کاربری سیاق متّصل برای فهم معنا
با تمرکز بر مشتقّات «کتب» در نهج البلاغه
ابراهیم عبدی

8

چکیده
یکی از راههای رایج در فهم متون مقدّس ،بهرهگیری از لغتنامه است .آنچه
لغتنامهها برای مخاطبان روشن میکنند ،معنای ریشه ،مشتقّات و کاربریهاست.
چیزی که لغتنامهها متکفّل آن نیستند ،تبیین مراد جدّی متکلّم است؛ به همین دلیل
از مصطلحاتی چون «یُقالُ کَذا وَ کَذا» استفاده میکنند .این مشکل برای مخاطب
امروزین که از زمان صدور متون مقدّس ،فاصلۀ زیادی گرفته ،بیشتر میشود .برای
دانشمندان اصول ،تفسیر و علوم قرآن از این قاعده برای فهم کلام مخاطب سود
برده اند .تاکنون نوشتارهای مختلفی به کاربری سیاق ،توجّه کرده و نوشتار حاضر با
تأکید بر روش تطبیقی ،قواعد سیاقی را بر ریشۀ «کتب» در نهج البلاغه پیاده میکند.
تبیین سیاق متّصل و اهمّیت آن و بررسی نقش سیاق متّصل در فهم معنای «کتب»
در نهج البلاغه با روش آمارگیری عددی ،بخشهای این مقاله را شکل میدهد.

واژگان کلیدی
همنشینی واژگان ،معنای مشتق ،مراتب معنا ،فقه الحدیث ،زبانشناسی

درآمد
قرآن و حدیث ،دارای واژگانی است که فهم بهتر آن نیازمند رجوع به زمان است .سپس باید آن
معنا را با ویژگیهای همان عصر ،به زبان مقصد و امروزین ،منتقل ساخت .یکی از گامهای مؤثر برای
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حلّ این مشکل میتوان به قواعد زبانی پناه برد .یکی از این قواعد ،سیاق است.

این کار ،بهرهگیری از معاجم لغت است .گذشته از اینکه قول لغوی حجّیت دارد یا نه ،بنیاد قرآن و
حدیث بر پایۀ زبان عربی شکل گرفته و در هر صورت برای فهم یک زبان ،مراجعه به لغتشناسان،
ضروری است .میتوان دربارۀ میزان و گونۀ بهرهگیری از قول لغوی ،گفتوگو کرد؛ امّا پیشتر این
پرسش مطرح میشود که کار این معاجم چیست؟
معاجم ،کتابهایی هستند که ریشه و یا معانی واژگان ،مترادفها و متضادها ،ترکیبات و کاربریهای
یک واژه را میشناسانند .لغتنامهها گاهی واژه را در دل یک شعر معنا میکنند و گاهی از زبان یک
اَعرابی ،ترکیبی را مطرح و معنای مقصود را ارائه میدهند .آنچه مراجعه به لغتشناسان را دچار چالش
میکند ،ارادۀ جدّی سخنگو از یک واژه است .لغتشناس اگرچه معنای واژه را به مخاطب انتقال میدهد
امّا برای فهم کامل سخن ،فاصلهای از کاربری تا مراد جدّی ،وجود دارد .از بین راههای مختلف تشخیص
مراد سخنگو ،میتوان «سیاق» را نزدیکترین و عرفیترین قرینۀ فهم دانست.
دانش اه و آموزه اهی

شارحان نهج البلاغه همواره با در نظر گرفتن سیاق و فضای سخن ،مراد جدّی امام علیه السلام را
تبیین کردهاند؛ ولی کمتر بهصورت تطبیقی ،چگونگی بهرهگیری از سیاق در برداشت خویش را مطرح
نمودهاند .نوشتار کنونی پس از گردآوری همۀ کاربریهای ریشۀ «کتب» و دستهبندی آن به تحلیل
تطبیقی نقش سیاق در فهم عبارتهای مشتمل بر این ریشه پرداخته و از این راه ،ثابت کرده که در

قرآن و حدیث

بسیاری از جملهها نمیتوان بدون توجّه به فضای متن ،مقصود گوینده را به دست آورد.
این نگاشته ابتدا سیاق متّصل را بازشناسی کرده و سپس تأثیر این ابزار را بر فهم مقصود در
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کاربریهای اسمی و فعلی «کتب» و نیز کاربردهای این ریشه با حرف جر ،تبیین میکند.

الف) بازشناسی سیاق متّصل
فهم مقصود گوینده ،غایت فهم متن است .انسانها برای دریافت مقصود یکدیگر ،متون شفاهی و
کتبی گویندگان را بهصورت بافتی یکپارچه در نظر میگیرند و آغاز سخن را با انجام آن سنجیده و پایان
کلام را به ابتدای آن ارجاع میدهند .این ،همان بهرهگیری عرفی از سیاق متّصل است .در این بخش،
معنای لغوی و اصطلاحی سیاق متّصل ،بازگویی میشود.

 .1معنای لغوی سیاق
سیاق از ریشۀ «سین ،واو و نون» است .اصل آن «سِواق» بوده که طبق قاعده ،به «سیاق» تبدیل
شده است 1.ابن فارس معنای این ریشه را «حَدوُ الشَّّىء» 3یعنی «راندن به همراه تبعیت از چیزی»
 .1حرف علّه ماقبل مکسور ،قلب به یا میشود.
 .3معجم مقاییس اللّغه ،ج ،3ص.881
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دانسته است .لسان العرب ،کاربریهای آن را چنین آورده :رشتۀ پیوسته ،راندن ،تابع ،اسلوب و روش،
امور مخفی ،کنایه از شدّتداشتن و مهریه

زن1.

 .0معنای اصطلاحی سیاق
این واژه در دانشهای مختلف تنها یک معنا دارد .اصولیان 9از این قاعده بسیار سود جستهاند .علّامه
مظفر (ره) سیاق را در مقابلِ دلالات مفهوم و منطوق دانسته ،از آن به «دلالت سیاقیه» تعبیر میکند .او
سه دلالت اشاره ،تنبیه و اقتضاء را از گونههای دلالت سیاقیه شمرده

است2.

شهید صدر (ره) بهروشنی از نقش سیاق سخن میگوید .وی برای اینکه قاعدۀ حجّیت ظهور را بر
الفاظ تطبیق کند ،سه حالت برای واژه در نظر گرفته است .نخست آنکه واژه ،تنها یک معنا داشته باشد.
در اینجا مشکلی برای ظهورگیری لفظی وجود ندارد .دوم آنکه واژه دارای چند معنای مرتبط با هم باشد.
در این حالت ،تعیین مراد گوینده ،مشکل میشود .این مشکل تا جایی پیش میرود که ممکن است دلیل
لفظی را مجمل و مبهم نموده و امکان ظهورگیری را ممتنع کند .سوم آنکه لفظ ،معانی متعدّدی داشته
ولی یکی از این معانی ،بیش از بقیه ،به واژه نزدیک باشد .شهید صدر ،مسأله را با نمونهای از واژۀ «بحر»
معنای حقیقی نزدیکِ بحر ،دریاست .امّا همین واژه ،یک معنای دورتر هم
دارد و آن "دریای علم" است .حال اگر کسی در قالب یک جمله بگوید:
"اِذهَب ِالَى البَحرِ فی كُلِّّ یَومٍ" پرسش این است که هر روز به دریا بروم
یا نزد یک دانشمند؟ آنچه شنونده را به پاسخ نخست میرساند ،همان
معنای نزدیک و حقیقی است؛ امّا یک قاعده به نام سیاق ،شنونده را به
رفتن نزد عالم ،راهنمایی میکند.
شهید صدر (ره) سیاق را اینگونه معنا نموده است:
هر دال یا نشانهای اگر با لفظی که فهم آن مقصود است ،همراه شود،
سیاق است؛ خواه آن دال و نشانه ،لفظی باشد ،بهگونهای که آن دالّ لفظی

 .1ج ،81ص .822و نیز ن .ک :مجمع البحرین ،ج  ،9ص.811
 .9ن .ک :عدّة الاصول ،ج 1ص915؛ نهایة الوصول ،ج 8ص 128و 111و ج 1ص 338و 332و 918و ج 9ص813؛ قوانین الاصول،
ج 8ص 815و 813و ج 1ص 198و ج 3ص 21و 21و811؛ فوائد الاصول ،ج 8ص 12و 15و ج 3ص 311و 319و 312و315؛
نهایة الافکار ،ج 3ص 831و 113و 188و 181و 189و 182و 131و ج 1ص 19و.11
 .2اصول الفقه ،ج ،8ص.811
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دنبال کرده و میگوید:

با لفظ مورد نظر ،کلامی یکپارچه و مرتبط را تشکیل دهند ،یا آن دال و
نشانه ،حالی یا غیر لفظی باشد ،مانند موقعیتها و شرایطی که کلام را در
برگرفته و نسبت به موضوع مورد بحث ،نقش دلالتگری

دارند1.

زرکشی در البرهان ،فصلی را برای یافتن معنا سامان داده که در آن هفت روش ارائه میکند .یکی
از این روشها سیاق است .او میگوید:
دلالت سیاق ،مخاطب را به تبیین مجمل و یقین به نبودن احتمال خلاف
و تخصیص عام و تقیید مطلق و تنوّع دلالت ،راهنمایی میکند .سیاق،
بزرگترین قرینه دلالت بر مراد گوینده است .بنابراین هر کسی به قرینۀ
مهم ،بیاعتنا باشد ،دچار خطا شده و در گفتگوهای خود نیز اشتباه میکند.
َريم ».بچش كه تو همان ارجمند
وی در ادامه از آیۀ  15سورۀ دخان « ُذق اِن ََّك َا َ
نت ال َعزيزُ الك ُ
دانش اه و آموزه اهی

بزرگوارى؛ 1سود جسته و میگوید:
اگر بدون در نظر گرفتن سیاق ،آیه را بخوانیم ،خواهیم دید که یک تضاد
بین "ذُق" و "العَزیزُ الکَری ُم" وجود دارد؛ یعنی چگونه میشود که فرد عزیزِ

قرآن و حدیث

کریم ،عذاب بچشد؟! امّا با در نظر گرفتن سیاق ،خواهیم یافت که منظور
از "العَزیزُ الکَریمُ"" ،الذَلیلُ الحَقیر"

است5.
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بر این اساس سیاق در اصول و تفسیر ،یک معنای مصطلح داشته و در دانشهای دیگر نیز از همین
معنا استفاده می شود .سیاق ،بافت سخن است که پیشینه و پسینۀ موجود لفظ را به یکدیگر پیوند زده و
بر دلالت منفرد الفاظ ،میافزاید یا آن را تغییر میدهد.

ب) نقش سیاق متّصل در فهم معنای «کتب»
ریشۀ «کاف ،تاء ،باء» همانگونه که در نمودار یکم دیده میشود ،کاربرد بسیاری در نهج البلاغه
دارد .از میان  811کاربری این واژه 811 ،مورد ،مفهوم «مجموعهای از نوشتهها» را میرساند .دو نمونه

 .1دروس فی علم الاصول ،ج ،8ص813ـ .811
 .1همۀ ترجمههای قرآنی از محمّد مهدی فولادوند است.
 .5البرهان فی علوم القرآن ،ج ،1ص.339
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خر َج فی كَتي َب ٍة َات َب ُع ُاخرى) 81و
دیگر به معنای «پیشقراول سپاه» هستند که یکی در قالب مفرد ( ُث َّم َا ُ
رجموا بِالكَتائِ ِ
ب) 88آمده است.
دیگری در قالب جمع ( َو ُي َ
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توزیع استعمالات مرتبط با «نوشتن» چنین است:

بر پایۀ نمودار شماره  ،3از مجموع  811کاربری ،کاربرد اسمی ،فراوانی بیشتری دارد:
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کاربریهای اسمی

فراوانی مفرد و جمع ،در میان کاربریهای اسمی بدینگونه است:
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مفرد

جمع

گام آغازین در هر واژهپژوهی ،ریشهشناسی است .ریشهشناسی برآیند همۀ کاربریهای یک واژه
است .برای فهم ریشۀ این واژه ،میتوان به سراغ ابن فارس رفت .او گفته:
اَلكافُ وَ التّاءُ وَ الباءُ اَصلٌ صَحیحٌ واحِدٌ یَدُلُّ عَلى جَمعِ َشیءٍ اِلى

شَیءٍ81.

کاف و باء و تاء یک ریشۀ معنایی دارد که بر افزودن چیزی به چیز دیگر دلالت
میکند.

 .81معجم مقاییس اللّغه ،ج ،9ص.891
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 .1نمونههای کاربری اسمی
گستردهترین کاربریِ این واژه در نهج البلاغه ،کاربرد اسمی است .فراوانی شمارگانی آن  58مورد
بوده که  1مورد ،مرتبط با نوشتن نیست .میتوان این کاربری را به سه گروه «معرفه به اضافه»« ،معرفه
به ال» و «نکره» دستهبندی کرد.
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معرفه به اضافه (اسم معرفه به اضافه (ضمیر) معرفه به اضافه (کتاب معرفه به «ال» (الکتاب)
اهلل)
معرفه)

«کتب» به ضمیر اضافه شود ،کار ،کمی دشوار بوده و مراد جدّی از سیاق فهمیده میشود:
اوّل« :هُم  ...وَ كُهوفُ كُتُبِه 83».در این نمونه« ،کُتُب» جمع کتاب است؛ اما سیاق عبارت ،معنای
ساده کتاب را نمیپذیرد .عبارت در اصل از اینجا آغاز میشود« :هُم مَوضِعُ سِرِّّهِ وَ لَجَاُ اَمرِهِ وَ عَیبَةُ عِلمِهِ
وَ مَوئِلُ حُكمِهِ وَ كُهوفُ كُتُبِهِ وَ جِبالُ دینِهِ .بِهِم اَقامَ انحِناءَّ ظَهرِهِ وَ اَذهَبَ ارتِعادَ فَرائِصِه ».جملۀ «كُهوفُ
كُتُبِه» خبر برای «هُم» بوده و این جمله پنجمین خبرِ «هُم» است .ضمیر «ه» به «الله» بازمیگردد .با
توجّه به سیاق ،منظور از این کاربری ،همۀ کتابهای آسمانی است .گفتنی است که شارحان معمولا به
نکردهاند81.

معنای عبارت اشاره کرده ،ولی دلیل دستیابی به این معنا را بیان
ٍ
ِ
حصتها ُك ُت ُب ُه َو َح ِف َظتها ُر ُس ُل ُه 89».در این نمونه هم « ُك ُتب» از نظر لغوی
دومَ « :او ُغفران َس ِّيئَة َا َ
جمع کتاب است؛ اما به قرینۀ سیاق ،مراد جدّی ،همۀ کتابهای آسمانی است نه چند کتاب معمولی.

 .83خطبۀ.1
 .81ن .ک :شرح نهج البلاغه ،ج ،8ص831؛ فی ظلال نهج البلاغه ،ج ،8ص15؛ بهج الصباغه ،ج ،1ص91؛ پیام امام ،ج ،8ص.35
 .89خطبۀ.91
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 .1/1نمونههای کاربری در قالب معرفه به اضافه
ب الله» .حال اگر
اگر «کتب» به «الله» اضافه شود ،فهم مراد جدّی آن آسان است؛ مانند «کِتا ُ

َغفره ِمما َا َ ِ ِ
ِ
لم ُه َو َاحصا ُه كِتا ُب ُه 82».در اینجا منظور از «كِتاب» ،قرآن نیست؛
حاط بِه ع ُ
سومَ « :و نَست ُ ُ ّ
بلکه «کتابِ اعمال» است؛ زیرا سخن از استغفار و کارهایِ خوب و بد زیادی است که انسانها انجام
میدهند و تنها خداوند متعال میتواند آن را به شماره درآورد.
مان عَ ِ
َرج ُ
قل َك َو كِتا ُب َك َاب َل ُغ ما َينطِ ُق عَ نك 81».در این نمونه ،به قرینۀ سیاق
چهارمَ « :رسو ُل َك ت ُ
َرج ُ
مان عَ قلِ َك)« ،كِتاب» بهمعنای نامه است .حال اگر این واژه ،بهتنهایی در نظر گرفته
( َرسو ُل َك ت ُ
رفته شود ،تعیین معنا ،مشکل خواهد بود.
لكن الله سبحا َنه َاراد َان ي َ ِ
ِ
َّصديق بِ ُك ُتبِ ِه 81».در این نمونه اگر
ِّباع لِ ُر ُسلِ ِه َو الت
ُ
كون االت ُ
ُ َ َ
پنجمَ « :و َّ َ ُ
« ُك ُتب» تنها باشد ،جمع کتاب و به معنای کتابهای متداول است .ولی اگر در سیاق (الله ،اراد و اتباع
رسل) معنا شود بهمعنی کتابهای آسمانی خواهد بود.
دانش اه و آموزه اهی

 .0/1نمونههای کاربری در قالب معرفه به «ال»
«ال» تعریف بر گونهای از فراگیری دلالت دارد .در نمونههای زیر «الکتاب» بر پایۀ قرینۀ سیاق به
معنای قرآن به کار رفته است:

قرآن و حدیث

الم ِ
ِ
رس َل ُه بِالدّ ِ
أثور َو الكِ ِ
تاب
الم
اوّلَ « :ا َ
شهور َو ال َع َل ِم َ
ين َ
شهدُ َا َّن ُم َح َّمدً ا عَ بدُ ُه َو َرسو ُل ُه َا َ

رس َله» قرینۀ سیاقی است.
المسطور 85».در اینجا « َرسو ُله» و « َا َ
َ
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
دوم« :عَ َليها ِ
باقی الكِ ِ
العاق َب ِة 11».در اینجا
صير
السنَّة َو ا َليها َم ُ
آثار الن َُّّبوة َو منها َمن َف ُذ ُّ
تاب َو ُ
آثار الن َُّّبوة» قرینۀ سیاقی است.
« ُ
ِ
فيهم ِسلع ٌة َابور ِمن الكِ ِ ِ
يس ِ
الوتِ ِه َو ال ِسل َع ٌة َان َف َق َبيعا َو ال َاغلى
تاب اذا ُتلِ َی َح َّق ت َ
َ ََ َ
سومَ « :ل َ
ِ
ِ
ِ ِ
َث َمنًا ِم َن الكِ ِ
الوتِه» قرینۀ سیاق است.
تاب اِذا ُح ِّر َ
ف عَن َمواضعه 18».در اینجا «اذا ُتلِ َی َح َّق ت َ

 .82خطبۀ.881
 .81حکمت.318
 .81خطبۀ.851
 .85خطبۀ.1
 .11خطبۀ.82
 .18خطبۀ.81
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ِ
الح َّق عَ لى َاهوائِه 11».در اینجا « َح َم َل  ...عَ لی
تاب عَ لى آرائِ ِه َو عَ َط َ
ف َ
چهارمَ « :قد َح َم َل الك َ
آرائِه» قرینۀ سیاقی است.
 .3/1نمونههای کاربری در قالب نکره
گاهی ریشۀ «کتب» بهصورت نکره استفاده شده که در لفظ تداعیکننده کتابی نامعین است؛ امّا با
پیوست سیاق ،معنایی دیگر را نشان میدهد.
ِ
يس َا َحدٌ ِم َن ال َع َر ِ
قر ُا ِكتا ًبا َو ال َيدَّ عی ُن َّبوة 13».در
اوّل« :ا َّن الل َه ُسبحا َن ُه َب َع َث ُم َح َّمدً ا َو َل َ
ب َي َ
این نمونه ،تشخیص معنا ،کمی مشکل است .برخی از شارحان 11با «یا»ی تردید در بین دو معنی «کتاب
الهی» و «دانش و فرهنگ» مردّد شدهاند .مترجمان نیز دو گروه شدهاند .برخی «کتاب الهی» و برخی
َ
«فرهنگ و دانش» معنا کردهاند .البته اگر به این آیۀ شریفه استناد شودَ :و اِ َّن ِم ُنهم َل َف ً
لوون
ريقا َي
ِ ِ ِ ِ
لسنَتَهم بِالكِ ِ ِ
َا ِ
هو ِم َن الكِ ِ
َحسبو ُه ِم َن الكِ ِ
َ
هو ِمن
تاب َو َي
قولون ُه َو من عند الله َو ما َ
تاب َو ما َ
ُ
تاب لت َ

را به (خواندن) كتاب (تحریفشدهاى) میپیچانند تا آن (بربافته) را از (مطالب) كتاب (آسمانى) پندارید ،با اینكه
آن از كتاب (آسمانى) نیست و میگویند« :آن از جانب خداست» در صورتى كه از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ

میبندند ،با اینكه خودشان (هم) میدانند؛ دیگر منظور از کتاب ،نمیتواند کتاب آسمانی باشد .ولی از آغاز
آیه برمیآید که موضوع آیه ،برخی از اهل کتاب است؛ زیرا آیه با « ِم ُنهم» که به بعضیت دلالت دارد
شروع میشود .حال میتوان گفت که بر اساس جملۀ پیشین یعنی «اِ َّن الل َه ُسبحا َن ُه َب َع َث ُم َح َّمدً ا» و

 .11خطبۀ.11
 .13خطبۀ.33
 .11منهاج البراعه ،ج ،1ص21؛ شرح نهج البلاغه ،ج ،1ص.881
 .19آل عمران.11 ،
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قولون عَ َلى ِ
ند ِ
ِع ِ
الله الك َِذ َب َو ُهم َيع َل َ
َ
مون 19.یعنی و از میان آنان ،گروهى هستند كه زبان خود
الله َو َي

جملۀ پسین یعنی « َو ال َيدَّ عی ُن َّبوة» کتاب الهی منظور باشد .در این نمونه ،افزون بر سیاق متّصل از
سیاق منفصل نیز برای فهم مراد جدّی متکلّم بهره گرفته شد.
ِ
ِ
ذر ِ
سفر ٍة ِ
بارزَ ِة ال ُع ِ
ب ِ
ظاه َر ٍة َو ُك ُت ٍ
دومَ « :ف َقد َا َ
واض َح ٍة 12».در این نمونه
عذ َر الل ُه ا َلي ُكم بِ ُح َج ٍج ُم َ
« ُك ُتب» به تنهایی مراد جدّی را نمیرساند؛ بلکه به قرینۀ سیاق (مجموعۀ جملۀ َف َقد َا َ
عذ َر الل ُه اِ َليكُ م
ِ
سفر ٍة ِ
ظاه َر ٍة) بهمعنی کتابهای آسمانی است.
بِ ُح َج ٍج ُم َ
ٍ
ِ
درا َو ل ِ ُك ِّل َق ٍ
در َا َج ًال َو ل ِ ُك ِّل َا َج ٍل كِتابا 11».در این نمونه «كِتابا» از
سومَ « :و َج َع َل ل ُك ِّل َشیء َق ً
نظر لغوی معنایی متداول دارد؛ امّا به قرینۀ سیاق ،کتابی ویژه ،مقصود است که تمامی رفتارهای انسان

ِ
ِ
ِ
ـم ِ
قين ِم ّما في ِه
مين ُمشف َ
جر َ
در آن ثبت و ضبط میشود .کتاب در آیۀ شریفۀ « َو ُوض َع الك ُ
تاب َفت ََرى ال ُ
دانش اه و آموزه اهی

ِ
هذا الكِ ِ
قولون يا َوي َلتَنا ما ل ِـ َ
َ
َبير ًة اِ ّال َاحصاها َو َو َجدوا ما عَ ِملوا
َو َي
غير ًة َو ال ك َ
تاب ال ُيغاد ُر َص َ
ِ
حاض ًرا َو ال َيظلِ ُم َر ُّب َك َا َحدا 11».و كارنامۀ (عمل شما در میان) نهاده میشود ،آنگاه بزهكاران را از آنچه در

قرآن و حدیث

آن است بیمناك میبینى و میگویند« :اى واى بر ما ،این چه نامهاى است كه هیچ (كار) كوچك و بزرگى را فرو
نگذاشته ،جز اینكه همه را به حساب آورده است ».و آنچه را انجام دادهاند حاضر یابند و پروردگار تو به هیچكس
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ستم روا نمیدارد؛ نیز به همین معناست.

ِ
فانين ِم َن َ
تاب ِم َ
القول 15».در این نمونه با در نظر گرفتن سیاق،
نك ذو َا َ
چهارمَ « :و َقد َاتانی ك ٌ

معنای نامه متبادر میشود .این عبارت در میانۀ نامۀ امیر مؤمنان علیه السلام به معاویه آمده است.

ِ ِ
ِ
ِ
فوها َو نَشا َطها اِ ّال ما َ
كان
َقهرها َو ُخذ عَ َ
َفس َك فی العبا َدة َو ار ُفق بِها َو ال ت َ
پنجمَ « :و خادع ن َ

َمكتو ًبا عَ َل َ
ريضة 31».در اینجا « َمكتوبا» به همان معنای اسم مفعول «یکتب» نیست بلکه
يك ِم َن ال َف َ

 .12خطبۀ.18
 .11خطبۀ.813
 .11کهف.15 ،
 .15نامۀ .29
 .31نامۀ.25
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با توجّه به سیاق ،بهمعنی دستور است .یعنی با نفست مدارا کن و او را در عبادت فریب بده و برخی مواقع
از او درگذر؛ مگر در جاهایی که خدا به تو دستورات واجبی داده است.

 .0نمونههای کاربری فعلی
کمترین فراوانی در کاربریهای «کتب» ،گونۀ فعلی آن است .در این میان بیشترین شمار به فعل
ماضی و کمترینِ آن مربوط به حالت مضارع است.

نمودار شماره 6
14
12
10
8
6
4
2
0

فعل مضارع مجهول

فعل مضارع معلوم

فعل ماضی مجهول

فعل ماضی معلوم

کل کاربری فعلی

نمودار شماره 7
10
8
6
4
2
0
حرف جر «فی»

حرف جر «من»

حرف جر «علی»

حرف جر «لـ»

حرف جر «إلی» کل کاربری فعلی با
حرف جر

اگر «کتب» با «الی» بیاید نشانۀ ارسال نوشته بهسوی نفر دوم بوده و بیانگر آن است که نامه ،برای
ِ
الم ِ
يك كِتابی هذا ُمست ِ
غر ِ
َبت اِ َل َ
ب
چه کسی میرود؛ مانندَ « :ف َكت ُ
َظه ًرا بِه 38».و یا « َا ّما َبعدُ َفا َّن عَ ينی بِ َ

 .38نامۀ.38
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در میان کاربریهای ماضی ،نُه مورد همراهی فعل با حرف جرّ دیده میشود.

َب اِ َل َ
يك َيست َِز ُّل ُل َّبك 33».حال اگر «کتب» با
َب اِ َل َّی ُيعلِ ُمنی 31».و یا « َو َقد عَ َر ُ
فت َا َّن ُمعاو َي َة َكت َ
َكت َ
َب عَ َل ِيه عَ َلي ُكم ِوفا َدتَه 31».اگر «کتب» با «فی»
«عَلی» بیاید به معنای واجبشدن است؛ مانندَ « :و َكت َ
ِ
بیاید« ،آنچه در کتاب است» و یا «محتوایِ نوشته» را معنا میدهد؛ همانند« :اِن َ ِ
لين
كان فی الغاف َ
ُكتِب فِی ا ّ ِ
رين ».یعنی اگر در جمع بیخبران باشد ،در دیوانِ ذاکران نوشته خواهد شد؛ زیرا دل او
لذاك َ
َ
به یاد خدا مشغول است .حرف «لام» نیز با «کتب» مفهوم «نوشتن برای دیگری» را دارد؛ مانندَ « :و
َّك ابتَعت دارا بِ َثمانين دينَارا و َكتَبت َلها39».
َ
قال َله ب َل َغنی َان َ

َ

َُ

ً

َ

َ

ً َ

بنابر آنچه گذشت ،فهم مقصود گوینده از کاربری ریشۀ «کتب» تنها با توجّه به سیاق ممکن خواهد
بود.
دانش اه و آموزه اهی

نتیجهگیری
پس از بررسی مشتقات «کتب» در نهج البلاغه نتایج زیر به دست آمد:
 .8یکی از مهمترین قرائن برای فهم هر سخن یا نوشتهای ،سیاق یا متن یکپارچه سخن است.

قرآن و حدیث

 .1معاجم تنها «ریشهپژوهی» و یا «کاربری»های یک واژه را روشن میکنند.
 .3بسیاری از کاربریهای ریشۀ «کتب» در نهج البلاغه ،مقصودی جز معنای لغوی را دنبال
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