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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

و مورد  راکنون سه دلیل از ادله این گروه را ذکدر ادله مخالفان استناد نهج البالغه به امیرمؤمنان علی بن ابی طالب)ع( است، تبحث 

  .را ثابت کردیم هابررسی قرار دادیم و بطالن آن نقد و
 دلیل چهارم

 ها حاکی از آن است که نهج البالغه از علی)ع( نیست. چون:طوالنی بدون خطبه

ضرت ای که حج البالغه مثل نامههن یهاخطبه اشباح  و نیز بعضی از نامه و عهخطبه قاصهای نهج البالغه مثل خطبه زابرخی  اوالً:

ها ها و نامهود طوالنی بودن برخی از خطبهبسیار طوالنی است و خ ،به عهدنامه مالک اشتر شده نوشتند و معروف رتبه مالک اش  

که خطبه یا نامه به صورت طوالنی  . زیرا در آن زمان مرسوم نبودها از حض رت نیس ت  ها و خطبهت که این نامهدلیل بر این اس  

  .کردندان بلیغ و فصیح چنین عمل نمیروسخن نوشته شود و اساساً

های خطبه حفظ است کهبدیهی  ی حضرت علی)ع( توسط مردم دارد،هاگزارشات که حکایت از حفظ خطبه جه به برخیبا تو :ثانیاً

لذا  ،توانایی خواندن و نوشتن نداشتند ،ت و نوشتن نبودندتابندان اهل ک. زیرا در آن زمان مردم چکار بس یار مککلی است  طوالنی

رعایت  ب راطامخحال  گفته، بایدسخن مینرانی که به مقتضای بالغت س خ  کردند. لذادیگران را حفظ میس خنان و مطالب   نوعاً

که نهج البالغه از ها خودش شاهدی است بر اینطوالنی بودن خطبه. پس نگوید یا س خن طوالنی تا خطبه طوالنی نک ود   کردمی

 علی)ع( نیست. حضرت
 بررسی دلیل چهارم  

کر شده ها و نامه ذن برخی خطبهنی بودالواین دلیل دو تالی فاسد برای ط ر. زیرا دماننند س ه دلیل قبل ناتمام اس ت  این دلیل نیز 

  .ی ندارد.  با توانمندی و ظرفیت مردم در آن دوره سازگار2. بوده است آن عصر در متعارفبودن مخالف روش  طوالنی .1:است

 . هر دو محور قابل پاسخ است

 بررسی محور اول

 پاسخ این است که: ت:اول که در آن زمان این روش مرسوم نبوده اس محور رد

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 

 2931/اردیبهشت /12 :تاریخ                                                                   نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
 1441 رمضان 5ادف با: مص   هادلیل چهارم و پنجم و شکم و بررسی آن – علی)ع( ادله منکرین استناد نهج البالغه به  :جزئی موضوع       
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مسلم فصاحت و بالغت در آن عصر مطلبی بوده که مورد توجه  به طورحت چیست؟ باید ببینیم معنای بالغت و فص ا  ابتدائاً اوالً:

مقتضای حال سخن  بالغت یعنی به ،زمان ادب عربی خالی از این فنون نبوده است بوده است و در آن بان آنانطاس خنوران و مخ 

کند کالم طوالنی شود و در جایی جایی که اقتضاء می رن است که دتوجه است ای وری قابلسخن ، یکی از اقتض ائاتی که در گفتن

د. وقتی بالغت به عنوان یک شحس وب نمی م لذا نفس طوالنی س خن گفتن در آن دوره عیب  کند کالم کوتاه ش ود. که اقتض ا می 

امر  ،فتهگبگوید، طوالنی سخن  سخن طوالنی کردجایی که اقتضاء می رکسی دورد توجه بوده است، پس چنانچه عنصر متعارف م

 مطابق با بالغت بوده است. انجام نداده بلکه عمل او غیر متعارفی

ر که د)بان بن وائل جمله خود سح از .مستدل استکه نقض بیان  دصر وجود دارهمان عهایی از طوالنی سخن گفتن در نمونه :ثانیاً

از نم شد و تا هنگاماز پایان نماز ظهر مکغول خطابه میلس معاویه بعد گاهی در مج (ای به سرگذشت او داشتیمجلسه قبل اشاره

 دانست.یمرا برخالف بالغت نکرد و کسی آنعصر یعنی چند ساعت سخنرانی می

نهج البالغه را مورد بررسی قرار دهیم  های ایک ان. اگر اس ت نه تمام خطبه  طوالنی (عمنین)لموهای امیراتنها برخی از خطبه :ثاًثال

های حضرت کوتاه ها و نامهها و حکمتگرنه بسیاری از خطبهطوالنی در آن وجود داش ته باش د و   ش اید چیزی حدود ده خطبه 

، سخنرانی و خطابه را طوالنی هر جا مقتض ی کوتاه سخن گفتن بوده است  گفتند وس خن می . هر جا اقتض ا کرده، طوالنی  اس ت 

 کردند.نمی

ادله  ینانیس  ت با  )ع(مک  کل اول بخواهیم نتیجه بگیریم که این س  خن و این کلمات از حض  رت علی  بنابراین اگر ما به لحاظ 

  .را ثابت کنیم توانیم بطالن آنمی

 بررسی محور دوم 

ذا چگونه ل ،های طوالنی کار آسانی نبودحفظ خطبه بین مردم نوشتن مرسوم نبوده است و قهراًاین که در آن زمان یعنی  محور دوم

پاسخش معلوم رسیده باشد،  به دست سید رضینه به س ینه  و س ی  های طوالنی را حفظ کرده باش ند ممکن اس ت مردم این خطبه 

 چون: .است

ت داشیادسخنان ایکان را  حضرت معموالً بخاطر اهمیت سخنان علی)ع( حضرتخاص  اصحابتیم بعضی از فدر گذش ته گ  :اوالً

نوش  ته  «منینخطب امیرالمؤ»عنوان  کتابی به کمیل بن زیاد؛ مثال زیدو بردیم از جمله زید بن وهب  نیز ند نفر را، نام چدمی کردن

آیا تو فالن خطبه را یادداشت » حارث اعور پرسیدند ه ازنقل کردند ک هم و مرحوم کلینی در کافی ش یخ صدو  در توحید  .بودند

  .1«آن را بر دیگران امالء کردم وام از حضرت در توصیف پروردگار نوشتهای ، من خطبهگفت بله ؟کردی

وجود داشته است و برخی  های تاریخیز اصحاب خاص آن حضرت طبق برخی نقلاهای حضرت توسط برخی تن خطبهنوشپس 

  .کردندها را یادداشت میاین خطبه

نچه مطلبی اکه چن اندعباس کسی است که درباره او نوشتهمثال ابن  .ی برخوردار بودندیافظه باالحبعضی از اشخاص از قوت  ثانیاً:

حفظ  ش نوند سریعاً وقتی مطلبی را برای اولین بار میکه  کرد. حاال هم بعض ی هس تند  را حفظ میش نید آن  را برای اولین بار می

                                                 
 .141، ص1؛ کافی، شیخ کلینی، ج11توحید، شیخ صدو ،ص 1
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ها آند شنیدنموقع که این مطالب را می ی برخوردار بودند و همانیافراد از حافظه باال ( برخی ازع)در زمان حضرت علی. شوندمی

 . کردندرا حفظ می

ها باقی ماندن خطبهپس های طوالنی را نداشتند و توانایی حفظ خطبهمردم س واد نوشتن و خواندن نداشته  چون یم یبگو لذا اینکه

  :شود کهعرض کردیم کامال روشن می و دو مطلبی که اشکالش با این دو نکته تا عصر سید رضی قابل توجیه نیست،

  های طوالنی را می نوشتند.این خطبه کسانی بودند که :اوالً

مکتوب بود و کلمات ها که . نامهدکردنیها را حفظ مبرخی از افراد با قدرت حافظه فو  العاده قوی خودش   ان این خطبه :ثانیاً

 ماند. قصار نیز به خاطر مردم می

  .واند ایجاد کندتیمان شد مککلی نیب با مالحظه این نکاتی که است و طوالنی هاخطبهاز تعداد خاصی  به عالوه فقط

  .تواند مدعای مستدل را ثابت کنددلیل چهارم نمیرسد که لذا مجموعا به نظر می
 دلیل پنجم  

این  .و معنوی است یهای ادبی و صنایع لفظشنهج البالغه مملو از آرای. البالغ دارای نثر مسجع است تردیدی نیستکه نهج در این

وران . زیرا ادب عربی بعد از دنیست )ع(از حضرت علیکلمات است که این  حاکی از اینهای ادبی یشانثر آمیخته با س جع و آر 

نهج البالغه از د ش  اهد و دلیل دیگری اس  ت که خو مطلب لذا این ،ر دوره عباس  یوند، بویژه نا ش  د)ع( با این فنون آش  امام علی

که این رشود که در آن دوران متعارف نیست، خودش بهترین دلیل است بعلی)ع( نیس ت. س خنی که در دورانی گفته می  حض رت  

   .تمام استشخصی در آن عصر نا استنادش به

. اگر چنین اندینگونه صحبت نکردهیک از صحابه ا. هیچ شودمقایس ه ش ود، معلوم می  ص حابه دیگر   کلمات با نهج البالغه رااگر 

سخن  اینگونهعلی)ع( حضرت  لی در این میان تنهاگفتند ودیگران با این سبک و سیا  سخن مییزی رواج داش ت باید حداقل  چ

 1.ستمنین نیلمؤاین کتاب از امیرا :گویندمیبرخی ست و لذا به گفته ا
 بررسی دلیل پنجم  

  :ن دلیل نیز باطل است زیراای

ها با سجع . خود قرآن در بعضی از سورهرفته است در قرآن به کار مسجع رکند که نثاندک تأملی در قرآن کریم به ما ثابت می اوالً:

  .مسجعندبه طور واضح که نجم  شمس، طور ومثل سوره  ت،و سخن آهنگین و موزون با مردم سخن گفته اس

بعضی از این احادیث را ابی ابی الحدید در شرح نهج البالغه بیان  .شودوی بعضا سخن گفتن مسجع مکاهده میدر احادیث نب ثانیاً:

  .کنمرا بیان می دو نمونه 2.رده استک

الطعممام وأطعووا  السممم م أفشممموا النمما  أیهمما:»فرمود وق ت ی پی  امبر وارد م  دین  ه ش    د این جمل  ه را   نمومونممه اول:  

کالم این  .رودآهنگی است که در نثر به کار می سجع ،یک نثر مس جع است  این «بسم م  الجنة تدخلوا نیام والنا  باللیل واوصمل  

 است، این کالم از رسول گرامی اسالم است. نیام ،م، ارحاسالم طعام، آهنگین است تمامش

                                                 
 .55اثر التکیع فی االدب العربی، ص 1
 .111الی 121، ص1ج شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، 2
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إنما االستحیاء من  » :مایدفر، میشوددرباره حیا از خداوند سؤال میاز او وقتی در روایت دیگری از رسول خدا)ص(  نوونه دوم:

 1«زینة الحیاة الدنیا. أراد اآلخرة ترک و من و البلى و تذکر الموت و ما حوى و البطن و ما وعى اهلل أن تحفظ الرأس

)ع( نثر مسجع رواج در دوران حضرت علی شوداینکه ادعا می . لذادرنیز مسجع صحبت می ک ، رسول خداکردپس اگر اقتضاء می

  .دارد )ص(نقض روشن و آشکار از خود قرآن و احادیث پیامبرنداشت، 

ان باز جمله خود سح .صورت مسجع سخن گفتند ان عرب موارد زیادی است که بهر از متون دینی در اش عار و سخنور به غی ثالثاً:

بان خسرو و خاقانی. سح، ناصرمثل سعدی .اندغت ممتاز دانستهحت و بالش عراء بزر  فارس ی زبان او را به فص ال   ، که بن وائل

رف نبود امسجع صحبت کردن در آن دوران متعاگر  را. هم قبل از اس الم را درک کرده اس ت و هم بعد از اسالم   ه  ( 55و 54)م

  .شودمی کلمات چنین ادیبانی مکاهدهچطور در 

است  تهاین نحو سخن گف اقتضاء مخاطبین و مجلس به اوقات به اهی ازفته است. بلکه گسخن نگ امیرالؤمنین همیکه مسجع :رابعاً

سید  .گاهی کالم او بلیغ است ولی سجع در آن به کار نرفته است ،فترگحال را در نظر مییعنی اقتضاء  ،داو یک س خنران بلیغ بو 

را  آهنگین حضرته سخنان مسجع و او بر این بود کسخنان حضرت داشت و بنای  ادیب بود و اشتیا  به این سنخ ازرضی خود 

البالغه تمام سخنان حضرت  نهج ،گفتیم که قبالً روطهمان .است هسنخ از سخنان حضرت توجه کرد این لذا بیکتر به ،گردآوری کند

 نان حضرت در نهج البالغه نیامده است.سخز ارد و بسیاری اعلی)ع( را در بر ند

هنگین و های حضرت مسجع و آها ونامهطور نیس ت که همه خطبه این ،غه کالم غیر مس جع کم نیس ت  لبالا در خود نهج :خامسماً 

  .موزون باشد

  ست.مطالبی که گفتیم این دلیل نیزتمام نیتوجه به  این بابنابر
 دلیل ششم  

یا اساسا در آن زمان در حجاز این حیوانات موجود  ی از برخی حیوانات ش ده اس ت که  های دقیقلبالغه گاهی توص یف در نهج ا

به هر  .چه و ملخ و خفاش بپردازدروسخنور بلیغ به توصیف دقیق مثال مشناخته و یا رسم نبوده که یک نها را نمینبودند و کسی ای

وعا در ن ه این کلمات، بلکباشدعلی)ع( تواند سخنان حضرت یماین است که نهج البالغه ناز ص یف دقیق خود حاکی  واین تحال 

رد و راه پیدا کبه متون عربی  ی به زبان عربی ترجمه شد،که آثار ایرانی و یونان و بعد از نهض ت ترجمه  )ع(از امام علی دوران بعد

 .باشد )ع(تواند سخن حضرت علیسخنان نمی این . لذادر این کتاب آورده است سید رضی هم این کلمات را

[ أَحْكَمِ تَعْدِیلٍ الَّذِي أَقَامَهُ فِی ]أَحْسَنِ أَعْجَبِهَا خَلْقاً الطَّاوُ ُ وَ مِنْ :»دیااینطور می فرم 155طاووس در خطبه  مثال ایکان در مورد

 2« ...هوَ نَضَّدَ أَلْوَانَهُ فِی أَحْسَنِ تَنْضِیدٍ بِجَنَاحٍ أَشْرَجَ قَصَبَهُ وَ ذَنَبٍ أَطَالَ مَسْحَبَ

                                                 
 .111، ص1شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 1
 .251، ص9شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 2
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آن را در استوار ترین شکل  هوس است کترین مرغان طااز عجیب: »فرمایدف کرده اس ت، می طاووس را توص ی  ببینید چقدر زیبا

را به هم پیوست و دمی که آن را دراز و ککیده  ه نظام داد با بالی که رنگ های آنترین مرحلهایش را در نیکوه و رنگایجاد کرد

 ... «باز کند به طوری که بر سرش سایه اندازد راآن  ،جانب طاووس ماده رود چون به ،گردانید

 نیست. )ع(حضرت علیسخنان از لذا این  ،خورد)ع( نمیتوجه به ادبیات آن دوران به حضرت علی ها بااین توصیف
 

 بررسی دلیل ششم  

  :این دلیل هم باطل است زیرا

جه با تو ،بعید نیست)ع( منینموجودات است از امیرالمؤاحاطه به این نحوه توصیف که در واقع محصول یک علم و دانش و  :اوالً

 به اعتقادی که ما داریم که علم او علم متخذ از رسول گرامی اسالم است و احاطه و اشراف به عالم هستی دارد.

 یرتش  بچه ش  ان من همچون تعبیر خود به .بود )ص(بر طبق گفته خودش از دوران طفولیت همراه پیامبر حض  رت علی)ع( :ثانیاً

مهای زیادی از مکارم اخال  لَرفت من به دنبال او بودم و او عَجا او میهر ،رفتماین س و به آن س و می   همراه مادرش با پیامبر از

ها و علوم خودش را از دانش بوده اس ت چه بس ا بخکی از   )ص(چنین همراه و در معیت پیامبرکس ی که این  .برای من برافراش ت 

  .اخذ کرده است )ص(پیامبر

ت سرع ود بهشده و حقیقتی مواجه میدقیق النظر وقتی با یک پدی ن دو جهتی که عرض کردیم اصوال شخصبا قطع نظر از ای :ثالثاً

 رعت بهمل به سو تأ با یک حقیقت و موجود با تفکر همواجه باهوش در انسان .تحلیل کند ه و حقیقت را تجزیه ودتواند آن پدیمی

، نگاه کندو به چیزی  ها هم بنکینداگر ساعت ،حتی پایینی دارد که ذهن متوسط یا کس ی  .اس ت  دنبال کک ف امور مربو  به آن 

  .شودچیزی دستگیرش نمی

و تعمق و  رحضرت اهل تفکاذعان داشتند که  همه ،تردیدی نیست ای داشتنداستعداد فو  العاده و نبوغ (ع)حضرت علی در اینکه 

 موجوداتن توصیف خودش را از ای هان حیوانات و تفکر و تأمل در آنورد با ایه حضرت در برخچه اشکالی دارد ک . لذادتدبر بو

ذکر عجائب و دقائق  یعنی .عالم و مبداء هس  تی توجه دهد ها را به منک  اء اینینکه آنهم برای اآن .باش  د کردهبرای مردم بیان 

ه مردم را به ک برای این بودسرایی یا بیان یک نثر ادبی باشد، بلکه  ناخیال بافی یا داس ت  ص رفاً  اینکه دات نهومربو  به این موج

به سوی مبداء هستی سو  دهد و اینکه بدانند این عالم موجد و ها را هس تی وادار کند و آن  مل در نظام هس تی و عالم تفکر و تأ

ردازد و آن را بپآن  ای به توصیفبا یک پدیده همواجه ستعداد دراین چه اس تبعادی دارد که یک ش خص با ا   .ای داردپدیدآورنده

  .ای است که در ابتدا بیان شدمطلب با قطع نظر از آن دو جنبهاین  .عقالیی توصیف کند یبرای منظور

 و دهایی که تجار، ولی با توجه به رفت و آمدرس  ت اس  ت ،زمان در عربس  تان نبود اینکه گفته ش  ده اس  ت طاوس در آن :رابعاً

 .وس آشنا بودند، بعید نیست که مردم با طاها از مک اهداتک ان داشتند  هایی که آنحکایت بازرگانان به نقا  دیگر داش تند و قهراً 

رود بمثل اینکه کسی سفر  «.وس بن یمانیطا»ام بعضی از افراد در آن زمان طاوس گذاشته می شد مثل که ن ستاشاهدش هم این 

این . کند را توص  یفگزارش  ی بدهد و آن  اکی یا موجودی که دیگران هم آن را ندیدندمیوه یا خورگردد از یک نوع و قتی بر می

ر مگنیست حتما انسان آن را ببینید  چیز الزم برای توصیف یکلذا  ،گیردمورد شناخت قرار می قهراًش ود،   تکرار به دفعات وقتی
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توانیم کنند باعث شده که ما نیز باز ماه می دیگران دانکمندان و کنیم؟ توصیفاتی کهمی که به راحتی آن را توصیفایم ماه را ما دیده

 از ماه توصیفی داشته باشیم.

ها و سوغات از ککورهای مختلف حکومت اسالمی هدایا و مالیات به عنوان مرکز ینهمدآن ایام مخصوصا در کوفه و  در خامسما: 

 .آورنداهی چیزهایی را به عنوان هدیه میهم پادش اهان سایر ککورها گ و آوردند هدایا را میاین آوردند یعنی هم مس لمانان  می

ت و شاهدش هم این است که بوده اس ند طاوساهردوی آومت اسالمکممکن اس ت از جمله هدایایی که مثال آن ایام برای مرکز ح 

 2«احیلک علی ذلک بالوعاینة»فرماید: امیرالمؤمنین می

  «.همدیمها حواله ندهم و به شنیدهام یعنی از طاووس بالعیان خبر میمن از چیزی که دیده» :فرمایدین مینمامیرالمؤ

اشد وس در عربستان اشکال داشته ب. اگر توصیف طاتوصیف شده است طاوس در اشعار کهن عربی حتی قبل از اسالم بعضاً اساساً

: گوییمب درسمی)ع( که د اما نوبت به حضرت علینکنتوصیف  وس راا طاعراشکالی ندارد که ش . چطوردر این اشعار هم نباید باشد

کالم حضرت ، پس معلوم است که این در کالم حض رت علی طاووس توص یف ش ده است    چون در عربس تان طاوس نبوده ولی 

  .شودمطرح می های بنی اسرائیلی است کهبهانه هااین .نیست )ع(علی

 نیز به نظر ما نا تمام است. لذا دلیل شکم

 بحث جلسه آینده 

 دلیل هفتم 

 «والحمد هلل رب العالمین»   
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