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تأملی در یکی از خطبههای نهجالبلاغه
چکیده
در یکی از جلسااات درک ه به «نهجالبلاغه» اختصااای یاهته بود ،در مذخم مورد ب م ما
«خطبه ایمان» در نار دیگر مطالب مطرح گردید؛ خطبهای ده ساطری با م توایی متنو ،،هررده
و پرنغز ،موجز و ساالالبرانگیز ،نیازمند تفساایر و تذوی  ،در عباراتی گاهی بهظاهر از هم گریز.
این ویژگیها باعم شااد تا نهن نگارنده را در ن سااوی لاک و درک درگیر ند و اراهای
اند پیش ورد .درین گیرودار رهایی از اراها ،اون به شروح عربی معتبر و اوّلیه و نزدیک به
زمان تدوین «نهجالبلاغه» و ساارر مآخم ارمه هن رجو ،شد ،با دو پدیدۀ جدید روبهروگرتم ه
موجب گفتار در پیش رو گردید و مرا در حال حاضااار از دیگر مباحم گره  .این دو پدیده:
یکی -اهزودن قسامی تازه بر متن «نهجالبلاغه» از «ایمان» بود توسا شارحی برجسته و نام ور.
دیگری -در ارتباط با همبستگی دو جمله بود ه انین مینمودند از هم گریزانند ،و پاسخ یکی
از اراهای نگارنده .این دو پدیدۀ جدید در هضااایی از اندیرااه و تذم مورد ب م و بررساای
دقیق قرار میگیرند ،قوت و ضاع ها در یینۀ اخلای تجسم مییابد ،تا نجا ه نویسندۀ مقاله
هم درین م ف

یینه گردان م ض نباشد.

کلیدواژهها :سید رضی ،نهجالبلاغه ،ایمان ،عاریه در دل ،ابن ابی ال دید ،حاج  ،ما ،مِن.
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در یکی از جلساااات درک دانراااجویان د تری زبان و ادبیات هارسااای ه به نهجالبلاغه
اختصاای یاهته بود ،در مذخم مورد ب م «خطبۀ إیمان» مطرح شاد و سهم لاک در ارتباط با
ن ادا گردید.
اما این خطبۀ وتاه ده سطری ه حدود هف

موضو ،را در برگرهته بود ،ازجمله:

 ایمان و اقسامش.
 برار

از سی و تر ش.

 هجرت و ترک دیار.
 شرای هجرت.
 مستضع
 حج

و اقسامش.
و مدیری .

 اغتنام هرص .
تذم اینجانب را به خود مراااغول داشااا

و اراهایی در نهن برانگیچ

ه ارا ظاهر

جملهها در ارتباط تنگاتنگ نیسااتندچ ارا مطالب سااانگین ،ههرسااا وار مدهاندچ ارا مطالب
پیچیدۀ نیازمند تفسیر و توضیح ،در عبارتهای وتاه رها شدهچ و دیگر اراها.
انبوه «اراها» و مقاصااد در م ا ماندۀ خطبه ،مرا بر ن داش ا

تا به شااروح معتبر و اولیۀ

نهجالبلاغه در متون عربی ن ،رجو ،نم .طبیعی بود درین زمینه و درمجمو ،،از نظر اسااتواری
مطالب ،گساتردگی مباحم ،تجزیهوت لی معقول ،و نزدیکی زمانی با عصر گزینرگر متن :سید
رضی ( )624-953شرح ابن ابی ال دید ( )454- 514در اولوی

نچس

قرار گیرد.

شارح ،در مقدمۀ شرح خود ( )5/1 :1915یاد ور میشود :تا نجا ه خبر دارد سی قب از
وی جز یک نفر:
«سااعید بن هبه الله» معروف به «قطب راوندی» به شاارح نهجالبلاغه نپرداخته اساا  .این
شااچه هم به علّ

صاارف وق

خویش در رشااتۀ هقهِ تنها ،مرد این میدان نیساا

للفقیه أن یشرح هذه الفنون المتنوّعه ،و یخوضَ فی هذه العلوم المتنوّعه»

« ...وَ أنّی
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ن گاه ه در شارح ابن ابی ال دید به دنبال اص مطلب رهتم و از خطبۀ مورد ب م سراغ
گرهتم با دو مسئله تازه روبهرو شدم ،یکی – تقسیم ایمان به سه قسم بهصورت نی و مبتنی بر
نهّ خود نهجالبلاغه:
ال ) هَمِنَ الإیمان ما یکون ثابتاً مُستَقِراً فی القلوب.
ب) و عَواریَّ فی القلوب.
ج) و عَواریَ بین القلوبِ و الصّدور.
ه مرروح این سه مورد را در بیان شارح به اختصار انین میبینم:
مراد از قسام اوّل ،ایمان حقیقی پایدار و اساتوارِ نرسته در دل ،رُسته از برهان یقینی اس .
و از قسام دوم ،ایمان امانتی ناپایدار در دل ،رُسته از جدالهای بیبنیان و خالی از برهان یقینی.
و از قسام سوّم ،ایمان امانتی در هاصلۀ دل و سینه ،ناپایدار و در نوسانُ ،رسته از تقلید و حسن
ظن به دیگران و هاقد دلی های جدلی و برهان( .ابن ابی ال دید :شرح نهجالبلاغه)120/1911،19،
تازگی این تقسایم سهگانه سچ

مرا خوش ال رد ازین روی ه نسچههای معمولی و متداول

هاقد ن بودند و هق در تقسایم ایمان ،دو قسام :اول و سوم را یاد ور شده بودند ،گویا قسمی
دیگر متصور نیس

یا م تم نمیباشد.

تازگی این تقسایم ،مرا به جساتجو و بررسای دیگر شروح راند بچصوی شروح معتمد
اوّلیاه اون اار «قطب راوندی» (تولدچ )519-و ابن میثم (تولدچ )413 -متن عربی نها ،ه:
«عند جُهَینه الخبرُ الیقین» خوشابچتانه در هرصتی وتاه تصویر عربی هر دو شرح توس دوستی
دانشدوس ا

در اختیارم قرار گره

و متوجه شاادم متن خطبه همان اس ا

ه در نسااچههای

متداول عصور بعد حضور دارد .امّا «ابن میثم» به اقتضای تقدّم زمانی «ابن ابی الحدید» بر وی از
تقسیم سه گانه وی گاهی داشته و ن را مورد بررسی قرار میدهد ،و انین یاد ور میشود:
تقساایم «ایمان» به دو قساام  ،در نسااچۀ خود رضاای با خ خویش و بساایاری از دیگر
نسااچههای معتبر مده اساا  ،ولی ابن ابی ال دید «ره» در شاارحش بر مبنای نسااچهای ه در
اختیار داشته ،اقسام ایمان را سه قسم نق می ند بدین صورت« :فمن الإیمان ما یکون ثابتاًمستقراً
الص دور ،الی
فی القلوب ،و مِنْهُ ما یکون عواریَ فی القلوب ،و منه ما یکون عواری بین القلوب و ّ

أجل معلوم»(.)111/6 ،1602
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در اینجا بود خوشا الی من رنگ حماسای خود را ببازد ،اون رقیبی در ر

تقسیم ابن

ابی ال دید از راه رساد و به گمانش «جاء مِنْ سَ بإ بِنَبإ» و سچنانی تازه بر زبان ورد و به نقد
سااچنان «ابن ابی ال دید» نهتنها در تقساایمات ایمان بلکه در موارد دیگر نیز بپردازد .از نجا ه
نقدهای «ابن میثم» عجولانه اس

اینجانب ضمن بیان سچنان وی ،در داوری و ت لی خویش

در نار ابن ابی ال دید میایسااتد« .ابن میثم» در تعقیب تقساایمات سااه گانه «ابن ابی ال دید»
ص حّت هذه الرّوایه فالمعنی یعود إلی ما قلنا من القِسمه ،فإنَّ العلم بما
انین میگوید« :وأقول إن َ

یستلزمه البرهان او غیرِه من الإیمان ،إن بلغ حدّ المَلَکه فهوالثابت المّستقر و إلّا فهو العاریه».
«و الذی أراه أنّ القسم الثانی تکرارٌمن قلم النّاسخ سهواً(».همان)111/6 ،
در ارزیابی این نقد ،شاایساته اسا

پیرااپیش ساچن خود «ابن میثم» در تفسایر دو قسم

«ایمان»«نهجالبلاغه» ورده شود ه انین میگوید:
«فتلک الاعتقادات إن بلغت حدّ الملکات فی النفوس فهی الإیمان الثابت المستق ّر فی القلب؛ و

إن لم یبلغ حدّ الملکه ...فهی العواری المتزلزله»()114/6
نگارنده ،معتقد اسا

توجیهات و ملاحظات ابن میثم به دلار نی خالی از اشاکال نیس .

اولاً -مقایسااۀ ایمان و اعتقادات با «مَلَکه» ناهماهنگ اساا ؛ زیرا «ایمان» از امور قلبی اساا

و

وابسااتههای ن؛ نه اون «مَلَکه» ه از یفیّات نفس خوانند .دیگر -اینکه «مَلَکه» را بطیئه الزّوال
گفتهاند؛ (جرجانی :تعریفات )11 ،1924،نه «ثاب

مساتقر» انانکه در بیان قسم اوّل از ایمان در

خود نهّ خطبه مده اسااا ( .ابن ابی ال دید )112/19 :و در معنی «ثاب » دیگران نیز متم ر
شاادهاند« :یُقال ش یءٌثابتٌ ،ای مس تقرلایزول» (ابوهلال :تاب الفرو  )101 ،1615،و یا اینکه
«ثاب » را نقیض «زار » می ورند (راغب :مفردات) و روشن اس

ه این تعبیرها با بطیئه الزّوال

هم غوشی ندارند.
اهزون بر اینها شاچه «ابن ابی ال دید» بر این عقیده اس  :سی از راه «برهان» به «ایمان»
رساد ،م ال اس

از اعتقادش برگردد ،یا بالا و پایین ید )120/19( .بنابراین به ار گیری تعبیر

«مَلَکه» در مورد قسم اول از ایمان در ت لی «ابن میثم» جای اشکال اس .
ثانیاً -ابن میثم در معادلۀ «ایمان» و «مَلَکه» به بسترهای نها ه «قلب» یا «نفس» اند عنای
نداشته ه تفاوت ن دو در حدّ را ب و مر وب باشد؛ «قلب» برتر نریند و «نفس» هروتر.
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ثالثاً -نادیده گرهتن تقساایم ابن ابی ال دید از جانب ابن میثم با توساا به صاا

عنوان

ش بَّثُ بکلّ حش ی ٍ» اس  -زیرا میتوان
«عاریه» در حق ن اون قسام اخیر ،یاد ور «الغریق یَتَ َ
گف  :اون هر سه قسم را «ایمان» گویند نیازی به تقسیم نیس

و یک عنوان بسنده باشد و هر

سه را میتوان «ایمان» گف .
دیگر ضع
در روای

سچن ابن میثم ،شتاب زدگی در نقد و هقدان تذم در متن دو قسم اخیر ایمان

ابن ابی ال دید اس  ،ه دو مقولۀ متفاوت با هم هستند انانکه مراهده میشود:

الص دور»()120/19
«و منه ما یکون عَواریَ فی القلوب؛ و منه ما یکون عَواریَ بین القلوب و ّ
در روای

حاضاار «ایمان» در مقولۀ اوّل «عاریه در قلب» اسا

و نگه دارندهاش خود «قلب» نه

بیرون از ن؛ امّا در مقولۀ دوم ایمان در هاصالۀ «قلب» و «سینه» در تردّد اس
نادارد ،مثا اینکه دربارۀ یکی دریاه

و جای خاصی را

و تعهدی صاااورت بگیرد و ن دیگری را مهم و رها

گمارند.
رابعاً -با توجه به نچه گفته مد نمیتوان مدعی شااد ه در تقساایم بندی ابن ابی ال دید
تکرار وجود دارد ،و مسئله از خامۀ نسچه نویسها به خطا سر زده اس .
نچه «ابن میثم» را به این نقدها و نظرها راانده اس

دو ایز اس  :یکی -نسچۀ موجود

در نزد وی به خ خود «سااید رضاای» ه هاقد تقساایمات سااه گانه «ایمان» بوده؛ و دیگری-
نساچههای بسیار از «نهجالبلاغه» و شارحان دیگر ه تقسیمات سه گانه را نداشتهاند( .ابن میثم:
 )115/6پس ریراه اختلاف جا اسا چ باور این جانب ن اس
نهجالبلاغه به خ سیدرضی را در دس

ه ابن ابی ال دید هم نسچۀ

داشته اس ؛ امّا غیر از نسچه ابن میثم .زیرا گرد ورندۀ

نهجالبلاغه در یک مقطع وتاه زمانی از منابعی مراچه ماده ،این مجموعۀ امروزی را نساخته
اسااا ؛ بلکه بچش بزرز از زندگی خود را در مقاطع مچتل

به جمع وری ،جرح و تعدی ،

تصاا یح و تنقیح ،اسااتچراج و انتچاب اختصااای داده .طبیعی اساا

در طول ایّام با توجه به

شارایطی ه رخ نموده ،و روایات و مصاادری تازه ه در دسترک قرار گرهته ،نسچههایی ازین
مجموعه به خ خود سید رضی نیز صورت گیرد ،انانکه خود بدان تصریح می ند و مرکلات
و م و استیها و اختلاهات را یاد ور میشود:
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ن اختلاف شاادید در روای ها

اس  .دیگر گاه سچنی گزیده در روایتی به شیوهای نق شده ،و در روایتی دیگر به شکلی بهتر
مجدّد بوده اس ا

مده ه شااایسااته ثب

واه بسااا بین گزینش روای ها ،هاصاالۀ زمانی باعم

تکرار برخی مطالب از سار سهو یا هراموشی گردیده باشد ،نَه قصد و اراده .با وجود این احوال
من مدّعی نیساتم به همه جوانب ساچنان ن حضرت م ی بوده و ایزی از قلم نیفتاده اس ؛
بلکه بعید نمیدانم تا نچه ازدسا

رهته ،بیش از ن باشاد ه به دس

مده(».ابن ابی ال دید:

)59/1
اما در مورد اصا متن خطبۀ مورد مناقراه ه معمولاً پیش از شارح می ید؛ نسچۀ ابن ابی
ال دید ت قیق م مد ابوالفضا ابراهیم برخلاف شرح ممزوجِ وی ،اقسام ایمان را در متن اولیه
دو قسم نران میدهد ،نگارنده ن را ار نسچه نویسان یا ااپچانهها میداند ،و قطعاً متن خطبه
در ابن ابی ال دید مطابق شرح ممزوج وی بوده اس .
دیگرمس أله تازه ،در ارتباط با خطبۀ ایمان در شارح ابن ابی ال دید ،پاسچی بود به یکی از
به انسجام مطالب خطبه ،ازجمله در عبارات نی :

اراهای نگارنده نسب

«والهِجْرةُ قائمهٌ علی حدّها الأول ،ما کان للهِ فی أهل الأرض حاجهٌ مِن مُس تسِرّ الأمّه و مُعلِنها.

لا یقع اسمُ الهِجْره علی أحدٍ.)121/19(»...
انانکه ملاحظه میشاااود عبارت «ما کان لله  ...و مُعلِنها» در هاصااالۀ ما قب و ما بعد خود
ارتباطی تنگاتنگ با ن مجموعه ندارد و خوانندۀ ژرف نگر نرا احسااااک می ند ،بچصاااوی
زمانی ه «ما» را نا هیه بدانیم .از نجا ه این از هم گریزی بر «ابن ابی ال دید» پوشااایده نبوده
وی نظر «ابن راوندی» را در مورد «ما» ه نا هیه ( )1باشااد به االش می رااد و ن را «إدخال

کلامٍ منقطعٍ بین کلامَیْن متصل أحدُهما بالآخر» ه ص یح نیس  ،میداند ( )129/19و خود برای
حفظ ارتباط اساااتوار بین عبارات متن خطبه« ،ما» را در معنی «مدّت» میگیرد؛ یا به اصاااطلاح
معروف :مُرادف «مادام» و در تفسیرش انین میگوید« :مادامَ التکلیفُ باقیاً» و ن گاه در تعقیبش
می ورد :این اسااا

معنی «ما کان لله تعالی فی اهل الأرضِ حاجهٌ» ( )129/19یعنی در حقیق

«مادام» به جای «ما» اس

و «تکلیف» به جای «حاجت».
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این تذوی و تفسایر ،اهزون بر مسئله ی «ما» به دو نکته هم اشارت دارد :یکی اهمی

«مِن»

در عبارت «مِن مُستَسِرّ الأمه» دیگری معنی «حاجت» یا مراد از ن.
مساائله ی «ما» نزد ابن ابی ال دید در نچه گفته مد روشاان شااد؛ امّا اهمیّ

«مِن» حرف

جرّ ه در وته عبارتهای تفسیر «ما» حضور نداش  ،نرانگر ن بود میتوان نادیدهاش گره .
ازین روی «ابن ابی ال دید» در پاساخ به معنی «مِن مُس تَسِرّالأمه و مُعلنها» و نقش «مِنْ» ،اولی را
در حکم «مادام لله فی أهل الأرضِ المُستَسِرّباعتقاده و المُعلِنِ حاجهٌ» به حساب می ورد ،و دومی
را «زارد» ه در صاورت حمف ن «مُستَسِرّ» و «مُعلِن» بدل از «أهل الأرض» باشند ،و در صورت
حضور به «مُتَعلَّقی» وابسته نبود ،مانند «ما جائنی مِن أحدٍ»(همان)126/19:
اگر این جانب «ابن ابی ال دید» بزرز را بر پاسااخ مناسااب به یکی از اراهایش بسااتاید،
نقدش را درموردتوجیهات «مِن» پنهان نمی ند .زیرا اولاً -زیادت «مِن» نزد علمای زبان شناسان
اون امام ن ویان – و دیگران ( )2ش رویی دارد از ن جمله :وقو ،پس از نفی یا نهی یا شرط
یا اساتفهام (سیبویه :الکتاب()91/1 ،1611،جرجانی عبدالقاهر :المُقتَصِد هی شرح الإیضاح بی تا
( )106/0ابن هرااام :مغنی اللبیب ،صااه  1313 ،605-4م) ثانیاً -همسااان سااازی بسااتر «مِن»
درمتن خطباه باا «ما جائنی مِن أحدٍ» قیاک مع الفار را تداعی می ند ،زیرا اشاااتراک تنگاتنگ
ندارند .ثالثاً -ارا «مِن» زارد باشااد و ن را متعلق به م موهی عام به عنوان حال ندانیم تا از قبی
«فاجتنِبُوا الرِّجسَ من الأوثانِ»(/92حج) به شمار یدچ
دیگر نکته ،در تفسایر «ما» ه ابن ابی ال دید بدان اشااره رده تفسایر «حاجت» در عبارت
«للهِ فی الأرض...حاجه» اس ا

ه در ظاهر نیازمندی خدا را به زمینیان می رساااندو خلاف ادب

میباشاااد .ازین روی و برای رهع شااابهه« ،ابن ابی ال دید» این واژه را ه نقراااش در جمله
مبتداسا

در معنی «تکلی » می نراند و میتوان گف

جنبه «مجاز مرس » را دارد از قبی ن ر

«سابب» و ارادۀ مُسَبّب ،نه «استعاره» انانکه «ابن میثم» بدان تصریح دارد (صه )413-11/16
مگر اینکه از «استعاره» معنی لغوی اراده ند.
س ّر
ض حاج ٌه من ُمس َت ِ
با توجه به نچه در مورد ساه واژۀ درون متنی «ما کان لله فی أهل الأر ِ

الأمّه و مُعلِنها» ه عبارت بودند از «ما» و «مِن» و «حاجه» با صراح
انین نتیجه گره :

یا اشاره گفته مد ،میتوان
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«ما» را در معنی «مدت» یا «مادام» و «حاجت» را در معنی «تکلیف

و عبادت» و «مِن» را زارد به حساب می ورد و مدخولش را بدل از «أهل الأرض»
راوندی با اشاااره در تعبیرش «ما» را ناهیه میداند .و در مورد «حاج » و «مِن» طبق نسااچۀ
نگارنده سچنی ندارد( .منهاج البراعه)666/0 ،1624 ،
ابن ابی ال دید در مورد وی انین میگوید« :و قال الرّاوندی ماها هنا نا فیه»( )129/19و ابن
میثم در روای

دیگر انین می ورد :قال قطب الدین الراوندی-رحمه الله« :-ما» ها هنا نا فیه ..و

«مِن» هنا لبیان الجنس )113/6( .اختلاف روای ها درین موارد ،گویای نسا

نسچههای هر سه

نفر با یکدیگر متفاوتاند ،و ظن راجح ن باشاد شفتگی از نسچه نویسهای بی مایه سر زده یا
سط ی نگرهای ویرانگر رخ نموده ،و گر نه در اص یکی بوده« ،عباراتُنا شتّی و حسنُکَ واحدٌ»
در متن مورد ب م از خطبه میتوان نظرات دیگر را هم اراره رد ،ازجمله:
یکی -در «مُس تس رّ و مُعلن» هنگامی ه «حاجت» را «تکلیف» و «عبادت» در نظر گیریم،
میتوان ن دو را اساام هاع یا مفعول یا مصاادر میمی گره

و مرااکلی پیش نیاید .دو دیگر

میتوان تعبیر «مِن مُستَسِرّ الأمّه» را ظرف لغو به حسااب وریم؛ بدین معنی حرف جر «مِن» زارد
نباشاد بلکه ن را متعلق به «حاجت» بدانیم؛ زیرا این حاج
و مطلوب تکالی

مردم اس

دینی خودشان در پی ترک دیارشان باشند ،نه حاج

تا برای یفی

ص یح

خدا.

درین صاااورت «حاجت» در معنی خودش به ار میرود نه معنی مجازی یا اساااتعاری ،و
«مِن» هم در معنی معروهش ه ابتدا و غاز موارد خای اس

مینریند .سه دیگر میتوان «مِن»

را «بیانیّه» خواند تا «ظرف مساتقر» و متعلق به م موف باشاد و مجمو ،جار و مجرور «صف »
برای «حاج » قرار گیرد.
نتیجه

سااچنان زیبا و دلکش و دلنرااین امیرملمنان :نامهها ،هرمانها ،خطبهها ،مث ها و اندرزها ه
به مناساب ها و پیرامدهای متعدد و متنو ،در طول زندگی پر حوادث ن بزرگوار شک گرهته
و بر زبان جاری شاده اسا  ،بیش از ن بوده به قید تاب
شود.

در ید؛ و یا به امان

حاهظه سپرده

تذملی در یکی از خطبه های نهجالبلاغه
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بنابراین نچه در مآخم و منابع قدیم از ن حضرت مده گزیدهای از ن سرارمه هصاح
و بلاغ

اسا

ه بهترینراان به وسایلۀ ساید رضی ( 953ه )624 -برادر واک سید مرتضی

( 955ه -)694-ااه از نظر علمی و هقهی و دیگر هنون هروتر از وی بود؛ امّااا در عزّت نفس و
مناع

طبع و ترااجیع دینی و شااعر و ادب وی جای دیگر می نرااساا  -به نام «نهجالبلاغه»

هراهم مده.
مقالۀ پیش رو بر م ور یکی از خطبههای ن به نام «إیمان» ه ویژگی خای خود را دارد
میارخد  .ایجاز عبارات ،تذم برانگیزی مقاصاد ،هرااردگی مطالب ،ساانگینی مفاهیم ،ههرس
وار بودن مضاااامین و جادایی ظااهری برخی ازجملهها از یکدیگر ،اراهایی در نهن خوانندۀ
متذم برمی انگیزد تا جایی ه حدک زند شااید این ساچنان ده سطری پر نغز ،بچری از خطبۀ
ام باشاااند ،انانکه برخی از شاااروح دربارۀ ن عبارت «و من لام له علیه السااالام» به ار
گرهتهاند (م مد عبده :بی تا .)914/1
ازین روی نگارنده به جسااتجو و بررساای در این زمینه پرداخ  ،منابع و مآخمی معتبر و
شاروحی اصی عربی اوّلیّه ،و امّهاتی از ارمه هنون را به ار گره  ،روزهای متوالی و هفتههای
طولانی را در این مسیر به پایان برد تا نجا ه خود در موارد متعدد از بررسی و تذم در مطالب
خطبه ،به را و نظرات خای دس

یاه .

در غازِ گیر و دارِ بینش و ساانجشِ همین مباحم با دو مساائله روبرو شاادم ه اختصااای
مقالۀ حاضار را بدان موجب شاد :یکی -اهزودن قسمی تازه ،بر اقسام دوگانۀ متداول و معروف
ایمان در نسچههای رایج و در دسترک عموم.
دیگر مساائله -پاسااخ یکی از اراهای نگارنده در مورد عباراتی از ن خطبه بود ه انین
مینمودند با هم انس و الفتی ندارند.
هرورهتن در این مباحم ،ن انان عمیق و دامن گیر بود ه مرا از پرداختن به دیگر نکتهها
و پیام های خطبه باز داش

وخودرا مصدا سچن حاهظ دیدم:

انان پر شد هضای سینه از دوس

ه هکر خویش گم شد از ضمیرم
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یادداشت
 .1درین مورد ،شاایساته تم ر اس

ابن راوندی در نسچهای ه در اختیار نگارنده بود تصریح به ناهیه

بودن «ما» ندارند ،به نظر میرسد نسچه ابن ابی ال دید و ابن میثم ،با نسچه نویسندۀ مقاله متفاوت
بودهاند.
ه «اَخفَش» ابوال سن ،سعیدبن مَسعده (چ021-هاااا) از شاگردان

 .0این نکته شاایستۀ یاد وری اس

برجساتۀ« ،سایبویه» امام النُ اه (چ 112 -هاااا) و بزرزتر از وی به سنّ و سال ،و رسانای دانش و
میراث اساتادش به مردم( ،هاضالی« :سیبویه پیروای ن ویان»1953ی )190 -1برخلاف استادخود،
اِزدِیاد «مِن» را در جملههای مثب

نیز جایز میداند و به یۀ «یَغفِرلَکُم مِن ذنوبکم» استرهاد می ند

(زمچراری :المفصّ  ،12/1بی تا) گویا وی بر این باور اس
و حمهش یکی اس ا

«مِن» در یۀ موردنظر و اَمثالش ،ن ر

و به غرو و م توای لام ساایب نرساااند ه این خود نرااان زیادت لمه

باشد.
 .9نگارنده نمیداند ه پیراوای زبانراناساان ن روز ،در مورد امثال اساترهاد «اخفش» اه اندیریده
اسا  ،اما این شاگرد ضعی
مثب

امروزی وی ،اعتقاد دارد ن نمونههای قر نی مرتم بر «مِن» در لام

ه باعم دل ساپردگی «ابوال سان» گرته تا نها را در شما و «مِن» «زارده» به حساب ورد،

َحس بها ال َّمآنُ ماءً» ( /03نور) دارد ،زیرا «مِن» در نها زارد نیس ا  ،بلکه
جنبۀ «کَس رابٍ بِقیَعهٍ ی َ
برای اهادۀ تبعیض مده ،و لام با حمف ن رمز و راز خود را از دس

میدهد.

 .6اینک برای روشان شدن مطلب و جرقهای از رمز و رازهای قر نی ،مجموعه یات در برگیرندۀ سه
عنصاار «یَغفِر» ُم و «ذنوب» ه رُسااتنگاه اسااترااهاد در ن ر و حمف «مِن» اندو پنج مورد ،اراره
میگردد و برخلاف «اخف » به تفاوتهای ن پرداخته میشاود ،تا گوشهای از اعجازهای قر ن در
اینش و گزینش و رانش واژهها گفته ید:
ال ) یَدعوکم لیغفرلکم مِن ذنوبکم ویُوخّر إلی أجَلٍ مُسمّی (/12ابراهیم)
ب) یا قَومَنا أجیبوا داعیَ الله وآمنوا به یَفغرلکم مِن ذُنُوبکم ( /91احقاف)
ج) یَغفِرلَکُم مِن ذنوبکم و یُوخِّرکم الی أجَل مُسمّی (/6نوح)
د) یَغفر لکم ذُنُوبکم و یُدخِلُکم جناتٍ تَجری من تحتها الأنهار (/10الص )
ها) یُصلح لکم أعمالَکم و یَغفرلکم ذُنوبَکم ( /11احزاب)

تذملی در یکی از خطبه های نهجالبلاغه

سال یازدهم

901

 .5انانکه ملاحظه میشاااود مچاطبان این یات دو گروهند «مُنکران و ج روان» و «ملمنان و پا ان و
پرهیز اران» و هر دو گروه به رحم

و غفران الهی در استقام

بر مسیر درس

و اتچان ن ،وعده

داده شاادهاند :گروه اول -به بچراای از غفران با ن ر «مِن» ه اهادۀ تبعیض می ند ،و گروه دوم با
حمف ن ه مال رحم

را میرساند.

 .4از جنبۀ دیگرحضور «مِن» در یهها ،همچنانکه مال را تقلی میدهد و از غفران می اهد ،در تلفظ
هم از سرع

وص غفران به «ذنوب» میگیرد و ایجاد هاصله می ند .امّا در حمف ن ،همۀ جنبهها

به حُسن میانجامد همچنانکه مقتضای حال ن را میطلبد.
کتابنامه
 .1ابن ابی حدید ،ابوحامد بن هبه الله1911( .هاااا1341-م) .شرح نهجالبلاغه .ت قیق م مد ابوالفض
ابراهیم .ااپ دار احیاء الکتب العربیّه.
 .0ابن میثم ،مال الدّین ،میثم بن علی بن میثم1602( .هااااا ااااا1333م)« .شاارح نهجالبلاغه» ااپ
دارالثقلین .بیروت :لبنان.
 .9ابن هرااام ،جمال الدّین انصاااری1313( .م)« .مُغنی اللّبیب» .ت قیق د تر مازن مبارک و م مد علی
حمدالله ،بیروت.
 .6جرجانی ،ساید شااری  ،علی بن م مدبن علی« .)1924( .التّعریفات» ااپ مصاار .اهسا  ،انترااار
ناصر خسرو -تهران.
َصااادهی شااارح الإیضااااح».
 .5جرجاانی ،عبادالقااهربن عبدالرّحمان بن م مد( .بی تا) .تاب المُقت ِ
106/0ت قیق د تر اظم ب رالمرجان.
 .4راغب ،حسین بن م مد بن المفضّ  ،ابوالقاسم (1930هااا ااا131م)« .مفردات الفاظ القر ن» ت قیق
ندیم مرعرلی .ااپ التقدم العربی.
 .1زِرِ لی ،خیرالدّین «الذعلام»1316( .م) .دارالعلم للملایین ،بیروت ،لبنان.
 .1زمچراری ،جارالله ،م مودبن عمر (بی تا)« .المفصّ » ضمیمۀ شرح ابن یعییش .نرر «اداره الطّباعه
المنیره» مصر.
عبدالساالام م مدهارون.
ّ
 .3ساایبویه ،أبی براار ،عَمربن عثمان بن قنبر1611( .هااااا) .الکتاب» ت قیق
دارالجی  ،بیروت.
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رضی ،م مدبن حسین بن موسی...بن جعفر الصاد علیه السّلام (953ا626ها) گزیننده متن

«نهجالبلاغه».
 .11عبده ،شیخ م مد( .بی تا)« .شرح نهجالبلاغه» .ااپ مصر.
 .10عسکری ،ابو هلال ،حسین بن عبد الله بن سه 1615( .هاااا اااا1302م) « .تاب الفرو » .ت قیق و
ت ریه احمد سلیم حمصی ،طرابلس :لبنان.
 .19هاضالی ،م مد« .)1953( .سایبویه پیراوای ن ویان» .انتراارات دانرگاه هردوسی مرهد ترجمه و
ت قیق و ت ریه تاب «سیبویه امام الن اه» از استاد علی نجدی ناص  ،استاد «طه حسین».
 .16قطب راوندی ،سااعیدبن هبّه الله« .)1624( .مِنهاج البَراعه هی شاارح نهجالبلاغه» ت قیق عبد اللّطی
وه مری.

