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چکيده
نهجالبالغه بهزعم غالب نهجالبالغهپژوهان ،کتابی فرادانش بشری است که فهم تفصیلی آن مرهون تسلط به دانشهاای اززمادی ی ناون
علوم بالغی است .سخیان سرماز از بالغت امام هدام توأم با فصاحت هده فصحا و بلغا زا بر آن دامته که دز عرصه قلمفرسایی و سخیوزی
دز برابر میواسخیی و زساسخیی امیر بیان این حقیقت زا بیان کیی که نهجالبالغه میبع قابلاعتدادی برای علم بالغت و علوم ادبای اسات.
ه ف این مقاله ندایش و پایش نیین عرصههایی از سخنوزی و خیالپروزی امیر مؤمیان دز مرحهای ابن ابیالح ی و ابن میثم بحرانای و
ترجدههای آنهاست ،و پاسخ به این پرسش که این دو مازح نگونه توانستهان از عه ة انتقال مفاهیم و پیامهای این کتاب بالغای برآییا ؛
بهطوزیکه دز این زاستا هده ظرایف و لطایف بیانی زا به مکل علدی و ادبی بیان کیی  .این مقاله با زوش توصیفی -تحلیلی بر آن است تاا
با مقایسه دو مرح مذکوز و ترجدة آنها ،بیان کی که نهج البالغه عالوه بر فصاحت و بالغت دازای معانی و مفاهیم واالیای اسات کاه باا
فطرت انسان گره خوزده و از سرنشدة وحی مایه گرفته است و دز خطبهها از واژهها و تشابیهات و اساتعازات و نکتاههاای دقیاب بالغای
استفاده م ه است و نیانچه از مروح مختلف برمیآی پرداختن به نکات و ظرایف خاص نهجالبالغه مستلزم نهایت دقت و تسلط بر مفااهیم
آن است.
کليدواژهها :نهجالبالغه ،امام علی (ع) ،ابن ابی الح ی  ،ابن میثم ،صوز خیال ،زیبامیاسی.

 -1دانشیاز زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقب ازدبیلی
 -2عضو هیات علدی دانشگاه پیام نوز استان لرستان مرکز بروجرد
* نویسنده مسئولalmehr55@yahoo.com :
تازیخ پذیرش1041/40/40 :
تازیخ دزیافت1041/42/40 :
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مقدمه
نهجالبالغه سخیان و کلدات گهرباز امام علی (ع) ماالمال از فصاحت ،بالغت ،زسایی و میوایی است که سی ماریف زیای (زه)
آن زا دز قرن نهازم هجری گردآوزی کرد .مازحان و مترجدان زیادی کومی ن این کتاب گرانسیگ زا مرح دهی یاا باه زباان
فازسی و زبانهای دیگری ترجده کیی و دزعینحال تواندی ی و ذوق و سلیقه خود زا بهکازبسته تا یدن ترجده و مرح ،زیباایی-
میاسی سخن آن زا نیز از نظر دوز ن ازن  .با توجه به اینکه نهجالبالغه تیها بخشی از کاالم اماام علای (ع) اسات ناه هداه آن،
زیباییمیاختی نهج البالغه؛ یعیی اینکه سی زیی تیها آن بخش از سخیان امیرالدؤمیین زا گردآوزی کرده کاه از لحااز زیباایی
میاختی دز اوج قراز دازن  .زیبایی نهجالبالغه به این است که عوام آن زا میفهدی و خواص آن زا میپسی ن ؛ بیابراین دز تعریاف
زیبامیاختی هدین بس که «گسترهای از دانش است که با توصیف پ ی ههای هیری و تجرباه زیبامیاسای و تفسایر آن ساروکاز
دازد» (عب الحدی .)11: 2441 ،
از میان این مروحی که به برزسی ابعاد مختلف دز نهج البالغه پرداختهان  ،مرحهای ابن ابیالح ی و ابن میثم نداود بیشاتری دز
زمییة صوز خیال دازد که دز این پژوهش موزد برزسی قراز گرفتهان  .یکی از معدّاهای جذابیت ادبیات و آثاز ادبی نکتهای است که
هدوازه ذهن ان یشدی ان و میتق ان ادبی زا به خود مشغول دامته و میدازد و از جدله دالیل آن این است که عیاصار متیااقو و
متیافر که دز جهان عادی زوزمره سبب اغتشاش و بینظدی و اسباب پریشانحالی آدمیان هستی  ،دز اثر ادبی کیاز هم آما ه ،باه
نحوی متجانس و هداهیگ به نظم و وح ت میزسی .
دز تدجی از مقام علدی و ادبی نهج البالغه هدین بس که «نهج البالغه عالیترین نوع نثر مسجع است که سجع نویسان فازسی
و عربی دز نومتههایی نظیر مقامات حدی ی و گلستان از نثر زیبا و مسجع و موزون و دلیشین نهجالبالغه ملهم و متأثر بودهانا »
(زاثی .)21 :1111 ،نیز «به نظر بسیازی از نهجالبالغهپژوهان ،اولین نشمان ازی که دز نهاجالبالغاه دیا گان زا خیاره مایکیا ،
فصاحت و بالغت امام علی (ع) دز خطبهها و نامههایش است؛ نون دز تدام کلدات و سطوز و صفحات این کتاب ،میوایی الفااز
و حالوت و جذابیتی دی ه میمود که بع از قرآن کریم و کالم پیغدبر خ ا ،هیچ کالمی زا ندیتوان پی ا کارد کاه تاا ایان انا ازه
جذاب و با حالوت و دزعینحال لطیف بام » (آقائی و هدکازان21 :1100 ،و.)20
بيان مسئله
فهم نهج البالغه دازای دو زویکرد اجدالی و تفصیلی است .الزمة فهم اجدالی آن ،آمیایی با زبان عربی و مقا مات علاوم ادبای و
فهم لغت است اما برای فهم تفصیلی و به عبازت زساتر برای کشف معانی برتار و واالی آن کاه دز یادن متاون نهفتاه اسات،
تخصص دز زمییه ادبیات بهخصوص تسلط بر علوم بالغی میطلب  .بسیازی از نهجالبالغهپژوهان بر این باوزن که اولاین دیا گاه
نسبت به نهج البالغه از میظر جلوههای بالغت و تابلوهای ب یع و خیرهکیی های است که به زیوز هیر و سخنآزایی مزین گردی ه
است .کازبرد تشبیهات و استعازات دقیب دز کیاز کیایات و تدثیالت ،دز تجسّم بخشی ن و بیان حاالت مخاطبین و اویاع و احوال
زمان و مکان به سخن امام علی (ع) سیدایی میحصر به فرد داده است.
صوزخیال دز نهجالبالغه دازای جایگاه ویژهای است که جلوههای آن زیبایی ظاهری و معیوی ایان کتااب اززمادی زا دونیا ان
کرده است؛ بهطوزیکه مگردهای ب یع و خازقالعاده آن زا از کالم بشری فراتر برده است و دز تکدیل آن میتوان گفات« :علای
(ع) ان یشه ای فراتر از زمان است؛ نون زوح ایشان به دنیای خاصی مح ود نیست و سخیش نیز مح ود به دنیای خاصی نیست و
دز هدة دوزانها حضوز دازد .از امتیازات سخن علی (ع) این است که نی بع ی بوده و کالم او به اب یت تعلب دازد و بع زمان زا
دز اب یت اثری نیست ،از اینزو قرنهاست که سخیان او حالوت و طراوت خود زا حفظ کرده و هدیشه دانشدی ان زا میفته خاود
ساخته است» (الهامی.)12 :1100،
با توجه به اهدیت و جایگاه واالی نهجالبالغه نزد ان یشدی ان و پژوهشگران ،دز توصیف ویژگی بالغی نهجالبالغه میتوان نیین
گفت« :از باززترین ویژگیهای نهجالبالغه عبازت پردازی زیبا ،آزایش لفظی و زوح و آهیاگ حداسای آن اسات .مفااهیم عاالی و
مان گاز نهجالبالغه آنگاه که به زیوز هیر فصاحت و بالغت آزاسته میمود و صیعتهاای لفظای و معیاوی باهخصاوص ساجع و
جیاس و آهیگ کالم به آن جان میبخش  ،زوح میون ه زا به تسخیر خود دزمیآوزد و جان میفته او زا کلده به کلداه باه دنباال
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خود میکشان ( ».سالم و حاجیزاده .)81 :1101 ،پی است که ب ون توجه به این هده زیباییهای بالغای موجاود دز نهاجالبالغاه
امکان فهم و کشف معانی باطیی و زموز و اسراز آن وجود ن ازد و این سخیی است که موزد اتفاق هدگان است.
مقاله حایر برآن است تا به زوش توصیفی و تحلیلی با برزسی مقابلهای صوزخیال و آزایههای لفظی و معیاوی دز نیا خطباه از
نهجالبالغه به این سؤاالت پاسخ ده که:
 -1ابنابیالح ی و ابنمیثم هر ک ام تا نه ان ازه دز انتقال مباحث بالغی و کشف زیباییهای آن دز مرحهای خود بر نهجالبالغه
موفب بودهان ؟
 -2دز خطبههای میتخب از نهجالبالغه که دز این بحث موزد برزسی قراز میگیرد ،نه عیاصر زیبامیاختی بهکاز زفته است؟
 -1ک ام یک از مترجدان دز بیان زیباییهای بالغی ترجده خطبهها موفبتر بودهان ؟
پيشينة پژوهش
دزبازة نهجالبالغه و پژوهشهای مربوط به آن پژوهشهای زیادی صوزت گرفته که از این میاان باه نیا پاژوهش نزدیاک باه
مویوع موزد بحث امازه میگردد:
 -1مقالة «برزسی زیبایی میاسی تشبیه دز نهجالبالغه (حکدتها و نامهها)» نومتة غالمریا کریدیفرد و زیاا نیکا ل ،نشاریه
ادب و زبان کرمان ،سال ،1110مدازه  .21دز این مقاله با برزسی عیصر تشبیه دز حکدتها و نامههای نهج البالغه بر توانایی آن
حضرت دز نگونگی انتقال مفاهیم و تبیین اغراض سخن مباحثی دز باب زیبامیاسی مطرح م ه است.
 -2مقالة «زیباییمیاسی گونههای جیاس دز نهجالبالغه» ،نومتة میرین سالم و مهین حااجیزاده ،پاژوهشناماه علاوی :بهااز و
تابستان ،1101دوزه  ، 1مدازه ( 1پیاپی  .)5این مقاله بیشتر به صیعت جیاس پرداخته و دستاوزد کلی این پژوهش آن است که دز
کالم امام علی (ع) زیباییمیاسی لفظی با زیباییمیاسی معیوی و معیایی هم زمان به کاز گرفته م ه است.
 -1مقالة «زیباییمیاسی صوز خیال و آزایههای ادبی دز ترجده نهجالبالغه (مطالعه موزدی ترجداه سای جعفر ماهی ی» نوماتة
مسعود باوان پوزی ،و هدکازان ،دو فصلیامه مطالعات ترجده قرآن و ح یث ،بهاز وتابستان سال .1101دوزة.1مدازه .1ایان مقالاه
ندونههایی از آزایه های لفظی و معیوی و نیز صوز خیال به کاز گرفته م ه دز ترجده زا بیان کرده و تواندیا ی اساتاد ماهی ی زا
برای خوانی گان به تصویر کشی ه است.
 -0مقالة «تبیان بیان دز کالمِ امام هدام از نگاه مازحِ تامّ» نومتة مهرداد آقائی و هدکازان ،فصالیامه پژوهشایامه نهاج البالغاه،
زمستان سال .1100دوزة .8مدازه .20این مقاله دو آزایة بالغی تشبیه و استعازه زا دز مرح ابن ابیالح ی هدان ماازح تاام ماوزد
برزسی و تحقیب قراز داده است .ابنابیالح ی  ،ج ا از پرداختن به برخی زوی ادهای تازیخی دز مرح خود ،با زیرکی و فراست تدام
توانسته دُزّهای گرانبهای بهکاز زفته دز نهج البالغه زا مومکافی کرده و با دز نظر گرفتن معانی و تحلیل و تبیاین ظرافاتهاای
نهفته دز این تصاویر و ایداژها تصاویری زیبا از صوز خیال زا بیان و تفسیر کی .
با وجود هده پژوهشهای وسیع و ذیقیدتی که از سوی پژوهشگران و ان یشدی ان دزبازه نهجالبالغه انجام م ه است هار کا ام
دز نوع و محتوا مایان تحسین و اززش کازمان دزخوز تق یر و تدجی است ولیکن پژوهش مستقلی دزبازه مویاوع بحاث حایار
انجام نش ه است.
 .1بحث
دز حقیقت آنچه سخیی زا از دزجة صفر نومتاز خازج میکی و آن زا به مرحلة ندط عالی میزسان و به آن علاوّ معیای و حیثیات
ادبی می بخش هدان است که ق مای ما به آن فصاحت و بالغت نام نهادهان  .فصاحت باه جهاات لفظای و بالغات باه جهاات
معیوی کالم میپردازد و دز طول تکامل سیر بالغت هرکس با زاویهای به آن نگریسته است .به هر تق یر فصاحت قبل از بالغت
و مق مه تحقیب آن است؛ تا سخیی به مراتب فصاحت دست نیاب ؛ جواز وزود به مح وده بالغت زا ندییاب  .مایتاوان گفات کاه
سخن فصیح آن است که عیبی ن امته بام و سخیی دلیشین و خوشآهیگ و موزد استعدال و سلیس و زوان بام  .پس از تحقب
این امر ،مباحث بالغت مطرح میمود ،ب ین معیی که پس از تحقب فصاحت و مایوایی ساخن ،نوبات باه بالغات و زساایی آن
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میزس که دز این زاستا ایراد و سخن به مقتضای حال ،محوز اصلی بالغت زا تشکیل میدها و ایاراد معیاای واحا باه طارق
مختلف جهت دیگر بالغت زا مشخص میسازد.
امام هدام ،حضرت علی (ع) ،دز هیگام ایراد سخن ،نیان حایران زا میفتة بیان زیبای خود میکرد که هدگی بایاختیااز از دزون
جان ،وی زا تحسین میکردن و آفرین میگفتی  .هدانگونهکه «دز خطبة مشهوز «هدام» امام علیهالساالم دز پاساخ هداام ابان
مریح بن یزی بن مرّه ،آن پرهیزگاز و میفته مکتب علی (ع) که از امام توصیف پرهیزگازان زا خواسته بود ،تأخیر وتثاقل پیوست؛
نراکااه از مایسااتگی و پااروای هدااام باایم داماات کااه بالغاات ایاان توصاایف جااان او زا بگیاارد و قااراز از کفااش بربای ا »
(مهی ی .)220:1110،قبل از پرداختن به مویوع اصلی بحث ،الزم است مختصری از مرححال دو مازح م نظر آوزده مود:
 .1-1ابنأبیالحدید
عزال ین عب الحدی ابنابیالح ی معتزلی دز سال  518ها .دز مهر م این به دنیا آم و دز بغ اد که دز آن ایام از مراکز مهم علام
و ادب و سیاست بود ،دانش و کدال آموخت و پس از نی ی دز محافل علدی و ادبی و سیاسی جایی برای خود بااز کارد و ماوزد
توجه قراز گرفت .یکی از آثاز اززمدی این دانشدی بززگ و ادیب عالیق ز مرح نهجالبالغه است کاه آن زا باه گفتاه خاودش دز
م ت نهاز سال و هشت ماه بهان ازه زمان خالفت امیرالدؤمیین به پایان زسان (ابیالح ی  .)12/1 :2440 ،میتوان نیاین اذعاان
دامت که مرح ابیالح ی  ،از بین تدامی مرحهایی که تا بهحال بر نهجالبالغه نومته م ه ،کاملترین و دزعینحاال جاامعتارین
مرحی است که تدامی نکات بالغی زا به خوبی ب ان پرداخته و از عه ه آن به نیکی برآم ه است؛ این مرح عالوه بر پرداختن باه
مسائل بالغی و ادبی ،به برخی مسائل تازیخی و زخ ادهای زمان خالفت امیرالدؤمیین نیز امازاتی دامته است (آقائی و هدکازان،
.)20 :1100
 .2-1ابن ميثم
کدالال ین میثم علی بحرانی (وفات  )800یکی از علدا و متکلدین است که بر نهج البالغه مرح نومته است .مجدوعه ماروح او
به مرح کبیر ،متوسط و صغیر معروف است .وی مرح خود زا به عطاملک جوییی ه یه کرده است .مرح ابن میثم دزواقع یکای از
مشهوزترین مروح نهج البالغه است که دز آن بیشتر به مویوعات کالمی و فلسفی و ادبی پرداخته م ه و بازها به ناا زسای ه
است (عطازدی .)21:1101،از جدله ویژگیهای مرح ابن میثم میتوان به پیشگفتاز بسیاز گسترده آن امازه کرد کاه دز مایاخت
میوایی الفاز و آزایههای سخن -که ماخههایی از دانش بالغتی  -خود بهتیهایی ماهکازی ب یع و متیی مدتع میاخته میمود.
ابن میثم دز مق مة مرح خود از بیان ابواب مختلف بالغت صرفاً دز مجاز و استعازه صحبت کرد که بحثی مستقل از نهاجالبالغاه
است و به سخیان امام نیز دز آن کدتر استشهاد م ه است ،امّا دز متن مرح گهگاه برخی از مصادیب زیباییهای بیانی و با یعی زا
به میاسبتهای مختلف ذکر کرده است« .وی دز مرح لغوی خود که دز خطبهها و نامهها بیش از حکدتها دی ه مایماود ،تیهاا
یک مقلّ نبوده است بلکه با میوهای اجتهادی ،دز ذیل معانی واژگان و عبازات ،به نکات لغوی اززمدی ی اماازه و باه مساتی ات
مختلفی استیاد کرده است» (مه وی مهر و زیایی.)51 :1105 ،
 .3-1صورخيال
صوزخیال دز حوزه علم بیان ،موزد برزسی قراز می گیرد .علم بیان دز حوزه بالغت ،به عیوان مهمترین ابازاز تصویرساازی اسات.
«صوزخیال مجدوعه قواع ی است که با آنها میتوان یک معیا زا به گونههای متع د بیان کرد؛ ایان قواعا ماامل نهاازبخش
است که عبازتان از :تشبیه ،استعازه ،مجاز و کیایه» (باوان پوزی و هدکازان .)14 :1101 ،بهعبازتدیگر« ،علم بیان علدی اسات
که با آن ایراد یک معیی واح به زاههای گوناگون با ویوح داللت برآن میاخته میمود» (طبیبیان.)111 :1110،
مجدوع فیون بالغت حاوی اصول و قواع ی است که به سخیوز و گویی ه یا نویسی ه میآموزد که از ک ام واژه استفاده کی (نون
دز بیان و صوزخیال بحث از واژه است) و اینکه سخیوز از انتخاب ک ام کلدات بپرهیزد تا سخیانش فصایح و قابال دزب باوده و
مخاطب خویش زا دناز حیرت و سرگردانی نسازد و سپس میآموزد که هدیشه هده مخاطبها یکسان نیستی ؛ بعضی بااهوش و
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سریعاالنتقال بوده و برخی از استع اد و هوش کدتری دازن  .مقام و موقعیتها نیز متفااوت و متیاوعانا و مخاطاب دازای حاالتی
خاص و هر سخن بای دز موقعیتی مخصوص به خود القا مود .سخیوز ماهر بیا به موقعیتها و با تکیه بار اصاول قواعا ماذکوز،
سخن خویش زا با حال و مقام تطبیب میده و با هر مخاطب ،مطابب با ویع زوحی ،اعتقادی و استع ادی او سخن میگویا  .دز
بالغت ،سخن فصیح سخیی است که به مقتضای حال بام ؛ یعیی سخیی که میاسب زمان و مکان و زوحیه مخاطب بام  .نیاین
گفتهای گاهی به مکل مختصر و گاهی به طوز مفصل وگاهی با تأکی و دیگر گاه خالی از تأکی میآی  ،زماانی صاریح و زماانی
غیرصریح و کیایی است.
 .1-3-1صور خيال در شرحهای ابنأبیالحدید و ابن ميثم
به میظوز دزب بهتر و میاخت مفاهیم انتزاعی از کالم امام هدام ،به ندونههای زیبای بالغی دز نی عبازت میتخب از خطبههای
نهج البالغه براساس دو مرح ابن ابیالح ی و ابن میثم میپردازیم و دز گلستان خیال مولیالدوح ین هدگام با خیالپردازیهاای
دوزدست ایشان زوح خود زا به طیران دز میآوزیم و ترجده آنها زا با مقایسه دی گاه سه مترجم مهیر نهجالبالغه جعفر مهی ی؛
محد دمتی و ابوالفضل بهرامپوز ذکر میکییم:
 .1-1-3-1خطبة «»21
ابت ا خطبه  21زا که خطبه کوتاه و پرمغزی است موزد تحلیل زیبامیاسی قراز میدهیم ،سپس دی گاه ابن أبیالح ی و بعا از آن
دی گاه ابن میثم زا ژزفکاوی کرده تا پرده از مکیونات سخن گهرباز امام (ع) برگشاییم:
«فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَکُمْ وَ إِنَّ وَرَاءَکُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوکُمْ تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا یُنْتَظَرُ بِأَوَّلِکُمْ آخِرُکُمْ».
 میزلگاه آخرین پیشاپیش مداست و مرگ سرود خوانان دز پس زوی مدا ،سبکباز بامی تا زودتار برسای کاه پایشزفتگاان زاب امتهان و دز انتظاز زسی ن مدا نگهدامتهان (مهی ی.)0 :1110 ،
 قیامت پیش زوی مدا و مرگ دز پشت سر ،مدا زا می زان  .سبکباز موی تا برسای  .هداناا آناان کاه زفتیا دز انتظااز زسای نمدایی (دمتی.)05 :1104 ،
 قیامت پیش زوی مداست و سازبان مرگ بانگ زحیل داده است و مدا زا از پشت سر میزان  .سبکباز موی تا به قافله برسای ،هدانا آنان که زفتی دز انتظاز ملحب م ن آخرین نفر مدایی (بهرامپوز.)82 :1108 ،
هر سه مترجم دز ترجدة لفظ «وزاء» به اصل معیای لغوی آن که هدان عقب و پس (پشت سر) است امازه کردهان  ،غافل از این-
که ،این کلده دز این عبازت به معیای پیش زو است؛ با استیاد به آیة مریفه  00سوزه کهف« :أَمّا السّفِییَةُ فَکَانَتْ لِدساکِینَ یعْدلُونَ
فِی الْبحْرِ فَأَزدْتُ أَنْ أَعِیبها وکَانَ وزاءهُمْ ملِکٌ یأْخُذُ کُلَّ سفِییَةٍ غَصْبًا» .1دز این آیه لفظ «وزاءهُمْ » به معیای پیشزو آم ه اسات.
دز تفسیر نوز نیین آم ه است« :وزاء به هر مکان پیهانى و پومی ه گفته مىمود؛ خواه آن مکان زوبروى انسان بام  ،یا پشت سر
او »(قرائتی .)214/5 :1110 ،از جدله زیباییهای موجود دز این خطبه ،هدین وجود پازادوکس و تیاقو دز لفظ «وزاء» اسات کاه
هم معیای پیش دازد و هم معیای پس؛ که دز اییجا امام (ع) با لطافت و ظرافت تدام آن زا به کاز بردهان و این خوانی ه است کاه
بای دز این نکته تأمل دامته بام ؛ برای هدین است که مفاهیم نهجالبالغه به خاطر بالغت و عدب معیاایی عباازات آن نیااز باه
ت بّر عدیب دازد.
دز مقایسه این سه ترجده میتوان گفت که ب ون دز نظر گرفتن معیای «وزاء» ،تا ح ودی ترجده بهرامپوز دقیبتار و باه مفهاوم
نزدیکتر است ،هر نی که ترجدة ایشان مباهت زیادی به ترجدة دمتی دازد و نیین احساس میماود کاه بهارامپاوز از ترجداة
ایشان بهره جسته است.
ابنابیالح ی دز مرح این کالم امیرالدؤمیین (ع) با امازه به توییحی که از خود سی زیی نقل کرده است میگوی « :سی زیی
زحدة اهلل گفته است :اگر این کالم امام زا بع از کالم اهلل سبحانه و بع از کالم زسول اهلل (ص) با سایر سخیان بسیجیم ،قطعاً از
هده آنها برتر و پیشتر خواه بود» (ابنابیالح ی )110/1 :2440 ،؛ و دز ادامه مرح این کالم میگوی « :و امّاا دز ایان عباازت
موجز امام «تَخَفَّفُوا تَلْحقُوا» که دزبردازن ه الفاظی کوتاه و مضدونی پرباز است ،معانی عدیب و حکدتی پالوده و میزلتی بس بززگ
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زیباشناختی صور خيال در شرحهای ابنابیالحدید و ابنميثم با تأکيد بر ترجمهی برخی از خطبههای نهجالبالغه

و گوهری بس گرانبها نهفته است» (هدان .)110 :نکته جالب بالغی که ابنح ی ب ان امازه دامته ایان اسات کاه «دز عباازت
«إِنَّ وزاءکُمُ السَّاعةَ» لفظ «وزاء» دز اصل به معیای پشت سر و عقب است ولی با توجه به سیاق جدله دز اینجا به معیای جلاو و
پیش زو است که دز اینجا دقیقاً معیای معکوس دازد ،هدانگونهکه قطب ال ین زاون ی هم به آن اماازه داماته اسات» (هداان:
.)104
اولین نکته بالغی که دز خطبه مذکوز جلب توجه میکی دز جدله «فَإِنَّ الْغَایةَ أَمامکُمْ» است که بیان داماته میزلگااه آخار،
استعازه از جهان پس از مرگ است« .یکی از استعازههای مفهومی متون مذهبی ،بهویژه نهجالبالغه استعازه سفر اسات .براسااس
متون عرفانی و مذهبی دنیا هدانی کازوانسراست و انسان نیز حکم مسافر زا دازد .مسافر نبای به میزل عازیتی دل ببی د و بارای
اینکه بتوا ن زودتر به مقصود خود برس  ،بای تومه زاه بردازد .دز متون مذهبی تومه زاه برای زسی ن به مقصود «عبادت» اسات.
هدانطوزکه دز قرآن مجی نیز آم ه اسات( :وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَاإلنْسََ إِّ لِيَعْبُسدُونِ) (الاذازیات« :)58:ماا جانّ و اناس زا
نیافری یم مگر برای عبادت»  .مقصود از عبادت این است که انسان به حضرت حب متصل مود و با بالهاای کداال دز باا هاای
بهشت با فرمتگان مقرّب پرواز کی  .این هدان ه ف مطلوب و مقصود انسان است که وظیفه دازد حقیقتاً به آن توجاه کیا  ،اگار
سعی کافی و وافی دامته بام ب ان دست مییاب و دز بهشت نعیم زستگاز میمود و اگر دز طلب آن کوتااهی کیا باه زاههاای
انحرافی میافت و ب ان ندیزس  ،به یقین میدانیم که دزهای جهیّم از دو سوی پل صراط باز است و انسانهاای میحارف دز آن
سقوط میکیی و این پایان کاز آنهاست که با دیگران به جهیم وازد میمون  .با توییح فوق زومن م کاه مقصاود هار انساان
پیشروی اوست که به سوی آن حرکت میکی و بازگشت انسانها به آنجاست» (ابن میثم.)181/2 :1111 ،
اما دز جدله دوم« :اِنَّ وَراءَکُمُ الساعةَ تحدوکُم» مقصود از ساعة دز این عبازت ،استعازه از قیامت صغری است؛ که میظوز از
آن حتدی بودن مرگ است .نون مرگ از وجود انسان تأخرّ دازد و سرانجام انسان زا دز مییاب پشت سر بودن مارگ و پیوساتن
آن به انسان تأخرّ عقلی است؛ ولی تشبیه م ه است به نیزی که تأخرّ حسّی دازد؛ ناگریز لفظ وزاء که بیانگر جهت حسّی است به
طوز استعازه به کاز زفته است« .اما اسیاد آواز خوان ن به مرگ استعازه مکییّه تخییلیّه و اسیادی لطیف است از آن جهت که ناون
آواز خوان ن ،آزام و آهسته متران زا به پیش میزان یادآوزی مرگ و میی ن ن ای میادیان آن انسانها زا مضطرب و نازاحت کرده
و آنان زا آماده مرگ و حرکت به سوی لقاءاهلل میکی  .ب ین طریب انسان هدانگونهکه متر به وسیله آواز ،زاههای دوز و سخت زا
میپذیرد وی نیز زاههای آخرت زا میپیدای  .ب ینگونه تذکر مرگ به آوازخوانی سازبان تشبیه م ه است»( .هدان )182 :دز واقاع
میتوان گفت که عبازت فوق «ندونه باززی است از ایجاز و هش از به زستاخیز و دعوت به بی ازی و آکی ه از معرفات( ».تجلیال،
.)11 :1100
ابنمیثم دز توییح کالم مذکوز مینویس « :پس از آنکه امام (ع) انسانها زا متوجه این میکی کاه ها ف دز پایش و مارگ دز
پشت سرمان است متذکر می مود که سبقت گیرن گان به سوی ه ف کسانی هستی که دز سفر آخرت به زیوان خا ا برسای و
قطع عالیب و سبک باز بودن دز سفر سبب سبقت گرفتن و زسی ن به پیشیییان است .ب ینگونه امام (ع) با دو جدله به انساانهاا
امر میکی تا برای زسی ن به مقص سبکباز بامی  .جدله اول این است «سبکباز بام »؛ البته سبکباز بودن معیای کیایی دازد و
آن کیایه از دستوز دادن به زه حقیقی ،نیرومی ترین وسیله قرب به حضرت حب است و زه عبازت اسات از کیااز گذاماتن هار
نیزی که انسان زا از توجه به قبله حقیقی باز میدازد و دوزی از فروزفتن دز مادیّات دنیا و جاذبههای آن و دوز سااختن هار ناه
غیر از حبتعالی و موجب خوددازی از ایثاز است .این حالت سیگییی ها و بازهای گرانی زا که مانع از صعود و زسای ن باه دزجاات
عالی است سبک میکی و موجب داخل م ن به وادی فیا فیاهلل می مود .این فرماوده اماام (ع) دز معیاای مارط و باه صاوزت
استعازه کیایهای آم ه است» (ابن میثم.)181 :1111 ،
هدانطوزکه مالحظه میمود «بسیازی از واژگان نهجالبالغه دز نهایت دقت و ظرافت انتخاب ما هانا و باا نییشای بای نظیار
دزکیاز هم قراز گرفتهان  .به گونهای که دز بعضی از خطبههای نهجالبالغه آن حضرت با برگزی ن صفتهایی با معاانی ویاژه باه
مویوعی خاص امازه میکیی ؛ گاهی برخی از صفتها نیان با ظرافت و هیرمی انه انتخاب م هانا کاه صااحبنظاران دز بیاان
موصوف خاص آن به مگفتی دناز میگردن » (مشایخی و خرمیان .)00 :1101 ،مگفت آنجاسات وقتای انساان ب انا هداه آن
موازد و سخیان فصیح و بلیغ ب ون ان یشه قبلی و ازتجالی و فی الب اهه صوزت گرفته است.
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 .2-1-3-1بخشی از خطبة «»22
دز بخشی از خطبه  22این جدله کوتاه و پرنغز ذکر م ه است« :یَرْتَضِعُونَ أُمّاً قَدْ فَطَمَتْ» که ترجدة آن زا سه مترجم محترم
اینگونه نومتهان :
 از مادز پستان خشکی ه میر میدومی (مهی ی.)14:1110 ، میخواهی از پستان مادزی میر ب ومی که خشکی ه (دمتی.)05 :1104 ، آنها میخواهی از پستانی میر ب ومی که سالها خشکی ه( 2بهرامپوز.)81 :1108 ،با مقایسه و سیجش این سه ترجده با هم نیین میتوان گفت که متأسفانه هیچک ام از سه مترجم محترم نتوانساتهانا از عها ة
ترجدة این عبازت پرنغز و مغز برآیی و زیباییهای آن زا بیان کیی  ،هرنی که بهرامپوز تا حا ودی دز تویایحات پااوزقی کتااب
خود به اصل معیا امازهای دامته است که دز پی نومت به آن پرداخته م ه است .اگر بخواهیم معیای دقیب ایان عباازت از کاالم
امیرالدؤمیین زا با زعایت عیاصر زیبامیاختی آن ترجده کییم این گونه است( :آنها به پستان مادزی که بچهاش زا از میر گرفته و
میری ن ازد نسبی هان و می خواهی میر بخوزن ) .با دز نظر گرفتن صوز خیالی که دز این عبازت کوتاه نهفته اسات و باا نگااهی
کلی به ترجدة آن که البته نیاز به تفسیر و برزسی دازد میتوان گفت که امام (ع) با توجه به موقعیت و مرایط حسااس آن زماان
نازهای جز ایجاز حذف و آوزدن عبازاتی هدراه با استعازه ن امتهان تا آنهایی که اهل ذوق و دزب باال هساتی اصال مطلاب زا
دزیابی .
دز این قسدت از خطبه نیز هر سه مترجم نتوانستهان از عه ة ترجدة دقیب عبازت برآیی و باز ماه تقلی ی هستیم که بهرامپاوز
از ترجده دمتی اقتباس کرده و با ان کی تغییر هدان جدالت زا تکراز کرده است.
بیا به مرح ابنح ی میظوز از این عبازت این است که «نیزی زا بع از این که زمان آن گذمته باما مایخواهیا ؛ ناون ماادز
وقتی کودب خود زا از میر باز میگیرد دیگر زمان میر دادن آن تدام م ه است»(ابنابیالح ی  .)101/1 :2440 ،دز تویایح ایان
عبازت آم ه است« :گروهی که امام آنها زا موزد خطاب قراز داده ،قتل عثداان و خونخاواهی او زا بهاناهای قاراز دادهانا بارای
دستیابی به نیزی که ندیتوانی به آن برسی ( ».عطازدی)81: 1015 ،
اولین نکتهای بالغی که دز این جدله جلب توجّه میکی این است که دز این جدله استعازة مکییّه به کاز زفته است .با توجاه باه
این که تشبیه نیز یک استعازة فرو فشرده است برای تبیین طرفین تشبیه و یا ازکان تشبیه موازدی زا ذکر کردهان که با توجاه باه
مرح ابن میثم به مرح زیر گزازش میگردد:
الف) صوزت اول «ام» استعازه از وجود حضرت پیامبر (ص) دانسته م ه است که دز اینصوزت طرفین تشبیه هار دو محسوسای .
(تشبیه حسی به حسی) که وجه مبه و یا جامع که دز استعازه مطرح است نیاز به تربیت و پروزش یاافتن انساانهاا دز مکتاب او
است.
ب) صوزت دوم :کسانی که ایدان آوزده بودن که برای معاش و معادمان به وجود پیامبرکه هدانی مادز دز تربیت آنان میکومی ،
نیاز دامتی ( .که باز طرفین تشبیه حسی به حسی هستی )؛ ولیکن بیا به گزازش ابن میثم «امام ،علیهالساالم ،لفاظ «أمّ» زا بارای
خود یا برای خالفت استعازه آوزده است که دز این صوزت بیتالدال به میزلاة مایر و مسالدانان باه میزلاة بچاههاای مایرخواز
بیتالدال تلقّی گردی هان ؛ و میر خوزدن مردم از پستان بیت الدال که اکیون خشک م ه ،کیایه است از تقایای عا ّهای از ماردم
برای دزیافت بخششها و ه ایا از بیتالدال ،نیان که عثدان به آنها بخشش و ه ایا می داد و دز ایان زاه بعضای زا بار بعضای
برتری میبخشی  .ولی امام (ع) این کاز زا میع کرد( .ابن میثم.)101:1111 ،
 .3-1-3-1بخشی از خطبة «»23
دز بخش اول خطبه  21آم ه اسات« :فَإِنَّ الْأَمْرَ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ کَقَطَرَاتِ الْمَطَرِ إِلَى کُلِّ نَفٍَْ بِمَا قُسِمَ
لَهَا مِنْ زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَإِنْ رَأَى أَحَدُکُمْ لِأَخِيهِ غَفِيرَةً فِی أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفٍَْ فَالتَکُونَنَّ لَهُ فِتْنَةً».
 تق یرهای آسدان هدچون قطرههای بازان به زمین ،بر هر کس فرود میآی و نصیب او زا بیش یا کم ب و میپیدای  ،پس اگاریکی از مدا ماال و میاال بارادز خاویش زا از خاود بایش بییا  ،مباادا فریفتاه ماود و دز ساوب نشایی (ماهی ی.)14:1110 ،
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زیباشناختی صور خيال در شرحهای ابنابیالحدید و ابنميثم با تأکيد بر ترجمهی برخی از خطبههای نهجالبالغه

 ب انی که تق یرهای االهی نون قطرات بازان از آسدان به سوی انسانها فرود میآی و بهرة هر کسی ،کم یا زیاد به او میزس .پس اگر یکی از مدا برای برادز خود ،برتری دز مال و هدسر و نیاروی با نی مشااه ه کیا  ،مباادا فریاب خاوزد و حساادت کیا
(دمتی.)00 :1104،
 ب انی که اموز االهی نون قطرات بازان از آسدان بر انسانها میزیزد و هر کسی سهم خود زا کم یا زیااد از آن بار مایگیارد.پس اگر یکی از مدا برای برادز خود ،برتری دز مال و هدسر و نیروی ب نی مشاه ه کرد ،مبادا فریب خوزد و حسادت وززد (بهرام-
پوز.)80 :1108 ،
با دقت دز الفاز عبازت باال کلداتی هدچون «األمر»« ،غفیرة»« ،أهل»« ،نفس» و«فتیة» نیاز به ترجدة دقیب و تویایح بیشاتر
دازد که مترجدین محترم دز بیان آن از عه هاش به خوبی برنیام هان ؛ بهطوزیکه لفظ «األمر» به معیاای نعداتهاای االهای از
قبیل اهل و مال و نفس است و امام دز ادامة کالم خویش آن زا بیان دامتهان  .دز ترجدة دقیب این سه لفظ به ترتیاب مایتاوان
گفت اهل؛ یعیی خانواده که مامل زن و فرزن ان است و مال هدان ثروتهای مادی و معیوی است و نفس؛ یعیی مقام و جایگاه و
به تعبیری نعدت عدر زا هم مامل میمود .زیبایی این عبازت دز تشبیههایی است که امام دز این خطبه ایراد کردهان  .اما دز موزد
دو لفظ «غفیرة» و «فتیة» این نکته بس که غفیرت به معیای «زیاد م ن نیزی است که باعث بهتر م ن آن میمود» (معلوف،
 .)555 :1101و اما لفظ «فتیة» بیانگر نیزی است که«باعث گدراهی و کفر انسان و یا باعث اختالف و حتای جیاگ باین آنهاا
مود» (هدان.)581 :
با مقایسه ترجدهها نیین حاصل میمود که مترجدین محترم دز ترجده الفاز مذکوز دقت کافی و وافی ن امتهان ؛ باهطاوزیکاه
مهی ی و دمتی لفظ «األمر» زا به تق یر ترجده کرده و هدگی دز ترجده «فتیة» از لفظ فریب استفاده کردهان که بهتر بود لفاظ
بال و مصیبت زا ذکر میکردن  .دز اینجا باز ماه تقلی و اقتباس ترجده توسط بهرامپوز از ترجدة دمتی هستیم که امر پسی ی ه-
ای نیست.
اولین نکتة بالغی که دز این خطبه به نشم میخوزد دز سخن «فَاِنّ االمر  ...لَه فِتیاة» اسات کاه دز آن حضارت امیرالداؤمیین
تقسیم زوزی دز میان بی گان زا به زیزش بازان از آسدان تشبیه کرده است .اوّلی معقول و دوّمی محسوس است (تشبیه معقول به
محسوس) و علّت ص وز این تشبیه از دزیای خاطر موّاج و خرومان مولیالدوح ین ب ان دلیل است که :به دسات آما ن زوزی و
فراهم ساختن زن گی خانواده و نظایر آن و نصیب هر کسی از این اموز ،کم یا زیاد ،گوناگون است؛ نیان که بازن گی به نسبت هر
یک از مزازع و ازایی مختلف است.
ابنابیالح ی دز مرح این خطبه نیین گفته است« :امر هدان قضا و ق ز االهی است که هدانی قطرات بازان از آسدان بر زماین
فرو میزیزد؛ یعیی این قضا و ق ز االهی دز تدام نقاط زمین برای هده انسانها کم و بیش پخش م ه و آن عبازت است از کم یا
زیاد م ن مال و ثروت و عدر و مقام و اوالد و غیره» (ابنابیالح ی .)100/1 :2440 ،
دز مرح ابن میثم آم ه « این عبازت علی (ع) از باب تشبیه معقول به محسوس است .نازول باازان ،دز زماینهاای مختلاف (امار
حسّی) تق یر و تقسیم زوزی بی گان خ اون که امری عقلی است .هدچیین آسدان و زمین دز عبازت مذکوز استعازه دانساته ما ه
است که آسدان استعازه از بلی ای بخشش خ اون ی و زمین عالم کون و فساد است که از باب اساتعازه باه کااز گارفتن ،دو لفاظ
محسوس (آسدان و زمین) برای دو معیای معقول (بخشش و نابود مون ه) دز فرمودة حضارت میظاوز ما ه اسات» (ابان میاثم،
.)114/2 :1111
با توجه به اعتقاد ابن ابی الح ی به تسلیم محو م ن دز برابر خواستههای الهی نوعی نشان از اعتقاد او به جبر دی ه میمود ،دز
حالی که ابن میثم با پرداختن به مسأله عقل و تعقل قص نشان دادن اعتقاد خود به قضیة اختیاز دازد.
 .0-1-3-1بخشی از خطبة «»21
دز خطبه  20که معروف به خطبه جهادیه است نیین آم ه است« :فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّسهُ لِخَاصَّسةِ
أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَسهُ اللَّسهُ ثَسوْبَ السُّللِّ وَ
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شَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَ دُیِّثَ بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَةِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْإِسْهَابِ وَ أُدِیلَ الْحَقل مِنْهُ بِتَضْسيِيِِ الْجِهَسادِ وَ سِسيمَ
الْخَسْفَ وَ مُنَِِ النَّصَفَ».
 جهاد دزی است از دزهای بهشت که خ ا به زوی گزی ه دوستان خود گشوده است وجامة تقوی است که بر تان آناان پومای هاست .ززه استواز االهی است که آسیب نبیی و سپر محکم اوست که تیر دز آن نیشیی  .هر که جهاد زا واگذازد و ناخوماایی دانا ،
خ ا جامه خوازی بر تن او پومان و فوج بال بر سرش کشان  ،و دز زبونی و فرومایگی بدان  .دل او دز پردههاای گدراهای نهاان و
حب از او زوی گردان .به خوازی محکوم و از ع الت محروم (مهی ی.)12:1110 ،
 هدانا جهاد دز زاه خ ا ،دزی از دزهای بهشت است ،که خ ا آن زا به زوی دوستان مخصوص خود گشوده است .جهاد ،لباس تقواو ززه محکم و سپر مطدئن خ اون است ،کسی که جهاد زا ناخومایی دانسته و ترب کی  ،خ ا لباس ذلّت و خوازی بر او می پومان
و دناز بال و مصیبت می مود و کونک و ذلیل میگردد .دل او دز پردة گدراهی مان ه و حب از او زوی می گردان  ،به جهت تارب
جهاد ،به خوازی محکوم و از ع الت محروم است (دمتی.)51 :1104 ،
 هدانا جهاد دزی از دزهای بهشت است که خ ا به زوی اولیای خاص خود گشوده است .جهاد هدان لباس تقاوا و ززه محکام وسپر مطدئن خ است ،هرکس که از جهاد بگریزد ،خ ا لباس خوازی بر او میپومان و دناز بالیا مود وبه حقازت و ذلت گرفتاز آی .
دلش دز پردة گدراهی مان و حب از او وی پر کش و از ع الت محروم گردد (بهرامپوز.)04 :1108 ،
با ان کی تأمل دز ترجدههای باال میتوان دزیافت که هر ک ام از مترجدان به بخشهایی از زیباییهای موجود دز کالم امام هدام
توجه دامتهان ؛ نیانچه مهی ی دز ترجدة لفظ «الحصییة»« ،آسیب نبییا » ذکار کارده کاه نادزسات اسات و ترجداة دقیاب آن
«محافظت کیی ه» است که دمتی و به تبع آن بهرامپوز -که هدان گفتة دمتی زا ذکر کرده -لفظ «محکم» زا آوزدهانا  ،نیاز زاه
خطا زا زفتهان  .نکتة دیگری که بای ب ان پرداخت دز ترجده لفظ «زغبة عیه» است که متأسفانه هیچک ام از مترجدین به معیاای
دقیب آن امازه نکردهان  ،مهی ی دز ترجدة آن عبازت «ناخومایی دان » زا به کاز برده که صحیح نیست ،دمتی نیز هدانی ایشان
از عبازت «ناخومایی دانسته» استفاده کرده است ،فقط بهرامپوز تا ح ودی به معیای اصلی آن نزدیک م ه و گفته «بگریزد » که
اگر آن زا دقیب ترجده کییم به معیای «زوی گردان ن از آن» است .فعل زغب با دو حرف «فی» و «عن» معانی متضاد میدها ،
«زغب فیه به معیی آن زا خواست و دوست دامت و زغب عیه؛ یعیی از آن زویگردان م و آن زا زها کرد که کامالً معیاای یا
هم زا دازن » (معلوف.)281 :1101 ،
نکتة دیگری که دز ترجده های این بخش از خطبه مشهود است این که دز ترجدة مهی ی ماه نوعی ترجدة آزاد و خازج از متن
هستیم که مترجم نسبت به متن اصلی مقی نبوده ،به عیوان مثال عبازت «که تیر دز آن نیشیی » دز متن اصلی خطبه اصالً وجود
ن ازد و مترجم از خودش ایافه کرده است و نیز بخش آخر عبازت خطبه زا به صوزتی مبهم و ناه زیااد زوان باه ماکل ماوزون
ترجده کرده است که از زیبایی مفهوم عبازت کاسته است.
خطبه  20نهجالبالغه ،معروف به خطبة جهادیه ،یکی از خطبههای مشهوز امیرالدؤمیین (ع) است ،علت مشهوز بودن ایان خطباه
ب ان دلیل است که مردی به نام علج از مردم مهر انباز ،برآن حضرت وازد ما ه و خبار داد کاه سافیان بان عاوف غاما ی باه
فرمان هی سپاه معاویه به مهر انباز وازد م ه و کازگزاز آن حضرت حسّانبنحسّان بکری زا به مهادت زسان ه است« .وقتی خبار
تهاجم سپاه معاویه به مهر انباز و سستی مردم ،به امام (ع) زسی  ،این خطبه زا ایراد فرمود .این خطبه دز موزد جهااد اسات .اماام
ابت ا با بیانی زیبا به اهدیت جهاد و آثاز آن میپردازد ،سپس بع از مالمت سخت مردم کوفاه ،باه ماهادت یااز باوفاای خاویش
«حسّان بن حسّان» و جیایات دیگر لشکر مام امازه میکی و دز پایان با یادآوزی سوابب دزخشان خود ،آماادگی کامال زا بارای
مقابله با دمدن یادآوز میمود» (بهرامپوز.)04 :1108 ،
ابنابیالح ی دز ابت ای مرح این خطبه گفته است« :این خطبه از مشهوزترین خطبههای حضرت امیر بوده که بسایازی از افاراد
آن زا نقل کرده ان ؛ از جدله ابوالعباس الدبرد که دز مق مه کتاب الکامل آن زا نقل کرده است ،هر نی که از این خطباه نیزهاایی
کم کرده و برخی موازد دیگر به آن افزوده است» (ابیالح ی .)201/1 :2440 ،
این خطبه یکی از خطبههایی است که سرماز از فصاحت و بالغت است ،برزسی این خطبه از آن جهت حایز کدال اهدیات اسات
که ابن نباته که یکی از نام آوزان ادب عربی است ،به تقلی از این کالم امام (ع) خطبهای ساخته است تا طباع ادبای خاود زا باه
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ندایش گذازد که پس از مقایسه این دو خطبه معلوم می گردد که خطبه ابن نباته دز واقع نوعی سرقت از خطباه علای (ع) باوده
است .این خطبه از خطبههای مشهوز آن حضرت است و بیشتر نویسی گان دز آثاز خود به آن اماازه کاردهانا  ،از جدلاه مبارّد دز
کتابالکامل دزبازه مأن این خطبه گفته است :آنگاه که « به امیرالدومیین خبر زسی که لشکری از طرف معاویه وازد انباز ما ه و
والی آن حضرت زا کشتهان و مهر انباز زا غازت کردهان  ،خشمآلود از کوفه بیرون آم  .مردم باه دنباال آن زوان ما ن  ،از ما ت
خشم به خود متوجه نبود ،عبایش به زمین کشی ه میم و با سرعت میزفت تا به محل نخلیه زسی (نخلیه می ان بسیج و ساان
لشکر کوفه بوده است) بر پشتهای باال زفت و این خطبه زا خوان » (جعفری.)111 :1102 ،
ابن ابیالح ی دز یدن مرح این خطبه میگوی « :بسیازی از خطبای عرب دزبازه جهاد و ترغیب به جیگ سخن گفتاهانا  ،ولای
تدامی از کالم امیرالدومیین اقتباس کردهان  ،آنگاه خطبهای از «ابن نباته» خطیب مشهوز عرب نقال مایکیا  ،بعا مایگویا :
هرکس دز این خطبه با نظر انصاف دقت کی متوجه میمود که نسبت این خطبه با کالم علی (ع) مانی نسبت کی و زوئین است
نسبت به مدشیری آهیین بر او و پس از انتقاد از بعضی جداالت آن مای گویا  :تاازه ماوازد مهام و بلیاغ ایان خطباه از کاالم
امیرالدومیین اقتباس م ه است» (ابنابیالح ی .)200/1 :2440 ،
بیا به گفته ابن میثم «حضرت این خطبه زا دز پایان عدر خود ایراد کرده است که اطرافیان خود زا بر ع م آگاهی بار ایان جهااد
توبیخ و سرزنش کرده است .این خطبه از خطبه های معروف آن حضارت اسات .نیانکاه ابوالعبااس مبارّد و دیگاران آن زا نقال
کردهان » (ابن میثم.)201/2 :1111 ،
به نظر میزس دز این خطبه از نوعی خصیصه ادبی و ماعرانه استفاده م ه؛ به گونهای که لحن کالم حضرت نیان است که گویا
قص دازد میون گان زا بر دمدیانشان بسیج کی ؛ بیابراین ،پیکاز دز زاه خ ا زا به اوصافی میستای ؛ یعیی گاهی مقصود از جهاد دز
این خطبه پیکاز با دمدن ظاهری است ،نیان که از ظاهر عبازت نیین معیایی بر میآی  ،اما گاهی به نظر میزس که مقصاود از
جهاد ،پیکاز با دمدن نهانی یعیی نفس امّازه است که هر ک ام از این جهادها دزی از دزهای بهشت است .نه جهااد باا نفاس ،از
جهاد با دمدن ظاهری حاصل میمود؛ نرا که الزمه جهاد با دمدن ظاهری ،آمادگی نفسانی است.
بیان مطلب این که ،مالقات خ اون سبحان و بازیابی به مشاه ه حضرت حب نتیجه آفرییش و ثدره کومش بی گان نیک خ اون
است و از طرفی پیکاز دز زاه خ ا یکی از عبادتهای پیجگانه آیین حضرت محد (ص) است و دز علم طریقت و سلوب به سوی
خ اون (عرفان) مسلم م ه است که انجام عبادات مرعی ،جلوگیری از سرکشی نفس امّازه ،نفس مطدئیه زا سبب میمود و یا آن
زا تسهیل میکی ؛ بیابراین ،فرمانبردازی نفس ،به هر طریب حاصل مود ،موجب وزود به بهشتی میماود کاه پرهیزکاازان با ان
وع ه داده م هان  .لذا میتوان برآن باوز بود که جهاد مشروع ،دزی از دزهای بهشت هدان دزوازة باعظدتی است کاه پیکاازگران
سالک الیاهلل با زیایت نفسانی و مغلوب کردن میطان به بهشت وزود مییابی  .هداانطوزکاه ندااز و زوزه دز کاالم نبای کلیا
بهشت دانسته م ه است ،جهاد نیز دزی از دزهای بهشت است با برتریهایی که دز آن وجود دازد (هدان.)201 :
بیابراین ،امام علی (ع) دز این خطبه جهاد زا عالوه بر دز که برای وزود به جایی است آن هم دزی از دزهاای بهشات« ،آن زا باه
نیزهای دیگر نیز از قبیل «جامه تقوا» ززه استواز االهی و سپر محکم او تشبیه م ه است؛ یعیی یک مشبه به نی مشبه به مانی
م ه است که دز زیباییمیاسی سخن به آن تشبیه جدع گفته میمود» (ابن میثم.)200/2 :1111 ،
هدچیین دز ترکیب «ثوب الذُّلِ» استعازهای دی ه میمود .ب ین معیا که ذُل و خوازی به انسانی مانی م ه است که لباس باه تان
کرده است .لباس از مالی دات مشبه به است که دز کالم ذکر نش ه است به نیین استعازاتی استعازه مکییّه تخییلیّه گفته میماود.
بیا به نظر ابن میثم« :حضرت کلده «ثوب»؛ یعیی جامه زا برای ذلت و خوازی استعازه آوزده و لباس زا به لحاز مدول و فراگیری
خوازی به عازیه و استعازه بیان دامته است .جهت تشبیه ،فراگیری هدهجانبه خوازی و ذلت است ب ان سان کاه جاماه با ن زا از
هده سو میپومان  ،بالی دمدن نیز از هده سو تربکیی گان جهاد زا فرامیگیرد و ذلیل و خوازمان میگردان و خارد آناان زا دز
مصلحت ان یش کازمان زایل میسازد» (هدان.)254/2 :
هدانطوزکه دز مرح این بخش از خطبه آم ه است« :وجه مشاابهت دز اساتعازه فراگیاری و فروپومای ،ذلّات و خاوازی اسات،
نیانکه فلسفه وجودی گل این است که دیواز زا میپومان ؛ البته به تعبیر عالمه حلّی «ثوب الذّل» زا میتاوان اساتعازه مصارّحه
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مرمحه دز نظر گرفت که ثوب مستعازمیه و محسوس است و ذل مستعازله است و عقلی است ،وجه مبه و یا جاامع فروپومای و
فراگیری است» (هدان.)251 :
دز ادامه خطبه امام دز عبازتی میفرمای «فَياعجباً عجباً و اهللِ یُميتُ القَلبَ و یَجلبُ الهَمَّ» که از آن تعجبی تأسفانگیاز
موج میزن  .ابن میثم دز توییح این عبازت میگوی  :گفته حضرت دز این عبازت مبیه کالم بازی تعالی دز میادای «یاا بُشاری»
دانسته م ه است .به طوز مجاز لفظ مرگ (یدیت) به جای غم و ان وه به کاز زفته است؛ یعیی نیزی زا به اعتبااز آییا هاش ناام-
گذازی فرموده و به عبازت دیگر نام مسبب (موت زا) زوی سبب غم گذامته است (هدان.)255:
دز تکدیل توییحات این تشبیه که دز ابت ای خطبه آم ه است ،ابن میثم نیین گفته است« :و نیز مخاطبان خود زا به جهت نازسا
بودن ان یشهمان به کودکان و نوعروسان تشبیه میفرمای که هر دو از جهت ان یشه ،دازای نقصان هستی » (ابن میثم/2 :1111 ،
 )258و نیز دز ادامه توییح تشبیه مذکوز آم ه «امام علی (ع) با عبازت مذکوز مردانی زا که فقط اسم مرد زا به سییه خود میزنی
و مرد نیستی  ،به کودکانی تشبیه میکی که هیوز عقلشان کامل نش ه است و نیز به نوعروسانی هدانیا مایساازد کاه فکرماان
مح ود به حجله و عروسیمان است و به نیز دیگری ندیان یشی ( ».هدان .)251 :ابن ابی الح ی نسبت به این بخش از خطباه
نظر خاصی ن ازد که متفاوت از نظر ابن میثم بام .
نتيجهگيری
با برزسی ترجده و مرح نی خطبه از خطبههای نهجالبالغه نتایج زیر حاصل گردی :
کتاب مریف نهج البالغه از لحاز لفظ و معیا و قالب و محتوا سرنشدة فصاحت و میشأ و زادگاه بالغت است .کتابی کاه دزهاای
بالغت و میوایی زا به زوی خوانی ة آن میگشای .
این کتاب مستطاب نهتیها زاه بالغت و میوة بیان هیرمی انه زا به زوی طالبان علم میگشای  ،بلکه از لحاز عداب و دز برداماتن
حکدتها و دستوزالعدلهای زن گی نون نسخة مفابخشی است که هر طالبی بر حسب اقتضا و نیاز خود میتوان از نکات علدای
و ظرایف ادبی آن بهرهمی مود.
نهجالبالغه کتابی است که از لحاز میوایی و زیبایی و استوازی لفظ و معیا به دزخشی گی آفتااب ،باه لطافات گال ،باه قاطعیات
صاعقه ،به غرّش طوفان ،به تحرب امواج و به بلی ای ستازگان دوز است.
هر مازحی از زاویهای به نهجالبالغه نگریسته و دز ح توان خود برخی مروح و توییحات بر نهجالبالغه افزوده است.
نگاه ابن ابیالح ی به نهج البالغه متفاوت از نگاه ابن میثم است .نگاه ابنح ی گسترده و عدیبتر بوده و با بهرهگیاری از فیاون
ادبی مختلف توانسته تا ح ودی به مکیونات نهجالبالغه پی ببرد و پرده از آن بردازد ،دزحالیکه نگاه ابن میثم کمعدب و ساطحی
است ،بهطوزیکه دز سفتن دُزهای مکیون نهجالبالغه نی ان موفب نبوده است.
با تأمل دز ترجدههای بهکاز زفته دز این جستاز نیین حاصل م که مترجدان محترم دز ترجدههای خود دقات کاافی و وافای زا
ن امتهان  ،بهخصوص دز ترجده الفاز مرط امانتدازی زا زعایت نکردهان .
با برزسی و مقایسة ترجدههای مذکوز میتوان گفت که ترجده دمتی و بهرامپوز تا ح ودی دقیبتر است؛ هر نی که اصل ترجده
مربوط به دمتی است و بهرامپوز بهنوعی از ترجده ایشان اقتباس کرده و با ان کی تغییر دز آن ترجده خود زا ازائه داده است؛ ایان
نتیجه با مراجعه به ترجدة سایر خطبهها حاصل آم .
پینوشتها
 -1ترجده آیه  00سوزه کهف نیین است :اما کشتى ،از آنِ بییوایانى بود که دز دزیا کاز مىکردنا  ،خواساتم آن زا معیاوب کایم،
[نراکه] پیشاپیش آنان پادماهى بود که هر کشتى [دزستى] زا به زوز مىگرفت(فوالدون  ،بیتا.)140 :
 -2آقای بهرامپوز دز پاوزقی کتاب خود نیین نومته است :یرتضعون :ازتضاع میکیی  ،میر میخوزن  -أمّاً قا فطدات :زنای کاه
میرش زا از دادن به بچهاش قطع کرده است؛ البته این ترجده تا ح ودی از ترجده اصلی که دز کتاب آوزده دقیبتر است.
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