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 چکیده 
عزت و اقتدار  است چنان که در نهج البالغه به« وحدت»یکی از مفاهیم اساسی در کالم و اندیشه امام علی)ع( 

کید شده اّمت اسالمی در سایه وح به به معنای همبستگی و اتحاد البالغه  در نهج« وحدة»است. گرچه واژه دت تأ
که با توجه به بافت موقعیتی وجود دارد « وحدت»در حوزه معنایی  ترکیب ها و تعبیرهای متنوعیاست؛ ولی  کار نرفته

 ، این مقالهمسأله حیاتی وحدت سوق می دهد. ذهن مخاطب را به سمت وناگون سیاسی و اجتماعی، شرایط گ و
ی قرار داده مورد بررسی و تحلیل معناشناخترا واژگان و ترکیب های حوزه معنایی وحدت و مفاهیم و مصادیق آن 

ی، مؤلفه های معنایی و داللت های بافتی بر اساس علم معناشناسو  تحلیلی –روش توصیفی با  است و کوشیده است 
ترکیب های داّل بر »و « ترکیب های داّل بر اتحاد مطلوب»واژگان و ترکیب های حوزه معنایی وحدت را در دو بخش 

ون همکاری، سازش مفاهیمی چبررسی و تحلیل نماید و بیان کند که « باهم آیی»ایی رابطه معن و نیز« اتحاد نامطلوب
ینی کرده اند و و اصالح و مص ادیقی همچون وحدت عقیدتی، اجتماعی، سیاسی و عاطفی در مقوله وحدت نقش آفر

 با توجه به بافت می توانند بار معنایی مثبت یا منفی داشته باشند.
 حوزه معنایی، رابطه باهم آیی ، وحدت، نهج البالغه: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
اصطالحی فنی است » است که در تعریف آن گفته اند: شناسیهای مهم زبانیکی از شاخه، معناشناسی

 معانی توّجهدسته از  (. در معناشناسی به آن31ص، 1383، صفوی) «شودکه به مطالعۀ معنی اطالق می
 شود که بتوان از درون زبان یافت و نیازی به داشتن اطالعاتی خارج از زبان نباشد. براساس دو رویکردمی

توان دو نوع می، شناسی( در زبانDiachronic) «در زمانی یا تاریخی»( وSynchronic) «زمانیهم»
، 1391، کرمانی) زمانی و معناشناسی در زمانیمعناشناسی را از یکدیگر متمایز ساخت: معناشناسی هم

پردازد و معناشناسی می در گذر زمان ها هتاریخی تغییرات واژ همعناشناسی تاریخی به مطالع (.6ص
، صفوی) کندمی در یک حوزه معنایی در مقطع زمانی خاص اشاره ها همعنایی واژ هرابط هتوصیفی به مطالع

اّما زمانی که آن را ، که یک مفهوم کلی و عام دارد است«وحدت»(. یکی از این موارد واژه196ص، 1383
ام شویم که اممی متوجه، دهیممی و در حوزه معناشناسی مورد بررسی قرارالبالغه نهج در ساختار متنی

 استفاده نموده است.البالغه نهج ی مختلفی درها هع( برای تبیین مفهوم وحدت از واژ)علی
آمده و به معنای اّتحاد و « یگانه و تنها»به معنیالبالغه نهج مرتبه در 68با مشتقاتش  «ةوحد» واژه

 مانند، ولی از مشتقات آن؛ (478-477صص، 1369، محمدی و دیگران) به کار نرفته است همبستگی
با توّجه به اهمّیت  .شدن با اسمی به مفهوم اّتحاد استعمال شده است در اثر ترکیب ها بعضی وقت« واحد»

پرداختن به مقوله وحدت امری ضروری است. از، اسالمی یهادولتها و ملتوحدت در انسجام میان 
 در با« توحد»واژگان حوزه معنایی  تحلیلی به بررسی -توصیفیش رو اپژوهش حاضر سعی دارد ب، رواین

 ی ذیل پاسخ گوید: هاتا از این رهگذر به پرسش، بپردازدالبالغه نهج
 کدامند؟البالغه نهج ی حوزه معنایی وحدت درها ه. واژ1
 اند؟رفتهبرای بیان چه مفاهیم و مصادیقی به کار البالغه نهج ی حوزه معنایی وحدت درها ه. واژ2

پژوهشگران و محققان بسیاری به این موضوع پرداخته و ، با توجه به نقش وحدت درحفظ و تداوم جامعه
به تحلیل محتوایی موضوع وحدت  هابا این حال بیشتر توجه این پژوهش، آن را مورد بررسی قرار داده اند

« گرایی اسالمی در عصر خالفتهمع( و ) امام علی»( در کتاب1386) احمدپور لی اکبرع: ازجمله، است
، گیرد که اتحاد حقیقیمی پردازد و نتیجهمی به تعریف اصطالحی اتحاد از دیدگاه متکلمان و فیلسوفان

وحدت جوامع در » ( در کتاب1386) بند علی سعید. ولی اتحاد مجازی انجام یافتنی است؛ ناشدنی است
گیرد که هر اتحادی مطلوب می اشاره نموده و نتیجه به تعریف اتحاد مطلوب و نامطلوب« نهج البالغه

ه باید محور و هدف اتحاد مورد دقت قرار گیرد و با توجه به آن حق یا باطل بودن اتحاد و مرتبه کبل، نیست
به مفهوم جامعه « جامعه از دیدگاه نهج البالغه»( در کتاب1372) برزگر کلیشمیولی الله آن تعیین گردد. 
 است. ... پرداخته حشد و، جماعت، همچون جامعالبالغه نهج به آن با ذکر شواهدی از و مفاهیم نزدیک

قره  ناصرمله: از ج، ی فراوانی صورت گرفته استهاپژوهشنیز  البالغهنهج یهاهدر زمینه معناشناسی واژ
همنشینی و آیی همبا رویکرد باالبالغه نهجشناسی واژه ذلت در بررسی معنی» ( در مقاله1397) خانی

یی هاهگیرد که واژمی ی همنشین و جانشین آن پرداخته و نتیجههاهو واژ« ذلت» به بررسی واژه، «جانشینی
پور یزدی مصالیی باسعه  توانند مفهوم ذلت را تداعی کنند. دیگر این کمی و ... «أوضع»،«أهون» همچون



 
 215   حوزه معنایی وحدت در نهج البالغه/ امبر احمد عظیمی 

بر اساس روش البالغه نهج در زهدمعناشناسی » با عنوان ای( در مقاله1390) و مروت محمدی
البالغه نهجاند که این واژه در اند و به این نتیجه رسیدهبه معنای این واژه توجه کرده« معناشناختی ایزوتسو

نامه خود تحت عنوان  ( در پایان1397) . عاقله صابریمصداقی یافته است هدر نتیجه توسعتوسعه معنایی و 
نامه خود ( در پایان1396)، طلبفاطمه زراعت، «شریفالبالغه نهج قرآن و وحدت و انسجام اسالمی در»

از دیدگاه نقد  نهج البالغه، ءالزهراغراء و ، شقشقیه، وحدت و کثرت در خطبه متقین»تحت عنوان 
 .اندموضوع وحدت را مورد بحث و بررسی قرار داده« زیباشناسی

کنون پیرامون وحدت از حیث معناشناسی تا، البالغهنهجدر ، ی متعدد صورت گرفتههااما به رغم پژوهش
 ت.پژوهشی صورت نگرفته اس

 حوزه معنایی وحدتدر  های واژگانیباهم آیی -2
است  میان الفاظی ای از نوع ترکیبرابطه» و آن ستآیی ا باهم هرابط، روابط معنایی در سطح واژه یکی از

ها با بررسی این ترکیب (.11ص، 1391، کرمانی) «اندکالمی در کنار یکدیگر قرار گرفته هکه در یک زنجیر
 دست یافت.  ع() کالم امام علی در اتحاد مطلوب و نامطلوب از توان به تبیین نسبتًا دقیقیمی

 ی دال بر اتحاد مطلوبهاترکیب -2-1
تواند نمی نیست و هر نوع اتحاد و پیوندیخود به خود دارای ارزش مطلق ، اتحاد و پیوند، در اسالم

 .معنوی داردمصالح  است و بستگی به محور بودن دین و نسبی، و اتحاد گیارزشمند باشد. ارزش همبست
یعنی اهتمام برای رسیدن به ؛ (. اّتحاد از نوع مطلوب و ثمربخش آن101ص، 26ج، 1391، مصباح یزدی)

، از سوی کسانی که به رغم اجتهادات مختلف، در باورهای دینینوعی یگانگی در منافع و اهداف و تقریب 
شناخته شده و برخوردار از یک کتاب  پیام، که معتقد به خدایی واحد از جمله این؛ مشترکات بسیاری دارند

یی که ها(. در ادامه به برخی از ترکیب19ص، 1387، آقانوری) آسمانی مشترک به نام قرآن مجید هستند
 شود.می اد مطلوب دارند اشارهداللت بر اتح

 اجَتمَعِت األلفة بـ-2-1-1
، 1362، طریحی) شدن چیزهای پراکنده آمده استضد افتراق و به معنی گردآمدن و جمع ،«اجتماع» واژه

است که به صورت اسم و فعل البالغه نهج جانشین وحدت دره (. این واژه پر بسامدترین واژ314ص، 4ج
 :استنشین شده هم« اجتماع»یک مورد با واژه  نهج البالغه در در« ةلفأ»است. واژهشده تکرار  مرتبه 36

ِة َو » مَّ
ُ
ًة صاِلَحًة َعِمَل ِبها ُصُدوُر هِذِه األ لَفةُ ِبَها  اجَتَمَعتَو الَتنُقص ُسنَّ

ُ
ای را و آداب پسندیده» :(53نامه) «األ

ی هاسنتع( ) امام «.هم مزن پیوند خورده بر که بزرگان این اّمت به آن عمل کردند و مّلت اسالم با آن
محور انسجام مردم  ،اندانس گرفته هانیستند و مردم با آن که با موازین و تعالیم شریعت ناسازگار رانیکویی 

که مصداق وحدت  است اجتماع توأم با انس و مهربانی، «اجَتَمَعت ِبَها األلَفةُ » کند. مراد از ترکیبمی بیان
، نزدیکی و اّتصال به کار نرفته ایبر« اجتماع» تهدید و انذار است و واژه، این جمله اجتماعی است. سیاق
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وحدت در یک حوزه  واجتماع علت قرار گرفتن مجازی وحدت استعمال شده است.  بلکه در معنی
 .معنایی مشترک تعاون و همکاری میان این دو است هوجود مؤلف، معنایی

 
 جتماعباال « الِعّزة  » -2-1-2

ة» واژه است. در لغت به معانی مختلفی چون « ُعُزز» اسم مصدر و جمع آن« عزز» برگرفته از ماده« ِعزَّ
/ 207ص، 2و1ج، 1383، فیومی) غلبه و از اضداد به معنی ضعف و کمیاب شدن آمده است، قوت، شدت

این معانی از لوازم  هتوانایی است که هم، «عزت» ترین معنای(. اصلی38ص، 4ج، 1404، ابن فارس
و مانند آن  «غالب»شناسان آن را به استیالء است که بعضی از واژه، ی عزتهاتوانایی است. یکی از ویژگی

که در یک ( 302ص، 1369، محمدی و دیگران) آمدهالبالغه نهج مرتبه در 13« عزیز» اند. واژهمعنا کرده
 َعزیُزونَ ، َفُهم َکثیُروَن ِباإِلسالِم ، َو الَعَرُب الَیوَم َو ِإن کاُنوا َقلیالً »است:  کار رفته بهجتماع اه واژهمراه مورد 

اّما با نعمت اسالم فراوانند و با اّتحاد و  ،از نظر تعداد اندک اگرچهامروز ، عرب»؛ (146خطبه) «إلجِتماِع ِبا
ع( عزت ممدوح است. )ام علیدر این بیان ام« عزیز» د از واژهمرا، بنابراین«. هماهنگی عزیز و قدرتمندند

همراه دارد که اگر مّلتی مدار اتحاد این نتیجه را به« االسالم» با قرینه« اجتماع» و« عزیز» جواریهم
 معنایی واژهه ناپذیر و نیرومند خواهد بود. مؤلفدر برابر بیگانگان شکست، دین اسالم باشد ها عقیدتی آن

 همان ارجمندی و نیرومندی است. «زعزی» و« اجتماع»

 االجتماع علی اإلمام أو الّرجل -2-1-3
، همان) آمدهالبالغه نهجمرتبه در  46« َرُجل» و واژه (35ص، 1369، محمدی) مرتبه 13« إمام» واژه 

 شود:می اشاره به کار رفته است. در ذیل تنها به دو مورد« اجَتَمَع » واژهدر کنار ، (181-180صص
اُس  اجَتَمَع ِاِن »الف(  می طعنه، اگر مردم اطراف امام خود جمع شوند»؛ (180خطبه) «َطَعنُتم مام  إَعَلی النَّ

که مورد اقتدا و تبعیت قرار است کسی  و هر برراه، به معنی سرپرست« أمم»از مادۀ « ِامام» واژه «.زنید
 (.109ص، 1ج، 1997، ابن منظور) گیرد

وَری »ب(  ما الشُّ وُه  َعَلی َرُجل   اجَتَمُعواِن إِللُمهاِجریَن َو ااَلنصاِر فَ َو ِانَّ  «مامًا کاَن ذِلَک ِللِه ِرًضیإَو َسمَّ
آمدند و او را  پس اگر بر امامت کسی گرد، همانا شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است» :(6نامه)

آمدن به کار رفته و در اثر  گردبه معنی « اجَتمَع » «.آن است خشنودی خدا هم در، امام خود خواندند
 در معنی مجازی« َعَلی» ی فوق مصداق وحدت اجتماعی مطلوب است. حرفهاهمجواری با ترکیب

معنایی مشترک ه ع( است. مؤلف) شخص امام علی، «َرجل»و « إمام» بیان حال( به کار رفته و مراد از واژه)
می که اجتماع و اتحاد سبب اقتدارطوریعنی همان؛ نیرومندی است، آیند آنمهبا کلمات « اجتمع» واژه
 گردد. می رهبر باعث نیرومندی پیروی از، شود

ک  -2-1-4 َمسُّ  َتقوی اللِه ب وأ َحبِل القرآِن بالتَّ
َک و ، استمسَک ، َتماَسَک ، َأمَسَک ِبه، َمَسَک ِبهِ » افعال می چنگ زدن و آویزان شدن معنایبه ...« َتَمسَّ
، 3ج، 1361) آورده است معناهفت « َمسک» برایی (. دامغان333ص، 27ج، 1966، زبیدی) باشند
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ی دیگر است هاهآن با واژ آیی متنوع و گستردههمبا، واژه بر معانی مختلفاطالق این  (. از دالیل250ص
مرتبه در  31که معانی آن لفظ را به خود گرفته و صاحب آن معانی شده است. این واژه با مشتقاتش 

 مانند: (421، ص1369،محمدی و دیگران) آمده استالبالغه نهج
کَو »الف(  ان نجات قرآن چنگ بزن و از آن به ریسم»؛ (69نامه) «َو اسَتنِصحهُ َحبِل الُقرآِن بِ  َتَمسَّ

 ،دامغانی) ریسمان و رگ گردن، اسالم، قرآن، است: عهد و پیمان معنابر پنج « َحبل»واژه «. پذیر نصیحت
ع( که حبل به ) مانند این سخن امام .رودمی در امور مثبت به کار «حبل»کلمه  .(143ص، 1ج، 1361

 کاربرد دارد.در امور منفی  «حبائل»و « ةحبال»ولی ؛ معنی قرآن آمده و استعاره تمثیلیه است
ماُم َو الِقوامُ ، َتقَوی اللهِ ُاوِصیُکم ِعباَد اللِه بِ »ب(  ها الزِّ ُکوافَ ، َفِانَّ ای بندگان »؛ (195خطبه) «ِبَوثاِئِقها َتَمسَّ

ی تقوا هاهاستواری شماست. پس به رشت هکنترل و مای که عامل، کنممی خدا! شما را به پرهیزکاری سفارش
در اصل به معنی حفظ و صیانت از نفس در مورد « وقی» اسم مصدر از مادۀ« تقوا» واژه«. چنگ زنید

، 1394، راغب اصفهانی) کار رفته استه و ترس نیز ب گاهی به معنی خوف و است ترسناک چیزهای
زیرا پرهیزگاری مانند ؛ را برای تقوا استعاره آورده است« زمام» ع( در این عبارت واژه) (. امام علی850ص

ا و یهَ وِّ َق ا یُ َم بِ  مُل : الَع ادُ َر الُم » (.639ص، 7ج، 1390، مکارم) کشاندمی انسان را به راه حق، شتر زمام
منظور عمل کردن به چیزهایی است که تقوا را »؛ «مارِ کَ ی الَم لَ َع  اِل َم شتِ و اال ِض ائِ َر الَف   اِن دمَ ن إِ ها مِ ُز کِّ َر یُ 

 «. بخشدگرفتن به فرایض و اهتمام ورزیدن به کارهای نیک، آن را استحکام میکند و با خوتقویت می
 (.99ص19ج، 1408، دخیل)

به این مطلب اشاره دارد که وحدت حقیقی در « کَتمسَّ »فعلبا « َتقوی اللهِ »و« َحبل القرآن»باهم آیی 
ک» واژه .داردبه قرآن و تقوا معنا ن روی زمین بدون تمسک  به وحدت عقیدتی و ردجنبه اثباتی دا« َتمسُّ

ایی مشترک معن هد. مؤلفندار اشاره به جلوگیری از انحراف یا سقوط« یتقو» و« قرآن»ی هاهواژ و دارد اشاره
ک با   حفظ کردن از سقوط است.، آن آیند کلمات همَتمسُّ

 و صالح ذات الَبین إصالح أ -2-1-5
به معنی « ذات» به معنی بهبود بخشیدن چیزی پس از فسادش است. واژه« صلح» از مادۀ« إصالح» واژه

است: یکی جدایی و دیگری پیوند و از  معنادر کالم عرب بر دو « َبین» است.خلقت و بنیه و اساس چیزی 
ستن و دوستی یا دشمنی و بغض پیو، نزدیکی هیعنی آنچه میان قوم مای؛ «ذات البین»اضداد است. ترکیب 

می یعنی آنچه که با آن به خیر؛ با مشتقاتش« إصالح» .(282ص، 1ج، 1997، ابن منظور)است شدید
 مرتبه در 4(. این ترکیب 321ص، 1ج، 1412، عسکری) جویندمی رسند و یا با آن از شر و بدی رهایی

 مانند: ،(259ص، 1369، محمدی و دیگران) تکرار شده استالبالغه نهج
 ع( به) سفارش امام«. مسایل میان خود را اصالح کنید»؛ (16خطبه) «ُکمذاَت َبینِ  َاصِلُحوا»الف( 

دستگی تعصبات بین خود را کنار بگذارند و از دواختالفات و ، برای این است که افراد« إصالح ذات البین»
نه اصالح سطحی و ظاهری.  ،ای و اساسیاشاره دارد به اصالح ریشه« ذات» رویی بپرهیزند. کلمهدرو رو

؛ بودن کلمه ذات معنایش این است که از ته دل خود را اصالح کنید و با هم کینه و دشمنی نداشته باشید
 (. 227ص، 1386، خزائلی) توزی استدشمنی و کینه ،هاچون ریشه نزاع و درگیری
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وا ونُ کُ ن یَ أَ  لَک ذَ  اد: بإصالِح َر اء. والُم غَض و البَ  ةِ اَو َد أو الَع  ةِ دَّ و الَمَو  ةِ لَ و الصِّ  ةِ ابَ َر الَق  َن مِ  وِم الَق  یَن ا بَ ین: مَ بَ  اَت ذَ »
دوستی یا دشمنی و کینه میان یک قوم را گویند.  َذاَت َبین یعنی خویشاوندی و رابطه و» ؛ «َن یابّ َح تَ مُ  یَن ادّ َو تَ مُ 

و منظور از إصالح ذات البین این است که باید افراد قوم همدیگر را دوست داشته باشند و به همدیگر 
 (.30-29 صص28 ج، 1408، خیل«.  )محبت بورزند

صلح ذات أ»عبارت «. ن ها را حفظ کنما و آخون خدایا! ( »206خطبه) «ناذاَت َبینِ  صِلحأالّلُهمَّ »ب( 
 کنایه از آتش دشمنی زیاد و بغض شدید است« ذات»کلمه  .یعنی فساد میان قوم را اصالح کن ؛«البین

 (.94-82صص، 13ج، 1351، خوئی)
ی ، ُکمذاِت َبینِ  َصالِح مرُِکم َو أِه َو َنظِم هلی َو َمن َبَلَغُه ِکتابی ِبَتقَوی اللّ أأوصیُکما َو َجمیَع َوَلدی َو » َفِانِّ

ی اللُه َعَلیِه َو آِلِه َیُقوُل:  ُکما َصلَّ یاِم  الَبیِن  ذاِت  َصالُح َسِمعُت َجدَّ الِة َو الصِّ ِة الصَّ ؛ (47نامه) «أفَضُل ِمن عامَّ
نظم در امور ، به ترس از خدا، رسدمی ت به آنهاکه این وصیّ  شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را»

 ص( شنیدم که فرمود:)زیرا من از جّد شما پیامبر؛ کنممی آشتی در میانتان سفارشزندگی و ایجاد صلح و 
مسالمت و  هع( دربار)امام اخیر، در عبارت«. برتر است هاهاز همۀ نماز و روز، اصالح کردن بین مردم»

را. ظاهرًا علت امر آن است که واژه صالح نسبت به واژه « إصالح» نه، را به کار برده« صالح» آشتی واژه
یعنی شما هم بین خودتان و هم بین دیگران در ؛ إصالح از فراگیری و شمول بیشتری برخوردار است

 برقراری صلح و آشتی بکوشید.
 هاهاین واژ ،یگراند. به تعبیر دبه معنی سازگاری و مدارا کردن به کار رفته« صالح» و« إصالح» یها هواژ

وقوع رابطه معنایی ی فوق در اثر هاهواژ اند.روند که دچار کژی و ناراستی شدهمی برای بهبود روابطی به کار
اجتماعی  -و مصداق وحدت سیاسی دارندیت و تحکیم پیوندها اشاره به تقو« بین»و« ذات» با آییباهم

 حفظ خون است. ، آیندکلمات همو صالح با معنایی مشترک إصالح ه . مؤلفهستند مطلوب
وجود دارند که با وقوع البالغه نهج ی فراوانی درهاشود که ترکیبمی ی فوق به خوبی نمایانهاهدر نمون

 اند.رابطه باهم آیی در سطح واژگانی در حقیقت جانشین مفهوم وحدت مطلوب شده

 های دال بر اّتحاد نامطلوبترکیب -2-2
هرچند با هم اتحاد و انسجام ، مخالف حق قرار بگیرند هگیری کنند و در جبهاز محور دین کنارهاگر مّلتی 

 شود.می بررسیبر اتحاد نامطلوب ی داّل هاترکیبگردد. در ادامه می آن اتحاد نامطلوب تلقی، داشته باشند

 َعَلی الباِطِل االجتماع  -2-2-1
کفر و گمراهی به ، گمان و دروغ، ظلم و ستم، معنی لغو و بیهودهبه « بطل» اسم فاعل از ماده« باطل» واژه

محمدی و ) تکرار شدهالبالغه نهجمرتبه در  60(. این واژه 219ص، 1ج، 1429، عمر) کار رفته است
هستیم و تداعی کننده « اجتماع»آیی این واژه با شاهد باهم که در دو مورد  (55-54صص، 1369، دیگران

 :هستنداتحاد نامطلوب 
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ی َواللِه اَلَُظنُّ َأنَّ هُؤالِء الَقوَم َسُیداُلوَن ِمنُکم بِ »الف(  ُکمَعَلی باِطلِ ِهم اجِتماعِ َو ِانِّ ِقُکم َعن َحقِّ  «ِهم َو َتَفرُّ
در یاری  ها زیرا آن؛ دانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کردمی سوگند به خدا» :(25خطبه)

 «. کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق متفرقید
ِقُکم َعن َعَلی باِطلِ هُؤالِء الَقوِم  اجِتماِع َفیا َعجبًا! َعَجبًا! َواللِه ُیمیُت الَقلَب َو َیجِلُب الَهمَّ ِمن »ب(  ِهم َو َتَفرُّ

ُکم  میراند و دچار غم و اندوهمی ت قلب انسان راخدا سوگند! این واقعیّ  شگفتا! شگفتا! به» :(27خطبه) «َحقِّ
 «. کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما در حّق خود متفرقیدمی
چون یاران امام از دستورات او ؛ سیاق انذار است، سیاق دو جمله ،آیدبرمی از عبارات فوق که گونهآن

 «همکاری کردن» ایبلکه در معن، اّتصال به کار نرفتهبه معنی نزدیکی و « جتماعا» سرپیچی کردند. واژه
-باهم از آن به باطل یاد شده است.، جا که اتحاد مردم شام با معاویه بر مدار حق نبوداستعمال شده و از آن

 اجتماعی نامطلوب است و حرف ـ وحدت سیاسی معنایبیانگر « االجتماع علی الباطل» آیی واژگانی
ضاللت و گمراهی را بر حقیقت ترجیح  هازیرا آن؛ ترجیح دادن( به کار رفته است) به معنی مجازی« َعَلی»

 دادند. 

رَقةاالجتماع  -2-2-2  َعَلی الف 
(. 493ص، 4ج، 1404، ابن فارس) فعلی است که بر جدایی و پراکندگی بین دو چیز داللت دارد« َفَرَق »

 تکرار شدهالبالغه نهجمرتبه در 8واژه به معنی تفرقه و جدایی است. این « َفَرَق » ماده از« رَقةُف ال» واژه
 نشین شده است: هم« اجَتَمَع » که در یک مورد با واژه (350ص، 1369، محمدی و دیگران)

موضوع  این«. اندداستان ر جدایی و تفرقه همبمردم در آن روز » :(147خطبه) «َعَلی الُفرَقةِ الَقوُم  اجَتَمَع ف»
چرا که آنان بر جدایی از دین و بر طریق ضاللت با هم ؛ کندمی بر فرقه خوارج صدق، ع()در دوران امام

، 1378، صوفی تبریزی) ( متفرق شدندعلمای کتاب و حدیث) مّتحد شدند و از جماعت اهل هدایت
تعاون و هماهنگی و عامل  هاز دست دادن روحی (. جعفری دلیل پراکندگی مردم از یکدیگر را524ص، 1ج

با ترکیب « اجَتَمَع »جواری واژه از هم، ینابنابر ؛(204ص، 24ج، 1369، جعفری) کندمی اتحاد ذکر
چرا که خوارج بر ؛ تعاون و همکاری در ایجاد تفرقه است ها توان دریافت که منظور از آنمی «َعَلی الُفرَقةِ »

 .نامطلوب دست یافتندجدایی و تفرقه در دین به اتحاد عقیدتی 

 ّي َعَلی َتکذیِب النباالجتماع  -2-2-3
انکارکردن به کار رفته است. این واژه  بت دروغ به کسی دادن ومعنی نسبه « کذب» از مادۀ« تکذیب» واژه
نشین هم« اجتماع» با واژه و (397ص، 1369، محمدی و دیگران) به کار رفتهالبالغه نهج مرتبه در یک

هرگز همداستانی دشمنان که او را » :(190خطبه)«هِ َعَلی َتکذیبِ  اجِتماع  الَیثِنیِه َعن ذِلَک » شده است:
این عبارت بیانگر این است که هرگز اّتحاد دشمنان در «. او را از دعوت حق باز نداشت، دروغگو خواندند

خود منصرف  هو از برنام نساختص( در عزم و اراده آن حضرت تأثیر نگذاشت و او را ناتوان ) برابر پیامبر
، (. بر این اساس296ص، 7ج، 1390، مکارم) رسیدمی رفت و به مقصود خودمی شجاعانه پیش؛ نکرد

زیرا پیامبر با ؛ کردندمی ص( را تکذیب)گفتند و هم پیامبرمی هم دروغ، ی خودهاهدشمنان با این گفت
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در معنی مجازی همدلی به « اجتماع» واژه، بنابراینداشت. می پرستی بازرا از شرک و بت هاصراحت آن
؛ اجتماعی نامطلوب است ـ مصداق وحدت سیاسی، «َعَلی َتکذیبه» کار رفته که در اثر هم نشینی با ترکیب

 پرداختند. میبه مخالفت و دشمنی  )ص( زیرا دشمنان آشکارا علیه پیامبر

 االصطالح علی اإلدهانالجیفة( و ) االصطالح علی حّب الدنیا -2-2-4
و بر کاری شناخت گروهی ناسازگاری و اختالف را به کنار نهادند یعنی ؛ «صلح» از ماده« ِاصَطَلَح » واژه

ای بر چیزی مخصوص و بر هر به معنی اّتحاد طایفه« اصَطَلَح » مصدر این کلمهپیدا کردند و مّتحد شدند. 
 مرتبه در 3(. این واژه 520ص، 1ج، 1411، دیگرانمصطفی و ) سازش شودکه موجب است علمی 

که به دو نمونه از آن  (260-259:1369، محمدی و دیگران) در باب افتعال تکرار شده استالبالغه نهج
 شود:می اشاره

بر الشۀ مرداری روی » :(109خطبه) «هاَعَلی ُحبِّ  اصَطَلُحواکِلها َو أَ َاقَبُلوا َعَلی ِجیَفة  َقِد افَتَضُحوا بِ »الف( 
را برای دنیا « جیفة» لفظع( )امام«. آن همداستان گردیدند که با خوردن آن رسوا شدند و در دوستی آوردند

 را برای خارج شدن از شعار صالحان و طاعت خدا استعاره آورده است« کلهاأاإلفتضاح بِ » وصفو 
مبستگی و توافق در محّبت دنیا مجازًا برای ه« اصطالح» واژه (.1026ص، 2ج، 1378، صوفی تبریزی)

زیرا اصالح عبارت از سازش و تراضی پس از دشمنی و ؛ آمده و از باب اطالق اسم ملزوم بر الزم آن است
، 4ج، 1388، ابن میثم) احوال مراد استه ناسازگاری است و در اینجا توافق آنها در امور دنیا در هم

 (. 160ص
دوستی دنیا را ناشی از شدت محبت به آن ذکر نموده و دوستی دنیا را مستلزم ع( همبستگی و توافق بر )امام

 گردد. می کوری دل  هایت موجبداند که در نمی نادانی و غفلت از آخرت
م گرفتار گناه و به مرد» :(233خطبه) «دهاِن َعَلی اإل ُمصَطِلُحوَن ، َاهُلُه ُمعَتِکُفوَن َعَلی الِعصیاِن »ب( 

، ابن فارس) کندمی آسانی و کمی داللت، فعلی است که بر نرمی« َدَهَن » واژه«. همداستانندسازشکاری 
، مالی کردن و سپس به معنی خدعه کردندر اصل به معنی روغن« دهانإ» (. واژه308ص، 2ج، 1404

 (. 532ص، 8ج، 1390، مکارم) نیرنگ زدن و سازش کردن بر سر یک امر نامطلوب آمده است
خدعه و نیرنگ و نرمش در ، به معنای نشان دادن خالف خواست قبلی، اگر الزم استعمال شود «اصطلح»

به معنای مدارا و مالیمت و معانی دیگر خواهد بود. ظاهرًا در ، و چنانچه متعدی استعمال شود است سخن
 فریب و نیرنگ است.، ازش کردن مردم با یکدیگرساین عبارت علت 

به معنی «الجیفة( و االصطالح علی اإلدهان) نیااالصطالح علی حّب الدُّ »توان فهمید که می در نتیجه
 هانزیرا آ؛ اندوحدت عقیدتی نامطلوب داّل بر هاآییباهمو این تبانی و سازش کردن با یکدیگر به کار رفته 

مخالفت با حق ، آیند آنواژگان همبا « مصطلحون» معنایی مشترکه فمؤلّ  از اطاعت خدا سرپیچی کردند.
 است.
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ور  -2-2-5 ج  واخی َعَلی الف   التَّ
ه یا ب، آن کسی است که در والدت از یک پدر و مادر یا یکی از آن دو و« َأخو» اصل آن« َتواخی» واژه

کار و دوستی یا امور ، واسطۀ شیرخوردن با انسان شریک باشد و نیز برای هر کسی که با دیگری در قبیله
 مرتبه 3(. واژه َتواخی با مشتقاتش 27ص، 1394، راغب اصفهانی)شود می کنایه آورده، مشترک باشددیگر 

که در یک مورد مصداق وحدت عقیدتی  (479ص، 1369، محمدی و دیگران) آمدهالبالغه نهج در
خدا دست در شکستن قوانین و مردم در » :(108خطبه) «َعَلی الُفُجورالّناُس  َتواَخیَو »نامطلوب است: 

جا که ارتکاب  به معنی شکافتن چیزی به طور گسترده است و از آن« َفجر» واژه«. دست هم می گذارند
 (593ص، 1394، راغب اصفهانی) اطالق شده است« فجور» شکافد به آنمی دینداری را هپرد، گناهان

مراد ، . بر این پایه(346ص، 1369، محمدی و دیگران) به کار رفته استالبالغه نهج مرتبه در 4 این واژه،
و متحد و  دسته جمعی ،است که توده مردم به صورت گروهیاین « َتواخی الّناس َعلی الُفُجور» از عبارت

(. در مجموع 539ص، 4ج، 1390، مکارم) روندمی دینی پیشکذب و بی، متفق به سوی فجور
 فسق و فجور به کار رفته و شامل کسانیدر  به یکدیگر ری و دست برادری دادنهمکابه معنی « تواخی»واژه
به « َعلی» فجور و گناه همانند یکدیگر بودند. حرف، فسق، شود که در ارتکاب اعمال زشت و قبیحمی

گرفتن توده مردم بر گنهکاری نسبت به دینداری در  یعنی قرار؛ ترجیح دادن( به کار رفته) معنی مجازی
 نشان داده شده است. « َعلی» مقدم شده که با حرف ها خواسته و میل آن

ر َعَلی َهضم  -2-2-6 ضاف   التَّ
َضفاِئُر » پهن است. از بابو به معنی پیوستن چیزی به چیز بافته شده « َضفر» از مادۀ« َتضاُفر» واژه

عرِ  کردن و  در یاریبه معنی هر مویی که به رشته دیگر به پهنائی بافته شود و این قیاس نیکویی است « الشَّ
، 3ج، 1404، ابن فارس) یعنی یکدیگر را یاری کردند؛ «َتضاَفروا َعَلیه» . ترکیبآنجز پشتیبانی و 

و ( 268ص، 1369، محمدی و دیگران) ده استآمالبالغه نهجمرتبه در  یک اژه(. این و367-366صص
ُئَک ابَنُتَک بِ »مصداق وحدت اجتماعی نامطلوب است:  ِتَک أ َتضاُفرِ َو َسُتَنبِّ  :(202خطبه) «هاَعَلی َهضِم مَّ

گاه خواهد ساخت که اّمت تو» از سیاق «. چگونه در ستمکاری بر او اجتماع کردند، به زودی دخترت تو را آ
که به اعتقاد او پس  از عمل بد مردم اشاره داردص( )ر پیامبرمحضبه ع( )کالم پیداست که به شکایت امام

ظالمانه تصّرف ، س( را که فدک بود)غصب و حّق زهرا، بود حقشخالفت را که ص( )از رحلت پیامبر
و از آنجا که ظلم و ستم نزد آنان  چیز مطلوب استبه معنی تعاون و همکاری بر « َتضاُفر»کردند. واژه 
ار فش، در اصل به معنی شکستن« َهَضَم » (.14ص، 13ج، 1351، خوئی) به کار رفته است، همطلوب بود

ابن ) خشم گرفتن و غلبه کردن به کار رفته است، و سپس در معانی ظلم کردن استهم کوبیدن  در دادن و
در  مرتبه 3(. این واژه با مشتقاتش 339ص، 6ج، 1997، ابن منظور/ 55ص، 6ج، 1404، فارس

 .(469:1369، محمدی و دیگران) آمده استالبالغه نهج
معنای یاری کردن استعمال  به« َهضم» که با ذکر قرینه لفظی استی پیوستن و یاری کردن به معن« َتضاُفر»

شدت و مشقت( ) به معنی مجازی« َهضم» و« َتضافر» یهاهبا واژ منشینیدر اثر ه« َعلی» . حرفمی شود
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عرصه  ،که استعمال این حرف بیانگر آن است که امت به سان نیروی قوی با اتحاد داشتن به کار رفته است
آنان را به مشقت و رنج ، س( تنگ کردند و با تحمیل فشار بر ایشان)ع( و فاطمه زهرا)را بر امام علی

 و بر آنان ظلم نمودند. ندانداخت
یی که در باب اتحاد مطلوب و نامطلوب مورد بررسی قرار گرفت گرچه در ظاهر هاشایان ذکر است ترکیب

ولی در ؛ آیندمی کنار هم، در ترکیب هستند که شود و واژگانیمی آیی دیدهرابطه معنایی باهمها  میان آن
شود که به وضوح یکی از می گانی پرداختهژاصل جانشین معنای وحدتند. در ادامه بحث به بررسی وا

 آیند. می به شمارواژگان جانشین آن البالغه نهج ها وحدت است و در متن ی معنایی آنهاهمؤلف

 البالغههای جانشین وحدت در نهج واژه -3
ای از نوع انتخاب و جایگزینی میان هر یک از الفاظ یک زنجیره کالمی با الفاظی رابطه، جانشینی هرابط 

یی که بر اساس تشابه معنایی هاه(. واژ31ص، 1374، یرویشبی) توانند جایگزین آن شوندمی است که
ی هاهواژ گیرند.می یک میدان معنایی قراردر ، در نظام زبان بر محور جانشینی با یکدیگر، اندقابل شناسایی

این نوشتار  در ها ای که بررسی تمام آنبه گونه؛ استدر مفهوم وحدت به کار رفته البالغه نهج بسیاری در
 شود.می شارها ها از آن برخین جهت به یبد، می گنجدن

ل -3-1 واص   التَّ
واُصل» واژه ، ابن فارس) کندمی چیزی به چیز دیگر داللتدر اصل بر پیوستن « َوصل» از ماده «التَّ

، محمدی و دیگران) آمده استالبالغه نهجمرتبه در  52(. این واژه با مشتقاتش 115ص، 6ج، 1404
 شود:می که به دو نمونه از آن اشاره (485-484صص، 1369

واُصِل َو َعَلیُکم ِبا»الف(  باُذِل  لتَّ «. پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگرو بر شما باد به »:(47نامه) «َو التَّ
، 1390، مکارم) باشدمی عقالنی و عاطفی، مادی، هر گونه ارتباط و پیوند معنوی« َتواُصل»منظور از واژه

رابطه با برادران مسلمان در  کردنحفظ« َتواُصل»گوید: مراد از واژه میکه خوئی درحالی، (281ص، 10ج
، 20ج، 1351) کردن یکدیگر با بخشیدن مال و جان استی مختلف اسالمی و یاری هاسرزمین

 (.132ص
یُه ِمن َبعدی» ب( َفنَّ َلُکُم التِّ دنی َو ...  أضعافاً  َو َلَعمِری َلُیَضعَّ

َ
بَعَد  َوَصلُتُم َقَطعُتُم األ

َ
و به » :(166خطبه) «األ

ص( بریده و به )چرا که از نزدیکان پیامبر ...جانم سوگند! سرگردانی شما پس از من بیشتر خواهد شد
بَع »منظور از ترکیب«. بیگانگان نزدیک شدید

َ
قبل از امام که  است پیوند با معاویه یا کسانی« دَوَصلُتم األ

اجتماعی  -(. این واژه مصداق وحدت سیاسی80ص، 10ج، 1351، خوئی) ندحکومت را بدست گرفت
با مشتقاتش هم به معنی پیوستن و « الَتواُصل»انحراف پیدا کردند.  چرا که یاران امام از حق؛ نامطلوب است

مشترک میان واژه وحدت و  یمعنایه . مؤلفجمع شدن و هم به مفهوم تعاون و همکاری به کار رفته است
 اند. نزدیکی و پیوستن است و به این دلیل است که در یک حوزه معنایی قرار گرفته، َتواصل
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 الَلّم  -3-2
یعنی ؛ «َلمَّ اللُه َشَعَثه» :شودمی و گفتهاست به معنی جمع کردن و اصالح کردن « َلّم » از ماده« الَلّم » واژه
در « َلّم » (. واژه523ص، 5ج، 1997، ابن منظور) اصالح کردرا  ها جمع و آنرا  او کارهای پراکندهخدا 

 در تبهمر 4 (. این واژه197ص، 5ج، 1404، بن فارسا) ندکنمی نزدیکی و اتحاد داللت، اصل بر اجتماع
جمع کردن و که در دو مورد به معنای  (413ص، 1369، و دیگرانمحمدی ) تکرار شده استالبالغه نهج

 کار رفته است:ه اصالح کردن ب
دعَ  َلّم فَ »الف(  ع( )امام«. او شکاف های اجتماعی را با وحدت اصالح کرد» :(231/خطبه) «اللُه ِبِه الصَّ

: »(. 512ص، 8ج، 1390، مکارم) ده استیاد کر« َرتق و تألیف، َلّم »وحدت کلمه با سه تعبیر: در مورد  َلمَّ
» ؛ «نیفِ ألِّ تَ اء مُ بَّ ِح أَ  یَن قِ رِّ َف تَ الُم  اءِ األعَد  َک ولئِ ن أُ ل مِ َع : َج رادُ . والُم لِب الصُّ  اءِ بَّ أِح ِفي  قُّ : الشَّ دعُ به. والصَّ  َع َم َج 

بعنی شکاف ایجاد کردن میان دوستان سرسخت و صمیمی. منظور این است که لمَّ یعنی جمع کرد. الّصدع 
 (.73ص، 24ج، 1408، دخیل) «از آن دشمنان پراکنده، دوستانی متحد و یکدل بوجود آورد

ِة ِفیما َبیَننا َرِغبنا ِفیها َو َامَسکنا َعّما  اللُه ِبها َیُلمُّ َفِاذا َطِمعنا ِفی َخصَلة  »ب(  َشَعَثنا َو َنَتداَنی ِبها ِاَلی الَبِقیَّ
 آن با یکدیگر نزدیک ههرگاه احساس کنیم چیزی باعث وحدت ماست و به وسیل»؛ (122خطبه) «ِسواها

دهیم و آن را گرفته و می به آن تمایل نشان، کنیممی پیوندها را محکمه را پر و باقیماند ها شکاف، شویممی
آوری چیزی توأم با اصالح آوری و یا جمعبه معنی جمع« َیُلّم » مراد از واژه«. گوییممی دیگر راه را ترک

دع»با واژگان « َلّم »از همجواری واژه ، بنابراین ؛(241ص، 5ج، 1390، مکارم) است می «َشَعثنا»و « الصَّ
ه عقیدتی کار رفته و مصداق وحدت کلمه کردن بکردن و اصالحبه معنای جمع« َلّم »توان دریافت که 

با واژه « وحدت»فاوت واژه اند. تع( به عنوان محور اتحاد ذکر شده)ص( و امام)مطلوب است که پیامبر
« وحدت»که در مفهوم  درحالی، گونه شکافی وجود ندارد هیچ ،«َلّم » واژهمفهوم در این است که در « َلّم »

 شکاف وجود دارد.گسستگی و 

 الَرتق -3-3
، دیگرانمصطفی و ) است یعنی چیزی را به چیزی بستن یا به هم چسباندن و اصالح کردن؛ «الَرتق» واژه

هنگامی که احوالشان را ، یعنی میان آنان را اصالح کردیم؛ «َرَتقنا َفتَقهم» (. در مجاز327ص، 1ج، 1411
 مرتبه در 5(. این واژه با مشتقاتش 336ص، 1ج، 1415، زمخشری) اصالح کردند و جلو نابودی را گرفتند

که در دو مورد به معنی پیوند به کار رفته  (179ص، 1369، محمدی و دیگران) تکرار شدهالبالغه نهج
 است:

َمُه ِفی اإل»الف(  یاِء َو َقدَّ ص( را با )خدا پیامبر»؛ (213خطبه) «ِبِه الَمفاِتَق  َرَتَق صِطفاِء فَ َارَسَلُه ِبالضِّ
«. را پر کرد هابا بعثت او شکاف، او را بر همه مقّدم داشت، روشنایی اسالم فرستاد و در گزینش

به رفع پراکندگی آراء و اختالف کلمه میان قبایل جاهلّیت که به سبب دشمنی و ، «َرَتَق ِبِه الَمفاِتق»عبارت
 یَن بَ  الُف ق: الِخ اتِ َف . الَم َح صلَ : أَ َق تَ َر »(.85ص، 14ج، 1351، خوئی) اشاره دارد، وجود آمده بود هکینه ب

َرَتَق یعنی » ؛ «ب  وُر ُح و ات  اَر َغ و ات  اَو َد ن َع مِ  ةِ عثَ البِ  بَل قَ  یهِ وا فِ انُ ا کَ : مَ رادُ . والُم ةِ َم لِ ع الکَ دُّ َص تَ و اعاِت َم الَج 
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قبل از بعثت در حالت اصالح کرد. الَمَفاِتق یعنی اختالف میان گروهها و اختالف نظر. منظور این است که 
 (.70ص، 21ج، 1408، دخیل)  «دشمنی و تاخت و تاز و جنگ بودند

دَع َو  هُ َفَلمَّ اللّ »ب(  او شکاف های اجتماعی را با وحدت اصالح و »؛ (231خطبه) «ِبِه الَفتَق  َرَتَق به الصَّ
ی پراکنده و احوال هاخداوند قلبیعنی ؛ «َرَتَق ِبِه الَفَتق»منظور از ترکیب«. فاصله ها را به هم پیوند داد

به ، هرگاه به صورت مرّکب به کار رود« رتق(. »332ص، 2ج، 1426، عبده) را جمع کرد ها مختلف آن
به کند. این واژه می به رفع اختالفات قبیلگی اشاره« رتق»به تعبیر دیگر واژه. معنی پیوند توأم با اصالح است

ص( به عنوان محور اتحاد ذکر شده )استعمال شده و پیامبراکرمحدت اجتماعی مطلوب  قمصداعنوان 
در یک حوزه  ها معنایی مشترک میان رتق و وحدت است که سبب گردیده که آنه فمؤلّ ، رفع اختالف است.

 معنایی قرار گیرند. 

لُّف -3-4
َ
 التأ

ف» واژه ابن ) کندمی داللت ردیگ فقط یک معنی دارد که بر پیوستن چیزی به چیز« َأَلَف » از مادۀ« َتألُّ
ل به معنی مدارا کردن« ألف»ماده . (131ص، 1ج، 1404، فارس عطا کردن و مایل ساختن به ، در باب تفعُّ

معنی مجتمع گردیدن و خویش و در باب تفعیل به معنی پیوند دادن و مهربانی کردن و در باب افتعال به 
 مرتبه در 22(. این واژه با مشتقاتش 493ص، 1ج، 1364، محقق) رفته است کارسازگاری نمودن به

 مانند:، (28ص، 1369، محمدی و دیگران) تکرار شده استالبالغه نهج
َف » الف( َق ِبِه َاقراناً  َألَّ با او میان دل ها الفت و مهربانی ایجاد کرد و نزدیکانی » :(96خطبه) «ِبِه إخوانًا َو َفرَّ

ص( را محور اّتحاد اجتماعی آنان بر اسالم قرار ) وجود پیامبراکرم، خداوند متعال«. را از هم دور ساخت
الفت برقرار ، که آن دو از جهت نسبی از یکدیگر دور بودند ع( و سلمان با این) یعنی میان امام علی؛ داد

، 1351، خوئی) به خاطر شرک جدایی انداخت، شانبین ای میان حمزه و ابولهب با وجود خویشی وساخت 
 (. 119ص، 7ج

ة  َفَمن »ب(  جاِل َوحِشیَّ َف ُقُلوُب الرِّ به کسی ، است گریزانی مردم هادل»؛ (50حکمت) «ها َأقَبَلت َعَلیهِ َتَألَّ
قرار داده و تنها به سبب امری  را توّحش هاع( اصل سرشت دل)امام«. روی آورند که خوشرویی کند

-185صص ، 18ج، 1392، الحدیدابن ابی) شوندمیجذب  -که همان تأّلف و احسان باشد -خارجی
 (. در این عبارت نیاز به محبت به عنوان محور وحدت اجتماعی ذکر شده است.186
جمع  نوع بلکه آن، به معنی جمع شدن با میل و رغبت است و الفت جمع شدن مطلق نیست« إلف» واژه

 است« پیوند»شدنی است که میان اجزاء آن میل و رغبت باشد و بهترین کلمه برای آن در زبان فارسی
در این است که وحدت دارای « الفت»با واژه « وحدت» (. وجه تمایز واژه92ص، 1ج،1396، قرشی)

 الفت یافت که چنین مفهومی در درحالی، مصادیق اجتماع است هشمول معنایی است و داللت آن بر هم
ف هشود. مؤلفنمی در زبان عربی بر إلصاق و تألیف واژه امنیت است. ، معنایی مشترک وحدت با تألُّ

. روی همین اصل است که کلمه رودمی کاره اجسام و محسوسات به دربارکند و می اللتچسباندن د
هستند. به اعتقاد عسکری تألیف زیرا که قلوب اجسام ؛ رودمی کاره طور استعاره به تألیف در مورد قلوب ب

 (.166ص، 1ج، 1412، عسکری) رودمی کاره و أّلف در زبان عربی در مفهوم موافقت و همراهی ب
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 حِتشادَاال  -3-5
نامنظم است. همچنین به جماعتی از مردم  هبه معنی جمع شدن به طریق« حشد» هاز ماد« احتشاد» واژه

دو معنی دارد: « َحشد(. »500-499صص، 1ج، 1429، عمر) گویند« َحشد»در مکانی نسبتًا محدود
مرتبه به صورت  2این واژه با مشتقاتش  .یکی نزدیک شدن به کسی که قبل از اوست و دیگر کمک کردن

 در یک مورد مصداق که (112ص، 1369، محمدی و دیگران) مفرد و مصدر در خطبة غراء تکرار شده
وُح ُمرَسل  َاآلَن » است:وحدت اجتماعی مطلوب  رشاِد َو راَحِة ِفی َفیَنِة اإل، ِعباَد اللِه َو الِخناُق ُمهَمل  َو الرُّ

تا ریسمان  ،بپردازید به اعمال نیکو ای بندگان خدا! هم اکنون»؛ (83خطبه) «االحِتشادِ جساِد َو باَحِة األ
راحت و در  یتانهاو روح شما برای کسب کماالت آزاد است و بدنبر گلوی شما سخت نشده مرگ های 

؛ به معنی اجتماع« حِتشادِ باَحة اال» ترکیب .«توانید مشکالت یکدیگر را حل کنیدمی حالتی قرار دارید که
(. در این خطبه 113ص، 1ج، 1426، عبده) است و یکی شدن در همکاری برای کار نیک یعنی پیوستن

دنیایی  ی نیکوهااستفاده صحیح از فرصت به مشروطرسیدن به سعادت و کمال را برای بندگان خدا ، امام
 .است در نیکی به معنی جمع شدن توأم با همکاری کردن «االحِتشاد» فهمیم کهمی از سیاق کالم .دندامی

 الِتفاف -3-6
، 5ج، 1404، ابن فارس) کندمی بر پیچیده شدن چیزی بر چیزی داللت« َلفَّ » از مادۀ« الِتفاف» واژه
، 1429، عمر) استمخلوط شدن  با یکدیگربه هم پیچیدن و ، معنی اجتماع کردن این واژه به (.207ص

 (411ص، 1369، محمدی و دیگران) تکرار شدهالبالغه نهج مرتبه در 6 التفاف مشتقات (.2023ص، 3ج
 :، ماننداستر سه مورد به معنی جمع کردن که د

ِت َو »الف(  ُة ِبِهم ِفی َعواِئِد َبَرَکِتها الَتفَّ «. آنها را در برگرفت، و تمام برکات آیین حق»؛ (192خطبه) «الِملَّ
ُة ِبِهم» منظور از عبارت ِت الِملَّ ، 1392، ابن أبی الحدید) پس از پراکندگی است یکپارچه شدن؛ «َوالَتفَّ

؛ الَتّفت «ةرِخ نیا و اآلدُّ في ال هِ وا بِ اُز َف فَ  هُ اتُ کَ َر بَ و سالِم اإل ُد ائِ َو م َع یِه لَ ت َع َف اتَ کَ ت: تَ فَّ التَ » (.168صص، 13ج
یعنی اینکه منافع و برکات اسالم شامل حال آنها شد)آنها را دربرگرفت( و به واسطه آن در دنیا و آخرت 

 (.57ص ،19ج، 1408، دخیل) «کامیاب و رستگار شدند
ْت ، َو ِعْبَداُنُکْم  َو َها ُهْم َهُؤاَلِء َقْد َثاَرْت َمَعُهْم »ب(  هم اکنون بردگان » :(168خطبه) «ِإَلْیِهْم َأْعَراُبُکم اْلَتفَّ

شود می ع( استفاده)از این کالم امام«. اندنشینان اطراف شما به آنها پیوستهجوشند و بادیهها می شما با آن
با تمام قدرت در آن شرکت  ی محروم اجتماعهاهگرو ه ویژهو ب دار بود بسیار ریشهکه شورش بر ضد عثمان 

 (. 446ص، 6ج، 1390، مکارم) داشتند

 الَلصق -3-7
، 5ج، 1404، ابن فارس) کندمی بر همراهی چیزی با چیز دیگر داللت« َلِصَق »ه از ماد« الَلصق» واژه
کار ه ب ای که بین آن دو شکافی نباشدبه گونه، به آن چسبید و آویزان شد به معنای« َلِصَق » (. واژه249ص

 تکرار شدهالبالغه نهجمرتبه در  10(. این واژه با مشتقاتش2011ص، 3ج، 1429، عمر) رفته است
 که در دو مورد به معنی پیوند آمده است: (410ص، 1369، محمدی و دیگران)
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دارای ، ی ریشه دارها هسپس در نظامیان با خانواد» :(53نامه) «ِبَذِوی الُمروءاِت َواألحساِب  الَصقُثمَّ »
دهد که می ع( در این نامه به مالک اشتر دستوراتی)امام«. روابط نزدیک برقرار کن ،شدهشخصیت حساب 

، 1388، ابن میثم) همراه باشدها  یعنی در این پست و مقام با آن؛ نشین شودشده نزدیک و هم با افراد یاد
 (. 475ص، 7ج

به معنی رابطه و پیوند خویشاوندی به کار رفته و مصداق وحدت « لصقَالّ » آید که واژهمیر گونه ب این
چنین  «َلصق» ر جدایی و گسستگی است که در واژهعاطفی است. وجه تمایز این واژه با واژه وحدت د

 شود. نمی مفهومی یافت

 الَضّم  -3-8
(. این واژه 357ص، 3ج، 1404، ابن فارس) کندمی در اصل بر سازگاری بین دو چیز داللت« َضّم » واژه

مصداق در که در دو مورد  (666ص، 2ج، 1391، قرشی) آمدهالبالغه نهجمرتبه در  12با مشتقاتش 
 وحدت به کار رفته است:

پس از »؛ (100خطبه) «َنشَرُکم َیُضمُّ َحّتی ُیطِلَع اللُه َلُکم َمن َیجَمُعُکم َو ، َفَلِبثُتم َبعَدُه ما شاَء اللهُ »الف( 
که خدا شخصی را برانگیزاند که شما را مّتحد سازد و  تا آن، گذرانیدمی چندان که خدا خواهد زندگانی، او

، مغنیه) الیت استوحدت کلمه بر مبنای حق و و« َیُضمُّ » مراد از واژه«. پراکندگی شما را جبران نماید
 (.435ص، 2ج، 1387
ِم ِباأل»ب(  ظاِم ِمَن الَخَرِز َیجَمُعُه َو َو َمکاُن الَقیِّ جایگاه رهبر چونان » :(146خطبه) «هُ َیُضمُّ مِر َمکاُن النِّ

در  «زمامدار» . در این عبارت«دهدمی را مّتحد ساخته و به هم پیوند هاهریسمانی محکم است که مهر
شده است. منظور از این تصویر محسوس به محسوس بیان نقش و  تشبیه« رشته» و ارتباط بهایجاد پیوند 

به همراه لشکریان برای مصاف با ایرانیان  به عنوان خلیفه، «بن خطاب عمر» جایگاه مهم زمامدار است تا
، 1384، اهخوچمن) از هم گسسته نشود و نظام امورنرود و بر جای خود چون قطب آسیاب ثابت قدم باشد 

به معنی پیوستگی توأم با اصالح در میان گروهی از مردم که از قبل « ضّم » که واژه توان گفتمی (.346ص
بلکه اجتماع ، گیردبه کار رفته است. این واژه نه تنها اجتماع سیاسی و نظامی را در برمی، پراکنده بودند

 شود. می فکری و فرهنگی را نیز شامل

 اإللزام -3-9
. به تعبیر دیگر است به معنی پیوستگی چیزی با چیز دیگر به طور دائم و واجب« َلِزمَ » از مادۀ« إلزام» واژه

 10(. این واژه 208ص، 10ج، 1360، مصطفوی) رودمی بر همراهی و پایداری و وجوب مدارا به کار
که به دو نمونه از آن در معنی  (409ص، 1369، محمدی و دیگران) تکرار شده استالبالغه نهج رتبه درم

 شود:می پیوستگی دائم اشاره
ُکم فَ أوا انُظُر » الف( ِبُعوا َاَثَرُهم لَزُمواأهَل َبیِت َنِبیِّ مردم! به اهل بیت پیامبرتان »؛ (97خطبه) «َسمَتُهم َواتَّ
الزموا » عبارتمنظور از «. قدم جای قدمشان بگذارید، بروید، دارنداز آن سو که گام برمی، بنگرید
است « ثقلین» در واقع اشاره به همان حدیث، . این سخناست ع()پیروی از دستورات اهل بیت« َسمَتُهم
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ع( در این جا همان )منظور از اهل بیت ه است.بدان اشاره فرمود، ص( در آن حدیث متواتر)که پیامبر
 (. 315ص، 4ج، 1390، مکارم) باشدمی ع()امامان معصوم

َنَن ا الَزُموافَ »ب(  َنةَ السُّ ص( باقی بمانید که )پس باید بر سنت پیامبر» :(138خطبه) «لقاِئَمَة َواآلثاَر الَبیِّ
َنَن القاِئَمة» منظور از عبارت«. برپاست و بر آثار رسالت تکیه نمایید که آشکار است این است « الَزُموا السُّ

(. 361ص، 8ج، 1351، خوئی) دهدمی شریعت دستور پیمودن مسیررا به پیروی از سنت نبوی و  ها که آن
 شودمی هم در حق و هم در باطل استعمال« إلزام» ولی واژۀ؛ رودمی حق به کار بارهتنها در« ُلزوم» واژۀ

 کاره زیرا جزء در حق ب؛ (. این واژه مصداق وحدت عقیدتی مطلوب است464ص، 1ج، 1412، عسکری)
زیرا که ؛ داللت دارد یبر پیوستگی دائم« إلزام» تفاوت این واژه با وحدت در این است که واژه رود.نمی

 جدایی و گسستگی است. ابتدا در ، که در وحدت درحالی، مقّید به مفهوم دائم است

 بَع الشَّ  -3-10
، ابن منظور) استاصالح کردن و افساد کردن و از اضداد ، پراکندگی، به معنی جمع کردن« بَشَع » واژه

 شودمی گفته« بَشَع » (. به جمع کردن چیزهای پراکنده به ترتیب صحیح و منظم439ص، 3ج، 1997
، قرشی) تکرار شدهالبالغه نهج مرتبه در 16(. این واژه با مشتقاتش 300ص، 1ج، 1412، عسکری)

 کردن آمده است:که در دو مورد به معنی جمع  (597:2ج، 1391
آن بدانید! »؛ (150خطبه) «َصدعاً  َیشَعَب َو  َشعباً َیصَدَع ... َأال َو ِإنَّ َمن َأدَرَکها ِمّنا َیسری ِفیها ِبسراج  ُمنیِر »

ت های گمراه و جمعیّ  ...در آن گام می نهمد ، گربا چراغی روشن، دریابدرا  های آینده فتنه کس از ما که
 این است که «َیشَعَب َصدعاً » مراد از ترکیب«. کندآوری میجمع جویان پراکنده راحقرا پراکنده و  ستمگر

، ابن أبی الحدید)«کندرا به وحدت نظر و اتحاد تبدیل میاختالف نظر و تفرقه اهل هدایت و ایمان »
به الگوپذیری از ائمه بیان برای تشویق مردم این جمله را ع( )امامتوان فهمید که می (.126ص، 9ج، 1392
به دو صورت اسمی و فعلی به معنی جمع کردن توأم با اصالح نمودن فساد به  «شعب» واژهاست.  فرموده

 ت.کار رفته و مصداق وحدت اجتماعی استعمال شده اس

  ؤمال  التَّ  -3-11
 هیعنی قرار دادن چیزی در مکانی به انداز؛ شدن است ردر اصل به معنای پُ « َمَل » هاز ماد« َتماُلؤ» واژه

، مصطفوی) چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی؛ تا این که ظرفیت آن مکان تکمیل گردد، ظرفیت آن مکان
، محمدی و دیگران) تکرار شدهالبالغه نهج مرتبه در 20 این واژه با مشتقاتش (168ص، 11ج، 1360

 کردن آمده است:که در یک مورد به معنی همکاری ( 424:1369
همانا ناکثین عهدشکن به جهت نارضایتی از » :(169خطبه) «َعَلی َسخَطِة ِاماَرتی َتماَلُؤواِانَّ هُؤالِء َقد »

مراد از  متحد شدن و یکپارچگی است و« ماَلُؤواتَ »مراد از فعل «. حکومت من به یکدیگر پیوستند
، 2ج، 1426، عبده) است حه و زبیرلط« هؤالء»زشتی و ناخشنودی است و مراد از واژه، «السخطة»واژه
ع( )و خشنود نبودن از خالفت امام (. این خطبه به اصحاب جمل اشاره دارد که به دلیل دشمنی236ص

به معنی تعاون و همکاری با « ماُلؤالتَّ »برای جنگیدن با او در بصره متحد شدند و یکدیگر را یاری کردند.



 1401 بهار و تابستان، 26شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم228

 

   
 

خشم شدیدی که ) شدن با واژه َسخط نشینیبه کار رفته که به دلیل هم یکدیگر برای ایجاد نزاع و درگیری
تفاوت وحدت با َتمالؤ این است که  مصداق وحدت اجتماعی نامطلوب است.، مقتضی عقوبت است(

 رود.می در حالی که تمالؤ بر نوعی از اجتماع به کار، کندمی مصادیق اجتماع داللت هوحدت بر هم
 
ر -3-12  الَتظاه 

َظَهَر َیظَهُر »کند و می گردیدن در پس پوشیدگی داللت نیرومندی و پدیداربر « َظَهَر » از مادۀ« َتظاُهر» واژه
به کار رفته « کمر نیرومند» و« وقت ظهر» یعنی آشکار شد و پدیدار گردید و همچنین به معنای؛ «ُظُهوراً 

 استکند و بر عکس شکم می که توان و نیرو را جمع چرا؛ باشدمی است که اصل در همۀ آنها پشت انسان
کار رفته  یاری کردن و متحد شدن بهدر معانی « َتظاَهَر الَقوم» (. ترکیب471ص، 3ج، 1404، ابن فارس)

محمدی ) تکرار شدهالبالغه نهج مرتبه در 112با مشتقاتش  (. این واژه1442ص، 2ج، 1429، عمر) است
 شود: می شارها ( که به دو مورد آن286-285، صص1369 ،و دیگران

جاِل »الف(  اِلِم ِمَن الرِّ َلَمةَ  ُیظاِهُر ... ِللظَّ  ستمکاران را یاری ... ستمکارمردم »؛ (350حکمت) «الَقوَم الظَّ
 (. 497ص، 4ج، 1426، عبده) باشدمی تعاون و همکاری« ُیظاِهُر » مراد از واژه«. دهدمی

یُت َعنهاالَعَرُب َع  َتظاَهَرِت َو اللِه َلو»ب(  ب در نبرد با اعرابه خدا قسم! اگر » :(45نامه) «َلی ِقتالی َلما َولَّ
 اش تصور که درباره را ییای ع( ناتوان)امیرالمؤمنین«. از آن روی برنتابم، من پشت به پشت یکدیگر بدهند

به این ترتیب که اگر تمام عرب برای بر آن تأکید می کند از خود سلب کرده و با سوگند جالله  کردند می
 (.394ص، 7ج، 1388، ابن میثم) گرداند دبر نخواه هارو از آن ،به پشت هم دهندمبارزه با او پشت 

به معنی تعاون و همیاری در نزاع و درگیری به کار رفته و دارای بار معنایی منفی است. این واژه « َتظاُهر»
 ایی مشترک وحدت با َتظاُهرمؤلفه معن نیرومندی اجتماعی نامطلوب است. ـ مصداق وحدت سیاسی

 است.

 بالتألّ  -3-13
، 1ج، 1404، ابن فارس) است چیزی شبیه اینمایل شدن و بازگشتن و ، به معنی تجمع کردن« َاَلَب » ماده
آمده است. متعدی الزم و به صورت ، جمع کردن و تحریک کردن، (. این واژه به معنی جمع شدن129ص 

ل آن به معنی جمع شدن و باب تفعیل آن به معنی  جمع کردن و جمع کردن توأم با افساد نیز به کار باب تفعُّ
 مرتبه در 5(. این واژه با مشتقاتش 59ص، 1ج، 1391، قرشی) گویی جمع کردن مردم بر فساد است؛ رفته
 آمده است: چینی و وحدت نامطلوبتوطئهی امعن به (28ص، 1369، دیگرانمحمدی و ) البالغهنهج

َب » قَصوَن  َتَألَّ
َ
منظور از  «.بیگانگان در کینه توزی و دشمنی با او مّتحد شدند» :(194خطبه) «َعَلیِه األ

َب َعَلیه األقصوَن »عبارت او دور بودند برای جنگیدن با امام  از این است که کسانی که از نظر نسبی« َتَألَّ
جمع شدن به معنای « یلَ تأّلب َع » در این عبارت(. 175ص، 12ج، 1351، خوئی) ع( گردآمدند) علی

 توطئه چینی به کار رفته است.برای ایجاد 
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 استجالب-3-14
به معنی راندن از سویی به سوی دیگر و آوردن چیزی از محلی به محل دیگر است که بر « َجَلَب » مادۀ

، مصطفوی) استعالء و تسلط داللت دارد. باب إفعال آن به معنی پشتیبانی و یاری کردن به کار رفته است
، محمدی و دیگران) تکرار شدهالبالغه  نهج مرتبه در 14با مشتقاتش (. َجَلَب 112-111صص، 2ج، 1360
آمده است و در این بخش از پژوهش به دو  «جمع کردن»ی اکه در پنج مورد به معن( 87-86صص، 1369

 شود:می مورد از آن اشاره
یطاَن َقد َذَمَر ِحزَبُه َو »الف(  گاه باشید! که شیطان» :(22خطبه) «َجَلَبهُ  اسَتجَلَب َاال َو ِإنَّ الشَّ حزب و ، آ

 «.خود را از هر سو فراهم آورده استیارانش را بسیج کرده و سپاه 
یطاَن َقد َجَمَع ِحزَبُه َو »ب(  را همانا شیطان حزب خود » :(10خطبه) «َخیَلُه َو َرجَلهُ  اسَتجَلَب َإال َو ِإنَّ الشَّ

لشکریان طلحه و زبیر را  ها ع( در این عبارت)امام. «است را فراخواندهپیاده های لشکر خود جمع کرده و 
 دست به ایجاد تفرقه در امت اسالمی زدند ،طلبیده است که به خاطر جاهتشبیه به لشکریان شیطان کر

 (. 456ص، 1ج، 1390، مکارم)
به کار و شورش با مشتقاتش به معنی فریاد زدن از روی قهر و جمع کردن برای ایجاد فساد  «َجَلَب » فعل
مصداق  168و  32ی هاهاین واژه دو بار به باب استفعال و دو بار به صورت اسم فاعل در خطب اند. رفته

مصداق وحدت در  185اجتماعی نامطلوب به کار رفته و یک بار به باب إفعال در خطبه  -وحدت سیاسی
 ت.اجتماعی استعمال شده اس

 گیرینتیجه
 مهمترین نتایج و دستاوردهای این پژوهش عبارت است از:

به کار نرفته  -که در زبان فارسی وجود دارد -به معنی اّتحاد و همبستگیالبالغه نهج در« َوحَدة». واژه1
ترکیب شدن  با« واحد» مانند، مشتقات آنولی از ؛ استعمال شده است« تنها و یگانه» یبلکه به معن، است

 .با اسمی به مفهوم اّتحاد استعمال شده است

نوعی رابطه معنایی نیز ، روندمی . اسامی یا افعالی که در یک متن با حروف جر در کنار یکدیگر به کار2
بیشترین « َعلی» رنزدیک شد. حرف ج هاهتوان به معنای واژمی، با یکدیگر دارند که با کشف آن رابطه

مکانی یا استعاره به کار رفته معنایی وحدت دارد که در معنی غیری حوزه ها هنشینی با واژکاربرد را در هم
 است. 

ّم ، الَتواُصل» عبارتند از:« وحدت» . واژگان جانشین حوزه3 ف، الَرتق، اللَّ ، ِالِتفاف، اإلحِتشاد، الَتألُّ
ّم ، الَلصق ب، الَتظاُهر، الَتماُلؤ، الَشعب، اإللزام، الضَّ « جتماعا» در این میان واژه«. جالبستاو  الَتَألُّ

 معنایی با وحدت را دارد. بیشترین تداعی هم
به مخاطب نقش ایفا معنای وحدت در القای  تواند می «وحدت» . استفاده از واژگان جانشین کلمه4

 نماید.
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، اندبررسی شده «ی واژگانیهاآیی باهم» عنوانکه تحت  حوزه معنایی وحدتدری همنشین هاترکیب. 5
االجتماع  ،األلَفةاالجتماع علی »مانند: بر اتحاد مطلوب  ی داّل هاشوند: یکی ترکیبمی به دو دسته تقسیم

 ؛«َتقوی اللهِ الّتمّسک ب»و  «القرآِن  َحبلالّتمّسک ب» ؛«جلالّر َعَلی َعَلی اإلماِم و  جتماعاال، الِعَزةُ  علی
َعَلی االجتماع »مانند: ،اتحاد نامطلوب بر ی داّل هادیگری ترکیب ؛«ذات الَبینإصالح/ صالح  »

االصطالح »، «حّب الَعَلی االصطالح »؛ «ّي َتکذیِب النب َعَلیاالجتماع »، «َعَلی الُفرَقةِ  االجتماع»،«الباطِل 
 «.َهضِم الَعَلی الّتضافر »و « َعَلی الُفُجورِ الّتواخي » ؛ و«َعَلی اإلدهان

، برادری، اّتحاد، مفاهیمی چون جمع شدن ،معنایی وحدت هی مربوط به حوزهاهع( از واژ). امام علی6
، اجتماعی، به کار برده و برای مصادیقی همچون وحدت عقیدتی را پیوستن و اصالح کردن، همکاری

 سیاسی و عاطفی استعمال نموده است.
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