
 

 

 
 «ةلألم نظاماً ةماإلما و»البالغه:  نهج ۲۵۲در ضبط حکمت  قیقحت
 

 ۲، منصور پهلوان1اسرین یعتیشر حامد
 (5/3/98ـ تاریخ پذیرش مقاله:  11/10/97)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده
و احکام و  عیشرا ۀفلسف از )ع(یعل نیرالمؤمنیام که آنجا البالغه نهج 252 حکمت در

 عبارت د،یگو یم سخن «الشرک من رایتطه مانیاال هللا فرض» مطلع با هاآنحکمت 
امت داللت دارد.  یامامت در رهبر ۀئلمس تیآمده است که بر اهم «ةنظاماً لالم ةاالمام»

 شده ثبت «ةنظاما لألم ةاألمان » صورتبه عبارت نیا متأخر، یها نسخه یبرخاما در 
متأسفانه در  گرید ی. از سودارد اشاره امت نظام حفظ در یامانتدار تیکه به اهم است
 البالغه نهج شروح در مصحّحان و ناشران از یبرخ ۀیاز ناح ییها فیتحر ریاخ یها سال
مثل  یشروح یدرج شده در ابتدا ۀالبالغ متن نهج کهیطوربه ،است آمده عملبه
توسط شارح مطابقت ندارد که از آن جمله  شده، شرح متن با ثمیم ابن و دیالحد یاب ابن

کهن و شروح  یها مقاله با استناد به نسخه نیدر ا .«ةنظاماً لالم ةاالمام»است: عبارت 
شده است  اثبات گرید المضمون  بیقر اتیرواعبارت و  اقیس زیالبالغه و ن معتبر نهج

در نظام امت را دارا  یاساس رکن. امامت است که است حیصح «ةاالمام» ضبط که
از  یبرخ یمکال التیتما گمان یو ب« امانت»شده است نه  دیو بر آن تأک باشد یم

 بوده مؤثر «ةاألمان» ضبط دنیدر برگز صالح یو صبح عبده محمد چونشارحان هم
 . است

 
 نظام امت. ع،یامامت، امانت، حکمت شرا :ها کلید واژه
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 مسئله طرح. 1

« ةاإلمام» ۀکلم یبه جا« ةنظاما لألم ةواإلمام»البالغه در عبارت  نهج یها نسخه یدر بعض
وَ األَمَانَاتِ »محمد عبده آمده است:  ۀت. به عنوان مثال در نسخآمده اس یگریواژگان د
 یصبح ۀامت است و در نسخ یبرا یها نظام امانت یعنی[، 250، قصار28« ]ةنِظَاماً لِلْأُم ِ

امت  یبرا یامانت نظام یعنی[، 252، قصار26« ]ةنِظَاماً لِألُم  ةوَ األمانََ»صالح آمده است: 
لفظ  یگاه به جا ،زیکهن که در ادامه به آن اشاره خواهد شد نمنابع  یاست. در برخ

 ریاخ یها سال در متأسفانه گرید یسو ازذکر شده است. « امانت»، لفظ «امامت»
 آمده عملبه البالغه نهج شروح در حاناز ناشران و مصحّ یبرخ ۀیناح از ییها فیتحر
 به ییآرا صفحه و ینیچحروف یاه نهیهز در ییجو صرفه یبرا ناشران که یا گونهبه است
صالح اعتماد کرده و متن یالبالغه مثل چاپ صبح از نهج شده چاپ یها متن یبرخ
غافل از  اند؛ کردهگراور  ثمیم ابن و دیالحد یابابنمثل  یشروح یابتدارا در  او ۀالبالغ نهج

 نیا در مثال عنوانبه. ندارد مطابقت الزاماً شروحصالح با آن یصبح ۀالبالغ نهجآنکه متن 
 گراور متن کهیحال در اند کرده شرح را «ةمنظاماً لأل ةواالمام»شارحان  ر،یاخ شرح دو
 البراعهمنهاجبه  هک یراوند قطب شرحدر  ای 1است، «ةاألمان و» هاالبالغه در آن نهج ۀشد

حکمت  نیا یو آنکه با هاست،حکمت و ها نامه و خطب از یمنتخب شرح و است موسوم
 «ةاالمان»اما ناشر متن حکمت را با ضبط  است، نکرده شرح راآن شیپوپس یها و حکمت
البالغه  بر نهج یجیاله شرحاز  ریاخ ۀدر متن منتشر شد نیهمچن 2.است کردهگراور 

                                                                                                                                        
 ؛350ص ،4ج ،3. ـ نک] است ثبت «االمان» ،(655م) دیالحدیابابن از موجود یچاپ یها  نسخه متن در. 1

ة اإلمامـ  فرضـت  و : »سـد ینو یم و است کرده شرح را امامت خود، دیالحد یابابن لکن ،[86ص ،19ج ،4
ـ  إال عـنهم ة السـرق  و الغضب و ـ  الظلم و العسف و الهرج یرتفع ال الخلق ألن ذلك و ـلألمة نظاما  وازعب
 یـنظم  قاهر سلطان من لهم بد ال بل ـ  اآلخر وعید ال و ـ  القبیح قبح امتناعهم في یکفي لیس و ـ  قوي

 تـر جالـب [. 89ص ،19ج ،4 ؛351ص ،4ج ،3] سفهائهم أیدي على یأخذ و ظالمهم فیردع ـ  مصالحهم
 و[ 365ص ،5ج ،10] است ثبت «االمانات» تهران طبع ثمیمابن شرح از یجلد پنج یچاپ   متن در آنکه
 [.991ص ،9] است ثبت «االمانة» نیبحر طبع شرح نیا یجلد تك ۀشد منتشر متن در

ـ  ،[346 ص ،3، ج 41است ] دهینقل گردة االمان ضبط با حکمت نیا یراوند قطب شرح متن در.  2  یول
 ،اشـد مصـحح ب  ۀافزود قسمت نیا رسد یم نظربه است، نکرده مبادرت آن شرح به یراوند که رواز آن

النسـخ التـي    »عنـوان   لیـ ذ ،اعتمـاد کـرده اسـت    حیمراجع خود که بدان در تصح حیدر توض یو رایز
مرجع  نیچهارم ،یاز شرح قطب راوند یخط ۀنسخ سه ذکر از پس ،«اعتمدنا علیها في تصحیح المتن

متن  ـ4: »دسینو یو م کند یچاپ مصر عنوان م ،دیالحدیابابن شرحموجود در  ۀالبالغ خود را متن نهج
 «. ید»الحدید المطبوع بمصر، و رمزنا لها بالحرف یابنهج البالغ المطبوع مع شرح ابن
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 نیا تر یمیقد ۀدر نسخ زین و چاپ نیهم شرح متن در آنکه حال ،[57] آمده «االمانة»ضبط 
نظام گرفتن  تو پیشوا بودن را از جه تامام»: است شده داده شرح «امامة»( یسنگشرح )چاپ 

 نیچن زین و[ 314ص، 55] «بزرگ شمردن منصب امامت... تکار امت و اطاعت امام را از جه
 الصباغه بهج و[ 104 و 103 ،84، 83، ص14، ج51. ـ ]نک امام امیپدو شرح معاصر  در است
 درست وجه در قیتحقبحث امامت،  تیبه اهم وجهبات لذا[. 184و  171، ص13، ج35. ـ ]نک

 گاهیجا و البالغه  نهج بهتر درک یراهگشا تواند یم آن مستندات یبررس و عبارت نیا ضبط
 امت باشد. یرهبر و امامت موضوع در خصوصبه آن یواال

 
 در نقل یدقت یپژوهشگران در خصوص ب یبرخ هشدار. ۲

 وقوع به نسبت را ییهشدارها امامت، ضبط یستدر گرفتن فرض با عهیش پژوهشگران یبرخ
 :شود یها اشاره م از آن یبه برخ الًیذ که اند کرده مطرح البالغه نهج در فیتحر و جعل
 اصولو مترجم  البالغه نهج کاشفمؤلف  یمصطفو دجوادیس مرحوم بارظاهراً اول .1
 در «امانت» به «امامت» لفظ لیتبد از 62البالغه در سال  سوم نهج ۀدر کنگر یکاف
 یخبر داده است. و یمطبع یها از اغالط موجود در نسخه یکی عنوانبه البالغه نهج
 به عبده ۀنسخ در و «االمانة» به «ةاالمام» ۀکلم صالح یصبح یچاپ ۀنسخ در» سدینو یم
 یمعن امامت را عبارت دیالحد یاب ابن که نجاستیا تعجب: است  شده فیتحر «االمانات»

امانت ضبط  مغرض، ای کارمسامحه سندگانیمتن همان نسخه را نو یول است، کرده
 [.157ـ156ص، 48 ؛27ص، 16] «جهالت ای و است انتیخ ای نیاند و ا کرده
 یپاورق در 1364 سال در البالغه نهج بر یکاشان هللافتح یمول یفارس شرح حمصحّ .2

اما در  ،«ةو االمانات نظاماً لالم» عبده آمده: ۀالبالغ نهج در»: است  نوشته عبارت نیا لیذ
 یها  و نسخه ستیهجر 494که سال کتابت آن  یا نسخه لیاز قب گرید یها البالغه نهج

 تر مناسب زین معنا ثیح از که است ثبت «مامةاال» رهیو غ البراعه منهاجو  هللامال فتح
 صورتهعبارت را ب ها،آن ناشران اگرچه زین دیالحد یاب ابن و ثمیم ابن شروح در. است

نظاماً  مامةو اال»اما خود شارحان آن دو کتاب عبارت  اند، کرده نقل «االمانات» و «االمانة»
 است؛ بوده ثبت «ةاالمام» هامعتمد آن ۀنسخ در که داستیپ اند، کرده شرح را «ةلالم

 به را حکمت یمستندات چه اساس بر ،صالحیصبحمحمد عبده و  خیش ستین معلوم
 [. 405 ص، 3، ج42] اند کرده نقل «االمانات» و «ةاالمان» صورت
 عواصف نیب البالغهنهج»با عنوان  یا محقق در مقاله ۀسندینو ینیام یمحمدهاد .3
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 و دیالتوح عن )ع(نیرالمومنیام االمام تحدثی نیفح»: سدینو یم «النقصان و فیالتحر
کلمه  یاستحالت ال مامةد کلمه االخطبه و کتبه و حکمه نج یف مامةو اال النبوه و العدل
و  هعام هبصور حهایتصح ینبغیال تغتفر اعاذنا هللا سبحانه منها و  انهیخ یو ه االمانة

 یو لبنان اثبتوا ف رانیا یف رهیاالخ نیالسن یالبالغه المطبوعه ف المضحك أن شروح نهج
 امام که ینگامه یعنی ؛[11] «مامةالشرح عن اال یو تحدّثوا ف االمانةالمتن کلمه 

 انیمبه سخن عدل و نبوت د،یتوح از ها، حکمت و ها نامه و ها خطبه در (ع)نیرالمؤمنیام
 ینابخشودن یانتیخ نیا شود، یم امانت به لیتبد بارهكی ،امامت ۀکلم که مینیبیم آورد، یم

. دشو حیتصح یدرستبه یستیبا حکمت نیا. یانتیخ نیچنبه خدا از  میبر یاست که پناه م
 چاپ لبنان و رانیا در ریاخ یها سال در که البالغه نهج یهاشرح که است آن آورخنده
 [.12] ندیگو یاز امامت سخن م ،و در شرح اندامانت را ثبت کرده ۀکلم ،در متن اند، شده
است، آمده است:  ـ یرض دیس ـالبالغه  جامع نهج ۀژیکه و تراثنا ۀمجل ۀسرمقال در. 4

 هبالنون، و في نسخ «ةاألمان» یالصالح إلصبحي هفت في نسختحرّ «مامةالا» هو لکن کلم»
األمانات و هذا غیض من  یالدین عبدالحمید( إلمحمد محیي ه)و هي نسخ همحمد عبد

من محققیه وناشریه و طابعیه، فقد دخل علیه منهم  هالبالغفیض مما ابتلي به کتاب نهج
 ـأیضا  ـودخل علیه منهم  ۀو ماتت السلیقالذوق الخاص، في زمان فسد فیه الذوق 

بسیاق النص الذي  والتعصب، فحذفوا ما یخالف فرقهم ومذاهبهم و لو کان یخلّ یالهو
صالح به امانت و در یصبح ۀامامت در نسخ ۀکلم یعنی ؛[58] «تولوا ضبطه و تحقیقه

 فراوانی های نمونهاز  کوچك یا نمونه نیشده است و ا فیعبده به امانات تحر ۀنسخ
کنندگان آن گرفتار شده  و چاپ نیو ناشر نیاز جانب محقق ،البالغه  است که کتاب نهج

و هوس و تعصب در  یهو یخود را از رو مونینام ۀقیاست. آنان ذوق خاص و سل
 ،اند  و مذاهب خود را حذف کرده ها شیاند و کلمات مخالف گرا البالغه داخل کرده نهج

 اند سازگار نباشد. آن شده قیضبط و تحق یتولکه م یمتن اقیگرچه با س
 بعض یف»: سدینو یالبالغه م نهج 244حکمت  لیدر ذ یعطارد زهللایعز مرحوم .5
 از یبعض در یعنی ؛[26] «النساخ یدیأ بها لعبت فاحش فیتحر یه و «االمانة» النسخ
 اندست راآن که است یفاحش فیتحر نیا و است ثبت امانت امامت، یجاهب ،نسخ

البالغه با  خود بر نهج حیتصح ۀدر مقدم نی. او همچناند داده انجام چهیباز به ناسخان
 ۀماإلماو » هکاف مهیمن النسخ القد 252 هالحکم یورد ف: »سدینو یم المحققکلمهعنوان 
 هالنسخ المطبوع یاذ وردت ف هو محرف مصحفه یاالخر یف الجمله هذه و «ۀملأل نظاما
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، ک و 26] «یالهجر السابع القرن منذ قائم البالغهنهج یف فیالتصح اهذ و «ةملألنظاماً  ةواالمان»
 و است ثبت «ةملأل نظاماً ةممااإل و»عبارت  ،یمیقد یها  نسخه عموم 252 حکمت در یعنی ؛ل[
 ضبط «ةنظاما لالم االمانةو» محرف و شده فیتصح صورتبه گرید یها نسخه در جمله نیا

 .است شده آغاز هفتم قرن از که است البالغه نهج در یفیتحر نیا و است شده
 یکه به همت و یا البالغه نهج یپاورق در عبارت، نیا لیذ انیزیفارس حسون تبر .6

 للنسخ الموافق هو اثبتناه ما و «االمانةو» المطبوعه النسخ اکثر یف»: سدینو یچاپ شده م
الغراض  االمانةب مامةاال کلمه رتیغ و بالنص تالعبت نهیاالم ریغ یدیاال لکن و هیالخط

اما آنچه که ما ثبت  ،امانت ثبت است ،یچاپ یها نسخه شتریب در یعنی ،[23] «یال تخف
 تصرف آن در کارانتیدستان خ یول ،است یخط یها موافق نسخه م،یا و ضبط کرده

 د.ان   کرده لیتبد ست،ین دهیکه پوش یاغراض یبرا ،امامت را به امانت ۀکلم و کرده
: سدینو  یمنتشر شده است م یو حیکه به تصح یا البالغه نهج ۀمقدم در عطارسیق .7

 المطبوعات بعض یف فحرفت «ةنظاماً لالم امامة ةماإلما و»: )ع(قوله 241 الحکمه یف و»
نظاما  االمانةو »بعضها االخر  ی)محمد عبده( و ف «ةلالم نظاما واالمانات» یال هیالعام
اما در  است، ثبت امامت 241 حکمت در یعنی ؛[17، ص22] «لح(صای)صبح «ةلالم

 نیا حیتوض در اوشده است.  فیکلمه به امانات و امانت تحر نیا ،عامه یچاپ یها نسخه
 تالعب یعل خالله من نقف یالذ الخالص حیالصح المتن عندنا: »سدینو یم سخن

، 22] «تروفهم ال یالت اطنالمو لبعض نیالمحرف فیتحر و نیالمبدل لیتبد و نیالمتالعب
 لیو تبد گرانیاست که از دستبرد باز یو خالص حینزد ما متن صح یعنی ؛[15و  14ص

 مصون است. ـ  آمده یکه ـ خوششان نمیمحرفان در موارد فیمبدالن و تحر
در متن و  یشخص یها ها و اعمال سلیقه یورز غرض»: سدینو یم زین یدشت مرحوم .8

 یآور از مشکالت بسیار مهم جمع ییک ،ییالبالغه و دیگر متون رواجنه یها عبارات خطبه
 ةماإلما و) ۀخود، جمل ۀصالح در نسخیصبح مثالً ؛است ییواقعیت متون روا ییاسناد و شناسا

چون واقعیت  ،دوم ۀدر نتیجه جمل ه،( تبدیل نمودةمنظاما لأل ةمانواأل( را به )ةلالمنظاما  امامة
 [.32 ص، 20باشد ] یمن یخورد و قابل تحقیق و بررس یچشم نم هب ییرواندارد در دیگر متون 

 
 در مصادر و منابع «ةاالمام»از ضبط  ی. گزارش۳

حکمت  نیالبالغه ا نهج یمیو قد ینسخ خط نیمنابع، شروح و همچن از یاریبس در
 .شود یها ذکر م از آن یکه گزارش است دهیگرد ثبت «ةنظاماً لالمة االمام»
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 1البالغه نهج یخط یها سخهن. 1. ۳
 که دارد وجود «ةنظاما لالم مامةاال»ضبط  البالغه، نهج یخط یها نسخه از یاریبس در
 :است شرح نیا به ها آن از یبرخ

 در یشهرستان نیالدهبه دیس مرحوم را نسخه نیا: ق 406 سال به منسوب ۀنسخ. 1
 چاپ یشهرستان دجوادیس ۀدر لندن با مقدم راًیالمرشد گزارش کرده است و اخ ۀمجل
 (.شمار)بدون برگ است یقطع نسخه نیا بودن کهن. است شده یعکس
 چاپ و استموجود  ینجف یمرعش هللاتیآ ۀکتابخان در نسخه نیاق:  469 ۀ. نسخ2
ناقص و  نسخه، نیا أسفانه. در قم منتشر شده است. متق 1406 سال در زین آن افست

  .ستین مذکور آن در بحث مورد حکمت و است بالغهال نهج یها  حکمتاز  یفاقد بخش
و انتشارات  یجعفر یدمحمدمهدینسخه با اهتمام س نیا افست، چاپ: ق 483 ۀنسخ. 3

، 387 ۀصفحنسخه در  نیمنتشر شده است. در ا 1389مکتوب در سال  راثیم یمرکز پژوهش
سخه ناقص بوده و تا ن نیتوجه داشت که اصل ا دیاما با است، ثبت «مامةاال» ضبط با حکمت

 .دارد قرار آن یالحاق و نونوشته بخش در 387 ۀصفح و است 382 ۀفحص
 که است یرینص نیفخرالد شناسکتاب فاضل به متعلق نسخه نیا: ق 493 ۀ. نسخ4
مرحوم  ۀ. و با مقدمق 1402 سال در افست صورتبه ستونجامع چهل ۀکتابخان توسط

نسخه و اصالت آن  نیشده است. در سال کتابت امنتشر  یتهران دیسع یآقا  حاج حسن
 نیا 284ص صورت گرفته است. در شناسانکتاب و شناساننسخه ۀیناحاز  ییها دیترد

 ثبت است.« مامةو اال»حکمت با ضبط  ،نسخه
 مکتبه: گریعل: لهیم یفاکس هند، گر،یعل دانشگاه: در موجودق. 538مورخ  ۀنسخ. 5

 الف. 159 برگ. 1433/2010 ران،یا یاسالم یجمهور ینگ: مرکز فرهیموالنا آزاد، دله
  احمدبنمحمدبنمحمدبن: ،کاتبدر سانزوله ریق. تحر 544مورخ ماه صفر  ۀنسخ. 6

 ۀشمار ،یرضو قدسآستان  ۀکتابخان نواب مشهد )اکنون: ۀمدرس: در موجود بینق
 . 2 ۀقم شمار ا،ی: مرکز احیعکس ۀنسخ( 13847
 نسخه، نیا بر ،یقم عباسبنمحمدبنحسنمحمدبن: تبکاق.  556مورخ  ۀنسخ. 7
 ثمیمبنیبه خط عل نسخه، آخر در یادداشتی و. ق 571به سال  یابوالرضا راوند ۀاجاز
 چاپ. است موجود. ق 643( به سال البالغهنهج شارح ثمیمابن)پدر  یبحران یمعلبن

 (.شماربرگ)بدون  رالنش و قیالتوث و فیللتأل االشرف النجف مرکز لهیم یفاکس

                                                                                                                                        
 سـندگان ینو یو برا هیته یطالع نیحس محمدفهرست را محقق ارجمند  نیاز ا یالزم به ذکر است که بخش .1

 [.21 .ک.ر البالغه نهج یخط نسخ خصوص در شتریب یآگاه یبرا نیهمچناند. ] ارسال کرده
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ملك  ۀکتابخان به متعلق 874 ۀنسخه به شمار نیکتابت ا خیقرن ششم: تار ۀ. نسخ8
 حدیث و قرآن دانشگاه ۀآن در کتابخان ریواقع در تهران است و تصو یآستان قدس رضو

 یقرابکمحمدبنمحمودبنبنمانیسل ،. مطابق آنچه کاتب آنشود یم ینگهدار یشهرر
 ،نسخه نی. است. در اق 566 سال شوال ازدهمیشنبه  ذکر کرده پنج ،یالبدر)قرابك( 

 .امدین دستحکمت به نیاز ا یضبط
: در موجود ،یحمدان یعلمحمدبن: خط به. ق 575 یاالولیمورخ جماد ۀنسخ. 9
 .357 ص ،1818 ۀشمار ا،یاح مرکز: یعکسقم.  ،یمدرس ۀکتابخان
)برگ  387 ص ،508 ۀشمار قم، ا،یاح مرکز: یعکس ،ششم ۀمورخ سد ۀنسخ. 10
 (.الف 194

 بهجت سیق: حیتصح(. 600)مورخ  سکونابن ۀنسخ ضبط طبق البالغهنهج. 11
 .738 ص. ش 1393 ،)ع(نیرالمؤمنیام یتخصص ۀکتابخان: مشهد. عطار

 ۀمدرس ۀکتابخان ،یخو موصل، در ریتحر. ق 604مورخ ماه رمضان  ۀنسخ. 12
 الف(. 162)برگ  325. ص 487 ۀشمار ا،یاح مرکز قم،: یعکس ،300 ۀشمار ،ینماز

خط  ۀنسخ: یرو از سعد،یابطاهربنبنیعل: خط بهق،  608صفر  7مورخ  ۀنسخ. 13
 ،ق 484 رمضان ماه یمتوف یشابورین کرد محمداحمدبنبنعقوبی وسفیشاعر: ابو بیاد

 ص ،3 ۀشمار م،ق ا،یاح مرکز: یعکس ،1782 ۀدانشگاه تهران، شمار ۀکتابخان: در موجود
 (.الف 181)برگ  355

 674 یاالولیجماد اواخر: کتابت. مؤلف خط به(، ثمیم)شرح ابن نیالسالکمصباح. 14
مرکز  ۀ: کتابخانیعکس ۀنسخ. نجف الغطاء،کاشف یعل خیش ۀکتابخان: در موجودق. 
 .308ص  ،یعکس 3151 ۀقم، شمار یایاح

برهان  نیحسبنق. به خط: محمد 674 الحجهیمورخ ذ ۀنسخ البالغه،نهج. 15
 یی)اهدا 25084 ۀشمار ،یآستان قدس رضو ۀکتابخان: در موجود یحواش با. ینظام
 یۀفدک ۀخطب از یابه جمله ،نسخه ۀیحاش در. شماربرگ بدون ،(یرهبر معظممقام

 جمله اشاره کرده است.  نیمضمون ا دییدر تأ )س(زهرا حضرت
 نیاما ا ،کتابت ذکر نشده است خیتار ،نسخه نیا انیقرن هفتم: در پا ۀ. نسخ16

 عیرب یف قایتعل یرازیالش یمحمدالحسنبننی: علقه الحسکه شود یعبارت مشاهده م
 نیا در. یتعال هللا حرمها بغداد السالم نهیبمد هیهجر ستماه و نیتسع و ثالث سنه االول
آن  ریان است و تصوواقع در تهر یملك آستان قدس رضو ۀکتابخان به متعلق که نسخه
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حکمت مورد  363در ص شود، یم ینگهدار یشهرر حدیث و قرآن دانشگاه ۀدر کتابخان
 .است ضبط «ةماماإل»بحث با کلمه 

در  موجودخط مؤلف.  بهق.  677مورخ  ۀنسخ(. ثمیم)شرح ابن نیالسالکمصباح .17
 .294ص ،یعکس 3153 ۀقم، شمار یای: مرکز احیعکس ۀ. نسخرلندیا ،یتیچستر ب ۀکتابخان
 خیتار به ،یرازیش یحسن محمدبننیحس قاتیهفتم )با تعل ۀمورخ سد ۀ. نسخ18

 قم، ا،یاح مرکز: یعکس ،179 ۀملك، تهران شمار ۀکتابخان در موجود( 693 االولعیرب
 .363 ص ،1089 ۀشمار

 ۀکتابخان: در موجود. یفارس یهافراوان و ترجمه یق. با حواش 9 ۀسد ۀنسخ. 19
 .341. ص 86 ۀقم، شمار یای: مرکز احیعکس ۀنسخ. یآمل زادهحسن هللاتیآ یشخص
و  یفراوان فارس یو حواش یفارس ۀترجم باق.  955 اآلخرهیجماد مورخ البالغهنهج. 20

 134 ۀشمار قم، یایاح مرکز: در موجود. یشهرستان احمدبنحسنبن. کاتب: محمدیعرب
نظام امت که  ی: و امامت را برادیگو یفارس ۀترجم در: مترجم  690ص  ،(یعکس 681) یخط

 امامتِ با کرامت.  میطاعت را به جهت تعظ وسعادت  ابندیو ب ندیاقتدا نما
 .536برگ  ،یخط 763 ۀقم، شمار یایق. موجود در: مرکز اح 10 ۀسد ۀنسخ. 21
 ،یخط 4444 ۀشمار قم، یایاح مرکز: در موجودق.  10 ای 9 ۀمورخ سد ۀنسخ. 22

 . 278 ص
 یایموجود در: مرکز اح عبدهللا،بنق. کاتب: محمد 1000مورخ محرم  ۀنسخ. 23

 .228. ص یخط 1448/3 ۀقم. شمار
شعبان  27مورخ  نسخه، اصل: حیتوض. 159 برگ ،یمرعش 5690 ۀشمار ۀنسخ. 24
 محمدباقر که است نسخه سینونو یهابرگ به مربوط شده ادی برگ یول است،. ق 655
 نوشته است.  1041 سالبه یزیتبر واعظ

 موجود ،ینیقزو باقر یحاجبنق. کاتب: محمدصالح1043 الحجهیمورخ ذ ۀنسخ. 25
 .386ص ،یخط 3486 ۀشمار قم، یایاح مرکز: در

 ۀق. نسخ 1068 یاالولیجماد 11مورخ  ۀنسخ ،(ثمیم)شرح ابن نیالسالکمصباح. 26
 . 930ص  ،60 ۀشمار یخو ینماز ۀمقابله شده و معتبر. موجود در: مدرس

 حسنس فیمحمدشربنمیعبدالکر: کاتبق. 1078مورخ ماه رمضان  ۀ. نسخ27
 .505. ص یخط 2533 ۀشمار قم، یایاح مرکز: در موجود. یفیس

. 769 االولعیمورخ رب ۀنسخ یاز رو ،ق. کاتب: محسن 1080مورخ شوال  ۀنسخ. 28
 .213. ص یخط 773 ۀشمار قم، یایاح مرکز: در موجود
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 ،2405 ۀقم،شمار یایاح مرکز: در موجود. فراوان یحواش باق.  11 ۀسد ۀنسخ. 29
 .278ص

 .447صدر بابل. ص  ۀفراوان. موجود در: مدرس ی: با حواش11 ۀسد ۀنسخ. 30
 .511برگ  ،136 ۀشمار زد،ی ینیکاظم ۀ. موجود در: کتابخان11 ۀسد ۀنسخ. 31
 .270ص  ،یخط 4702 ۀم، شمارق ا،ی. موجود در: مرکز اح11 ۀسد ۀنسخ.  32
آستان  ۀدر کتابخان 16ع928/42 ۀنسخه به شمار نی: اازدهمیقرن  ۀنسخ. 33

 بنو به گزارش کاتب آن محمد شود یم ینگهدار )ع(یحسن میمقدس حضرت عبدالعظ
 شده کتابت 596سال  یخط ۀنسخ یزنجان و از رو ۀیسلطان شهر در یکرکان یمهد
مختلف و  ۀاز کتابت آن در چند مرحل تیحکا استفاده، وردم کاغذ نوع و آن ظاهر. است

 خیشبنعباس خیش یقم محدث اریاخت در نسخه نیا. دارد دوازده و ازدهی یهادر قرن
حکمت  نسخه، نیا در. است آمده یو خطدست آن جلد پشت در و است بوده محمدرضا

 امامت ثبت است.  ۀبا کلم
آستان مقدس  ۀکتابخان در 5و  536/39 ۀشمار به نسخه نیا: ق1097 ۀنسخ.  34

 در. است یراض یقاضبنو کاتب آن جعفر شود یم ینگهدار (ع)یحسن میحضرت عبدالعظ
 امامت ثبت است.  ۀکلم با حکمت زین نسخه نیا

 . 235ص  ،یخط 2917 ۀقم، شمار ا،یق. موجود در: مرکز اح 12 ۀسد ۀنسخ. 35
دانشگاه  ۀکتابخان: در موجود. یقم دریحنوربندربنی. کاتب: ح12 ۀسد ۀنسخ. 36

 .191برگ  ،2446 ۀشمار ،یسعود اض،یر
. لهیم یفاکس چاپ. یارسنجان نیحس محمد: کاتبق.  1318مورخ  ۀنسخ. 37
 . 529ص  ش، 1391 زش،یفره: تهران

 
 البالغه نهج شروح و منابع گرید. ۲. ۳

 ۀخود نسخ ۀگفت به که دیلحدا یابو ابن 1ثمیمابن جمله از البالغه  نهج بزرگ شارحان
 بهلفظ امامت را ثبت کرده و  خود شرحدر  2اند، داشته اریرا دراخت یرضدیس سینو دست
 هیالناظر و تنبة نزهدر کتاب  زیناز دانشمندان قرن پنجم  ی. حلواناند پرداخته آن حیتوض

                                                                                                                                        
 [ 32و  14 .نکـ  ثمیمابن شرحبا  شتریب ییآشنا یبرا. ]1

التي بخط الرضي أبي  ۀالنسخو قد وجدت »: دیگو یم البالغه نهج از یعبارت شرح لیذ در دیالحدیابابن .2
 [.3 ص، 12 ج، 4] «هجامع نهج البالغ ـ الحسن
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 72ص، 46 ؛14 ح، 46ص ،19نقل کرده است ]« ۀمو اإلما» ۀعبارت را با کلم نیا الخواطر
عبارت را به  نیالبالغه ا در ترجمه و شرح خود بر نهج ،(988)میکاشان هللافتح مال[. 73و

 یبرا را ییشوایپ و: سدینو یم آن شرح در ونقل کرده است « نظاما مامةو اال»صورت 
[. 405، ص 3، ج42] «سعادت سرمنزل به برسند و او به ندینما اقتدا که امت یوستگیپ

 شهرآشوبابن مناقبالبالغه و  از نهج یا به نقل از نسخه ربحاراالنوا( در 1111)م یمجلس
 نیابوالحس 1[.111 ص، 6 ج، 45] است کرده نقل «مامةاال» ،داشته است اریکه در اخت

 یالوض باجیالد خود کتاب در ،(749 ممذهب،  یدی)ز ینیالحسیعلبنة حمزبنییحی
 «ۀلألم نظاما ۀماالما» ضبط اساس بر یبسوطم شرح ،یالوص کالم اسرار عن الکشف یف

 اعالم از ـ الجحافمیابراهبنییحی دیس نیهمچن. [2907 ص 6 ج، 18] است آورده
 شرح ،نیالمب هنهج البالغ معرفه یال نیالمؤمن ارشادکتاب  در( 1102)م  ـ هیدیز

 [.449 ـ446ص  ،3 ج، 15] دارد ضبط نیهم اساس بر یمبسوط
نظاماً  مامةواال»در متن  ،البالغه نهج از یپرتوکتاب  در یجعفر یدمحمدمهدیس
 «االمانةکلها: و المخطوطه النسخ یف»نوشته است:  یثبت کرده است و در پاورق «هلالم
از  یمتعدد یخط یها نسخه رایز ،قطعاً غلط است ریکه عبارت اخ ،[300ص  ،5 ج، 24]

 اند.  ضبط کرده «االمامه»شده است  اشاره فوق، در هاآن از یا پارهالبالغه که به نهج
 
  «االمانة». ضبط ۴

 دراما  شده، ثبت «هنظاما لألم مامةاال و»ها و شروح، عبارت  نسخه شتریدر ب آنکه وجود با
 که شده ثبت «هنظاما لألم االمانة» صورتعبارت به گر،یمنابع د زینسخ و ن از یاندک تعداد

 نیا درست نقل در یدقت یب از یناش تواندیو منادرست است  آمد، خواهد که یلیدال به
 .شود یمنابع اشاره م نیاز ا ی. در ادامه به برخباشد عبارت
 محمدبنکاتب: ابو جعفر محمد 660البالغه مورخ رجب  نهج یخط ۀنسخ. 1

 ییطباطبا زیعبدالعز دیمرحوم س ۀآن در کتابخان یعکس ۀنسخ ،یعلمحمدبننصربن یاب
 .شماربدون برگ ـدر قم موجود است 

 مرکز در موجود یعبدالعالبننیحس محمد خط به 1259 الحجهیمورخ ذ ۀنسخ. 2
 .884 ۀشمار قم یایاح

                                                                                                                                        
 یجـا  بـه  که شود یم دهید آن یبعد عبارت در البالغه نهج متن با یتفاوت اندک یمجلس نقل در البته. 1

 آمده است.« للسلطان مایتعظ ةالطاع و» عبارت ،مامةلال مایتعظ ةوالطاع»
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( 550)م. یآمد دررالکلم و غررالحکم سینف ۀمجموع در البالغه نهج 252 حکمت .3
 یبعض کهوجود دارد، چنان زیاختالف نسخ در آنجا ن نیاست و ا  آمده نهیبع زین

مانند  گرید یو بعض« نظاما لالمه مامةاال» ،یمحالت ۀترجم غررمانند  کتاب نیا یها نسخه
آقاجمال  غررالحکماند. شارح بزرگ  ضبط کرده «هنظاما لالم االمانة» ،یانصار ترجمه غرر

 حیتصر زین االمانةبه اختالف نسخ و ضبط  انیامامت را شرح کرده و در پا یخوانسار
انتظام أحوال أمت، چه ظاهرست  یاز برا ،و فرض کرده امامت را: »سدینو یم ی. وکند یم

 ،نشود و هرچند آن فرمانفرما جائر باشد ییفرمانفرما یب یکه انتظام احوال هیچ گروه
نداشته  یینباشد، زیرا که هرگاه فرمانفرما ییوجود او بهترست از این که فرمانفرما

طمع  هب ،آورند و همچنین مردم خارجعمل ههریك آنچه توانند از ظلم و جور ب ،باشند
ها با آن یبرابر ،ایشان افتند و ظلم فرمانفرما هر چه باشد یتاخت و تاراج و قتل و سب

 ،منصوب شود و عادل و معصوم باشد یتعالباشد که از جانب حق  ینکند و هرگاه امام
ه معارف دینیّ ۀهم هبلغ بشود و هر گاه عارف بابر وجه  ،ایشان یحوال دنیواپس انتظام 

حوال ااطاعت او سبب انتظام  ،ازمنکر کندیمعروف و نههو احکام شرعیه باشد و امر ب
بر  ینصب امام ،تعالى فرض کرده بر خودحق ،جهت اینهپس ب ،ایشان نیز گردد یخروا

ایشان نیز  یخرواو  یحوال دنیوا ،در هر زمان که اگر اطاعت او کنند ،اوصاف مذکوره
عمل آمده باشد و تقصیر از هاز لطف ب ،باشد یتعالو اگر نکنند آنچه بر حقمنتظم گردد 
تعالى بر ایشان نباشد و حجت حق ـ شأنهی تعالـ بر او  یتا ایشان را حجت ،ایشان باشد

واقع شده و  ،میم هب« مامةاال» یجا هب ،نون هب« االمانة»ها  نسخه یتمام باشد و در بعض
انتظام  یاز برا ،فرض کرده امانت را که مقابل خیانت باشد»که:  بنابراین ترجمه این است

سابق و  هترست باول ظاهرتر و مناسب ۀو این نیز صحیح است نهایت نسخ ،«متاحوال ا
 [. 456 ص ،4، ج 2] «الحق آن

 یف»عنوان  لیکه ذ یعبارت در ضمن مباحث نیا ،(588)مآشوب شهرابن مناقب در .4
و  1379 یها به سال بی)به ترت روتیو ب رانیآمده، در هر دو چاپ ا« مهالعا عهیبعد ب اهیقضا

 [.436 ص، 2 ج، 7؛ 377 ص، 2 ج، 6است ] ثبت «ةلِلْأُم  نِظَاماً ةالْأَمَانَ وَ» صورت به.( ق 1415
گرچه به  است، ثبت «االمانة»(، 6 قرن)م  یواسط یلیث المواعظ و الحکم ونیعدر  .5

 بن  یعل خط به یمرعش هللاتی آ ۀموجود در کتابخان یخط ۀخگزارش محقق کتاب در نس
 سال به خیالتوارناسخکه ضمن کتاب  یا نسخه زی. و نق 829 کتاب خیتار یقدس وسفی

 [.361 ص، 44] است ثبت «مامةاال»حکمت با عبارت  نیا ،. چاپ شده استق1297
در  یمجلس عالمه مصادرکه از  123 ۀفحص ،(6)م قرن  یریشع االخبار جامع در. 6



 1398بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و دوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش 60

 

شده  ثبت ،)ص(اسالم امبریپ از نقل به و «االمانة»عبارت با کلمه  نیا ،است بحاراألنوار
 .[123 ص، 34...« ]الشرک عن رایتطه مانیاال کونی»: است نیچن آن یاست و ابتدا

 ،(625)م یشافع یبیطلحه نصمحمدبن ، اثرول في مناقب آل الرسولئمطالب الس در .7
و »... آمده است:  نیچن شود، یآغاز م ،...«مانیاإل هللا اوجب» عبارت با که ینقل یانتها در

 [.215 ص، 8] «ةلإلمام ماًیتعظ ةعالطاو ة نظاماً لألم ةاألمانو  نیالسالم أماناً للخائف
 در حمصحّ کنیل ،است ثبت مامةاال(، 733)م. یرینو االرب ۀینها یچاپ متن در. 8
کلتا الکلمتین و هو تحریف صوابه ما  یبالنون ف« االمانة»األصل  یف»: است نوشته یپاورق

ثبت « مانةاال»اصل  ۀدر نسخ یعنی ،[183ص، 8، ج 56] «أثبتنا کما یقتضیه السیاق
 در که است «مامةاال» دارد اقتضا اقیس کهاست و صواب آن چنان فیاما آن تحر ،است
 .دیگرد ثبت متن
 ألفاظ بعض وجدت قد و» :دیگو یم یواف( در 1091)م  یکاشان ضیمحسن فمال .9
و سپس عبارت مورد نظر  «هکذا )ع(في کتاب عتیق نسب إلى أمیر المؤمنین الخطبه هذه
 «هنظاما لألم االمانة و.... الشرك من تطهیرا اإلیمان الل ه فرض»قل کرده است: ن نیرا چن

 [.1065 ص، 5  ج، 39]
 مصر در یو حیتصح و اهتمام به که یا البالغه نهج بر خود شرح در عبده محمد .10
 نیچن یآن در پاورق حیرا ثبت کرده است و در توض« األمانات» ۀکلم است شده منتشر

فتنتظم شئون  هیعل جبیکل عامل ما  یاالعمال اد یف االمانة تیروع اذا النه: »سدینو یم
 [. 209 ص، 28] «فقد فسدت و کثر االهمال فاختل النظام اناتیاما لو کثرت الخ ةاالم

 شده، منتشر مصر در یو حیتصح به که البالغه نهج از یچاپ در میابراه ابوالفضل محمد .11
 ـبوده است  دیالحد   یاب ابن شرح یو یاصل یدارد که مبنا حیتصرخود  ۀمقدم در آنکه رغمیعل
 یباز در چاپ دوجلد حال، نیا با ـشرح شده است  مامةاال دیالحد یابابن ۀنسخ در و

و  یدر پاورق یحیتوض چیرا بدون ه «مهنظاما لال االمانةو»خود، عبارت  حیتصح ،البالغه نهج
 [. 362 ص، 2 ج، 27ده است ]ها ثبت کر بدون اشاره به اختالف نسخه

 
 «ةنمااأل» ضبط ینادرست لی. دال۵

 اقیس داللت زین و «امامة» ضبط با مضمون هم یگرید اتیروا وجود چون یلیدال بنابر
 ابن و دیالحدیابابن چون یشارحان آنچه زین و آمد خواهد ادامه در آن حیتوض که کالم،

 .دانست درستداد و  حیرا ترج «مامةا» ضبط توان یم اند، آورده خود شرح در ثمیم
 

http://wikinoor.ir/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87
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 «ۀنظاما لألم ۀاإلمام» با المضمون بیقر متعدد اتیروا وجود. 1. ۵

آن با  ۀسیمقا ،یثیحد عبارت كی ضبط حیترج ای صحت صیتشخ یها روش از یکی
 ۀخانواد لیتشک آن به یثیالحد  است که در اصطالح فقه مضمونهم ایمشابه  اتیروا گرید

البالغه  نهج یها عبارت گرید زیو ن ییدر منابع روا یبا جستجو 1.ندیگو یم ثیحد
نظاما  مامةاال» عبارت با یمشابه مضمون ات،یروا از یاریبس درکه  شود یمالحظه م

 یشده است که امامت و رهبر دیأکنکته ت نیها به ا در آن و دارد وجود «هلألم
. است نشده یمعرف امت ظامن «امانت» یگرید ثیحد چیه در و است امت ۀدهند وندیپ
 :شود یاشاره م اتیروا نیاز ا یبه بعض الًیذ

مطلب که امامت نظام امت و مسلمانان است  یندال بر ا یاتیروا )ص(اکرم پیامبر از. 1
 أَطِیعُوا وَ اسْمَعُوا  :)ص(الل هِ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَب اسٍ بْنِ الل هِ عَبْدِ عَنْ: وارد شده است از جمله 

 [.14ص، 52.« ] الْإِسْلَامِ  نِظَامُ فَإِن هُ الْأَمْرَ الل هُ وَل اهُ لِمَنْ
وَ مَکَانُ الْقَیِّمِ بِالْأَمْرِ مَکَانُ : »دیفرما یالبالغه م از نهج یگریدر موضع د )ع(یعل. 2

ر قَ الْخَرَزُ وَ ذَهَبَ ثُم  لَمْ یَجْتَمِعْ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَ
است که  یا همانند رشته ،زمامدار در جامعه گاهیجا یعنی ؛[146 خ، 26] «بِحَذَافِیرِهِ أَبَداً

ها پراکنده  مهره ،داده است و اگر رشته بگسلد وندیپ گریکدیآورده و به ها را گرد مهره
طاعت از امام را  ۀضیفر گر،ید یدر کالم نین. همچدیایگرد هم ن یبه تمام گریشود و د

ة عَلَى الْوَالِي فَرِیضَة حَقُّ الر عِی » فرموده است: امت و موجب الفت مسلمانان خوانده و  نظام
 ؛[216 خ ،26« ] فَرَضَهَا الل هُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِم

 تیو رع یاز وال كیرا بر هرآن یتعال یاست که خدا یا ضهیفر یبر وال تیحق رع یعنی
قرار داده  شانیا نید یو ارجمند شانیالفت ا یبرا یرا نظامواجب فرموده است و آن

 یدر حکمت مستقل ،...« مانیفرض هللا اال»از حکمت  ریغ )ع(یعل اماماست. ضمن آنکه 
: دیفرما یکرده است و م حیامت تصر وندیبه نقش امامت در پ نقل شده، غررالحکمکه در 

دو کالم در آن است که در  نیتنها تفاوت ا ،[1137 ح، 58 ص، 1] «ةنظام األم مامةاال»
 . است دهیگرد ذکر «ةاالم نظام» غررو در  «هنظاماً لألم» ،البالغه نهج
حکمت بلند  نیا کامالً مشابه با یانیدر ب ه،یفدک ۀخطب در )س(زهرا حضرت. 3
وَ طَاعَتَنَا »اشاره فرموده است:  نیالبالغه به نقش امامت در انسجام و وحدت ملت چن نهج

                                                                                                                                        
و نقـش   ثیحـد  ۀفصل نهم، خانواد همان، زین و 103ص، 49 ؛133ص، 47 .ـ نک شتریب یآگاه یبرا] .1

 [.ثیالحد  آن در فقه



 1398بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و دوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش 62

 

 وَ»عبارت  بامشابه  یدر نقل ای ؛[248 ص، 1 ج، 36« ]هِ، وَ إِمَامَتَنَا لَمّاً مِنَ الْفُرْقَهِنِظَاماً لِلْمِل 
[ آمده 113ص، 38 ؛568 ص، 3ج، 37] «الْفُرْقَهِ مِنَ مّاًلَة الْإِمَامَ وَة لِلْمِل  نِظَاماًة الط اعَ
است و امامت ما اصالح  یآنکه طاعت ما معصومان نظام امت اسالم یبه معنا ،است

وَ طَاعَتَنَا »به صورت  بالغات النساءعبارت در  نیا زینه است. تفرق ۀبرند نیکننده و از ب
آن  ریتعب نیجالب توجه در ا ۀ[. نکت20، ص5آمده است ]« هِقَنِظَاماً وَ إِمَامَتَنَا امناً مِنَ الْفُرْ

 شده استفاده «طاعتنا» ۀاست از کلم البالغه نهجکه در « هاإلمام»کلمه  یاست که به جا
 شود یاز امامت تنها نظام امت حاصل نم رایز ؛است قیژرف و دق یبس ریتعب نیو ا است

 توان یم نیه و واجب شده باشد. بنابراوجود داشت زیدنبال آن طاعت امت نهمگر آنکه ب
 خود به کار رفته است. تیدر نها جازیا ،)س(کالم گهربار حضرت زهرا نیگفت: در ا

 از و است فرموده اشاره نیمسلم نظام در امامت نقش به )ع(امام رضا یتیروا در. 4
آن  و میبود )ع(: ما در مسجد جامع مرو نزد امام رضادیگو مسلمزبنیعبدالعز جمله

إِن   »...است:  نیاز آن چن یفرمود که بخش رادیا یحضرت در موضوع امامت سخنان بلند
 ؛[492ص، 1ج، 43...« ]الْمُؤْمِنِینَ عِزُّ وَ الدُّنْیَا صَلَاحُ وَ الْمُسْلِمِینَ نِظَامُ وَ  الدِّینِ  زِمَامُة الْإِمَامَ

 ت مؤمنان است.و عز ایو صالح دن نیو نظام مسلم نیامامت زمام د یعنی
 
 سیاق سخن . ۲. ۵
 )ع(امام ،در ادامه یراداللت دارد ز «ةامام»بودن ضبط   درست برخود  ،)ع(کالم امام ۀادام
 ،اطاعت از امام مسلماً«. امامت قرار داده است یبرا یو اطاعت را بزرگداشت: »فرماید یم

 که است آن  گویای تعبار سیاقاما اطاعت از امانت مفهوم ندارد.  ،دارد یمحصل یمعنا
 ینا مسلماً. «ةلإلمام ماًیتعظة والطاع: »فرماید یدر دنباله م یراز است، صحیح امامت ضبط

 ی[. با امامت و رهبر185 ص، 1، ج 53امام و امت است ] یفوظا یاندو جمله در مقام ب
ت طاع یگرد یامام است و از سو ۀبر عهد یفهوظ ینو ا یابد ینظام امت تحقق م یسته،شا

 خود )ع(علی امام کهچنان شود یامامت و قوام و استحکام آن م یمامت موجب تعظ
 توان یم حکمت، سیاق اساس بر این[. بنابر27خ، 26] «لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا یُطَاعُ»فرموده است: 

در  ،اما اگر در سخن اول سخن از امانت باشد ؛باشد یحاحتمال داد که ضبط امامت صح
 کدام طاعت مورد نظر خواهد بود؟ ،«ةلإلمام ماًیتعظ ةالطاعو» یانیعبارت پا

 
 امامت یواال گاهیجا. ۳. ۵

. است اسالم در امامت گاهیجا تیاهم «ةنظاما لالم ةاالمان» ضبط ینادرست لیدال از یکی
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رسـول خداست؟ غـیر   از  جامعه پس یکدام امـانت باالتر از امانتِ امامت و رهبر اساساً
 ۀکنند  کامل  باشد؟ غـیر از امـامت  جامعه یاستوار ۀمای  تواند یم یچیزاز امـامت چه 

قدر بـا اهـمیت است  خالق چیست؟ امامت آن یرضا ۀنعمت و مای ۀدین و اتمام کنند
لَیومٌ من إمام عادل خیر من »نقل است که فرمود:  نیچن )ص(از رسول خدا یتیکه در روا

بهتر از عبادت  ،روزِ امام و رهـبر عـادل  یك  ؛ هر آینه1«ستّین عاماً  وحده  الرجل هعباد
گفت  توان یواقع چگونه م در .عـبادت کنـد یتـنهایاست که شصت سـال بـه یکس

 ؟[57و 56، ص 59] استبرخوردار  یجامعه بدون امـام عـادل از امانت اله
بلکه  نتاما قیمصاد از یکیو  ستین یخاص مسائل مال امانت، تیرعا گرید یسو از

 و حقوق و یاسالم جامع و مردم که گونههماناست  تیحکومت و وال ،مصداق کامل آن
 ص، 19، ج 17] هستند یاله انیشوایپ امانت نیا نیام و اند یاله یها امانت آنان مصالح
 راآن تیکه صالح یسپردن مقام امامت به کس از رونی[ و از ا225، 218 ، 217، 212
 تیاهماز  یشده است که حاک ادیامانت  یادا ریبا تعب اتیروان در لسا باشد، داشته

 الْأَماناتِالل هَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا  إِن » ۀیاز جمله در آ 2استاسالم  یامامت در نظام اعتقاد
 آن اهل به را امانات که دهد یم فرمان شما به خداوند یعنی ؛[58: النساء] «أَهْلِها  إِلى

 ۀائم که آن اهل به است امامت دنیبازگردان امانت، قیمصاد نیبارزتر از یکی د،یبرگردان
 امانت، اداء از مقصود که دارد داللت مطلب نیا بر یمتعدد اتیروا و باشند یم )ع(نیطاهر
 در جمله از. سپارد یم خود از پس امام به معصوم امام هر که است امامت عیودا اداء
عن  )ع(عمر، قال: سألت الرضاعن أحمدبن»نقل شده است:  نیچن )ع(رضا امام از یثیحد

 یؤدي أن عنى، إیانا»أَهْلِها قال:   قول هللا عزوجل: إِن  الل هَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى
و ج  100 ص، 2 ج ،13] « السالح و العلم و الکتب بعده الذي اإلمام إلى منا األول اإلمام

  إِن  الل هَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى» ۀیآ ریتفس در )ع(رضا امام یعنی ؛[499 ،، ص4 
 عیودا ـ امانت آنان از كیهر که هستند)ع( محمد: آنان امامان از آلاست فرموده «أَهْلِها
 ۀیآ لیذ در نی. همچنسپارد ی( را به امام پس از خود مسالح و علم وها  )کتاب امامت
 ثیاحاد ،[72: ألحزاب]ا «الس ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ یعَلَ ةَالْأَمانَإِن ا عَرَضْنَا » ۀفیشر

                                                                                                                                        
نقـل   «مَطَـرِ أَربَعِـینَ یَومـاً    عَادِلٍ خَيرٌ مِن سُلطَانٍ مِن حِدٌوَا يَومٌ» صورت به تیروا نیا منابع یبرخ در . 1

 [.9 ص، 18، ج 54. ـ شده است ]نک

امانـت و مشـتقات آن در مفهـوم     ۀکلمـ  یـی روا یقرآنـ  یکاربردهـا  خصوص در شتریب یآگاه ی برا. ] 2
  [.33. نکـ  یاجتماع یها تیو مسئول یزمامدار
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 لیذ در )ع(از امام صادق یثیآمده است. از جمله در حد تیوال ۀدر موضوع عرض یچند
عَلَى  ةنَفي قول هللا عزوجل: إِن ا عَرَضْنَا الْأَما )ع(آمده است: عن أبي عبد هللا هیآ نیا

 الس ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِن هُ کانَ
 )ع(از امام صادق یعنی ؛[207، ص4، ج40« ])ع(أمیرالمؤمنین ههي والی»ظَلُوماً جَهُولًا، قال: 

 تیوال ،: آن امانتاند فرموده که است شده تیروا...« المانةاإِن ا عَرَضْنَا » ۀیآ ریتفس در
 .است)ع(یعل رمؤمنانیام

 ۀکلم هم البالغه نهج خود دراز نظر دور بماند که  دینبا زینکته ن نیا گر،ید یاز سو
در ارتباط با آن استعمال شده است. از جمله در  ای تیو وال یزمامدار مفهوم درامانت 
وَ إِنِّي وَ الل هِ لَأَظُنُّ أَن  هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَیُدَالُونَ مِنْکُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى »: دیفرما یم 25 ۀخطب

اطِلِ بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ وَ بِمَعْصِیَتِکُمْ إِمَامَکُمْ فِي الْحَقِّ وَ طَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَ
 و امام حق آوردن جا بهاز امانت،  مقصودکه  «إِلَى صَاحِبِهِمْ وَ خِیَانَتِکُمْ ةَانَوَ بِأَدَائِهِمُ الْأَمَ

 ۀآنجا که دربار 27 ۀخطب در زی[ و ن20 ص، 2 ج، 8: ـ ]نک است عهد به یوفا و او اطاعت
ظَفِرَتْ یَدُ  الفَ ثَمَناً هِوَ لَمْ یُبَایِعْ حَت ى شَرَطَ أَنْ یُؤْتِیَهُ عَلَى الْبَیْعَ»: دیفرما یعمروعاص م

 ینیسرزم ای التیا بر تیوال و یزمامدار امانتمقصود از  ،«الْمُبْتَاعِ هُالْبَائِعِ وَ خَزِیَتْ أَمَانَ
 به[. 184 ص، 1 ج، 50: ـ نک] شود یم داده یبه و هیمعاو با او عتیب مقابل در که است

امانت را  ۀکلم غهالبال نهج 252 حکمت از بحث مورد عبارت در اگر یحت بیترتنیا
 معنا است. نیا دیمؤ زیعبارت ن ۀادام ومقصود از آن امامت است  م،یدرست بدان

 
 نتیجه

 گرید زین و البالغه   نهج کهن و متقدم یخط یها نسخه از یادیز تعداد یبررس از که گونهآن
 :گفت نتوا یم دیآیم دستبه دیالحدیابابنو  ثمیمابندو شرح  خصوصبه متون و مصادر

 االمانة» صورت به البالغه نهج 252 حکمت دیجد و میقد منابع از یبعض در گرچهـ 
 است حیصح «ةنظاما لألم ةاإلمام»ضبط  ده،یعد لیاما به دال است، شده نقل «ةنظاما لالم

 نیو ارتباط تام امامت با نظام امت و همچن هیفدک ۀبا خطب رتیاز آن جمله است مغا که
 زیالبالغه و ن کهن نهج یها نسخه نیامانت و نظام امت و همچن نیب یعلّ ۀعدم رابط

 متقدم. ییمنابع روا یبرخ

 نکهیلذا ا است، ثبت «ةنظاما لألم ةاإلمام»البالغه عبارت  کهن نهج یها غالب نسخه درـ 
 ،نادرست است امانت ثبت است، قطعاً ینسخ خط یاند در تمام از مصححان نوشته یبرخ

 .است شده ثبت «امامة ةاإلمام»و معتبر  یمیفت: در اکثر نسخ قدگ توان یبلکه م
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 دوران در البالغه نهج شارحان و مترجمان و مصححان توسط که یبزرگ فیتحرـ 
البالغه  نهج ۀاز نسخ مطبوع یاریمتن و شرح بس قیعدم تطب است، رفتهیپذ صورت ریاخ

 راالبالغه اعتماد کرده و آن متن نهج كیآنها است و در غالب موارد به  یو تتبع ناکاف
و قطب  ثمیمابنو  دیالحدیابابن شرحمثل متن و  اند، داده قرار اصل کهن شروح یبرا

 نیا ۀندارد و حکمت مورد بحث از جمل قیشرح با متن تطب دهیکه در موارد عد یراوند
ه شرح اما شارحان ب ،اند را ذکر کرده« نظاما ةاالمان»متن مصححان  یعنی ؛موارد است

 اند. پرداخته« نظاما مامةاال»
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 .یمرعش هللا تیآ ۀانتشارات کتابخان قم، ،یکمرکوه فیعبداللط دی: سحیتصح
 ،3، جلدغهالبال نهج شرح: نیالعارف ۀو تذکر نیالغافل هیتنب(. 1366) هللا فتح یمول ،ی[. کاشان42]

 .قاتی: منصور پهلوان، تهران، انتشارات محیتصح
 .ثیدارالحد یفرهنگ یعلم موسسه قم،، 1جلد  ،یالکاف(. 1429) عقوبیمحمدبن ،ینیکل[. 43]
 یحسـن  نی: حسـ حی. تصـح المـواعظ  و الحکم عیون(. 1376) محمدبنیعل ،یواسط یلیث[. 44]

 .الحدیثدار یفرهنگ یعلم موسسهقم،   ،یبیرجند
لبنـان، دار   روت،یـ ب ،6لـد  ج ،االنـوار  بحـار (. 1403) یبن محمـد تقـ   باقر محمد ،یمجلس[. 45]

 . العربيإحیاءالتراث
 .ثیدارالحد. قم، الخاطر هیتنب و الناظرنزهه ترجمه: تماشا چشم(. 1390) یعبدالهاد ،ی[. مسعود46]
 .رزائ انتشارات قم،. ثیفهم حد ۀ(. درسنام1389)ــــــــــــ [.47]
 مشهد، طوس.  .البالغه نهج از یپرتو(. 1372) جواد ،یمصطفو[. 48]
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. تهـران،  فهـم مـتن، اصـول نقـد سـند      ی: مبـان ثیحـد  شـناخت  ،(1387) دیمج معارف،[. 49]
 انتشارات نبأ.

 .نییللمال دارالعلم لبنان، روت،یب سوم، چاپ. البالغه نهج ظالل یف(. 1358) محمدجواد ه،یمغن[. 50]
 قـم،  ،14 جلـد )ع(. نیرالمـؤمن یام امـام  امیپش(. 1390ناصر و همکاران ) ،یرازیش مکارم[. 51]

 )ع(.طالب یاب بن یعل امام انتشارات
 قـم،  ،یغفار اکبریو عل یول استاد نی: حسحیتصح .یاألمال(. 1413) محمدمحمدبن د،یمف[. 52]

 .هیالعلمالحوزه یف نیالمدرسجامعه
 . قم، نشر تفکر.هیاإلسالم هو فقه الدول هیالفق ةیوال یف راساتد(. 1415) ینعلیحس ،ی[. منتظر53]
لبنان،  بیروت،. المسائلمستنبط و لیالوسا مستدرک(. 1408) یمحمدتقبننیحس ،ینور[. 54]

 )ع(.تیالب آلۀمؤسس
 .سنگی چاپ ی،کتابچ اخوان . تهران،البالغه نهج شرح)؟(.  باقر محمد الهیجی،میرزا نواب[. 55]
 .هیالقومالوثائق و دارالکتبمصر،  قاهره،. االربهینها(. 733)م یرینو[. 56]
 ،یجعفـر  یدمحمدمهدی: سـ قیـ و تعل حی. تصـح البالغـه  نهـج  شـرح (. 1379)ــــــــــــ [.57]

 .مکتوب راثیم نشر مرکز تهران، ،یرین وسفیمحمد
 همؤسسـ  ،. تراثنـا «هالبالغالعدد: حول تحقیق نهج ۀ: کلمسرمقاله»(. 1406) هیریتحر أتیه[. 58]

 الشـریف هوفـا  یمرور ألف عـام علـ   هعدد خاص بمناسب ران،یقم، ا ،البیت)ع( إلحیاء التراثآل
 . 11ـ7ص  ،األولىهالسن ،العدد الخامس ،الرضي

ـ  ۀمجلـ  ،شـهاب  راثیـ . م«البالغـه  نهـج  در کلمه كی» (.1377) هللا عزت ،یعقوبی[. 59]  ۀکتابخان
 .58ـ55ص زمستان،  ،14 ۀشمار ،ینجف یمرعش هللا تیآ


