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تحقیق در ضبط حکمت  ۲۵۲نهجالبالغه« :و اإلمامة نظاماً لألمة»
حامد شریعتی نیاسر ،1منصور پهلوان

۲

(تاریخ دریافت مقاله 97/10/11 :ـ تاریخ پذیرش مقاله)98/3/5 :

چکیده

در حکمت  252نهجالبالغه آنجا که امیرالمؤمنین علی(ع) از فلسفۀ شرایع و احکام و
حکمت آنها با مطلع «فرض هللا االیمان تطهیرا من الشرک» سخن میگوید ،عبارت
«االمامة نظاماً لالمة» آمده است که بر اهمیت مسئلۀ امامت در رهبری امت داللت دارد.
اما در برخی نسخههای متأخر ،این عبارت بهصورت «األمانة نظاما لألمة» ثبت شده
است که به اهمیت امانتداری در حفظ نظام امت اشاره دارد .از سوی دیگر متأسفانه در
سالهای اخیر تحریفهایی از ناحیۀ برخی از ناشران و مصحّحان در شروح نهجالبالغه
بهعمل آمده است ،بهطوریکه متن نهجالبالغۀ درج شده در ابتدای شروحی مثل
ابنابیالحدید و ابنمیثم با متن شرح شده ،توسط شارح مطابقت ندارد که از آن جمله
است :عبارت «االمامة نظاماً لالمة» .در این مقاله با استناد به نسخههای کهن و شروح
معتبر نهجالبالغه و نیز سیاق عبارت و روایات قریب المضمون دیگر اثبات شده است
که ضبط «االمامة» صحیح است .امامت است که رکن اساسی در نظام امت را دارا
میباشد و بر آن تأکید شده است نه «امانت» و بیگمان تمایالت کالمی برخی از
شارحان همچون محمد عبده و صبحیصالح در برگزیدن ضبط «األمانة» مؤثر بوده
است.

کلید واژهها :امامت ،امانت ،حکمت شرایع ،نظام امت.
 .1استادیار گروه علوم قرآن و ادبیات عرب دانشگاه مذاهب اسالمی (نویسندۀ مسئول)؛
Email: hshariati@ut.ac.ir

 .2استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران؛
Email: pahlevan@ut.ac.ir
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 .1طرح مسئله
در بعضی نسخههای نهجالبالغه در عبارت «واإلمامة نظاما لألمة» به جای کلمۀ «اإلمامة»
واژگان دیگری آمده است .به عنوان مثال در نسخۀ محمد عبده آمده است« :وَ األَمَانَاتِ
نِظَاماً لِلْأُمِة» [ ،28قصار ،]250یعنی امانتها نظامی برای امت است و در نسخۀ صبحی
صالح آمده است« :وَ األمانَة نِظَاماً لِألُمة» [ ،26قصار ،]252یعنی امانت نظامی برای امت
است .در برخی منابع کهن که در ادامه به آن اشاره خواهد شد نیز ،گاه به جای لفظ
«امامت» ،لفظ «امانت» ذکر شده است .از سوی دیگر متأسفانه در سالهای اخیر
تحریفهایی از ناحیۀ برخی از ناشران و مصحّحان در شروح نهجالبالغه بهعمل آمده
است بهگونهای که ناشران برای صرفهجویی در هزینههای حروفچینی و صفحهآرایی به
برخی متنهای چاپ شده از نهجالبالغه مثل چاپ صبحیصالح اعتماد کرده و متن
نهجالبالغۀ او را در ابتدای شروحی مثل ابنابیالحدید و ابنمیثم گراور کردهاند؛ غافل از
آنکه متن نهجالبالغۀ صبحیصالح با آن شروح الزاماً مطابقت ندارد .بهعنوان مثال در این
دو شرح اخیر ،شارحان «واالمامة نظاماً لألمة» را شرح کردهاند در حالیکه متن گراور
شدۀ نهجالبالغه در آنها «و األمانة» است 1،یا در شرح قطب راوندی که به منهاجالبراعه
موسوم است و شرح منتخبی از خطب و نامهها و حکمتهاست ،با آنکه وی این حکمت
و حکمتهای پسوپیش آنرا شرح نکرده است ،اما ناشر متن حکمت را با ضبط «االمانة»
گراور کرده است 2.همچنین در متن منتشر شدۀ اخیر از شرح الهیجی بر نهجالبالغه
 .1در متن نسخههای چاپی موجود از ابنابیالحدید (م« ،)655االمان» ثبت است [نکـ  ،3 .ج ،4ص350؛
 ،4ج ،19ص ،]86لکن ابنابیالحدید خود ،امامت را شرح کرده است و مینویسـد« :و فرضـت اإلمامـة
نظاما لألمةـ و ذلك ألن الخلق ال یرتفع الهرج و العسف و الظلم ـ و الغضب و السـرقة عـنهم إال بـوازع
قوي ـ و لیس یکفي في امتناعهم قبح القبیح ـ و ال وعید اآلخر ـ بل ال بد لهم من سلطان قاهر یـنظم
مصالحهم ـ فیردع ظالمهم و یأخذ على أیدي سفهائهم [ ،3ج ،4ص351؛  ،4ج ،19ص .]89جالـبتـر
آنکه در متن چاپی پنج جلدی از شرح ابنمیثم طبع تهران «االمانات» ثبت است [ ،10ج ،5ص ]365و
در متن منتشر شدۀ تك جلدی این شرح طبع بحرین «االمانة» ثبت است [ ،9ص.]991
 . 2در متن شرح قطب راوندی این حکمت با ضبط االمانة نقل گردیده است [ ،41ج  ،3ص  ،]346ولـی
از آنرو که راوندی به شرح آن مبادرت نکرده است ،بهنظر میرسد این قسمت افزودۀ مصـحح باشـد،
زیرا وی در توضیح مراجع خود که بدان در تصحیح اعتمـاد کـرده اسـت ،ذیـل عنـوان «النسـخ التـي
اعتمدنا علیها في تصحیح المتن» ،پس از ذکر سه نسخۀ خطی از شرح قطب راوندی ،چهارمین مرجع
خود را متن نهجالبالغۀ موجود در شرح ابنابیالحدید ،چاپ مصر عنوان میکند و مینویسد4« :ـ متن
نهج البالغ المطبوع مع شرح ابنابیالحدید المطبوع بمصر ،و رمزنا لها بالحرف «ید».
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ضبط «االمانة» آمده [ ،]57حال آنکه در متن شرح همین چاپ و نیز در نسخۀ قدیمیتر این
شرح (چاپ سنگی) «امامة» شرح داده شده است« :امامت و پیشوا بودن را از جهت نظام گرفتن
کار امت و اطاعت امام را از جهت بزرگ شمردن منصب امامت ،55[ »...ص ]314و نیز چنین
است در دو شرح معاصر پیام امام [نکـ  ،51 .ج ،14ص 103 ،84 ،83و  ]104و بهجالصباغه
[نکـ  ،35 .ج ،13ص 171و  .]184لذا باتوجه به اهمیت بحث امامت ،تحقیق در وجه درست
ضبط این عبارت و بررسی مستندات آن میتواند راهگشای درک بهتر نهجالبالغه و جایگاه
واالی آن بهخصوص در موضوع امامت و رهبری امت باشد.
 .۲هشدار برخی پژوهشگران در خصوص بیدقتی در نقل

برخی پژوهشگران شیعه با فرض گرفتن درستی ضبط امامت ،هشدارهایی را نسبت بهوقوع
جعل و تحریف در نهجالبالغه مطرح کردهاند که ذیالً به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1ظاهراً اولبار مرحوم سیدجواد مصطفوی مؤلف کاشف نهجالبالغه و مترجم اصول
کافی در کنگرۀ سوم نهجالبالغه در سال  62از تبدیل لفظ «امامت» به «امانت» در
نهجالبالغه بهعنوان یکی از اغالط موجود در نسخههای مطبعی خبر داده است .وی
مینویسد «در نسخۀ چاپی صبحیصالح کلمۀ «االمامة» به «االمانة» و در نسخۀ عبده به
«االمانات» تحریف شده است :تعجب اینجاست که ابنابیالحدید عبارت را امامت معنی
کرده است ،ولی متن همان نسخه را نویسندگان مسامحهکار یا مغرض ،امانت ضبط
کردهاند و این یا خیانت است و یا جهالت» [ ،16ص27؛  ،48ص156ـ.]157
 .2مصحّح شرح فارسی مولی فتحهللا کاشانی بر نهجالبالغه در سال  1364در پاورقی
ذیل این عبارت نوشته است« :در نهجالبالغۀ عبده آمده« :و االمانات نظاماً لالمة» ،اما در
نهجالبالغههای دیگر از قبیل نسخهای که سال کتابت آن  494هجریست و نسخههای
مال فتحهللا و منهاج البراعه و غیره «االمامة» ثبت است که از حیث معنا نیز مناسبتر
است .در شروح ابنمیثم و ابنابیالحدید نیز اگرچه ناشران آنها ،عبارت را بهصورت
«االمانة» و «االمانات» نقل کردهاند ،اما خود شارحان آن دو کتاب عبارت «و االمامة نظاماً
لالمة» را شرح کردهاند ،پیداست که در نسخۀ معتمد آنها «االمامة» ثبت بوده است؛
معلوم نیست شیخ محمد عبده و صبحیصالح ،بر اساس چه مستنداتی حکمت را به
صورت «االمانة» و «االمانات» نقل کردهاند [ ،42ج ،3ص .]405
 .3محمدهادی امینی نویسندۀ محقق در مقالهای با عنوان «نهجالبالغه بین عواصف
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التحریف و النقصان» مینویسد« :فحین یتحدث االمام امیرالمومنین(ع) عن التوحید و
العدل و النبوه و االمامة فی خطبه و کتبه و حکمه نجد کلمه االمامة استحالت الی کلمه
االمانة و هی خیانه ال تغتفر اعاذنا هللا سبحانه منها و ینبغی تصحیحها بصوره عامه و
المضحك أن شروح نهجالبالغه المطبوعه فی السنین االخیره فی ایران و لبنان اثبتوا فی
المتن کلمه االمانة و تحدّثوا فی الشرح عن االمامة» []11؛ یعنی هنگامی که امام
امیرالمؤمنین(ع) در خطبهها و نامهها و حکمتها ،از توحید ،نبوت و عدل سخن بهمیان
میآورد ،میبینیم که کلمۀ امامت ،یكباره تبدیل به امانت می شود ،این خیانتی نابخشودنی
است که پناه میبریم به خدا از چنین خیانتی .این حکمت بایستی بهدرستی تصحیح شود.
خندهآور آن است که شرحهای نهجالبالغه که در سالهای اخیر در ایران و لبنان چاپ
شدهاند ،در متن ،کلمۀ امانت را ثبت کردهاند و در شرح ،از امامت سخن میگویند [.]12
 .4در سرمقالۀ مجلۀ تراثنا که ویژۀ جامع نهجالبالغه ـ سید رضی ـ است ،آمده است:
«و لکن کلمه «االمامة» تحرّفت في نسخه صبحيالصالح إلی «األمانة» بالنون ،و في نسخه
محمد عبده (و هي نسخه محمد محیيالدین عبدالحمید) إلی األمانات و هذا غیض من
فیض مما ابتلي به کتاب نهجالبالغه من محققیه وناشریه و طابعیه ،فقد دخل علیه منهم
الذوق الخاص ،في زمان فسد فیه الذوق و ماتت السلیقۀ ودخل علیه منهم ـ أیضا ـ
الهوی والتعصب ،فحذفوا ما یخالف فرقهم ومذاهبهم و لو کان یخلّ بسیاق النص الذي
تولوا ضبطه و تحقیقه» []58؛ یعنی کلمۀ امامت در نسخۀ صبحیصالح به امانت و در
نسخۀ عبده به امانات تحریف شده است و این نمونهای کوچك از نمونههای فراوانی
است که کتاب نهجالبالغه ،از جانب محققین و ناشرین و چاپکنندگان آن گرفتار شده
است .آنان ذوق خاص و سلیقۀ نامیمون خود را از روی هوی و هوس و تعصب در
نهجالبالغه داخل کردهاند و کلمات مخالف گرایشها و مذاهب خود را حذف کردهاند،
گرچه با سیاق متنی که متولی ضبط و تحقیق آن شدهاند سازگار نباشد.
 .5مرحوم عزیزهللا عطاردی در ذیل حکمت  244نهجالبالغه مینویسد« :فی بعض
النسخ «االمانة» و هی تحریف فاحش لعبت بها أیدی النساخ» []26؛ یعنی در بعضی از
نسخ ،بهجای امامت ،امانت ثبت است و این تحریف فاحشی است که آنرا دستان
ناسخان به بازیچه انجام دادهاند .او همچنین در مقدمۀ تصحیح خود بر نهجالبالغه با
عنوان کلمهالمحقق مینویسد« :ورد فی الحکمه  252من النسخ القدیمه کافه «و اإلمامۀ
نظاما لألمۀ» و هذه الجمله فی االخری مصحفه و محرفه اذ وردت فی النسخ المطبوعه
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«واالمانة نظاماً لألمة» و هذا التصحیف فی نهجالبالغه قائم منذ القرن السابع الهجری» [ ،26ک و
ل]؛ یعنی در حکمت  252عموم نسخههای قدیمی ،عبارت «و اإلمامة نظاماً لألمة» ثبت است و
این جمله در نسخههای دیگر بهصورت تصحیف شده و محرف «واالمانة نظاما لالمة» ضبط
شده است و این تحریفی در نهجالبالغه است که از قرن هفتم آغاز شده است.
 .6فارس حسون تبریزیان ذیل این عبارت ،در پاورقی نهجالبالغهای که به همت وی
چاپ شده مینویسد« :فی اکثر النسخ المطبوعه «واالمانة» و ما اثبتناه هو الموافق للنسخ
الخطیه و لکن االیدی غیر االمینه تالعبت بالنص و غیرت کلمه االمامة باالمانة الغراض
ال تخفی» [ ،]23یعنی در بیشتر نسخههای چاپی ،امانت ثبت است ،اما آنچه که ما ثبت
و ضبط کردهایم ،موافق نسخههای خطی است ،ولی دستان خیانتکار در آن تصرف
کرده و کلمۀ امامت را به امانت ،برای اغراضی که پوشیده نیست ،تبدیل کردهاند.
 .7قیسعطار در مقدمۀ نهجالبالغهای که به تصحیح وی منتشر شده است مینویسد:
«و فی الحکمه  241قوله(ع)« :و اإلمامة امامة نظاماً لالمة» فحرفت فی بعض المطبوعات
العامیه الی «واالمانات نظاما لالمة» (محمد عبده) و فی بعضها االخر «و االمانة نظاما
لالمة» (صبحیصالح)» [ ،22ص]17؛ یعنی در حکمت  241امامت ثبت است ،اما در
نسخههای چاپی عامه ،این کلمه به امانات و امانت تحریف شده است .او در توضیح این
سخن مینویسد« :عندنا المتن الصحیح الخالص الذی نقف من خالله علی تالعب
المتالعبین و تبدیل المبدلین و تحریف المحرفین لبعض المواطن التی ال تروفهم» [،22
ص 14و ]15؛ یعنی نزد ما متن صحیح و خالصی است که از دستبرد بازیگران و تبدیل
مبدالن و تحریف محرفان در مواردیکه ـ خوششان نمیآمدهـ مصون است.
 .8مرحوم دشتی نیز مینویسد« :غرضورزیها و اعمال سلیقههای شخصی در متن و
عبارات خطبههای نهجالبالغه و دیگر متون روایی ،یکی از مشکالت بسیار مهم جمعآوری
اسناد و شناسایی واقعیت متون روایی است؛ مثالً صبحیصالح در نسخۀ خود ،جملۀ (و اإلمامة
امامة نظاما لالمة) را به (واألمانة نظاما لألمة) تبدیل نموده ،در نتیجه جملۀ دوم ،چون واقعیت
ندارد در دیگر متون روایی به چشم نمیخورد و قابل تحقیق و بررسی نمیباشد [ ،20ص .]32
 .۳گزارشی از ضبط «االمامة» در مصادر و منابع
در بسیاری از منابع ،شروح و همچنین نسخ خطی و قدیمی نهجالبالغه این حکمت
«االمامة نظاماً لالمة» ثبت گردیده است که گزارشی از آنها ذکر میشود.
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 .1 .۳نسخههای خطی نهجالبالغه
در بسیاری از نسخههای خطی نهجالبالغه ،ضبط «االمامة نظاما لالمة» وجود دارد که
برخی از آنها به این شرح است:
 .1نسخۀ منسوب به سال  406ق :این نسخه را مرحوم سید هبهالدین شهرستانی در
مجلۀ المرشد گزارش کرده است و اخیراً در لندن با مقدمۀ سیدجواد شهرستانی چاپ
عکسی شده است .کهن بودن این نسخه قطعی است (بدون برگشمار).
 .2نسخۀ  469ق :این نسخه در کتابخانۀ آیتهللا مرعشی نجفی موجود است و چاپ
افست آن نیز در سال  1406ق .در قم منتشر شده است .متأسفانه این نسخه ،ناقص و
فاقد بخشی از حکمتهای نهجالبالغه است و حکمت مورد بحث در آن مذکور نیست.
 .3نسخۀ  483ق :چاپ افست ،این نسخه با اهتمام سیدمحمدمهدی جعفری و انتشارات
مرکز پژوهشی میراث مکتوب در سال  1389منتشر شده است .در این نسخه در صفحۀ ،387
حکمت با ضبط «االمامة» ثبت است ،اما باید توجه داشت که اصل این نسخه ناقص بوده و تا
صفحۀ  382است و صفحۀ  387در بخش نونوشته و الحاقی آن قرار دارد.
 .4نسخۀ  493ق :این نسخه متعلق به فاضل کتابشناس فخرالدین نصیری است که
توسط کتابخانۀ جامع چهلستون بهصورت افست در سال  1402ق .و با مقدمۀ مرحوم
حاج حسن آقای سعید تهرانی منتشر شده است .در سال کتابت این نسخه و اصالت آن
تردیدهایی از ناحیۀ نسخهشناسان و کتابشناسان صورت گرفته است .در ص 284این
نسخه ،حکمت با ضبط «و االمامة» ثبت است.
 .5نسخۀ مورخ 538ق .موجود در :دانشگاه علیگر ،هند ،فاکسی میله :علیگر :مکتبه
موالنا آزاد ،دلهی :مرکز فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .2010/1433 ،برگ  159الف.
 .6نسخۀ مورخ ماه صفر  544ق .تحریر در سانزوله،کاتب :محمدبنمحمدبناحمدبن
نقیب موجود در :مدرسۀ نواب مشهد (اکنون :کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،شمارۀ
 )13847نسخۀ عکسی :مرکز احیا ،قم شمارۀ .2
 .7نسخۀ مورخ  556ق .کاتب :محمدبنحسنبنمحمدبنعباس قمی ،بر این نسخه،
اجازۀ ابوالرضا راوندی به سال  571ق .و یادداشتی در آخر نسخه ،به خط علیبنمیثم
بنمعلی بحرانی (پدر ابنمیثم شارح نهجالبالغه) به سال  643ق .موجود است .چاپ
فاکسی میله مرکز النجف االشرف للتألیف و التوثیق و النشر (بدون برگشمار).
 .1الزم به ذکر است که بخشی از این فهرست را محقق ارجمند محمد حسین طالعی تهیه و برای نویسـندگان
ارسال کردهاند[ .همچنین برای آگاهی بیشتر در خصوص نسخ خطی نهجالبالغه ر.ک.]21 .
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 .8نسخۀ قرن ششم :تاریخ کتابت این نسخه به شمارۀ  874متعلق به کتابخانۀ ملك
آستان قدس رضوی واقع در تهران است و تصویر آن در کتابخانۀ دانشگاه قرآن و حدیث
شهرری نگهداری میشود .مطابق آنچه کاتب آن ،سلیمانبنمحمودبنمحمدبنقرابکی
(قرابك) البدری ،ذکر کرده پنجشنبه یازدهم شوال سال  566ق .است .در این نسخه،
ضبطی از این حکمت بهدست نیامد.
 .9نسخۀ مورخ جمادیاالولی  575ق .به خط :محمدبنعلی حمدانی ،موجود در:
کتابخانۀ مدرسی ،قم .عکسی :مرکز احیا ،شمارۀ  ،1818ص .357
 .10نسخۀ مورخ سدۀ ششم ،عکسی :مرکز احیا ،قم ،شمارۀ  ،508ص ( 387برگ
 194الف).
 .11نهجالبالغه طبق ضبط نسخۀ ابنسکون (مورخ  .)600تصحیح :قیس بهجت
عطار .مشهد :کتابخانۀ تخصصی امیرالمؤمنین(ع) 1393 ،ش .ص .738
 .12نسخۀ مورخ ماه رمضان  604ق .تحریر در موصل ،خوی ،کتابخانۀ مدرسۀ
نمازی ،شمارۀ  ،300عکسی :قم ،مرکز احیا ،شمارۀ  .487ص ( 325برگ  162الف).
 .13نسخۀ مورخ  7صفر  608ق ،به خط :علیبنطاهربنابیسعد ،از روی :نسخۀ خط
ادیب شاعر :ابویوسف یعقوببناحمدبنمحمد کرد نیشابوری متوفی ماه رمضان  484ق،
موجود در :کتابخانۀ دانشگاه تهران ،شمارۀ  ،1782عکسی :مرکز احیا ،قم ،شمارۀ  ،3ص
( 355برگ  181الف).
 .14مصباحالسالکین (شرح ابنمیثم) ،به خط مؤلف .کتابت :اواخر جمادیاالولی 674
ق .موجود در :کتابخانۀ شیخ علی کاشفالغطاء ،نجف .نسخۀ عکسی :کتابخانۀ مرکز
احیای قم ،شمارۀ  3151عکسی ،ص .308
 .15نهجالبالغه ،نسخۀ مورخ ذیالحجه  674ق .به خط :محمدبنحسین برهان
نظامی .با حواشی موجود در :کتابخانۀ آستان قدس رضوی ،شمارۀ ( 25084اهدایی
مقاممعظم رهبری) ،بدون برگشمار .در حاشیۀ نسخه ،به جملهای از خطبۀ فدکیۀ
حضرت زهرا(س) در تأیید مضمون این جمله اشاره کرده است.
 .16نسخۀ قرن هفتم :در پایان این نسخه ،تاریخ کتابت ذکر نشده است ،اما این
عبارت مشاهده میشود که :علقه الحسینبنمحمدالحسنی الشیرازی تعلیقا فی ربیع
االول سنه ثالث و تسعین و ستماه هجریه بمدینه السالم بغداد حرمها هللا تعالی .در این
نسخه که متعلق به کتابخانۀ ملك آستان قدس رضوی واقع در تهران است و تصویر آن
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در کتابخانۀ دانشگاه قرآن و حدیث شهرری نگهداری میشود ،در ص 363حکمت مورد
بحث با کلمه «اإلمامة» ضبط است.
 .17مصباحالسالکین (شرح ابنمیثم) .نسخۀ مورخ  677ق .به خط مؤلف .موجود در
کتابخانۀ چستر بیتی ،ایرلند .نسخۀ عکسی :مرکز احیای قم ،شمارۀ  3153عکسی ،ص.294
 .18نسخۀ مورخ سدۀ هفتم (با تعلیقات حسینبنمحمد حسنی شیرازی ،به تاریخ
ربیعاالول  )693موجود در کتابخانۀ ملك ،تهران شمارۀ  ،179عکسی :مرکز احیا ،قم،
شمارۀ  ،1089ص .363
 .19نسخۀ سدۀ  9ق .با حواشی فراوان و ترجمههای فارسی .موجود در :کتابخانۀ
شخصی آیتهللا حسنزاده آملی .نسخۀ عکسی :مرکز احیای قم ،شمارۀ  .86ص .341
 .20نهجالبالغه مورخ جمادیاآلخره  955ق .با ترجمۀ فارسی و حواشی فراوان فارسی و
عربی .کاتب :محمدبنحسنبناحمد شهرستانی .موجود در :مرکز احیای قم ،شمارۀ 134
خطی ( 681عکسی) ،ص  : 690مترجم در ترجمۀ فارسی گوید :و امامت را برای نظام امت که
اقتدا نمایند و بیابند سعادت و طاعت را به جهت تعظیم امامتِ با کرامت.
 .21نسخۀ سدۀ  10ق .موجود در :مرکز احیای قم ،شمارۀ  763خطی ،برگ .536
 .22نسخۀ مورخ سدۀ  9یا  10ق .موجود در :مرکز احیای قم ،شمارۀ  4444خطی،
ص .278
 .23نسخۀ مورخ محرم  1000ق .کاتب :محمدبنعبدهللا ،موجود در :مرکز احیای
قم .شمارۀ  3/1448خطی .ص .228
 .24نسخۀ شمارۀ  5690مرعشی ،برگ  .159توضیح :اصل نسخه ،مورخ  27شعبان
 655ق .است ،ولی برگ یاد شده مربوط به برگهای نونویس نسخه است که محمدباقر
واعظ تبریزی بهسال  1041نوشته است.
 .25نسخۀ مورخ ذیالحجه 1043ق .کاتب :محمدصالحبنحاجی باقر قزوینی ،موجود
در :مرکز احیای قم ،شمارۀ  3486خطی ،ص.386
 .26مصباحالسالکین (شرح ابنمیثم) ،نسخۀ مورخ  11جمادیاالولی  1068ق .نسخۀ
مقابله شده و معتبر .موجود در :مدرسۀ نمازی خوی شمارۀ  ،60ص .930
 .27نسخۀ مورخ ماه رمضان 1078ق .کاتب :عبدالکریمبنمحمدشریف حسنس
سیفی .موجود در :مرکز احیای قم ،شمارۀ  2533خطی .ص .505
 .28نسخۀ مورخ شوال  1080ق .کاتب :محسن ،از روی نسخۀ مورخ ربیعاالول .769
موجود در :مرکز احیای قم ،شمارۀ  773خطی .ص .213
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 .29نسخۀ سدۀ  11ق .با حواشی فراوان .موجود در :مرکز احیای قم،شمارۀ ،2405
ص.278
 .30نسخۀ سدۀ  :11با حواشی فراوان .موجود در :مدرسۀ صدر بابل .ص .447
 .31نسخۀ سدۀ  .11موجود در :کتابخانۀ کاظمینی یزد ،شمارۀ  ،136برگ .511
 .32نسخۀ سدۀ  .11موجود در :مرکز احیا ،قم ،شمارۀ  4702خطی ،ص .270
 .33نسخۀ قرن یازدهم :این نسخه به شمارۀ 42/928ع 16در کتابخانۀ آستان
مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نگهداری میشود و به گزارش کاتب آن محمدبن
مهدی کرکانی در شهر سلطانیۀ زنجان و از روی نسخۀ خطی سال  596کتابت شده
است .ظاهر آن و نوع کاغذ مورد استفاده ،حکایت از کتابت آن در چند مرحلۀ مختلف و
در قرنهای یازده و دوازده دارد .این نسخه در اختیار محدث قمی شیخ عباسبنشیخ
محمدرضا بوده است و در پشت جلد آن دستخط وی آمده است .در این نسخه ،حکمت
با کلمۀ امامت ثبت است.
 .34نسخۀ 1097ق :این نسخه به شمارۀ  39/536و  5در کتابخانۀ آستان مقدس
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نگهداری میشود و کاتب آن جعفربنقاضی راضی است .در
این نسخه نیز حکمت با کلمۀ امامت ثبت است.
 .35نسخۀ سدۀ  12ق .موجود در :مرکز احیا ،قم ،شمارۀ  2917خطی ،ص .235
 .36نسخۀ سدۀ  .12کاتب :حیدربننوربنحیدر قمی .موجود در :کتابخانۀ دانشگاه
ریاض ،سعودی ،شمارۀ  ،2446برگ .191
 .37نسخۀ مورخ  1318ق .کاتب :محمد حسین ارسنجانی .چاپ فاکسی میله.
تهران :فرهیزش 1391 ،ش ،ص .529
 .۲ .۳دیگر منابع و شروح نهجالبالغه

شارحان بزرگ نهجالبالغه از جمله ابنمیثم 1و ابنابیالحدید که به گفتۀ خود نسخۀ
دستنویس سیدرضی را دراختیار داشتهاند 2،در شرح خود لفظ امامت را ثبت کرده و به
توضیح آن پرداختهاند .حلوانی از دانشمندان قرن پنجم نیز در کتاب نزهة الناظر و تنبیه
[ .1برای آشنایی بیشتر با شرح ابنمیثم نکـ  14 .و ] 32
 .2ابنابیالحدید در ذیل شرح عبارتی از نهجالبالغه میگوید« :و قد وجدت النسخۀ التي بخط الرضي أبي
الحسن ـ جامع نهج البالغه» [ ،4ج  ،12ص .]3
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الخواطر این عبارت را با کلمۀ «و اإلمامۀ» نقل کرده است [ ،19ص ،46ح 14؛  ،46ص72
و .]73مال فتحهللا کاشانی(م ،)988در ترجمه و شرح خود بر نهجالبالغه این عبارت را به
صورت «و االمامة نظاما» نقل کرده است و در شرح آن مینویسد :و پیشوایی را برای
پیوستگی امت که اقتدا نمایند به او و برسند به سرمنزل سعادت» [ ،42ج ،3ص .]405
مجلسی (م )1111در بحاراالنوار به نقل از نسخهای از نهجالبالغه و مناقب ابنشهرآشوب
که در اختیار داشته است« ،االمامة» نقل کرده است [ ،45ج  ،6ص  1.]111ابوالحسین
یحییبنحمزة بنعلیالحسینی (زیدی مذهب ،م  ،)749در کتاب خود الدیباج الوضی
فی الکشف عن اسرار کالم الوصی ،شرح مبسوطی بر اساس ضبط «االمامۀ نظاما لألمۀ»
آورده است [ ،18ج  6ص  .]2907همچنین سید یحییبنابراهیمالجحاف ـ از اعالم
زیدیه ـ (م  )1102در کتاب ارشاد المؤمنین الی معرفه نهج البالغه المبین ،شرح
مبسوطی بر اساس همین ضبط دارد [ ،15ج  ،3ص 446ـ .]449
سیدمحمدمهدی جعفری در کتاب پرتوی از نهجالبالغه ،در متن «واالمامة نظاماً
لالمه» ثبت کرده است و در پاورقی نوشته است« :فی النسخ المخطوطه کلها :واالمانة»
[ ،24ج  ،5ص  ،]300که عبارت اخیر قطعاً غلط است ،زیرا نسخههای خطی متعددی از
نهجالبالغه که بهپارهای از آنها در فوق ،اشاره شده است «االمامه» ضبط کردهاند.
 .۴ضبط «االمانة»
با وجود آنکه در بیشتر نسخهها و شروح ،عبارت «و االمامة نظاما لألمه» ثبت شده ،اما در
تعداد اندکی از نسخ و نیز منابع دیگر ،عبارت بهصورت «االمانة نظاما لألمه» ثبت شده که
به دالیلی که خواهد آمد ،نادرست است و میتواند ناشی از بیدقتی در نقل درست این
عبارت باشد .در ادامه به برخی از این منابع اشاره میشود.
 .1نسخۀ خطی نهجالبالغه مورخ رجب  660کاتب :ابو جعفر محمدبنمحمد
ابینصربنمحمدبنعلی ،نسخۀ عکسی آن در کتابخانۀ مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی
در قم موجود است ـ بدون برگشمار.
 .2نسخۀ مورخ ذیالحجه  1259به خط محمد حسینبنعبدالعالی موجود در مرکز
احیای قم شمارۀ .884
 .1البته در نقل مجلسی اندک تفاوتی با متن نهج البالغه در عبارت بعدی آن دیده میشود که بـه جـای
«والطاعة تعظیما لالمامة ،عبارت «و الطاعة تعظیما للسلطان» آمده است.
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 .3حکمت  252نهجالبالغه در مجموعۀ نفیس غررالحکم و دررالکلم آمدی(م)550 .
نیز بعینه آمده است و این اختالف نسخ در آنجا نیز وجود دارد ،چنانکه بعضی
نسخههای این کتاب مانند غرر ترجمۀ محالتی« ،االمامة نظاما لالمه» و بعضی دیگر مانند
غرر ترجمه انصاری« ،االمانة نظاما لالمه» ضبط کردهاند .شارح بزرگ غررالحکم آقاجمال
خوانساری امامت را شرح کرده و در پایان به اختالف نسخ و ضبط االمانة نیز تصریح
میکند .وی مینویسد« :و فرض کرده امامت را ،از برای انتظام أحوال أمت ،چه ظاهرست
که انتظام احوال هیچ گروهی بیفرمانفرمایی نشود و هرچند آن فرمانفرما جائر باشد،
وجود او بهترست از این که فرمانفرمایی نباشد ،زیرا که هرگاه فرمانفرمایی نداشته
باشند ،هریك آنچه توانند از ظلم و جور بهعمل آورند و همچنین مردم خارج ،به طمع
تاخت و تاراج و قتل و سبی ایشان افتند و ظلم فرمانفرما هر چه باشد ،برابری با آنها
نکند و هرگاه امامی باشد که از جانب حقتعالی منصوب شود و عادل و معصوم باشد،
پس انتظام احوال دنیوی ایشان ،بر وجه ابلغ بشود و هر گاه عارف به همۀ معارف دینیّه
و احکام شرعیه باشد و امر بهمعروف و نهیازمنکر کند ،اطاعت او سبب انتظام احوال
اخروی ایشان نیز گردد ،پس بهجهت این ،حقتعالى فرض کرده بر خود ،نصب امامی بر
اوصاف مذکوره ،در هر زمان که اگر اطاعت او کنند ،احوال دنیوی و اخروی ایشان نیز
منتظم گردد و اگر نکنند آنچه بر حقتعالی باشد ،از لطف بهعمل آمده باشد و تقصیر از
ایشان باشد ،تا ایشان را حجتی بر او ـ تعالی شأنه ـ نباشد و حجت حقتعالى بر ایشان
تمام باشد و در بعضی نسخهها «االمانة» به نون ،به جای «االمامة» به میم ،واقع شده و
بنابراین ترجمه این است که« :فرض کرده امانت را که مقابل خیانت باشد ،از برای انتظام
احوال امت» ،و این نیز صحیح است نهایت نسخۀ اول ظاهرتر و مناسبترست به سابق و
الحق آن» [ ،2ج  ،4ص .]456
 .4در مناقب ابنشهر آشوب(م ،)588این عبارت در ضمن مباحثی که ذیل عنوان «فی
قضایاه بعد بیعه العامه» آمده ،در هر دو چاپ ایران و بیروت (به ترتیب به سالهای  1379و
 1415ق ).به صورت «وَ الْأَمَانَة نِظَاماً لِلْأُمة» ثبت است [ ،6ج  ،2ص 377؛  ،7ج  ،2ص .]436
 .5در عیون الحکم و المواعظ لیثی واسطی (م قرن « ،)6االمانة» ثبت است ،گرچه به
گزارش محقق کتاب در نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ آیتهللا مرعشی به خط علی بن
یوسف قدسی تاریخ کتاب  829ق .و نیز نسخهای که ضمن کتاب ناسخالتواریخ به سال
1297ق .چاپ شده است ،این حکمت با عبارت «االمامة» ثبت است [ ،44ص .]361
 .6در جامع االخبار شعیری (م قرن  ،)6صفحۀ  123که از مصادر عالمه مجلسی در
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بحاراألنوار است ،این عبارت با کلمه «االمانة» و به نقل از پیامبر اسالم(ص) ،ثبت شده
است و ابتدای آن چنین است« :یکون االیمان تطهیرا عن الشرک ،34[ »...ص .]123
 .7در مطالب السئول في مناقب آل الرسول ،اثر محمدبنطلحه نصیبی شافعی (م،)625
در انتهای نقلی که با عبارت «اوجب هللا اإلیمان ،»...آغاز میشود ،چنین آمده است ...« :و
السالم أماناً للخائفین و األمانة نظاماً لألمة و الطاعة تعظیماً لإلمامة» [ ،8ص .]215
 .8در متن چاپی نهایۀ االرب نویری (م ،)733.االمامة ثبت است ،لیکن مصحّح در
پاورقی نوشته است« :فی األصل «االمانة» بالنون فی کلتا الکلمتین و هو تحریف صوابه ما
أثبتنا کما یقتضیه السیاق» [ ،56ج  ،8ص ،]183یعنی در نسخۀ اصل «االمانة» ثبت
است ،اما آن تحریف است و صواب آن چنانکه سیاق اقتضا دارد «االمامة» است که در
متن ثبت گردید.
 .9مالمحسن فیض کاشانی (م  )1091در وافی میگوید« :و قد وجدت بعض ألفاظ
هذه الخطبه في کتاب عتیق نسب إلى أمیر المؤمنین(ع) هکذا» و سپس عبارت مورد نظر
را چنین نقل کرده است« :فرض الله اإلیمان تطهیرا من الشرك ....و االمانة نظاما لألمه»
[ ،39ج  ،5ص .]1065
 .10محمد عبده در شرح خود بر نهجالبالغهای که به اهتمام و تصحیح وی در مصر
منتشر شده است کلمۀ «األمانات» را ثبت کرده است و در توضیح آن در پاورقی چنین
مینویسد« :النه اذا روعیت االمانة فی االعمال ادی کل عامل ما یجب علیه فتنتظم شئون
االمة اما لو کثرت الخیانات فقد فسدت و کثر االهمال فاختل النظام» [ ،28ص .]209
 .11محمد ابوالفضل ابراهیم در چاپی از نهجالبالغه که به تصحیح وی در مصر منتشر شده،
علیرغم آنکه در مقدمۀ خود تصریح دارد که مبنای اصلی وی شرح ابن ابیالحدید بوده است ـ
و در نسخۀ ابنابیالحدید االمامة شرح شده است ـ با این حال ،باز در چاپ دوجلدی
نهجالبالغه ،تصحیح خود ،عبارت «واالمانة نظاما لالمه» را بدون هیچ توضیحی در پاورقی و
بدون اشاره به اختالف نسخهها ثبت کرده است [ ،27ج  ،2ص .]362
 .۵دالیل نادرستی ضبط «األمانة»

بنابر دالیلی چون وجود روایات دیگری هم مضمون با ضبط «امامة» و نیز داللت سیاق
کالم ،که توضیح آن در ادامه خواهد آمد و نیز آنچه شارحانی چون ابنابیالحدید و ابن
میثم در شرح خود آوردهاند ،میتوان ضبط «امامة» را ترجیح داد و درست دانست.
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 .1 .۵وجود روایات متعدد قریب المضمون با «اإلمامۀ نظاما لألمۀ»
یکی از روشهای تشخیص صحت یا ترجیح ضبط یك عبارت حدیثی ،مقایسۀ آن با
دیگر روایات مشابه یا هممضمون است که در اصطالح فقهالحدیثی به آن تشکیل خانوادۀ
حدیث میگویند  1.با جستجوی در منابع روایی و نیز دیگر عبارتهای نهجالبالغه
مالحظه میشود که در بسیاری از روایات ،مضمون مشابهی با عبارت «االمامة نظاما
لألمه» وجود دارد و در آنها به این نکته تأکید شده است که امامت و رهبری
پیونددهندۀ امت است و در هیچ حدیث دیگری «امانت» نظام امت معرفی نشده است.
ذیالً به بعضی از این روایات اشاره میشود:
 .1از پیامبر اکرم(ص) روایاتی دال بر این مطلب که امامت نظام امت و مسلمانان است
وارد شده است از جمله  :عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَباسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص) :اسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا
لِمَنْ وَلاهُ اللهُ الْأَمْرَ فَإِنهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ ،52[ ».ص.]14
 .2علی(ع) در موضع دیگری از نهجالبالغه میفرماید« :وَ مَکَانُ الْقَیِّمِ بِالْأَمْرِ مَکَانُ
النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرقَ الْخَرَزُ وَ ذَهَبَ ثُم لَمْ یَجْتَمِعْ
بِحَذَافِیرِهِ أَبَداً» [ ،26خ ]146؛ یعنی جایگاه زمامدار در جامعه ،همانند رشتهای است که
مهرهها را گردآورده و بهیکدیگر پیوند داده است و اگر رشته بگسلد ،مهرهها پراکنده
شود و دیگر به تمامی گرد هم نیاید .همچنین در کالمی دیگر ،فریضۀ طاعت از امام را
نظام امت و موجب الفت مسلمانان خوانده و فرموده است« :حَقُّ الرعِیة عَلَى الْوَالِي فَرِیضَة
فَرَضَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِم» [ ،26خ ]216؛
یعنی حق رعیت بر والی فریضهای است که خدای تعالی آنرا بر هریك از والی و رعیت
واجب فرموده است و آنرا نظامی برای الفت ایشان و ارجمندی دین ایشان قرار داده
است .ضمن آنکه امام علی(ع) غیر از حکمت «فرض هللا االیمان  ،»...در حکمت مستقلی
که در غررالحکم نقل شده ،به نقش امامت در پیوند امت تصریح کرده است و میفرماید:
«االمامة نظام األمة» [ ،1ص  ،58ح  ،]1137تنها تفاوت این دو کالم در آن است که در
نهجالبالغه« ،نظاماً لألمه» و در غرر «نظام االمة» ذکر گردیده است.
 .3حضرت زهرا(س) در خطبۀ فدکیه ،در بیانی کامالً مشابه با این حکمت بلند
نهجالبالغه به نقش امامت در انسجام و وحدت ملت چنین اشاره فرموده است« :وَ طَاعَتَنَا
[ .1برای آگاهی بیشتر نکـ  ،47 .ص133؛  ،49ص 103و نیز همان ،فصل نهم ،خانوادۀ حـدیث و نقـش
آن در فقه الحدیث].
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نِظَاماً لِلْمِلهِ ،وَ إِمَامَتَنَا لَمّاً مِنَ الْفُرْقَهِ» [ ،36ج  ،1ص ]248؛ یا در نقلی مشابه با عبارت « َو
الطاعَة نِظَاماً لِلْمِلة وَ الْإِمَامَة لَمّاً مِنَ الْفُرْقَهِ» [ ،37ج ،3ص 568؛  ،38ص ]113آمده
است ،به معنای آنکه طاعت ما معصومان نظام امت اسالمی است و امامت ما اصالح
کننده و از بین برندۀ تفرقه است .نیز این عبارت در بالغات النساء به صورت «وَ طَاعَتَنَا
نِظَاماً وَ إِمَامَتَنَا امناً مِنَ الْفُرْقَهِ» آمده است [ ،5ص .]20نکتۀ جالب توجه در این تعبیر آن
است که به جای کلمه «اإلمامه» که در نهجالبالغه است از کلمۀ «طاعتنا» استفاده شده
است و این تعبیر بسی ژرف و دقیق است؛ زیرا از امامت تنها نظام امت حاصل نمیشود
مگر آنکه بهدنبال آن طاعت امت نیز وجود داشته و واجب شده باشد .بنابراین میتوان
گفت :در این کالم گهربار حضرت زهرا(س) ،ایجاز در نهایت خود به کار رفته است.
 .4در روایتی امام رضا(ع) به نقش امامت در نظام مسلمین اشاره فرموده است و از
جمله عبدالعزیزبنمسلم گوید  :ما در مسجد جامع مرو نزد امام رضا(ع) بودیم و آن
حضرت در موضوع امامت سخنان بلندی ایراد فرمود که بخشی از آن چنین است ...« :إِن
الْإِمَامَة زِمَامُ الدِّینِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ وَ صَلَاحُ الدُّنْیَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِینَ ،43[ »...ج ،1ص]492؛
یعنی امامت زمام دین و نظام مسلمین و صالح دنیا و عزت مؤمنان است.
 .۲ .۵سیاق سخن
ادامۀ کالم امام(ع) ،خود بر درست بودن ضبط «امامة» داللت دارد زیرا در ادامه ،امام
میفرماید« :و اطاعت را بزرگداشتی برای امامت قرار داده است» .مسلماً اطاعت از امام،
معنای محصلی دارد ،اما اطاعت از امانت مفهوم ندارد .سیاق عبارت گویای آن است که
ضبط امامت صحیح است ،زیرا در دنباله میفرماید« :والطاعة تعظیماً لإلمامة» .مسلماً این
دو جمله در مقام بیان وظایف امام و امت است [ ،53ج  ،1ص  .]185با امامت و رهبری
شایسته ،نظام امت تحقق مییابد و این وظیفه بر عهدۀ امام است و از سوی دیگر طاعت
امت موجب تعظیم امامت و قوام و استحکام آن میشود چنانکه امام علی(ع) خود
فرموده است« :لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا یُطَاعُ» [ ،26خ .]27بنابراین بر اساس سیاق حکمت ،میتوان
احتمال داد که ضبط امامت صحیح باشد؛ اما اگر در سخن اول سخن از امانت باشد ،در
عبارت پایانی «والطاعة تعظیماً لإلمامة» ،کدام طاعت مورد نظر خواهد بود؟
(ع)

 .۳ .۵جایگاه واالی امامت

یکی از دالیل نادرستی ضبط «االمانة نظاما لالمة» اهمیت جایگاه امامت در اسالم است.
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اساساً کدام امـانت باالتر از امانتِ امامت و رهبری جامعه پس از رسـول خداست؟ غـیر
از امـامت چه چیزی میتواند مایۀ استواری جامعه باشد؟ غـیر از امـامت کامل کنندۀ
دین و اتمام کنندۀ نعمت و مایۀ رضای خالق چیست؟ امامت آنقدر بـا اهـمیت است
که در روایتی از رسول خدا(ص) چنین نقل است که فرمود« :لَیومٌ من إمام عادل خیر من
عباده الرجل وحده ستّین عاماً»1؛ هر آینه یك روزِ امام و رهـبر عـادل ،بهتر از عبادت
کسی است که شصت سـال بـهتـنهایی عـبادت کنـد .در واقع چگونه میتوان گفت
جامعه بدون امـام عـادل از امانت الهی برخوردار است [ ،59ص  56و]57؟
از سوی دیگر رعایت امانت ،خاص مسائل مالی نیست و یکی از مصادیق امانت بلکه
مصداق کامل آن ،حکومت و والیت است همانگونه که مردم و جامع اسالمی و حقوق و
مصالح آنان امانتهای الهیاند و امین این امانت پیشوایان الهی هستند [ ،17ج  ،19ص
 ]225 ،218 ، 217 ،212و از اینرو از سپردن مقام امامت به کسی که صالحیت آنرا
داشته باشد ،در لسان روایات با تعبیر ادای امانت یاد شده است که حاکی از اهمیت
امامت در نظام اعتقادی اسالم است 2از جمله در آیۀ «إِن اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ
إِلى أَهْلِها» [النساء]58 :؛ یعنی خداوند به شما فرمان میدهد که امانات را به اهل آن
برگردانید ،یکی از بارزترین مصادیق امانت ،بازگردانیدن امامت است به اهل آن که ائمۀ
طاهرین(ع) میباشند و روایات متعددی بر این مطلب داللت دارد که مقصود از اداء امانت،
اداء ودایع امامت است که هر امام معصوم به امام پس از خود میسپارد .از جمله در
حدیثی از امام رضا(ع) چنین نقل شده است« :عن أحمدبنعمر ،قال :سألت الرضا(ع) عن
قول هللا عزوجل :إِن اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها قال« :إیانا عنى ،أن یؤدي
اإلمام األول منا إلى اإلمام الذي بعده الکتب و العلم و السالح» [ ،13ج  ،2ص  100و ج
 ،4ص]499 ،؛ یعنی امام رضا(ع) در تفسیر آیۀ «إِن اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى
أَهْلِها» فرموده است :آنان امامان از آلمحمد(ع) هستند که هریك از آنان امانت ـ ودایع
امامت (کتابها و علم و سالح) را به امام پس از خود میسپارد .همچنین در ذیل آیۀ
شریفۀ «إِنا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ» [األحزاب ،]72 :احادیث
 . 1در برخی منابع این روایت به صورت «يَومٌ وَاحِدٌ مِن سُلطَانٍ عَادِلٍ خَيرٌ مِن مَطَـرِ أَربَعِـینَ یَومـاً» نقـل
شده است [نکـ  ،54 .ج  ،18ص .]9
[ . 2برای آگاهی بیشتر در خصوص کاربردهـای قرآنـی روایـی کلمـۀ امانـت و مشـتقات آن در مفهـوم
زمامداری و مسئولیتهای اجتماعی نکـ .]33 .
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چندی در موضوع عرضۀ والیت آمده است .از جمله در حدیثی از امام صادق(ع) در ذیل
این آیه آمده است :عن أبي عبد هللا(ع) في قول هللا عزوجل :إِنا عَرَضْنَا الْأَمانَة عَلَى
السماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنهُ کانَ
(ع)
ظَلُوماً جَهُولًا ،قال« :هي والیه أمیرالمؤمنین(ع)» [ ،40ج ،4ص]207؛ یعنی از امام صادق
در تفسیر آیۀ «إِنا عَرَضْنَا االمانة »...روایت شده است که فرمودهاند :آن امانت ،والیت
امیرمؤمنان علی(ع)است.
از سوی دیگر ،این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که در خود نهجالبالغه هم کلمۀ
امانت در مفهوم زمامداری و والیت یا در ارتباط با آن استعمال شده است .از جمله در
خطبۀ  25میفرماید « :وَ إِنِّي وَ اللهِ لَأَظُنُّ أَن هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَیُدَالُونَ مِنْکُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى
بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ وَ بِمَعْصِیَتِکُمْ إِمَامَکُمْ فِي الْحَقِّ وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ
وَ بِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَ خِیَانَتِکُمْ» که مقصود از امانت ،بهجا آوردن حق امام و
اطاعت او و وفای به عهد است [نکـ  ،8 :ج  ،2ص  ]20و نیز در خطبۀ  27آنجا که دربارۀ
عمروعاص میفرماید« :وَ لَمْ یُبَایِعْ حَتى شَرَطَ أَنْ یُؤْتِیَهُ عَلَى الْبَیْعَهِ ثَمَناً فَال ظَفِرَتْ یَدُ
الْبَائِعِ وَ خَزِیَتْ أَمَانَهُ الْمُبْتَاعِ» ،مقصود از امانت زمامداری و والیت بر ایالت یا سرزمینی
است که در مقابل بیعت او با معاویه به وی داده میشود [نکـ  ،50 :ج  ،1ص  .]184به
اینترتیب حتی اگر در عبارت مورد بحث از حکمت  252نهجالبالغه کلمۀ امانت را
درست بدانیم ،مقصود از آن امامت است و ادامۀ عبارت نیز مؤید این معنا است.
نتیجه

آنگونه که از بررسی تعداد زیادی از نسخههای خطی متقدم و کهن نهجالبالغه و نیز دیگر
مصادر و متون بهخصوص دو شرح ابنمیثم و ابنابیالحدید بهدست میآید میتوان گفت:
ـ گرچه در بعضی از منابع قدیم و جدید حکمت  252نهجالبالغه به صورت «االمانة
نظاما لالمة» نقل شده است ،اما به دالیل عدیده ،ضبط «اإلمامة نظاما لألمة» صحیح است
که از آن جمله است مغایرت با خطبۀ فدکیه و ارتباط تام امامت با نظام امت و همچنین
عدم رابطۀ علّی بین امانت و نظام امت و همچنین نسخههای کهن نهجالبالغه و نیز
برخی منابع روایی متقدم.
ـ در غالب نسخههای کهن نهجالبالغه عبارت «اإلمامة نظاما لألمة» ثبت است ،لذا اینکه
برخی از مصححان نوشتهاند در تمامی نسخ خطی امانت ثبت است ،قطعاً نادرست است،
بلکه میتوان گفت :در اکثر نسخ قدیمی و معتبر «اإلمامة امامة» ثبت شده است.
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ـ تحریف بزرگی که توسط مصححان و مترجمان و شارحان نهجالبالغه در دوران
اخیر صورت پذیرفته است ،عدم تطبیق متن و شرح بسیاری از نسخ مطبوعۀ نهجالبالغه
و تتبع ناکافی آنها است و در غالب موارد به یك متن نهجالبالغه اعتماد کرده و آنرا
برای شروح کهن اصل قرار دادهاند ،مثل متن و شرح ابنابیالحدید و ابنمیثم و قطب
راوندی که در موارد عدیده شرح با متن تطبیق ندارد و حکمت مورد بحث از جملۀ این
موارد است؛ یعنی مصححان متن «االمانة نظاما» را ذکر کردهاند ،اما شارحان به شرح
«االمامة نظاما» پرداختهاند.
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[.]57ــــــــــــ ( .)1379شـرح نهـجالبالغـه .تصـحیح و تعلیـق :سـیدمحمدمهدی جعفـری،
محمدیوسف نیری ،تهران ،مرکز نشر میراث مکتوب.
[ .]58هیأت تحریریه (« .)1406سرمقاله :کلمۀ العدد :حول تحقیق نهجالبالغه» .تراثنـا ،مؤسسـه
آلالبیت(ع) إلحیاء التراث ،قم ،ایران ،عدد خاص بمناسبه مرور ألف عـام علـی وفـاهالشـریف
الرضي ،العدد الخامس ،السنهاألولى ،ص 7ـ.11
[ .]59یعقوبی ،عزت هللا (« .)1377یك کلمه در نهـج البالغـه» .میـراث شـهاب ،مجلـۀ کتابخانـۀ
آیتهللا مرعشی نجفی ،شمارۀ  ،14زمستان ،ص 55ـ.58

