 که نهاده البالغهنهج را مجموعه آن نام هدفش، با مطابق

 اشاره نموده، بیان شارح که بالغت وجوه از برخی به

 . شودمی

 

 استعاره -4
 دارای را "جذّاء بید" عبارت سوم خطبه در مؤلف

 : داندمی زیبایی استعاره
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 جذّاء، يد يقال و. مقطوعة اى الحاء، و بالجيم جذّاء بيد»

 قلّة الى يشير. به استعين من وصلنى ما المراد و توصل، لم اذا

 را ،"درج و دبّ" عبارت و «.مليحة استعاره هى و. النّاصر

  (.14: )همانداندمی "المیّت و الحىّ" از استعاره

 القرون تلتفّ: قوله: »آوردمی دیگر عبارتی در وا

 النّاس بين يقع الّذي التعادي عن استعارة ،16بالقرون

 القوىّ يغلب و بينهم السيوف سلّ الى يؤدّى حتّى

 کل تحت" عبارت و (918: 9041 )بیهقی«الضعيف

 و تفرقه نهایه از استعاره را 946 خطبه در "کوکب

 .(149)همان: داندمی پراکندگی
 

 کنایه -2

 الفرو لبس االسالم لبس»شارح در شرح عبارت 

ها ه از کثرت بدعتـایـآن را کن (948/)خطبه«مقلوبا

 56. در کالم (141: 9041 )بیهقیداندن میـدر دی

 "المقام و النزول"را کنایه از  "جرانه ملقیا"عبارت 

 فِي ثَقُلَتْ وَ». وی در عبارت (918)همان: داندمی

را سختی  "وطأته ثقلت" (918/)خطبه«وَطْأَتُه الْأَرْضِ

 الناس يكون عمّن كناية»داند: و شدت برای مردم می

 (114: 9041 ،)بیهقی«عناء. و مشقّة و تعب فى منه

 عُرُوقِي عَلَى مَضْرُوباً لَا وَ»مؤلف در عبارت 

 آن را کنایه از   (918 یتا: دعاصالح، بیصبحی)«بِسُوءٍ

 . 94(190: 9041 ،)بیهقیداندمی "التهجين"
 

 تشبیه -9

 وزراً كسرها يكون اداح فى بيض كقيض»شارح عبارت 

آن را تشبیه به  (966/)خطبه«شرّا حضانها يخرج و

الجاهل،  بتقويم تشبيه هذا قيل»داند: تقویم جاهل می

 الذى المتعنّت او المعاند الحق عن الجانى الجاهل فان

 ،)بیهقی«اداحى. فى كالبيض مثله ارعواء، له اليرجى

9041 :148) 

 مجاز -1

 (986/)خطبه«بالظلمة النور ضادّ» مؤلف در شرح عبارت

 االمام قال»داند: پس از نقل قول وبری آن را مجاز می

 الى يرجع ال االبيض و االسود بين المضادّة: الوبرىّ

 و مثله. يضادّ ال المثل و متماثلة، االجسام الن الجسمين،

 و البياض، و السواد هو و لونها الى ترجع المضادّة انما

 انّهما: الجسمين فى يقال المجاز بطريق

 (100: 9041 ،)بیهقی«متضادّان.

 

 حدیث از استفاده

 مةـو ائ ویـبـن ثـادیـات و احـذکر روای

 در کنار گفتار گهربار حضرت معصومین

کننده گفتار حضرت و مایة استحکام و استناد تقویت

آن است و در جهت صحت و درستی حدیث گامی 

با توجه به  البالغهنهجمؤثر است. از دیرباز شارحان 

 و دامان رسول قرآنپرورده  اینکه امیرمؤمنان

 و گفتار رسول قرآناکرم بوده، سخن وی را تفسیر 

اهلل دانسته و سخنان ائمه دیگر را در راستای گفتار 

 البالغهنهجاند. بیهقی در معارج علوی بیان نموده

اهلل استناد کرده، ولی در  بسیار به روایات رسول

ای ننموده و در به گوینده حدیث اشارهبرخی موارد 

 روایاتی آورده است.  مواردی نیز از دیگر ائمه

 نامه با رابطه در پیامبر قول شارح با استناد به

 از خوردن فریب عدم در 00 نامه در ابیه زیاد بن به

 لقول اميرالمؤمنين، ذلك فنفى»آورده:  معاویه

 (181)همان: «الحجر. للعاهر و للفراش الولد: النّبى

 استناد با (19/)خطبه«ناطقة بالتّدبير فحجّته» عبارت در

 هى اللّه من التدبير»: نویسدمى پیامبر سخن به

 فى الفساد وجوه عنه ينتفى وجه على الفعل احداث

 عن الخبر ورد لهذا الصالح و من بوجه فيختصّ العاقبة،

 التتفكّروا و الخلق، فى تفكّروا: قال انّه ، اللّه رسول
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 دبّره الّذى بتدبيره اى بتدبيره، الّا تدركوا لن فانّكم. الخالق فى

 (946: 9041 ،)بیهقی«لمعرفته.

در بیان تأویل و دوری از آن، پس از بیان کار 

در ممنوعیت  اصحاب سبت به روایت پیامبر

 على تأوّلوا» :تأویل بدون ضابطه اشاره نموده است

11فاكذبهم اللّه
 اللّه على يتألّ من : النّبى حديث فى 

  (186: 9041 ،)بیهقی «يكذبه.

را  روایت امام جعفر صادق 985خطبه  دراو 

 من: محمد الصادقجعفر بن  قال و»کند: ذکر می

 من و متعنّ، فهو المجهود، ببذل الحقّ الى يصل انّه ظنّ

)همان: «متمن. فهو المجهود، بذل بغير اليه يصل انه زعم

خطبه « هو االول و االخر»در شرح عبارت:   (111

جعفر بن  سئل»نویسد: می از امام صادق ،اول

 يزللم : فقال اآلخر، و االوّل عن محمد الصادق

 كان اذا و يكن، لم ان بعد االشياء فاحدث ء، شى كلّ قبل

 انّه على دلّ يزل،لم انّه على دلّ فلمّا يزل،لم  قبلها

 يزللم الّذى ان و له، ال آخر له ال اوّل الّذى النّ اليزال،

 اآلخر و ازليّاً، االشياء، كان الذى االوّل فهو اليزال، و

در مواردی نیز از  (01)همان: «ابديّا. بعدها يكون الّذى

 الن: البصرىّالحسن  قال»کند: ت میـه روایـابـصح

 االرض طالع من الىّ احبّ النّفاق، من ء برى انّى اعلم

در موارد متعددی نیز حدیث و  (111)همان: «ذهباً

 فی"روایت را بدون ذکر قائل و گوینده و با عنوان 

 طعن دون»در شرح عبارت: مثالً آورد. می "الحدیث

 فى» نویسد:می (910/)کالم«. النسيم منه يخرج دراك

 (195: 9041 ،بیهقی)«النسمة. منه فانّ الغبار تنكّبوا: الحديث

 

 پیامبر قول تفسیر

بیهقی به مواردی که سخن حضرت منقول از کالم 

 کند. بوده، توجه کرده و به آن اشاره می پیامبر

آن  (94/)کالم«غَيْرِهِ خَطَايَا حَمَّالٌ»در شرح عبارت 

 مأخوذ»داند: را برگرفته از سخن و روایت پیامبر می

 و وزرها فله[ سيّئة] سنّة سنّ من: النّبى قول من

 (944: 9041 ،)بیهقی«القيامة. يوم الى بها عمل من وزر

آن را  (94/)کالم«جَهَالَات خَبَّاطُ جَاهِلٌ»و در شرح عبارت 

 الفصل هذا و»داند: می اهللبرگرفته از قول رسول 

 المراد و جهالً، العلم من انّ: النّبى قول من مأخوذ

 لدينه اليه يحتاج ما يذر و اليه، ما اليحتاج يتعلّم ان بذلك

  (949: 9041 ،)بیهقی«عاقبته. سعادة و

 

 البالغه نهج در عرفی زبان تأثیر به توجه

کریم معانی جدیدی را بر دامن واژگان  قرآن کهچنان

 هـقـش از آن سابـیـه پـاد کـهـرب نـمرسوم ع

(، امیرمؤمنان نیز 116: 9181نداشت)سعیدی روشن، 

و واضع علم صرف و  قرآنپرورده مکتب که دست

جهت ارائه سخن الزم اما  .نحو عرب بود، چنین کرد

 کنند، دریافت کرد.است آنچه اهل زبان با آن تکلم می

در مواردی سخن حضرت را  معارجصاحب  

داند. وی بدعت را در برگرفته از قول عرب می

داند: چنین می (94/)کالم«بِدْعَة بِكَلَامِ مَشْغُوفٌ»عبارت 

 الرّاحلة، ابدعت: العرب قول من مأخوذ البدعة»

 فتنة»عبارت ذیل در  (944: 9041 ،)بیهقی«.كلّت

 التمييز معناها: يقال»نویسد: می (11/)خطبه«عمياء

 الصّؤل الجمل و للسيل العرب قول من مأخوذ فيها،

 .(911: 9041 ،)بیهقی«.اليميّزان النّهما االعميان،

مقابل هرچند که معروف است سخن عرب در 

در مقابل او سر فرود  ،کس سر فرود نیاورده بودهیچ

 .(594: 9146عبدالمقصود، )آورد

 



 1493 پاییز و زمستان، دوم، شماره دومسال  شناسی دینیدوفصلنامه مطالعات روش  22

 کریم قرآن تفسیر از استفاده

بیهقی در شرح خود بارها از تفاسیر مختلف با ذکر 

، "المفسرینقال بعض"نویسنده، تفسیر و یا با عبارت 

استفاده نموده است. وی از تفاسیر  "قیل فی التفسیر"

و دیگر تفاسیر اهل  ثعالبی، زمخشری، غزالی ثعلبی،

در  "سحاب"سنت نقل نموده است. وی در شرح 

به تفسیر زمخشری اشاره و آن را مخالف  15خطبه 

 االعصار: الزمخشرىّاالمام  قال»داند: سخن امام می

 اعصرت من االعصار، ذات بمعنى كانّها السّحاب،

 كما المعنى هذا كان لو و. بالمطر تعتصر كانت اذا السحاب،

: اليقال النّه. اميرالمؤمنين لقول منافيا لكان هاهنا، اليه ذهب

  (991: 9041 )بیهقی«السّحب. اى االعاصير، تهبّ

 تَكُونُوا لَا وَ»در خطبه قاصعه  "ام ابن"وی در شرح 

-قال »نویسد: از قول ثعلبی می 91«أُمِّه ابْنِ عَلَى كَالْمُتَكَبِّرِ

  لالب و التحقيق، على االمّ من الولد كون: التفسيرفى  الثعلبىّ

 (158-151: 9041 )بیهقی«الحكم. جهة من
  

 استفاده از تاریخ

های این توجه به نکات تاریخی از دیگر شاخصه

شرح است که شارح به تناسب از آن بهره جسته 

 -وی عالوه بر اینکه مورخ و صاحب اثر تاریخی  است.

 تاریخاست، از منابع تاریخی از جمله  - بیهقتاریخ 

  .14کندابن مبرد، حاکم نیشابوری یاد می الکاملو  طبری

و  ختهبه ذکر تاریخ مصقله پردا 00در کالم وی 

بن  يثربّىبن  شبلبن  هبيرةبن  مصقلة هو و»نویسد: می

 كان و شيبان،بن  ثعلبة بن مالكبن  ربيعةبن  امرءالقيس

 على ثمّ المداين على اميرالمؤمنين جهة عن عامالً

 19(919: 9041 )بیهقی«االنبار...

 

 های کالمیبیان دیدگاه

پردازد. شارح بنابر دیدگاه کالمی به مباحث کالمی می

 "عند المتکلمین"، "قال المتکلمین"گاهی با عبارت 

طور مستقل مسائل کالمی مرتبط و در موارد دیگر به

کند، ولی در موارد میبا عبارات حضرت را بیان 

کالمی مورد اختالف بدون توجه و با توضیح کوتاه 

 ثبوت فى اختلفوا العلماء انّ»کند: نظر میصرف 

 فعلى. المعلومات و المقدرات بعدد تعالى للقديم الصفات

 ان و عالماً، و قادراً كونه فى لصفاته النهاية القول هذا

 بكونه واحده صفة له انّ الصحيح هو اآلخر القول كان

: 9041بیهقی، )«عالما. كونه فى كذا له، النهاية ما على قادراً

 او بالغير االضرار ارادة المتكلمين عند الغضب و»، 11(940

 (108: 9041بیهقی، )«له. نفع كراهة

 

 توجه به مباحث نجومی

شرح و تفصیل مباحث نجومی با توجه به تألیف در 

و امثله االعمال  جوامع احكام النجوم -زمینه نجوم 

: 1731 اوجبي،)النجومية، موامرات االعمال النجومية

البالغه عبارات حضرت جای نهجدر جای  - (31-33

را در خصوص آسمان، زمین، خورشید، ماه، 

های رومی، سالها، اهـارگان، فصول، مـستارگان، سی

ا استفاده از ـطور مفصل، بزردشتی و قمری، به

گیری از نظرات ع خود یا با استفاده و بهرهـابـمن

 است. منجمین شرح داده 

 هذه مثل للشمس انّ لوال و» :وی در عبارت

 الصيف، و الشتاء و الخريف و ربيع يكنلم  الحركة،

 و البطيئة، و السريعة الحركتينمنطقتى  بين فخولف

: 9041بیهقی، )«.بطيئة االخرى و سريعة االولى جعلت

و در موارد متعددی مباحث نجومی را با  11(64

 الفلك: قوم قال و» سازد:مباحث فلسفی همراه می

 بالطباع، الحركة و الشّكل مستدير جسمانىّ جوهر

 وضع على يسكن ايضاً ال و موضعه، عن اليتزحزح

 حدّ غير هؤالء عند الجوهر حدّ و موضعه. فى واحد

 (11-948: 9041بیهقی، )«. الجسم
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 های فالسفه و حکماتوجه به دیدگاه

با توجه به نظر فالسفه و  البالغهنهجشرح عبارات 

 غيره ظاهر كلّ»های دیگر شارح است: حکما از روش

 الحىّ و مانع، دونه يكن لم اذا المحسوس النّ غير باطن،

 ان يصحّال ظهوره مع و ظاهر، فهو السالمة، على المدرك

 االشياء، فى يحلللم : الحالة... قوله هذه فى اليدرك

)همان: «االعراض. امارات من االشياء فى الحلول قيل

« زَمَانٌ لَا وَ وَقْتٌ يَتَقَدَّمْهُ لَمْ وَ»و در شرح عبارت  (901

 االرضون و السموات» نویسد:می 981خطبه  از

 يقال حتّى بعد، ال و قبل وجودها يكن قبل لم و وجدت،

 عارضتان البعديّة و القبليّة فان. ذلك قبل يوجد لم لم

 وجود اال بعد يوجد الزمان و. الزمان عوارض من

 االجسام وجود قبل يكون ان اليجوز فكما. االجسام

 المكان، عوارض من عارضتان النّهما تحت، ال و فوق

 ال و قبل االجسام وجود قبل يكون ان يجوز ال فكذلك

 و الزمان، وجود على الوجود موقوف ذلك النّ. بعد

 الحركة و الحركة، وجود على الوجود موقوف الزمان

-181)همان: «.االجسام وجود على الوجود موقوفة

181) 

 

 بیان دیدگاه عرفا

، "قال بعض العارفین"بیان قول عرفا با عبارات 

 هایاز روش بدون ذکر نام عارفی "واحد من العارفین"

 هذه دنياكم اللفيتم»رود: مؤلف در شرح به شمار می

 من معناه على اليقف كالم. عنز عفطة من عندى اهون

 بين جمع الكالمين، هذين و الزهاد، هذا انّ الّا الذوّق، طريق

  (88)همان: «العارفين. خواصّ من هما و الزّهد، و العلم

 قال و»نویسد: می 948در شرح عبارت خطبه 

 يمكن كمال عن عارف كلّ تعالى، ينزّهه: العارفين بعض

  (116)همان: «النقصان. عن عامّى كلّ ينزّهه كما للحق، ادراكه

اصطالح معروف عرفا را از زبان حضرت داود 

 لم ربّ يا: قال ،النّبىّ داود انّ روى و»آورد: می

 مخفيّاً كنزاً كنت داود يا: فقال الخلق و العالم خلقت

 الّا يعلمه ال رمز هذا و. اعرف ان اردت

  10(54)همان: «العارفون.

 

 بیان دیدگاه اطباء

با توجه به نظر اطبا از دیگر  البالغهنهجشرح عبارات 

رود که های خاص این شرح به شمار میویژگی

"قال االطباء"مؤلف در اکثر موارد با عبارت 
15 

مباحثی را مطرح نموده است. وی تألیفاتی در این 

اطعمة المرضي، المعالجةاالعتبارية، "زمینه با عناوین 

 "اسامي االدوية و خواصها، قواعد علم الطب.

 . (44: 9148اوجبی، )دارد

از قول بقراط  (4)قصار/"صدقه"وی در شرح 

 امراض االمراض  من: االطبّاء مقدّم بقراط قال»آورد: می

و در  (044: 9041 بیهقی،)«الصّدقات. و القرابين عالجه

 للسيوف انبى فانّه االضراس، على عضّوا قوله» عبارت

 من طويل بفصل يتعلّق الكالم هذا شرح الهام، عن

در  (195)همان: «موضعه. فى نذكره الطّبّىّ التشريح

با ارجاع به کتاب خود آن را  «الكبير فيها يهرم»عبارت 

 دام ما: سرّ االدب كتاب فى»داند: اطبا میبرخالف قول 

 الى كحل هو ثم شابّ، فهو االربعين و الثلثين من الرجل

 اقاويل بخالف العرب عند السّتين ان يستوفى

بّاء.   (89)همان: «االطّ

 

 یابی( و مرجع ضمیربیان مخاطب)مصداق

های معمول بیان مصادیق و منظور حضرت، از روش

توضیحی کاملی در بعضی شارح است. هرچند 

دهد، ولی مصادیق عبارات حضرت را ها نمینمونه

 کند: بیان می
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يار»  .. منّا.طالبابي بن جعفر به عنى الجنّة، فى الطّ

 و قوله:. الحسين و الحسن اى الجنّة، اهل شباب سيّدا

 قال حيث معيط،ابى بن عقبة صبية اى النّار، صبية منكم

 لم و»، (141-140)همان: «النّار لهم و لك: النّبىّ

 انّ بذلك المراد ،66البيعة على يؤتيه ان شرط حتّى يبايع

 مصر والية اليه يفوّض ان معاوية على شرط العاصعمرو بن 

 (996: 9041 بیهقی،)«يبايعه. حتّى

 

 بیان حال و نسب اشخاص

ها در فهم کالم شناسی و شناخت شخصیتنسب

گشاست که با توجه به تخصص بسیار مؤثر و راه

شناسی به عرب و نسبمؤلف در تاریخ و ادبیات 

ها را معرفی نموده است. وی در خوبی شخصیت

 قيس بن االشعث هو و»نویسد: شرح حال اشعث می

 قيس بن االشعث نسبة و. ملوك هم و كندة من الكندىّ،

 بن ربيعة بن عدىّ بن جبلة بن معاوية بن كربمعدى  بن

 معاوية بن مرتّع بن ثور بن معاوية بن الحرث بن معاوية

  (941)همان: «.كندة بن

 اخو»نویسد: می "اخو هوازن" باره عبارتو درا

بن  معاويةبن  جشم بنى من الصّمّةبن  دريد النّ هوازن،

 علقمةبن  عمربن  الصمةدريد بن  نسبة و هوازن،بن بكر

 بن بكربن  معاويةبن  جُشَمِبن  عديّةبن  خداعةبن 

14(916)همان: «منصور.بن  هوازن
 

 

 المثلاستفاده از ضرب

های اصلی ادبی و زبانی از شاخصهتکیه بر مباحث 

شارح عبارات متعددی از  .رودبه شمار می معارج

 هایالمثلو یا برگرفته از ضربالمثل را ضرب البالغهنهج

یا  "فی المثل"هایی چون: و با عبارت عرب دانسته

 قدح حنّ :قوله»بیان نموده است:  "العرب فی المثلقول "

بیهقی،  )«الشهرة. فى التعادله مشهور للعرب مثل 61منها، ليس

  (181)همان: «للعرب. مثل الكىّ، الدواء آخر»و  (141: 9041

 الْجَمَلِ جَرْجَرَةَ فَجَرْجَرْتُمْ»عبارت  همچنین

د ـدانمثلی میـالق ضربـابـرا مط (11)خطبه/«الْأَسَرِّ.

 عضّه لمّا جرجر: المثل فى و»نویسد: و می

 (911: 9041بیهقی، )«الكلّوب.

 

 قرآنی توجه به مباحث علوم

با توجه به اینکه کالم  قرآنیشرح مسائل علوم 

است، اهمیت دارد و شارح  قرآنحضرت برگرفته از 

نیز در مواضع مختلف به آن توجه و آنها را بیان 

نموده است. وی در خطبه اول در بحث ناسخ و 

 السنّة نسخ جواز فى اختلفوا ثم»نویسد: منسوخ می

  (40)همان: «اليجوز.: قوم فقال بالقرآن،

بیهقی در موارد بسیاری همانند آنچه مفسران در 

بندند به بیان شأن نزول کار میبه قرآنیتفسیر آیات 

 اهل»پردازد. وی در شرح عبارت: عبارات حضرت می

ملل  (9)خطبه/«منتشرة. اهواء و متفرّقة ملل يومئذ االرض

 اهل كان»کند: متفرقه را به مذاهب مختلف تفسیر می

 و النّصارى و اليهود ،اللّه رسول عهد فى الملل

 االوثان عبدة و الدهريّة و الصابئين من فرقة و المجوس

 يدينون ال حولهم من و مكة اهل و السمئيّة و

 (41: 9041 بیهقی،)«بدين.

 

 فقهتوجه به فقه و اصول

های دیگر توجه به مباحث فقهی و اصولی از روش

است. وی به  البالغهنهجمؤلف در شرح عبارات 

تناسب موضوع، مطالبی مطرح نموده است. برای 

 نمونه در خطبة اول به تفصیل بحث نموده است: 
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 السّنّة فى و معلوم فرضه الكتاب فى مثبت بين و»

 الكتاب فى مرخّص و اخذه، السّنّة فى واجب و نسخه،

 جواز االولى الفقه، المسالة اصول فى مسائل هاهنا تركه،

 مستقبله، فى زائل و بوقته واجب بالسّنّة، الكتاب نسخ

 بوقته واجب: يروى و اصوله. و الفقه فى مسائل هذه

  (41-40: همان)«رمضان. صوم

و  صلوةبه شرح زکات،  911بیهقی در شرح کالم 

به صحت  صلوةپردازد و در قسمی از معانی امانت می

بیعت از امام  ی کهران در صورتزانماز جماعت نمازگ

 الصلوة فى المقتدى فكذلك»پردازد: داشته باشند، می

 و الركوع و السجود فى االمام يتبع لالمام،

  (194-199)همان: «غيرهما.

 

 توجه به کلمات دخیل

های این شناسی لغات دخیل از ویژگیاشاره به ریشه

 مركب هو و. رجل اسم موسى و»رود: شمار میشرح به

 فى و. تصنيفى من االزاهير كتاب فى ذكرته عبرىّ،

 العبرّيين عند "مو" و الماء من المستخرج هو السريانيّة

  (91)همان: «الشّجر. "شى" و "الماء"

. بعربى ليس لفظ ابليس»داند: ابلیس را سریانی می

 سريانيّاً كالماً ردّ فقد بلس، اى ابلس من انّه: قال فمن

  (65)همان: «عربى. كالم الى

 كسري» داند:کسری را معرب خسرو می همچنین

 من بكسرى لقّب ملك اوّل حمير، و تبّع و قيصر و

 ،"خسرو" معرّب كسرى: قيل و نوشروان، العجم ملوك

 (164: 9041 بیهقی،)«العادل. الملك كسرى معنى قيل و

 

 توجه به جغرافیا و فضای صدور کالم

صدور کالم هرچند رویه معمول فضای توجه به 

طور کامل آن نیست، ولی به البالغهنهجشارح در همه 

بصره،  ها مانندرا از نظر دور نداشته است. در معرفی مکان

: همان)کندمطالب مفیدی ارائه می انبار، هیت و هجر

10، 994، 111، 141).  

نویسد: می 14در مورد خوارج در کلمات قصار 

 نزلوا النّهم الحروريّة،: لهم يقال الحروريّة، من رجل»

 و هناك اجتمعوا و بنهروان، موضع هو و بحروراء،

 نفر هناك بقى و الفان، منهم فرجع اميرالمؤمنين، ناظرهم

 انتم اسميّكم ممّا: اميرالمؤمنين فقال الخوارج، من

  (091)همان: «بحروراء. الجتماعكم الحروريّة

 

 توجه به مباحث اخالقی

مؤلف بیان مسائل و تذکرات اخالقی را از نظر دور 

 نداشته و آن را در قسمت شرح عبارات مورد نظر

 على داللة ،69نفسى على لبّست ما» شرح نموده است:

 طهارة و طويّته خلوص و باطنه صفاء و سريرته نقاء

 و عقله كمال على يدلّ علىّ، لبّس ال و: و قوله  ذاته

 مكارم مجامع اللفظان هذان و تجاربه. كثرة و علمه

آورد: در شرح زهد می (19: 9041 بیهقی،)«.االخالق

 باطالع ابتهج من المعنى ،73الزّهد اخفاء الزّهد افضل»

 ان الّا الرّياء، باب قارع فهو عبادته، و زهده على الخلق

 اللّه فاظهر زهده، اخفاء اراد انّه بسبب ابتهاجه يكون

 التى معاصيه اخفى و منه، طلب غير من طاعته حسن

 لطف بانّ فابتهج. وافر فضل و كامل لطف هذا و خبأها،

 محصّل و سيّئاته. يستر عفوه و حسناته يظهر تعالى اللّه،

 ممّا المعاصى ترك و الطاعة انّ الزّهد اظهار، فى الكالم

 (041: 9041 بیهقی،)«اللّه. رضى الى بهما يتقرّب

 

 البالغهنهجعدم شرح کل 

و  هنمود البالغهنهجاقدام به شرح تمام مؤلف هرچند 

را دارد، لیکن تمام  البالغهنهجادعای شرح تمام 

عبارات آن را شرح ننموده و تنها عبارات مشکل و 

ها به ده و در بسیاری از خطبهکرپیچیده آن را شرح 
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 98در خطبه که چنان است. شرح عباراتی بسنده کرده

 .(941)همان: استبه شرح عبارتی بسنده کرده 

ها را ها و حکمت، نامههاهبرخی خطب همچنین

و  64بدون شرح رها نموده است. برای نمونه قول 

یک به شرح  01نامه دوم را شرح ننموده و در نامه 

: 9041 بیهقی،)بسنده کرده -الزرقی  -کلمه از آن 

نامه را شرح  58ها تنها عباراتی از نامه و از بین (181

مورد و آن  944بین کلمات قصار حدود  ده و ازکر

 شرح نموده است. را هم بعضی عبارات

 

 اصالح نظر سیدرضی و دیگران

مؤلف در همه موارد سخن سیدرضی و یا دیگران را 

 نپذیرفته و به اصالح آن اقدام نموده است. 

بن پس از بیان قضیه معقل  91در شرح وصیت 

 کههنگامی»کند: قیس ریاحی، آنچه سیدرضی نقل می

 شام بسوى تن هزار سه با -مدائن  از - را او

 امّا و»داند: هرمز میوی آن را به سوی رام  ،«فرستاده

 انّ قيسبن  معقل حقّ فى الرضىّ السيد قول

 فى ذلك يوجدفلم  الشام، الى انفذه اميرالمؤمنين

)همان: «ذكرناه. ما التواريخ فى وجد انما و التواريخ،

144-161)19  

 

 تصحیف 

دقت  ه عدم  ا توجه ب ب تاریخ و  در طول 

سخه سانن وی و پس از آن عدم توجه و مقابله با  ن

 البالغهنهجهایی در متون صحیح، تصرفات و تصحیف

ی، ـولـ؛ دزف09: 9186وی، ـصطفـ)م11پیدا شده است

9181 :5/49 .) 

اش با زمان شارح به علت تقدم و نزدیکی

موارد توجه کرده و موارد این به  البالغهنهجگردآوری 

اضافی را وارد متن شرح ننموده و یا عبارات صحیح 

و من »عبارت  ،را ذکر نموده است. وی در خطبه یکم

عبارات قبل و را با وجود شرح  11«جهله فقد اشار اليه

راوندی، ؛ 15: 9041 بیهقی،)ده استکرشرح ن ،بعد آن

: 9158 ی،ی؛ خو9/956: 9146، لتستریا؛ 9/11: 9160

-آن را اضافی دانسته ،و اکثر مصححان( 9/194

؛ 01: 9186مصطفوی،  ؛9/14: 9184 اند)جعفری،

  (.40: 9181امینی، 

 و الجمود و البلّة و»ها عبارت در برخی نسخه

: تابی عبده،)حذف شده است« السّرور و المساءة

، ولی بیهقی آن (9/961: 9145 شیرازی، مکارم ؛9/19

 ؛61: 9041 بیهقی،)دهدشرح میو کرده را ذکر 

 ؛9/541: 9114 الحدید،ابیابن ؛9/61: 9160 راوندی،

و در  (9/18: 9184جعفری، ؛11: 9141 االسالم،فیض

اليفره المنع و اليكديه »( عبارت 19خطبه اشباح)

 .(961: 9041 بیهقی،)صحیح ذکر شده است« االعطاء

 

 دهیشیوه ارجاع
 

 شرحمنابع و شیوه ارجاع دهی در 

توان آن را شرحی که می معارجبیهقی در شرح 

ده، کرتحقیقی به شمار آورد، از منابع زیادی استفاده 

موارد به یک صورت به آنها ارجاع نداده  ةولی در هم

است. وی در ارجاع به منابع و استفاده از آنها به 

های مختلفی عمل نموده است. وی از منابع روش

فاده کرده و از شروح متعددی در علوم مختلف است

نقل مرتبه از وَبَری  84قبل از خود بیش از  البالغهنهج

قبل از وی که کند ادعا می وجود با این و کندقول می

 . استکسی به این کار نپرداخته 

دان، مفسران، ـر دانشمنـاده از نظـفـا استـوی ب

مهندسان، منجمان، اطباء، لغویون، شعرا، متکلمین و 
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حکما با اشاره به منبع مورد نظر یا بدون اشاره به آن، 

 پردازد. می البالغهنهجبه شرح 

اولین شرح کامل  معارجاب ـکتاینکه  وجودبا 

رود که ظار میـرود و انتشمار میبه هـالغـالبهجـن

از آن استفاده کرده باشند، ولی  مؤلفشارحان پس از 

از جمله:  د،ـانردهـره بـبه آنمعدود شارحانی از 

الدین محمد کیذری بیهقی نیشابوری در شرح قطب

در  -فرید خراسان -بیهقی شرح از  الحقائقحدائق

کیذری، بیهقی ده است)کراستفاده  البالغهمعارج نهج

 (. 54: مقدمه9164پژوه، ؛ دانش9/64: 9145

خود از شرح بیهقی بهره عتایقی نیز در شرح ابن

 (. 69: مقدمه 9164پژوه، )دانشبردمی

دهی به های متعددی در ارجاعاز روش معارجدر 

 :ده که عبارتندشمنابع استفاده 

 

 ذکر نام مؤلف -4

در این شرح از منابع متعددی معارج کتاب مؤلف 

گیرد که در مواردی بدون ذکر منبع، تنها به بهره می

 11ه ـال در خطبـعنوان مثکند. بهاشاره میآنها مؤلف 

 قال»آورد: میاو کتاب نام از قول قتیبی بدون ذکر 

 على القول موضع اللسان وضع: القتيبىّ

 (999)همان: «االستعارة.

 كُفِيتُهُ فَقَدْ الرَّدْهَةِ شَيْطَانُ أَمَّا وَ»در شرح عبارت 

حمدخطبه قاصعه از قول  از« بِصَعْقَة ن ا یل ب  خل

 كثيرة اكمة شبه الرّدهة: الخليل قال»نویسد: می

و از وبری در همه موارد با  (165)همان: «الحجارة.

 کند.یاد می« الوبرى االمام قال و»عبارت 

 

 ذکر نام کتاب -2

کتاب، بدون نام ذکر  ،های ارجاع دهی مؤلفاز روش

خطبه قاصعه شرح وی در  باشد.میآن مؤلف نام ذکر 

: الصحاح كتاب فى» نویسد:می صحاحبه نقل از کتاب 

 قتله و بنهروان، الخوارج مقدّم الرّدهة شيطن

و در عبارت  )همان(«. حتهـبصي ذكره، كما اميرالمؤمنين،

في مجمل اللغة: »نویسد: می 10«الْبَيَان ذَاتَ اءَـَجْمـعَـْال»

  (86: 9041 بیهقی،)«البيان الكشف عن الشيء.

 کتاب المضاف و المنسوباز  11در شرح خطبه 

 فى المعصية، الى ذريعة اللّه ستر اتّخذ و»نویسد: می

 و الشيب و االسالم اللّه ستر: المنسوب و المضاف كتاب

 (919)همان: «النّاس. صدور ضماير و الكعبة

 

 ذکر نام کتاب و مؤلف -9

کند، از یاد می معارجشارح از چند کتاب خود در 

ازاهیر ، سرّ االدب، االقوالاالمثال و بدایعمجامعجمله: 
استفاده  ازهار الریاض و عرائس النفائسیا  الریاض

، 911، 995، 14، 89، 41: 9041 بیهقی،)نموده است

و آنها را با  (059، 161، 149، 151، 194، 915

مشخص  "ذکرت فی کتاب"و  "من تصنیفی"عبارات 

نقل  ریـخ طبـتاریاز  15ه ـکرده است. وی در خطب

 بكم، لى  انّ لوددت اميرالمؤمنين قال فكذلك»کند: می

 بن محمد تاريخ فى مذكورة القضية هذا و. يبدلكم اى

 تفسیر ثعلبیاز  911و در خطبه  (990)همان: «.جرير

 االمّ من الولد كون: التفسير فى الثعلبىّ قال»آورد: می

 (158)همان: «التحقيق. على

 

 عدم ذکر منبع -1

با  کند وای به منبع نمیشارح در موارد زیادی اشاره

قال "، "قال الشاعر"، "یقال"، "قیل"، "قال"عبارات: 

قال بعض "، "قال المهندسون"، "اءـلمـبعض الع

قال بعض "، "قال بعض العارفین"، "المفسرین

قال "، "قال بعض السلف"، "قالت االطباء"، "االطباء

قال "، "زعم بعض الکوفیین"، "قوم من رواة االخبار

 "قیل فی التفسیر"، "فی بعض الکتب"، "بعض الفقها

 آمده است. 
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بْتُ وَ»بیهقی در شرح عبارت  أَةَ أَنْكَرَ لِمَنْ عَجِ  النَّشْ

از نظر  (16)قصار/«الْأُولَى النَّشْأَةَ يَرَى هُوَ وَ الْأُخْرَى

: االطباء بعض قال و»کند: مفسرین و اطباء استفاده می

 و الدم و. الطمث بدم ترّبى و النطفة، من يتّكوّن االنسان

 النّبات و النّبات، و الحيوان من الغذاء و الغذاء، من النطفة

 خلق لمّا: المفسّرين بعض: قال و. طين من ساللة من

 منه، اوالده خلق و طين، من ساللة من آدم تعالى، اللّه،

 بیهقی،)«آدم. بواسطة طين من ساللة من ايضا فاوالده

9041 :011) 
 

 البالغهنقاط قوت شرح معارج نهج

عنوان اولین شرح کامل شرح بیهقی عالوه بر تقدم تألیف به

 های بارزی است از جمله:، دارای ویژگیالبالغهنهج

ها و اسی واژهـشنه ریشهـامل بـوجه کـت -9

 ؛ البالغهنهجعبارات 

شناخت و تحلیل لغات با توجه به اشعار  -1

ر شعرای  جاهلی که کاربرد و معنای لغت را بهت

 شناساند؛می

کریم و روایات، به  قرآنتوجه فراوان به  -1

 ؛     خصوص روایات پیامبر اکرم

امام حسن، امام  -ه روایات ائمه ـوجه بـت -0

-علیه"و ذکر  - حسین، امام سجاد، امام صادق 

 پس از نام آنها با وجود شیعه نبودن؛ "السالم

ها و موضوعات مختلف و توجه به دیدگاه -5

 شرح کالم حضرت به تناسب موضوع؛ 

های مختلف که شرح استفاده فراوان از دیدگاه -6

 صورت شرحی تحقیقی و علمی نشان داده است؛را به

 ذکر اکثر منابع استفاده شده در شرح؛   -4

توجه به درج صحیح عبارات و کلمات  -8

 حضرت با وجود تقدم شرح به زمان سیدرضی؛

های مختلف که در زمینهتخصص شارح  -1

 ها گویای آن است؛تألیفات متعدد وی در آن زمینه

 هانقایص و کاستی

از دالیل اصلی عدم استقبال از شرح بیهقی با وجود 

باشد و در آن می البالغهنهجاینکه اولین شرح کامل 

شناسی، توجه به شعر و ای از لغتنکات ارزنده

فراوان دیده  های گوناگوننظرات مختلف در زمینه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:شود، میمی

که ممکن  البالغهنهجعدم ذکر همه عبارات  -9

 است سلیقه و اعتقادات وی در آن دخیل بوده باشد؛

کردن شارح به بخشی از عبارات حضرت  بسنده -1

 کالم حضرت با شرح؛ درآمیختگیو  البالغهنهجدر 

کلمات ها و ها، نامهمشخص نبودن خطبه -1

 قصار در شرح؛

 عدم ترتیب دقیق و منطقی در کل شرح؛  -0

برانگیز و رها عدم شرح عبارات بحث  -5

کردن موضوعات مهم کالمی، هرچند شارح با شرح 

تر از کنار مسائل مهم گذر اهمیت کالمی عبارات کم

 کرده است؛ 

عدم ذکر آدرس آیات و بسنده کردن به   -6

 عبارات آیه؛ 

یات پیامبر و ائمه و عدم ذکر برخی از روا -4

و فی "بسنده کردن به ذکر حدیث با عبارت 

 ؛"الحدیث

عدم ذکر همه منابع استفاده شده در شرح  -8

قال "، "یقال"، "قیل"عبارت:  هکه در موارد بسیاری ب

قال بعض "، "قال بعض العارفین"، "بعض العلما

، "قیل فی التفسیر"، "قال بعض المفسرین"، "العارفین

 "فی بعض الکتب"، "قال المهندسون"، "قال الفقها"

 ذکر نگردیده است.  ،منبع استفاده شدهبسنده شده و 
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 گیری نتیجهبحث و 

هرچند اولین  ،البالغهمعارج نهجشرح بیهقی با عنوان 

شرح کامل است، لکن به دالیلی مورد توجه شارحان 

به این ممکن است  که تهـرار نگرفـود قـس از خـپ

در دسترس آنها قرار نگرفته و از وجود دلیل باشد که 

نند ابنباش آن مطلع نشده د، ما الحدید که ابین

لبهاجـمن اولیـقطب راون هـراعـا ن ـدی را 

ندشرح می و یا نظر  15(9/5: 9114الحدید، ابیابن)دا

ها بیان که در قسمت کاستی -شارحان را به دالیلی 

متأخر به خود جلب نکرده است، زیرا شارحان  -شد 

برند. مؤلف از دانش کمتر از وی و شرحش نام می

های مختلف و دیدگاه دانشمندان و خود در زمینه

نظران علوم دیگر استفاده کرده و کالم صاحب

دهد، ولی عدم حضرت را به تناسب موضوع شرح می

و  البالغهنهجآیات و تمام منابع و عبارات حضرت در  ذکر

کالمی در دفاع حث خاص عدم اظهار نظر در مورد مبا

نقایص شرح به  تریناز مهم از گفتار حضرت علی

 رود. شمار می

مصحح اقدام به کدگذاری جمالت نموده و تا 

این  حدی مشکل تداخل عبارات رفع شده، عالوه بر

سازی در ابتدای کتاب تا و نمایه با آوردن مقدمه

حدودی مشکل دسترسی به آن رفع شده، ولی برای 

لب و عبارات مورد ادستیابی به مطمشکل  مخاطب،

نظر همچنان وجود دارد و الزم است برای استفاده 

های بعدی تصحیح و اشکاالت بهتر مخاطبان در چاپ

 این بخش رفع گردد. 
 

 هانوشتپی
کند و با عبارت بیهقی در تمام شرح از وی به بزرگی یاد می -9

در انتهای نامش  "اهلل رحمه الجلیل الشیخ"در ابتدا و  "االمام"

 ستاید.وی را می

ربیع "، 110صفحه  البالغهمعارج نهجدر پایان جزء اول  -1

، 911صفحه  علیدانشنامه امام ثبت شده، ولی در  "االخر

  ثبت گردیده است که اولی صحیح است. "االولربیع"

  کند.ای نمیشارح به شماره آیات و سور اشاره -1

 .58اف/ سوره اعر -0

 .60نامه/  -5

 .9سوره فتح/ -6

اند که شود و آنان کسانیشناسان استناد میبه اقوال لغت -4

دست معانی کلمات را در زبان بر مبنای تتبع خود یا دیگران به

با تلخیص؛ و برای اطالع  111: 9141آورند)بابایی و دیگران، می

 (.119 -110بیشتر همان: 

 .9خطبه / -8

 .1نامه/   -1

دیوان عرب نام گرفته و از ابن عباس روایت شده:  ،شعر -94

(. بیهقی نیز از 114/ 9: 9019سیوطی، «)فأنّ الشعر دیوان العرب»

به خوبی بهره  این مهم برای بیان و شرح کالم حضرت علی

  برده است.

 معارج برای نمونه نگاه کنید به امرؤالقیس که بیهقی در -99

 ،114 ،061 ،061 ،060 ،065بار از وی یاد کرده:  14بیش از

114، 140، 141، 951. 

 هاها، جستجوی آنهای فهم معانی کاربردی واژهیکی از راه -91

صورت نظم و نثر به های عصر نزول است که بهدر سخنان عرب

شود و ها و وقایع  یافت میالمثلخصوص در اشعار، ضرب

تا: رود)بالغی، بیشاهد خوبی به شمار میبرای توضیح واژگان 

( که بیهقی به خوبی به این 115: 9141، بابایی و دیگران، 9/11

ها و اشعار عرب المثلمهم دست یافته و شواهد خوبی از ضرب

  بیان نموده است.

  .1کالم/  -91

 القسم، يمين جمع انّه: للقسم قيل وضع اسم اللّه، ايم»همچنین  -90

 وصل الف الفه و النون، و الميم بضمّ بجمع. هكذا ليس انّه: قيل و

 مفتوحة الوصل الف االسماء فى ء يجى لم و النحويّين، اكثر عند

 فتذهب اللّه، ليمن تقول اللّام االبتداء لتأكيد عليه تدخل قد و. غيرها

 ليمن التقدير و محذوف، خبره و باالبتداء مرفوع هو و الوصل الف

 النّون، منه حذفوا انّما و ليمنك: قلت خاطبت اذا و. قسمى[  اللّه]

 ايضا، الياء منه حذفوا ربما و. ايضا الهمزة بكسر و اللّه ايم: فقالوا

 و مكسورة، و مضمومة وحدها الميم ابقوا ربما و: اللّه ام: فقالوا

 ( 19: 9041بیهقی، «).مفتوحة روى

پردازد: به تفصیل به بررسی و تحلیل آن می "منذ"یا در مورد 

 ارتفع اسماً، كان فاذا. حرفاً و اسماً يكون منذ اللّه، رسول قبض منذ»

 كانت بعدها ما انجرّ، اذا و مذ، بعد ارتفع  ما نحو على بعدها ما

 حال كلّ على بهما يجرّ ان االختيار انّ الّا مذ، حكم حكمه و حرفاً،
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 و يومنا منذ و يومين، منذ رأيت ما: يقول. فيه انت ما و مضى ما

 و بينى اى يومان، منذ رأيته ما: قلت اسماً، جعلتها ان و. اليوم منذ

 انّها الكوفيّين بعض زعم و. يومان فراقه مدّة او يومان، لقائه بين

 حذفت، الهمزة انّ الّا "اذ من" اصلها انّ و ،"اذ" و "من" من مركّب

 و مفردة "من" بين للفرق الميم ضمّت و بالذّال، "من" وصلت و

 رفعت اذا و ،"من" حكم غلب بعدها، ما جررت فاذا. مركبة بينهما

 الساكنين، اللتقاء منذ من الذّال حركة و. "اذ" حكم غلب بعدها، ما

 آخر قول للفّراء و. البصريّين مذهب هذا. الضمّ الضمّ ليتبع ضمّت و

  (14همان: .«)بيانه الموضع يحتمل ال

شارح در مقدمه خود برخی از وجوه بالغی حضرت را  -95

 العرب عند المنثور الكالم جودة داليل: اقول و»شمارد: برمی

 و. تصريحاً تعريضك و تصحيحاً، تمريضك عاد مثاله الترصيع،

 ال كالم هو و الكالم ردّات دليل هو و الترصيع، ضد التضريس

 :العّامة لكالم مباديه و مقاطعه يتشابه

 مروة ابن العرب من كالمه فى النثر شرايط راعى من اوّل و -16

 فى يوجد لم و كالمه، فى الترصيع استعمل من اوّل هو و االبيارىّ،

 و -. 6 المؤمنين امير كالم فى وجد ما غير الترصيع من كالمه

 فى كالمجانسة النثر فى هو و االشتقاق، الكالم جودة داليل من

 غير جارحة و قريحة غير قريحة و طبع غير طبع: ذلك مثال. الشعر

. خسستنى بل خصصتنى ذلك مثال المضارعة منها و -7. جريحة

. يحصى ان من اكثر ، اميرالمؤمنين كالم فى هو و التبديل و -7

 و -4. عنك باالستغناء تفقرنى ال و اليك، بالفقر اغنني ذلك مثال

 االستعارة و -5. النّظم فى المطابقة شبه النثر فى هو و المكافات

 و -6. اوزارها الحرب وضعت و الفتنة، نار خمدت العرب قول مثل

: مثاله. الكالم جودة تتمّ بها التى المعانى جميع ذكر هو و التتميم

 هى و المقابالت و -3. ضعف غير من لين عنف، غير فى شدّة

 و االسود، و االبيض و االبن، و كاألب االشكال، و االضداد مراعاة

 خلط المقابالت،[  فى] الفساد و. الجهات و االعداد و النهار، و الليل

. كلّها االقسام استيفاء هو و التقسيم و -1. ببعض بعضها االشيآء هذه

 كقول التكرار، اما و -9فينسى.  ميّت اما و فيوحى حىّ اما: مثاله

 تقليد فى تارة و عزلك، فى تارة و صرفك، فى تارة فكّرت القائل

. آخر معنى يلزمه معنى على يدلّ ان هو و االرداف و -13. غيرك

 الناس، لمطعم الرّماد، كثير فالن و ناره، يخمد ال فالن: القايل كقول

، فى الذّباب يطير ال فالن و خه ل مطب خي لب ذى ل ّ ل طعم ال ا  ي

ً دا  االلفاظ يكون ان هى و. المساواة البالغة داليل من و -11 .اح

 داليل من و -16. عنها ينقص ال و عليها يزيد ال للمعانى، كالقوالب

 قال كما كثيرة، معنى على وجيز بلفظ يدل ان هى و االشارة، البالغة

. يملّ ال لكنّه يطنب و يخلّ، ال لكنه فيوجز، بليغ مدح فى الشاعر

 واحد معنى على يدل ان هو و االشباع، البالغة داليل من و -17

 يكون أن هى و الموازنة، البالغة داليل من و  -14. مترادفة بالفاظ

 كالم فى مذكورة الوجوه هذه و. بعضاً بعضها يوازن االلفاظ اواخر

  . اميرالمؤمنين

  .949خطبه/  -96

به معنای فرومایگی و آنچه مایه نفرت و زشتی  "تهجین" -94

هایی انسان است و باعث دوری دیگران از انسان به علت بیماری

؛ 99/80: 9114الحدید، است)ابن ابیهمچون جذام و برص 

 (.0/995: 9185خویی، 

  .08نامه/  -98

است، قاصعه  البالغهنهجاین خطبه را که بلندترین خطبه  -91

 آمده، کردن نشخوار معنىه ب لغت در "قصع"اند. قاصعه از گفته

 چون  که آن است قاصعه به خطبه این تسمیه وجه: اند گفته

 اى ماده شتر بر ،فرمود مى بیان کوفه اهل براى آن را حضرت

 معنىه ب لغت در قصع :اند گفته و کرد،می نشخوار که بود سوار

صورت بدین آن تسمیه وجه پس آمده، نیز خوار نمودن تحقیر و

 وجوه خوارنموده، و تحقیر را شیطان آن در امام که است

 (.444: 9141االسالم، اند)فیضگفته دیگرى نیز

 ( و هذا114 نيشابور)ص تاريخ فى اللّه عبد ابو الحاكم قال -14

  (.954)جرير بن محمد تاريخ فى مذكورة القضية

داستان معقل بن  161عالوه بر آن نگاه کنید به صفحات  -19

 .915صفحه  االبرش جذيمةقیس، و داستان 

 معرفة انّ المتكلمين عند رسله، تتك ال»و نک:  19خطبه/ -11

 اال لفظا، تكون ال و. لفظا لكونها العاقل، على واجبة تعالى، اللّه،

. االلهيّة فى واحد تعالى، اللّه، انّ بالتوحيد معرفته يكون وجه على

 معرفة اذ. طريق معرفته الى يكون ان لوجب ثان، اللّه مع كان فلو

 مضاف كلّها االلهيّة االفعال و.افعاله الّا ليس الطريق و. واجبة الصّانع

  (144: 9041بیهقی، «)واحد. اله الى

مفصل مباحث نجومی را طور بهوی در شرح خطبه یکم  -11

به تناسب موضوع به مباحث  69تا  06کند و از صفحه بیان می

 944-1، 156-4، 948، 954-0: همچنین نکپردازد. نجومی می

 ...و

 وی تألیفاتی در عرفان دارد از جمله: ربیع العارفین. -10
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را عالوه بر شعر و ادب  آگاه به علم طب  وی سیدرضی -15

، 15، 11، 89، 61(؛ و نیز نک: 91: 9041داند)بیهقی، نیز می

969 ،146 ،111 ،114  ،118 ،044 ،011 ،010 ،018 ،016.  

  .16خطبه/  -16

 پردازد:به نسب طلحه، زبیر و ابوبکر می 191در کالم  -14

 اوالد من لزبيرا يكن لم و مناف، عبد بنى من ترى و ادركت»

 بن العوام بن الزبير هو الزّبير نسب فانّ االب قبل من عبدمناف

 بنى من هو و كالب، بن قصىّ بن العزّى عبد بن اسد بن خويلد

 بن المطلب عبد - بنت – صفية امّه فان. امّه قبل من عبدمناف

 من هو و مناف، عبد بنى من يكنلم طلحه و. مناف عبد بن هاشم

 بن عثمان بن عبداللّه ،ابوبكر الصّدّيق نسب و. الصّديق اعمام ابناء

 و. غالب بن لؤىّ بن كعب بن مرّة بن تيم بن سعد بن كعب بن عامر

 بن كعب بن عمرو بن عثمان بن اللّه عبيد بن الفياض طلحة نسب

همان: «)مناف. عبد بنى من كانت طلحة امّ و. مرّة بن تيم بن سعد

191.)  

  .18نامه/  -18

  .94خطبه/  -11

  .18قصار/  -14

 شدّد اذا انّه بذلك يريد الرضىّ السيد قال خرم، لها اشنق ان» -19

 و: قال انما: قال و. انفها خرم تنازعه هى و الزّمام جذب فى عليها

 وجدت اقول انّى لها و اسلس: قوله مقابلة فى جعلها النّه لها، اشنق

. لها اشنق و لها شنق: غيرها و اللغة ينابيع كتاب فى اللغة اصول فى

 ال و يتعدّى راسه، رفع اى بنفسه، و برأسه، البعير اشنق: يقال

 و قطع، خرم و عاجها اى لناقته، اى لها، اشنق و لها شنق و يتعدّى،

  حيث به توجّهت الزّمام، لها ارخى ان اى. الطّريق عن عدل خرم

 الزّمام ؛ النّ انفها، خرق الشّناق عليها ضيّق ان و به، فعسف شاءت

: يقال. دربة غير من امر فى بنفسه رمى تقحّم، و قحم. باالنف متصل

همان:  «)يضبطها. فلم عليها، هو و به مررت اى دابّته، به تقحمت

80 - 81) 

د، برای اطالع بیشتر: فصلنامه  -11 وی جا یراث  م وقف 

هج الغهن لب بین عواصف التحریف و النقصان، محمدهادی  ا

(. مجله 9181، و دزفولی محمد)15-16: شماره 9148امینی، 

 .5، شماره نهج البالغههای سفینه: نقدی بر بعضی از چاپ

ها و شروح خود ذکر کسانی که عبارت فوق را در نسخه -11

؛ فیض 9/90تا: ؛ محمدعبده، بی11تا: اند: صبحی صالح، بیکرده

: 9158؛ مغنیه، 89/ 9: 9145؛ مکارم شیرازی، 11: 9141السالم، ا

 .946/ 9: 9161میثم، ؛ ابن91/ 9

ها و کلمات قصار در این ها، نامه؛ شماره خطبه0خطبه/  -10

 باشد.صالح میاساس نسخه صبحی مقاله بر

 إال أعلمه فيما قبلي الكتاب هذا يشرح لم و»نویسد: وی می -15

 المعروف  -الفقيه  الحسن بن اهلل هبة بن سعيد هو و -واحد 

 رجال من يكن لم و اإلمامية فقهاء من كان و - الراوندي بالقطب

وحده  الفقه بعلم االشتغال على عمره مدة القتصاره  -الكتاب  هذا

 هذه في يخوض و -المتنوعة  الفنون هذه يشرح أن للفقيه أنى و -

 و -الذكي  عن حاله يخفى ال شرحه أن جرم ال -المتشعبة  العلوم

 الشرح هذا في تعرضت قد و -القرى  على فطم الوادي جرى

 أعرضت و  -ذكرها  الحال اقتضت  -يسيرة  مواضع في لمناقضته

 «فائدة. كبير نقضه و ذكره في أر لم إذ  -قاله  مما كثير عن

 

 منابع

 قرآن کریم

الذريعة الي  (.9154ابزرگ تهرانی، محسن بن علی)قآ

 بیروت: داراالضواء. .تصانيف الشيعة

آقاحسینی، حسین، و محمدرضا نصر اصفهانی و رضا 

النجوم اثر احکامنگاهی به کتاب جوامع" (.9181فهیمی)

 .64شماره  .فصلنامه تاریخ ادبیات ."بیهقی زیدابنابوالحسن

 رحـش (.9114د)ـوحامـاب نـزالدیـد، عـالحدییـاب ابن

 اهلل آية كتابخانه قم: .مصحح ابوالفضل ابراهیم .البالغهنهج

 مرعشی نجفی.

شرح  (.9161میثم بحرانی، میثم بن علی بن میثم)ابن

 چاپ دوم. .الکتب جا: دفتر نشربی .البالغةنهج

ریاض العلماء و  (.9041افندی اصفهانی، میرزاعبداهلل)

تحقیق احمد  .به اهتمام محمود مرعشی .حیاض الفضالء

 .اهلل مرعشی نجفی مكتبة آيةقم: منشورات  .حسینی

فی شرح  الصباغةبهج (.9146التستری، سیدمحمدتقی)

 تهران: امیرکبیر. .البالغةنهج

ر بعضی از ـنقدی ب"(. 9181امینی، محمد هادی)

فصلنامه  .ترجمه محمد دزفولی ."البالغههای نهجاپـچ

 .40 – 11صص  .5شماره .9181زمستان  .دومسال .سفینه
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 فـن عواصـالغه بیـالبهجـن"(. 9148امینی، محمدهادی)

شماره  .جاویدانمیراث  وقففصلنامه  ."النقصان التحریف و

 .968-946صص  .16-15

ظهیرالدین بیهقی مؤلف صوان "(. 9184اوجبی، علی)

صص  .95شماره  .آذر ماه .فصلنامه کتاب ماه فلسفه ."الحکمه

81 – 45 . 

کیا، مجتبی ر، غالمعلی عزیزیـاکبی، علیـایـابـب

نظر محمود  زیر .شناسی تفسیر قرآنروش(. 9141راد)روحانی

 و انتشارات : پژوهشکده حوزه و دانشگاهو تهران قم .رجبی

 سمت.

(. 9186خویی) بروجردی، مصطفی و علی صدرایی

 .های نهج البالغهمقاله: شرح 91جلد  دانشنامه امام علی 

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  .رشاداکبر نظر علی زیر

 اسالمی. چاپ چهارم. 

تاریخ (. 9188بیهقی، ظهیرالدین ابوالحسن علی بن زید)
 حیدرآباد: چاپ کلیم اهلل حسینی. .بیهق

 نظر سید زیر .البالغهمعارج نهجق(. 9041) ـــــــــــ

 اهلل العظمی المرعشی النجفی.   مكتبة آيةقم:  .مرعشیمحمود 

االنساب و االلقاب و لباب (. ق9094)ـــــــــــ

مرعشی اهلل  آية قم: کتابخانه .رجایی تحقیق مهدی .االعقاب

 نجفی.

(. 9145بن حسین) ن محمدـالدیذری، قطبـکییـهقـبی

. مصحح عزیزاهلل عطاردی .البالغةحدائق الحقائق في شرح نهج

 البالغه و انتشارات عطارد.قم: بنیاد نهج

 البالغهپرتوی از نهج(. 9184جعفری، سید محمد مهدی)

اهلل سید محمود  آيةبا استفاده از ترجمه  .جلد اول

تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت  .طالقانی

 فرهنگ و ارشاد اسالمی. چاپ سوم.

های بخشی از زیبایی(. 9141جرداق، جورج سمعان)
تهران: کانون انتشارات  .ترجمه محمدرضا انصاری .البالغهنهج

 محمدی.

کاوشی در (. 9160رالدین و دیگران)ـازی، فخـجـح
هران: بنیاد ـت .البالغهالبالغه مقاالت سومین کنگره نهجنهج

 البالغه.نهج

مصادر (. 9164دالزهراء)ـعب دـب، سیـی خطیـنـحسی

 چاپ چهارم. .بیروت: دارالزهراء .و اسانيده البالغةنهج

 .البالغههای بالغت در نهججلوه(. 9114خاقانی، محمد)
 چاپ دوم. .البالغهتهران: انتشارات بنیاد نهج

البراعة في شرح منهاج(. 9158اهلل)ی، میرزاحبیبیخو

 چاپ چهارم.   .مكتبةاالسالميةتهران:  .البالغةنهج

چشمه خورشید آشنایی  .(9184دلشاد تهرانی، مصطفی)

 چاپ دوم. .تهران: انتشارات دریا .البالغهبا نهج

 .البالغةنهجاعالم (. 9141اصر)ـن نـسرخسی، علی ب

تهران: سازمان چاپ و انتشارات  .مصحح عزیزاهلل عطاردی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انتشارات عطارد.

تحلیل زبان قرآن و (. 9181سعیدی روشن، محمدباقر)

پژوهشکده حوزه و : و تهران قم .شناسی فهم آنروش

 چاپ چهارم. .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و دانشگاه

االتقان فی (. 9019سیوطی، جالل الدین عبدالرحمن)

بیروت: دارالکتاب  .تحقیق فواز احمد زمرلی .علوم القرآن

 چاپ دوم. .العربی

 .تاریخ و تطور علوم بالغت(. 9181ضیف) ،شوقی

 ت.تهران: سم .ترجمه محمدرضا ترکی

تهران:  .البالغهترجمه نهج(. 9148شهیدی، سیدجعفر)

 چاپ چهاردهم.  .انتشارات علمی و فرهنگی

 .دارالهجرةقم:  .البالغهنهج .تا(صبحی صالح)بی

بیروت:  .البالغهشروح نهج(.  9169جمعه)عاملی، حسین

 المطبعه الفکر. 

خاستگاه خالفت)سقیفه (. 9146عبدالمقصود، عبدالفتاح)
 .ترجمه حسین افتخارزاده .جدایی خالفت و امامت(نقطه 

 تهران: نشر آفاق.

. مصحح محمد البالغهشرح نهجتا(. عبده، محمد)بی

 .مطبعة االستقامةقاهره:  .الدین عبدالحمیدمحی
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 البالغةنهجترجمه استناد (. 9159عرشی، امتیازعلیخان)

 .تهران: انتشارات عطاردی .عطاردی مصحح عزیزاهلل .)عربی(

  چاپ دوم.

 البالغةجــهاد نــناسته ـمـرجـت(. 9161) ــــــــــ
تهران:  .اهلل زادة شیرازیترجمه سیدمرتضی آیت .)فارسی(

 امیرکبیر. 

یادی دیگر از بیهقی " .(9164)حمدتقیپژوه، مدانش

  . 5 و 1مارهش .4سال  .آیندهمجله  ."مورخ فیلسوف

 .البالغهترجمه و شرح نهج(. 9141االسالم، علینقی)فیض
انتشارات  -االسالمتهران: موسسه چاپ و نشر تألیفات فیض

 بیهقی. چاپ پنجم.

بیست  (.9111خان بن عبدالوهاب)محمدمیرزا  ،قزوینى
 نا.بی :تهران .به اهتمام ابراهیم پورداود .مقاله

(. 9160)اهلل هبةالدین سعید بن قطب راوندی، قطب

مصحح سیدعبداللطیف  .البالغةالبراعة في شرح نهجمنهاج

 اهلل مرعشی نجفی. آيةقم:  کتابخانه عمومی  .ایکوهکمره

و  دمشق .معجم المؤلفین (.9154عمر رضا) کحاله، 

  و داراالحیاء التراث العربیه. مكتبة العربية: بیروت

 .قرآنالبالغه با رابطه نهج(. 9186مصطفوی، سیدجواد)

 البالغه. چاپ چهارم.تهران: بنیاد نهج

بیروت:  .البالغهفی ظالل نهج(. 9158مغنیه، محمدجواد)

 دارالعلم للمالئین. چاپ سوم.

پیام امام شرح تازه و (. 9145مکارم شیرازی، ناصر)

 تهران: دارالکتب االسالمیه. .البالغهجامعی بر نهج

دانشنامه (. 9145)المعارف الفقه االسالمي دايرةموسسه 

 المعارف االسالمی. دايرةتهران: بنیاد  .جهان اسالم

بیهقی فرید ابوالحسن "(. 9104دامغانی، محمود)مهدوی

 نشریه دانشکده معقول و منقول ."البالغهخراسان و شرح نهج
 . 9شماره .مشهد

امام ابوالحسن بیهقی و مؤلفات "(. 9191)سعیدنفیسی، 

  .0 مارهش .دوم سال .مهرمجله  ."او

 مطبعةمصر:  .جواهر البالغه(. 9104هاشمی، سیداحمد)

 . چاپ دهم.االعتماد

بیروت: داراالحیاء  .االدباءمعجم(. 9145یاقوت حموی)

 التراث العربی.

 


