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  چکیده

» هشرح نهج البالغ«نهج البالغۀ، کتاب خود را با نام  الحدید معتزلی به عنوان مشهورترین شارح کتابابیابن
هایی از روش %امیرمؤمنان سامان داده که از نیکوترین شروح نهج البالغۀ به شمار است، وي در جهت شرح کالم

اي مبذول داشته، و اساس شرح توجه ویژهنشیند، در تفسیر آن بهره جسته تا شرح کالم در جایگاه خویش، خوش 
هاي مهم موجود نزد شارح از قبیل استخراج خود را بر پیاده نمودن قواعدي بنا نهاده است. این مقاله، به بررسی روش

امام  ي علوم فرعی دیگر نسبت به شرح و تفسیر کالمتاریخی، کالمی و شرح بر پایه، روش قرآنی، حدیثی، ادبی
هایی اقدام به شرح کالم ها با اصول، معیارها و گزارهو درصدد است نشان دهد که وي در استخراج این روش پرداخته

ها ارائه گردیده  فراوانی و گراف نموده که در خور توجه است.همچنین در پایان با نگاه آماري جداول %امیرمومنان
توان نتیجه گرفت شارح، کالم هایی است، که میي کاربست چنین روشاست. منابعی که وي در آنها تکیه کرده پایه
کند و در اجتهادش به قرآن، حدیث، ادبیات، تاریخ، کالم و دیگر موارد از امام را چونان یک مجتهد منتقد تفسیر می

هاي او ویژه  شتوان در میان روورزد، ضمن این که سه منهج ادبی، تاریخی و کالمی او را می این دست استناد می
  دانست.
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  مقدمه. 1

که  چنانالبالغۀ کتابی است که شیفتگان حق و حقیقت را همواره مسحور خود کرده،  نهج
این ضرورت یعنی شرح آن رود که از همان عصر تالیف توجه به از جمله کتبی به شمار می

البالغۀ بیشترین شرح را به خود  لمان ایجاد شد، از همین روي، نهجدر میان بزرگان و عا
: طهرانی، عه بیشتر در زمینه شروح نهج، نکـ (براي مطال اختصاص داده است،

 تهرانی، ؛ دلشاد106ـ35 عاملی،  ؛ جمعه273ـ1/221 خطیب، ؛ حسینی116ـ14/113
الحدید معتزلی است که از ابیابن» البالغۀ شرح نهج«این شروح، از یکی  )448ـ432
هایی بهره جسته تا رود. وي در شرح خود از روشالبالغۀ به شمار می رین شروح نهجت مهم

که هر مؤلفی در تالیف، شیوه و چنان به نحو احسن خوش نشیند، هم %شرح کالم امام علی
گیرند، به نظر  هاي متعددي را پی می شتۀ خود روشنگاران در نگا روشی دارد، و موسوعه

(براي مطالعه درباره  الحدیدابیرسد کسی در این امر اختالف نداشته باشد که کتاب ابن می
 خلکان، مقدمه محقق؛ ابن 1/1378 الحدید،  ابی  : ابننکـ الحدید  ابی زندگی و مذهب ابن

  ؛ آصف200ـ13/199 کثیر،؛ ابن159ـ14/158 ؛ آقابزرگ طهرانی،1/609؛ کتبی، 5/392
اي  نامه کتاب خاص باشد، موسوعه و دانش که شرح خاص یک پیش از آن )2/301 فکرت،

هاي گوناگون، گرچه درباره او گفته شده در اصول  است در موضوعات مختلف و زمینه
از اند: وي مذهبی میان تشیع و تسنن داشت، و  معتزلی بود و در فروع شافعی و نیز گفته

آید که وي معتزلی جاحظی  نظرش با جاحظ آمده برمیمطالبی که در شرحش بنابر اتفاق
هاي ) اما همواره همت خویش را بر آن گمارده تا زیبایی2/300 فکرت،(آصف بوده است.

گرایانه کالم امام را به مخاطب نشان دهد، حتی اگر با تعصبات شخصی، برخورد فرقه
رات خویش بدان بنگرد، اعتزال او سبب شده در شرح نهج نیز مذهبی و تعامل تحمیلی نظ

د شرح و تفسیر کند، تأثیر پذیرد و در سرتاسر شرح خویش، کالم امام را به نفع مذهب خو
  است، و از جمله شروح سنّی بر نهجالبالغۀ او یکی از شروح برتر به شمار  گرچه شرح نهج
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شماري برخوردار است؛ اما با  عیان از اهمیت بیروي در میان شی شود، و از همینقلمداد می
 نماید. هایی که به فهم حدیث وي وارد است ضروري میها و آسیباین وجود، بررسی کاستی

  و رفعت)ستایش: رحماننکـ الحدید، ابیبیشتر در زمینه نقد روش ابن (براي مطالعه
هایی چند بهره  وشویژه از ربا اجتهادمحوري  البالغه خود بر نهج هاي در شرحشارحان 

منهج  ـ2 منهج قرآنی؛ ـ1توان به موارد زیر به عنوان مهمترین آنها اشاره کرد: که میاند  برده
منهج بر پایه علوم  ـ 4 منهج کالمی؛ ـ4 منهج تاریخی؛ ـ3 منهج ادبی، ـ3 (حدیثی) روایی

 ها وبا استفاده از چه روشالحدید ابیآن است که ابنمقاله فرعی دیگر. موضوع این 
این پژوهش از پیشینه  به دنبال چه هدفی بوده است؟استفاده کرده و در شرح خود مناهجی 

  آید:هاي خاص برخوردار است، که در ذیل میعمومی با نگاه
 هاي قرآناکبرفراتی، پژوهش، علی»البالغهنهج الحدید در شرحابیروش لغوي ابن«ـ 1

  .42 حدیث، دوره و
 دو 6 محسن رفعت، شماره» البالغۀالحدید در فهم متن نهجابیبررسی روش ابن«ـ 2

  پژوهی. فصلنامه حدیث
 اکبر عباسی در کتاب ماه دین علی» الحدید ابی البالغه ابن بررسی شرح نهج نقد و« - 3

)، در این پژوهش تنها موضوعات تاریخی مدنظر بوده است، مانند: سبک بیان 1388(
  سقیفه، نبرد جمل و... فضایل،

) 1392( ، محسن رفعت، آیینه پژوهش»الحدید در شرح نهج البالغهابیمنابع ابن« - 4
  پردازد.که تنها به بیان مصادر می

، محسن رفعت، »الحدیدابیالبالغه ابنهاي نقد حدیث در شرح نهجبررسی روش« - 5
  الحدید اشاره دارد. ابی از سوي ابن) که تنها به روش نقد حدیث 1392ستایش(محمدکاظم رحمان

 ، مجید معارف، مقاالت و»البالغه الحدید در اثبات اصالت نهجابیهاي ابنروش«ـ 6
هاي شارح معتزلی در اثبات اصالت ) در این پژوهش نویسنده به روش1383ها، ( بررسی
  البالغه پرداخته است.متن نهج
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مجید معارف، نشریه » الحدید ابی ه ابنالبالغ هاي بالغت علوي در شرح نهج ـ جلوه7
را با استفاده از  %علی) که نویسنده کوشیده بالغت موجود در کالم امام1383سفینه (
  الحدید انعکاس دهد. ابی هاي ابندیدگاه
، محسن رفعت، »البالغههاي فهم بستر تاریخی کالم امام علی در نهجبازخوانی شیوه« - 8

  ) که موضوعات تاریخی را لحاظ نموده است.1399( ويبشیر سلیمی، پژوهشنامه عل
گفته در شمول آن است، چنانکه گفته شد کارهاي پیش تفاوت این پژوهش با موارد

ي حاضر به اند؛ اما نگاشتهگرفته هریک تنها بخشی از مناهج شارح را بررسی کردهصورت
ۀ به تفصیل پرداخته و لذا البالغنهج هاي قابل استخراج از شرحتحلیل همه روش بررسی و
  ها در زمینه مورد بحث است.تر از سایر پژوهشتر و جامعکامل

هاي مختلف اشاره، شده ابتدا به اجتهادمحوري شارح در عرصه در این بررسی کوشیده
و سپس مناهج شارح به اختصار توضیح داده شود و برخورد وي با کالم امام از طریق 

  شود و از رهگذر آن به سوال موضوع تحقیق پاسخ گفته شود. هایی بسط دادهچنین روش
  

  الحدید در شرح کالم امامابیاستخراج مناهج ابن. 2
  منهج قرآنی. 2-1

و این  کند جلب نظر میشماري از قرآن با نظري گذرا به شرح نهج البالغۀ، آیات بی
معانی آیات قرآن مجید  را برخاسته از روح و %الحدید کالم امامدهد که ابن ابینشان می

اند، استناد به آیات قرآن را نیز داند و لذا همانگونه که سخنان علوي تفسیر آیات کریمهمی
، البالغه از جمله کارکردهاي آیات قرآن در شرح نهجداند.م مطالب نهج بسیار مفید میدر فه
ي برتر خیص نسخهاز آنها توسط شارح در تبیین لغات، اعراب، بالغت و نیز تش استفاده

  شود:هاي آیات در شرح نهج به تفصیل ذکر میاست. در ادامه دیگر کاربست
  

  در تبیین لغات. 2-1-1
یعنی سیر » ضرب«المضطرب: یعنی مسافر و «نویسد: می 53يطبهخدر شرح واژگان 



  147///  الحدید ابی ابن البالغه نهج شرح جامع شناسی روش

و نیز  17/84 ،جا(همان »و إذا ضربتم فی األرض« فرماید:در زمین، چنانکه خداوند می
 )6/259: ـ نک

  
  در تبیین اعراب. 2-1-2

نی ،»تأمرونی« اصل«گوید: می 126ذیل کالم  با دو نون بوده است که نون اول  تأمرونَ
 اللَّه أَفَغَیرَ«فرماید: ساکن شده و نون دوم ادغام شده است، خداوند در قرآن می

  )78ـ2/77: 27 خطبه ،6/112: 69 کالم :نکـ ، و نیز: 8/109 ،جا(همان ،»تَأْمرُونِّی...
  
  در تبیین بالغت. 2-1-3

و واژه ضرب در  در دریاي جهالت غرق شدند«گوید: می 216در مورد بخشی از کالم 
 فی ضَرَبتُم إِذا و«اینجا استعاره از سیر و حرکت است همچون سخن خداوند متعال 

  .و...) 13/63؛ 7/52: نکـ ؛ و نیز 11/148 ،جا(همان ،»الْأَرض
  

  در تشخیص نسخه برتر. 2-1-4
 و نویسد: روایت شده است که امار و موران به معنی حرکت استوي در موضعی می

 رجت گفته شده است است، به معنی تکان دادن شدید األرض أرج یعنی: شکافت و فطرها
 بدون األرض رج روایت شده است و وجایز است رجها گفته شود اهللا أرجها و األرض
» رجا الْأَرض رجت إِذا« قرآن نیز اینطور وارد شده است در و است تر ستاین در و همزة
  )18/252: نکـ و نیز  7/209 ،جا(همان
  

  در تبیین همانندي با کالم امام. 2-1-5
الحدید در مواضع متعددي کالم امام را چونان سخن قرآن دانسته چه از نظر ابیابن

، کالم امام با کالم قرآن چنین همانندسازي 31در نامه  محتوایی و چه از نظر لفظی؛ مثالً
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تو را در دعا رخصت داده و خداوند] «[ ي امام که فرمود:بدان این گفته«شده است: 
، »لَکم أَستَجِب ادعونی« اي است به این بیان قرآن:اشاره  »پذیرفتن دعایت را بر عهده نهاده

اي است به این اشاره »ز او خواهى تا به تو دهدو تو را فرموده ا« این عبارت نیز که
و تو را فرموده از او طلبى تا تو « ، این گفتار نیز:»فَضْله منْ اللَّه اسئَلُوا و« ي قرآن:فرموده

 ، این عبارت»یستَغْفرُونَ هم و معذِّبهم اللَّه کانَ ما و« اي است به این آیه:اشاره  »را بیامرزد
 و آمنَ و تاب منْ إِلَّا« ياي است به آیهنیز اشاره » ات منع ننموده گر گناه کردى از توبهو ا«

و سخن او: «گوید: نیز چنین می 86 در خطبه )89ـ16/88 ،جا(همان »صالحاً... عملًا عملَ
مقصود امام از حیوان در اینجا « ...صورت او صورت انسان است، و دل او دل حیوان«
وان الل مانند االغ و گاو است و عموم را اراده نکرده است، زیرا انسان داخل در حیوان حی

، 6/374 ،جا(همان »سبِیال أَضَلُّ هم بلْ کالْأَنْعامِ إِلَّا هم إِنْ« است، مانند این گفتار خداوند
 .و...)13/173،19: نکـ براي مطالعه بیشتر 

  
  ات قرآنی امام در کالم خوددر تبیین اقتباسات و مأخوذ. 2-1-6

اند، شارح به عباراتی که امام با الهام از آیات، چه به لحاظ لفظ و چه محتوا بیان کرده
نیز اشاره کرده است. چنین امري از نظر آشنایی با نحوه ارتباط معصوم با قرآن اهمیت 

ریمه ایراد شده اي دارد، چرا که مخاطب با شنیدن سخنی که با الهام از آیات کالعاده فوق
این «گوید: می 38 است تأثیر دو چندانی خواهد پذیرفت: به عنوان نمونه در شرح خطبه

پس نه آن که بیم مرگ دارد، از آن رهد، و نه آن که زندگانى جاودانه خواهد « %کالم امام
 بیوتکم فی کنْتُم لَو قُلْ« مأخوذ و برگرفته از کالم خداوند است که فرمود: »...بدان رسد

رَزینَ لَبالَّذ بکت لَیهِمإِلى الْقَتْلُ ع  ...هِمضاجِعفَإِذا« نیز: و» م جاء ملُهرُونَ أَجتَأْخَعًة سا الیسو 
  .)2/299 ،جا(همان »یستقدمونَ ال

ده باش نه با تبذیر و بخشن« فرمایند:که امام می 33 ي این سخن در خطبهو یا درباره
تمام این عبارت مأخوذ از سخن خداست «نویسد: می »دار و بر خود سخت مگیر گهاندازه ن
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 ملُوماً فَتَقْعد الْبسط کلَّ تَبسطْها عنُقک وال  إِلىلًَة مغْلُو یدك التَجعلْ و« که فرمود:
  .)18/150 ،جا(همان »...الشَّیاطینِ إِخْوانَ کانُوا الْمبذِّرِینَ إِنَّ« یا این آیه: و. »محسوراً
باس«اما این گفتار امام : «27 اي در اقتباس لفظی در عبارتی از خطبه نمونه ى لقو  »التَّ

 یوارِي لباساً علَیکُم أَنْزَلْنا قَد«لفظی مأخوذ از قرآن است که خداوند سبحان فرمود: 
کُمآتوس رِیشاً و و باس2/77 ،جا(همان  »التَّقْوى ل(.  

  
  شرح تنها با استفاده از آیه. 2-1-7

گاه مؤلف به جاي شرح کلمات امام فقط با استشهاد به آیات جمالت امام را شرح 
کند. گرچه این مورد از عمومیت برخوردار نیست ولی به هر جهت نمود آن در شرح  می

ضرت سخن ح«کند: ایشان کم نیست. همانند خطبه نخست که اینچنین عبارات را شرح می
 قالَ« از سخن خداوند متعال در قرآن است: که فرمود خالئق را با قدرت خویش آفرید

بر ماواتالس ضِ والْأَر ا ما ومنَهیو سخن حضرت که فرمود با رحمت خویش بادها را  »ب
 »... رحمته یدي بین نشرا الریاح یرسل«از سخن خداوند متعال در قرآن است:  نشر داد
 قوله«آورد: که مجموعه آیات را در شرح این عبارت می 90 یا خطبه )62ـ1/61 ،اج(همان

  )7/5 ،جا(همان »بةالتو بعد فأهبطه
 

  استناد به آیات در جهت رفع شبهات. 2-1-8
اي شبهه انگیز است با پرسش فرضی و با آیات به  که کالم امام به گونه 183 خطبه

گویم  می. داردد وجو اي اسالم فقط یک پیامبرپس اگر بگویی بر«... رسد: پاسخ آن می
مِملََّة «فرماید:  خداوند متعال در قرآن می براي او پیامبران بسیاري است، یکُ یم أَبِ راه إِب وه 

م ینَ سماکُ ملس نْ الْملُ مب م سبحانه قال و قَ نا ثُ ی ح أَو کی لَ ع أَنِ إِ بِ یمِملََّة  اتَّ راه یف إِب ن اح« 
  )6/256، 9/141: نکـ . براي مطالعه بیشتر 10/98 ،جا(همان

 خداوند طبقات آسمان را از هم گشود معنی این سخن خداوند متعال است:: «1یا در خطبه
آیا نمی بیند که چگونه امام تصریح دارد به اینکه  فَفَتَقْناهما رتْقاً کانَتا الْأَرض و السماوات أَنَّ
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له با این عبارت تعبیر نموده و از این مسا خلق کرده است، هوا به معنی فضا خداوند هوا را
  )1/89 ،جا(همان »األجواء، و شکافتن جو، شکافتن آسمان نیست فتق سبحانه أنشأ :است

  
  استفاده از مباحث تفسیري و علوم قرآنی. 2-1-9

حث تفسیري ي مطرح شدن مباشک شرح یک عبارت با استناد به آیات قرآن زمینهبی
الحدید نیز از این قاعده مستثنی نیست. ابیو علوم قرآنی را فراهم خواهد نمود که شرح ابن

شارح ذیل آیات مورد تمثل امام، مباحثی تفسیري ارائه نموده است. به عنوان نمونه در 
اند، که امام در مورد خلقت آدم و مالئکه سخن فرموده )238( قسمتی از خطبه قاصعه

الحدید به تفصیل آیات را تفسیر نموده و در این بین به شبهات کالمی نیز پرداخته یاب ابن
با ذکر آیات و تفاسیر آن به نظر شیخ  1 هم چنین در خطبه )130ـ13/128 ،جا(همان است.

وي در برخی مواضع  )113ـ1/110 ،جا(همان معتزلی خود بها داده و از آن دفاع کرده است.
امیه بنی«فرمایند: می 159 ز بهره برده است، آنجا که امام در خطبهاز روایات تفسیري نی

به نقل » ریزند و...زمام حکومت را به دست خواهند گرفت و چونان اخالط سر و بدن می
سوره اسراء را مصداق سخن امام دانسته  60روایاتی تفسیري در این زمینه پرداخته و آیه 

اند را بیان ربوط را در کتب تفسیري خود نقل کردهو ذیل آن روایاتی که مفسران آیات م
  .)220ـ9/219 ،جا(همان نموده است

الحدید به فراخور بحث از بیان علوم قرآنی نیز غفلت نکرده است ابیدر مواردي هم ابن
که  نبدا«نویسد: که در تبیین اسباب نزول آیات ابتدایی سوره عنکبوت می 157 مانند کالم

الم « البالغه آمده است داللت بر این دارد که آیه گونه که در نهج نبدا %یاین سخن عل
بعد از جنگ احد و در مدینه نازل شده است و این مخالف » أَحسب النَّاس أَنْ یتْرَکوا...

گفته مفسران است، زیرا آیه نخست سوره عنکبوت است و آن سوره به اتفاق مفسران مکى 
ینه است و سزاوار است در این مورد گفته شود که این است و حال آنکه جنگ احد در مد

آیه در مدینه نازل شده است و به آن سوره که مکى است افزوده شده و به صورت یک 
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سوره در آمده است و نسبت کلى بر آن غلبه یافته است از این جهت که بیشتر آن در مکه 
حل که به اجماع مفسران مکى نازل شده است و نظیر این در قرآن بسیار است مانند سوره ن

  .)207 ،جا(همان ...» تاست ولى سه آیه آخر آن پس از جنگ احد در مدینه نازل شده اس
  
 منهج روایی. 2-2

گري روایت در شرح نهج به حدي برگرفته است. جلوهها و موضوعات را درتمام بخش
در یک  الحدیدبیاابن توان این شرح را نوعی معجم موضوعی حدیثی پنداشت.است که می

  توان در چند بحث به نظاره نشست:بندي کلی به کارگیري روایات در این شرح را می دسته
  

  معجم موضوعی روایی. 2-2-1
البالغۀ تبدیل شدن آن به  اي شاید یکی از بارزترین ویژگی شرح نهجدر موارد عدیده

 %قی از کالم اماماي موضوعی در روایات باشد، چنانچه شارح به مطلبی اخالموسوعه
رسد، بالفاصله با بازنمودن فصلی مجزا به نقل آیات مربوط و احادیث و روایات می

پردازد و در موسوعه و معجم موضوعی خود جاي می متناسب، اعم از اخبار تاریخی و...
در بین قالبی از احادیث و  %دهد. هدف شارح از چنین عملکردي، قرار دادن کالم اماممی
شرح داده  %اي از احادیث و اخبار دیگر کالم امامت است تا با تشکیل مجموعهروایا

س دنیوي، با اکه سخن در تحذیر مردمان است از وسو 45 شود. به عنوان نمونه ذیل خطبه
بسنده  %ایجاد کشکول موضوعی اعم از آیات و روایات و دیگر اخبار به شرح کالم امام

همچنین ذیل  )164ـ3/154 ،جا(همان کر نکرده است.نموده و هیچ سخنی دیگر در شرح ذ
الحدید] که مرتبط با دعاي حضرت است، آداب دعا را همراه ابیي ابنبر نسخه[بنا 77کالم

و دیگر  %، حضرت عیسی%العابدین ، امام زین$هاي منقول از پیامبراکرمبا ادعیه
یل چنین فصول تشک )198ـ6/178 ،جا(همان صالحین، طبق احادیث نقل کرده است.

 ،جا(همان مجزایی بیشتر مربوط به احادیث اخالقی است، موضوعاتی از قبیل غیبت
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)، 37ـ35 ،جا(همان )، عذاب جهنم،144ـ10/138 ،جا(همان )، زبان و آفات آن71ـ9/60
 ،جا(همان گویی،)، فضیلت سکوت و کم54ـ10/37،جا(همان گرایی،عزلت و جمع

 )، نماز،159ـ158 ،جا(همان )، کظم غیظ،154ـ146 ،اج(همان )، خوف و ترس،138ـ136
 ،جا(همان عقل و ادب، )210ـ208 ،جا(همان )، زکات و صدقه،208ـ206 ،جا(همان

 )347ـ341 ،جا(همان فضیلت عطر، )317ـ19/316 ،جا(همان جود و بخل، )188ـ18/185
ایی مربوط به و... شایان ذکر است که در این بین بیشترین موارد تشکیل چنین فصول مجز

توان چنین ادعا کرد و...) به جرأت می 31، 12 ، نامه221 : به خطبهنکـ ( مذمت دنیاست
تسامح در «که وي به احادیث اخالقی نگاهی تساهلی یا تسامحی دارد، و یا به عبارتی 

است، چرا که وي با ارائه » معجم روایات موضوعی«از سوي شارح مشمول » ي سننادله
باره در به نقل روایات به شکل موضوعی پرداخته و در این عه احادیث صرفاًتشکیل مجمو

ايِ آن اقدام کرده است؛ گرچه این نکته با اغلب موارد بدون ذکر منبع و سند به نقل مجموعه
رویکرد نقدي شارح که از وي سراغ داریم، در تضاد است؛ چرا که نقدي از سوي وي در 

  د.شوذیل این روایات دیده نمی
  

  گیري از خانواده حدیث در ضمن شرح بهره. 2-2-2
توان گفت در این شارح در این روش به شرح حدیث با حدیث اکتفا نموده است و می

به کار  %را در تبیین کالم امام $موارد همت شارح بر این است که به نوعی کالم پیامبر
اگرچه به دلیل داشتن  بسته و نشان دهد که سرچشمه کالم علوي همان کالم نبوي است.

: 47 سنت از کالم صحابه و تابعین و... نیز بهره برده است، مثال در وصیتمبانی حدیثی اهل
زوي در اینجا یعنی: جمع  ،»عنکما زوي«خورم از چیزي برشما:  تاسف نمی سپس گفت:«

برایم جمع شد وشرق و غرب آن را دیدم، پس  فرمود: دنیا $پیامبر شدن و منقبض شدن،
نامه  )،17/6 ،جا(همان »رسم جز آنچه برایم جمع شد. زمین امت خودم میبزودي به سر

شود  کامل نمی است که: خبر در »أحباءه أحب و« در معنی سخن حضرت که فرمود: «69
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و خشم بورزد  که را که خداوند دوست دارد، دوست بدارد، ایمان شخص مگر اینکه هر
» الغضب احذر و« همچنین این سخن حضرت زید، واو خشم ور نسبت به آنکه خداوند بر

فرمود: مرا  $شخصی به پیامبر ، وگفتیممورد خشم ورزیدن  سخن طوالنی را در تر، پیش
فرمودند: خشم نورز، شخص دوباره گفت چیز بیشتري به من بگو،  $پیامبر وصیتی کن،

ند: وصیت فرمود $دوباره درخواست نمود که پیامبر فرمودند: خشم نورز، $پیامبر
که تنها توسط روایت شرح   334 یا حکمت )18/51 ،جا(همان »بیشتري براي تو ندارم

گاه شارح با استناد به مجموعه روایات کالم امام را شرح  )19/240 ،جا(همان شده است.
شارح هفت روایت را مبنی  238 از خطبه »الشیطان رنةسمعت « دهد. مثال ذیل عبارتمی

 ،جا(همان کند. ذکر میچون و چراي ایشان و تایید بی $ت به پیامبرنسب %بر وزارت علی
هاشم به میان که حضرت سخن از فضل قریش و بنی 93 یا در خطبه )212ـ13/209

  1.)64ـ7/63: 93 خطبه ،جا(همان روایت در تبیین کالم نقل کرده است 14اند آورده
  

  استفاده از حدیث پیامبر جهت همانندسازي. 2-2-3
باشد، در  $شبیه به روایاتی از پیامبر اکرم %ین کارکرد، جایی که کالم امامدر ا

کند، ضمن شرح سخن امام به احادیثی که به لحاظ محتوایی شبیه آن هستند نیز اشاره می
فقه احادیث مرفوعی  در مورد مساله مناسخات در«نویسد: که می 207 همچون خطبه
 فی کنت إال ولده آدم نسل منذ فرقتان رقتافت ما $همچون سخن پیامبر رسیده است

حدیث « نویسد:می 92 یا در قسمتی از شرح حکمت )11/67 ،جا(همان ...»خیرهما 
سپس : «162 یا خطبه )18/252 ،جا(همان مرفوع: نزد من آید با کردارتان نه با نسب خود

است که  $و این همچون سخن پیامبردنیا، نزدیکترین سراى است به خشم خدا  فرمود:
  .)6/263و نیز  9/240 ،جا(همان »منشأ هر گناهى است ،دنیا دوستى فرمود:

                                                                                                                                        
؛ 13/139: 238 ؛ خطبـه 104ـ�11/103: 210 کـالم  ؛220ـ�7/219: 108 ، خطبـه 7/189: 107 : خطبـه ـ کن. نیز، 1

 ، و... .18/217: 108 ؛ حکمت130ـ18/128: 20 ؛ حکمت18/127: 19 حکمت
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استفاده از احادیث و روایات دیگر صحابه و تابعین و... در جهت . 4- 2- 2
  همانندسازي

از سخنان صحابه یا تابعین و... که به جهتی شبیه  %گاه شارح کالم در تبیین کالم امام
جنبه  الشمال، و الیمین وسخن امام در مورد: «16 مانند خطبهکند آن هستند، استفاده می

کسی که از آن به چپ و راست منحرف شود  و زیرا پوینده این راه پیروز است مثالی دارد
ن یهنگاممانند این سخن از خلیفه دوم نیز نقل شده است  و. در خطر است یکه از م 

ند و عمر داز خاك بطحاء جمع کر يا توده -که کشته شد یدر همان سال -گشتند یبازم
 ...»براي مردم خطبه خواند و گفت: اي مردم سنتهایی بر شما گذشت آن رفت و  يباال
شگفتا مهاجران به « که گفته: %منینؤاما این گفتار امیرالم: «66)، یا کالم 1/278 ،جا(همان

نظیر آن مکرر سخنى است که  »سازند. کنند و میوه آن را تباه مى درخت نبوت احتجاج مى
هرگاه مهاجران به دلیل قرب « در گفتارش آمده است. مانند این سخن او که فرموده است:

اند، همین دلیل در مورد ما بر مهاجران استوارتر  بر انصار احتجاج کرده $خود به پیامبر
دارد نه به ایشان و اگر   است که اگر برهان و حجت ایشان درست است به ما اختصاص

نظیر همین معنى در سخن  »ست، ادعاى انصار صحیح و بر قوت خود باقى است.صحیح نی
 $ن ادعاى تو که ما درخت پیامبر خداای«عباس به ابوبکر آمده که به او گفته است: 

 ،جا(همان ...»هاى آنیم هستیم، همانا که شما همسایگان آن درختید و حال آنکه ما شاخه
بار خدایا مرا بر عفو خود بردار و [ %د این گفتار اماممانن: «222دعائی  )؛ یا خطبه5ـ6/4

است که زنى مروانى به یکى از زنان هاشمى  این سخن ]عرضه فرماى و نه بر عدل خود
این مؤلفه و مولفه پیشین از موارد پر کاربرد در تمام طول  )11/268 ،جا(همان ...»گفت

  شرح است.
  
  ن و مفرداتاستشهاد از احادیث در تبیین واژگا. 2-2-5

یا اقوال صحابه، البته باید گفت که شارح در شرح خود، از  $اعم از حدیث پیامبر
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 %برد و از سویی دیگر از لغت براي فهم کالم امامسویی براي فهم لغت از حدیث بهره می
یعنی شدت گرماي هوا »: یسبخ عنا الحر«نویسد: می 27 کند. مثال در خطبهاستفاده می
که  يدر مورد دزد یشهاست که عا یثو در حد حدیث از عایشه نقل است درو  ،کاسته شد

 یناز نفر یاآ: به او  گفت $یامبرکرد؛ پس پ یننفر یاداز او به سرقت برده بود ز یزيچ
  1.)2/79 ،جای؟ (همانکن یخود نسبت به او کم نم

  
  استفاده از احادیث در تشخیص إعراب. 2-2-6

آن  خبر و این اسم مرفوع به ابتداء است«... گوید:  میوایم اهللا«درباره  92در خطبه 
در  لیمنک، و قلت خاطبت فإذا قسمی اهللا لیمن اینگونه است: در تقدیر و محذوف است

اگر بگیرى، هم تو هستى که مى دهى و اگر بیمار قسم به تو  حدیث عروه ابن زیبر است:
که با حذف حرف  أبقیت لقد تأخذ کنت لئن و گردانى، هم تو هستى که عافیت مى بخشى

شاید یاء  و وچه بسا مکسور باشد و مفتوحه تبدیل گشته است وصل با ألف اهللا ایم نون به:
 .)7/54 ،جا(همان »اهللا... ام آن حذف شده باشد و تبدیل شده باشد به:

  
  $ از پیامبر % بیان اقتباسات و تضمینات کالم امام. 2-2-7

در سخنان خود مورد استفاده قرار  $ه امام از کالم پیامبرالحدید عباراتی را کابیابن
 12در کالم  2کند تا نشان دهد کالم امام ریشه در کالم نبوي دارد.اند، مشخص میداده

 ،جا(همان ...»  لعثمان $النبی قول من مأخوذ المعنى و  الزمان بهم یرعف«آورده: 
ا همان است که آبادانى خانه آخرتت بهره تو از دنی این سخن امام:: «31)، نامه 1/248

فرزند آدم، مگر از ثروت خود جز آنچه  يا ، برگرفته از سخن پیامبر اکرم است:بدان است

                                                                                                                                        
، یـأزر:  7/102، النقـاش:  7/24، النجـوي:  6/251، الجم: 1/284 ، اغباش:1/252 : دقاق:نکـ . براي مطالعه بیشتر  1

 .و...) 17/226، طالع: 13/139: خیالة، 9/296
سازي است اما در آنها صرفا تبیین شبیه هاي همانندسازي در این است که در. گفتنی است تفاوت این گزاره با گزاره2

 این گزاره سعی در نشان دادن این نکته دارد که ریشه کالم امام در کالم پیامبر است.
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 ي،و از دل بخشید يا یا صدقه داده ي،ا و کهنه نموده يا یا پوشیده يا و تمام کرده يا خورده
اقتباس الفاظ از پیامبر را  )، گاه16/116 ،جا(همان ...»باشد؟! یمتعلق به تو م يچیز دیگر

از دنیا، آنچه را به تو رو کرد، بگیر و آنچه را از تو : 401 نیز یادآوري شده مانند حکمت
کنى، دست کم، در طلب  ]، رها کن، و اگر این کار را نمىروى گرداند [و به دست تو نیامد

: ر است آنجا که فرمودابن ابی الحدید می گوید این از واژگان پیامب روى مکن. دنیا، زیاده
و نیز:  19/358 ،جاهمان( ...»الطلب فی فأجملوا رزقها تستکمل حتى نفس تموت لن«
  .و...) 16/64؛ 6/351، 3/152

  
   )  استفاده از احادیث معصومان. 2-2-8

ی ندارد و آن را کامال الحدید هیچ جایگاهابیاز آنجا که بحث عصمت امام در باور ابن
؛ 377ـ6/376، جا: هماننکـ مطالعه در زمینه عدم باور شارح به عصمت  (براي ،کندرد می

برخورد وي با روایات ائمه شیعه، همچون روایات صحابه است. البته  )108ـ11/107
سا احترام در نزد وي محترم است و چه ب $ها و نوادگان پیامبرجایگاه ائمه به عنوان زاده
 %بیت به باشد، اما شیوه تعامل او با روایات اهلبیت بیش از صحا او نسبت به جایگاه اهل

هاي زیر توان به نمونهي این احادیث میچون دیگر صحابه و یا حتی تابعین است. از جمله
در شرح نهج به چند  )بندي کلی به کارگیري روایات معصومان اشاره نمود: در یک دسته

  .صورت است
  

  خود امام) (جز گیري از روایات معصومانبهره. 2-2-8-1
  احادیث استفاده شده از معصومان بدین شرح است:

کردند فرمودند: خدایا به من وسعت  که ایشان دعا می حالی در: «%ـ امام مجتبی1
بسیار استفاده شده اما دقیق » حسن«در شرح وي از نام  )11/255 ،جا(همان »بده...

اهر روایات و بنا به اما از ظ %مشخص نیست که منظور حسن بصري است یا امام حسن
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 داعیا أرسلت ثم قوله«توان فهمید مراد حسن بصري است، همچون این عبارت: قرائن می
 اهللا تعالی عنه است که: از سخنان حسن رضی و الدنیا یعنیجيفة  على أقبلوا و األنبیاء یعنی
 به نقل روایت %حسن البته در مواردي که شارح از امام» جيفة على یتهارشون إنما
کند. شایان ذکر است که از این دست روایات علی استفاده میبنالحسن«پردازد عبارت  می

، 6/338، 3/12: نکـ  %ي روایات امام حسن(درباره شود.در طول کتاب فراوان دیده می
  .و...)186، 18/125، 255، 11/198

ده پسر هان ! این حرامزادر روز طف است... %و از سخنان حسین: «%امام حسین - 2
ر کرده است 3/249 ،جا(همان ...»حرامزاده مرا میان دو چیز مخی(. 

آمد داشت بدگوئى از و مردى شنید که خدمت آن جناب رفتاز : «%العابدین امام زین - 3
 »هاى جهنم استبپرهیز از غیبت زیرا غیبت خورش سگ :او فرموده کند بیشخصى م

یت غیبت در جایی دیگر با کمی تلخیص و تغییر ؛ روا15/167 ؛14/18و نیز:  9/62 ،جا(همان
 1.)2/100کند: قال بعض الصالحین: نقل شده که شارح آن را از زبان برخی صالحان نقل می

فرمود: نقل کند که می %علیمحمدبن از أبوجعفر صیرفی سدیر: «%امام باقر - 4
د و از نزد او شکایتی سخت کرد پس بدین خاطر ابوبکر و عمر او را بازگرداندن %علی

 2.)4/106 ،جا(همان » رفتند...

روایت کرده که  %علیبناز پدرش از أبوجعفرمحمد أعینبنةزرار: «%امام صادق - 5
فرمود تا طلوع خورشید به انجام تعقیبات مشغول چون نماز صبح اقامه می %فرمود: علی

آمدند و او به و گرد میزد، نیازمندان و بیچارگان و... بر ابود و چون سپیده خورشید می
؛ براي مطالعه بیشتر روایات امام 4/109 ،جا(همان ...» فرمودفقه و قرآن و... تعلیم میایشان 
  3.)1/276، جا: هماننکـ  %صادق

                                                                                                                                        
 .16/108، 14/69، 192، 11/87، 187ـ6/178: نکـ  ،%. درباره روایات امام سجاد1
؛ 108، 7/92، 41، 6/13، 109، 108 ،4/106، 2/202، جـا : هماننکــ   %. براي مطالعه بیشتر روایـات امـام بـاقر   2

 ).14/68؛ 235، 13/207؛ 12/253؛ 11/43
ـــ   .3 ؛ 217، 11/230؛ 9/317؛ 7/149؛ 6/44؛ 110، 109، 106، 4/78، 3/198؛ 311، 202، 201، 2/165: نکـ

 و...).20/6؛ 252، 18/112؛ 211، 16/10؛ 15/72؛ 72، 70، 14/68؛ 235، 227، 13/210
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گفت: در خواب خود  %جعفربنروایت شده که فردي به موسی: «%امام کاظم - 6
نده است؟ تو دست راستت را باال ي عمرم باقی مادیدم که از تو پرسیدم چقدر از بقیه

  .)18/46؛ 6/191: نکـ  و نیز، 8/217 ،جا(همان  »بردي...
-بن محمود به علیبنروایت شده که مردي از بزرگان شیعه به نام ابان: «%امام رضا - 7

[که  اممن در اسالم ابوطالب شک کرده اي نوشت و گفت: فدایت شوم!نامه %الرضاموسی
قِ منْ (و ر از دنیا رفته یا به حال اسالم]، امام در پاسخ به او نوشتآیا او به حال کف شاق ی 

(... سولَ  ،جا(همان »چنانچه تو به ایمان ابوطالب اقرار نکنی، سرانجام کارت آتش است الرَّ
 .)11/34؛ 7/259و نیز:  14/68

وایت وي از که بیشترین نقل رشود در حالیدر شرح نهج از دیگر ائمه روایتی دیده نمی
رسد که کتابی چنین به نظر می %است، از سند روایات صادقین %امام صادق و امام باقر
از کتاب الکافی در بحثی تاریخی به نقل روایت  2/117(شارح در  شیعی هم چون الکافی

در دسترس شارح بوده است. چرا که راویانی مانند زراره، سدیر صیرفی،  پرداخته است)
  برد.. که راویان احادیث کافی هم هستند نام میجابر جعفی و..

  
  % گیري از روایات امام علیبهره. 2-2-8-2

نکته قابل ذکر دیگر این که شارح به وفور از سخنان دیگر خود حضرت در مواضع 
کند که این امر سبب دیگر نهج و یا دیگر منابع روایی هم براي شرح عبارات استفاده می

  شود:ي به خود گیرد. این نکته به دو دسته تقسیم میشده شرح جلوه زیباتر
  

  البالغۀدر غیر از نهج % گیري از روایات امام علیبهره. 2-2-8-2-1
مردم فرزندان دنیایند، و فرزندان را سرزنش «فرماید: که می 309 در شرح حکمت

مردم به  ۀهم :فرماید امام در جایی دیگر می«آورده: ». نکنند که دوستدار مادر خود چرایند
  .)19/209 ،جا(همان »اهل زمانشان بیشتر شباهت دارند تا به پدرانشان.

و ایمان داریم، ایمان کسی که غیبها را به  سپس فرمود:«آورد: یا در قسمتی دیگر می
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تر از ایمانی است که از طریق خبر  زیرا ایمانی که باچشم باشد خالصچشم دیده است، 
کسانی که  این اشاره دارد به ایمان عارفان و کی بود مانند دیدنزیرا شنیدن  آوردن باشد

امام سید و رئیس ایشان است و از همین روي است که فرمود اگر پرده کنار رود بر یقین 
در چند موضع دیگر از این روایت را در شرح  )7/253 ،جا(همان» گردد. من افزوده نمی

  1کالم امام نیز بهره برده است.
  

گیري از روایات امام علی با ذکر اشتراکات و تشابهات بهره. 2-2-8-2-2
  روایی در خود نهج البالغۀ

البالغۀ  مولف گاه براي بیان عبارت امام که به نظرش همانند سخن دیگر امام در نهج
شود که عبارت، شبیه سخن دیگر امام است در خطبه، نامه و یا حکمتها. است، متذکر می

به  شبیه اینکه کفش پاره شد و ردا از دوش افتاد تا سخن امام: این«نویسد: مثال می
 »چندان که حسنان فشرده گشت و دو پهلویم آزرده فرمایش ایشان در خطبه شقشقیه است

کس که با حق درافتد، حق او  آن«چنین آورده:  416 چنین در حکمت هم )13/4 ،جا(همان
آن کس که در ست در موضعی دیگر: این همچون فرمایش امام ا را بر زمین خواهد زد.

  2.)20/45 ،جا(همان » برابر حق قد علم کند (و به مبارزه برخیزد) هالك خواهد شد.
  

 ي علوم زبانی و ادب)(شرح بر پایه منهج ادبی. 2-3

الحدید نیز ادبی است، همچنان که مؤلف آن نیز ادیبی توانا و ابیي کلی شرح ابنوجهه
باشد و در عین حال شاعري ف ادبی بوده و آگاه به زوایاي زبان مینظر در علوم مختلصاحب

 فإنه«گوید:  رود. همانگونه که در چندین مورد میزبردست، و مطلع از اخبار عرب به شمار می
  .)12/241 و نیز در جایی دیگر با اندکی تغییر: 7/198 ،جا(همان »نظر کتاب ال أدب کتاب

                                                                                                                                        
ــا. همان1 ؛ 342، 210، 18/44؛ 17/13؛ 118، 16/94؛ 8، 13/6؛ 202، 11/179؛ 157، 142، 10/18؛ 7/82 ،جــ

 و...251، 209، 19/35
 .راد و رفعت)مهدوي :نکـ ؛ براي مطالعه بیشتر، 204، 19/36؛ 402، 358ـ18/357؛ 17/152؛ 10/147: نکـ  .2
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  واژگان و مفردات. 2-3-1
در سطح وسیعی از این علوم در شرح خود به کار بسته، ما به صورت اجمالی شارح  

  کنیم. به آنچه از روش ایشان دست یافتیم اشاره می
  

  هایابیاستناد واژه. 2-3-1-1
. استفاده از آراء صاحبنظران و صاحبان 2 )1/88 ،جاهمان( . اجتهاد در یافتن لغت1

: نکـ ، و نیز 6/259 ،جا(همان آیات قرآن ب: استناد به )7/279 ،جاهمان( کتب لغت
المثل در تبیین  استناد به شعر و ضربد:  )2/79 ،جاهمان( ج: استشهاد از احادیث )17/84

 ، بواء:9/83 :قعة، نا6/396 ، عاز:256ـ6/255 :صائبة، 1/314 : الفالج:جا(همان لغت
ّ و  السنبک و الخف: هاي(واژه فروق اللغات تبیین هـ: و...) 16/124 أفن:، 86ـ9/85

الوضین و ، 7/118 :األخالف و األطباء؛ 6/271 و 1/240 ماتح و مائح:، 1/137 :الظلف
جار : همان؛البطان ؛ 23ـ11/21 ، سب و لعن:7/266 ، تأخذ و تواخذ:6/103 :الوکر و الوِ

 ، الطمع و الرجاء:11/249 یهجر: وجنة  ذي و ، مختبط11/193 الرجاء و التمنی:
شد: ،18/272  (یحتذون: بیان ریشه، اصل و ترجمه واژگان و: و... 20/65 الغی و الرّ
العلم هاي:  : واژهنکـ ( ز: توجه به شأن صدور و سیاق و...) 7/278 ؛ الذیال:6/247

؛ 6/268 :ینة؛ القر5/174 :الشیطان؛ 4/130 :ة؛ االثر1/200 ؛ العطفان:1/135 :المأثور
 :البرزخ؛ 11/82 :عة؛ القار9/177 ؛ البصر:9/88 ، التیار:7/30 :النطفة؛ 6/271 السادر:

: نکـ ي بیشتر در این زمینه ، براي مطالعه1/305 ،جا(همان ح: نقد لغوي و...)11/153
، 1/81 ،جا(همان ط: ذکر وجوه مختلف معانی مورد احتمال براي یک واژه )1387 فراتی،
بدل در جهت اعراب و حرکات و یا  خهذکر نس (: بدل در مفردات بیان نسخهي:  )274

)، بیان 4/12 ،جا(همان هاي اعرابی)، ذکر نسخه همراه با تحلیل7/51 ،جا(همان حروف
با ذکر دالیلی از  )7/6 ،جا(همان هاي شارح در جهت برگزیدن نسخه برترنسخه و تحلیل

 ،جاان(هم )، دلیل قرآنی7/193و نیز:  13/121 ،جا(همان جمله: به جهت شذوذ یکی
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 )، به جهت صناعت و ساختار کتابت18/51 ،جا(همان )، دلیل روایی18/252؛ 7/209
: نکـ ، و نیز 15/118 ،جا(همان اي صحیح)، صحت معنا با برگرفتن نسخه10/86 ،جا(همان

؛ 1/120: نکـ و نیز  15/161 ،جا(همان گرفتن سیاق و...)، در نظر 13/87، 14/7
)، به جهت تخفیف و تسهیل و دوري از تکلف، 16/293 ،جان(هما )، استناد به شعر15/94

از جمله معیارهاي پذیرش شارح در نسخ متفاوت است. شارح ترجیح نسخ بنابر روایات 
، 9/289؛ 7/283 ،جا(همان أظهر )9/72؛ 1/200 ،جا(همان را با عباراتی از جمله أشهر

؛ 14/7؛ 7/288، 420 ،6/256 ،جا(همان أحسن، )9/122 ،جا(همان و...)، اکثر 304
 )9/122؛ 169، 7/79 ،جا(همان )، ألیق14/7؛ 6/420 ،جا(همان أصوب، )17/86؛ 16/84

ك: شرح و تبیین واژگان کار برده است).  به )15/80؛ 13/178؛ 6/444 ،جا(همان و أصح
، 3/78؛ 2/288: همان، نکـبراي نمونه ( ابیات، اشعار و خطب دیگران، غیر از واژگان نهج

هاي شعرا و ادبا از نهج در آثار  ل: بیان اثر نهج در ادب عربی و اقتباس )و...311 ،91
تمام نکات برشمرده، نشان از آگاهی شارح از واژگان و فهم وي از مفردات امام  شان: ادبی

و شیوه تعامل وي با آن است، چه؛ اگر کسی با واژگان و به طور کلی کالم امام آشنایی 
  تواند درك و فهم مناسبی از کالم داشته باشد، لذا به خطا خواهد رفت.نداشته باشد، نمی

 
  إعراب. 2-3-2

شکی نیست که صرف و نحو در فهم الفاظ کالم نقشی شگرف دارد. شناخت مرجع 
ضمیر، معانی حروف، معانی و اوزان ابواب مختلف فعل، اعراب کلمه در عبارت، تأویل فعل 

سم فاعل و دقائق صرفی دیگر مباحث مربوط، از جمله به مصدر، اتخاذ مصدر به معناي ا
ابزارهاي مهم هر شارح و مفسري است؛ چه مفسر قرآن، چه شارح نهج و یا هر کالمی که 

گیري شارح از اعراب با استناد به چند مولفه جهت فهم آن نیاز به واکاوي دقیق دارد. بهره
 خطبه ،جا(همان : الف: استناد به قرآنمبنا قرارگرفته، که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد

ب: استناد به حدیث در تبیین  )8/109: 126 ؛ کالم6/112: 69 ؛ کالم78ـ77: 27/2
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؛ 7/206 ،جا(همان  )د: سیاق89، 10/29 ،جا(همان ج: استناد به شعر )7/54 ،جا(همان  اعراب
؛ 9/94؛ 244ـ6/243 ،جا(همان (صرف و نحو) هـ: ذکر وجوه مختلف اعرابی )18/374؛ 9/47

  .)13/138؛ 11/240( )ح: نقد اعرابی8: 19؛ 8/271( ز: اعراب در بیان نسخه بدل )14/26
  

  بالغت. 2-3-3
هاي بالغی از علم معانی و بیان را به تماشا نشست توان مؤلفهدر جاي جاي شرح می

: 31 (کالم )، استدراج،111ـ2/103: 28 (خطبه هایی مانند مقابلهمند شد، بحثو از آن بهره
: 117 (خطبه تقسیم، )154ـ3/153: 45 (خطبه موازنه و سجع، )173ـ2/170
 )241ـ7/239: 111 (خطبه تخّلص، )200ـ7/196: 108 (خطبه التفات، )186ـ7/184

: 59 (کالم کنایه. )46ـ9/42: 138 (خطبه اعتراض، )245ـ7/241: 111 (خطبه استطراد،
در این «نویسد: شمار موارد مینین در بیچ هم )217ـ20/187: 475 ، حکمت73ـ5/15

و در ادامه ده مورد  )1/152 ،جا(همان »مورد دانش بدیع، بیست لفظ وجود دارد فصل در
اثیر هاي شارح به سمت ابندر بالغت نیز، تیر تیز نقاديشکافد. هاي ادبی را برمیاز آرایه

که داراي فصاحت، گفتنی است شارح جمالت امام  )8/278 ،جا(همان موصلی است.
؛ 6/230؛ 2/386؛ 1/239 ،جاهمان( استعاره، مجاز و... است را مشخص نموده است.

  .)11/156؛ 7/52
 

  به شعر و نثر و...) استشهاد( ادب. 2-3-4
شمار ابیات حدود هشت هزار است و چون مجموع صفحات در چاپ بیست جلدي 

ست و اگر در هر صفحه بیست محمد ابوالفضل ابراهیم حدود شش هزار و پانصد صفحه ا
بیت چاپ شود، چهارصد صفحه یعنی نزدیک یک پانزدهم از مجموع مطالب کتاب به 

هاي خود نیز استفاده کرده چنانکه ضمن شرح شواهد شعري اختصاص دارد. وي از سروده
ام و گوید: من در اقسام شعر شهره به سرودن مناجات و شعر عارفانه شدهمی 31نامه 

روش شارح در چنین  )60(مهدوي دامغانی، آورد.هاي خود را مییت از سرودهب 58سپس 
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  مولفه اي به شمار زیر است:
   1استفاده از شعر و ضرب المثل در تبیین لغات. 1
  2استفاده از شعر در براي همانندسازي با کالم امام. 2
  3بیان مأخوذات، تضمینات و اقتباسات شعري شعراء از کالم امام. 3
 4جستن از شعر یا نثررح تنها با بهرهش. 4

 5المثل در جهت محتوا و همانندسازي . بیان ضرب5

  6المثلنشان دادن کالم امام به عنوان ضرب. 6
  

  منهج تاریخی. 2-4
- ابن شرح فی فینةالد الکنوز« عنوانه ب »الجدید المعلم« ي همجل صفا خلوصی در

ن کتاب در حفظ آثار عربی اسالمی به ویژه ي اهمیت ای درباره» البالغۀ الحدید لنهج ابی
هایی که امروز در شمار میراث مفقود عربی به شمار  بسیاري از کتاب«گوید:  تاریخ می

الحدید ابیابن شرح هایی از آن در این کتاب حفظ شده است. است هنوز عناوین و بخش
از این جنبه بیشتر به هایی را در بردارد که اثري از آن نمانده است و  هایی از کتاب بخش
) ضمن اینکه 235ـ1/234 خطیب، (حسینی »ي آثار و نسخ خطی قدیم شباهت دارد. موزه

هاي  اي در تصحیح و تحقیق کتاب ما شرح این عالم مدائنی را داراي نقش بزرگ و ویژه
پژوهان به یابیم، و نیز جزو منابع مهم و موثق تاریخی نزد بسیاري از تاریخ تاریخی می

                                                                                                                                        
 . و... 18/27؛ 10/75؛ 86ـ85، 9/83؛ 16/124؛ 396، 6/255؛ 2/78؛ 1/314: نکـ  .1
 . و... 13/25؛ 288، 8/245؛ 7/108 :نکـ . 2
 ؛ خطبـه 167ـ5/166: 64: خطبهنکـ . شارح معتزلی در تضمینات از کالم امام از اشعار خود نیز استفاده کرده است، 3

: 481؛ حکمت20/179: 470؛ حکمت18/109: 11؛ حکمت53ـ13/50؛ 13/25: 230؛ کالم243ـ8/242: 128
20/230. 

، 437، 435، 434، 421، 414، 404، 320، 298، 292، 244، 117، 111، 63، 51، 26هـاي مونه: حکمـت . براي ن4
و... . الزم به ذکر است در این موارد و یا اخذ شعرا از کالم امـام و نیـز    483، 481، 472، 468، 451، 450، 449

 همانندسازي، استطراد کرده است.
 . و... 19/221 ؛18/360؛ 17/115؛ 98، 16/67 ،جا. همان5
 . و... 80: 20؛ 144: 15؛ 48: 14؛ 254: 6 ،جا. همان6
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ر است، جعفر مرتضی عاملی یکی از آنهاست که شرح نهج معتزلی را در عداد نخستین شما
: مرتضی ـ (براي نمونه، نک توان دید. ترین منابع وي در تحقیقاتش می و شاید یکی از مهم

درباره منهج تاریخی »). االسالم دراسات و بحوث فی التاریخ و«سرتاسر کتاب  العاملی،
رو جزء روش فقه با شرح کالم امام و حدیث علوي هستند ازاین باید گفت چون در رابطه
گیرند. اکنون پس از کوتاه سخنی پیرامون روش تاریخی شارح در الحدیثی شارح جاي می

هاي شرح او بر نهج البالغه که به سعی بر ان بود به اختصار قلم برانیم به کنار دیگر روش
  شویم:اصل موضوع وارد می

 
  هاي شرح تاریخی ویژگی. 2-4-1

موضوع ها در  فراوانی منابع و مصادر دست اول که در بسیاري از موارد، بهترینـ 1
ي معمول و معهود نزد قدما که چندان به ارجاع خالف شیوهخود هستند، مضافا اینکه بر

ترین کتبی است که به این امر اهمیت  الحدید یکی از برجستهابیدادند، شرح ابن اهمیت نمی
ها و مشایخ خود جاي آن در موضوعات گوناگون از کتب، شخصیت است و در جاي داده

: نکـ (براي مطالعه بیشتر در این زمینه  که منابعِ مستندات تاریخی او هستند، یاد کرده است.
  .)سرتاسرمقاله و نیز فراتی، 408ـ133ربیعی، سرتاسرکتاب؛ بدري،

ا اسناد مندرج در کتب و یا آنچه از ها و روایات تاریخی ب نقل وقایع و رخدادـ 2
اساتید خود شنیده است، اسنادورزي وي در نقل مطالب در کنار ذکر منبع، عالوه اینکه بر 

ي اصرار وي بر رعایت امانت در نقل  دهندهها افزوده است، نشان قوام و استواري نقل
حققان روایات چه تاریخی و چه غیر آن نیز هست، از سوي دیگر پژوهشگران و م

  کند. هاي بعد را در بازشناخت و تمییز سره از ناسره نیز یاري می دوره
هاي تاریخی، وي در کنار نقل مطالب تاریخی به نقد آن نیز  اجتهاد و نقد ضمن نقلـ 3
پردازد، چنانچه در سایر موضوعات نیز نقدگرایی شارح ستودنی است، هرچند که در  می

  همه موارد مصیب نبوده است.
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عدم تعصب در نقل از شخص یا مذهب معین، وي بدون توجه چندان به مذهب ـ  4
پردازد، البته در مواردي که قصدش پذیرش یا مورخان و راویان به نقل روایت از آنها می

رد آن مطلب باشد، یکی از مالکهایش همین مذهبِ ناقل است چنانکه وي به مذهب ایشان 
ی مورد طعن یکی از طرفین است و وي از مذهب کند، مثل مواردي که روایتاشاره می

  ي شقشقیه. کند مانند خطبه طرف مخالف بر ضد او سخنی را نقل می
هاي مختلف یک روایت تاریخی براي نشان دادن اقوال مختلف در زمینه  نقل گونهـ 5

  .مورد نظر
  هاي مختلف یک روایت تاریخی در تحکیم قول و نشاندن نظر خود. ـ نقل گونه6
شناسی و نقد منصفانه در جهت پالودن  نیازمند بودن برخی روایات تاریخی به آسیبـ 7

  هاي رخداده در آن. این اثر بزرگ از برخی کژي
ـ وجود روایاتی در شرح که شرح نهج، تنها منبعی است که آن را روایت و نقل کرده 8

کند، و در  ي میاست و یادکرد اسامی منابع محققین را در تجمیع و تکمیل یک منبع یار
هالل ثقفی و وقعۀ صفین نصربن مزاحم منقري، هایی همچون الغارات ابن گردآوري کتاب

ترین منابع تطبیق با نسخه[ي امروزین این نوع کتاب ها] است و  شرح نهج یکی از مهم
  )387ـ384: علی،نکـ ( هاي دیگري از این دست. ویژگی
  

  شرح کالم امام روش شارح در منهج تاریخی نسبت به. 2-4-2
  بندي کرد:توان این موارد را به شرح ذیل دستهالحدید میابیبا فحص در منهج تاریخی ابن

 
 نقل تاریخ به فراخور مطالب تاریخی. 2-4-2-1

 خطبه در »کلما نجم منهم قرن قطع حتی یکون آخرهم لصوصا سالبین...« ذیل عبارت
کند که تولد خوارج در شارح ابتدا بیان می که پس از واقعه نهروان از امام صادر شد، 59

ي کوتاه امام، خارجیانی اند و با توجه به اشارهزمان امام نبوده و بعدها سر به این دنیا نهاده
ها را یک که بعدها به سمت دزدي و غارت و راهزنی و... رفتند را معرفی و سرگذشت آن
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که در پالودن دامان  70چنین کالم  هم )77ـ5/73 الحدید، ابی  (ابن به یک توضیح داده است.
خود است از وضع کالمی نسبت به خدا و رسول، پس از ذکر و رد مطاعن معتزلی مشهور 

کت«یعنی نظّام صاحب کتاب  در همین راستا به حوادثی که شبیه به این نقل که مربوط » النُّ
لب کامال اراده خطبه به تکذیب بر خدا و رسول پرداخته آورده است. مخاطب با قرائت مطا

ي تفصیالت تاریخی این نکته است که با را خواهد دریافت باید گفت هدف شارح از ارائه
پی برد و  %کنار هم قرار دادن تمامی اطالعات موجود تاریخی به عمق معنايِ کالم امام

  این نکته از نظر فقه الحدیثی بسیار مهم است.
مخصوص به خود: به عبارت دیگر هر گاه اشاره بندي تاریخی وقایع ذیل کالم  ـ دسته1

هاي مربوط تاریخی باشد، شارح نیز به همان جهت رفته و طبق امام بر قسمتی از واقعه
 59، 58، 57، 40، 36، 35هاي همان عبارات شرح تاریخی کرده است. همچنین ذیل خطبه

دید اخبار تاریخی در مورد الحابیاند، ابنکه در آنها امام در مورد خوارج بحث نموده 60 و
، 33، 31هاي کند. در شرح خطبهآنها و وقایع و فجایعی که به وجود آوردند را ذکر می

و... نیز به تفصیل به نقل روایات تاریخی در مورد جنگ جمل و  198، 174، 173، 148
، 35توان به شرح خطب پردازد و در مورد اخبار جنگ صفین نیز میطلحه و زبیر و... می

  و... مراجعه نمود. 124، 65، 54، 51، 48، 46
ي اشاره شریف رضی به ـ ذکر تاریخ ذیل کالم شریف رضی: شارح گاه به واسطه2

که سیدرضی  51 حوادث تاریخی، از آنها سخن به میان آورده است، مانند در کالم
ریعه است چون سپاهیان معاویه در نبرد صفین ش %هاى آن حضرت از خطبه«گوید:  می

ت همراه با مرگ ابیو ابن» فرات را گرفتند الحدید ابتدا اخباري را در مورد کسانی که عزّ
آورد و سپس به توضیح جنگ دو سپاه در را در برابر ذلّت همراه با حیات ترجیح دادند، می

اي به منع آب پردازد. این در حالی است که در گفتار امام هیچ اشارهصفین، بر سر آب می
سیدرضی  73 نیز در کالم )331ـ3/245 ،جا(همان نگ بر سر آن و... نشده است.و ج
طبق کالم جامع نهج، شرحی » عثمانبيعة  على عزموا لما %له کالم من و«گوید:  می
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  .)168ـ6/166 ،جا(همان تاریخی از بیعت با عثمان ارائه نموده است
  
  ـ شرح تاریخی به جاي شرح عبارت و تفسیر الفاظ امام3

لف: شرح تاریخی در راستاي عبارات امام: شارح در برخی مواضع صرفا شرح ا
گیرد، بدین شکل که فقط با ذکر سبب صدور و یا نقل منقوالت دیگران تاریخی را پی می
پردازد، مانند تک الفاظ کالم نمیدهد و به شرح تکسخن را شرح می %در مورد کالم امام

ر با امام است و شارح تنها با شرح چند لفظ نه چندان که در بیان کیفیت بیعت زبی 8خطبه
 ،جا(همان پردازد.مشکل، یک سر به سراغ تاریخ رفته، به بیان سبب صدور خطبه می

زات شرح اوست، در صدد است تا بدون اطاله )236–1/230 ي وي با این شیوه، که از ممی
ي چنین قرار دهد. نمونه %کالم، مخاطب را در جریان چگونگی و چرایی صدور کالم امام

و... نیز قابل  )53ـ4/33 ،جا(همان 55 ) و271ـ1/269 ،جا(همان 15هاي مطالبی در خطبه
  مشاهده است.

هاي شارح ب: استفاده از مؤیدات تاریخی به جاي شرح عبارت امام: از دیگر استفاده
است و نه  %امام از اخبار تاریخی آوردن آنها به عنوان مؤیداتی در راستاي تأیید کالم

ستم بر ناتوان «اینکه مستقیما به شرح کالم ایشان مربوط باشد. به عنوان نمونه ذیل عبارت 
، بدون هیچ شرحی مستقیما مؤیدي تاریخی در فهم بهتر 31در نامه  »دوترین ستم ب زشت

رده: جایی دیگر آو همچنین در )16/100 ،جا(همان کند. کالم درباره معاویه و یزید ذکر می
 قد و عائدا ةعروبنهانئ عند زیادبنعبیداهللا حضر غصة تکون أن قبل صةالفر بادر قوله«

  .)16/103 ،جا(همان ...» جلس إذا یقتله أن أمره و عقیلبنمسلم له کمن
  

  منهج کالمی. 2-5
الحدید متکلمی است متأثر از شیوخ معتزلی. ابیدر این هیچ تردیدي وجود ندارد که ابن

آقاى نظر  بنابراست.  شمار قضایاي کالمی را به بحث و نقد گذاشتهر شرح خود بیوي د
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شود که سه جنبه  ، چنین تصور مىمطالب تاریخی شرح نهج البالغۀمهدوى دامغانى، مترجم 
(به معنى اعم آن)،  هاى این کتاب برترى دارد که عبارت است از: جنبه ادبى بر دیگر جنبه

 دو بر کمى لحاظ از اخیر جنبه میان این در که، و جنبه کالمى جنبه تاریخى و اجتماعى
تر  البته این کتاب به لحاظ اجتماعى و تاریخى، از نظر کمى افزون دارد، برترى دیگر جنبه

در این میان،  و )1/14 ،دامغانى مهدوى( .ها برترى دارد ها است و بر آن از سایر جنبه
ارح است نسبت به نظرات کالمی شریف مرتضی و هاي شها مربوط به نقاديبیشترین بحث

قطب راوندي و... . وي در موارد زیادي از آراء و نظرات شیعی استفاده نموده است که این 
ع و اعتزال وي نظر امر نشان از آن دارد که در اختالف جهت دیدگاه هاي خاص میان تشی

اما درباره روش تزال تقدم دارد. ي اعاي نسبت به شیعه داشته؛ گرچه گاه نظر و عقیدهویژه
  کالمی وي در شرح به اختصار باید گفت:

هاي کالمی و با ابزار علم کالم گونه است که با دیدگاه . روش وي در منهج کالمی این1
پردازد. گرچه که تأثیرات کالمی نیز در دیدگاه او دخیل است: به به شرح سخنان امام می

ته،  یامن بقا بقیة« تشرح عبار درشارح عنوان مثال  در  »من خالئف أنبیائهخلیفة حج
قول  همشعر ب »الخلیفة«و لفظ  »الحجة«لفظ آیا : اگر گفته شود« :گوید می 183 يخطبه
و  تحج و مرادشان را صاحبو فالسفه هم،  هتصوفم زیرا، نه: خواهم گفت؟ ه نیستامامی
در هر ن امؤمن يعلمابر لفاظ ین ااطالق ا یاران معتزلی ما منعی برايو نامند  می هخلیف

و  ت استحج شانجماعهاي خدایند، بدین معنا که ا تحجدانند، زیرا علما  روزگاري نمی
 ابی(ابن خدا اینان را جانشینانش خود در زمین قرار داده تابر اساس حکم او حکم کنند

اقوال گفتنی است که بیشترین  )119ـ8/113؛ 238ـ3/221: نکـ و نیز  10/96الحدید،
از ابوهاشم شیخ اعتقادي  ةکالمی وي جداي از مناقشات میان سید مرتضی و قاضی القضا

  1خود اوست.
این است که توسط  %هاي شارح در برخورد با عبارات کالمی امام. از دیگر روش2

                                                                                                                                        
 . و... 20/58؛ 19/307؛ 220، 17/200؛ 6/371؛ 156، 141، 5/137؛ 100، 1/70 ،جاهمان .1



  169///  الحدید ابی ابن البالغه نهج شرح جامع شناسی روش

کشاند. به عنوان نمونه دیدگاه کالمی صاحبنظران و فرق کالمی را به نقد می %کالم امام
آراء  »أحدثها کةحر ال و« اي توحیدي است به دنبال عبارتي یکم که خطبهذیل خطبه

در این گفتار ردي است بر این اعتقاد «فرق کالمی را این چنین به چالش کشانده است: 
آورد ي خلق ضد چیزي را بکند در ذات آن حادثی پدید میکرامیه که خداوند چون اراده

 :نفس اضطرب فیها مةال هماو « فرماید:ي امام که میفتهو این گ نامند ...که آن احداث می
پرستان، ، ردي است بر باور مجوس و دوگانه»و یا تصمیمى مضطرب در او راه داشته باشد

که به دودلی و اضطراب تصمیم خداوند عقیده دارند، و صاحبان سخن به باور ایشان خرده 
دارد چنانکه نظر و فکر متقدمین و  %اناند، این نکته داللت بر صحت سخن امیرمؤمنگرفته

توان به دور دانست که این امر از شناخت، به تمام علوم آگاهی داشت و نمیمتأخرین را می
  .)1/80 ،جا(همان »فضائل و مناقبش محسوب نشود

گانه متکلمان را مطرح اقوال نه 49 در خطبه »بطن خفیات االمور« هم چنین ذیل عبارت
گرچه برخی از آنها را  )221ـ3/218 ،جا(همان گزارد، آنها را در بوته نقد میکرده و در پایان 

دهد، همانگونه که در برخی مواضعِ دیگر روش به کتب کالمی خود و شیوخ خود ارجاع می
  .)5/139: همان، نکـ (براي نمونه  وي به جهت رعایت اختصار بر همین مبنا بوده است

ق توسط کالم امام به عالوه شارح گاه عالوه بر نقد رَ به مذهب خود نیز  %آراء دیگر ف
انگارد و از مدد رسانده و کالم را تأییدي بر مذهب اعتزال و ردي بر دیگر فرق کالمی می

 فرمایند: در عبارتی می %امام: «86يهمین باب است که سخن او ضمن شارح خطبه
: این عبارت، تأکیدي است "دمردم را از بالهاى سخت ایمن دار العظائم: من الناس یؤمن«

ي مرجئه که مردم را از گناهان ي وعید و تضعیف عقیدهبه مذهب یاران معتزلی ما در زمینه
یا  )6/374 ،جا(همان »و عفو را همراه با ترك توبه از ایشان تمنا دارند... بزرگ ایمن داشته

این لفظ و آنچه  و یعنی منحرف و متمایل گشت قلوب) تزیغ (و سخن امام:: «151 خطبه
 شود که شخص مومن کافر نمی داللت بر چیزي خالف عقیده امامیه دارند پس از آن است،

شارح هایی که  از دیگر نمونه )9/143 ،جا(همان »در جهت نصرت مذهب معتزله هستند و
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به  توصیخود سود جسته است آنجاست که حضرت در  داعتقبراي اامام  در آن از عبارت
این شارح که  »أو أنقص فی رأیی... « فرماید: می 31در نامۀ  %حسنم فرزندشان اما

این « :افزاید شمرد، و می سخن را دلیل بطالن دیدگاه امامیه نسبت به عصمت ائمه می
هیچ  %ي امام معصومگوید: در رأي و اندیشهعبارت دالّ بر بطالن گفتار کسی است که می

من  ـ نصیحت ـ پیش از« که %حسن [امام] ي امام بهدهد و این گفتهنقصی رخ نمی
بر این  »هاى دنیا تو را بفریبدهاى نفسانى بر تو غالب گردد، یا فریبندگیاى خواهش پاره

هاى نفسانى و [معصوم باشد و] خود را از خواهش نکته داللت دارد که واجب نیست امام
  .)67ـ16/66 ،جا(همان »هاى دنیا حفظ کندفریبندگی

هاي کالمی آنها ست که وي در برخی موارد به نقد کالمی شیوخ یا تحلیلجالب اینجا
، یا 7ـ3/6مورد عثمان و... نظر قاضی عبدالجبار،  تحلیل درباره قول اجماع در( پردازد.می

  .)و... 6/265قول به پل صراط و عبور از آن و نقد یاران معتزلی: 
  
 دیگر علوم فرعی يبر پایهمنهج . 2-6

، استفاده از علوم دیگر است %الحدید جهت فهم بهتر کالم امامابیزارهاي ابناز دیگر اب
  اي خواهد شد:ها اشارههایی به آنکه به اختصار در طی این بخش، با ذکر نمونه

  
  استفاده از مباحث فلسفی. 2-6-1

هاي فیلسوفان نیز بهره الحدید در شرح خود به فراخور این موضوع از گفتهابیابن
ته است و حتّی در برخی موارد اقوال فالسفه را به نقد نشسته و با استناد به گفتار امام گرف

درباره اختالفات درباره کمیت خلقت چنین آورده:  64کند. وي در خطبهنظر آنان را رد می
و بندگانى  تا ...نه براى افزودن قدرت و توان بود آنچه آفرید پس سخن امام که فرمود:«

پس بدان که در مورد کمیت آفرینش خداوند در جهان اختالف اندیشه  دار.مق خرد و بى
سخن زکریاي رازي به نقل از  و آراء گوناگونی بیان شده است که نخستین آنها کردند
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 ،جا(همان ... که او می پنداشت که جهان خلق خداوند متعال است ارسطاطالیس است
  .)3/221،231: نکـ  و نیز، .158ـ5/157

جویی وي از اقوال فالسفه درباره حدوث عالم، خلقت، نماند که بیشترین بهره ناگفته
و اثبات صانع و... است. گرچه در برخی موارد نیز آراء آنها  (عقول مفارقه) کیفیت مالئکه
کشد. چنانکه در بخشی عالوه بر نقد توسط کالم امام به آنها متعرض شده را به نقد می

بر فالسفه که بر این  و بیند که استدالل مکتوب کردیم امل کند میکس ت هر و «...گوید:  می
ادعاي  و اند زیرا آنها می پندارند که استدالل عقلی نموده امور دلیل آوردند اعتراض کردیم

در تقدیر  و درستی فرمایش امام این است که هرکس کوشش کرد تا وقوف بر کنه آن دارند
پس حقیقتاً گمراه  اندیشی کند و تقدیر کند، ش چارهالهی و عظمت آفرینش او با عقل خوی

ترین فوائد وجود این مباحث در شرح این است که به یکی از مهم )9/225 ،جا(همان »شد
ترین اقوال فالسفه در زمان شارح پی برد، چرا که کتب  توان آخرین و قويي آنها میواسطه

  اند.ي کتبی در نوع خود ویژه بودهدر دسترس شارح، با توجه به تنوع فضاي فکري عصر و
  

  استفاده از مباحث فقهی. 2-6-2
چنانکه خود شارح در مقدمه ذکر نموده، در برخی از مواضعی که نیازي احساس 

 شده است به مباحثی اندك در موضوعات مرتبط با فقه و اصول پرداخته شده است. می
مختلف فقهی اهل سنت و شیعه نیز ضمن اینکه در این بین به مناقشات فرق  )1/4 ،جا(همان
اي داشته است. به عنوان مثال اختالف اقوال در مورد اوقات نماز را از ابوحنیفه، اشاره

شافعی، مالک، شیعه امامیه نقل نموده و با بیان قول شیخ مفید در المقنعه در مورد چگونگی 
 ،جا(همان است.پیدا کردن وقت شرعی ظهر با استفاده از نصب شاخص آن را پذیرفته 

است و خارج از آن  %البته نقل اقوال فقهی وي با توجه به فضاي کالم امام )29ـ17/22
هبیره بنمصقلةراشده و بني خرّیتپس از بحثی مفصل درباره44نیست. چنانکه ذیل خطبه

نشیند که البته نقل این اقوال ذیل دو بحثی درباره اقوال فقها پیرامون اسراء به بحث می
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ناجیه و روایت  ایت متعارض است که روایت نخست متضمن کشتن تمامی مرتدین بنیرو
است که بنا به نظرات فقهی، روایت نخست را رد  (جز یک نفر) دوم حاوي عدم قتل آنها

، صلوات در نماز: 5ـ4/3و نیز: درباره وجوب قربانی:  152ـ3/148 ،جا(همان کند.می
  .و...) 246ـ12/241، احکام زنا: 270ـ7/267، نماز استسقاء: 145ـ6/144

  
  استفاده از نجوم و هیئت. 2-6-3

که در رابطه با نحس و سعد بودن ساعات است، بحثی  78 به عنوان نمونه ذیل کالم
 پردازد. به آن می ي احکام نجوم و اختالف مردمان و عالمان مطرح نموده و مفصالًدرباره
الك و... نیز در مواضعی دیگر مطالبی ارائه داده همچنین درباره اف )212ـ6/200 ،جا(همان
  .)226ـ9/225؛ 393ـ6/392 ،جا(همان است

  
  هاي عرفانیاستفاده از آموزه. 2-6-4

برد که این امر برخاسته از نگاه و ارادت گاه مؤلف در شرح کالم از اقوال عرفا بهره می
پس امام عارفان س«گوید: ن است، چنانکه در قسمتی میعرفا ي او نسبت بهویژه
و پاکیش سبب برون آمدن از  تا...و بدانید بندگانى که نگاهدار علم خدایند  فرماید: می

سوگند که او  و اند بدان که سخن در عرفان اسالمی را امت جز از این مرد نگرفته وامتحان. 
خود  و عارفان کسانی هستند که خداوند آنها را براي عرفان را به نهایت خود رسانده است

عارفان خداي را  براي انس با خود اختصاص داد و براي خویش انتخاب نمود برگزید و
و ارباب عرفان و  وبه یکدیگر تقرب جستند دوست دارند و خداوند نیز آنها را دوست دارد

یا در بخشی دیگر از  )11/72 ،جا(همان اند... معرفت در این خصوص صحبت کرده
اگرچه اکنون خلق نشد  داند می $ل عرفا را قائم آل محمدمراد امام را از قو 183خطبه

تمام مسلمانان  و باشد زیرا در کالم امام داللتی براین نیست که ایشان اکنون خلق شده باشد
 » X(مهدي آل محمد شود جز با او تکلیف تمام نمی دنیا واین مطلب اتفاق دارند که  بر

  .)10/96 ،جا(همان
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  ب و جانورشناسیاستفاده از علم ط. 2-6-5
که سخن پیرامون ملخ و... است از قولِ شیخش جاحظ،  231يشارح ذیل خطبه

گوید: مواردي که مصرف اجزاء ملخ براي بیماریها سودمند است را ذکر نموده و می
اند اگر الشه ملخهاي کشیده قامت بر  مصرف ملخ براي عقرب گزیدگی مفید است و گفته«

در جایی  )68ـ13/67 ،جا(همان »شود بسیار سودمند است و...گردن فرد دچار تب گزارده 
(حتمی) براي  هیچ اجل مضروبی گویند: فالسفه و پزشکان می«دیگر در طب چنین آورده: 

و مرگ نزد آنها بر دو  ها می باشد و اجل مضروب فقط ویژه انسان حیوانات وجود ندارد
دهد  ي خارج از جسد رخ می ضهپس مرگ اجباري یا باعار. اجباري و طبیعی بخش است:

یا از درون جسد است مانند:  مانند: پرت شدن از بلندي یا غرق شدن، کشته شدن و...
در همین خطبه سخن از مورچه  )5/133 ،جا(همان »بیماري هایی چون: سل، تشنگی و...

 )65ـ13/57 ،جا(همان ها و غرائب و عجائب آن پرداخته است.نیز آورده و به بیان ویژگی
 فی فصل«که مربوط به خفاش و عجائب آن است، تحت عنوان  155 همچنین در خطبه

 درباره اکثر پرندگان بحث کرده است. »عجائب من فیها ما و الطیور غرائب بعض ذکر
  .)188ـ9/183 ،جا(همان
  

  نتایج مقاله
بر هایی سود جسته تا شرح وي الحدید در شرح خود بر نهج البالغۀ از روشابیـ ابن1

ي مناهجی از قبیل منهج قرآنی، منهج بنیانی اساسی استوار گردد، لذا شرح نهج او بر پایه
روایی، منهج ادبی، منهج تاریخی، منهج کالمی و منهج بر پایه علوم فرعی دیگر سامان 

  یافته است.
گیري از این مناهج را در طول شرح کالم امیرمومنان به کار برده و تمام ـ وي بهره2
ت، سعی و تالش خود را بر این مصروف داشته تا شرح کالم امام به نحو احسن صورت هم

پذیرد، و این به دلیل اجتهاد اوست، اجتهادمحوري او در برخورد با کالم امام سبب شده تا 
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اقدام کند و البته دلیل چنین امري  %ها و مناهجی ویژه نسبت به کالم امامبه برگرفتن روش
گردد. بر همین ها و موضوعات متعدد باز میجامعیت نهج البالغۀ در زمینه نیز به شمولیت و

کالمی و تاریخی و مباحث  بالغی وادبی، فهم ، حدیث، قرآنبه  خویش شرحاساس در 
از واژگان نهج مراد امام کشف معانی و ها در دریافت از آن ، ومانند آن استناد ورزیده است

  .اثر پذیرفته است
توان سه منهج ادبی، تاریخی و هاي به کار گرفته شده میناهج و روشـ در میان م3

کالمی را ویژه دانست. منهج ادبی از این جهت که هویت گردآوري کالمی مانند نهج البالغۀ 
براساس ادب و بالغت آن است، از این رو شارح به دقت مستندات مطلوبی براي نشان 

است. منهج تاریخی از این جهت که بخش قابل  دادن اوج فصاحت و بالغت امام بیان کرده
در نهج البالغۀ براساس تاریخ و اتفاقات خاصی است که در  %توجهی از کالم امیرمؤمنان

دوران حکومت و غیرحکومت ایشان گردآوري شده است. منهج کالمی از این جهت که 
شمار ا در بیشارح با تاثیرپذیري از اعتقاد کالمی خود نسبت به مذهب شیعه خواسته ت

اش به شیعه شرح کند و از این جهت نسبت  موارد، کالم امام را با تعصب و رویکرد عنادي
برانگیز کالمی میان شیعه و معتزله همت گماشته تا شرح کالم به نقل وقایع ومباحث بحث

توان این سه منهج را در میان مناهج رو میاین امام را به نفع مذهب خویش تفسیر کند. از
  دیگر شارح ویژه تلقی کرد.
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