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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 

 :مقدمه

و گفتمان  "خطابه"درباره  "ابن ميثم"ترين مباحث اين مقدمه، سخنان  از جمله جالب 

تگو و شـرايط عينـي   اسالمي، عناصر، اهداف آن و ارتباط ميان قانع كردن، مشاركت، گف

دور از جـارو جنجـال و بـدون كشـيده      تحقق اعتماد متقابل، زبان آرام و به: آن از جمله

هاي فطـري   هايي كه با هدف گفتگو همخواني ندارد و نيز تأكيد بر روش شدن به بيراهه

گفتمان اسالمي در هر زمـان و  . است] هاي فطري حسن و قبح[ "شهودات پسنديده"و 

 .ن عناصر نياز داردمكاني، به اي

هاي افراطي و سطحي در دريافـت و برخـورد بـا     به رغم اينكه زمان وي، ماالمال انديشه

كنـيم كـه    اخبار و احاديث و گاه همراه با غلو درباره ائمه اطهار بوده است، مالحظه مـي 

در شيوه خـود، اصـولي و در آرا و نظريـاتش، معتـدل اسـت و در      ] عالمه ابن ميثم[وي 

گويـد،   حتي در هنگامي كه از علم غيب وي سـخن مـي  ) عليه السالم(امام علي توصيف 

هـاي واالي او در دريافـت از پيـامبر     ها را به استعداد و توانايي كند و اين ويژگي غلو نمي

دهد؛ همين شيوه در شرح وي بر نهـج البالغـه نيـز كـامالً عيـان       ، نسبت مي)ص(اكرم 

 .است
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هـاي همچنـان مـبهم و     ث و بررسي مستمر در ابعاد و جنبهو در پايان، همگان را به بح

هـاي   خوانم؛ ابعـادي چـون، روابـط او بـا مكتـب      نامشخص اين شخصيت گرانقدر فرا مي

علمي آنزمان در عراق، ايران و لبنان و نيز پرده گرفتن از مواضع سياسـي وي از جملـه   

ابـن بهاءالـدين محمـد    عالءالـدين عطاملـك   "روابطش با دولت مغولي بغداد و بويژه بـا  

 "محقـق حلـي  ": هاي پنهان روابط وي بـا اسـاتيد بزرگـي، چـون     و نيز جنبه "جويني 

و نيز روابطش با دانشمند ) ق.ه676متوفي سال ( "المختصرالنافع"و  "الشرايع"صاحب 

كه از ابهام و پيچيدگي بسـياري برخـوردار    "نصيرالدين محمدطوسي"و فيلسوف بزرگ 

 كه از اساتيد يا از جمله شاگردان او بوده است؟است و معلوم نيست 

ها مـورد بحـث و بررسـي دقيـق قـرار گيرنـد تـا ابعـاد          شايسته است كه همه اين جنبه

 .گوناگون اين شخصيت برجسته روشن گردد

 

 

 

 

 

 

 در شرح خود بر نهج البالغه "ثميعالمه ابن م"به مقدمه  ينگاه

 :ن و بعديالمنتجب هن و صحبيبيلطرسول اهللا و آله ا يو الصالة و السالم عل
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در  يتوجهم به مقدمه مفصـل و  ،القدر لين عالم جليا يها آثار و نوشته يبا مطالعه برخ

كنم  يافتم كه گمان ميدر آن  يديار مفيالبالغه جلب شد و مطالب بس شرح خود بر نهج

 .از آنست ييان نمودهايو ب يسته هرگونه توجه جديشا

توان گفت  يم يدهد و حت يل ميرا تشك يكتاب كامل ،ن مقدمهيانجانب برآنم كه خود يا

خـود كتـاب    يتواننـد بـرا   يشـده مـ   يكه در آن بررسـ  يكه هركدام از سه قاعده اساس

 .رنديقرار گ يمورد بحث و بررس ،ند و با دقت و تأمليبشمار آ يستقلم

 يانـد كـه دارا   را نوشـته  ييها وه عمل كرده و مقدمهين شيرا كه به هم ييم علمايا دهيد

 را آننوشتن خلدون است كه  ن آنها مقدمه ابنيهستند كه بارزتر يارزش و اعتبار مستقل

عالمه ابن "(كه سال وفات بزرگوار مورد نظر ما  ان رساند حال آنيق به پا.ه779در سال 

نكـه  يبه رغم ا ؛زمان است وه در آنين شيدهنده رواج ا ن نشانيق بوده و ا.ه679) "ثميم

شاخه شـاخه شـدن    يان آورده اند وليم هاز دو موضوع مختلف سخن ب "مقدمه"دو ن يا

كنـد  و اصـل    يم مـ كه خواننده رشته سـخن را گـ   يطور هغالب آنهاست ب يژگيفراوان و

ـ يـ كتـاب از آن منشـعب گرد   يهـا  ها و بحـث  باب، ها را كه فصل يمطلب  يفراموشـ  هده ب

 .خسته كننده است واننده،خ يبته مخل به مقصود و بران اليسپارد و ا يم

 يالبالغـه نوشـته دارا   كه بـر نهـج   يدر شرح "ثميعالمه ابن م"رحال مقدمه كتاب ه  به

گـذارده    انگشت ،است و عمدتاً بر سه قاعده مهم يفراوان يها يو فصل بند يم بنديتقس

 :است

 0F1.در مباحث الفاظ :قاعده نخست

                                                 
 .ه  ؟ صفح "المقدمة"ـ 1
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 1F2.در خطابه :قاعده دوم

ن سـه  يـ را ايز 2F3.است يجامع همه صفات انسان) ه السالميعل( ينكه عليا :قاعده سوم

آنچـه   ؛ارتبـاط دارد  ،حضرت آنو درك مقصود ) ع(ح سخنان امام يقاعده با شرح و توض

 يل گسـتردگ يـ ح آنهـا بـه دل  يهـا و توضـ   ن قاعـده يم مطرح ساختن ايآن ينجا درپيدر ا

 يبرخـ  يادآوريـ ز يـ و ن يق ويـ ع و عميوسـ  يو دانش اصول "ثميمن عالمه اب"اطالعات 

 .باره هركدام از آنهاستحات فشرده دريتوض

اقسام و احكام آنها و سپس ،)ها واژه(الفاظ  يها به داللت ن بخشيدر ا :قاعده نخست

 يشـوند و آنهـا را بـرا    يبخش آنها مـ  نتيوندند و زيپ يكه به الفاظ م "ياتيفيك"به ذكر 

بـه چنـد    ،ن قاعـده يـ خش و در واقـع ا ن بيا ؛پردازد يم ،كنند يخود آماده م يمعان يادا

 :شود يم ميقسمت تقس

 :استچند فصل شامل پردازد و  يها م به داللتقسمت اول 

 :فصل نخست

د و برآنست كه داللت لفظ بر يآ يان ميم هدر فصل نخست از داللت لفظ بر معنا سخن ب

شـده   آن وضـع  يواضع برا ياست كه از سو] ياعتبار[ يوضع يداللت ،آن يمعان يتمام

 "خنـدان "همچـون  (الزمه معنا در ذهن اسـت  كه  يز داللتيو ن ييداللت جز ياست ول

داللـت   را آنگران شده يو د يكه از فخر راز يو در نقل) كه الزمه آن مفهوم انسان است

 .شمارد يبر عقل و وضع م يداللت را آنرفته ياو نظرشان را نپذ ،اند دانسته يعقل

                                                 
 .60صفحه "المقدمة"ـ 2
 .75صفحه   "المقدمة"ـ 3
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صـورت،   نيـ ر ايـ رود چه در غ يمركب بشمار م ،معنا يناست كه در داللت تضم يعيطب

كه در آن الزمه معنا [ يكه در داللت الزام گرفت حال آن يصورت نم ييجز يتصور معنا

 .ستيضرورت مركب بودن معنا مطرح ن] در ذهن مطرح است

گـر  يو داللـت د داسـت و   يداللت صرفاً وضـع  ،يقيشود كه داللت حق يادآور مي گاه آن

كـاربرد   ،را شرط مجـاز يهستند ز يو نه مجاز يقينه حق ،]يو الزام يتضمن يها داللت[

 يعـ يو طب يكاربردش در نظر گرفته شده و انتقال عرض يجز آنجا كه برا ييلفظ در جا

 يو مجـاز  يقتيداللت منحصر به حق ،نيبنابرا .آن و لوازم آنست يازذهن به اجزاء و اج

ن باشد ياشاره به ا ،ن نكتهيان ايسا مرادش از بب يا ؛ست مگر اراده دخالت كرده باشدين

هم  يا باشد و خودبخود در ذهن مطرح شده و تابع اراده يتصور ،كه ممكن است داللت

ـ   يقـ يداللـت آن حق  ،اگر ذهن همه معنا را به تصـور درآورد  ،نباشد چنانچـه   ياسـت ول

كـه   يت و هنگـام اس يقيو نه حق يتصور كرد داللت نه مجاز را آنا الزمه ياز آن  ييجز

باشـد   ياسـت و اگـر جـد    ياستعمال يا اراده ،اراده دخالت كند اگر در مقام اثبات باشد

از ] ثميـ مبـن  عالمـه ا [خ يشـ  گاه آن .شود يدوم خوانده م يقيا داللت تصدي ياراده جد

ش مانع از اشتراك يباشد كه معنا يآورد كه اگر صرفاً تصور يان ميم هلفظ مفرد سخن ب

 ياست و سـپس بـه برخـ    ينصورت كلير اياست و در غ ييجز ،باشد] يگريد با مفهوم[

 .پردازد يآن م يها يبند ميتقس

 :فصل دوم

به موضـوع تعـدد و وحـدت لفـظ و معنـا و انـواع و اقسـام متصـور در آن         در فصل دوم 

 "المشـكك "و ) همچون انسـان بـه لحـاظ افـراد    ) (همسان( "المتواطئ"پردازد و از  يم
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شود كه لفظ مفـرد   يادآور ميكند و سپس  ياد مي.. .و) ديچون ز( "علم" و) چون وجود(

و ممكن اسـت فعـل    .نداشته باشد يمستقل يكه معنايممكن است حرف باشد در صورت

است  "اسم"نصورت يرايكند و در غ يمعنا باشد و داللت بر زمان يباشد اگر مستقالً دارا

ب يق و تكـذ يز اگر قابـل تصـد  يمركب نادآور شده كه لفظ يب و سپس ين ترتيو به هم

و  يبنـد  ميز بـه تقسـ  يـ نجـا ن ياست در ا "انشاء"نصورت ير اياست و در غ "خبر" ،باشد

 .دهد يادامه م ،خود يها فيتعر

 :سومفصل 

ا يـ سازد كه آ ين مسئله را مطرح ميپردازد و ا يقت آن ميدر فصل سوم به اشتقاق و حق

 ير؟ و وارد مسـئله اصـول  ياخيـ ق كـرد  يتصـد  "مشتق منـه "توان مشتق را بركنار از  يم

او و درست است؟  ،اصل آن ياطالق مشتق با انقضا ايآ :شده كه عبارت است از يمعروف

ده يـ اطـالق را برگز  يدرسـت  ،انـد  ز شمردهين اطالق را جاين استدالل كه اهل لغت ايبا ا

و مطلـق   يعمل ضربه(كرد  يريگ جهيعام را نت يتوان نف ينم ،خاص ينكه از نفياست و ا

 .روند يبشمار م اليس ها از جمله مصادر نكه مشتقيو ا) ضربه

 ،زيـ وجود دارد و اخـتالف نظـر در آن ن   ينظرات فراوان ،ن مسئلهيقت آنست كه در ايحق

آنچه [ "متلبس"در  ،برآنند كه مشتق ،هياز متأخران امام يمعتزله و گروه .است يميقد

از  ياشــاعره و گروهــ ؛مجــاز اســت ،از آن ريــقــت و در غيحق] در آن ظاهرشــده اســت

قـت  يحق ،]رمتلبسيـ متلـبس و غ [در هر دو حالت  ،ه معتقدند كه مشتقيمتقدمان امام
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3Fاست

گروه نخست از جملـه بـه    ؛ده استين نظر را برگزيز همين "ثميابن م"خ ما يو ش 4

 :كنند ير استدالل ميل زيدال

 ].يذهن[ـ تبادر 1

ان اوصـاف  يـ تضـاد م  يوضع شده اسـت منجـر بـه نفـ     "أعم" ينكه گفته شود برايـ ا2

 ).عالم وجاهل(گردد  يم ياشتقاق

 .اصل يسلب مشتق در صورت انقضا يـ درست3

وضـع   "أعـم " يرسد برا ياست و معقول به نظر نم يا امر ساده ،نكه مدلول مشتقيـ ا4

ظهور و عدم ظهور [جامع هر دو حالت التباس و عدم التباس  ،ن حاليشده باشد و در ع

 .ستين ]يمعن

ن يعـالوه بـرا   ،ز مطرح استين يگريد يها ن قول اول است و بحثيهم ،بهرحال مشهور

نجا يكند؛ در ا ين بحث راهم مطرح ميمرتبط با ا يگريل ديمسا] ثميابن م عالمه[خ يش

ت يـ د و قطعيـ تأك[ "ديـ توك"و ] هـا  متـرادف بـودن واژه  [ "ترادف"درباره  يبه سخن و

آورد و اسباب حصول تـرادف   يان ميندو سخن بميت اياو ابتدا از ماه ؛پردازم يم] يلفظ

ها در  ياختالف نامگذار ،كند و معتقد است كه سبب مهمتر و بزرگتر يان ميدر لغت را ب

ك از دو مترادف نسبت بـه  يهر  ينيله است سپس در خصوص امكان جانشيان دو قبيم

ادوات و حسـن اسـتعمال آن    ،"ديـ توك"ز اقسـام  همچنانكه ا .سازد يگر را مطرح ميكدي

] ييو تعـدد معنـا   ياشـتراك لفظـ  [ "اشـتراك "درخصـوص   گـاه  آند و يـ گو يسخن م

كنـد   يبحث م ،يمعان ياسباب و امكان كاربرد آن در تمام ،اقسام ،وجود ،امكان ،قتيحق

                                                 
؟ : جلد  "فوائد االصول"؛  56؟ صفحه: جلد  "يآخوند خراسان"مرحوم  "الکفاية": ـ به منابع زير مراجعه كنيد 4

 .نهايو جز ا 362، صفحه 1جلد "بحوث في علم االصول"؛  18، صفحه1، جلد"االفكار نهاية"؛  83صفحه
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ل هرطــرف را يــشــود و دال يادآور مــيــدر خصــوص آن را  يميقــد يو اخــتالف نظرهــا

د و نيگز يرا برم] يمعان يكاربرد آن در تمام[ "عدم امكان" ،سازد و خود يان مخاطرنش

ز ين نيا ؛ديگو يپاسخ م ،قائالن به امكان كاربرد يعنيگر يگروه د يها استدالل يبه تمام

آن مترتـب  ] پاسخ مـا بـه  [بر  يمهم يامدهايج و پياست كه نتا يمشهود يمسئله اصول

 .گردد يم

وجـود   يا نـه يكه قريـ درصورت  "مشترك"پردازد كه  ين باره مير ابه بحث د ،بدنبال آن

اقسام آنهـا   ،الفاظ ياللتهادنجا سخنش به ياماند و در  يم يباق "مجمل"نداشته باشد ـ  

 .ابدي يتعلق م ،كيو احكام هر

 ،وندند و عالوه بر آراسـتن يپ يانگشت گذارده كه به الفاظ م ياتيفيو در قسمت دوم بر ك

در خصوص  يبحث ،ش درآمديبه عنوان پ ؛سازند يم] يگوناگون[ يمعان ياده اداآنها را آم

مورد نظر بدون درافتـادن در   يك عبارت به حداكثر معنايبالغت به مثابه بلوغ  يمرزها

ان يـ بم ،يدگيچيجمله از پ ييفصاحت به مثابه رها يا اطناب ممل و مرزهايجاز مخل يا

 يشگفتاريس از پپ .دهد يقرار م يورد بحث و بررسآورد و علم فصاحت و بالغت را م يم

 يها ات و بحثييل در جزيكند و به تفص يصحبت م يلغو يها ابتدا از واژه ،ن مورديدر ا

ل يهمـراه بـا تفصـ    يآموزش يا ا جزوهي يدرس يمطلب را آنتوان  يآنها وارد شد چنانكه م

لبتـه در چـارچوب نوشـتن    ا .كـرد  يتلقـ  ،يعرها و شواهد شـ  مثال ،ها يبند ميتقسالزم، 

 .ها نبود نگونه بحثيبه ا يازيچندان ن ،كتاب خود يبرا يا مقدمه

 :مناسب سخن گفته و در انواع و اقسـام نظـم از   يها ها در جمله واژهان ينظم ماز سپس 

 ،"ديـ تعد" ،"هـام يا" ،"اقتباس" ،"التفاف" ،"اعتراض" ،"مزاوجه" ،"مقابله" ،"مطابقت"
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تجاهـل  " ،"ه مـدح يذم شب"و  "ه ذميمدح شب" ،"ريمراعات نظ" ،"ابهام" ،"يهماهنگ"

 "ليـ حسـن التعل " و )مبالغه( "اغراق" ،"تعجب" ،"حذف" ،"پرسش و پاسخ" ،"العارف

 از قـرآن، سـنت،   ،هركـدام  ياد كـرده و بـرا  يـ ] انيب يع و معانيدر علم بد ياصطالحات[

كـرده و   يتلقـ  يزيابداع آم يغبال يها وهيآورده و آنها را ش ييها البالغه و شعر مثال نهج

 4F5.مبدعان را در آن بازگذارده است ت يباب خالق

و بـدنبال آن از   ،ان آورده اسـت يـ سخن بم"ريتأخ"و   "ميتقد"از به تفصيل پس از آن 

سخن رانـده و   "إنما"و  "إن"و احكام ] ر در سخنياستفاده از ضم[ "أضمار"و  "حذف"

 .ان برده استيباً در شصت صفحه به پايبحث خود در خصوص قاعده نخست را تقر

اد يـ  "يگفتمان اسالم"ا آنچه كه امروزه از آن به عنوان ي "خطابه"از  قاعده دومو در 

 :اد كرده استيدر آن  يان آورده و از عناصر مهميسخن بم ،ميكن يم

ت تنهـا بـا   ير بشـر ينكـه مسـ  يقانع كردن انبوه مخاطبـان بـه اعتبـار ا    :عنصر نخست

ازمنـد گفتگوسـت و گفتگـو    يز نيـ پابرجاست و مشـاركت ن  يهمگان يكارمشاركت و هم

 ياريـ د بـا  يـ حتمـاً با  ين گفتمانيازمند اعتماد متقابل است و چنيها و ن بر ارزش يمبتن

عامه مردم و در چارچوب حكمـت و پنـد و انـدرز     يآشنا برا) ييها واژه(گرفتن از الفاظ 

 .كو باشدين

و  يدتيـ ل عقيو مطرح سـاختن مسـا   يت بخشيعموم[ "م در سخنيتعم" :عنصر دوم

ن آوا و ينش بهتريگران و گزيناع دقتحقق ا يبرا يوه مثال آوريه بر شيعام و تك ياسيس

 .ن وضع و حالتيتر مناسب

                                                 
 .51:صفحه  ،"المقدمة"ـ  5
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و ( "يقـ يده حقيمشهورات پسند :شامل) خطابه(اصول گفتمان  يريبكارگ :عنصر سوم

 "مقبـوالت " ،"يمشهورات ظاهر") خواند يكه فطرت بدان ماست  يح و حسنبقمراد او 

 يهـا  گمان( "يمظنونات عرف ،.)نقل شده از بزرگان و امثال و حكم يها سخنان و گفته(

 ).بدنبال ندارند يتيكه قطع يعرف

 يت و پنـدده حيكه گـاه هـدف نصـ   با آنها  يتوجه به اهداف و هماهنگ  :عنصرچهارم

 .حمله است ،ز هدفين ياست و گاه يج همگانيبس يگاه ،است

 .ط و اوضاعيشراتناسب با مثر و ؤم يها وهيش يريبكارگ :عنصر پنجم

 يسادگ سخن، ييواي، شفصاحت :از جمله يخطاب يها هياز آرا يريگ بهره :عنصر ششم

 ينساختن دو جمله با فاصله طـوالن  جدا ،تكرار :از جمله يكالم يوندهايت پيان و رعايب

 .. .ن ويم آهنگكال يرياناً بكارگيت تقدم و تأخر و احيو رعا

 يفـا يا يدر پـ ) ع(ينكه علـ يو ا يو هدفدار ياز هدفمند ،ن قاعدهيان سخن از ايو در پا

 .استسخن گفته  ،ر دولتش بودهيو مد يمرب ،تيوال ،امامت، ينقش رهبر

ه السالم انگشـت  يعل يرمؤمنان عليل اميآن بر فضا يكه ط درخصوص قاعده سومو 

 :ن موارد اشاره كرده استيرشمرده و در فصل اول به اآنها را ب ،ييها فصل درگذارده و 

 .آنحضرت ينسب يبرتر :كي

 .در اسالم يو يشتازيپ :دو

 .)ع(جهاد آنحضرت  :سه

 ).ص(امبر اكرم يپ يداماد :چهارم
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 ].هماالسالمين عليامام حسن و امام حس[ يپروراندن دو سرور جوانان بهشت :پنجم

ك فصـل  يـ وارد شـده كـه   ) ع(آنحضـرت  لت يكه در فضـ  يفيشر يث نبوياحاد :شش

 .افته استياختصاص  ،ن بخشيمستقل به ا

 .استدر سخنان آنحضرت وارد شده كه  يمعارف گسترده و گرانقدر :هفت

 .شانيانتساب علما و طوائف به ا :هشت

 :ن موارد سخن گفته استياد كرده و از اي يو يل درونيز از فضايو در فصل دوم ن

 .مان آنحضرتيو انظر  يرويكمال ن :الف

 .م و متعادليشان بر خط مستقيا يداريو پا يتوان عمل: ب

 :سخن گفته است از جمله ،دهيبخش يوه كه خداوند ب ييها و در فصل سوم از كرامت

 يفرا گرفته و اسـتعداد و آمـادگ  ) ص(امبر خدا ياز پ را آنب كه يآنحضرت از غ يخبرده

 ياز سـو  يا صـدور اعمـال خـارق العـاده     ن كـار داشـته اسـت و   يا يبرا يو درون يروان

  .رهيبر و غيآنحضرت همچون بركندن درب قلعه خ

) هيـ عل رحمة اهللا( يف رضيشر ديبطور فشرده از س] ثميعالمه ابن م[ ،ان مقدمهيو در پا

 .ان آورده استيسخن بم ،بر نهج البالغه يو مقدمه و

 

* *  * 

 چند نكته گذرا

ن مقدمـه  ين مطالب مطرح در ايتر كردم برجسته يكه سع يزودگذر ين بررسيپس از ا

 :گذرانم ير را از نظر مينكات ز ،را خاطرنشان سازم
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 ،هـا  يبنـد  مين تقسـ يسازم كه ا يآنچه را در آغاز سخن گفتم مجدداً خاطرنشان م :كمي

كار مطالعـه مقدمـه را    ،متعدد مباحث يها فراوان و شاخه يها يباب بند ،ها يفصل بند

وه يبه ش يزير پس از برنامه ،ن مقدمهيكنم ا يشنهاد ميلذا پ ،سازد يوار مبر خواننده دش

 ،ها ها و فصل ان بخشيچاپ شود تا كار مطالعه آن ساده و روابط موجود م يمناسب يفن

 .كامالً روشن باشد

به نظر سنده آن است يجالب نو ستيكلوپديو آنس يت علمينشانگر شخص ،مقدمه :دوم

ار در يـ تمـام ع  يدانشمند ،ن مقدمهيا يتواو با توجه به مح "ثميابن م هعالم"رسد  يم

ن خـود بـه   ياست و همـ ره يكالم و غ ،خيتار ،ريتفس ،ثيحد ،بالغت ،اتيادب ،اصول ،فقه

 .بخشد ياز نظر اهل علم و خبرگان فن م يا ژهيمقام و ،كه بر نهج البالغه نوشته يشرح

در مباحث الفاظ اشـاره   يو يصولاات يم به نظريكرد يسع ،ن مقدمهيطرح ا يط :سوم

ار يبسـ  يم ولـ يشـود پـرداخت   ين جنبه مربوط ميح آنچه به ايبه توض يتا حدودو  ميكن

ـ يواقف شـو ز يطور مفصل ن هب يو يات اصوليم بر نظريل بوديما  يو يهـا  نوشـته  يم  ول

 .رمان نساختيدستگ يزيز چينها ن رفته و جستجويظاهراً از ب

 ،ن مقدمـه يـ مطـرح شـده در ا   يها يبند ميها و تقس بحث ،ها فياز تعر ياريبس  :چهارم

شتر با كتـاب  يروند و ب يالبالغه بشمار م شناخت نهج يبرا يدور يها نهيش زميعمدتاً پ

بر شرح سـخنان   يا اد شده تناسب دارند تا قرار گرفتن در مقدمهيدرباره علوم  يمستقل

 .البالغه در نهج) ع(انيمتق يموال


