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  چكيده
 البالغه است كه در تبيين كلمات اميرالمومنين(ع) متقدم نهج انشارحالدين راوندي از  قطب

با رويكردي ادبي تـاليف  و شرح خود را  داشتهالبالغه  نهجواژگان غريب به اي  توجه ويژه
روش لغـوي  تحليلـي،   - حاضر كوشـيده اسـت تـا بـه روش توصـيفي      مقاله است. كرده
البالغه را بررسي و نقش واژگـان   البراعه في شرح نهج الدين راوندي در كتاب منهاج قطب

دست از متون  هاي اين گيري وي از ويژگي در فهم حديث را تبيين نمايد و چگونگي بهره
استناد بـه كتـب    يان معاني مفردات گاه باالدين راوندي در ب البالغه را نشان دهد. قطب نهج

لغت و گاه بدون استناد به ديدگاه لغويون و عمدتاً به صورت تقليـدي اقـدام كـرده و بـه     
هايي چون: گوهر معنايي، فروق اللغـه، تـرادف معنـايي، معـاني و واژگـان اضـداد،        مؤلفه

ده و به تبيين معنـاي  مشترك لفظي، ابدال در كلمات، ادغام و اعالل واژگان، توجه نشان دا
  البالغه پرداخته است. واژگان نهج
البالغـه،   شناسـي، مفـردات نهـج    الدين راوندي، واژه البراعه، قطب شرح منهاج ها: كليدواژه

  غريب الحديث.
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  . مقدمه1
البالغه، شرحي جامع، ترتيبي و بـا رويكـرد ادبـي اسـت كـه بـه        البراعه في شرح نهج منهاج

البالغه، مباحث كالمي، تاريخي، فقهي را نيز مطرح كرده است. اين  نهجفراخور موضوعات 
 هــ..ق)  573راوندي (متوفي  الدين قطب  به معروف راوندي، اهللا هبة  بن سعيد شرح توسط

الزم بـه ذكـر اسـت كـه      )68: 1366الدين،  نگاشته شد. (منتجب 566در اواخر شعبان سال 
شرح قطب الـدين راونـدي نـدارد و ميـرزا حبيـب اهللا      اختصاص به » منهاج البراعه«عنوان 

اين عنوان، شرح خود بر نهج البالغه را   هـ..ق) نيز بدون اشاره به سابقه  1324خويي(متوفي 
) كه به جهت مباني، روش و دامنه بـا شـرح   1/9: 1358 ناميده است (خويي، » البراعه منهاج«

، از همان آغازين عبـارات كتـاب   راوندي رويكرد ادبي) 1/5راوندي متفاوت است (همان، 
بر  استالبالغه داشته  هايي كه نهج ، از ميان تمام ويژگيمقدمه شرحدر  ويگردد.  معلوم مي

و در حقيقت، بـه خواننـده نشـان     ه استدرو شرح معاني عجيب آن اشاره ك» الفاظ غريب«
   ي او چيست:دهد كه در اين شرح، چه مطالبي را هدف گرفته است و رويكرد اصل مي

هاي لفظي و معنوي، ادبـي و اصـولي    بدان، من درصدد شرح كافي بركتاب هستم، نكته
كنم، و الفاظ غريب و معاني عجيب را تفسـير و بـه غـوامض و     در هر فصل را بيان مي
هـاي   ها را با لفظي آسان ذكر كـرده تـا قسـمت    نمايم، و معاني آن نوادر سخن اشاره مي
  )9/ 1: 1406اوندي، (ر مشكل استخراج شود.

اسـت، كـه   بـوده  توانا  يهاي حديثي، اديب ، عالوه بر احاطه بر دانشالدين راوندي قطب
سنگي چون التغريب في التعريب، االغراب فـي االعـراب، شـرح العوامـل       نگارش آثار گران

هـاي   به ويژگـي  توجه .ي ادبي خود دارد  المائة، غريب النهايه و نفثة المصدور را در كارنامه
و اهميت آن در بين متقدمان و متأخران به تحليل بيشـتر اثـر وي كمـك     اين آثار و جايگاه

اي در  پيشـينه گسـترده   چنينوجود چنين  كند. هم كرده و اهميت اين شرح را بهتر تبيين مي
در ري نگـ   لغت، صرف، نحو و بالغت، به او امكـان ژرف وي در ادبيات و اطالعات عميق 

البالغه را داده است. او در تمام شرح، به بيان نكات لغوي كـالم   ادبي نهج هاي لغوي و جنبه
شـرح   بـه نحـو شايسـته در    هاي لغت، صرف، نحو و بالغـت  حضرت پرداخته و از دانش

سـايه   البراعـه  منهـاج  اين ويژگي، چنان بـه شـرح   .برده استبهره  يرالمومنين (ع)سخنان ام
ترين خصوصـيت آن   الشّعاع قرار داده و به برجسته ها را تحت انداخته است كه ديگر ويژگي

به تحليل  اين موضوع،از اين رو شايسته است تا با بررسي دقيق و جامع تبديل شده است. 
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البالغه پرداخته و از رهگـذر آن بتـوان بـراي     الدين راوندي در فهم واژگان نهج روش قطب
  تر كلمات امام(ع) بهره بگيريم. فهم كامل

  
  پژوهش . سابقة2

شايان ذكر است كه پيشين از اين درباره مقاله حاضر، پژوهش مستقلي انتشار نيافتـه اسـت.   
قطب «الدين راوندي نگاشته شده است كه يكي  البراعه قطب تنها دو مقاله درباره شرح منهاج

البراعه  شناسي شرح منهاج روش«پور و ديگري  اثر محسن قاسم» البالغه راوندي و شرح نهج
شناسي  تاليف رضا حاجيان است. در اين دو اثر بصورت كلي به روش» الدين راوندي قطب

شناسـي   كـدام، موضـوع واژه   الدين راوندي پرداخته شده و در هيچ البراعه قطب شرح منهاج
شناسي لغـوي راونـدي انعكـاس نيافتـه      الدين راوندي مورد توجه ويژه نبوده و روش قطب
  است.
  

  تون حديثيدر فهم م . نقش واژگان3
بر پايه مبناي پذيرفته شده، پس از آگاهي از درسـتي انتسـاب حـديث و درسـتي مـتن آن،      

كار رفتـه  هاي به شناخت معناي واژهمعصوم از متون حديثي، ي نخست در فهم مراد   مرحله
، ممكـن نيسـت.   معصـوم يابي به مراد اصلي در متن است. بدون گذار از اين مرحله، دست

هاي متعددي داشته باشـد و بـه صـورت مفـرد،      تواند گونه ر رفته در متن، ميكاهاي به واژه
ي حقيقت، مجاز، كنايه، استعاره و ... استعمال شوند. براي تركيبي و اصطالحات، و به شيوه

(طباطبـايي،   ها، در كانون توجه قرار گيرد. بايد تمام اين ظرافت فهم دقيق معنا و مدلول، مي
1393 :71 (  

هـاي زبـاني و در    البالغه، بايد بـه دانـش   چون نهجهم حديثي رو، شارحان متونياز اين
البراعـه   ها، علم لغت، اشراف كامل داشته باشند. با توجه به اين مهم، صاحب منهاج ن رأس آ

هـاي مؤلّـف در    نيز در موارد فراوان، به بررسي معاني واژگـان پرداختـه اسـت. از كوشـش    
آيد، كه شارح در علم لغت، تبحر داشـته و بـه    خوبي برميبالغه، بهال معناشناسي واژگان نهج

ي ماهرانه از قواعد فقه اللغه، اشـراف  موجود در كتب لغت و استفاده لغت شناسانهمباحث 
  كامل داشته است. 
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  روش عمومي راوندي در شرح واژگان. 4
كه بعـد از آوردن مـتن    است آنالدين راوندي، در بيان معناي واژگان،  ي متداول قطب  شيوه
را انتخـاب و بـه شـرح و توضـيح كوتـاه و بعضـاً       متن لغات مشكل و ديرياب  ،البالغه نهج

اين روش، روش عمومي شارح در بيان واژگان بوده و در تمام شـرح   پردازد. مفصل آن مي
نـام  ي لغت و بدون استناد بـه  . شارح در بيان اين واژگان، عمدتاً از كتب ائمهمي شودديده 

كند و در موارد اندك نيز، نام كتـاب يـا فـرد لغـوي را بـا       لغويون و كتب ايشان استفاده مي
  نمايد. طه يا بدون واسطه، نقل ميواس

  
  به منابعبيان معناي واژه با استناد  1.4

ذكر منبع  بابيان معناي واژگان، شرح لغت به لغت الدين راوندي در  يكي از شيوه هاي قطب
: 1406(راونـدي،   »فـرّاء «چـون  هم، دان ت. در اين روش، گاه به نـام لغـ  است مورد استفاده

، 1/149(همـان:   »أصمعي«)؛ 437، 318، 3/60، 375، 197، 2/192، 477، 238، 111، 1/64
، 120، 1/10(همان:  »ابن سكيت«)؛ 440، 296، 3/229، 190، 156، 2/124، 335، 216، 231
، 2/100، 401، 1/240(همـان:   »أبوعبيد« )؛386، 351 ،201، 134، 108، 3/59، 2/228، 217
اج «)؛ 322، 3/301، 222، 2/182(همـان:   »ثعلب« )؛322، 311، 3/229، 189 همـان:   »زجـ)

صـاحبان   نام ازاشاره دارد و گاه ) 2/139، 483، 1/268(همان: » جاحظ« ) و3/345، 2/314
، 316، 1/306(همان:  »اللغةتهذيب ازهري مؤلف «چون بدون ذكر عنوان تأليف لغت  كتب

، 2/17، 1/19(همان:  »جمهرة اللغةابن دريد مؤلف «) ؛ 350، 321، 270، 152، 3/97، 2/223
، 192، 148، 2/123، 1/32(همان:  »كتاب العينفراهيدي (خليل) مؤلف «)؛ 302، 3/124، 22

شارح كلي،  به طوركند.  مي ) ياد1/313(همان:  »صحاح اللغةجوهري مؤلف «)؛ 3/13، 403
در بيان مفردات، از كتب لغت بزرگ عصر خود بهره بـرده اسـت؛ هرچنـد عمـدتاً معنـاي      

ي شارح رديابي عبارات مورد استفاده لكنكند؛  ذكر ميآن مرجع  به واژگان را بدون استناد 
در  مشخصـي نمايد كه شـارح، از منـابع    ، ما را به اين باور هدايت ميشناسي واژهدر بخش 
مقـاييس  « منـابعي چـون   توان به كه نام برده شد، مي يكه عالوه بر كتباست برده  لغت بهره

گفتنـي   .اشاره كرد» أساس البالغة«و » الفائق في غريب الحديث«، »المحيط في اللغة«، »اللغة
، »تهـذيب اللغـة  « ،»صـحاح اللغـة  « به ترتيب: لغت مورد استناد شارح كتبترين است بيش

كه در تحليـل چرايـي كثـرت اسـتفاده از      بوده است» مقاييس اللغه معجم«و » جمهرة اللغة«
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توان چنين گفت كه شهرت علمـي آثـار فـوق و نيـز قـدمت تـاريخي و        منابع ذكر شده مي
نگاري راوندي ـ كه بر بيان غوامض لغوي و  ي شرح نزديكي آنها به عصر معصومين با صبغه

بيشتري داشت؛ خصوصا آن كه دو ويژگي ياد البالغه بنا نهاده شده بود ـ سازگاري  ادبي نهج
  خورد. شده در همه تأليفات لغوي مورد استفاده راوندي به چشم مي

واسطه  بيرا  ارباب لغتنام  مستندسازي سخن خود،شارح براي  گاهكه،  مطلبي ديگر آن
و با با واسطه  آيد كه وي شده چنين به دست مي نقل وجوي عبارات  جستبا  لكن آورد، مي
شارح  هاي ذيل بخشي از اين موارد است: مثالاز آنان نقل كرده است. ستفاده از كتب لغت ا

فَسوى منْه سبع سـموات جعـلَ سـفْلَاهنَّ موجـاً مكْفُوفـاً و      «در شرح قسمت انتهايي عبارت: 
ي دمرِ عرْفُوعاً بِغَيكاً ممس فُوظاً وحقْفاً منَّ ساهلْياعهمعگويد: مي )1تا: خطبه  (رضي، بي »د  
هـايي كـه ديـده     هـا را بـه وسـيله سـتون     آسـمان «فراء در مورد قول خداوند كه فرمود 

كـه خداونـد    گويد در ايـن آيـه دو قـول وجـود دارد، اول آن     مي» شوند خلق كرد نمي
ايـن  كـه   ها را مرتفع ساخت بدون وجود سـتون، در حـالي   ها را خلق كرد و آن آسمان

كـه   شدن و يا بودن ستون خطي نـدارد، و دوم آن  ساختن نيازي به ديده خلقت و مرتفع
 شوند ها ديده نمي هايي كه اين ستون ها را خلق كرد به وسيله ستون همانا خداوند آسمان

  )64/ 1: 1406(راوندي، 

ا ايـن نقـل     اء) را ميگفتني است هر چند شارح، نام عالم لغوي (فرّ قـول، بـه  آورد، امـ -
/ 2: 1421(ازهري،  صورت غيرمستقيم بوده و رديابي عبارت او ما را به كتاب تهذيب اللغة

 نمايد. رهنمون مي )150
مالك و ما مالك و اللَّه لَو كَانَ جبلًـا    و قَد جاءه نَعي الْأَشْتَرِ رحمه اللَّه«در عبارت همچنين 
لَو نْداً ورُ  لَكَانَ فالطَّـائ هلَيي عوفلَا ي رُ وافالْح يهرْتَقلْداً لَا يراً لَكَانَ صجرضـي، بـي تـا:     »كَانَ ح)

اصـمعي گفتـه اسـت كـه وقتـي يكـي از       « نويسد: مي» نعي«و در بيان معناي  )443حكمت
ميرد، سواري بر جلوي مردم در حال تشـييع   مردمان عرب كه داراي قدر و منزلت است مي

 .»كنـد  گويد فالني فوت شد يعني خبر وفات او را بيـان و آشـكار مـي    كند و مي حركت مي
 از كتـاب صـحاح اللغـه   » اصـمعي «اين بيان و نقل شـارح از  ) كه 440/ 3: 1406(راوندي، 
   بيان شده است.) 2512/ 6: 1376(جوهري، 

تـا:   (رضي، بي »و أخزيت امانتك« :در عبارت» أخزيت«شارح در بيان واژه نمونه ديگر 
  امام كه فرمود: قول« گويد: مي )40نامه 



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان نهمسال  ،نامة علوي پژوهش   86

چه كه در اختيار داشـتي خـواري و پسـتي را     ؛ يعني در آن»اي و در امانت خيانت كرده
الفعل يعني ذليـل و خـوار و    به كسر عين» خزي«گويند: واژه  ظاهر كردي و لغويون مي

(راونـدي،   قـرار گرفـت  ناتوان شد و ابن سكيت گفته: در سختي و مشقت واقع شد و 
1406 :3 /134(  

   است.) اخذ شده 2326/ 6: 1376(جوهري،  اين نقل قول دقيقا از كتاب صحاح اللغه
ها استفاده مستقيم برده اسـت يـاد    نيز از كتب لغتي كه از آنمتعدد  شارح در مواردالبته 

در بيـان  براي نمونه  نمايد. واژگان را مستند به نام كتاب و قول ايشان ميمعناي كرده و بيان 
 )27تـا: خطبـه    (رضـي، بـي   »و اللَّه جرَّت نَدماً و أَعقَبـت سـدما  « :در عبارت» سدما«ي واژه
يعني با تعجب و تحير و در كتاب صحاح اللغه آمده » سدما«و روايت شده است « گويد: مي

/ 1: 1406(راوندي،  .»اندوهگيناند مرد پشيمان و  است السدم يعني پشيماني و اندوه و گفته
217(  

حكمـت  تا:  (رضي، بي »النَّاس ثَلَاثَةٌ فَعالم رباني« :در عبارت» رباني«ي در بيان واژهوي 
  نويسد: مي )147

دانند  چه مي كنند به آن كساني كه عمل مييعني ازهري گفته ايشان صاحبان علم هستند 
هـاي   شدند بـه دانـش   پرورش يافتند و آموخته است، ايشان» رب«و اصل واژه از كلمه 

 و حرف الف و نون براي مبالغه در نسبت به آن اضـافه شـده اسـت    ؛كوچك و بزرگ

  )321/ 3: 1406(راوندي، 

  
  بيان معناي واژه بدون استناد به منابع 2.4

بـدون   هـا،  بيـان معنـاي آن  و ، در قالب شرح لغت به لغت شناسي راوندي واژه عمدهبخش 
مورد از اشارات لغـوي   318بوده است. چنان كه بررسي به قول لغويون و كتب لغت  استناد

وجوي واژگاني عبارات راوندي در منابع كهن واژه شناسـي رخ    وي ـ كه به صورت جست 
هاي لغوي وي به صورت تقليدي و بدون  قول داده است ـ حكايت از آن دارد كه عمده نقل 

بـه عبـارتي اسـتناد    » فطرت«راي نمونه، وي در تبيين واژه استناد به كتب لغت بوده است. ب
؛ 1/303: 1406اللغـه موجـود اسـت (نـك: راونـدي،       كرده است كه عيناً در كتاب تهـذيب  

عبارتي دارد كه دقيقاً در كتاب جمهرة » خاسئه«) و يا در شرح واژه 13/222: 1421ازهري، 
؛) و يا در توضيح 2/1096: 1988ريد: و ابن د 1/398: 1406اللغه آمده است (نك: راوندي، 
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اللغه ذكر شده است (نـك:   في جمله اي آورده است كه عيناً در كتاب المحيط» القماء«واژه 
حائز اهميت آن اسـت كـه در     لكن نكته 1)6/60: 1414و صاحب،  1/213: 1406راوندي، 

ايشـان    شته است و دهي به شيوه امروزي وجود ندا نگره عالمان اسالمي پيشين، نظام ارجاع
كه سـخن مـورد نظـر، بـا      پرداختند، مخصوصاً زماني جز موارد اندك به ذكر منابع خود نمي

ايشان سازگار و هماهنگ بوده است، از ايـن رو،     مذهب لغوي، روايي، تفسيري و يا كالمي 
بع البراعه راوندي نيز در چنين فضايي تدوين يافته است و عدم ارجـاع بـه منـا    شرح منهاج

  گرديده است.  لغت مورد استناد، امري رايج و متداول محسوب مي
لَمـا بـدلَ أَكْثَـرُ    «...  :در عبـارت  :موارد بدون استناد شارح استهاي ذيل، بخشي از  مثال

 متَالَتْهاج و هعم اداتَّخَذُوا الْأَنْد و قَّههِلُوا حفَج هِمإِلَي اللَّه دهع هخَلْق متْهاقْتَطَع و هرِفَتعنْ مينُ عاطالشَّي
تا: خطبه  (رضي، بي ...» عنْ عبادته فَبعثَ فيهِم رسلَه و واتَرَ إِلَيهِم أَنْبِياءه ليستَأْدوهم ميثَاقَ فطْرَته

گونه بيان  افي، اينتوضيحي اض را لغت به لغت و بدون  و آن كرده) تنها به سه واژه اشاره 1
يعني پيمان و گرفتن » الميثاق«يعني تغيير داد و جايگزين نمود و » بدل«معناي واژه « كند: مي

 )77 /1: 1406(راوندي،  .»يعني پشت سر هم آمدن و تبعيت كردن» واتر«پيمان و 
بـه   )7 تـا: خطبـه   (رضـي، بـي   »و دب و درج في حجورِهم«چنين در معناي عبارت:  هم

به معنـاي رفـتن و حركـت بـه صـورت آرام و      » دب«« نويسد: معناي واژگان پرداخته و مي
 .»به معناي حركت بسيار و محسوس در ميـان ايشـان  » درج«لطيف و غيرمحسوس است و 

  )152 /1: 1406(راوندي، 
تا:  (رضي، بي »ه مذْعناو أَنَاب إِلَيه مؤْمناً و خَنَع لَ«چنين شارح در بيان واژگان عبارت:  هم
يعنـي خـوار و فـروتن شـد و     » خنـع «يعنـي بازگشـت و   » اناب«و « گويد: ) مي182خطبه 

در شـرح  و بـاالخره   )185/ 2: 1406(راونـدي،   .»به معناي خوار و فروتن است» المذعن«
ا يرَاكُم منَ النِّقْمةِ فَرِقينَ إِنَّه منْ وسع أَيها النَّاس ليرَكُم اللَّه منَ النِّعمةِ وجِلينَ كَم«كلمات عبارت: 

) 358حكمـت  تـا:   (رضـي، بـي   »علَيه في ذَات يده فَلَم يرَ ذَلك استدراجاً فَقَد أَمنَ مخُوفـاً...  
يعنـي در حالـت تـرس و    » فـرقين «يعنـي مجـازات و   » النقمـه «« نويسد: طور مختصر مي  به
  )403/ 3: 1406(راوندي، ». به معناي گرفتن با فريب است» االستدارج«

  
  الدين راوندي شناسي قطب هاي واژه . مؤلفه5

البالغـه تـأثير بسـياري     دستيابي به معناي صحيح واژگان، در فهم متون حديثي از جمله نهج
هاي خـود را   دارد. از همين رو، مفسران قرآن كريم و شارحان متون حديثي، تبيين و تحليل
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انـد.   هاي زبان عربي از جمله اشتقاق، ترادف، تضاد و تركيبات سامان داده با توجه به ويژگي
جاي آن  ها بنا نهاده و در جاي ن راوندي نيز شرح خود را با اهتمام به همين ويژگيالدي قطب

به نكات مرتبط در قالب بررسي گوهر معنايي، فروق اللغه، ترادف معنـايي، تضـاد معنـايي،    
مشتركات لفظي، ابدال در حروف و كلمات، ادغام و اعالل اشاره داشته است. گفتني اسـت  

در شرح راوندي از بسامد متفاوتي برخوردار بوده است و او در ايـن  شناسي  هاي واژه مؤلفه
پژوهـي مشـابهي    ها، اقـدام واژه  ي يكساني بهره نگرفته و لزوماً در تمامي واژه مسير از شيوه

  نداشته است، بلكه بنا به اقتضاي متن براي واژگان تبييني خاص ارائه داده است.
 

  گوهر معنايي واژگان ذكر 1.5
گوني داشته باشد. اين معاني مختلـف،   ممكن است معاني استعمالي متفاوت و گونههر واژه 

گاه با هم قرابت دارند و گاه كامال از هم دورند. لكن معاني استعمالي معموال به يك يـا دو  
گردند. خاستگاه واحد معاني استعمالي متفاوت، ما را به روح معنايي لفظ  معناي اصلي بازمي

هـاي   قصود از روح و گوهر معنا، مفهوم اولي و بسيطي است كه به شـكل كند. م نزديك مي
در  )80: 1393گوناگون درآمده و در قالب مصاديق متعدد عرضه شـده اسـت. (طباطبـايي،    

نسبت به بيان اصول لغوي  هـ.ق) 4فارس (قرن   احمدبنهمچون ي از لغويان عضباين ميان، 
خود را بر اساس گوهر معنايي واژگـان سـامان    مقاييس اللغة و كتاب معجم ورزيدهاهتمام 

   داده است.
الدين راوندي، توجه به اصـل لغـوي يـا     شناسي قطب در روش واژه مهم يكي از نكات
ـ نَ«در عبارت: براي نمونه شارح است.  گانگوهر معنايي واژ ـ حمرَبِ يـاح الرّ رَشَ رضـي،   »هت)

دادن و پراكنـدن   آن را به معنـاي وسـعت  » نشر«در بيان گوهر معنايي واژه و  )1تا: خطبه  بي
كردن كتاب گرفته شده كه آن هم بـر   آورد و تببين كرده كه اصل آن از بازكردن و پخش مي

«... در عبارت: وي همچنين  )39 /1: 1406(راوندي،  كردن كتاب است. ضد پيچيدن و جمع
) ضمن بيان معناي كلمـه  200تا: خطبه  (رضي، بي» ةٌ...و لَكنْ كُلُّ غُدرةٍ فُجرَةٌ و كُلُّ فُجرَةٍ كُفَرَ

فسق و دروغ و بدي، به گوهر معنايي آن نيز اشاره كرده و اصـل كلمـه را از واژه   به » فجر«
(راونـدي،   نمايـد.  به معناي خواستن و متمايل شدن به چيز يـا شخصـي معرّفـي مـي    » ميل«

 » تجالِ الصفَةِ صرْعى سبات جِيرَانٌ لَا يتَأَنَّسـون فَكَأَنَّهم في ار«در عبارت: وي  )2/316: 1406
اصـل كلمـه را بـه     گرفتـه و  معناي خواب به را »سبات«واژه نيز  )221تا: خطبه  (رضي، بي

 كنـد.  معناي راحتي و آسايش دانسته و در جهت تأييد كالم خود به آيه قرآن نيز اشـاره مـي  
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و أَوسعت يدا حافرِهـا لَأَضْـغَطَها الْحجـرُ و    «در عبارت:  و باالخره) 372 /2: 1406(راوندي، 
، ضـمن بيـان معنـاي آن، بـه گـوهر      »ضغط«در شرح فعل و  )45نامه تا:  (رضي، بي »الْمدر

(راونـدي،   .كنـد  معنايي آن اشاره كرده و اصل كلمه را از شدت و سختي و تنگي معرّفي مي
1406 :3 /150 ،1 /14 ،2 /124(  
  
  فروق اللغه)معنايي لغات ( توجه به تفاوت 2.5

. دانش فروق اللغه است ،اند شناسان عرب از ديرباز به آن توجه داشته كه زبان علومييكي از 
اين دانش بر اين باور استوار است كه در واژگان عرب، الفاظ كامال مترادف وجـود نـدارد؛   

پوشـاني معنـي آن بـا معـاني ديگـر را بـر        اي دارد كه هم يعني هر واژه، وضع و جعل ويژه
تابد. بنابراين اگر چه معاني الفاظ، گاه به هم نزديك بوده، قرابت دارند، هر لفظ ظرافت  نمي

بخشـد. (صـالح،    هاي نزديك به خـود تمييـز مـي    نايي خاصي دارد كه آن را از واژهو بار مع
، ما را در فهـم  خصوصاً در زبان عربي هاي ظريف ميان واژگان دانستن تفاوت) 295: 1379

  شود.  كلمات مي معنايدهد و موجب درك كامل و فراگير  مرز دقيق مفردات، ياري مي
بـه  البالغـه   نهـج براي تبيين بهتر كلمـات   يدر موارد نيز البراعه رو در شرح منهاجاز اين

آيـد شـواهدي از كوشـش     هايي كه در ادامه مي بحث فروق لغوي پرداخته شده است. مثال
نَحمده علَى ما أَخَذَ و «در عبارت: . براي نمونه ايشان الدين راوندي در اين مجال است قطب

تفاوت » إبتلي«و » أبلي«) بين دو كلمه 132تا: خطبه  (رضي، بي » لَىأَعطَى و علَى ما أَبلَى و ابتَ
هـاي الهـي، از    ها و بخشش در خصوص اعطاي نعمت» ابلي«گويد كه واژه  قائل شده و مي

در خصـوص  » ابتلـي «رود و واژه  قبيل كثرت و فراواني مال و سالمتي و جواني به كار مـي 
 رود. جمله بيماري، فقر و پيـري بـه كـار مـي     اعطاء و فرود بالها، مشكالت و معضالت از

  )52 /2: 1406(راوندي، 
تا: خطبه  (رضي، بي » و نَستَعينُ بِه استعانَةَ راجٍ لفَضْله مؤَملٍ لنَفْعه«در عبارت: وي همچنين 

گويد، كه اين دو كلمه از جهت معنايي بـا هـم    مي» أمل«و » رجاء«در بيان فرق لغوي  )182
كه كلمه اول داللـت بـر آروزي ثـواب در آخـرت دارد و كلمـه دوم       ديك هستند، جز آننز

برخـي از  ) اين قـول شـارح در   184 /2: 1406(راوندي،  هاي دنيايي است. مربوط به نعمت
و بينَ مثْبت «شارح، در عبارت: ) 341/ 1: 1979(زمخشري،  كتب لغت نيز اشاره شده است.

نيز ) 1تا: خطبه  (رضي، بي » ضُه و معلُومٍ في السنَّةِ نَسخُه و واجِبٍ في السنَّةِ أَخْذُهفي الْكتَابِ فَرْ
ي دوم و ي اول را اخص از كلمـه   تفاوت معنايي قايل شده و كلمه» واجب«و » فريضة«بين 
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هـم در امـور    تواند هم در امور عقلي باشد و مي» واجب«داند در حاليكه  در امور شرعي مي
(عسـكري،   شود. همين معنا در كتب لغت نيز ديده ميكه )  90/ 1: 1406(راوندي،  شرعي
1400 :218(   

  
  واژگان ترادف معناييبيان  3.5

هاي معنايي است. در مبحث تـرادف،   پژوهي، شناخت مترادف از جمله مباحث مهم در واژه
هرچند در ظاهر الفـاظ   اند، اتّحاد و يكسانيداراي  معناذات با كلماتي مواجه هستيم، كه در 

دو لفظ مفرد كه اصـالتا و بـه   "از اين رو در تعريف ترادف گفته شده است:  د؛نمتفاوت باش
كنـد،   طور مستقل و به يك اعتبار و در يك محيط زباني بر يك معنـاي حقيـق داللـت مـي    

ي انسان و بشر كه در لمهمانند ك )58- 31: 1389؛ (پرچم و شاملي، "شوند مترادف ناميده مي
بـه ايـن   نيـز  البراعـه   راوندي، در شرح منهـاج الدين  ند. قطبلفظ متفاوت، اما در معنا متّحد

را بيان كرده است. گفتني  واژگان داشته و در موارد مختلف، مترادفات معنايي توجهويژگي 
لفظـا و  «، »بمعني«، »اخوان«از الفاظي چون  واژگان است كه شارح براي بيان ترادف معنايي

  . بهره جسته است» مثلها«و » مثل«، »ايضا«، »معني
)  دو 109تـا: خطبـه    (رضـي، بـي   »لكَيلَا يتَّخذَ منْها رِياشـا «در عبارت: براي نمونه وي 

معنا كرده و ترادف معنـايي و  » لباس تفاخر و تكبر«معناي    را به »الرياش«و » الريش«ي   واژه
در و يـا  )  116 /2: 1406(راونـدي،   كنـد.  مي بيان» اللباس«و » البس«اژگان لفظي آن را با و

نامـه  تا:  (رضي، بي » و نَح عنْهم الضِّيقَ و الْأَنَف يبسط اللَّه علَيك بِذَلك أَكْنَاف رحمته«عبارت: 
ـ  مي» سوءالحال«و » الفقر«را مترادف با واژگان » الضيق«) واژه 53  /3: 1406(راونـدي،   د.دان

الْحمد للَّه غَيرَ مقْنُوط منْ رحمته و لَا مخْلُو منْ نعمتـه و لَـا   «در عبارت: ايشان همچنين ) 196
ي القنوط و الخيبة و اليأس را، مترادف   ) سه واژه45تا: خطبه  (رضي، بي » مأْيوسٍ منْ مغْفرَته
  .)261 /1: 1406(راوندي،  .داند ي ميو به معناي نا اميد

 

  و واژگان اضداد يانمعبيان  4.5
معـاني و واژگـان   شناسي، بيـان   راوندي در واژهالدين  روش قطب هايويژگياز  ديگر يكي

در : البراعـه انعكـاس داده اسـت    منهاجدر شرح  شيوهدو  ويژگي را بهاين ؛ وي است اضداد
يك كلمه، اشاره كرده و در برخي موارد، به گزينش معناي  معاني متقابلاول، شارح به  شيوه
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و إِنَّ الْمصاب بِك لَجليـلٌ و  «در شرح عبارت: پرداخته است. براي نمونه، وي  صحيح كلمه
بـه   ،»الجلـل «واژه  معنـاي  در بيـان  و) 292حكمت  تا: (رضي، بي »إِنَّه قَبلَك و بعدك لَجلَلٌ

شاره كرده و در يك معنا، آن را امر عظيم و بزرگ و در معناي ديگر، آن را آن ا متقابلمعناي 
  ) 388 /3: 1406(راوندي،  .شمرده استامر سبك و كوچك 

(رضي،  »و نَظَم بِلَا تَعليقٍ رهوات فُرَجِها و لَاحم صدوع انْفرَاجِها«در عبارت: وي همچنين 
دو واژه داراي كـه ايـن    شته اسـت ، تصريح دا»الرَّهوة«كلمه ) در بيان معناي 91تا: خطبه  بي
هم به مكان مرتفع و بلند اشـاره دارد و هـم بـه مكـان پسـت و پـايين        است؛ ي متقابلمعنا

و : «در عبـارت و يا ) 388 /1: 1406(راوندي،  گردد). (جايي كه آب به سوي آن جاري مي
اين  :آورد مي» تهجد«ي معناي واژهبيان ) در 83تا: خطبه  بي(رضي،  »أَسهرَ التَّهجد غرَار نَومه

صحيح  معناي، ي در ادامهو .داري است زنده كلمه، هم به معناي خواب و هم به معناي شب
را از ميــان معــاني اضــداد برگزيــده و اشــاره كــرده كــه در ايــن فــراز، معنــاي دوم، يعنــي 

   )300/ 3، 338 /1: 1406(راوندي،  داري مقصود است. زنده شب
شارح براي يافتن معاني كلمه و روشن شدن مقصود آن، به معرّفـي  ي دوم،  اما در شيوه

عـرف االشـياء   ت« بـا توجـه بـه قاعـده    و سعي دارد تا  پرداخته واژهو اضداد  متقابل كلمات
شارح در تبيين معنـاي  براي نمونه،  نمايد. تبيينآن  كلمه مقابلمعناي كلمه را با  ،»باضدادها

) به معناي مقابـل آن  1تا: خطبه  (رضي، بي » الَّذي لَا يدرِكُه بعد الْهِمم«در عبارت: » بعد«واژه 
در و يا ) 28 /1: 1406(راوندي،  ».البعد ضد القُرب«: استو آورده اشاره كرده » قُرب«يعني 

و الخُشونة ضد «گويد:  ) مي26تا: خطبه  (رضي، بي »بينَ حجارةٍ خُشْنٍ و حيات صم«عبارت: 
. او خشنونت معناي متقابل نرمـي و لطافـت اسـت   يعني ) ؛ 207 /1: 1406(راوندي،  »اللُين

نويسـد:   ) مـي 85تـا: خطبـه    (رضي، بـي  »انْتَفعوا بِالذِّكْرِ و الْمواعظ«در بيان عبارت: همچنين 
است ر نقيض و مقابل فراموشي ذكيعني ) ؛ 365 /1: 1406(راوندي،  »فالذكر نقيض النسيان«

و درون » بطن) «118تا: خطبه  (رضي، بي »و الْبِطَانَةُ دونَ النَّاس«در عبارت: و باالخره شارح 
گويـد:   مـي و  دانـد  و صورت و آشكار آن چيـز مـي  » ظهر«هر چيزي را خالف و در مقابل 

  )136/ 3، 24 /2: 1406(راوندي،  .»بِطانة الثوب خالف ظهارته«
  
  شتركات لفظيمبه  اهتمام 5.5

هاي چنـد معنـايي    ها، گاه چند معنا دارند و اين واژه الفاظ كالم عربي، مانند بسياري از زبان
را در ادبيـات پديـد    "ايهام"را در علم اصول و بحث  "اشتراك لفظي و معنوي"كه مبحث 
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سـازند.   دشـوار مـي   هاي معين، فهم متن را بر پژوهنـده  اند، گاه به علت نداشتن قرينه آورده
مورد نظر ذكر شده براي واژه، كدام يك از معاني فهم اين نكته كه  ) 212: 1392(مسعودي، 

ر     يا هاي مهم در تفسير قرآن و گوينده است، از ويژگي ن و اشرح احاديـث اسـت كـه مفسـ
رك، انتخاب نابجاي يكي از معاني الفـاظ مشـت  چرا كه اند.  شارحان به تبيين آن اهتمام داشته

   .انددگر مي منحرفناقص و يا در مواردي  ،كالممراد فهم ما را از 
ر تعيين معنـاي  د، به اين موضوع توجه داشته و البالغه نهجالدين راوندي در شرح  قطب

هر چند گفتني اسـت خـود او    است؛ اهتمام ورزيده البالغه نهجمشتركات لفظي در عبارات 
به اشتراك لفظي لغات در موارد مورد نظر تصريح نكرده اسـت، امـا بررسـي ابعـاد بيـان او      

 192ي در ذيل خطبهراوندي جمله  دارد. از پژوهشگر را به توجه خاص به اين مقوله وا مي
لَأُزينَنَّ لَهم   بِما أَغْويتَني  قالَ ربِ«: شريفه در آيه» االغواء«و در تفسير معناي كلمه البالغه  نهج

  نويسد: مي )39(حجر/ »في الْأَرضِ و لَأُغْوِينَّهم أَجمعينَ
. اغـواى اول و دوم، بمعنـاى گمـراه كـردن     1اقوالي وجود دارد: » إغواء«درباره معناي 

خواهم كـرد.   طورى كه مرا گمراه كردى، من هم آنها را گمراه  است. يعنى: خدايا، همان
. هـر دو اغـوا   2سازد  اين قول صحيح نيست، زيرا خداوند، كسى را از دين گمراه نمى

طورى كه مرا از رحمت خود مأيوس كردى، آنها   بمعناى نااميد كردن است. يعنى: همان
طورى كه مـرا از راه بهشـت گمـراه      . يعنى همان3را از رحمت تو مأيوس خواهم كرد 

. يعنى تو مرا به سجده 4ا با دعوت به معصيت، گمراه خواهم كرد كردى، من هم آنها ر
آدم تكليف كردى و من بواسطه اين تكليف، گمراه شدم. بنابراين، تـرك سـجده آدم را   

  ) 239 /2: 1406ناميده است. (راوندي، » اغواء«گمراهى و تكليف خداوند را 

 »بصـائر «) واژه 150تا: خطبه  (رضي، بي » محملُوا بصائرَهم علَى أَسيافهِ«در عبارت: وي 
 و اين واژه را مشترك لفظـي  است. او ذكر كردهسه معنا  دانسته و براي آن» بصيرة«را جمع 

داند و براي هر كدام از معـاني، توجيهـاتي در فهـم     مي» خون«و » سپر«، »حجت«در معاني 
حاح  در كتاچنان كه ) 83 /2: 1406عبارت آورده است. (راوندي،  خـوانيم:  مـي  نيـز ب الصـ 

قسـمتي از   و دليل و حجت، تيزبينـي و دورانديشـي در چيـزي   به معناي » بصيرت«ي واژه«
چنين زره و سپر آهنين  و هم )كه اشاره بر شكاري است كه خونش ريخته شدهاست (خون 

  )592/ 2: 1376(جوهري، .»و فوالدي است
تـا:   (رضـي، بـي   »الاستغَاثَةِ بِنُصرَةِ الْحفَدةِ و الْأَقْرِبـاء و تَلَفُّت «عبارت: ذيل در او همچنين 

همراهـان و  معنـاي اول،  د: نـ كن دو معنا براي آن ذكر مي» حفدة«اژه و«نويسد:  ) مي83خطبه 
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در عبارت: شارح ) 336 /1: 1406(راوندي، ». )كاران و معناي دوم، فرزند فرزند (نوهخدمت
»ونَ ورازون فَلَا تَوادلَا تَو اذَلُونَ ولَا تَب ونَ  وحدو معنـا  نيز ) 113تا: خطبه  (رضي، بي »لَا تَنَاص

كه هيچ فردي سـنگيني و يـا گنـاه     بيان كرده و يكي را به معناي اين» ال توازرون«براي فعل 
 .اسـت گرفتـه  به معنـاي پناهگـاه   را » وِزر«ي دومدر و دانسته گيرد ديگري را به دوش نمي

  ) 9 /2: 1406(راوندي، 
  
  إبدال در كلماتتوجه به  6.5

، بحث إبـدال و  فته استشناسي مورد بحث قرار گريكي از مباحثي كه در علم لغت و واژه
از اين رو در تغيير در كلمه است. ابدال ممكن است در حروف و يا در حركت كلمه باشد؛ 

مكان حرف و حركة مع االبقاء علي سـائر  إقامة حرف أو حركة اإلبدال، «تعريف آن گفته اند: 
قرار گرفتن يك حرف يا حركت به جاي حرف يا حركت ديگـر  يعني ابدال احرف الكلمة؛ 

، در تشـخيص  ويژگـي شناسـايي ايـن   ) 9: 1420(نايل احمد، ». با ابقاي ديگر حروف كلمه
ـ   قطب و به همين خاطر صحيح معناي واژه، داراي اهميت فراواني است  دي نيـز الـدين راون

 اين بحثالبته ، بدان اشاره دارد. خود نسبت به آن اهتمام ويژه داشته و در جاي جاي شرح
كه در يك دسته بندي به دو قسم ذيل  مختلفي است گونه هايداراي البراعه  در شرح منهاج

  حركت.ابدال در  )ب ابدال در حروف )الفقابل تقسيم است: 

  إبدال در حروف 1.6.5
از . گـردد  ميتغيير در معناي واژه است كه گاه موجب ابدال، تغيير در حروف  اقساميكي از 
ه   نيزشارح اين رو،  و سـعي نمـوده اسـت تـا در      نشـان داده ، نسبت به اين موضـوع، توجـ

واژگان در معناي آن ها و تغييرات احتمالي ابدالنسبت به اين دست از شناسي كلمات،  واژه
يخْضَمونَ مالَ اللَّه خضْـمةَ الْإِبِـلِ نبتَـةَ    «در عبارت: نمونه وي دقت فراوان مبذول دارد. براي 

و القصم االكل بأطراف االسنان، و الخضم بالفم كله « نويسد: ) مي3تا: خطبه  (رضي، بي »الرَّبِيع
. »و ذلك باالشياء اللينة الرطبة أي اكلوا الدنيا أكل االبل نبـات الربيـع و فـي نباتـه مـا يهلـك      

كه شارح بين  است  گردد، اين ميفوق برداشت عبارت از چه  آن  )129 /1: 1406وندي، (را
 تفـاوت قايـل شـده    ـ  استواقع شده كه ابدال در فاءالفعل كلمه ـ » قضم«و » خضم«كلمه 
براي » خضم«شود كه  او متذكّر مي .خوردن دارندي ؛ هرچند هر دو كلمه، اشاره به نوعاست

براي خـوردن چيزهـاي سـخت و خشـك؛     » قضم«شود و  اده ميخوردن چيزهاي نرم استف
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هاي دندان است  ي كناره  وسيله  براي خوردن، به» قضم«كند، كه  عالوه بر آن شارح اشاره مي
يا دنْيا يا دنْيا إِلَيك عنِّي أَ بِـي  «در عبارت: او همچنين  براي خوردن با تمام دهان.» خضم«و 

إِلَي أَم رَّضْتات... تَعهيه ينُكانَ حلَا ح قْتو «گويـد:   ) مـي 77 حكمـت تـا:   (رضي، بي »تَشَو
 ».ء، ... و تشـوفت الجاريـة: تزينـت    روي بالقاف أيضا من الشوق، و هو نزاع النفس الى الشـي 

و » شـوق «اختالف معنـاي كلمـات    ا اشاره بهجا شارح، ب  ) در اين297 /3: 1406(راوندي، 
بـه معنـاي آشـكار نمـودن و     » شـوف «كنـد؛   ابدال در الم الفعل كلمه اشاره مي به ،»شوف«

داللت بر تعلق چيزي به چيز ديگر دارد و » شوق«كه   چنين آرايش نمودن است، در حالي هم
  ) 114/ 3، 42/ 2، 178 /1: 1406اشتياق و كشش نفس به چيزي است. (راوندي، 

  إبدال در حركت 2.6.5
، در از نظر شارح كه اين ابدال و تغيير در كلمه، تغيير در حركات است از ابدال قسم ديگري

و ما «در عبارت: بسزايي دارد. براي نمونه وي ثير صحيح كلمه تأشناسي و تعيين معناي  واژه
    ـلَفـا سمع فَـا اللَّـهع أَنْ أَقُولَ لَقُلْت أَشَاء لَو و دهإِلَّا الْج لَي178خطبـه   تـا:  (رضـي، بـي   »ع (

)  شارح در اين عبارت، 173 /2: 1406(راوندي،  ».والجهد المشقه و الجهد الطاقه« نويسد: مي
اشاره كرده و معاني آن را با توجه به تغيير حركـت در  » جهد«به بيان ابدال در حركت كلمه 

   .كند ابتداي كلمه بيان مي
أُخْبِرُكُم عنْ أَمرِ عثْمانَ حتَّى يكُونَ سمعه كَعيانه أَما بعد فَإِنِّي «در شرح عبارت: او همچنين 

و قوله ان النـاس طَعنـوا عليـه هـذا     « گويد: ) مي1 نامهتا:  (رضي، بي...» إِنَّ النَّاس طَعنُوا علَيه
 ».و اذا كان الطعن بالسنان فالمضـارع بفـتح العـين     باللسان و مضارعه على يفعل بضم العين

» طعن«توجه به ابدال صورت گرفته در واژه ) شارح در اين بيان، با 12 /3: 1406راوندي، (
وقتي مضارع فعل كه  ندك ميبيان (به معناي ضربه زدن) آن را بر دو معناي مختلف دانسته و 

- صورت طعن، با دهان است و هنگاميضم عين الفعل باشد (طعن يطعن) در اين به» طعن«
  صورت طعن، با نيزه است. فتح عين الفعل باشد (طعن يطعن) در اين كه مضارع آن به

(رضـي،  ...» ء َد علم السرَائرَ و خَبرَ الضَّمائرَ لَه الْإِحاطَةُ بِكُـلِّ شَـي  ق«شرح عبارت: وي در 
خبِـر  و قوله و خبر الضـمائر بفـتح البـاء أي امـتحن و روي و     « گويد: مينيز ) 86تا: خطبه  بي

) شارح در اين فراز، بـه ابـدال حركـت در فعـل     357 /1: 1406(راوندي،  ».بالكسر أي علم
به اين معنا كند.  اشاره كرده و با تغيير در عين الفعل آن، دو معناي متفاوت را ذكر مي» خبر«
اگر عين الفعل را به فتح بخوانيم، معناي آن امتحان و اختبار است و اگر آن را بـه كسـر    كه
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توجه به مـواردي   )401/ 3، 325 /2: 1406(راوندي،  خوانيم، به معناي علم و دانش است.ب
كه شارح، به موضوع ابدال در حروف و حركات، توجه شـاياني   دهد نشان ميكه ذكر شد، 

شناسي خود به بررسي اين تغييرات از جهت معنايي و كشـف مـراد    داشته و در روش واژه
  است. اهتمام داشتهكالم 
  
  إعالل و إدغام در كلماتتوجه به  7.5

معناي  فهمو شناخت آن در بوده  توجهشناسي مورد  واژهبحث كه در  ويژگي هايييكي از 
از جملـه   3ادغـام و  2اعـالل  ، بحث اعالل و ادغام در كلمات است.گذار استواژگان تأثير 

ه و ش  ايجاد مواردي است كه در ساختمان كلمه، تغيير  ناسـايي آن، درك  كرده و عـدم توجـ
كلمـات   تبييندر الدين راوندي  قطب ،از اين روآورد.  وجود ميمتفاوتي را از معناي كلمه به

معنـايي موجـود در    تغييـرات شناسي به  توجه داشته و در مسير واژه مهمبه اين  البالغه، نهج
كند. اين اشارات، عمدتاً در دو بخش اعالل و ادغام كلمه صورت گرفتـه   كلمات، اشاره مي

: 1406(راوندي،  توان به موارد ذيل اشاره كرد. هاي مربوط به اعالل مي براي نمونه كه است
  ) 149و  98 /3

 »الْحـارِث الْأَشْـتَرَ    ي حيزِكُما مالك بـن و قَد أَمرْت علَيكُما و علَى منْ ف«شارح در عبارت: 
بوده و اصل كلمـه  » حاز«، از ريشه »حيز«) معتقد است كه اصل كلمه 13 نامهتا:  (رضي، بي

بـر   كـه  ؛ در اين كلمه، حرف ياء حرف اصلي و سـاكن اسـت  است» فًيعل«بر وزن » حيوِز«
ده و در نهايت، بر اثر قرار گـرفتن دو  حرف واو به حرف ياء، تبديل ش ،اعاللقاعده اساس 

در عبـارت:  وي ) 35 /3: 1406(راونـدي،   .ميـده اسـت  ادغام انجابه حرف ياء در كنار هم، 
 »عيوق« خصوص واژهدر و ) 65 نامه(رضي، بي تا:  »تَقْصرُ دونَها الْأَنُوقُ و يحاذَى بِها الْعيوق«

اند و  و و ياء، بدون فاصله، در كنار هم قرار گرفتهحرف وادر اين كلمه  بر اين باور است كه
اعالل، حرف واو بـه يـاء تبـديل     قاعده بر اساس سپس باشد؛ حرف ياء، اصلي و ساكن مي

ي  و كلمـه گرفتـه  شده و در نهايت، بر اثر كنار هم قرار گرفتن دو حرف ياء، ادغـام انجـام   
  )244 /3: 1406. (راوندي، ه استديگرد» عيوق«نهايي 

: 1406(راوندي،  هاي ذيل اشاره كرد توان به مثال ميهاي مربوط به ادغام  اما براي نمونه
تـا: خطبـه    (رضي، بـي  » و الْمعذِّرِينَ فيه«در عبارت:  چنان كه شارح) 43/ 2، 416و  218 /1

كـه بـه جهـت    اسـت  دانسته » متعذر«اشاره كرده و اصل آن را » المعذّرين«ي ) به كلمه174
» معـذّر «ي مخارج حروف، دو حرف تاء و ذال، اين دو حرف در هـم ادغـام شـده و    نزديك
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و لَا تَضَعوا منْ رفَعتْـه  «در عبارت: وي همچنين )  159 /2: 1406(راوندي،  .شودخوانده مي
اصـل كلمـه   كنـد كـه    ) بيان مـي 191تا: خطبه  (رضي، بي »التَّقْوى و لَا تَرْفَعوا منْ رفَعتْه الدنْيا

است كه حرف واو به علّت مكسور بودن حرف قبلش، به ياء تبـديل شـده   » اوتقي«، »اتّقي«
و در نهايت، دو حـرف تـاء كـه در     )اتتقي(و سپس حرف ياء به حرف تاء تبديل  )؛ايتقي(

  ) 223 /2: 1406(راوندي،  .اند در هم ادغام شده است مجاورت هم قرار گرفته
  

  گيري . نتيجه6
 افزون وي  كه گفت  توان ، مي البالغه در شرح نهج الدين راوندي قطب لغوي روش يبررس با
 و تفسـير  ، بـه  بالغـي  و  تاريخي، فقهي، ادبي  گـوناگوني همچون هاي روش  از  گيري بهره  بر

 را خـود  شرح  كه  اي گونه است؛ به  داشته اي ويژه البالغه نيز عنايت نهج الفاظ غـرائب تبيين
 از  را  لفـظ   مـفردات، گـاه معنـاي   شـرح در او . اسـت  سـاخته ، اسـتوار لغوي  شرح بنيان بر

بدون اسـتناد   موارد بيشتر در كند و مـي  نقل دان لغوي و يا صرفا با استناد به نام لغت معاجم
اسـاس،   بـرهمين  .است پرداخته واژه شـرح به منبع و نام لغوي و عمدتاً به روش تقليدي به

البالغه، به گـوهر و روح معنـا،    نهج واژگان از اميرالمومنين (ع) مراد و معاني دريافت جهت
فروق اللغه، ترادف واژگان، معاني و واژگان اضداد، بيان معناي مشتركات لفظـي و گـزينش   

  ارجح، ابدال و ادغام و اعالل در لغت عنايت داشته و از آن كمك گرفته است.
  
ها نوشت پي

 

/ 1: 1406 ،ي(از جمله: راوند مورد 272كتاب صحاح اللغه براي آگاهي از نمونه هاي بيشتر نك: . 1
 ،ي؛ راونــد1/285: 1376 ،يو جــوهر 1/269: 1406 ،ي؛ راونــد3/1158: 1376 ،يو جــوهر 73

 ،ي(از جملـه: راونـد   مـورد  31اللغـه   بيكتاب تهذ) 3/1306: 1376 ،يو جوهر 2/166: 1406
ــر 2/243: 1406 ــد8/179: 1421 ،يو ازه ــر 3/257: 1406 ،ي؛ راون ) 13/216: 1421 ،يو ازه

ـ  1/398: 1406 ،ي(از جملـه: راونـد   مـورد  8كتاب جمهرة اللغـة   ـ ن درو اب ؛ 2/1096: 1988: دي
(از جمله:  مورد 4اللغه  سييكتاب معجم مقا) 1/118: 1988 د،يو ابن در 2/354: 1406 ،يراوند
: 1404و ابن فارس،  1/324: 1406 ،ي؛ راوند3/412: 1404و ابن فارس،  1/290: 1406 ،يراوند

و صـاحب بـن عبـاد،     1/213: 1406 ،ي(از جمله: راونـد  مورد 3اللغه  يف طيكتاب المح) 6/56
 ).1/420: 1414و صاحب بن عباد،  1/323: 1406 ،ي؛ راوند6/60: 1414
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تغيير در چهار حرف و، ا، ي، أ به صورت حذف، قلب و يا ساكن نمـودن  "اعالل عبارتست از:  .2
: 1388؛ (يعقـوب،  "تـر شـدن اداي آن   حرف عله به جهت زيباتر شدن كلمه و در نهايـت آسـان  

117.( 
داخل كردن حرفي در حرف ديگري كه همانند و همجنس حرف اول باشد "ادغام عبارتست از:  .3

مشروط به آنكه متصل به يكديگر بوده و حرف اول ساكن و حرف دوم متحرك باشد به جهـت  
 ).33: 1388؛ (يعقوب، "زيبايي در لغت و سهولت در تلفظ
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