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

 .دگرفت و بطالن هر شش دلیل معلوم ش رمورد بررسی قرا (عن استناد نهج البالغه به امیرالمؤمنین)شش دلیل از ادله منکری تاکنون
 دلیل هفتم 

مسائل و موضوعات دیده  در آن دوران رد پایی از این که قطعاًحالیه مطالب کالمی و فلسفی مطرح شده در در نهج البالغبعضا 

 ی ایشانهاکتاب ه و درعرب راه پیدا کردترجمه آثار دانشمندان یونانی و ایرانی به دنیای اسالم و  بعد از . این مسائل نوعاشودنمی

شده مطرح  ها این اموربینیم در برخی از خطبهها و مسائل مطرح نبوده. پس اینکه میاین بحث آن دوران اصالً .وارد شده است

مثال در همین خطبه اول نهج البالغه در مورد خداوند تبارک و ها یا مطالب از حضرت علی نیست. حاکی از این است که این خطبه

ءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ فَاعِلٌ لَا بِمَعْنَى الْحَرَكَاتِ بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُلِّ شَيْ حَدَثٍ ...كَائِنٌ لَا عَنْ»می فرماید: تعالی 

 1....« وَ اآلْلَةِ بَصِير ٌ إِذْ لَا مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِه

ولی بدون  تسبا هر چیز ااش مقدم نبوده ، نیستی بر هستیاو ازلی است و چیزی مقدم بر او نیست»...  :در مورد خداوند گفته شده

که حرکتی کند و نیازمند ابزار ن آنپدید آورنده موجودات است بدو ،پیوستگی با آن و غیر از هر چیزی است اما بدون دوری از آن

  ...« و وسیله باشد

 مطرح نبوده است. مطالبی که اساسا در آن دوران و حاتت از برخی اصطالپر اساین دو جمله از خطبه 
 بررسی دلیل هفتم 

 ند ادله شش گانه گذشته باطل است. زیرا: این دلیل هم مان

ردید افق بدون ت .دوه مالزم او بو هموار تربیت شده بر)ص(مؤمنین از اوان طفولیت در خانه پیارالمیامهمانطور که قبال گفته شد  :اوالً

 اما به هر حالطرح نبوده است، آن دوران هم مگر این مسائل در . او علم او با مردم زمان خودش قابل مقایسه نبود )ص(ربفکر پیام

رفته بودند، به گبر)ص( فرا معلوم بسیاری از شخص پیا هطور که خود ایشان فرمودمان، هبه خاطر معیت با پیامبر )ع(حضرت علی

. ه بودنددرکان برای حضرت علی بی )ص(برمابواب بسیار زیادی از علم را پیا ند ومل بودو تأاهل تعمق و تفکر  عالوه خود ایشان

هایی درباره خدا و هستی پرسشبشر  هموارهو زاد با بشر است که به نوعی هماست ترین مسائل فکری عمیقنیز در واقع  این مسائل

                                                 
 . 11، ص1شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج  1

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 
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لذا  ،اندپنهان بم )ع(دید کسی مثل حضرت علی از م و رابطه موجودات با خدا داشته است لذا این مطلب چیزی نبوده کهعال ینو ا

این ترین مسائل فکری مربوط به هستی بپردازد و گاهی بود که به عمیق به درستی این ظرفیت و آمادگی )ع(خود حضرت علیدر 

  .دکرمیمحافلی برای مردم بیان در  به ناچار را مطالب

گیرد و ین دو علم مورد بررسی قرار میامربوط به هستی شناسی و اعتقادات که در دایره  بین مسائل اصلیباید فرق گذاشت  :ثانياً

ز قدیم ن علم کالم و فلسفه ازیرا اصطالحات جدیدند اما مسائل بنیادی ،ی که در علم کالم و فلسفه به وجود آمده استبین اصطالحات

ا این ند اممسائل جدیدی به مسائل گذشته اضافه کرد علم کالم جدید، متکلمین ره است. درست است که دامروز مطرح بود تا به

  .در گذشته مطرح نبوده است یهای محوری و اساساین نیست که آن پرسش معنایش

بلکه به معنای  پیدا که بعداً علم نیست این دو تاصطالحا اقع ناظر بهو ها فرموده است دربرخی خطبهدر  )ع(حضرت علی لذا آنچه

سائل با بیان این م بنابراینعدم تقدم نیستی بر هستی ازلی بودن، معیت، مقارنه، و  . مثل وجود، عدملغوی این امور عنایت داشتند

  .این اصطالحات وارد این علوم شد چند بعداً هر ،لسان مصطلح نبود

)ع( نو ائمه معصومی )ع(و کالم اسالمی پدید آمد در واقع متخذ از خود حضرت علی یاسالم سیاری از مسائلی که در فلسفهب :ثالثاً

و رشد  ا کردهتوسعه پید مطالب به مرور این اًمنتهی بعددع برخی از این مسائل و مباحث خود حضرت علی)ع( بوده، عنی مبد، یبو

یک  ها همهمورد مسئله جبر و اختیار سوال کرد. آن قفی از برخی از علمای تابعین دربن یوسف ث که حجاج نقل شده ،کرده است

خذ این سخن شما سخن بگویید، مأ است که همه شما یکممکن که چگونه  ها سوال کردآن . حجاج متعجب شد و ازپاسخ دادند

 ( است.عمطلب از علی) این :پاسخ دادند ؟کجاست

م وارد لحات به دنیای اسالیونانی یا ایرانی بعضی از مسائل و مصط رکه در زمان عباسیون و بعد از اسالم و بعد از ترجمه آثااینلذا 

هم از زاد با اندیشه و فکر بشر بوده، آنمه ه)ع( بسیاری از این مسائل کمنیندر گذشته و در عهد امیرالمؤد با اینکه منافات ندارشد 

  .باشد )ع(لذا این نمی تواند دلیلی بر عدم استناد نهج البالغه به حضرت علی .د)ع( مطرح شوحضرت علی ناحیه کسی مثل

آن زمان مردم فکر  رح شده مثالًطهم م نجوم علم هیئت و بلکه در مورد و فلسفی،المی نه تنها در مسائل عقلی و ک از این موارد

 د و در مدارکرد که زمین خودش دارای حرکت باشگمان نمی یکس و چرخندکردند که زمین ثابت است و همه به دور زمین میمی

از عمق نشان ها این .اشاره به حرکت زمین کرده استالبالغه ت در نهج حضراما  حال حرکت باشد، خورشید در منظومه شمسی در

 و تفکر حضرت است.اندیشه 
 دلیل هشتم 

. در حالیکه در آن دوران دسته بندی و تقسیم بندی متعارف نبوددسته بندی مطالب نسبتا زیاد است.  در نهج البالغه تقسیم بندی و

 عٍٍَشُ أَرْبَعِ وَ الْجِهَادِ وَ الصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى وَ الْعَدْلِ الصَّبْرِ وَ الْيَقِينِ عَلَى دَعَائِمَ أَرْبَعِ عَلَى الْإِيمَانُ»: فرمایدمثال حضرت علی میکه این

 1...« وَ الزُّهْدِ وَ التَّرَقٍُّ وَ الشَّفَقِ الشَّوْقِ عَلَى

بندی بندی و تقسیم. این دستهر نیستادر آن دوران سازگ هاها و نوشتهها و سخنرانیاین نوع سخن گفتن با روش متعارف خطبه

نهج البالغه  یا مثال دره است. های مسلمین راه پیدا کردها و کتابمثل یونانی و ایرانی در نوشته نوعا بعد از ورود آثار غیر عربی

                                                 
 .11، حکمت 141، ص11شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج  1
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غه زیاد نهج البال ع و تقسیم مطالب دراین تنوی «استغفار بر شش نوع است» یا« اعیان دارای چهار رکن هستند» :فرمایدحضرت می

 1سخن حضرت علی نیست.است و این خود حاکی از این است که نهج البالغه 

دند و مطرح کر الت رااچند مجله و کتاب است که این اشک ،بسیاری از این اشکاالت در دو سه منبع در دوران معاصر آمده است

 .شبیه است تا دلیل متقن قابل استنادهای بنی اسرائیل واقعا هم بیشتر به بهانه
  بررسی دلیل هشتم 

  ل نیز باطل است زیرا:این دلی

هایی از این بندینقل شده است، دسته (صمبر)در روایاتی که از پیا .ها وارد شده استتقسیم بندیاین از  نبویدر احادیث  اولًا:

ع و انا بالتس يرب ياوصان» اي «منهن احد يصلي کاديثالثة ال »)ص( وارد شده: روایتی از پیامبر مثال در خورد.به چشم می قبیل

 .ه استردن کیادوازدهم شرح نهج البالغه ب لدجدر برخی از این روایات را ابن ابی الحدید  «ابه کمياوص

  . مثل:این تنویع و تقسیم وجود داردکلمات برخی از صحابه پیامبر نیز  در :ثانياً

ث و ثال أني لم أفعلن و ثالث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن وددت فعلتهن ثالث... »این جمله از او معروف است: که  اول خليفه

 1...«. (صوددت أني سألت رسول اهلل)

 الو سه سؤکار را ترک کردم و ای کاش انجام داده بودم سه  ،بودم سه کار است که انجام دادم و ای کاش آن سه کار را انجام نداده»

 ...« پرسیده بودم ا)ص(دها را از رسول خکاش آنکه ای  داشتم

 زن ها سه دسته هستند؛ 1.«امرأة هينة لينة عفيفة .. النساء ثالث»مانند: به همین سبک و سیاق سخن گفته است گاهی نیز خليفه دوم

 « الرجال ثالث ...» مورد مردها گفته است: درو یا  ، ...

 4«لثالث و ال يتركه لثالث ... العلم ال يتعلم اإلنسان»گفته است: یا درجای دیگر 

 ...« کندرا ترک نمیآموزد و برای سه چیز آنگیرد و نمیانسان علم را در سه مورد یاد نمی»

بویژه  )ص(ل خداوس)ص( و هم در کلمات برخی از اصحاب رکلمات رسول خدا پس دسته بندی و تقسیم برخی عناوین هم در

بر دسته بندی و  لمها مشتلبالغه وارد است که بعضی از خطبهگاه چگونه این ایراد بر نهج انیز متعارف بوده. آن خلیفه اول و دوم

 .تقسیم بندی مطالب بوده است

 پس دلیل هشتم نیز نا تمام است
 دلیل نهم

هم ادعای )ص( قابل پذیرش نیست و آنخداوند و رسول خداها از غیر شود که این ادعادر نهج البالغه ادعاهایی مطرح میگاهی 

از گذشته و آینده الی یوم القیامه مطلع که گویا از غیب،  حوی سخن گفتهبه ن )ع(ها حضرت علی. در برخی از خطبهعلم غیب است

ءٍ فِيمَا [ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْفْسِي بِيَدِهِ لَا ]تَسْأَلُونَنِيفَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَوَ الَّذِي نَ » :آمده است 31از جمله در خطبه . است

                                                 
 143. فجر اسالم، احمد امین، ص 81اثر التشیع فی االدب العربی، ص  1

 .46، ص1شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج؛ 411و 411، ص1تاریخ طبری، ج 1

 .11، ص 11البن ابی الحدید، ج شرح نهج البالغه  1

 .11، ص11شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 4
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لِهَا وَ مَنْ ارِكَابِهَا وَ مَحَطِّ رِحَ ائِدِهَا وَ سَائِقِهَا وَ مُنَاِِبَيْنَکُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَ لَا عَنْ فِئَةٍ تَهْدِي مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَةً إِلَّا أَنْبَأْتُکُمْ بِنَاعِقِهَا وَ قَ

 1...« يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَتْلًا وَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتاً وَ لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِي وَ نَزَلَتْ بِکُمْ كَرَائِه

 شما که در میان یچیز رسید ازپدست اوست نمی قسم به آن کسی که جانم به .ست بدهیدد که من را ازسید قبل از آناز من بپر»

شود، مگر آنکه شما را آگاه یراهی صد تن دیگر مماعث هدایت صد تن از شما و موجب گباشد تا روز قیامت و نه گروهی که ب

( و محل فرود ها را می برندرهبرانشان و راه برانشان )رانندگان و کسانی که اینگان و دهم از دعوت کنندبه شما خبر می و کنممی

 ؛ («اندجنگ کشته نشدند و خودبخود مرده یعنی در)اندها که خود مردهها و کسانی از آنشدگان آنو باراندازشان و کشته 

هدایت و چه کسانی بانی که چه کسانی بانی ، از ایناز من بپرسید آگاهم، از االن تا روز قیامتترین حوادث یعنی من به جزییاین 

ها چه کسانی از آن ند ووشآیند و چه کسانی از آنها کشته میکجا فرود می و ندورهای مختلف کجا میاینکه گروه .ندضاللت هست

رش قابل پذی )ص(زیرا ادعای علم غیب از ناحیه خدا و نهایتا رسول خدااین با شأن علی بن ابی طالب سازگار نیست.  و میرندمی

  .تردید کرد سخن به اواید در صحت انتساب این ب اگر کسی مانند علی)ع( این ادعا را بکند است اما

ین عمده ا .ابن ابی الحدیداز جمله شیخ محی الدین عبدالحمید در مقدمه شرح نهج البالغه  ،دندراین اشکال را نیز برخی مطرح ک

عدا یعنی ابن خلکان که ب ،را مطرح کرده بوداد این سخنان به علی بن ابی طالب)ع( عدم استنالت )غیر از آن اشکال اصلی که اشکا

مین ا احمد امقدمه شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ی شیخ عبدالحمید در در دوران معاصر را یا (بن حجر عسقالنی از او اخذ کردندا

 مطرح کردند.ر التشیع فی االدب العربی صاحب اث در فجر االسالم یا

، سرنوشت حجاج بن یوسف مورد شهادت امام حسین در های امیرالمؤمنین)ع( وجود دارند؛ از جملهگوییاز پیش های دیگرینمونه 

و  مسائل مربوط به بنی امیه ،شونده نمیتمانند و از ما جز ده نفر کشها جز ده نفر باقی نمیناز آ کهخوارج و ایندر مورد  ثقفی،

واقع یعنی ادعای علم غیب،  این ادعا دراست. شده ان بی در نهج البالغه هال مربوط به بنی العباس و عاقبت آنمسائ ،هاعاقبت آن

 یتاً از خصائص نبوت است. ااین نهدر حالیکه 
 بررسی دلیل نهم

  :این دلیل هم باطل است زیرا

 خی ازو شهادت است ولی بر اساس بر و بالذات عالم غیب یعنی او اوالً .مختص به خداوند است درست است که علم غیب :اوالً

إِلَّا مَنِ  فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا» :آیه از جمله .نمایدد به اذن خودش دیگران را آگاه بر غیب توانآیات قرآن خداوند متعال می

 2«.ارْتَضَى

 پس از نظر قرآن امکان آگاهی بر غیب برای غیر از خدا وجود دارد مهم این است که به اذن خدا این آگاهی صورت بگیرد.

 که بر اساس روایات بسیاری آگاهی بر غیب داشته است )ص(خود پیامبر .کنداین معنا را تأیید می ر و روایات متعددیاخبا :ثانياً

 کنیم.ها را بیان نمیآنکمبود وقت به علت 

                                                 
 .111نهج البالغه)للصبحی صالح(، ص 1

 .11و16سوره جن، آیه 1
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که در  111. از جمله در خطبه آگاه شده است غیب نسبت به )ص(مطلب را فرموده که توسط پیامبر منین خود اینامیرالمؤ :ثالثاً

علی  عرض کرد یا )ع(یکی از یاران حضرت علی .دادهای آینده و مهاجمین خبر میکه از جنگای ایراد فرمودند هبصره برای عد

لَيْسَ هُوَ بِعِلْمِ  ... يَا أَخَا كَلٍٍْ» :ای عطا کرده یا خیر؟ حضرت در جواب آن شخص فرمودتو از علم غیب خود هم بهره آیا خداوند به

 يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة تَعَلُّمٌ مِنْ ذِي عِلْمٍ وَ إِنَّمَا عِلْمُ الْغَيٍِْ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ مَا عَدَّدَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَوْلِهِغَيٍٍْ وَ إِنَّمَا هُوَ 

ای برادر » :حضرت به او فرمود 2...« 1ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَکْسٍُِ غَداً وَ

)یعنی  موختنی که از صاحب آن باید آموختبلکه دانشی است آ ،چه من به شما گفتم علم غیب نیست( آناو از قبیله بنی کلب)کلبی 

مواردی که در قرآن  وقیامت  علم به ،است علم قیامت است چه که علم غیب)ص( آموختم( و آنمن این را از پیامبر خواهد بگویدمی

  «فقط نزد خداست ،بر شمرده

 ه من حافظندعا کرد سی داد و پیامبر نیز به من آموخت و )ص(این علم را خداوند به پیامبر» :فرمایدحضرت در ادامه این خطبه می

 .به من تعلیم فرمود راآن  مبرپیا وبر است مدارم آموخته پیا: من اگر علم به غیب فرمایدخود حضرت میلذا  «.علم باشد این

ای عده» هلل بن حسن از امام موسی بن جعفر)ع( پرسید:یحیی بن عبدا .آماده است (عکالم امام موسی بن جعفر) رنظیر همین مطلب د

چه از رسول خدا به من دانم مگر آننمیفرمود سبحان اهلل، به خدا من حضرت یا این چنین است؟ گویند شما از غیب آگاهید آمی

 1.«رسیده است

اذن پروردگار ه تعلیم رسول خدا و ب دانند بهها از غیب میآنو سایر ائمه معصومین)ع( آنچه  )ع(بنابراین به اذعان خود حضرت علی

 بوده است.

دند و رغیر انبیاء به غیب را مطرح کاین اختصاص به حضرت علی نداشت. حتی برخی از عالمان اهل سنت مسئله آگاهی  :رابعاً

  .دانندباز می باب آن را برای بندگان خاص خدا

وسی در ابن حجر عسقالنی بنابر نقل آل ،فخر رازی ،111ص  ،مقدمه ابن خلدون در ی که این مسئله را مطرح کردند:کساناز جمله 

ب جایز است و قضایایی هم برای خواص علم غی :می گوید «إِلَّا مَنِ ارْتَضَى أَحَدًافَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ »آیه  روح المعانی که در ذیل

طور نیست که اگر کسی این .لذا هر کس که ادعای آگاهی به غیب کند یا چیزی را نقل کند کافر نیست .ها نقل شده استبرای آن

 4«است کافر است یا از دین خارج شدهادعا کرد که من به غیب آگاهم، بگوییم 

جود ندارد. و کامله از غیب اطالع پیدا کنندکه نفوس قلی هیچ منعی از ایناساسا از نظر ع با قطع نظر از همه مواردی که گفتیم خامساً:

 اما اگر از نظر عقلی امکان این مسئله ،ایستاددر مقابل آن  تواننمی رشود که دیگلبی با برهان و دلیل عقلی ثابت میگاهی یک مط

نفوس کامله این قدرت را دارند که به غیب آگاهی  .چه مشکلی دارد که کسی غیر از خداوند به غیب آگاهی پیدا کند ثابت شود،

د که هدایت گاهی او برای این بوعضی از اسرار و امور غیب آگاه شد، البته آفالسفه فرعون هم به ب زا، حتی به تعبیر برخی پیدا کنند
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یت در و ظرف البته اگر این استعداد ،گاهی به غیب برای این است که کسی را از گمراهی نجات دهندغیب و آ. گاهی نشان دادن شود

گر جای دی ل فرعون فراهم باشد برای امیرالمؤمنین به عنوان نفس کاملهوقتی این امکان برای حتی مثپس او وجود داشته باشد. 

تواند استناد نهج البالغه به ندارد و نمی )ع(ن حضرت علیأهیچ منافاتی با شو علم غیب لذا ادعای آگاهی و اشراف  وخود دارد. 

  .حضرت را تضعیف کند

ستحکام ا )ع(به استناد نهج البالغه به حضرت علی، ضمن اینکه فایده دارد، ذکر این ادله چند تعمد دارم که این ادله را نقل کنمبنده 

که حضرت ها و بعضی از مطالبی رخی از مضامین خطبهب اجماال با شود،داده میاین شبهات سست و بی پایه و پاسخ به بخشد می

ها و فرازهایی مضامین خطبه زابرخی  یک سیر و مرور اجمالی بر باالخره .مشویهج البالغه هم متعرض شدند آشنا میدر ن )ع(علی

نگوید این بحث کسی  های مختلف مد نظرمان است لذاجنبهم گویی. لذا این ادله را اگر کامل میشودهای امیرالمؤمنین نیز میاز خطبه

 .، پیدا شودزیاد شده سفانه در این ایام همو شبهاتی که متأ هابه بعضی از نقدهم نسبت باید آمادگی روشن است، به هر حال 

 «والحمد هلل رب العالمین»   


