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  «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 مانع اولدسته دوم: 

 گیرد این است که در مواضعی از نهج البالغه حضرت علیاز موانع محتوایی اعتبار نهج البالغه که در دسته دوم موانع جای مییکی 

ای ند و نه بین عقالء امر پسندیدهنکند و این امری است که نه قرآن و روایات آن را تایید میاهبه ستایش از خود پرداخت )علیه السالم(

ببینیم آیا  کنم تا بعداشارتا ذکر می را را ستایش کرده استخود  ندر آ )علیه السالم( مواضعی که حضرت علی برخی ازحال  .است

 ؟کنیم یا خیر نتوانیم بیامی موارد توجیه و پاسخی برای این

ی در برتر ،برتری در ایمان و عمل؛ د خودش اشاره کردهربرتری در مو وضوح به چند نهج البالغه به در )علیه السالم( حضرت علی

برتری  ،برتری در زهد )صلی اهلل علیه  آله و السلم(، برتری از حیث قرب به پیامبر ،برتری در میدان جنگ، برتری در نسب ،علم

 کند.بیان می انرا حضرت برای خودش هامحور عمده از برتری هفتحداقل  در حکومت، لذا

 برتری در ایمان و عمل  .1

که  اولین کسی است علی )ع(، لین کسی که به خدا ایمان آوردهودر ایمان یعنی احضرت علی )علیه السالم( گوییم برتری وقتی می

 . ایمان آورده است سلم()صلی اهلل علیه  آله و  به پیامبر

أَ تَرَانِی أَکْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ) صلى اهلل علیه وآله ( ، وَ اللَّهِ لَأَنَا أَوَّلُ مَنْ »...  :فرمایدمینهج البالغه  73در خطبه حضرت علی 

و ایمان  واهلل من اولین کسی  هستم که او را تصدیق کرد ،بندمخدا و رسول خدا دروغ می د که من بهیشما گمان می کن؛ «... صَدَّقَهُ 

  .تاده خداستاو رسول و فرس که و باور کرد آورد

من به چه ؛ ...« فَعَلَى مَنْ أَکْذِبُ؟ أَعَلَى اللَّهِ؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ، أَمْ عَلَى نَبِیِّهِ؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ» ... فرماید: می 37خطبه یا در 

له و )صلی اهلل علیه و آ ربآوردم و اگر هم منظور پیامبه او ایمان در بین شما من اولین کسی هستم که ؟ به خدا ؟کسی دروغ ببندم

دا به خ هخودش را به عنوان اولین ایمان آوردندحضرت ن خطبه یدر ا ،است که من اولین کسی هستم که او را تصدیق کرد سلم(

 . کندمعرفی می

هیچ کس در ؛ «.رَسُولُ اللَّهِ )صلی اهلل علیه وآله( بِالصَّلَاةِلَمْ یَسْبِقْنِی إِلَّا »... : فرمایدمینهج البالغه  777در خطبه  همچنین حضرت

 . نماز بر من سبقت نگرفت مگر رسول خدا

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 1311/اردیبهشت /11 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  7117 رمضان 11مصادف با:    دسته دوم: مانع اول )خودستایی( و بررسی آن –موانع محتوایی اعتبار   :جزئی موضوع      

 31جلسه:                                                                                                       
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هلل علیه  )صلی ا که بعد از پیامبر است اولین کسیری را برای خودش ذکر کرده این  برتهم عمل  در موردحضرت علی )علیه السالم( 

  .شوددیده می باالخره یک نحوه خود ستاییدر این گفتار  ،نماز خوانده است آله و السلم(

 برتری علمی . 1

یعنی علم ؛ «...، یَنْحَدِرُ عَنِّی السَّیْلُ وَ لَا یَرْقَى إِلَیَّ الطَّیْرُ...أَمَا وَ اللَّهِ » فرماید:نهج البالغه حضرت می 7خطبه  از نظر برتری علمی در

دانش  فرماید:حضرت می اینکه .رسدشود و پرنده اندیشه به بلندای جایگاه و منزلت من نمیسیل از من سرازیر می و دانش همچون

  .یعنی من جوشش علمی دارم شودهمچون سیل از من سرازیر می

حضرت  کندعلم غیب را ادعا میایشان به تعبیر دیگر  کنند،می علم خودش به گذشته و آینده حضرت اشاره بهدیگر یا در جایی 

نْ أَخَافُ وَ اللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ کُلَّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ مَوْلِجِهِ وَ جَمِیعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ، وَ لَکِ»فرماید: نهج البالغه می 731در خطبه 

توانم خبر دهم که از کجا آمده و شما می ازبخواهم به هر یک  اگربه خدا قسم ؛ ...« أَنْ تَکْفُرُوا فِیَّ بِرَسُولِ اللَّهِ )صلی اهلل علیه وآله(

یح جمن را بر رسول خدا تر و ترسم که درباره من گرفتار غلو شویدرود و همه کارها و امورش چه خواهد شد اما میبه کجا می

  .اف به غیب هم داردرو ادعای اش یبر برتری علمداللت این سخنان  .دهید

 برتری در حکومت . 3

 جایگاه من؛ یعنی «...  وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى ...أَمَا وَ اللَّهِ »فرماید: نهج البالغه می 7حضرت در خطبه 

این جایگاه را نسبت به خود در برتری یعنی قوام خالفت به من است و  ،است ببه آسیا بدر خالفت چون محور سنگ آسیا

 د.کنرین بیان مییسا

 برتری در نسبت . 4

: فرمایدمی نهج البالغه 761در خطبه ایشان اد متعددی برتری داده است از جمله رنسب خودش را بر افدر مواضع مختلف حضرت 

ما از نظر نسب واالتر و برتریم و از نظر پیوند با رسول خدا  ؛ یعنی«وآله( وَ نَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَ الْأَشَدُّونَ بِالرَّسُولِ )صلی اهلل علیه»

  .تریم محکم

وَ أَمَّا » ...  :فرمایدمینهج البالغه  73در نامه حضرت  ،است ت بیان کردهحبه صرا و ای به معاویه نوشتهرا در نامهمطلب همین  رنظی

اجِرُ لِبٍ وَ لَا الْمُهَفَکَذَلِکَ نَحْنُ وَ لَکِنْ لَیْسَ أُمَیَّةُ کَهَاشِمٍ وَ لَا حَرْبٌ کَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ لَا أَبُو سُفْیَانَ کَأَبِی طَاقَوْلُکَ إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ، 

ل اما نه امیه مانند هاشم است و نه حرب مث، است صحیحمنافیم  عبد اینکه گفتی ما فرزندان ؛... « کَالطَّلِیقِ وَ لَا الصَّرِیحُ کَاللَّصِیقِ

و نه فرزند اصل و نسب دار چون فرزند منسوب  الی اهلل همچون اسیر آزاد شدهو نه  مهاجر  و نه ابوسفیان مانند ابوطالب عبدالمطلب 

  .دیگر اوج ادعای برتری از حیث نسب استاین  .در استپبه 

 )ص(قرب به پیامبربرتری از حیث . 5

 »فرماید: مینهج البالغه  791خطبه ، حضرت در شده است بیان )علیه السالم( این برتریدر مواضع متعددی توسط حضرت علی 

 أَنَا وَلَدٌ [ حِجْرِهِ وَجْرِهِةِ، وَضَعَنِی فِی ححَوَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ )صلی اهلل علیه وآله( بِالْقَرَابَةِ الْقَرِیبَةِ وَ الْمَنْزِلَةِ الْخَصِیصَ

کَذْبَةً فِی  ءَ ثُمَّ یُلْقِمُنِیهِ، وَ مَا وَجَدَ لِیغُ الشَّیْحوَلِیدٌ[ یَضُمُّنِی إِلَى صَدْرِهِ وَ یَکْنُفُنِی فِی فِرَاشِهِ وَ یُمِسُّنِی جَسَدَهُ وَ یُشِمُّنِی عَرْفَهُ وَ کَانَ یَمْضَ
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 الْمَکَارِمِ رِیقَطَ بِهِ یَسْلُکُ مَلَائِکَتِهِ مِنْ مَلَکٍ أَعْظَمَ فَطِیماً کَانَ أَنْ لَدُنْ مِنْ عْلٍ، وَ لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ )صلی اهلل علیه وآله(قَوْلٍ وَ لَا خَطْلَةً فِی فِ

تِدَاءِ یَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ یَأْمُرُنِی بِاالقْ کُلِّ فِی لِی یَرْفَعُ أُمِّهِ، أَثَرَ الْفَصِیلِ اتِّبَاعَ أَتَّبِعُهُ کُنْتُ لَقَدْ وَ نَهَارَهُ، وَ لَیْلَهُ الْعَالَمِ أَخْلَاقِ مَحَاسِنَ وَ

ه یَوْمَئِذٍ فِی الْإِسْلَامِ غَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ )صلی اهلل علیبِهِ، وَ لَقَدْ کَانَ یُجَاوِرُ فِی کُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَ لَا یَرَاهُ غَیْرِی، وَ لَمْ یَجْمَعْ بَیْتٌ وَاحِدٌ 

تُ رَنَّةَ الشَّیْطَانِ حِینَ نَزَلَ الْوَحْیُ عَلَیْهِ )صلی اهلل له( وَ خَدِیجَةَ وَ أَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ الْوَحْیِ وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ رِیحَ النُّبُوَّةِ، وَ لَقَدْ سَمِعْوآ

قَالَ هَذَا الشَّیْطَانُ قَدْ أَیِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّکَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ تَرَى مَا أَرَى، إِلَّا أَنَّکَ علیه وآله(، فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَ

م از جهت نزد رسول اهلل آگاه هستید، هم از جهت خویشاوندى و ه من شما از منزلت؛ «.لَسْتَ بِنَبِیٍّ وَ لَکِنَّکَ لَوَزِیرٌ، وَ إِنَّکَ لَعَلَى خَیْرٍ

حرمت خاصى که براى من مى شناخت. من خردسال بودم که مرا در کنار خود مى نشاند و بر سینه خود مى چسباند و در بستر 

مى سایید و بوى خوش خود را به مشام من مى رسانید. گاه چیزى را مى جوید و در دهان خود خود مى خوابانید و تن من به تن 

ى را از من شنید و نه در رفتارم خطایى دید. از آن زمان که رسول اهلل )صلى اهلل علیه و آله( از شیر من مى نهاد. او هرگز نه دروغ

باز گرفته شد، خداوند، بزرگترین ملک خود را شب و روز همنشین او ساخت تا او را به راه بزرگواریها و خصال و اخالق نیکو 

ر پى او مى رفتم و او هر روز یکى از صفات پسندیده اش را بر من آشکار من همواره، چون بچه شترى که در پى مادر رود د. برد

هر سال در غار حراء، زمانى چند خلوت مى گزید. من او را مى دیدم و جز من کسى . مى نمود و مرا مى فرمود که بدان اقتدا کنم

اسالم را دیگر خانه اى نبود. نور وحى و نمى دید. روزگارى جز خانه اى که رسول اهلل )ص( و خدیجه و من در آن مى زیستیم، 

رسالت را به چشم مى دیدم و بوى نبوت را مى شنیدم. هنگامى که وحى نازل مى شد صداى ناله شیطان را مى شنیدم. مى پرسیدم 

، هر ىیا رسول اهلل، این صداى چیست مى گفت که صداى شیطان است، از این که او را بپرستند، نومید شده است. تو هم مى شنو

هیچ کس  . کانهچه من مى شنوم و مى بینى آنچه من مى بینم، جز آنکه تو پیامبر نیستى ولى تو وزیر منى، تو به راه خیر مى روى

  .چنین نسبتی نداشت سلم()صلی اهلل علیه و آله و  با پیامبر

 برتری در میدان جنگ. 1

حَتّى »: می فرماید نهج البالغه 13ه است. ایشان در خطبه دحضرت گاهی از شجاعت های خود در میدان جنگ به صراحت یاد کر

!وَ هَلْ اَحَدٌ مِنْهُمْ اَشَدُّ لَها مِراساً، وَ اَقْدَمُ فیها مَقاماً اَبُوهُمْ لِلّهِ. بِالْحَرْبِ لَهُ العِلْمَ وَلکِنْ شُجاعٌ رَجُلٌ طالِب لَقَدْ قالَتْ قُرَیْشٌ:اِنَّ ابْنَ اَبى

ربه جها آیا تهیچ یک از آن؛ «السِّتِّینَ، وَلکِنْ ال رَأْىَ لِمَنْ الیُطاعُ. لَقَدْنَهَضْتُ فیها وَ ما بَلَغْتُ الْعِشْرینَ، وَها اَنَا ذا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَىمِنِّى؟ 

آماده جنگ شدم ه کهنوز به سن بیست سالگی نرسیده بودم  .اند و آیا از من در جنگ پیش قدم تر بودندمن را در جنگ داشته

 .نگ نبودید و در جنگ حضور نداشتیدهیچ کدام از شما برتر از من درمیدان جون که عمرم از شصت گذشته است اکن

 زهددر برتری . 7

علم و میدان در برتری  زیرا تر استمقداری مشکلبرتری در زهد بیان هضم  .حضرت از زهد خود مطالبی را بیان کرده است گاهی

. عینی باشد برایشان د ونتوانند ببینچیزهایی است که دیگران هم میاز  سلم()صلی اهلل علیه و آله و  قرب به پیامبرجنگ و نسب و 

اَال وَ اِنَّ اِمامَکُمْ قَدِ اکْتَفى مِنْ دُنیاهُ بِطِمْرَیْهِ، وَ مِنْ  »: فرمایدمینهج البالغه  11در نامه اعتنایی دنیا نیز حضرت در مورد زهد و بی

خطاب سپس  .آگاه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه، و از خوراکش به دو قرص نان قناعت نموده؛ «.طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ

  .همراهی کنید و سازگار باشید با من  توانیدنمیشما با این روش  :گویدها میآنبه 
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 ناسازگاری خودستایی با معارف دینی

ت، ه اسان کردیو مطالبی رادر مورد خودش ب لف حضرت به ستایش خود پرداختههای مختمناسبت بهدر موضوعات مختلف  پس

)صلی اهلل علیه  از پیامبر هروایات وارددر قرآن و هم در یعنی هم  ،ای نیستدانیم این امر پسندیدهحالی است که فی نفسه می در این

است که خودستایی و  ینحاکی از ا، بیان شده است بارهیندر ا یه السالم()عل و هم روایاتی که از خود حضرت علی سلم(و آله و 

 قبیح شمرده شده است.

 . کیه نکنیدرا تز؛ خودتان 7«فَال تُزَکوا أَنْفُسَکمْ » کرده از تزکیه خویش خداوند متعال در قرآن نهی .1

هر کسی ، 1« مِن شَرِّ النّاسِ فَهُوَ خَیرُ النّاسِانّی  مَن قالَ» :فرمایددر مورد خود ستایی می سلم()صلی اهلل علیه و آله و  پیامبر. 1

 .بدترین مردم است م،بگوید من بهترین مردم

اللّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْکِیَةِ الْمَرْءِ  وَ لَوْال ما نَهَى»فرماید: نهج البالغه می 12 و در نامهنیز این را رد کرده  )علیه السالم( خود حضرت علی .3

 .گفتماگر نبود نهی خدا از ستایش خویشتن من فضائل زیادی را برای خودم می ؛«نَفْسَهُ لَذَکَرَ ذاکِرٌ فَضائِلَ جَمَّةً

کسی از  هنیست ک به طور کلی خوب .است مومذو م فی نفسه امری قبیح عالمء ستایش از خویشتن و تعریف خود نزد همه عقال. 4

هفت مسئله مهم برتری خودش  ینبا این شدت در ا )علیه السالم( بینیم که حضرت علیاما مع ذلک می ،خودش تعریف و تمجید کند

 .را به صراحت بیان کرده است

 بررسی مانع اول ) از دسته دوم(

انستن برتر د ،تعریف کردن از خود ،این است که بدون تردید ستایش از خویشتن متوانیم ذکر کنیپاسخی که اجماال از این مانع می

نیست  ایها بین خویشتن و دیگران امر پسندیدهها و مقایسهخود نسبت به دیگران و اظهار برتری در مقابل دیگران و این قیاس

یعنی هم فطرت بشر از رخ نمایی و برتر دانستن و تفاخر متنفر و منزجر است و هم در بین پیروان ادیان و کتابهای آسمانی و دین 

ها به دالئل دیگری الزم اما گاهی از اوقات ذکر این صفات و ویژگی، در این تردیدی نیست. است موم دانسته شدهذممبین اسالم 

دش تعریف کند و هدف او ارضای تمایالت نفسانی باشد و اینکه بخواهد بر اساس هوا و وبه عبارت دیگر اگر کسی از خ ،شودمی

این خصی برای منافع شو ق طلبی بردیگران و خود بزرگ بینی وخود بینی فوت ،رهای شیطانی یعنی تکبر و غروهوس و آن خصلت

اشکالی ندارد  نه تنها  ،اقدام به بیان بعضی از این امور کند ،اهغیر از این اما اگر کسی به دالئل دیگری ،قطعا ناپسند استکار را کند، 

دواعی انسان این کار را انجام دهد چیست؟ اینجا وجوه  نواسطه آتواند به حال آن دواعی دیگری که می .بلکه چه بسا الزم باشد

 :ها همه با هم در جایی مجتمع شوندکرد و چه بسا این توان بیانمختلفی می تو احتماال

بِنِعْمَةِ  و أمّا »فرماید: خداوند در قرآن می ،هم برای خود انسان هم برای دیگران ،آموزنده است یادآوری نعمت :وری نعمتآیاد .1

های خدا یادآوری است این را به عنوان نعمت کند این سازندهیادآوری را  ان نعمت خدانسا ،سازنده استمطلبی  این 7« رَبِّکَ فحَدِّثْ

اگر کسی بعضی از این امور را ، های خودش واقف استیزهگعرض کردم هر کسی بیشتر از دیگران به ان ،برای دیگران بیان کند ،کند

 .دارد نیز انجحباب ذکر نعمت که امر به بازگو شدن آن شده نه تنها مانعی ندارد بلکه ر دیگران نقل کند ازبرای 
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ه و )صلی اهلل علی از حیث نسب و علمی و قرب به پیامبر اگر حضرت در مواضعی از برتری خود :دفاع  از حق و حاکمیت الهی. 1

دم و حق مرحق  خواهد ازکه میت ن اسیبرای ا ،گویدسخن میامور دیگر و احق بودن نسبت به حکومت و زهد و  سلم(آله و 

 پیامبر که حقش ازوقتی او را  زیرا  ،را تبیین کند سلم()صلی اهلل علیه و آله و  ت مورد نظر پیامبرمیحاک خودش دفاع کند و اینکه

ین گفت تا اهای خودش میباید از فضائل و ویژگی، به عنوان رسول خدا معین کرده بود محروم شد سلم( )صلی اهلل علیه و آله و

 ،ولی خدا ،های آن عنوان و شخصیت استبیان برتریبلکه  های یک شخصنه بیان برتری موارد پس بیان این .حق معلوم شود

از حق و حقیقت کنم برای این است که ها را برای خودم نقل میاگر من این :خواهد بگویداینکه به هر حال می ،خلیفه رسول خدا

سر یا پ ونه به عنوان اینکه داماد ا ،دفاع کنم و اینکه به مردم اعالم کنم که اگر رسول خدا من را به عنوان جانشین خود معرفی کرد

خواهد به مردم اعالم کند این اعالم از طرف رسول خدا در واقع می ،ها در من بودکه این ویژگینای به عنوان ، بلکهعموی او هستم

  .ها است نه حاکمیت شخص و فرد که به دنبال مطامع و اغراض شخصی خودش باشدبرای حاکمیت ارزشها و فضیلت

 در دید ورا )علیه السالم( شد که شخصیت حضرت علی ادی مییدر آن ایام تالش های ز ریف:مقابله با بدعت و انحراف وتح .3

نی ان بمخصوصا در زم ،از همان اوائل ،بینیمادی نیز مخصوصا در تاریخ میشواهد زی. انحراف ایجاد کنند ،یف کنندرتحمردم  ذهن

حضرت ناچار بود از خودش این مطالب را بگوید تا آیندگان و  .کرددر این جهت تالش می خیلیامیه شدت گرفت و معاویه 

 رسیااین انگیزه ب، هاها و تحریفبدعتمقابله با ، های مردمیعنی تالش برای تصحیح دیدگاه ،خطا نشوند های بعدی گرفتارنسل

هایی برای جلوگیری از است در زمان هجمه کنند و حقایق را قلب کنند او ناچار به او اگر کسی مظلوم واقع شود و ،مهمی است

  .این مطالب را بیان کند ،بدعت و انحراف و تحریف

امام  :خواهد بگویدواقع میدر د کناکتفا میامه کهنه و دو قرص نان گوید امام شما مثال به به دو جمیایشان اینکه  :هدایت مردم. 4

من نسبم  :گویدیا اگر می ،روشنگری و دادن معیار و میزان به مردم است ،اینجا بحث شخص مطرح نیست ،جامعه باید اینگونه باشد

خواهد برای مردم روشنگری کند و غیر در واقع می ،حکومت سزاوارترم نسبت به دیگران برا علمم آنچنان است یا ی اینچنین است

ن مطلبی که مدنظر یعنی بیشتری .در حالیکه چه کسانی باید بر شما حاکم باشند ،مستقیم به مردم بفهماند که چه کسانی بر شما مسلطند

ه خودش یجابی و اثباتی نسبت بمنتهی گاهی این را به نحو ا، ها و اشکاالت حاکمان بودبود بیان کاستی )علیه السالم( حضرت علی

به هایی که های دیگران پی ببرند و گاهی نیز در مواقعی مثل نامهفرمود تا مردم این مقایسه را بکنند و خود به خود به ضعفمی

  ،ه شدهرهای او اشاهای شخصیتیضعف به معاویه نوشتند خیلی صریح

هوای نفس و ارضای و  این اوصاف در مورد خودش نه برای خودستاییاشاره به  )علیه السالم( رت علیضلذا برای کسی مثل ح

ها بلکه باالتر از ها نه تنها محمل مناسبی است برای این ستایشایننیست، بلکه با این اهداف صورت گرفته  های نفسانیخواسته

تواند مانعی در مقابل اعتبار نهج نیز نمیرسد این امر لذا مجموعا به نظر می د.کنها را اثبات میاصال لزوم این ستایش ،رجحان

 .البالغه باشد

 «والحمدهلل رب العالمین»


