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  «معن ج لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

یار درباره اخت)علیه السالم( بحث در مانع سوم از موانع محتوایی اعتبار نهج البالغه بود ما اجماال توضیح دادیم که حضرت علی 

)علیه  لیکلمات حضرت ع بنیان نظریه امر بین االمرین در شاید برای اولین باربا قضا و قدر چه بیاناتی دارند و  نانسان و ارتباط آ

با توجه به  .های مختلف ارائه شده استهای مختلف و با بیانبه زبان )علیهم السالم( در زمان ائمه معصومین یافت شده و السالم(

الش ی اختیار بودن انسان در افعبه هیچ وجه مسئله جبر و ب )علیه السالم( نیست که حضرت علی این مطالب دیگر تردیدی در این

در کالمی که از ایشان نقل کردیم با استدالل جبر را رد کردند که اساسا ریه جبر مخالفت کرده است. را قبول ندارد و به صراحت با نظ

  .ا معنا نداشتهاز اینیک ی جبر است و اگر اختیار نبود هیچناف واب و عقاب و وعد و وعید همهانزال کتب و مسئله ث ،ارسال رسل

 کالم علی )علیه السالم( درباره قضا و قدر

صری توضیح مخت ر جلسه دیروز نیزخآنقل شد  )علیه السالم( افعال انسان حضرت علی نسبت آن با سخنان در مورد قضا و قدر و

 نه آخطاب ب )علیه السالم( از کالم  حضرت علی ینقضا و قدر الهی با اختیار و آزادی انسان هیچ منافاتی ندارد و ا عرض کردم که

ما تو گمان کردی که این قضا تح« حَاتِماً قَدَراً وَ لَازِماً قَضَاءً ظَنَنْتَ لَعَلَّکَ وَیْحَکَ،» :است زیرا فرمود مرد شامی کامال قابل استفاده

خواهد بگوید ما دو نوع قضا و قدر داریم یک قضا میکانه  .اختیاری ندارد ندر رابطه با آ یو قدر الزم و حتمی است که هیچ انسان

اده با اختیار و ارتقدیر الهی یا قضای الهی چرا اما  ،است و یک قضا و قدری است که حتمی نیستمی و قدری است که الزم و حت

 ؟انسان منافات ندارد

ی را انجام تواند کارمی ،ه فعل و ترک اختیار داردیر الهی یعنی اینکه خداوند انسان را فاعل مرید مختار آفریده است که نسبت بدتق

که او خودش اراده کند و اختیار داده این قرار خداوند حد و اندازه انسان را  .است هاین یک فاعلیت ویژ ،را ترک کند یدهد و کار

قضای الهی در مورد فعل انسان یعنی  ،حتمیت و قطعیت یک چیزقضای الهی یعنی  ،این خودش تقدیر الهی است ،کند و انجام دهد

 وسان را طوری آفریده که قدرت خداوند ان ،ندارد او تیارمنافاتی با اخ چهیو لذا ، اشقطعیت و حتمیت فعل او بعد از اختیار و اراده

و قطعی نیز کرده می این خودش تقدیر الهی است و در عین حال حت ،تواند ترک کندتواند کاری را انجام دهد و میمی اراده دارد و

  .ندارداو پس هیچ منافاتی با اختیار و اراده  .انجام شودن آ ،اگر اراده کرد و اختیار کرد کاری را هاست ک

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي
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باالخره خداوند  ،خواهد بگوید قضا و قدر دو نوع استو الزم است می یحتمو قدر  اما اینکه حضرت فرمود تو گمان کردی که قضا

 که یکینیعنی با ا ،ها قرار داده استو خواسته خودش را فوق همه خواسته هادهمتعال در یک مواردی اراده خودش را فوق همه ارا

و هیچ چیزی در این عالم حتی )نظام هر چیزی را سبب برای چیز دیگری قرار داده است  نآ در و نظام علی و معلولی قرار داده

چوب ارهتقدیر االهی است در چ، بخورد و خوب شود واگر کسی دار ،مه اختیارش خارج از این نظام علی و معلولی نیستانسان با ه

در این نظام  ،تواندانسان می اما (ارچوب همان نظامهاگر هم کسی دارو نخورد و بمیرد این هم تقدیر الهی است در چ همان نظام و

یا  ،هم خارج از نظام علی و معلولی نیست آن که چیزی را تغییر دهد توسل و تضرع یاا دعا از خدا مثال ب ابا یک خواسته و تقاض

سریع از باب ت یا به این معنا که برای خواستن و طلب یک اثری در نظام تکوین قرار داده است که چه بسا فوق اسباب مادی باشد

 رایعلی ای حال این ها هیچ کدام با اخت .نظام است ینر اها ددر نظام علی و معلولی و سرعت بخشیدن به بعضی از تاثیرگذاری

  .انسان منافات ندارد
 توضیح موارد شبهه

نمونه بیان شد دو خطبه و دو حکمت از نهج . چهار هایی که به عنوان شبهه ذکر شده بودنمونه آییم سراغبا توجه به این مطلب می

 البالغه 

رَأ  وَ لَا یَبْمِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِینَةً، فَإِذَا جَاءَ یَوْمِی انْفَرَجَتْ عَنِّی وَ أَسْلَمَتْنِی، فَحِینَئِذٍ لَا یَطِیشُ السَّهْمُ وَ إِنَّ عَلَیَّ » :20خطبه  مورد اول

 «.الْکَلْمُ
آن هنگام، از سوى خداوند مرا سپرى است سخت و استوار، که چون روزگارم به سر آید، از هم بردرد و مرا تسلیم مرگ کند. در 

 .اگر تیرى به سوى من اندازند خطا نرود و اگر زخمى به من رسد بهبود نیابد

رود نه دیگر نه تیری به خطا میانسان هر جایی که باشد زمانی که خدا این سپر را کنار بزند  نآو یعنی وقت مرگ که فرا برسد 

 کند زخمی بهبود پیدا می

 «.تَذِلُّ الْأ مُورُ لِلْمَقَادِیرِ، حَتَّى یَک ونَ الْحَتْفُ فِی التَّدْبِیرِ»نهج البالغه:  92 مورد دوم حکمت

  .کندتدبیر می که گاهی انسان خود برای مرگ خویشهرچه تقدیر شده باشد همان است تا جایی  ،امور تسلیم مقدرات است

مرگ و اجل حتمی و قطعی داریم و یک اجل و مرگ  ما یک عمده این است که ،واقع اشاره دارد به مسئله مرگ ن دو نمونه دریا

ی عاجل حتمی و قطاز  ،در این خطبه و حکمت فرموده است اشاره به آن اجل حتمی دارد )علیه السالم( معلق آنچه که حضرت علی

 ،گیرددر بر میمرگ او را  وقت مرگ که فرا برسد انسان هر جا که باشد :فرمایدمی )علیه السالم( حضرت علی ،هیچ گریزی نیست

 کند و ربطی به اختیار و جبر ندارد. مانع ایجاد نبرابر آ تواند درکس نمیچ هیو  خود تدبیر مرگ خودش را بکندحتی ممکن است 

انسان  و منافاتی با اختیار این به معنای جبر نیست باید این دنیا را رها کند و برود،روزی که اجل قطعی او فرا برسد اینکه انسان 

 نسپری برای من قرار داده که وقتش که فرا برسد آ در برابر مرگ حضرت در یک سخن درباره خودشان فرمودند که خداوند .ردندا

یعنی اگر قرار باشد با تیر از دنیا بروم تیر به من کند نه زخمی بهبود پیدا میزند و دیگر نه تیری خطا می رود سپر را کنار می

 .کندبروم زخم هم بهبود پیدا نمیزخم از دنیا  اگر قرار باشد باو خورد می
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این  .فرمودندهای جنگ و خطاب به فراریان از جنگ میمیداندر  این موارد را حضرت در شرایط جنگبه عالوه مهم آن است که 

که فکر نکنید که اگر در جنگ شرکت  :فرمودندحضرت می ،نگ حاضر شوندجترسیدند که در ای مینکته نیز مهم است چون عده

فرا برسد هیچ تدبیری مانع آن  زمانی که مرگ ،فرا برسد چیزی مانع نیست که مرگ می گوید زمان ،ماندجانتان در امان مینکنید 

ند که کان به وقت خودش اسبابی را فراهم میسیعنی وقتش که برسد ان دخودش را می کن گمر تدبیر بلکه انسان خود ،نخواهد شد

 که از ترس کشته شدن در جنگ بودنددی ارمالحظه شرایطی که اشاره کردم که اف مخصوصا بااین مطلب  ،بزند م قمرگ خودش را ر

ها آن خواست بهبا این بیان می حضرتشود. بیشتر معنا و مفهومش روشن می ،کردندکردند و یا شانه خالی میحضور پیدا نمی

  .نافی اختیار انسان نیستاین دو مورد  بنابراین .رویددر جنگ هم نباشید از دنیا می حتی اگراجل که برسد  بگوید که وقت

ای هم ای دارد و هر اندازهکه هر چیزی اندازه یانی فراگیرترباشاره به همان مسئله مرگ دارد منتهی با یک  :983خطبه  مورد سوم

 گبیان عمومیت دارد ولی اشاره به مر این درست است که ظاهر .معلوم استیک مدت معینی دارد و هر مدتی هم مقرر شده است و 

 ، چاره ای از آن نیست نه اینکه معنایش این باشد که انسان در زندگی و کارهایش مجبور است.رسید دارد یعنی وقت مرگ که فرا

 «.نَ الْآفَة  فِی التَّدْبِیرِیَغْلِبُ الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِیرِ، حَتَّى تَک و» :911مورد چهارم حکمت 

این هم باز د شوشود که خود این تدبیر و محاسبه ما سبب آفت و مرگ میتقدیر الهی آنچنان بر تدبیر و محاسبات ما مسلط می

تمایل  خیبه نظر بر والبالغه مطرح شده ج به عنوان مانع محتوایی درباره اعتبار نهبخشی از آنچه که  سپ ،ناظر به همان مسئله است

ی به زندگی بطمسئله مرگ است و ر ها مربوط بهاین همالحظه کردید ک ،دارد شود و با اختیار انسان منافاتمی فهمیده آنبه جبر از 

مسئله اجل حتمی و قطعی است و خطاب به کسانی  و فعل انسان و اینکه این افعال از روی جبر است ندارد و عمدتا نیز اشاره به

 کردند.نگ شانه خالی میجبه این بهانه از که  است

 که میقدر حت به صراحت فرمودند که کانه قضا و قدر بر دو نوع است قضا وکردید که ایشان  حظهمالهم و قدر  در مورد قضا

اگر این خواست خدا باشد  رویممی ما که به سمت شامکرد سوال از ایشان ا مرد شامی خطاب به حضرت ریست زین نآ ازگریزی 

ارزش و فضیلت نیست و اجری ما این برای  پس. است قضا و قدر الهی ،مرویم به سوی شااین مسیری که میمأجور نیستیم پس ما 

 : دضرت فرموح ،ریم و یک غیر حتمیداحتمی قضا و  قدر یک  ،تو قضا و قدر حتمی را تصور کردی: حضرت فرمود ،یمبرمین

 اساس قضا و قدر الهی و بدون اختیار ما اگر اینچنین بود که رفتن ما و کارهای ما بر؛ «الْعِقَابُ وَ الثَّوَابُ لَبَطَلَ کَذَلِکَ ذَلِکَ کَانَ لَوْ» 

قاب و ع ،دنکن دهند که بتواند مخالفت کند وثواب و پاداش به کسی می ،اصال ثواب عقاب معنا نداشت ، الْعِقَابُ وَ الثَّوَابُ لَبَطَلَبود 

  .سان مجبور باشد باطل استناین پاداش و عقاب در صورتی که ا ،ند موافقت کند و نکنداکسی است که بتو مجازات برای

 ربه دستو شخصی کهاینکه خداوند به انسان بگوید ایها الناس هر  شود.میاصال وعده و عید امر لغوی  .«الْوَعِیدُ وَ الْوَعْدُ سَقَطَ وَ»

اگر کسی مجبور باشد بر . کنمدهم و هر کسی به دستورات من عمل نکند من او را عذاب میمن وعده بهشت به او می دمن عمل کن

این اصال معنا ندارد که خدا وعده و  ،شودوعید دادن ساقط میو اختیار نداشته باشد اصال وعده  و موافقت و مخالفت و خود اراده

  .وعید بدهد

ها مخیر نآ و دستور داد ،تخییرا ردخدواند تبارک و تعالی بندگانش را امر ک ؛«تَحْذِیراً نَهَاهُمْ وَ تَخْیِیراً عِبَادَهُ أَمَرَ هُسُبْحَانَ اللَّهَ إِنَّ»

یا  دکرد بین اینکه این کار را انجام دهن ها را مخیرآنداد و  دستور ،امر تشریعی بودبلکه اینکه دستور داد امر تکوینی نبود  رد.ک
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بترساند و هشدار  دارد و برحذرا ر هاآنخواست درواقع می بود بلکهاگر هم نهی کرد باز نهی او تکوینی ن تَحْذِیراً نَهَاهُمْ، و کنندترک 

 .دهد ولی باز اختیار با خودشان بود

 .تکلیف را سخت نگرفت و آسان گرفت «عَسِیراً یُکَلِّفْ لَمْ وَ یَسِیراً کَلَّفَ وَ»

 . فراوان کرد ءاعطا و داد یادپاداش ز ،به کار کم «کَثِیراً الْقَلِیلِ ىعَلَ أَعْطَى وَ»

فرماید خداوند معصیت و نافرمانی نشد در حالیکه آن شخص مغلوب باشد یا حضرت می« مُکْرِهاً یُطَعْ لَمْ وَ مَغْل وباً یُعْصَ لَمْ وَ»

 عنی خداوند کسی را وادار بهی مُکْرِهاً یُطَعْ لَمْ وَیعنی کسی از روی جبر بدون اراده خدا را نافرمانی نکرده و نمی  کند  ،مجبور باشد

 .جبر نبوده است نکرده است یعنی کسی اطاعتش به زور و اطاعت

  .کرده استال نسخداوند انبیاء را از روی بازیچه و لعب و بیهوده و لغو ار« عَبَثاً لِلْعِبَادِ الْک ت بَ یُنْزِلِ لَمْ وَ لَعِباً الْأَنْبِیَاءَ یُرْسِلِ لَمْ وَ »

ور اگر انسان مجب ؟پیامبران را ارسال کند هار نداشت خدا برای چیسان اختناگر ا کم همه داللت بر اختیار انسان دارد.این شواهد مح

 لَمْ وَ عمل کند ،اگر قرار بود برایش مقدر باشد ،شدها همه لغو میینا؟ ر را برای چه خدا فرستادببود صد وبیست و چهار هزار پیام

اگر  اینچنین بود اصال انزال کتب همه عبث و بیهوده ،فرستاد اگر اینچنین بود خداوند کتب آسمانی را فرو نمی عَبَثاً لِلْعِبَادِ الْک ت بَ یُنْزِلِ

ها بر منوال سایر قرار بود انسان گرا انسان است. برای راهنمایی و هدایت همهن و زبور آقر ،تورات ،ها از انجیلکتاب این. بود

انزال این کتب  کردندخودشان را سپری میی زندگ دیگرمثل همه موجودات  ه باشند وموجودات تکوینی پیش بروند و اختیار نداشت

  .معنا نداشت

اصال خلق سماوات و زمین  «النَّارِ مِنَ کَفَر وا لِلَّذِینَ فَوَیْلٌ کَفَر وا الَّذِینَ ظَنُّ ذلِکَ" بَاطِلًا؛ هُمَابَیْنَ مَا وَ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ لَا وَ »

 .و آسمان و زمین همه باطل بود

هیچ سخنی که دال بر سلب  )علیه السالم( کند که حضرت علیآن کامال اثبات می غیر روشن در نهج البالغه و بنابراین، این سخنان 

ها بعضی خطبه یند درگودر واقع میها آن گویند.مطالب شاهد بر خالف آن چیزی است که برخی می اختیار باشد نگفته است و این

د ها قبول دارنآن. سازگار نیست )علیه السالم( و این با عقاید شیعه و خود حضرت علیها شائبه جبرگرایی وجود دارد و حکمت

می کنند که مالحظه کردید هیچ  اشکال بیان انرا به عنو موارد اما این معتقد است انسان ربه اختیا)علیه السالم(  که حضرت علی

ر و نوعا ناظ یقضا و قدر حتم ندارد در واقع اشاره به آگمان کردند داللت بر جبر  برخی که مواردیکدام داللت بر جبر ندارند و 

 قابل پاسخ استها همه آنم این موارد را توجیه کنیم و نیتوامی لذا .اجل حتمی نه مرگ و اجل معلق گ وهم مر نآ استبه مرگ 

  .د به این متن اشکال کندتواننمی دیگر کسی و

وجود دیگر  وانعبعضی از م البته .ذکر کردیم تمام شد البالغه از نظر محتواییج نهاعتبار موانعی که درباره دسته اول از تقریبا  تا اینجا

موانع  ،تواییمانع مح یک دستهو مانع شکلی است  یک دسته ،بالغه دو دسته هستندلموانع اعتبار نهج ادارد. همانطور که قبال گفتیم  

  :عرض کردیم که موانع محتوایی دو دسته هستند هم اما در مورد موانع محتوایی ،دادیمح شکلی را قبال توضی

   :را بیان کردیم هبا معتقدات شیعی و مذهبی ما سازگار نیست که سه نمون است که نیآن کلمات و سخنا دسته اول:

 پاسخش را دادیم و دیدیم که این هشود کاستفاده می )علیه السالم( عصمت حضرت علی بعضی مطالب نهج البالغه عدم از اول:

  .نیست چنین
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  .چنین چیزی نیست دمدح او استفاده می شود که مالحظه فرمودی البالغه تمجید از خلیفه دوم یا نهج الباز بعضی از مط :دوم

 . های مذهبی ما سازگاری نداردمسله جبر بود که با آموزه :سوم

یی امثل اینکه در ج ،ها را در این دسته جا دادنآبتوان ممکن است میان بعضی از مطالب و مضامین دیگر وجود دارد که  ینا در هالبت

ن و منزلت و جایگاه ائمه معصومین أاین با شکه  دهدفته و این بوی ستایش خویشتن و خودستایی میحضرت از خودش سخن گ

باالخره توضیحات و توجیهاتی دارد که ما  هاز این موارد کم نیست ک .تعریف کنند نر نیست که بیایند از خودشااو اولیاء سازگ

  .دسته دوم در در این دسته قرار دهیم و همهم ها را آن متوانیمی

د یا عقاید مذهبی ما سازگار باش صرف نظر از اینکه با، مطالبی در نهج البالغه گفته شده که پذیرفتنش مشکل است :دسته دوم

اصال ما کاری نداریم که عقایدمان در مورد ائمه هدی چه باشد این  ،مثال خودستایی فی نفسه چیزی است که پسندیده نیست ،نباشد

ظر از آن جهت پسندیده نیست یا در مورد نقصان عقل در زنان یا تحقیر کردن دیگران یا مثال جنیستی کردن فضائل فی نفسه با قطع ن

 .و رذائل که اصال جنس زن یک فضائل و رذائل مخصوص به خودش دارد و مرد هم یک فضائل و رذائل مخصوص به خود دارد

معتقدات مذهبی و شیعی مطرح کردیم و معلوم شد که  با برخی از تالفبه هر حال ما دسته اول موانع را به خصوص از زاویه مخ

ها نای یعنی ،ین نهج البالغه وجود داردامدسته دوم آن موانعی است که در محتوای نهج البالغه و برخی از مض ،ها مانعیت ندارنداین

 :مورد است 1تقریبا  هاینا ،ز اعتقادات مذهبی مشکل دارندفی نفسه و با قطع نظر ا

 غه.در نهج البال مسئله تحقیر برخی از افراد .4
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