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 چکیده
واژگان آن متن  ییمعنا لیمعنا و فهم مقصود اصلی گویندة متن تحل یابی به دقایقهاي دستیکی از راه

 با رویکرد روابطنویسنده در این مقاله سعی دارد به روش توصیفی تحلیلی  .از نگاه معناشناختی است
معنایی و تقابـل علم از منظر روابط مفهومی و در سطح واژگان نظام زبان و رابطه هم یمعنایی به بررس

را » ظنّ، هوي، ضاللت، غفلت، عمی و سفاهت«البالغه بپردازد و به این منظور واژگان در نهج» علم«
تدبر، تفکّر، تعقل، حکمت، معرفت، بصیرت، حلم، درایت و «هاي تقابل بـا علـم و واژهرابطه  در

ها در بافت متن به عنوان واژه جایگزین  معنایی با علم و چگونگی جایگزینی آنرا در رابطه هم» وعی
ري یبه فراگالبالغه به علم، همواره حضرت در نگاه نهج. علم در کالم حضرت استخراج نموده است

تا  یعلم واقع میها را به تعلطور مکرر انساندارد و بهحذر میعلوم دعوت و از پرداختن به علوم بر
 .نمایددعوت می ییابی به سعادت و قرب الهدست
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 مقدمه -1
بردن به  ییابی به معنا و پهاي دستمتن از نگاه معناشناختی از راه واژگان ییمعنا لیتحل

عنوان  البالغه بهارزش و اهمیت پیام نهج لیاین نوع نگاه، به دل. مقصود اصلی گویندة آن است
چرا . کنددینی و نقش آن در دستیابی بشر به سعادت جاودانه اهمیتی مضاعف پیدا می یک متن
 ي و مأنوس زمان خویش، به توسعهگیري واژگان متداول کارضمن به) ع(علی  ینالمومنکه امیر

شناختی آن زمان پرداخته و تحوالت شگرفی در معانی متعارف عصر خود ایجاد دستگاه معنا
فهم صحیح واژگان  رو نیازا. اي نو پوشانده استجامه نیشینموده و در مواردي بر واژگان پ

. هاستي تعامل حضرت با آنها در آن عصر و نحوهمعناي آن واژه این متن وابسته به فهم
هاي البالغه، در گرو بررسی معانی واژه تعیین جایگاه معنایی دقیق هر یک از مفردات نهج

هاي هم حوزه مورد نظر تقابل معنایی دارند و سایر واژه هایی که با واژهالمعنی، واژهقریب
با روش توصیفی تحلیلی  یکرد معناشناختیاست با الهام از رو بر آن ین مقاله سعیدر ا .است

د تا بپرداز) معنایی تقابل و هم(البالغه از منظر روابط معنایی علم در نهج به بررسی معنایی
البالغه  علم در نهج معنايواژگان مقابل و هم: یابت که ها دستبتواند به پاسخ این سؤال

 علم استخراج شده است؟ يگونه معناها چ اند؟ و از هریک از آن کدم
علم  ي نهیزم هاي موجود دربا بررسی آثار و پژوهش: پیشینه، اهمیت و ضرورت موضوع-1-1

البالغه مورد تحقیق و بررسی قرار گردید که این موضوع به صورت جدي در نهجمشخص

معنایی مقاله تقابل و هم یینگرفته است و اگر بر این مطلب رویکرد معناشناسی و روابط معنا

هاي صورت بررسی. شد را بیفزاییم با کمبود آثار نگاشته شده در این زمینه مواجه خواهیم

البالغه شناسی براي تحقیقات حوزه نهجکارگیري بررسی معنامطلب است که بهن گرفته مؤید ای

پژوهشی نوشته شده  در زمینه موضوع این نوشتار تعدادي مقاله علمی. سابقه چندانی ندارد

» اساس روش معناشناختی ایزوتسو البالغه برمعناشناسی زهد در نهج« مقاله: است از جمله

، سال چهارم، ثیمروت، مطالعات قرآن و حد: ؛ محمديعباس: پوریزدينوشته مصالیی

رداخته و البالغه پواژه و مفهوم زهد در نهج یمعناشناخت لین نوشتار به تحلیا .1390،مدو شماره

قرار داشته و ارتباط  یعنوان واژه کانونزهد به ییمعنا که در حوزه ییهان منظور به واژهیبراي ا

 .با آن دارند، توجه شده است ییمعنا
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علی، : اصفهانیاهللا؛ بنائیاننصر: شاملی نوشته »البالغهدر نهجشناسی عصمت تبیین معنا«مقاله 
؛ که به بررسی عصمت در لغت، شعر عرب و 1389، 28و  27شماره  البالغه،هاي نهجپژوهش

. البالغه پرداخته استالبالغه و مقایسه و بیان کاربرد آن در قرآن و نهجمعانی آن در قرآن و نهج
مروت، : عباس و محمدي: نوشته مصالیی پوریزدي» البالغهدر نهجمعناشناسی بصیرت «مقاله 

نشینی و معنایی بصیرت با رویکرد هم هايدر این مقاله مؤلفه .1393کتاب قیم، شماره دهم،
معنایی در  هاي نقش و کارکرد تقابل«است؛ و مقاله  دهیالبالغه بررسی گردجانشینی در نهج

: رسول؛ قائمی: ؛ فتحی مظفرييمهد دیس: نوشته مسبوق» البالغهفارسی نهج هايترجمه
این مقاله ابتدا به انواع . 1395دوز، سوم، شمارهمطالعات ترجمه قرآن و حدیث دوره ، مرتضی

البالغه را که حاوي هاي نهجاي نموده و در ادامه، فرازهایی از خطبههاي معنایی، اشارهتقابل
هاي فارسی آن در انتقال هایی هستند، ارائه نموده و سپس به تبیین عملکرد ترجمهچنین تقابل

. کورش: نوشته صفوي» معنیگاهی به تقابلن«مقاله  .تاسمعناي صحیح این تقابالت پرداخته
گونه که از این مقاالت آن. 1369یک، شماره ها نثر پژوهی ادب فارسی،فصلنامه ادبیات و زبان

رسد موضوع این نظر میاند، بهاي به موضوع این پژوهش پرداختهآید، هر یک از دریچهمیبر
-اي نهجرشتهالبالغه، در حیطه مطالعات میانهاي کلیدي نهجنوشتار مانند بسیاري از دیگر واژه

 .شناسی بدون پیشینه است و تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته استالبالغه و زبان
البالغه و تنوع محتواي آن، مطالب کنون درباره جامعیت نهجها پیش تااگرچه محققان از قرن

برد و هنوز این کتاب ارزشمند در غربت به سر میاند، اما واقعیت این است که فراوانی نوشته
پرداختن به انوار آن  اي ندارند وشماري از دانشوران و خواص، سایرین از آن بهره جز اندك

است در عصر  يشود لذا ضرورمی محسوب) ع(مؤمنان  در حقیقت تلمذ در مکتب امیر
کتاب شریف  نیبه ا شیزپا شیفراگیري علم و دانش ب انیعلوم و کثرت متقاض شرفتیپ

 .پرداخته و مراجعه شود
اشاره شده و  یعلم معناشناس فیو تعر خچهین بخش ابتدا به تاریدر ا :علم معناشناسی-2-1

-ن مفهوم در نهجیمقابل ا معنا و واژگانح واژگان همیمعنایی واژه علم و توض بررسیسپس به 

 .م پرداختیالبالغه خواه
اي کهن نهیشیپ یشناختهاي زبانهمچون پژوهش یمعناشناس: تاریخچه معناشناسی -3-1

شد و یمورد بحث واقع م یشناسهاي آن در مطالعات زبانشهیمباحث و اند یتنها برخ. ندارد
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آن و  یعلم مفهوم به معنا بررسین یک نشده بود؛ بنابرایتفک یشناسهاي زبانگر شاخهیاز د
-هاي زبانپژوهش دستاوردمتخصص،  شناسانآن توسط زبان یهاي تخصصوهیاستخراج ش

ک یعنوان به یاز ظهور معناشناس .آن است اي آورده دست ترین مهماز  یکی ن وینو یشناس
» لیشل بریم«و » ماکس مولر«چون  یدانشمندان). 3: 1383،نزیال(گذرد یقرن ممیعلم کمتر از ن

که  است کسین یل نخستیبر شلیم. اندداشته ییر بسزاین علم تأثیا یگران در وضع مبانیو د
 پژوهشن ین دانشمند نخستیپژوهش ا. برد کار بهمعنا  یرا براي بررس »یمعناشناس «اصطالح

ون یرباز فالسفه و منطقیاز د). 29: 1385مختار عمر، ( است واژگان یدر باب تحول معان نوین
 گانه سهتوان یم معنا ي مطالعهلذا در سنت . اندمعنا توجه داشته ۀشناسان به مطالعو زبان

 :ساخت زیگر متمایکدیرا از  یمعناشناس
است که زبان را » گودل«و » یتارسک«، »فرگه« یاضیاز منطق ر یبخش: یمنطق یالف معناشناس

 یسع ین نوع معناشناسیدر ا. ردیگیاز زبان در نظر م خارج جهانابزاري براي صحبت درباره 
ند و ین نماییت جهان خارج، تعیو سقم جمالت زبان را با توجه به موقع صحتست تا بر آن ا

ک یزان مطابقت ی، میتیط و بافت موقعیاز شرا یه مطابقت و با آگاهیبا استفاده از نظر
 ).28-1390:27صفوي،( ابندیرا با جهان خارج در گفتار پاره

-انهیشیپ یگونه از معناشناسنیا. دهدیمل یاز فلسفه زبان را تشک یبخش :یفلسف یب معناشناس
الد و آراء افالطون در یقبل از م قرن چهارمنابع موجود به  اساس بردارد و  یار طوالنیي بس
 ).27: 1366پالمر،( گرددیباز م» الخس«و » لوسیکرات«هاي رساله

که معناي اي مستقل از آن است ا شاخهی یشناساز دانش زبان یبخش یزبان یج معناشناس
مند آن را نظام یهاي مختلف، به شکلدگاهیکند و از دیل میواژگان، جمالت و متون را تحل

 فنو  یشناسشهی، ریشناستوان در واژهیرا م یزبان یش معناشناسیدایپ يهنیزم. سازدیمطرح م
 یمعناشناسواژه،  یان معناشناسی، میشناسن شاخه از مطالعات زبانیدر ا. افتی سخنوري

شوند یز قائل میتما ییو محتوا یارجاع ،یهاي موضوعهینظر یعنیمتن،  ی، معناشناسجمله
 ).1377:212بورشه،(

الف  .واژگانی شناسیساختاري و معنی شناسیمعنی: شودنظریه معنایی به دو قسمت تقسیم می
به معانی اجزایشان  پیچیده اظهارات معانی، آنوسیله اي را که بهساختاري، شیوه شناسیمعنی
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گیرند، بررسی اي را که از طریق آن، این اجزا در کنار هم قرار میشوند و نیز شیوهوابسته می
 .کندمی

-1389افشانی،گلرمضانی( کندمی را مطالعه واژگانی، کلمات و شاید تکواژها شناسیب معنی

زبانی مورد بررسی  شناسیمعنی یکی از موضوعاتی که در). 1380:293،فالک( به نقل از) 47:

درون  یمفهومی و در سطح واژگان نظام زبان یا معن از دید روابط یمعن یگیرد بررسقرار می

-، چند)نامیهم( نویسیهم -آوا، هممعناییهم ،معنایی روابطی همچون شمول. است یزبان

طور که اشاره شد تقابل  همان .است ترین این روابطجزءواژگی، شناخته و عناییم تقابل ،معنایی

اصطالح تقابل معنایی به هنگام . است یزبان یمعنایی یکی از روابط مفهومی در معناشناس

در . رودها به کار میبحث درباره مفاهیم متقابل یا در اصطالح سنتی، معناي متضاد واژه

اي از زیرا تضاد صرفاً گونهشود؛ جاي تضاد استفاده میمعناشناسی عمدتاً از اصطالح تقابل به

معنایی نقطه مقابل که تقابل شود یاغلب چنین تصور م). 117-99: 1383صفوي،(تقابل است 

ها معنایی است؛ اما هریک از این دو مقوله از پیکره کامالً متفاوتی برخوردارند؛ چون زبانهم

معنایی کامل وجود که هممعنی نیستند و مشکل بتوان قبول کرد هاي همالزاماً محتاج واژه

تواند مند و بسیار طبیعی زبان است و میهاي نظامداشته باشد ولی تقابل معنایی یکی از ویژگی

معنایی در  معناشناسان در مورد انواع تقابل) 1381:137پالمر،( ردیدقیقاً مورد بررسی قرار گ

 -4تقابل دوسویه  -3تقابل مکمل  -2تقابل مدرج  -1 :این شرح اتفاق نظر دارندواژگان، به 

 ).اول دفتر:1391،صفوي( معنایی تباین -6 یتقابل واژگان -5تقابل جهتی 

 ۀبراي اشاره به مطالع یف ساده، اصطالحیک تعریدر  یمعناشناس: یف معناشناسیتعر -4-1

، یمعناشناس. است یزبان عباراتجمالت و  یقیط حقیشرا ۀمطالع ژهیو به، زبان عناصرمعناي 

منطق و  مثابهدهد، به یرا ارائه م یهاي فقهاستنباط ۀکه منطق و ضابط اصول علمهمچون 

 یهاي کالم و فهم معانتوان از خطا در درك مدلولیاست که با آن م یشناسعلم زبان ۀضابط

 یرا مطالعه علم یمعناشناس). 1348:127ار،یاخت( بود حذر برک متن یهاي بیها و ترککلمه

پژوهشگر و صراحت  يها انگاشته شیبر عدم وجود پ یاند که همان مطالعه مبنز گفتهین یمعن
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-سخن ییرا شناخت توانا یگر معناشناسید یبرخ). 1386:14صفوي،( جه آن استیان نتیدر ب

-اندگر دانستهیکدیبردن به منظورهاي  یها و پدن صحبتیک زبان در فهمیان به یگو

داند ها مىها و جمله کلمه يیول معناشناسى را توصیف معناجورج). 1388:197باقري،(

ز مطرح شده است که یگري نیف گوناگون دیتعار یالبته براي معناشناس .)1374:136یول،(

و  کنواختیک علم ی، یمعناشناس يهنیما هنوز در زم«. استار دشواریها بس ان آنیجمع م

هاي مختلف هیماست، تعدادي نظر اریآنچه در اخت يهم؛ همیار نداریاختافته در یسازمان

 ).1388:3زوتسو،یا( »ي معناستدرباره

 بر اثري وجود بر اي است کهعلم در لغت کلمه: معناي علم در لغت و اصطالح -5-1

 دو ،)109:تابیفارس،ابن( شودمی متمایز دیگري از نشانه و اثر آن با و دارد داللت چیزي
 :1408 منظور،؛ ابن1430:909،طریحی(هستند  شناخت و دانستن واژه این اصلی معنایی عنصر

دیگران آن را به معنی دانش، آگاهی،  ).624:تافارس، بیابن؛ 2477 :تابیجوهري، ؛ 9/371
شعور و در حالت  اطالع، وقوف، تشخیص، ساخت، بصیرت، معرفت، درك و بینش و

 دادن و زیشدن، فهمیدن، دریافتن، تم به معنی دانستن، شناختن، آگاهی یافتن، مطلع مصدري
). 454: 1388،آذرنوش ؛1377:2/1483،جرّ ؛527و  1973:526معلوف،( اندفرق گذاشتن آورده

-ابن ؛117 / 4آبادي،فیروز ؛1425:2/1274فراهیدي،(اند واژه علم را نقیض واژة جهل دانسته

و واژگان مترادف آن در  واژه علم ).1385:2/2008دهخدا،؛ 264:تابیفارس،؛ ابن12/416منظور،
زبان فارسی، مانند معرفت، دانش، شناخت از مشترکات لفظی با معانی بسیار گوناگون به 

در در معناي اصطالحی است،  آگاهی آیند وجه مشترك بین این معانی وجود مفهوم حساب می
در مفردات توجه داشت،  يو علم حضور یباید به تفاوت ماهوي علم حصول تعریف علم

 -2.درك ذات شیء -1: و آن دو نوع است ءیش قتیعلم یعنی درك حق: راغب آمده است
 واسطه وجود چیزي که براي آن وجود است و یا نفی چیزي که از آن دوربه حکم بر شیء

نظري آن است که وقتی «: کندتقسیم می نظري و عملیه وي همچون غزالی علم را ب. است
گردد، مگر عملی آن است که کامل نمی. دانست، کامل گردد؛ مثل علم به موجودات عالم

-کندکه آن را به عقلی و سمعی هم تقسیم می چنان. »هاعمل شود؛ مثل علم به عبادت که نیا

خود  يهمان علم حضور یعنی یحصول ریو غ یاکتساب ریاما علوم غ؛ )1492:580،اصفهانی(
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برخى  .اشاره کرد... لدنی و  و علم يتوان به علم حضورداراي اقسام و انواعی است که می
شود که از آن الهى براى برخى نفوس حاصل مىعلوم از راه مکاشفه و بدون واسطه و با اشراق

در اسالم علم «: به عقیده ایزوتسو نیز ).191–2/187:تارازي، بی(تعبیر شده است  لدنی علم به
 ).1388:3زوتسو،یا(» دهد شود و خدا به انسان می شناختی است که از وحی الهی حاصل می

 واژگانی اساس روابط البالغه برعلم در نهجبررسی معنایی -2

 )معناییتقابل و هم(از منظر 
 

کاررفته که متناسـب بـا  هاي کلیدي بهواژهالبالغه، علم به عنوان یکی از تصوري نهج در نظام
البالغه و کلمات متقابل و با توجه به کاربرد علم در نهج .اندهاي دیگري مطرح شدهواژه آن
، در بافت متن به معناییتقابل و همش آن، معناشناسی این واژه با استفاده از رو معنايهم

در . شودعلم به کار رفته است معناشناسی میمعنایی که در برابر متقابل و همت نسبت کلما
معنایی  ها با بررسی روابط معنایی موجود در سطح واژگان زبان به بحث تطورنظام معنایی زبان

معنایی ل معنایی و تقابدر اینجا از بین مباحث روابط معنایی، هم. ایمالبالغه پرداختهعلم در نهج
 .البالغه بررسی شده استمتن نهج ، واژه علم در بافتمورد توجه بوده و با استفاده از آن دو

 (Semantic opposition)البالغه علم در نهج یتقابل واژگان بررسی رابطه -1-2

علم در تقابل با  شود یالبالغه با روش تقابل، مشخص مشناسی علم در نهجدر بررسی معنا 
. به کار رفته است» ...سفاهۀ، غباوة وظنّ، غفلۀ، عمه، هوي، ضالل، «هایی از قبیل واژه

دهد که البالغه نشان میها دایره معنایی وسیعی از علم را در نهجمعناشناسی هر یک از این واژه
 .در ارتباط با انسان مطرح شده است

-قرشی( قوي در مقابل علم به کار رفته است به معناي احتمال و تصور: ظنّ -1-1-2

محقق نشـده و یا حتی خالف  است شدهچه که گمان ممکن است آن در ظنّ). 1361:1/539،
 گردد یممحقـق ) معلـوم(وجـود دارد » علم«چه بـدان در علم آن که یدرحال. آن واقع شود

علم به معناي دانستن در برابر ظن و گمان است که اولی حاصل تجربه و  ).1418:84عسگري،(
به یقین  که یگمان درصورت ظنّ و). 1383:90ایزوتسو،(آموزش است و دومی تراویده از درون 

توان این معنا از ظنّ را می. آیدتبدیل شود، به علم منتهی خواهد شد و گاهى در جاى یقین می
و هر که به تو گمان خیر و نیکى : »من ظّن بك خريا فصّدق ظّنه«: دریافت) 248حکمت، (در 
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وادار ساختن و ) ع(منظور این عبارت امام. عمل بپوشان داشته باشد، در عمل به گمان او جامه
اتـَُّقوا ظُُنوَن اْلُمْؤِمِنَني فَِإنَّ اهللََّ تـََعاَىل َجَعَل اْحلَقَّ َعَلى «: )309قصار،(در . است نیک ترغیب بر کار

 داده هاى آنان قرارهاى مؤمنان بترسید که خداوند بزرگ، حق را بر زباناز گمان: »أَْلِسَنِتِهمْ 
مؤمن ممکن نیست در مورد تصفیه نفس خود و کمال استعداد نفس براى اندیشه . است

واضح است که یقین نقطه . کند درست نزدیک به حدس و شکوفایى در پرتو حقیقت، خطا
اي قبل ظنّ در مرحله یشناخت در ابعاد معرفت ).1408:13/457ابن منظور،(است مقابل ظنّ و تردید

معرفت و  ي جهیاست که درنت يزیاالتر از توهم قرار دارد و احتمال قوي در مورد چاز یقین و ب
در این صورت،  ).1362:1/892اصفهانی،(و سپس به علم منتهی شود  نیقی تواند بهدرایت می

آید، یقین از روي معرفت و شناخت است معنایی که از علم در مقابل ظن و تردید به دست می
روحی و معنوي انسان  این معنا از علم بیشتر با ابعاد. یدي وجود نداردکه در آن شک و ترد

تر از ابعاد ظاهري و سطحی که افراد بدون تأمل و غور کند و در سطحی عمیقارتباط پیدا می
اي از تر علم است، حد و اندازهظنّ درجه پایین. گیردیابند، قرار میدر هستی به آن دست می

پاداش است باشد که موجب افزایش » گمان خوب«تواند ازه از علم میعلم است که این اند
و هر که به تو گمان : »من ظّن بك خريا فصّدق ظّنه«: اندآورده )248حکمت، (طور که در  همان

طور که  همان» گمان بد«یا . خیر و نیکى داشته باشد، در عمل به گمان او جامه عمل بپوشان
یعنی گمان آن کسانى که کافر شدند که این گمان : »نُّ الَِّذيَن َكَفُرواظَ «: آوردند) 78حکمت، (در

هاي اصلی دایره معنایی علم بعد از نزول قرآن از تفاوت. است یمانیموجب تضعیف علم و پش
علم در دوره بعد از اسالم حوزه معنایی . گرددمسئله برمی نیبا دوره جاهلیت نیز به هم
شود، از هر چیز در ارتباط با ابعاد روحی و معنوي انسان مطرح میوسیعی پیدا کرده که بیش 

پس معناي دیگري از علم در متون . شودمانند علم به آخرت که با دانش بشري کسب نمی
است علم در این معنا در تقابل با واژه » هدایت و روشنگري«آید و آن اسالمی به دست می

 .کاررفته است به» هوي«
البالغه آمده است، و خواهش نفس است که موارد زیادى از آن در نهج میل: هوى -2-1-2

که چنان. شوندهاي نفسانی و مذموم است که موجب گمراهی انسان میمنظور خواهش
: »يهوى اليها الغّر اجلاهل و حيذرها ذو الّلب العاقل«: درباره دنیا فرموده )119حکمت،(حضرت در 

-می )211حکمت،(نماید؛ و در  درك از آن حذر مىبا و عاقل  کندنادان به آن میل می فتهیفر
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اى بسا عقل اسیرى که تحت فرمان امیرى چون : »و كم من عقل اسري حتت هوى امري«: فرماید
و الصادق على شرف منجاة «: درباره راستگو و دروغگو فرموده )86خطبه، (در . نفس است يهوا

 است و دروغگو بر راستگو بر باالى نجات و کرامت: »نةو كرامة و الكاذب على شفا مهواة و مها
» هوي«همنشین  در این عبارات حضرت با استفاده از کلمات. است يگاه و خوارکنار هالکت

دارد که هواي نفس و پیروي از آن موجب سقوط از مرتبه اعلی به اسفل است و این بیان می
ر میان همه کسانی که گرفتار هواي نفس خود از نتایج فقدان دانش، بینش و بصیرت کافی د

 ).664/ 1377:2قرشی،(، است اندگشته

راست  ضاللت یعنی دور شدن از راه: نویسدراغب در مفردات می :ضالل و ضاللت -3-1-2
، به معنى انحراف از حق است، معنى آن در صورت مقابله با هدایت بهتر )1362:1/510اصفهانی،(

َما َكَذبُْت َو َال «: درباره خود فرمود )185حکمت،(حضرت در  ).1377:2/662،قرشی(شود  روشن مى

بُْت َو َال َضلَلُْت َو َال ُضل� ِيب  ام و  اند، نه گمراه شده ام و نه به من نسبت دروغ داده نه دروغ گفته: »ُكّذِ
در . است دهیاز آن جهت که علم او از پیامبر معصوم به او رس. ام نه کسى را گمراه کرده

فَِإْن َكاَن َو َال بُدَّ فَاْلَمِلُك «: اشعرالشعراء کدام است؟ فرمود: از حضرت سؤال شد )455حکمت،(
لِّيلُ  ما عّزت «: یاران خویش فرمود در ذم )29خطبه،(در . پادشاه بسیار گمراه شاعرتر است: »الضِّ

یابد دعوت کسى که  عزت نمى: »َعالِيُل أبََِضالِيلَ دعوة من دعاكم َو َال اْستَـرَاَح قـَْلُب َمْن قَاَساُكْم، أَ 
شود قلب کسى که از شما  و راحت نمى دیینما یشما را دعوت کند زیرا دعوتش را اجابت نم

: نما فرموددرباره جاهالن عالم )87خطبه،(؛ و در دهیفا یقهر کند، شما تعلّل کنندگانید با اباطیل ب

از  ییها از جاهالن و ضاللت ییها جهالت: »اليل من ضّاللفاقتبس جهائل من جّهال و اض... «
شود و فقدان علم عین ضاللت است و ضاللت منجر به هالکت می. گمراهان اخذ کرده است

نما علمشان جهل است زیرا علمی که از جاهل اخذ شود، موجب ضاللت است جاهالن عالم
 .نه هدایت

کاررفته است، این واژه دایره  هایی است که در مقابل علم به از دیگر واژه :غفلت -4-1-2
خبري از شرایط زمانی و گونه بیمعنایی وسیعی دارد غفلت یعنی عدم توجه، اشتباه و به هر

هاي حال و آینده، وجود خود و آیات غافل شود که انسان را نسبت به واقعیتمکانی گفته می
توجه  رود که وجود دارد، اما انسان به آن بی ا در مورد چیزي به کار میغفلت به این معن. کند

تواند موضع صحیح اتخاذ کند و مسیر انسان بدون آگاهی نمی. کنداست و آن را فراموش می

 



1399 ، تابستان2شماره دوم، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال  | 158 

 از سوي دیگر انسان غافل با رویکرد. شوددرست را تشخیص دهد، لذا گرفتار گمراهی می
-با توجه به این معنا. دیدگاه عمیق و مدبرانه به هستی پیدا کندتواند بینانه نمیسطحی و ظاهر

در مقابل غفلت به معناي شناخت و معرفت و بیداري » علم«توان گفت شناسی از غفلت، می
اْلَعَجُب لَِغْفَلِة «: فرمود )225حکمت، (البالغه آمده است، از جمله در مواردى از آن در نهج. است

 .اند ها غافلکه افراد حسود از تندرستیعجب است از این: »َمِة اْألَْجَسادِ احلُْسَّاِد َعْن َسَال 

وهًة و َمعَها�ً   یَْعَمهُ   َمعَه :عمه -2 -5-1 وهًا و ُمعُ هًا و ُمعُ -ابن ؛ 13/569اثیر،ابن(گردانی از حق روي: َمعَ

الرتّدد ىف الضالل و « .هایی است که در مقابل علم به کار رفته است از دیگر واژه) 2/1288منظور،

-جمهرهراغب، ذیل ماده عمو؛ (گفته است  اثر گمراهی در سرگردانى ناشى از حیرت: »الت�ّري 

بار دو داشتن در کار از روي تحیر و سرگردانی، و تردید  یدودل ).4/415 :المحیطالقاموس ؛2/954اللغه،
در مذمت یاران  )34خطبه،(حضرت در . )1377:2/757قرشی،(البالغه به کار رفته است در نهج

جواب سخن گفتنم بر : »تعقلونيرتج عليكم حوارى فتعمهون و كاّن قلوبكم مألوسة و انتم ال«: فرمود
هاى شما مخلوط به جنون است که تعقل مانید، گویا دل شود و حیران مى شما بسته مى

است و منظور از عمو سرگردانی به  قتیدر اینجا توانایی درك حق» علم«منظور از . کنید نمى
 .حقیقت بودن از دركعلت عاجز

، جهل، رتیفقدان بصجمع آن عمون به معنی کوردل و نادان و کورى به : عمى -2 -6-1

موارد زیادى  ).1997،4/414فیروزآبادي،؛ 15/96منظور،ابن( شود ضاللت و اشتباه نیز گفته مى
اگر دل را : »فَِإنَّ اْلَقْلَب ِإَذا أُْكرَِه َعِميَ «: فرمود )193حکمت،(در  :البالغه آمده استاز آن در نهج

گذارد آنچه را که اندیشیده و باید درك کند، دریابد  نمى. به زور وادار کنند، پذیرا نخواهد بود

َها أَْعَمْتهُ «: فرمود) 82خطبه،(در  ایدن فیدر توص. استو گویى کور هر که به : »َو َمْن أَْبَصَر إِلَيـْ
 یاو را، از درك انوار اله رتییعنى دنیا چشم بص. خواهى بدان نگاه کرد، کورش کرددنیا دهید

َو طَِفْقُت أَْرتَِئي بـَْنيَ َأْن َأُصوَل «: فرمود )3خطبه،(در . کند کور مى تیو چگونگى پیمودن راه هدا
اَء أَْو َأْصِربَ َعَلى َطْخَيٍة َعْمَياءَ  خالى به ستیزم یا بر وع به فکر کردم که آیا با دستشر: »بَِيٍد َجذَّ

با توجه به کالم حضرت افراد فاقد . صبر کنم )شده از غصب خالفت انحراف حاصل(کور ت ظلم
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ي سفهاء را ندارند و از درك آن عاجزند و در زمره قتیو معرفت توانایی درك حق رتیبص
 .شودسفه ایجاد میمعنایی بین علم و  چنین تقابلگیرند، اینقرار می

» جهالت« یبه معن). 13/499/ابن منظور(دادن  ی، نفهمیخردي، نسبت نادانبی: سفه -7-1-2 
نیز به کار » آرامیسري و ناسبک« یو به معن) 13407:4/63؛ رازي،1/397طبرسی،(نیز آمده 

  دشتى،(کاررفته است  سبکى بدن است و در سبکى و نقصان عقل نیز به: رفته، راغب گوید
و حاصل نقصان عقل و خرد، سفیه یا همان احمق ) 539-1377:1/538؛ قریشی،143: 1376

اند که با ضعف رأي و خرد نسبت به مواضع، منافع و معنا سفها کسانی است با توجه به این
و الحلم فدام «: فرمود) 211حکمت،(در . )125-1407:1/124رازي،(مضرات آگاهی ندارند 

و �حلمل عن السفيه �كرث �نصار «: فرمود) 224حکمت، (در . بند احمق است بردبارى دهان :»السفیه

فانّك «: فرمود) 39نامه،(در . شود با بردبارى در مقابل احمق یاران انسان بر علیه او زیاد مى: »�لیه

 تو دین خود را تابع: »لطته�شني الكرمي مب�لسه و �سفّه احللمي خب ... قد جعلت دینك تبعا �ینا امرء ظاهر غیّه
کند و عاقل  است، آدم بزرگوار را با همنشینى خود بدنام مى اى که گمراهیش آشکار کسى کرده

 .نماید را با رفاقت خویش احمق مى

مکمل  شده در دسته تقابلژگان بررسیمعنایی، واژه علم در تقابل با وا در میان انواع تقابل 

-متقابل اثبات واژه دیگر ي در تقابل مکمل، نفی یکی از دو واژه« طور که همان. گیردقرار می

صورت جفت ها بهدر این نوع تقابل، محمول). 2003:89؛ کریستال،1383:118صفوي،(» است

ها حذف است؛ یعنی زمانی یک محمول با محمول  آیند و همه احتماالت مربوطه در بین آنمی

این نوع . درست، غلط نفی محمول دیگر باشد؛ مثل دیگر در تقابل مکمل است که مستلزم

در تقابل مکمل مثل تقابل، ) 2007:121و همکاران، هرفورد ( گویندنیز می »دوگانه«تقابل را 

خیلی  پذیر نیستند یعنی حالت تفضیلی، عالی و برابري ندارند و با قیودي مانندصفات، درجه

اصلی که در  استثناي مشخصه ه، معنی از تمام جهات بهدر تقابل یاد شد. شوندتعدیل نمی... و

بندي بین دو واژه وجود ندارد است و هیچ نوع پیوستار درجه کسانیآن با هم اختالف دارند، 

متقابل علم واژگان ین بررسی مؤید این مطلب است که ا ).2003:89؛ کریستال، 2002:91البنر،(
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زاري در جهت معرفی سطحی از معنا در مقابل واژه علم توانند به عنوان ابتنهایی میهر یک به

البالغه داراي دایره علم در نهج«: توان گفتها میایفاي نقش نمایند و با توجه به این واژه

سوي آن صاحبان و دارندگان علم قرار دارند و با درك و اي است که در یکمعنایی گسترده

ند و با هدایت و راهنمایی در مسیر حق و رسشناخت درست به یقین و اطمینان قلبی می

حق و حقیقت شناختی ندارند در سوي دیگر افرادي هستند که نسبت به. گیرندحقیقت قرار می

نقطه تمایز و وجه افتراق این . شوندو با ظنّ، تردید و جهالت گرفتار سرگردانی و گمراهی می

 ».شود، بستگی داردمیده میاي که از آن فهها به معناي معرفتیدو گروه از انسان

 (Lexical synonymy) البالغهعلم در نهج واژگانی معناییهم بررسی رابطه -2-2

 .است» ترادف«یا » معناییهم«هاي زبان، ترین روابط مفهومی در سطح واژهشدهیکی از شناخته
هاي دیگري را ذکر واژه کنند براي نشان دادن معنی یک واژه،نویسان سعی میمعموالً فرهنگ

 در لغت به معنی ردیف هم یا چیزي که در ردیف» مترادف«. نمایندمعنی میکنند که به نظر هم
گوییم معنی یا مترادف میدو یا چند واژه را زمانی هم. چیز دیگر واقع شود، آورده شده است

ي گفتار پیش نیاید  که تغییري در معنی زنجیره طوري به. کرد که بتوان یکی را جانشین دیگري
واژگانی  معناییهممعنایی گفته شد، ي همچه تا به اینجا دربارهآن). 107و1379:106صفوي،(

تحلیلی،  معناییهم بافتی، معناییهم: اند از معنایی عبارتي دیگر از هم سه گونه. شودنامیده می
شناسی بخش دیگري از معنا ).106: 1383؛ صفوي،524-483: 1391صفوي،( ضمنی معناییهم

معنی علم به  در این روش کلمات هم. معنایی دریافتتوان با روش هم البالغه را میعلم در نهج
در  .یابی به علم هستندمعنی نیستند، اما در موارد متعددي وسیله دست طور کامل با علم هم

ي معرفتی و ي جنبههندهدالبالغه از کلماتی استفاده شده است که نشانهاي مختلف نهجبخش
برخی از این کلمات به عنوان جایگزین علم به کار . شناخت انسان نسبت به جهان هستی است

ها، راه رسیدن به علم و معرفت  البالغه با سوق دادن انسان به آناند و در برخی موارد نهجرفته
ها، لذا برخی واژه. است البالغه را در نظر داشته است و این خود از جمله معانی علم در نهج

تدبر، تفکّر، «: آیند مانندواژگانی هستند که ابزار رسیدن انسان به علم و معرفت به حساب می
که معناي معرفت و شناخت را برسانند، انسان را در مسیر آن ها قبل از آناین واژه» ...تعقل و

شود و موجب حاصل می ي علم براي انساندهند، معرفت و شناختی که در نتیجه قرار می

 



واژگانی معنایی هم و تقابل منظر از البالغه نهج در علم بررسی | 161  

در واقع ) 1393:7 :، شهال؛ تقوي، هدیهبختیاري(گردد یابی و رسیدن او به حقیقت میدست
اگر در یک دایره حقیقت را در نقطه باال و انسان را در نقطه پایین قرار دهیم تفکر، تعقل و 

ها  د و با کمک آنکنند به سمت حقیقت حرکت کنکه به انسان کمک می تدبر ابزارهایی هستند
 یصورت، حقیقت نقطه اعل نییابت و بتواند حقیقت را درك کند در ا به معرفت و علم دست

. است قتیحقه کننده انسان باست و معرفت و شناخت حاصل از تفکر، تعقل و تدبر وصل
 .کندتر میالبالغه را روشنعلم در نهج یها معناشناسبررسی این واژه

تـدبر از دبر، یعنی . است امور انیپانگري بر ادن قلب به وسـیله ژرفتوجه د :تدبر-1-2-2
درباره امري اندیشیدن و عواقب آن را ؛ )58: 1418عسگري، (چیزي راه افتادن است  سر پشت

اندیشی معنا اندیشی و عاقبتاست که ژرف در نظر گرفتن و یا اندیشیدن در ماوراء امور
است تفکّر اندیشه در دالیل امور که یاست، درحالعواقب امور دهد، تدبر بیشتر اندیشه در می

 )152حکمت،(حضرت در  ).1362:1/656اصفهانی، (شوند اما هر دو به معرفت و شناخت منتهی می
است و آنچه  یکننده پشت کردنبراى هر رو: »لكّل مقبل ادابر و ما ادبر كأن مل يكن«: فرمود

است  يتعقیب و دنبال کردن امر: تدبیر .پشت کرده و رفته باشد گویا که از اول نبوده است

قضا و قدر : »يغلب املقدار على التقدير حىت يكون اآلفة ىف التدبري«: فرمود )459حکمت،(که در چنان
به معناي تفکّر » تدبر«. شود که بال در تدبیر مى ییکند تا جا انسان غلبه مى اسیچنان بر ق یاله

در . )1407:4/87زمخشري،(ست یابی به معرفت و تأویل و دریافتن معناي نیکوو تأمل براي دست
 يتوانند به شناخت برسند و این همان خردورزمعنا، صاحبان خرد با توقف در مسئله می این

- اند علم د که اهلاندر مواردي تدبر را مختص کسانی دانسته. است که ابزار کسب علم است
 .)1404:5/308سیوطی،(
اندیشه و تأمل براي به دست آوردن  یرا در لغت به معن» فکر«از ریشه  :تفکّر -2-2-2

 است براى به نظر و تدبر فکر، اعمال. )1361:5/199،قرشی(آمده است ... ها وواقعیات و عبرت
شود، در اصطالح نیز فکر را وط میها و به قوه ادراك انسان مربدست آوردن حقائق و عبرت

. )39: 1382مظفر،(اند یابی به مطلوب دانستهموجود براي دست اندیشه و عمل عقل در معلومات
چه حواس ظاهر و باطن براي آگاهی به اسرار است تا با تأمل در آن دنیشیبر اند دیتفکر تأک

 ءیصورت، تفکر تصویري روشن از ش نیدر ا. نیاز دارند، بنگرند یو درك نظام هست نشیآفر
-دهد تا حقیقت آن را بفهمد و هدف از وجود آن را درمحسوس به انسان میمحسوس و غیر
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هاست و نتیجه آن شناخت و  اندیشیدن در دالیل و نشانه یتفکر به معن ).1386:149،عضمیه(یابد 
و ال زهد  «: فرمود )113حکمت،(ر که دچنان. )1407:17/227،رازي(علم بیشتر انسان به اموراست 

و  ایاعتنایی به دنو زهدي چون بی: »كالزهد ىف احلرام و ال علم كالتفّكر و ال عبادة كاداء الفرائض

و «: فرمود )365و  5حکمت، (دانشی چون اندیشیدن و عبادتی چون انجام واجبات نیست؛ و در 
 .اي شفاف استاندیشه، آیینه: »الفكر مراة صافية

امور و دانستن آمده  خرد، فهم، معرفت، درك یاز ریشه عقل در لغت به معن: تعقل-3-2-2

آید عقل  وسیله آن نیرو به دست مىعلمى که به که آماده قبول علم است و به ییرویبه ن. است

-در قاموس. است يعقل به معناي استدالل کردن و تشخیص خیر و شر و خوبی و بد. گویند

-1408:11/458 منظور،؛ ابن1965:15/504زبیدي،( اندبه معناي منع و امساك دانستهها، واژه عقل را 

-ابن(دارد  اند که صاحبش را از انحراف باز میعقل را به این دلیل عقل نامیده. )459

نماید و ها منع میعقل، اول علمی را گوینـد که انسان را از زشتی .)1408:11/458منظور،

ها و منع از عقل، علم به زشتی. تر استتر باشد، عاقلاش قويه بازدارندههرکس که این قو

از جمله معانی دیگري که براي عقل  ).62: 1418عسگري،(ها معرفی شده است  ارتکاب به آن

توانند از در نگاه قرآنی نیز کسانی می«. )1408:11/458منظور،ابن(اند علم و فهم است ذکر کرده

» ها به تعقل و تفکر بپردازند آیات به شناخت و آگاهی برسند که در آنماهیت و حقیقت 

هاي درونی انسان براي ي کوششتعقل نیز مانند تفکّر و تدبر در زمره ).1373:170ایزوتسو،(

البالغه به منظور رسیدن به  اساساً دعوت به تدبر، تفکر و تعقل در نهج. رسیدن به معرفت است

اعقلوا اخلرب اذا مسعتموه عقل رعاية ال عقل رواية «: فرمود )98حکمت، (حضرت در . شناخت است

چون خبر را شنیدید، بفهمید، فهمیدن نگاهدارى و مراعات آن : »فاّن رواة العلم كثري و رعاته قليل

: فرمود )219حکمت، (نه فقط فهم شنیدن که راویان علم زیادند ولى درك کنندگان کم؛ و در 

 .هاى طمع است ها در زیر برق گاه عقلبیشترین قتل: »ول حتت بروق املطامعاكثر مصارع العق«

. توان در واژه حکمت یافتالبالغه را میسطح دیگري از علم در نهج: حکمت -4-2-2
به معناي چیزي است که از جهل به معنی محکم و استوار کردن،  حکمحکمت از ریشه 
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ضمن تأیید ی فیوم). 1407:5/1902،جوهري؛2/91 :1404فارس،بناحمد(کند  جلوگیري می
تسمیه حکمت آن است که حکمت، حکیم را از اخالق مطالب فوق، بر آن است که وجه

راغب حکمت را ) 6/605 و 2/659 :1408؛ طبرسی،145: 1405فیومی،(کند  ناپسند منع می
است  یگونه گفتار، رفتار یا دانشداللت بر منع در جهت اصالح دانسته و بدین معنا حکمت هر

 علم و عقل است واسطهبهحق ، حکمت رسیدن بهسازدسوي سعادت رهنمون که انسان را به
دانش قادر به درك حقیقت تنهایی و بدون استفاده از عقل به). 249-1362:1/248،اصفهانی(

-هایی است که انسان را به علم رهنمون مینیست و حکمت هم علم نیست، اما یکی از واژه

حالتی و خصیصه درك و تشخیص است که شخص  حکمت یک ).1369:22/26مراغى،(سازد 
کم تواند حق و واقعیت را درك کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محوسیله آن میبه

 محکم ء ء خارجى بلکه شى است نه شى یو صفت روح یانجام دهد، حکمت حالت نفسان
. واسطه علم و عقل استحق بهحکمت رسیدن به: خارجى از نتایج حکمت است راغب گوید

حکمت آن است که تو را بر امر حق که باطلى در آن : سوره بقره گوید 32/طبرسی ذیل آیه
ي درك و  حالت و خصیصه) 22/26: 1369مراغى،؛ 32/ل آیهطبرسی، ذی(نیست واقف کند 

وسیله آن کار را متقن انجام دهد، در مواردي آن را به معناي دانش تشخیص که شخص به
در  ).1377:293؛ قرشی،1371:1/722میبدي،(دهد اند که خداوند به هر که بخواهد میگرفته

مراد از حکمت در این آیه فهم و عقل : فرمایند می) ع(سوره لقمان، امام کاظم  12/ تفسیر آیه
در ذیل آیه شریفه نقل شده، حکمت به فهم و قضا تفسیر شده است ) ع(از امام صادق . است

دهد مراد از فهم،  مجلسی احتمال می). 1/206/3 ،مأخذهمان   ؛9ـ  12ح،1388:1/16 کلینی،(
مطلق علوم بوده و اشاره   ،یا مراد از فهم ها، ت بین انساندانش قضاو  ،الهام باشد و مراد از قضا

حضرت در  ).1370:2/411،مجلسی( حکمت عملی است به حکمت نظري دارد و مراد از قضا
شده حکمت گم: »الْحکْمۀُ ضَالَّۀُ الْمؤْمنِ فَخُذ الْحکْمۀَ و لَو منْ أَهلِ النِّفَاقِ«: فرمود) 80/حکمت(

علمی که سودش جلیل . چند که از شخص منافق باشداست، پس حکمت را فراگیر هر مؤمن
تقوا و نور  اخالق پاك،  علم،  اي از معرفت،  حکمت مجموعه ،) 1408 طبرسی،(و بسیار باشد 

حکمت از جنود عقل، در مقابل هوي از جنود جهل  ). 1372،17/36 :نمونه ریتفس( است تیهدا
در احادیث زیادي حکمت از  .)1377،591صدوق، ،1388:1/22،402کلینی،(گرفته است  قرار

و  1/20کلینی، (است  دهیهوس و شهوت ضد عقل بیان گرد شده و هوي،  آثار عقل شمرده
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ریشه حکمت به معناي منع و جلوگیري بوده و این معنا در دو ) 244ح /1377:12،، صدوق28
در جنبه نظري، حکمت چیزي است که از جهل  جنبه نظري و عملی لحاظ شده است؛

. کند و در جنبه عملی، حکمت آن است که انسان را از اخالق ناپسند منع می کند جلوگیري می
شود که اشاره به  همچنین معناي محکم و مستحکم بودن نیز در حکمت و حکیم دیده می

ور در واژه عقل نیز دیده نکته قابل توجه این است که معناي لغوي مذک. خطاناپذیري آن است
عقل نیز منع است و عقل انسان را از جهل و اعمال  يلغو يکه معنا صورت نیشود؛ بد می

 .توان گفت عقل یکی از منابع حکمت یا از شرایط دریافت حکمت است می. دارد یم ناروا باز
هر  ذات بهزیرا منظـور از معرفـت، علـم  است علممعرفـت اخص از : معرفت -5-2-2

. استصـورت مجمـل و مفصـل علم به که درحالی. را گوینـد مجزاطـور مفصـل و چیزي به
معرفت تمییز دادن معلومات . همچنیـن معرفـت، علـم بـه امـور از جهـت اثر و دلیـل است

؛ زیرا لفظ نیستشناخته شده است؛ بنابراین هر معرفتی علم است ولی هر علمی معرفت 
بر علم چنین معنایی را در که درحالی. رساندیز دادن معلوم از غیر آن را میمعرفت، معناي تمی

و در  است مفعول دونظر اهل لغت آن است که فعل علم در حالت متعدي نیازمند . گیردنمی
؛ استحـالتی که یـک مفعـول در جمله وجـود داشت، مراد از علم در آن موقعیت، معرفت 

 استکه مقصود از علم در این آیه، معرفت ) ٦٠/انفال(ما ُ هللا َیعلمهم التعلمو َنه ُ : ماننـد آیه
معرفت و «ي توان در واژهالبالغه را میسطح دیگري از علم در نهج). 1418:62عسگري،(

شده و نیز به معنی معروف و شناخته یبه معن» عرف«. درك و شناختن یافت یبه معن» عرفان
راغب آن را . شناخته و خوب در مقابل منکر» معروف«و  درپی بودن است یال اسب و پی

َ� ُمكَْیَل ْ�َن ِزَ�ٍد َمْعرِفَُة «: فرمود) 147حکمت،(در . اخص از علم است شناختن از روى تفکر گفته و

شود؛  آشنایى با دانش، خود، دیانت است، بدان وسیله پاداش داده مى: اى کمیل: »الِْعْملِ ِد�ٌن یَُداُن ِبهِ 
ٌل ِ�ْ��ْرَاكنِ «: فرمود) 227حکمت،(ر و د َِّساِن َو َمعَ ْقَراٌر ِ�لل

�
ميَاُن َمْعرِفٌَة ِ�لَْقلِْب َو ا

�
ایمان عبارت از : »اْال

هایی است  آري معرفت نیز از واژه. شناخت به دل و اقرار به زبان و عمل به اعضاي بدن است
ضروري براي کسب علم است، هرچند  سازد و ابزاري الزم وکه انسان را به علم رهنمون می

اعتماد  تر از علم است؛ شکی نیست شناختی که از روي تفکر به دست آید شناختی قابلخاص
 .است
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هم به چشم گفته » بصر«. دانائى، بینائى، زیرکى، شاهد و حجت را گویند: بصیرت -6-2-2
شود  به علم و آگاهی نیز اطالق مى. و هم به حس بینائی )، ذیل بصر1410فراهیدي،(شود مى

که فراتر از ) 1412:127اصفهانی،(گویند » بصیرت و بصر«به درك قلب  ).، ذیل بصر1360مصطفوي،(
که آن آگاهی  علم به چیزي هنگامی. غیراز حواس ظاهري است چشم ظاهري بوده و آگاهی به

دیگر، اگر به کسـی گفته شود در امري داراي  عبارتی به. بسـیار آشـکار باشد را بصـر گویند
بصـیر به  .بینداش به موضوع چنان است که گویی آن را می است بدین معناست که آگاهیبصر

: فرمود) 62نامه،(حضرت در ). 1418:68عسگري،(معناي عالم و بصـیرت به معناي علم است 
 .که بر آن استوارم، آگاهم خودت هدای بر من: »نفسىـی و اهلدی الذی أ� عليه لَعلى بصرية من... «
 )حکمتیبی( رو متضاد حلم، سفاهت ازاین. حلم، اقتضایش حکمت است: حلم -7-2-2

قاموس آن را بردبارى و . بردبارى و ضبط نفس در وقت غضب). 1418:182عسگري،(است 
که چنان. عقل است نه خود عقلظاهراً حلم از آثار . )1361:1/299،قرشی(عقل گفته است 

بردبارى و : »احللم و اال�ة توأمان ينتجهما علّو اهلّمة«: فرمود) 460حکمت،(در  .راغب گفته است
 .باشند تأنى دو همراه هستند و نتیجه همت عالی مى

به معنی معرفت و دانستن » درى«سطح دیگري از علم، درایت از ریشه : درایت -8-2-2
حضرت در  ).2/343 :تابیقرشی،(عرفتی است که با نوعى از تدبیر به دست آید درایت م. است

دانى استغفار  آیا مى: »؟أ تدرى ما االستغفار«: فرمود »هللاس�تغفر«: کس که گفتبه آن )417،حکمت(
 چیست؟

این واژه به . و واژگان پیشین از سطوح علم است» معرفت«و » درایت«مانند  :وعى-9-2-2

رحم هللا امرء مسع حكما «: فرمود )76خطبه، (که حضرت دراست، چنان» حفظ و نگهدارى«ی معن
خدا رحمت کند کسى را که حکمى را بشنود و در گوش و ضمیر : »فوعى و دعى اىل رشاد فد�

و ما سوى ذلك فعلم عّلمه هللا نبّيه «: فرمود )128خطبه،(خود نگه دارد؛ و درباره علم خویش در 
من تعلیم ه علمى است که خدا به پیامبرش یاد داده، او هم ب: »فعّلمنيه و دعا ىل ابن يعيه صدرى

 .کرد که سینه من آن را حفظ کند و در خود نگه دارد کرد و دعا
 گیري نتیجه -3

یابی انسان به کماالت واال با کسب معرفت و شناخت یا همان علم مسیر هدایت و دست
یک مسیر استفاده از . کنددر راه رسیدن به درك حقیقت دو مسیر پیدا میعلم . شودهموار می
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دهد، مسیر بعدي است که انسان را در درك حقیقت یاري می شناخت ابزارهاي آگاهی و
تکاملی انسان  کنند و مانع سیرابزارهایی که در مسیر شناخت و آگاهی انسان خلل وارد می

البالغه آمده در محور قوه اندیشه و ادراك ی که در نهجهاي مهمشوند در مسیر اول واژهمی
الزم را براي تعمق و رسیدن انسان به سطح آگاهی و شناخت فراهم  آدمی قرار دارد که شرایط

البالغه ي واژگانی نهج در دایره... تدبر، تعقل، تفکر و : اند از ها عبارتآورد، این واژهمی
و  یآگاه کنند و مانعا در مسیر شناخت و تکامل یاري نمیر واژگانی قرار دارند که انسان

که انسان را در دنیا، جهان ... ظنّ، غفلت، سفاهت و: اند از شوند که عبارتشناخت انسان می
-کنند و امکان اندیشه در ابعاد معرفتی را از او سلب میمادي و وجود جسمانی محصور می

ي صحیح یا با کوشش و استفاده. مسیر گام بردارد ن دوتواند در یکی از ایهر انسانی می. کنند
هاي دنیا نگري و توقف در جاذبهسوي نور و آگاهی حرکت کند، یا با سطحیاز ادراك خود به

 .یابی به کمال حقیقی بازمانداز دست
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