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چکیده
بررسی و روششناختی شروح نهجالبالغه سبب آشنایی با دیدگاهها و رویکردهای مختلف برای انتخاب و فهم
بهتر نهج البالغه است که برای محققان و مخاطبان دارای اهمیت زیادی است و خوانندگان را برای دستیابی به
اهداف موردنظر و شناسایی شروح بهتر هدایت مینماید .قطبراوندی از شارحان متقدم که شرح وی از اولین
شروح نهجالبالغه به شمار میرود که شارحان پس از وی خوشهچین خرمن وی بودهاند .این شرح هرچند شرحی
ترتیبی و کامل است ولی با دو رویکرد مختلف به نگارش درآمده است؛ شرح خطبه اول و شرح قسمتهای دیگر
نهجالبالغه .شارح در قسمت اول بهطور مشروح و در دیگر قسمتها به صورت بسیار موجز به شرح میپردازد.
راوندی هرچند شرحی ادبی ،بالغی ،بیان معانی لغوی و اصطالحی از واژهها و عبارات ارائه میدهد لیکن مباحث
تفسیری ،استفاده از آیات قرآن ،روایات پیامبر (ص) و معصومین (ع) ،توجه به مباحث مهدویت ،مباحث فقهی،
کالمی ،فلسفی ،تاریخی و توجه به صرف ،نحو و اشعار شاعران را در جایجای شرح خود بیان نموده است .روش
پژوهش کتابخانهای ،و درونمتنی و تحلیلی است که پس از بررسی کامل منهاجالبراعة و برخی شروح پس از
وی به بررسی ساختار شکلی و محتوایی و استخراج روش وی در شرح کالم امام پرداخته شده است.
کلیدواژهها :روششناسی ،نهجالبالغه ،منهاجالبراعة ،قطبراوندی ،شرح ادبی -لغوی ،توجه به رویکردهای
مختلف

 .1دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البالغه دانشگاه پیام نور و عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه پیام نور
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روششناسی قطب راوندی در...

 .1مقدمه
روششناسی جهت بررسی و تبیین روش شارح در بیان مقصود متن و گوینده میباشد که به خواننده کمک
میکند با هدفی که دارد متن یا شرحی را مطابق با آن هدف ،انتخاب و مورداستفاده قرار دهد .این نوشتار
بر آن است تا روشی را که قطبراوندی در شرح خود بر نهجالبالغه برگزیده شناسایی و تبیین کند.
از اولین شروحی که بر نهجالبالغه نگاشته شده منهاجالبراعه فی شرح نهجالبالغه قطب راوندی است.
وی در اواخر شعبان سال  555ه.ق .این شرح را که وجه غالب آن ادبی ،لغوی است تألیف نمود (بیهقی،
 ،1041مقدمه 55؛ دلشاد تهرانی .)851 ،1831 ،با توجه به اینکه اولین شرح توسط احمدبنمحمدبنمسعود
وبری و یا شرح فضلاهلل راوندی -پس از اینکه شریفرضی بر آنچه تدوین کرده بود تعلیقه نگاشت و
سیدمرتضی نیز خطبه شقشقیه را شرح نمود – بود که پیش از سال  555هـ .ق .میزیست؛ دو شرح  -معارج
نهجالبالغه ابیالحسن علی بن زید بیهقی و منهاجالبراعه قطب راوندی -در فاصلهای نزدیک به هم نگاشته
شده است .زیرا بیهقی درگذشته به سال  555هـ .ق؛ و قطب راوندی هرچند در سال  518هـ درگذشته ولی
شرح خود را در سال  555هـ به پایان رسانده است .البته به نظر میرسد دو شارح از کار یکدیگر مطلع
نبودهاند زیرا بیهقی هرچند از وبری نقل میکند ولی خود را اولین شرح معرفی مینماید(.بیهقی،1041 ،
مقدمه  )58البته ممکن است ادعای وی قبل از دسترسی به شرح وبری ،و یا منظور عدم وجود شرح کامل
پیش از اوست.
قطب راوندی در شرح خود ابتدا مقدمهای مفصل در خصوص معرفی سیدرضی شامل :اسم و نسب،
والدت و وفات ،پیشینه و خاندان ،دانش و تخصص ،آثار و سخنان علما در مورد وی است .سپس با بیان
انگیزه خود از تألیف منهاجالبراعه ،به شرح مفصل خطبه اول میپردازد .شرحی که به جنبههای لغوی ،ادبی،
صرف و نحو ،استفاده از تفسیر قرآن ،روایات و مباحث کالمی اشاره دارد .و پس از آن بهطور خالصه و
موجز به شرح دیگر سخنان حضرت با شرحی که جنبه ادبی آن بر دیگر جنبهها غلبه دارد ،وارد میشود .وی
بخشی از یک خطبه ،نامه؛ و یا چند خطبه ،نامه و حکمت را با هم میآورد و پیوسته شرح میدهد .ساختار
ظاهری شرح با عنوان "بیانه" شروع و تمام مطالب در ذیل آن بیان میگردد .مطالب و موضوعات از هم
تفکیک نشده و عالوه بر آن اگر چند خطبه ،نامه و یا حکمت با هم آورده شود بین آنها تمایزی وجود
ندارد.
وی از عالمان ،محدثان ،ادیبان و فقیهان بزرگ شیعه است و تألیفاتش بیانگر جامع بودن او در زمینههای
مختلف میباشد؛ که در شرح وی منعکسشده است .هرچند روششناسی برخی شروح نهجالبالغه انجام
گرفته ولی در رابطه با منهاجالبراعه قطبراوندی کاری صورت نگرفته؛ که به علت اهمیت موضوع و استفاده
بهتر پژوهشگران در این گفتار به آن میپردازیم .شرحی که شارحان بسیار از آن بهره بردهاند .و از شروح
اولیه نهجالبالغه به شمار میرود(.ابنابیالحدید5 /1 ،1881 ،؛ مکارم شیرازی.)51 /1 ،1815 ،
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 .2معرفی اجمالی قطب راوندی
 .2-1سرگذشت نامه

قطب راوندی از عالمان قرن ششم هجری است .وی فرزند هبةاهلل بن حسین بن هبةاهلل بن حسن راوندی
است .گرچه اطالعات کافی از همهی نیاکان او به دست نیامده؛ پدر و جدش ،از عالمان و برجستگان راوند
کاشان بودهاند(.عسقالنی03 /1 ،1814 ،؛ حرعاملی155 ،5 ،1835 ،؛ حسینی عاملی  .)554/1 ،1013وفات
او به سال  518هـ .ق در شهر قم و در صحن حضرت معصومه(ع) مدفون است( .آقابزرگ تهرانی:1084 ،
)150
 .2-2منزلت

دانشمندان زیادی او را ستوده و او را از بزرگترین محدثان ،مفسران ،متکلمان ،فقیهان ،فیلسوفان و ادیبان
زمان خود که مورد وثوق بوده ،دانستهاند .وی روایاتی از بزرگان حدیث در شهرهای اصفهان ،خراسان،
همدان و قم شنیده و نقل کرده است .مسافرتهای علمی او به شهرهای مختلف شاهدی بر استفاده علمای
آن دیار از وی است .چنانچه جز شاگردان مرحوم طبرسی به شمار رفته و ابن شهرآشوب از وی بهره برده
است( .افندی011 /0 ،1041 ،؛ امینی811 /5 ،1048 ،؛ خوانساری5 /0 ،1854 ،؛ قمی .)15 /8 ،1853 ،زادگاه
وی راوند ،روستایی در نزدیکی کاشان از گذشته مهد بزرگان زیادی بوده تا جایی که آقابزرگ تهرانی بیش
از ده نفر از بزرگان آن دیار را نام میبرد که در قرن ششم میزیسته و اهل آن روستا بودهاند (آقابزرگ
تهرانی .)148 ،1084
 .2-3اساتید

قطبراوندی تحصیالت ابتدایی را نزد پدرش فراگرفت .پس از آن در محضر درس شیخ ابوعلی طبرسی،
عمادالدین طبری و سیدمرتضی رازی بهره فراوان برد .سپس به شهر قم رهسپار شد تا از علمای آن دیار
نیز بهرهمند گردد؛ و در مدتی کوتاه از چهرههای سرشناس شیعه گردید .وی را فقیه ،عین ،صالح ،عالم متبحر،
مفسر ،محقق ،جلیل ،ثقه و بزرگان محدثین شیعه نامیدهاند( .قطب راوندی  ،1850مقدمه )51-5 :وی از اساتید
بسیاری بهره برده و از دانشمندان بسیاری روایت نموده است( .همان.)54-53 ،
تعدادی از اساتید وی شامل :پدرش عبداهلل بن حسین بن هبةاهلل بن حسن راوندی ،شیخ ابوعلی فضل
بن حسن طبرسی ،عمادالدین محمد بن أبیالقاسم طبری ،سیدمرتضی ابن داعی رازی ،سیدمجتبی ابن داعی
رازی ،سید ابوالصمصام حسینی ،محمد بن حسن پدر خواجه نصیرالدین طوسی ،حسین مؤدب قمی ،حسن
بن محمد حدیقی ،شیخ ابومنصور شهریار دیلمی ،علی بن عبدالصمد ،محمد بن عبدالصمد ،ابوالقاسم بن
کمیح ،ابوجعفر بن کمیح ،محمد بن علی بن محسن حلبی ،ابو نصر غازی ،محمد بن مرزبان ،حسن بن علی
اراباری ،احمد بنمحمد بن علی مرشکی ،هبه اهلل بن دعویدار ،سید علی بن ابیطالب سلیقی ،ابو سعادات
هبه اهلل بن علیشجری ،مسعود بن علی صوانی ،ذوالفغار بن محمد بن معبد ،عبدالرحیم بن اخوة بغدادی،
محمد بن علی نیشابوری (همان15-5 ،؛ روضاتی اصفهانی.)841 ،1881 ،
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 .2-4شاگردان

راوندی شاگردان برجستهای تربیت نمود از جمله :فرزندش نصیرالدین حسین بن سعید راوندی ،فرزند دیگر
او ظهیرالدین محمد بن سعید راوندی ،قاضی احمـد بن علی طبرسی ،عمادالدین علی بن سعید ،شیخ
برهانالدین ابوالفضائل محمدبن علی بن سعید ،ابوالفضل ظهیرالدین محمد ،رشیدالدین محمدبنعلیبن
شهر آشوب مازندرانی ،شیخ منتجبالدین (همان).
 .2-5آثار

آثار قطب راوندی بسیار زیاد میباشد که دانشمندان و کتابشناسان به برخی از آنها اشاره کردهاند و وی از
دانش آن در شرح نهجالبالغه استفاده نموده است .از جمله آثار وی عبارتند از:
منهاج البراعة فی شرج نهج البالغة ،المغنی فی شرح النهایه در  01جلد ،خالصة التفاسیر در  01جلد ،فقه
القرآن ،الخرائج و الجرائح فی المعجزات ،قصص االنبیاء ،شرح آیات األحکام ،إحکام األحکام ،االختالف بین
المفید و المرتضی فی بعض المسائل الکالمیة ،أسباب النزول ،األغراب فی اإلعراب ،ألقاب الرسول و فاطمة
و األئمة علیهم السالم ،اإلنجاز فی شرح اإلیجاز فی الفرائض ،تهافت الفالسفة ،جواهر الکالم فی شرح مقدمة
الکالم ،رساله فی الناسخ و المنسوخ ،الباب فی فضل آیة الکرسی ،النیات فی جمیع العبادات ،المستقصی فی

شرح الذریعة ،الرائع فی الشرائع و ...عالوهبر کتابهای مذکور کتب زیادی را به او نسبت میدهند .محمد
علی روضاتی اصفهانی که تحقیقات جامعی در خصوص قطب راوندی به انجام رسانده در کتاب نفائس
مخطوطات اصفهان و سید خوانساری بیش از  05و حتی تا  54اثر از وی نام میبرند( .خونساری:1854 ،
841؛ روضاتی اصفهانی.)883 :1881 ،
 .3پیشینه شروح نهجالبالغه
کالم حضرت علی (ع) بعد از قرآن و گفتار پیامبر(ص) شریفترین ،بلیغترین و جامعترین سخنان بهشمار
میرود .او را سیدالفصحاء ،امام الفصحاء نامیده و کالم او را "دون كالم الخالق و فوق كالم المخلوقین"
گفتهاند(.ابنابیالحدید )58 /1 :1881 ،و به درستی نهجالبالغه را نازله روح علی(ع) دانستهاند( .شیخی،
 ،1 :1811به نقل) حضرت میفرماید " :إِنَّا لَأُمَرَاءُ الْکَلَامِ وَ فِینَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ وَ عَلَیْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ"1
شارحان نیز باتوجه به اهمیت کالم حضرت به شرح و تفصیل آن پرداختند .برخی یک خطبه ،عدهای بخشی
از نهجالبالغه ،و برخی تمام آن را شرح کردهاند .منظور از اولین شارح -در اینجا -کسی است که نهجالبالغه
را کامل شرح داده باشد .برخی علیبنناصر سرخسی صاحب اعالم نهجالبالغه را اولین شارح دانسته
درحالیکه وی از عالمان قرن ششم بوده ،و در شرح خود از وَبَری ،قطب راوندی و کیدزی استفاده نموده
است؛ پس نمیتوان او را اولین شارح دانست(.سرخسی .)55 :1818 ،عدهای ابوالحسن علیبنزید بیهقی را
اولین شارح دانسته(آقابزرگ تهرانی .)115/10 :1831 ،وی نیز از وَبَری نقل میکند(.بیهقی.)8 :1041 ،
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شریف رضی ،مدون نهجالبالغه و برادرش سیدمرتضی را اولین شارحان نهجالبالغه دانستهاند ،درحالیکه
اولی بر آن تعلیقه نگاشته ،و دومی شارح خطبه شقشقیه بوده است(.دلشاد تهرانی .)801 :1831 ،شرح یا
تعلیقهای دیگر از ابوالرضا ضیاءالدین علمالهدى فضلاللّه راوندى زنده در سال  501هـ .ق؛ و درگذشته پیش
از  531هـ .ق گزارش شده است(.آقابزرگ تهرانی .)108 /10 :1831 ،وی را از شاگردان سیدمرتضی و
سیدرضی دانستهاند(.سیدعلوی )153 :1855 ،مجلسی در اجازات میگوید :من از شرح فضلاهلل راوندی در
کتاب الفتن بحاراالنوار آوردهام(.عرشی .)158 :1858 ،ابن عتایقی بسیار از آن استفاده کرده؛(همو )188 ،و
ابنمیثم نیز در شرح خود از او نقل میکند(.ابن میثمبحرانی )11 /1 :1815 ،با توجه به آنچه بیان شد
ابونصراحمد بن محمدبن مسعود وَبَری حنفی که قبل از سال  555هـ .ق .میزیـسته ،نخستین شارح
نهجالبالغه به شمار میرود؛ البته شرح وی کامل نبوده و تنها بخشی از نهجالبالغه را شرح نموده و بیهقی
در معارج نهجالبالغه آنها را به نام خود وی – که به حدود  34مورد میرسد -نقل قول نموده است .عالوهبر
این شارحان دیگر مکرر از وی نقل کردهاند( .امینی135 /0 ،1048 ،؛ آقابزرگ تهرانی)115 /10 :1831 ،
گفتنی است فضلاهلل راوندی نیز در همان ایام زنده بوده و شرح خود را نگاشته ،و مجلسی ادعا نموده آن را
دیده است .ولی شروح آنها در دست نیست و تنها شرح کاملی که به عنوان قدیمیترین شرح در دست
است ،شرح معارج نهجالبالغه ابوالحسن بیهقی است.
 .4انگیزه شرح
راوندی در ابتدای شرح انگیزهاش را بیان میکند که در ابتدا قصد شرح خطبه اول بوده ،که بهطور مشروح
و با بیان همه علوم و معارف به انجام رسانده؛ و پس از انجام آن ،قصد شرح کامل نهجالبالغه کرده و آن
را به اتمام میرساند (قطب راوندی 0 /1 :1850 ،و  )1ولی در قسمت دوم به شرحی موجزتر میپردازد.
 .5روششناسی منهاجالبراعه فی شرح نهجالبالغه
 .5-1ساختار کلی منهاجالبراعة

مفاهیم بلند و معانی عمیق و وجوه مختلف نهجالبالغه در زمینههای مختلف ،تشنگان حقیقت را به طرف
خود کشانده و شارحان بزرگی را به شرح آن کالم معجزهآسا واداشته؛ و هرکدام به فراخور دانش خود بخشی
یا تمام آن را شرح دادهاند( .دلشاد تهرانی .)05 :1833 ،تقدم و دسترسی به منابع اولیه و گستره اطالعات
مؤلف سبب شده شارحان پس از وی به او استناد نمایند 5.و شروح بسیار از آن نقل نمودهاند8.
روششناسی منهاجالبراعه را به دو بخش تقسیم نمود :قسمت اول که شـرح خطبه اول میبـاشد؛
همانگونه او در ابتدای شرح میگوید :ابتدا درصدد شرح خطبه اول بوده تا تمام آنچه از علوم و فنون در آن
وجود داشته استخراج کند(.قطب راوندی 0 /1 :1850 ،و  )1و پس از اتمام آن به شرح تمام نهجالبالغه
میپردازد .ولی شرح و تفصیل قسمت اخیر بسیار کمتر از قسمت اول (خطبه اول) میباشد .مؤلف در خطبه
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اول ،آن را به قسمت و جمله جمله تقسیم کرده و تبیین مینماید .ولی در بخش دوم شرح( ،خطبهها ،نامهها
و حکمتها) چند خطبه ،نامه و یا حکمت که گاهی به بیش از سی خطبه میرسد را با هم ذکر و پس از آن
بعضی از واژگان و عبارات را بیان و در صورتی که نیاز به تفصیل بیشتر باشد ،شرح میدهد .با توجه به
اطالعات مؤلف در علوم مختلف ،شرح وی ،شرحی سنجشی است که مؤلف از سخنان دیگران بسیار بهره
و گواه آورده است (بیهقی :1041 ،مقدمه  )50مؤلف به شرح کامل نهجالبالغه نپرداخته و تنها برخی عبارات
را شرح نموده 0و به تناسب موضوع ،به شرح ادبی ،کالمی ،فلسفی ،تاریخی و تحلیلی به شرح پرداخته است.
اولین مطلبی که در پس از ذکر عبارت حضرت میآید ،بحث لغوی است که از قرآن ،قول لغویون و شعرا
استفاده میکند .از لحاظ ترتیب نیز تا حدودی با نسخه صبحیصالح و دیگران متفاوت است .راوندی نظرات
خود را بیشتر با عبارت "اصحابنا" بیان میدارد که گویای همفکری با فقیهان ،متکلمین و دانشمندان شیعه
میباشد " .انّما اختار اكثر أصحابنا القول االول".5
 .5-2توجه به شرح لغات و واژگان

از ویژگیهای بارز منهاجالبراعه ،شرح واژگان مشکل است .به صورتی که شارح در اولین قدم پس از ذکر
کالم حضرت ،به بیان معانی و شرح لغات مشکل میپردازد .در عبارت " فِی عُقْرِ دَارِهِمْ " 5مینویسد " :و
عقر الدار :أصلها و هو محلة القوم .قال االصمعی :عقر كل شیء أصله و أهل المدینة یقولون عقر الدار بضم
العین" 1گاهی بدون توضیح و گاهی توضیحاتی درخصوص واژگان ارائه میکند " .العماد :االصطوانة؛ و
دعمت الشیء أدعمته :قویته بدعامة؛ و الدسار خیط من لیف تشد به ألواح السفینة و الجمع دسر؛ و قیل الدسر
المسامیر و قال الباقر (ع) :و لما أراد اللّه أن یخلق السماء أمر الریاح فضربن البحر حتى أزبد فخرج من ذلك

الموج و الزبد دخان ساطع من وسطه من غیر نار فخلق منه السماء" 3.وی به کاربرد معانی واژگان در عبارات
توجه دارد.
 .5-3بالغت

بالغت مطابقت کالم است با مقتضای حال که با فصاحت و شیوایی عبارات آن همراه باشد( .هاشمی،
 )85 :1104سخنان حضرت پس از قرآن ،بزرگترین نمونهى بالغت است ،سخنانى کوتاه و آشکار اما
نیرومند و جوشان ...در اثر همآهنگى الفاظ با معانى و اغراض ،در اوج بالغت و رسایى درآمده است( .جرداق،
 )55 :1818توجه به نکات و جلوههای بالغت ازجمله :استعاره ،کنایه و تشبیهات در سخنان حضرت موج
میزند(.همان )55 ،که شارح به آنها توجه نموده که برخی از آنها عبارتاند:
 .5-3-1استعاره

بیان وجوه بالغی از جمله استعاره ،از روشها مؤلف میباشد که به کثرت در شرح دیده میشود .در عبارت
"وَ تَزَعْزَعَتْ سَوَارِي الْیَقِین" 1سواری الیقین را استعاره گرفته است " .الساریة :االسطوانة و سواري الیقین
استعارة 14".عذب و سبخ را در عبارت " ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الْأَرْضِ وَ سَهْلِهَا وَ عَذْبِهَا وَ

سَبَخِهَا"11
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استعاره از طیب و خبیث گرفته؛ "فالطیب و الخبیث استعارة للعذب و السبخ و قوله تربة سنها أي جمع تربا

بلها"15مولف در عبارت خطبه غراء18عشی را دارای استعاره دانسته " العشا هاهنا استعارة عجیبة "10وی
جداول را در عبارت " وَ لَا تَجِدُ جَدَاوِلُ الْأَنْهَار" 15استعاره از نهر دانسته است 15.مولف در جایجای شرح به
استعاره در کالم امام اشاره نموده

است11.

 .5-3-2کنایه
قطب راوندی در عبارت " وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِی بَیْنَ أَنْ أَصُولَ بِیَدٍ جَذَّاء"13مینویسد " :الید الجذاء :المقطوعة كنایة
عنها" 11منادح را در عبارت "یَسْأَلُونَ مَنْ لَا تَضِیقُ لَدَیْهِ الْمَنَادِح" 54کنایه دانسته "،کنایهی عن العطایا و
الجوائز و الرحمة و المغفرة التی هی واسعة عند اللّه ،جمع مندوحة و الندح :السعة" 51.در عبارت " لَأُوقِعَنَّ
بِکُمْ وَقْعَةً لَا یَکُونُ یَوْمُ الْجَمَلِ إِلَیْهَا إِلَّا كَلَعْقَةِ لَاعِق" 55به وجود دو کنایه اشاره میکند " :الوقعة كنایة عن
ضرب شدید ... ،و لعقة العق كنایة عن شیء

قلیل"58.

 .5-3-3تشبیه
مؤلف در شرح عبارت "زَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ

"50

مینویسد" :زرعوا الفجور بالغ فی تشبیه ذلك

الزرع فى الفجور بذكر سقیه و حصاده" 55.و در عبارت " الْیَوْمَ أُنْطِقُ لَکُمُ الْعَجْمَاءَ ذَاتَ الْبَیَان 55فالعجماء اشارة
الى ما یذكر فی هذه الخطبة من الرموز تشبیها بالعجماء من الحیوان" 51.در خطبه همام "نُزِّلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ
فِی الْبَلَاءِ كَالَّتِی نُزِّلَتْ فِی الرَّخَاء" 53به وجود تشبیه در کالم اشاره و مینویسد "و رجل رخی البال :أي واسع
الحال بین الرخاء ،و ال بد من تقدیر حذف مضاف فی قوله «كالذي» ،الن تشبیه الواحد بالجمع الیصح ،أي
كل واحد منهم اذا نزل فی البالء یکون كالرجل الذي نزلت نفسه فی

الرخاء"51.

 .5-3-4مجاز
شارح به بحث مجاز توجه در کالم حضرت توجه داشته است .وی در عبارت "فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ

"84

أمر را مجاز

دانسته و مینویسد" :الن الحکیم الیأمر الجماد بشیء و كذلك ان قلنا :ان المراد من المالئکة الموكلین بالریح
برد الماء[و هو مجاز على وجه آخر]" 30وجار را در عبارت "وَ دَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَى الضِّبَابِ فِی
وِجَارِهَا" 85مجاز دانسته و مینویسد " الوجار :سرب الضبع ،و استعماله هنا

مجاز"88.

 .5-3-5مبالغه
شارح در عبارت " وَ عَفَتِ الْعَوَاصِفُ آثَارَهُ " 80عفت را دارای شدت مبالغه دانسته و مینویسد "عفت :أي
درست مخفف و مشدد و یقال :عفت الریح المنزل درسته و عفا المنزل اندرس ،یتعدى و ال یتعدى؛ و عفتها
الریح شدد للمبالغة" 85.تلعابه را دارای مبالغه میداند" .وَ أَنِّی امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ ،و التلعابة الهاء للمبالغة ،كما یقول
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هو راویة للشعر و رجل تلعابة كثیرالتلعب" 85.در شرح عبارت "ثُمَّ تَدَاكَکْتُمْ عَلَیَّ تَدَاكَّ الْإِبِلِ الْهِیم" تداک را
از باب تفاعل و به مبالغه در کالم اشاره میکند.81.
استفاده از ضربالمثل در شرح

بیان مثلهای کالم حضرت و شرح با ضربالمثلهای بهکار رفته در ادبیات عرب از روشهای مؤلف در
شرح است .در شرح عبارت "أَنَّ الدَّهْرَ مُوتِرٌ قَوْسَه" 83مینویسد" :روي ان الدهر موتر قوسه و فیالمثل
«انباض بغیر توتیر» و هو أن یجعل الوتر فیها و یهیىء أمرها" 81.در عبارت " فَلْیَصْدُقْ رَائِدٌ أَهْلَه" 04آن را
متضمن مثلی معروف میداند" .منه یتضمن المثل المعروف و هو الرائد ال یکذب

أهله"01.

 .5-4توجه به وجوه معانی مختلف کالم و تحلیل آن

مؤلف در موارد متعدد به وجوه مختلف معانی و مفاهیم کالم توجه داشته و آنها را ذکر مینماید .وی در
عبارت "و قوله فأما السب فسبونی فانه لی زكاه" 05مینویسد " :له وجهان :أحدهما :ما ورد فی االحادیث
أن ذكر المؤمن بسوء هو زكاه [له و ان ذمه بما فیه زیادة فی جاهه و شرفه .و الثانی :ان معنى قوله فانه لی
زكاه] أي فان السب لی نماء و علو قدر ،فان ذكري یعلو على السب و ال ینقص سب و ال شتم من جاهی شیئا
بل أزید به شرفا الى شرف؛ و الذي یدل على صحته أن بنى أمیة كانوا یلعنونه ألف شهر على منابرهم ،فما
زاده اال سناء و رفعة و ما زادهم فی الناس اال تخضعا؛ و هذا مقتبس من قوله تعالى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ

إِیمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمان" 08در عبارتی دیگر وجوه عبارات حضرت را ذکر و مانند موارد
دیگر به تحلیل پرداخته و روایت صحیحتر را مشخص میکند" .قوله ثم الصق بذوى االحساب هذا أصح من
الروایة االخرى ثم الصق النه مع االلصاق یتناسب الکالم و ال یخرج عن ذكر ترتیب من یولى على الجند؛ و
بالروایة االخرى یتفنن

الکالم00.

 .5-5توجه به اشعار شاعران در شرح لغات و اصطالحات

از روشهای مؤلف شرح مشکالت لغوی است که شارح برای فهم بهتر واژگان و کاربرد آنها ،از شعر
استفاده میکند .وی از شعر شعرای عرب ازجمله امرؤالقیس ،عدی بن زید العبادی ،ابوفراس ،مصقله ،الراعی،
السلمی ،حسان بن ثابت ،ابوذؤیب ،راجز ،کمیت ،ذوالرمة ،عبدالرحمان بن حسان ،حطیئة استفاده نموده و در
مواردی بدون ذکر نام شاعر ابیاتی را میآورد .در عبارت " وَ تَعْشُوَ إِلَى ضَوْئِی" 05به شعر استناد کرده است.
"الى هذا أشار بقوله ،تعشو الى ضوئی ،یقال عشوته أي قصدته لیال .هذا هو االصل ثم صار كل قاصد عاشیا

 ...قال الحطیئة :متى تأته تعشو الى ضوء ناره...تجد خیر نار عندها خیر موقد 05.و برای روشن شدن معنای
واژه اشنق ،بیتی را ذکر مینماید " .أشنق بمعنى شنق قول عدي بن زید العبادي :ساءها ما بنا تبین فی االیدي
 ...و اشناقها الى

االعناق01.
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 .5-6توجه به واژگان دخیل در کالم حضرت

توجه به کلمات دخیل در کالم حضرت -خصوصاً کلمات فارسی -از ویژگیهای راوندی به شمار میرود.
"و الوهق :الحبل الذى یسمى كمند فارسی""03.الفیروزج :حجر جعله اللّه مباركا ،فارسى معرب ،و الیاقوت
یقال انه فارسى معرب ،و هو فاعول ،الواحدة یاقوته ،و الجمع الیواقیت"" 01.و الصرد :البرد ،فارسی معرب"54.

" و االكاسرة جمع كسرى لقب ملوك الفرس بفتح الکاف و كسرها ،و هو معرب خسرو ،النسبه الیه
كسروي"51.

 .5-7شرح اصطالحات و معانی آن
ذکر را در عبارت "جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكْرِهِ" قرآن در نظر گرفته و به آیه  1سوره حجر  -إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

الذِّكْر -استناد نموده است" 55.وی سفنالنجاة را در عبارت "شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ" 58اهل بیت(ع)
دانسته و به حدیث پیامبر (ص) استناد نموده است" .سفن النجاة هم أهل البیت ،یقول النبی (ص) ،مثل أهل
بیتی مثل سفینة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها

غرق"50.

 .5-8بیان قواعد صرف و نحو در نهجالبالغه

ذکر قواعد صرف و نحو عربی با توجه به وجه قالب ادبی شرح ،امری بدیهی است .در هنگام شرح واژگان،
مباحث صرف و نحو را مطرح میسازد" .و النضیض :المال القلیل و الناض :المال الحاصل ،مشتق

منه"55.

شفان در عبارت "وَ لَا شَفَّانٍ ذِهَابُهَا" 55را مشتق از شفیف و آن را به معنای شدت سرمای هوا دانسته

است51.

در ذیل عبارت "وَ لَا غَرْوَ وَ اللَّهِ فَیَا لَهُ خَطْبا" 53مینویسد" :ال غرو :أي ال عجب .فیا له خطبا ،المنادى

محذوف و له استغاثة و التعجب ،و خطبا نصب على التمییز" " 51.الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ دَائِبَانِ" 54شمس و قمر را
مبتدا و خبر ،و دائبین را منصوب بهدلیل حال یا ظرف بودن

میداند51.

 .5-9توجه به نسبشناسی افراد در نهجالبالغه

توجه به نسب افراد و شخصیتهای موجود در کالم حضرت از ویژگیهای منهاجالبراعه به شمار میرود که
در فهم و مقصود حضرت بسیار مؤثر است .وی درباره عبدالرحمنبنعوف مینویسد" :كانت بینه و بین
عثمان مصاهره معروفه ،فعقد االمر له و مال الیه للمصاهرة و هو أن عبدالرحمن كان زوج أمكلثوم بنت عقبة

بن ابىمعیط و أمها أروى بنت كریز و أروى أم عثمان ،فلهذا قال صهره" 62.در مورد بنی مخزوم مینویسد:
"هو مخزوم بن یقظة بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب و كان له ریحا طیبة كالخزامی و لونا كلونه و هو
خیري البر و الولد یشبه الوالد على

االغلب"58.
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 .5-11استفاده فراوان از آیات قرآن در شرح

با توجه به اینکه امام علی (ع) پرورشیافته مکتب قرآن و مدرسه نبوی است ،سیره و کالم وی مقتبس از
قرآن ،و پس از پیامبر (ع) داناترین به تأویل و تفسیر قرآن بوده است .شارح نیز به این مهم توجه نموده و
آیات متناسب با شرح را بیان نموده است .شارح عبارت "وَ تُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضُ أَفَالِیذَ كَبِدِهَا" را تفسیر کالم
خداوند میداند و مینویسد" :هذه كنایة عن الکنوز التی وردت بها االخبار و فسر قوله تعالى ،وَ أَخْرَجَتِ
الْأَرْضُ أَثْقالَها" 50.و در شرح عبارات "مُنِیخُونَ بَیْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَیَّاتٍ صُمٍّ تَشْرَبُونَ الْکَدِرَ وَ تَأْكُلُونَ
الْجَشِب" 55آن را برگرفته از کالم خدا در آیه  5سوره قریش میداند و مینویسد" :و كأنه مقتبس من قوله
تعالى ،أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ

خَوْفٍ"55.

 .5-11استفاده از تفسیر قرآن و نظر مفسران در شرح

مؤلف در مواردی با ذکر نام و گاهی با عبارت قال المفسرون به نقل قول میپردازد .او در شرح عبارات خطبه
اول مینویسد" :قال المفسرون فى قوله ،و كان عرشه على الماء ،فیه دالله على أن العرش و الماء كانا
موجودین قبل خلق السماوات و االرض و كان الماء قبل ذلك قائما بقدرهاللّه على غیر وضع قرار و فی ذلك
أعظم االعتبار" 51.قال المفسرون :فلما نهوا عن المناجاة حتىیتصدقوا ضمن كثیر من الناس فکفوا عن المسألة
و لمیناجه اال علیبنأبیطالب علیهالسالم؛ و االیة نزلت فی االغنیاء النهم كانوا یأتون النبی(ص) فیکثرون
مناجاته فأمر اللّه بالصدقة عند

المناجاه"53.

 .5-12توجه به علوم قرآنی

قطب راوندی به تناسب کالم حضرت ،مباحث علوم قرآنی از جمله :سبب نزول آیات ،محکم و متشابه ،عام
و خاص ،ناسخ و منسوخ ،مجمل و مبین ،تفسیر ،تأویل و غیره را بیان میدارد .وی در شرح عبارت "و وعاها
خیر واع" 51به سبب نزول اشاره و مینویسد :و هذا اشاره الى قوله تعالى و تعیها أذن واعیه ،اتفق المفسرون

أنها نزلت فی علی (ع) 14.در آخرین بند خطبه اول که درباره آنچه در قرآن کریم وجود دارد ،به مباحث
محکم و متشابه ،ناسخ و منسوخ ،مجمل و مبین ،عام و خاص ،حالل و حرام با تکیه بر آیات قرآن به تبیین
موضوعات نهجالبالغه میپردازد" .أما محکمه كقوله :اهلل ال اله االّ هو الحی القیوم ...أما متشابهه كقوله ید
اهلل ...أما الناسخ و المنسوخ كقوله :اقتلوا المشركین ،نسخ قوله :لکم دینکم ولی دین" 11.در شرح عبارت
"القرآن حمال ذو وجوه به تاویل اشاره نموده و مینویسد" :أي كثیر من القرآن یحتاج الى التأویل فینبغی أن

یحمل على مقتضى دلیل العقل و الکالم اذا فسرته على وجه فیمکن غیرك أن یفسره على وجه آخر" 15.در
نامه  "58وَ مِنْهَا أَهْلُ الْجِزْیَةِ وَ الْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّاس" 18به تقدیم و تاخیر اشاره

میکند"10.
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 .5-13استفاده از روایات در شرح کالم امام

مؤلف در شرح واژگان و مفاهیم نهجالبالغه ،از روایات پیامبر و اهلبیت مدد جسته و در مواردی نیز گفتار
حضرت را برگرفته از کالم رسول خدا(ص) میداند .شارح روایاتی را بدون انتساب به معصوم(ع) از صحابه
روایت میکند.
 .5-13-1استفاده از روایات پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)

راوندی در بسیاری از موارد برای فهم بهتر واژگان و عبارات مشکل از روایات استفاده میکند؛ و یا کالم
حضرت را برگرفته از سخن پیامبر(ع) دانسته و به ذکر روایت میپردازد .مؤلف چندگونه روایات را ذکر
میکند .مواقعی به ذکر حدیث از پیامبر یا معصوم پرداخته ،و مواقعی بدون ذکر معصوم ،با عبارات فیالحدیث،
رُویَ ،فی بعض الروایات و یا قال قتاده ،معاذبن جبل و  ...نقل روایت میکند .در عبارت "الدار دار بلیه
لمیفرغ صاحبها قط فیها ساعة اال  15"...کالم حضرت را اشاره به سخن پیامبر(ص) میداند و مینویسد:
"اشاره الى قول النبی (ص) :ان اللّه یبغض الصحیح الفارغ ال فی شغل الدنیا و ال فی شغل االخره" 15و در
شرح عبارت "وَ فِی أَزْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِی فِکْرِهِم" به حدیث پیامبر(ص) اشاره نمودهاست" .فی
امتى محدثون"11.از قول ابنعباس روایتی را نقل میکند" .و عنابن عباس :أوحى اللّه الى نبیه(ص) :انی
قتلت بدم یحیى بن زكریا سبعین

ألفا"13.

 .5-13-2توجه به روایات دیگر نهجالبالغه

با توجه به تقدم مؤلف و دسترسی به منابع اولیه نهجالبالغه ،به نقلهای مختلف آن اشاره و نظر صحیح را
با استفاده از قواعد صحت بیان میکند .در عبارت "حَتَّى سَتَرَنِی عَنْکُمْ جِلْبَابُ الدِّین" 11پس از ذکر دو روایت
مینویسد" :و قوله ،سترنی عنکم جلباب الدین ،أي حالت الدیانة بینی و بینکم ،فلست أحدكم على ما أقهركم
به فکأنی الأراكم و التروننی؛ و روي ،ستركم عن جلباب الزینة و هذا ظاهر .أما بیان الروایة االولى
المعروفة" 34.و در عبارت "وَ مَا أَسْمَاعُکُمُ الْیَوْمَ بِدُونِ أَسْمَاعِکُمْ بِالْأَمْسِ" 31مینویسد" :و روي و اللّه ما
أسمعهم و كذا روي ما أسماعکم بدون أسماعهم ،فالخطاب فی الموضعین لهم لیکونوا مع علی (ع) كما كانوا
مع رسول اللّه (ص) و اذا كان بالهاء فالضمیر البائهم و

اخوانهم"35.

 .5-14توجه به عدم ورود تصحیف و تحریف در کالم حضرت

در طول تاریخ و با توجه به عدم دقت نسخهنویسان و پس از آن عدم مقابله با متون صحیح ،موجب ورود
تصرفات و تصحیفهای در نهجالبالغه شد(38.مصطفوی01 ،1835 ،؛ امینی )11 /5 :1838 ،شارح به علت
تقدم و نزدیکیاش با زمان گردآوری نهجالبالغه و استفاده از منابع دست اول و دانش و اطالعات وسیع ،به
منابع و نسخههای صحیح توجه کرده و از ورود تصحیفها و تحریفها اجتناب ورزیده و عبارات صحیح را
ذکر نموده است .وی در خطبه 1عبارات "و من جهله فقد اشار الیه" 30را در شرح نیاورده است 35.و اکثر
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مصححان آن را اضافی دانستهاند( .جعفری14/1 :1834 ،؛ مصطفوی05 :1835 ،؛ امینی ،همان .)10 ،در
برخی نسخهها عبارت "و البلّة و الجمود و المساءة و السّرور" حذف شده است 35،ولی راوندی آن را آورده
است 31.و در خطبه اشباخ ( )11عبارت "الیفره المنع و الیکدیه االعطاء" صحیح ذکر شده است 33.اکثر نسخ
نهجالبالغه و شروح آن عبارت "وا عجبا أ تکون الخالفة بالصحابة و التکون بالصحابة و القرابة" 31را بدین
گونه نقل نموده ولی برخی از نسخ آن را اشتباه و به شکل " الْخِلَافَةُ بِالصَّحَابَةِ وَ الْقَرَابَة" 14نقل نموده اند.
 .5-15ذکر اسناد نهجالبالغه

ذکر اسناد روایات بسیاری از خطبهها و نامهها در پایان بعضی از گفتارهای حضرت گویای توانایی مولف در
علوم حدیث است .وی سلسله سند خطبه اول را بدین گونه بیان میدارد" .أما روایة الخطبة فعن الشیخ ابى
جعفر محمد بن علی بن الحسن الحلبی ،عن الشیخ ابى جعفر الطوسی ،عن الشیخ المفید ابى عبد اللّه الحارثی،
أخبرنا ابو الحسن علی بن محمد الکاتب ،أخبرنا الحسن بن علی الزعفرانی ،أخبرنا ابو اسحاق ابراهیم بن محمد
الثقفی ،اخبرنا ابو الولید العباس بن بکار الضبی ،حدثنا ابو بکر الهذلی ،عن الزهري و عیسى بن زید ،عن صالح

بن كیسان ،عن أمیر المؤمنین (ع) و لو أردت ذكر ما حذفه الرضی من الخطبة لطال هذا الکتاب]" 11.و در
خطبه  0مینویسد" :و أما الراویة :فعن جماعة عن جعفر الدوریستى ،عن أبیه محمد بن العباس ،عن ابى جعفر
ابن بابویه ،أخبرنا محمد بن علی االسترآبادي ،عن علی ابن محمد بن سیار ،عن أبیه ،عن الحسن العسکري،
عن آبائه ،عن أمیرالمؤمنین

(ع)15.

 .5-16بیان صدور کالم و جغرافیای سخن امام

ذکر موقعیت و چگونگی صدور کالم حضرت سبب شده مخاطب به فهم بهتر و بیشتری از کالم حضرت
دست یابد .مولف چگونگی صدور خطبه 0را اینگونه بیان میکند" .قال أبوعلی مسکویه :خطبها
أمیرالمؤمنین(ع) بعد مقتل طلحة و الزبیر" 18.و گفتار سیدرضی مبنی بر اینکه وصیت  10مربوط به جنگ
صفین است را نمیپذیرد و آن را مربوط به جنگ جمل میداند" .و هذه الوصیة لعسکره الیجوز أن تکون
بصفین و لعلها كانت بالجمل ،الن هذه االحکام التی أمر بها تختص بالبغاة الذین الیکون لهم رئیس و فیئة

یرجعون الیه ،فالیجهز على جرحاهم و الیتبع مدبرهم ،فأما اذا كان لهم رئیس فکال االمرین جائز فیهم".

10

مولف به توصیف و شرح جغرافیا و موقعیت مکانی شهرها و مکانها میپردازد" .ذو قار ،موضع معروف كان

لبنى شیبان و لهم یوم مشهور به یقال له 15"... :و دهاقین که در حکمت  81به آن اشاره نموده را سمت
شرقی انبار و هیت را سمت غرب انبار دانسته

است15.
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 .5-17مصداقیابی و توجه به مرجع ضمیر در کالم امام

ذکر مصادیق و بیان مقصود حضرت و مرجعهای ضمائر از ویژگیهای شرح قطب راوندی بهشمار میرود.
"ثم قال یا خیبة الداعی... ،و هو معاویة"" 11.و قوله ان أمرنا صعب مستصعب المراد به امامته و امامة أوالده
المعصومین(ع)"" 13.أَیُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ ،سفن النجاة هم أهل

البیت"11.

در خطبه  5در عبارت "فانه أرجح" مینویسد" :یجوز أنیعود الضمیر الى المذكور من الحمد و االستعاذة
كلیهما"011در عبارت" انّه لَحَقِّ" مینویسد ":أي ان االمر و الشأن لحق یأتیك مع محق؛ و االحسن أن
یکون الضمیر لذلك الکالم الذي جرى من علی(ع)؛ و مع محق هو أمیرالمؤمنین(ع) و هذا المام بقول
النبی(ص) :علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما

دار"141.

 .5-18صبغه مهدویت در گفتار امام

توجه به مباحث مهدویت یکی از مباحث خاص و قابل توجه منهاجالبراعه میباشد که در سراسر شرح دیده
میشود؛ و این شرح را نسبت به شروح دیگر متایز مینماید .مباحثی همچون انتظار فرج ،قیام حضرت مهدی
(عج) ،غیبت امام زمان و نشانههای ظهور در این شرح مطرح گردیده است .وی به روایت "من لم یعرف
امام زمانه مات میته جاهلیة" 145اشاره و مینویسد :در همه زمانها وجود امام معصوم و حجت خدا بر روی
زمین الزم است 148.وی در شرح عبارت " بَقِیَّةٌ مِنْ بَقَایَا حُجَّتِهِ خَلِیفَةٌ مِنْ خَلَائِفِ أَنْبِیَائِه" 140به غیبت حضرت
مهدی (عج) اشاره میکند" .و هذا اشارة الى غیبة المهدي (ع) ،یقول :انه أقبل فی زمان الخوف على الحکمة
الیظهر ،الن العلم و الحکمة كالهما یمنعه من الظهور خوف الهالک ،فهر غریب اذا عاد االسالم غریبا و هو
بقیة من حجج اللّه فی أرضه" 145.در خطبه  131به قیام حضرت مهدی (عج) اشاره دارد" .مَا أَطْوَلَ هَذَا الْعَنَاءَ
وَ أَبْعَدَ هَذَا الرَّجَاءَ" و مینویسد" :قیل هو اشارة الى قیام المهدي من آل محمد علیه و علیهم السالم و تلك
العدة أصحابه الذین یکونون معه أول خروجه عدد أصحاب رسول اللّه (ص) یوم بدر ثالثمائة و ثالثة عشر
رجال على ما روي فی

االثار"145.

 .5-19ذکر مباحث فقهی

اطالعات گسترده مولف در این زمینه سبب شده برخی او را از فقهاى امامیه دانسته که عمر خود را به فرا
گرفتن فقه سپرى کرده است( .ابن ابی الحدید .)5 /1 :1881 ،در اکثر موارد -متناسب با کالم امام -به ذکر
مثالهای فقهی میپردازد .در شرح عبارت "بین واجب بوقته و زائل فی مستقبله" 141مینویسد" :كصالة
العیدین و صالة الجمعة ،فانها تجب بوقتها مع وجود شرائطها و یزول ذلك الوجوب فی المستقبل و مباین

بین محارمه ،كأحکام السرقة و الزنا و شرب الخمر و قذف المحصنات ،فانها كلها مختلفة" 143.در خصوص
خراج ،جزیه و تفاوت آن مینویسد" :الخراج الیؤخذ من أرض مسلم تکون ملکا له و انما علیه الزكاة اذا تم
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نصابه من الغالت االربع و الخراج على أرض ذمی یؤدى جزیته .الجزیة :تعطى عسکر االسالم و القائمین مقام
المهاجرین"141.

 .5-21ذکر مباحث فلسفی ،کالمی

وجود مطالب فراوان فلسفی -کالمی در گفتارهای حضرت ،شرح آن برای فهم بهتر ،ضرورتی اجتنابپذیر
است .با توجه به دانش و تالیفات مولف در این زمینه ،به خوبی آنها را –خصوصا در خطبه اول -شرح و بسط
داده است .در خطبه  155مینویسد" :و ذكر بعد الحمد للّه أنه تعالى دلنا على وجوده بفعله الخاص الذي
االجسام محدثة علم أن صانعها قدیم ،لیصح كونه قادرا لذاته؛ و القدیم هو الواجب الوجود فی االزل و التلمسه
الحواس التی هی الید و الرجل و نحوهما" 114در شرح حق مینویسد" :و الحق ،صفة للّه و هو القدیم الدائم
الذي ال یفنى و ما سواه یبطل؛ و قیل :الحق الذي یکون معنى اللفظ حاصال له على الحق ،فاللّه هو الحق ،الن

معنى االلهیة حاصل له" 111.و ازل را مخصوص خداوند متعال میداند ،لذا بدین اعتبار به او ازلی

گویند115.

در عبارتی اختالف احوال را از خدا رد نموده است" .أن اختالف الحال علیه تعالى محال ،النه واجب الوجود
بذاته و االنتقال و الحلول و الصغر و الکبر من صفات المحدثات؛ و اذا لم یکن اللّه تعالى من جنسها لم یجز
علیه شیء من

ذلك"118

 .5-21توجه به مفاهیم اخالقی در شرح

وجود توانایی های مولف در تفسیر و علوم حدیث ،توجه شارح را به مباحث اخالقی و تربیتی جلب نموده و
به شرح آن پرداخته است .در شرح عبارت "وَ مَعْرُوفُ الضَّرِیبَةِ مُنْکَرُ الْجَلِیبَة" 110مینویسد" :و االخالق على
ضربین :أحدهما السجیة التی جبل علیها االنسان و انطبع علیها مما ال یکون للمدح و الذم الیه طریق؛ و الثانی
ما یکون من فعل العبد كحسن الخلق و سوء الخلق فانه یمدح بهذا و یذم بذاك؛ و المعروف :كل فعل حسن
یختص بحکم زائد على الحسن عرف فاعله ذلك و دل علیه؛ و المنکر :كل فعل قبیح؛ و تائه القلب :أي متکبر
القلب" 115در شرح حکمت  51مینویسد" :عیبك مستور ما أسعدك جدك ،أي ما دمت غنیا ال تظهر معایبك
عند الناس" 115در شرح حکمت  531در مورد سبقت به اخالق حسنه فرموده است" :و تنافسوا فیها أرغبوا
فیها ،فان لم تستطیعوها أي فان لم تجدوا االستطاعة علیها ،و هى القوة یعنی :ان لم تقدروا على التخلق بجمیع
هذه االخالق الحمیدة فتعودوا

ببعضها"111.

 .5-22شرح و بیان وقایع تاریخی

ذکر مباحث تاریخی جهت بهرهگیری مخاطب امری الزم است که مولف به آن توجه داشته است .چنانچه
مینویسد" :إنّ فی كتاب اللّه الذى هو القرآن ثالثة أشیاء نافعة لمن تدبرها :و هو أحوال االمم الماضیة لما
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عصوا اللّه دمرهم" 113.شارح به شراب خوردن ولید بن مغیره اشاره و مینویسد" :فَإِنَّ مِنْهُمُ الَّذِي قَدْ شَرِبَ
فِیکُمُ الْحَرَام ،اشارة الى ما كان من المغیرة بن شعبة لما شرب الخمر فی عهد عمر و كان والیا من قبله ،فصلى
بالناس سکران و زاد فی الركعات وقاء الخمر ،فشدوا علیه و جلد

حد"111.

 .5-23ذکر مباحث نجومی در شرح

ذکر مطالب منجمین به طورمحدود در منهاجالبراعه وجود دارد .وی در ذکر عبارات خطبه 1درخصوص صفت
آسمان مینویسد" :الصحیح أن جمیع ذلك اشارة الى كون سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض منظومة
رهوات شقوقها بین كل سماء و سماء شیء متساو بالتعلیق بعضها الى بعض یتشابه صدوع جمیعها ،قد سخراللّه
حزونة درجها و سهلها للمالئکة النازلین لتدبیر أرضه و لغیرها؛ و كانت السماوات سماء مرتتقة ففتقها تعالى
سبعسماوات و جعل نجومها رجوما للشیاطین و جعل الشمس و القمر عالمتین الوقات العبادات و لیعلم بهما
عدد السنین .ثم ذكر تفصیل بعض ما أجمله من ذكر النجوم و

فلکها"154.

 .5-24شیوه ارجاعدهی به منابع و مراجع استفاده شده در شرح

قطب راوندی در شرح خود از شیوههای مختلفِ ذکر منبع استفاده نموده است .در برخی موارد به ذکر کامل
منبع دست یازیده ،در مواردی به مؤ لف و موارد دیگر به ذکر نام کتاب بسنده کرده است .البته در موارد
متعددی-همانگونه که شیوه پیشینیان است -با عباراتی مانند :قیل ،یقال ،قال النحویون ،فی الحدیث ،قال
قوم ،قال اصحابنا ،یوجد فی الکتب العامه ،به منابع خود ارجاع داده است.
 .5-24-1ذکر منبع و مؤلف

مولف در شرح عبارت "وَ إِنَّکُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِی وَ بَایَعَنِی" که مربوط به بیعت طلحه و زبیر میباشد به منبعی
دیگر اشاره کرده "و قوله و انکما ممن أرادنی020،یخاطب به الطلحة و الزبیر لما خرجا الىالبصرة مثیرین
للفتنة ناكثین لعهد البیعة و كانا من جملة من أرادوا قیام أمیرالمؤمنین(ع) باالمر و قدأقام الحجة علیهما فی
ذلك بکالم مسکت مخرس و قریب من ذلك ما روى سعد بن عبد اللّه األشعري رحمه اللّه فی كتاب معجزات
االئمة ،أنه ناظره بعض فضالء العامة فی

الرجلین"155.

 .5-24-2ذکر منبع بدون ذکر مولف

در بیان معنای آس در عبارت "وَ آسِ بَیْنَهُمْ فِی اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَة" 158با استفاده و ارجاع به صحاحاللغه ،آن
را بیان میکند ".و آس صحیح و بالواو لغة ،و فی صحاح اللغة :واساه لغة حسنة فی اساو یبنى على یواسی،
یقال :آسیته بما لی أي جعلته أسوتى

فیه"150.
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 .5-24-3ذکر مولف بدون ذکر منبع

شارح در موارد زیادی مطالب را با ذکر مؤلف بیان میکند .وی از خلیل بن احمد ،سیبویه ،ابن سکیت،
اصمعی ،فراء ،ابوعبید ،ابن جریر طبری ،قتاده ،قتیبی ،ابن بابویه ،شیخ مفید ،سیدمرتضی ،اخفش ،اعشی ،ابن
درید ،کسائی و همچنین از شاعران زیادی ،به نقل شعر میپردازد .در حکمت  55میآورد" :قال االزهري:
قال القتیبى :اعجاز االبل مآخیرها جمع عجز و هو مركب شاق" 155.و در خطبه قاصعه"155اختلف فی ابلیس
هل كان من المالئکة أم ال فقیل :كان منهم و كان له سلطان سماء الدنیا و االرض و قال الشیخ المفید رحمهاللّه
كان من الجن و لمیکن من

المالئکة"151.

 .5-24-4عدم ذکر ارجاعات
مؤلف در موارد بسیاری ارجاعات را ذکر نمیکند .و با عبارات :قیل ،یقال ،فی بعض الروایات ،فی التواریخ،

قال قوم ،قال اصحابنا ،قال المفسرون ،قال المنجمون ،قال المتکلمون و قال الشاعر به نقل قول میپردازد.
راوندی در شرح عبارتی از کالم  10مینویسد" :و قیل :فائدة قوله ،فانتم غرض لنابل ،ان كل خارجی یأتی
الیکم لیتقوى بکم و أنتم ضعاف مع الخبث الظاهر منکم"153.و در عبارتی مینویسد" :و قال المفسرون فى
قوله و كان عرشه على الماء ،فیه داللة على أن العرش و الماء

151."...

 .6تأثیرگذاری بر شروح پس از خود
وجود اطالعات زبانشناسی ،لغتشناسی ،کالمی ،بیان وجوه فصاحت و بالغت در عبارات امام(ع) ،توجه
زیاد به ذکر آیات قرآن و مباحث علوم قرآنی ،استفاده و استناد به منابع روایی و ذکر روایات معصومین (ع)،
تقدم و دسترسی به منابع اولیهای که سیدرضی از آن استفاده نموده و غیر آن ،بیان وقایع تاریخی و وجود
صبغه مهدویت در منهاجالبراعه ،آن را مورد توجه شارحان قرار داده و به آن استناد نمودهاند .عالمه شوشتری
در شرح عبارت "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ یُصْبِحْ بِی مَیِّتاً وَ لَا سَقِیماً" 184نظر راوندی را میپذیرد و مینویسد" :میتا
منصوب على الحال-أي لمیفلق الصباح على میتا -و الیجوز أنتکون یصبح ناقصة -و یکون میتا خبرها كما

قال الراوندي" 181.گفتنی است ابنابی الحدید در بیشتر موارد نظر قطبراوندی را نمیپذیرد 185.در مواردی
از آنها ختالف دیدگاه کالمی و مذهبی سبب اختالف و عدم پذیرش دیدگاه شده است .وی در عبارت "و
تعزّزوا بخلقة النار و استهونوا خلق الصلصال"188كما فی ابن أبیالحدید و ابنمیثم و الخطیة و الراوندي و
اختلف فی إبلیس هل كان من الجنّ أو من المالئکة فأكثر متکلّمی العامّة على األوّل و اختاره المفید قائال :إنّ
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األخبار به متواترة عنهم علیهم السّالم و إنّه مذهب اإلمامیة و ذهب أكثر فقهاء العامّة إلى الثانی"180.خوئی-
ضمن تائید نظر راوندي از او نقل میكند".أقول :نسخة الرّضی تطابق ما اختاره الراوندى و اللّغة أیضا توافقه
و انتصابه على المصدر كما یقال سحقا لك و بعدا لك ،فما صحّحه الراوندى لیس

بخطاء"185.

 .7نقاط قوت منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة
منهاجالبراعه با وجود نقاط قوت بسیار از جمله تقدم و دانش وسیع مولف ،بهخوبی مورد استقبال شارحان
پس از وی قرار گرفت؛ که از جمله آنها:
 -1ذکر کامل عبارات حضرت در منهاجالبراعه که مخاطب را از داشتن نهجالبالغه بینیاز میکند.
 -5توجه به مفهوم و مراد حضرت و ذکر مصادیق در نهجالبالغه
 -8شرح واژگان و لغات مشکل و توجه به صرف و نحو در نهجالبالغه
 -0توجه به فصاحت و بالغت نهجالبالغه که وجه غالب آن را ادبی کرده است.
 -5وجود اطالعات کافی و وافی در زمینههای مختلف و بهرهگیری از آن در شرح که این مهم در شرح
خطبه اولیه به وضوح دیده میشود.
 -5استفاده فراوان از آیات قرآن و روایات معصومین (ع)
 -1دسترسی به منابع اولیه که کالم حضرت در آنها وجود داشته است که بر اعتبار و استحکام سخن
میافزاید.
 -3ذکر اکثر منابع استفاده شده در شرح
 -1وجود صبغه مهدویت در شرح
 .8نقاط ضعف و کاستیهای منهاج البراعة
منهاج البراعه با وجود نقاط قوت بسیار ،به دالیلی که برخی مانند عدم ذکر تمام ارجاعات ،دارای برخی
کاستیهایی است از جمله:
 -1ذکر چند خطبه ،نامه و یا حکمت با همدیگر که کالم حضرت در نهجالبالغه را با عبارات شارح
در همآمیخته و جداسازی آن را برای مخاطبان –به خصوص مبتدیان -مشکل میسازد.
 -5عدم شرح همه عبارات نهجالبالغه و بسنده کردن به شرح واژگان مشکل و مباحث مختلف به
تشخیص مؤلف.
 -8عدم ذکر آدرس آیات و بسنده کردن به عبارات آیه.
 -0عدم ذکر برخی از روایات پیامبر و ائمه و بسنده کردن به ذکر حدیث با عبارت "و فی الحدیث"
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 -5عدم ذکر همه منابع استفاده شده در شرح که در موارد بسیاری با عبارت" :قیل ،یقال ،قال

المفسرون ،قال النحویون" آمده است.
نتیجهگیری
شرح قطب راوندی از اولین شروح نهجالبالغه بهشمار میرود .تا جاییکه ابن ابى الحدید در مقدمه خود به
دلیل عدم اطالع از شروح دیگر آن را اولین شرح میداند؛ و ادعا میکند پیش از من کسى  -غیر از قطب
راوندی -بر این کتاب شرح ننوشته است (ابن ابی الحدید )5 /1 :1881،هرچند نمیتوان آن را اولین شرح
دانست ولی اولین شرح کاملی است که توسط دانشمندان امامیه نگاشته شده و موجود است.
قطب راوندی با توجه به اینکه از دانشمندان قرن ششم بهشمار میرود بسیاری از سخنان حضرت را در
منابع دیگر دیده و ذکر نموده است.
شرح نهجالبالغه راوندی به دو قسمت کامالً مجزا شرح خطبه اول که شرحی کامل و مفصل که همه
عسخنان حضرت در نهجالبالغه شرح داده شده ،و شرح دیگر قسمتها که موجزترمیباشد.
منهاج البراعه بهدلیل نقاط قوت فراوان به خوبی مورد استقبال مخاطبان و شارحان پس از او قرار گرفت؛
و برخی نیز مانند ابن ابیالحدید ضمن استفاده و بهرهگیری از آن ،در مواردی آن را نقد کرده است.
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 ابن ابیالحدید ،عزالدین ابوحامد ( ،)1881شرح نهجالبالغه ،مصحح :محمد ابوالفضل ابراهیم ،قم :کتابخانه عمومی
آیتاهلل مرعشی نجفی ،چاپ اول.
 ابنحجرعسقالنی ،شهابالدین احمدبنعلی ( ،)1814لسان المیزان ،بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،الطبعة











االولی.
ابنمیثمبحرانی ،میثمبنمیثم ( ،)1855شرح نهج البالغه ،بیجا :دفتر نشر الکتاب ،چاپ دوم.
همو ( ،)1815شرح نهجالبالغه ،ترجمه :قربانعلی محمدی مقدم و دیگران ،مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس
رضوی ،چاپ اول.
افندی اصفهانی ،عبداهلل ( ،)1041ریاضالعلماء و حیاضالفضالء ،تحقیق :احمد الحسینی باهتمام محمود مرعشی،
قم :مطبعه الخیام.
امینینجفی ،عبدالحسین ( ،)1048الغدیر فی الکتاب و السنه ،بیروت :دار الکتاب العربی.
امینی ،محمدهادی ،)1838( ،نقدی بر بعضی از چاپهای نهجالبالغه ،ترجمه :محمددزفولی ،فصلنامه سفینه سال
دوم زمستان  ،1838شماره .5
آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ( ،)1831الذریعه الی تصانیف الشیعه ،بیروت :دار االضواء ،الطبعه الثانیه
همو ( ،)1084الثقات العیون فی سادس القرون ،تحقیق :علینقی منزوی ،بیروت :داراحیاء التراث العربی ،چاپ دوم.
بیهقی ،ظهیرالدین ابوالحسن علی بن زید بیهقی (فرید خراسان) ( ،)1041معارج نهجالبالغه ،مصحح :محمدتقی
دانش پژوه ،قم :کتابخانهی عمومی آیت اهلل مرعشی نجفی ،چاپ اول.
بیهقیکیذری ،قطبالدین محمدبنحسین ( ،)1815حدائق الحقائق فی شرح نهجالبالغه ،مصحح :عزیزاهلل
عطاردی ،قم :بنیاد نهجالبالغه و انتشارات عطارد ،چاپ اول.
التستری ،سیدمحمدتقی ( ،)1815بهجالصباغة فی شرح نهجالبالغة ،تهران :امیرکبیر ،چاپ اول.

 جعفری ،سیدمحمدمهدی ( ،)1834پرتوی از نهجالبالغه ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،چاپ سوم ،جلد اول.
 جورج جرداق ( ،)1818بخشی از زیباییهای نهجالبالغه ،ترجمه :محمدرضا انصاری ،تهران :کانون انتشارات
محمدی ،چاپ اول.
 حر عاملی ،محمدبنحسن ( ،)1835امل االمل فی تراجم علماء جبل عامل ،تصحیح :احمدحسینی ،بغداد :مکتبة
االندلس.
 حسینی عاملی ،سیدمحسن امین ( ،)1013اعیان الشیعه ،تحقیق :حسن االمین ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات
 خوانساری ،محمدباقربنزینالعابدین ( ،)1854روضات الجنات فی احوال العلما و السادات ،مشهد :مرکز اسناد آستان
قدس رضوی.
 خوئی ،ابراهیمبنحسین (بیتا) ،درةالنجفیه ،بیجا :بینا .بیچا.
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 خوئی ،میرزاحبیباهلل ( ،)1853منهاجالبراعة فی شرح نهجالبالغة ،مصحح :سیدابراهیم میانجی ،تهران:







مکتبةاالسالمیة ،چاپ چهارم.
دلشاد تهرانی ،مصطفی ( ،)1833تفسیر موضوعی نهج البالغه ،قم :دفتر نشر معارف ،چاپ بیستم.
همو ( ،)1831چشمهی خورشید (آشنایی با نهج البالغه) ،تهران :انتشارات دریا ،چاپ دوم.
روضاتی ،محمدعلی ( ،)1881فهرست نفائس مخطوطات ،اصفهان :موسسه نشر نفائس مخطوطات.
سرخسی ،علیبنناصر ( ،)1818اعالم نهجالبالغة ،مصحح :عزیزاهلل عطاردی ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انتشارات عطارد ،چاپ اول.
سیدعلوی ،سیدابراهیم و دیگران ( ،)1855یادنامه عالمه شریف رضی (مقاالت کنگره ششم) ،تهران :نشر روشنگر،
چاپ اول.
شیخی ،حمیدرضا ( ،)1811آشنایی با نهجالبالغه ،با مقدمه محمد واعظزاده خراسانی ،تهران :سمت ،چاپ اول.

 صبحی صالح (بیتا) ،نهجالبالغه ،قم :دارالهجرة.
 صوفی تبریزی ،مالعبدالباقی ،)1813( ،منهاج الوالیه ،مصحح :حبیب اهلل عظیمی ،تهران :آینه میراث وابسته به
مرکز میراث مکتوب ،چاپ اول
 عبده ،محمد( ،بیتا) ،شرح نهجالبالغه ،مصحح :محمد محیی الدین عبدالحمید ،قاهره :مطبعةاالستقامة.
 عرشی ،امتیاز علیخان ،)1858( ،ترجمه استناد نهجالبالغة (فارسی) ،ترجمه :سیدمرتضی آیتاللةزاده شیرازی،
تهران :امیرکبیر ،چاپ اول.
 فیضاالسالم ،علینقی ( ،)1811ترجمه و شرح نهجالبالغه ،تهران :موسسه چاپ و نشرتالیفات فیضاالسالم-
انتشارات بیهقی ،چاپ پنجم.
 قطب راوندی ،سعید بن هبه اهلل ( ،)1850منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،تصحیح :سیدعبداللطیف کوهکمری،






قم :کتابخانه عمومی آیت اهلل مرعشی نجفی.
قمی ،شیخ عبا ( ،)1853الکنی و االلقاب ،تهران :مکتبه الصدر.
مدرس وحید ،احمد (بیتا) ،شرح نهج البالغه ،قم :انتشارات احمد مدرس وحید ،چاپ اول.
مصطفوی ،سیدجواد ( ،)1835رابطه نهجالبالغه با قرآن ،تهران :بنیاد نهجالبالغه ،چاپ چهارم.
مغنیه ،محمدجواد ( ،)1853فی ظالل نهجالبالغه ،بیروت :دارالعلم للمالئین ،چاپ سوم.
مکارم شیرازی ،ناصر ،)1815( ،پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهجالبالغه ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول.

 هاشمی ،سیداحمد ( ،)1104جواهر البالغه ،مصر :مطبعةاالعتماد ،چاپ دهم.
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پینوشتها و ارجاعات
 -1کالم588 /؛ ما امیران گفتاریم .سخن-به تعلیم ما-ریشه دوانده و شاخههای خود را بر سر ما تنیده.
 -5بیهقی51 ،1851 ،؛ صوفی تبریزی11 /1 ،1813 ،؛ مدرس وحید ،بیتا 115 /5 ،و 851؛ طالقانی 35 ،1810 ،و 151
 -8کیذری 045 ،54 ،53 /1 ،1815 ،و 015 /5؛ ابن ابی الحدید،15،111 ،33 ،31 ،51 ،53 ،55 ،55 ،50 ،51 ،54 ،03 ،05 /1 ،1881 ،
 801 ،513،841 ،514 ،544 ،135 ،115و 855 ،155 ،158 ،155 /5؛ ابن میثم بحرانی841 ،848 ،585 ،104 ،141 /1 ،1815 ،؛
التستری 184 ،145 ،81 ،83 ،81 ،80 ،55 /1 ،1815 ،و  814 ،841 ،01 ،01 ،81 ،51 /5و 815 ،855 ،115 ،131 ،115 ،5 /8؛ خوئی،
 010 ،855 ،808 ،511 ،553 /1 ،1853و 53 ،13 ،11 ،15 ،3 /5؛ مدرس وحید 115 ،815 /5 ،و 85 /5؛ مغنیه505 /8 ،؛ محمودی،
 840 ،853 ،041 /5 ،1815و 510 ،555 ،554 ،581 ،11 /3؛ خوئی (درةالنجفیة ،بیتا)،511 ،501 ،541 ،113 ،115 ،55 ،05 ،58 ،
 888 ،853 ،814و . ...
 -0مؤلف خطبه اول را مفصل شرح داده ولی بقیه نهج البالغه را به طور موجز شرح نموده است .شارح کالم امام را با عبارت " االصل
"بیان میکند ولی در قسمت شرح که با عبارت "بیانه و الشرح" (راوندی )151 ،154 ،35 ،55 /1 ،1850 ،مطالب خود را ذکر میکند
تفصیل مطالب به یک شکل نیست و گاهی خطبه یا نامه و حکمتی را شرح نمینماید .به عنوان مثال :شارح عبارات خطبه  5را کامل
آورده ولی برخی عبارات را شرح میدهد( .همان )111-141 ،وی خطبههای  545تا  541را با هم ذکر و تنها بخشی از کالم را شرح
داده است(.همان .)884-854 ،شارح از حکمت  111تا  105را با هم ،و حکمتهای  103تا  545را نیز با هم میآورد .ولی در کلمات
قصار شماره  101که با عنوان " کالم" ذکر شده را جدا شرح میکند ( .همان.)888 -111 /8 ،
 -5قطب راوندی104 ،150 ،115 /1 ،1850 ،؛ در ارجاعات بعدی ،به علت تکرار زیاد ،سال نشر ذکر نمیشود.
 -5همان
 -1قطب راوندی518 /1 ،
 -3همان58 /1 ،
 -1خطبه5 /
 -14راوندی111 /1 ،
 -11خطبه1 /
 -15قطب راوندی15/1 ،
 -18خطبه38 /؛ گفته شده هنگامى که على (ع) این خطبه را ایراد فرمود بدنها به لرزه در آمده ،چشمها گریان شدند و دلها به
اضطراب و تپش افتادند( .مکارم)51 /1 :1815 ،
 -10قطب راوندی885 /1 ،
 -15خطبه11 /؛ این خطبه به اشباح معروف است و وجه تسمیه آن باین اسم آن ست که اشباح بمعنى اشخاص است و در این
خطبه ،اصناف مالئکه و مخلوقات شگفتآور و چگونگى آفرینش آنها بیان میشود (فیض االسالم.)581 /5 ،1811 ،
 -15راوندی558 /5 ،
 -11ن.ک :مواردی از استعاره که شارح بدان اشاره نموده در،155 ،155 ،111 ،831 ،805 ،554 ،181 ،105 ،118،515 ،155 /1 :
 515و  555 ،554 ،183 /5و 150 /8
 -13خطبه8 /
 -11قطب راوندی158 /1 ،
 -54کالم558 /
 -51قطب راوندی830 /5 ،
 -55نامه51 /
 -58قطب راوندی30 /8 ،

411

روششناسی قطب راوندی در...

 -50خطبه5 /
 -55قطب راوندی118 /1 ،
 -55خطبه0 /
 -51قطب راوندی101 /1 ،
 -53خطبه118 /
 -51قطب راوندی515 /5 ،
 -84خطبه1 /
 -81قطب راوندی53 /1 ،
 -85خطبه155 /
 -88قطب راوندی141 /5 ،
 -80خطبه38 /
 -85قطب راوندی885 /1 ،
 -85خطبه30 /؛ قطب راوندی855 -8 /1 ،
 -81کالم555 /
 -83خطبه110 /
 -81قطب راوندی14 /5 ،
 -04خطبه150 /
 -01قطب راوندی150 /5 ،
 -05کالم51 /
 -08نحل145 /؛ قطب راوندی511 /1 ،
 -00قطب راوندی131 /8 ،؛ از ویژگیها و توانمندیهای شارح ،عدم نقل قول صرف مطالب از دیگران است .زیرا وی پس از نقل
قول و بیان مطلب به وجوه مختلف آن پرداخته و وجه مورد قبول را با عباراتی از جمله :هو اقرب ،هذا اظهر ،االول اصح صحیح عند
اصحاب الحدیث ،قال بعض اصحابنا ،قال اکثر اصحابنا ،هذا اصح من روایة االخری ،فإنّه ارجح ،روایة صحیحه ،روایتان صحیحتان ،روایة

االولی معروفة و ...مورد پذیرش قرار میدهد .وی در عبارت "وَ لَا تَکُونُوا کَجُفَاةِ الْجَاهِلِیَّةِ لَا فِی الدِّینِ یَتَفَقَّهُونَ وَ لَا عَنِ اللَّهِ یَعْقِلُونَ"(خطبه/
 )155به بحث لغوی و تحلیل معنایی آن پرداخته و مینویسد" :یجوز أنیکون صفة لجفاة الجاهلیة و تکون الروایة بالیاء و یجوز أنیکون
کالما مستأنفا یخاطب به بعض أصحابه أو غیرهم؛ و الفقه :الفهم و تفقه أی تعاطى ذلك ،أی أنتم ال تتفقهون فی الدین و ال تعقلون عن اللّه؛ و

الروایة على هذا بالتاء" (قطب راوندی.)105 /5 ،
 -05کالم55 /
 -05قطب راوندی515 /1 ،
 -01همان151 /1 ،
 -03همان850/1 ،
 -01همان055 /8 ،
 -54همان053 /5 ،
 -51همان551/5 ،
 -55خطبه151 /؛ قطب راوندی141 /5 ،
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 -58خطبه5 /
 -50قطب راوندی105 /1 ،
 -55قطب راوندی581 /1 ،
 -55خطبه115 /
 -51قطب راوندی54 /5 ،
 -53کالم155 /
 -51قطب راوندی155 /5 ،
 -54خطبه14 /
 -51قطب راوندی818 /1 ،
 -55همان153 /1 ،
 -58همان818 /8 ،
 -50زلزله5 /؛ قطب راوندی55 /5 ،
 -55خطبه55 /
 -55قریش ،0 /قطب راوندی543 -541 /1 ،
 -51همان55 /1 ،
 -53همان148 /1 ،
 -51الحاقه15 /
 -14قطب راوندی14 /5 ،
 -11ن.ک :همان145 -33 /1 ،؛ و همچنین ن.ک 880 -881 /5 :و 14 -31 /8
 -15قطب راوندی551 /8 ،
 -18نامه58 /
 -10قطب راوندی134 /8 ،
 -15نامه51 /
 -15قطب راوندی513 /8 ،
 -11کالم555 /؛ قطب راوندی831 /5 ،
 -13همان554 /5 ،
 -11خطبه0 /
 -34قطب راوندی183 /1 ،
 -31خطبه31 /
 -35قطب راوندی815 /1 ،
 -38برای اطالع بیشتر نک :فصلنامه :وقف میراث جاوید ،نهج البالغه بین عواصف التحریف و النقصان ،محمدهادی امینی ،شماره
 1813 ،55-55؛ و مجله سفینه :نقدی بر بعضی از چاپهای نهج البالغه ،شماره  ،5ترجمه :محمد دزفولی
 -30کسانی که عبارت فوق را در نسخهها و شروح خود ذکر کرده :صبحی صالح ،بیتا81 ،؛ محمدعبده ،بیتا10/1 ،؛ فیض االسالم،
55 ،1811؛ مکارم شیرازی31 /1 ،1815 ،؛ مغنیه11 /1 ،1853 ،؛ ابن میثم145 /1 ،1855 ،
 -15قطب راوندی 58 /1 ،و  01بیهقی85 ،1041 ،؛ التستری155 /1 ،1815 ،؛ خوئی811 /1 ،1853 ،
 -18عبده ،بیتا51 /1 ،؛ مکارم شیرازی151/1 ،1815 ،
 -10قطب راوندی51 /1 ،؛ بیهقی55 ،1041 ،؛ ابن ابی الحدید518 /1 ،1881 ،؛ فیضاالسالم51 ،1811 ،؛ جعفری،10 /1 ،1834،
13

411

روششناسی قطب راوندی در...

 -15قطب راوندی815 /1 ،
 -31همان881 /8 ،1850 ،؛ ابن ابی الحدید015 /13 ،1881 ،؛ سرخسی545 ،1818 ،؛ التستری850 /0 ،1815 ،؛
 -14صبحی صالح ،بیتا545 ،؛ محمدعبده ،بیتا111 /0 ،؛
 -11قطب راوندی143 -1 /1 ،
 -15همان108 /1 ،
 -18همان185 /1 ،؛ و در رابطه با خطبه  5مینویسد " :روي أنه لما تم فی سقیفة بنی ساعدة البى بکر من البیعة ما تم أراد ابو
سفیان أن یوقع الحرب بین المسلمین لیقتل بعضهم بعضا فیکون ذلك دمار الدین و اندراسه ،فمشى الى العباس بن عبد المطلب
فقال له :یا ابا الفضل ان هؤالء القوم قد ذهبوا بهذا االمر من بنى هاشم و جعلوه فی رذل تیم ،و انه لیحکم فینا غدا هذا الفظ
الغلیظ من بنی عدي ،قم بنا حتى ندخل على علی و نبایعه بالخالفة و أنت عم رسول اللّه و أنا رجل مقبول القول فی قریش...
(همان.)100 -5 /1 ،
 -10همان05 /8 ،
 -15همان585 /1 ،
 -15همان535 /8 ،
 -11خطبه55 /؛ قطب راوندی131 /1 ،
 -13کالم131 /؛ قطب راوندی005 /5 ،
 -11خطبه5 /؛ قطب راوندی105 /1 ،؛ و به حدیث پیامبر (ص) اشاره میکند".مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح من ركبها نجا و من
تخلف عنها غرق".
 -144قطب راوندی؛ 115 /1
 -141نامه58 /؛ قطب راوندی581 /8 ،
 -145همان101 /5 ،
 -148همان11 /5 ،
 -140خطبه135 /
 -145قطب راوندی111 /5 ،
 -145همان001 /5 ،؛ همچنین در خطبه  154به زمان آن امام اشاره دارد" .هذا اشارة الى عهد المهدي علیه أفضل السالم و قرب
قیامه ،و ایماء الى المؤمنین الذین یکونون فی غیبة االمام یحلون مشکال و شبهة فی الدین ،و یعتقون رقا من ضعفاء الشیعة
اما حقیقة و اما مجازا باعطاء المال و اصالح الحال و دفع االهوال ،و یفرقون جمع االعداء و یجمعون شمل االولیاء ،فی خفیة
عن كل أحد ،ال یطلع مخالف الحق على حقیقة أمرهم و ان بالغوا فی عرفان ذلك( .قطب راوندی )31 /5 ،و در خطبه  183به
ظهور حضرت و نشانههای آن اشاره دارد" .یأخذ الوالی من غیر هذه العشیرة التی منها الیوم الوالة .و الوالی هو المهدي علیه
السالم و من غیرها ( "...همان.)55 -8 /5 ،
 -141خطبه1 /
 -143قطب راوندی148 /1 ،؛ مولف در شرح کالم  155مینویسد " :فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ ،و النبیذ ضربان حالل و حرام ،فاذا نقع
الزبیب و التمر فنش ماؤهما فذاك حرام محظور  ( ...قطب راوندی)851 /8 ،
 -141قطب راوندی111 /8 ،
 -114همان14 /5 ،
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 -111همان041 /1 ،
 -115همان051 /5 ،؛ همچنین ن.ک :در شرح نامه  81مینویسد" :اعلم أنه علیه السالم نبه فی أول هذا الفصل على االستدالل على
أن اللّه تعالى واحد ال شریك له على سبیل الوجود و الثبوت ،من وجهین اثنین :أحدهما -ان العقالء انما أثبتوا للعالم صانعا الن حدوثه صح
لهم بالدالئل العقیلة ،فلم یکن بد من محدث غیر جسم و ال عرض مخالف لسائر الفاعلین الذین یقدرون بالقدرة ،الن خلق االجسام ال یصح
من القادر بالقدرة ،فلم یکن بد من اثبات الباري تعالى لداللة أفعاله علیه .فأما ان ادعى مدع آلها ثانیا فال یکون له على كونه موجودا و ال
على اثباته«» حاصال ،دلیل من أفعال و صفات ،الن كل ما یصح من االفعال اما أن یقدر علیها القادر بالقدرة على ذلك الوجه أو لم یقدر
علیه اال القادر لذاته ،فاالول یمکن اسناده الى كل قادر بالقدرة ،فال وجه الثبات قادر للذات الیجاده ،و ان لم یدخل تحت مقدور القدر فانه
یصح أن یسند الى اللّه تعالى وحده .فأي حاجة الى اثبات ثان قدیم .و الى هذا اشار بقوله تعالى «وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ ال بُرْهانَ لَهُ بِهِ
فأما من قال جوز» أن یکون له تعالى ثان شریك له فالکالم معه بدلیل التمانع المعروف عند المتکلمین .و بین هذا و االول فرقان
واضح"(قطب راوندي )012 -3 /3 ،در شرح خطبه  010مینویسد":و االظهر أن الضمیر فی أولیته لیس له تعالى ،و كذا فی آخریته ال
یکون للّه تعالى ،فانه علیه السالم قال قبله االول یعنی اللّه تعالى هو االول قبل كل أول و اللّه تعالى االخر بعد كل آخر .ثم قال «بأولیته»
أي بأولیة كل أول وجب أن ال أول له ،و بآخریة كل آخر وجب أن ال آخر له تعالى .و هذا هو الذي یقوله المتکلمون ،و مثله كالم أمیر

المؤمنین علیه السالم فی خطبة أخرى ،و هو «الحمد للّه الدال بحدث خلقه على أزلیته» (همان.)001 /1 ،
 -118قطب راوندی834 /1 ،
 -110کالم580 /
 -115قطب راوندی010 /5 ،
 -115همان535 /8 ،
 -111همان831 /8 ،
 -113همان814 /8 ،
 -111نامه 55؛ قطب راوندی ،555 -1 /8 ،برای نمونه ن.ک " :قوله «و ما أسلم مسلمکم اال كرها» اشارة الى ما كان من ابى سفیان،
على ما هو معروف فی التواریخ أن رسول اللّه (ص) فی غزوة الفتح أتى مکة فی خفیة ،فلما نزل علیه السالم بالبطحاء و ما حولها و كان ابو
سفیان قد خرج فی اللیلة مع رجل آخر من قریش ،و اذا العباس بن عبد المطلب كان على بغلة رسول اللّه (ص) یدور حول مکة لعله یبعث
انسانا الى قریش لیجبیئوا الى رسول اللّه (ص) فیعتذروا الیه (... ،نامه66 /؛ قطب راوندي )230 -3 /3 ،راوندي در قضیه ضرار بن ضمرة
الضبابی الفهري مینویسد" :كان من أصحاب علی (ع) ،فدخل بعد وفاته على معاویة فقال له :صف لی علیا .فقال :أو تعفینی عن ذلك فقال:

و اللّه لنفعلن .فتکلم بذلك الفصل و بکى معاویة حتى اخضلت لحیته" (قطب راوندی.)515 /8 ،
 -154قطب راوندی833 -1 /1 ،
 -151نامه50 /
 -155قطب راوندی515 /8 ،؛ و برای اطالع بیشتر نک :قطب راوندی( 010 /5 :ازهري فی تهذیباللغة)؛ (31 /8فی معارف ابن-
قتیبه)؛ ( 835 /8الفصل االول فی ادب ابن مقفع).
 -158عهدنامه51 /
 -150قطب راوندی58 /8 ،
 -155همان514 /8 ،
 -155خطبه115 /؛ این خطبه به قاصعه معروف است و قصع در لغت به معناى نشخوار کردن و تحقیر نمودن است .وجه تسمیه خطبه
به قاصعه ،آن است ،هنگامی که حضرت آن را براى کوفیان بیان مىفرمود بر شتر مادهاى سوار بود که نشخوار میکرد .و گفتهاند:
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قصع در لغت به معناى تحقیر و خوار نمودن آمده ،که امام (ع) در آن شیطان را تحقیر و خوار نموده ،و وجوه دیگرى هم گفتهاند که
متضمّن مذمّت و سرزنش شیطان بجهت تکبّر و سرکشى او ،و سجده نکردنش بر آدم است که مردم را از متابعت راه و روش شیطان
برحذر میدارد .این خطبه بلندترین خطبه نهجالبالغه است( .فیض االسالم.)111 :1811 ،
 -151قطب راوندی581 /5 ،
 -153همان158 /1 ،
 -151همان55 /1 ،
 -184دعا115 /
 -181ابن ابی الحدید30 /11 ،1881 ،
 -185الزم است در نوشتاری مستقل نقدها و ایرادات ابن ابی الحدید نسبت به راوندی پاسخ داده شود ،البته به بسیاری از آنها پاسخ
داده شده است.
 -188خطبه1 /
 -180التستری535 /1 ،1815 ،
 -185خوئی83 /11 ،1853 ،

