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

 وییشرح مرحوم خ ابن میثم،شرح  ،شرح ابن ابی الحدید ،شرح قطب راوندی :عبارتند ازردیم مهمترین شروح نهج البالغه عرض ک

  های این شروح بیان شد.اجمالی شدند و بعضی از مزایا و نقصان و کاستی اول معرفیکه تا اینجا چهار شرح  و شرح بهج الصباغه
 شرح بهج الصباغه. 5

من ایشان ضکه چرا دست به کار نوشتن شرح نهج البالغه شده است.  جماال توضیح داده استاخود مرحوم تستری در مقدمه خود 

یت ان اکتب بعون أفر»: نویسد، میندکابن میثم و مرحوم میرزا حبیب اهلل خویی اشکاالتی را ایراد می ،ابی الحدیداینکه به شرح ابن 

تکون حجة بقدر الحاجه و فی محل یکون فیه مناسبه مع ذکر التی قویه و اآلثار الفیه من التاریخ و االدب و االخبار  جامعاً اهلل شرحاً

مسائل ادبی در آن بیان  هم مطالب تاریخی و همچند جمله معرف این شرح است که همین  1«الوسع مدارک عنواین الکتاب بقدر

آن هم به اندازه نیاز و در جایی که مناسب با آن مکان و محل  شده است، روایات قوی در آن آمده است و آثاری که حجت است،

ای که وسع کتاب را بیان کردیم به اندازهصادر و مآخذ این همچنین مدارک و مدر جای خودش ذکر کردیم، مطالب را . یعنی است

 ما اجازه داده است.

ه در اخبار ضعیفشتمل بر مسائل تاریخی و ادبی است، م ،خواهد بگوید شرح ما یک بعدی نیست و جامعیت دارددر واقع میایشان 

همچنین  .اندفاده کردهچنانچه در مورد برخی از شروح خود ایشان اشکال کرد که از اخبار ضعیف است ،این شرح استفاده نشده است

برخی ها نیست مثل کاری که ابن ابی الحدید در مورد که نیازی به ذکر آن ذکر نشدهیعنی مسائلی  ،تطویل بالطائل داده نشده است

این طور نبوده که مثل بعضی از شروح و مچنین آنچه گفتیم در محل مناسب خودش قرار دادیم خی انجام داده است. هیمسائل تار

مسئله مهم ذکر مدارک این و آمد درجای دیگری بیان کرده باشیم. باید در محل خودش می از جمله ابن ابی الحدید مطلبی را که

را به صورت مرسل نقل کرده  . زیرا سید رضی این مطالبکردیم نها را بیااست که ما آنها ها و حکمتها و نامهکتاب یعنی خطبه

  .است

 است.  بیان کردهلف در مقدمه کتاب که خود مؤ است از این شرحی اجمالی فیک معراین 
 اشکاالت مرحوم تستری به سید رضی 

                                                 
 .62، ص1بهج الصباغه، تستری، ج 1
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کرده  به سید رضی مطرحلف نسبت ذکر برخی اشکاالتی که خود مؤرا متعرض شویم  ی این شرحهاقبل از اینکه بخواهیم ویژگی

ی را نده نهج البالغه اشکاالتآور خالی از فایده نیست. ایشان به طور کلی بعد از تجلیل از سید رضی و تقدیر از زحمات گرداست 

 آوری کند و همّ( است جمععکالم فصیحی که منسوب به حضرت علی)هر با اینکه سید رضی بنا داشت کند. به سید رضی بیان می

 قابل اغماض نیست.ی در کار ایشان است که اشکاالت، اما خود را معطوف به این کار کرده بود و غمّ

اده شده نسبت د (عکه بعضی کلمات و سخنان به حضرت علی) توجه نکرده استسید رضی با تمام دقتی که داشت،  اشکال اول:

مطلبی را که مروی از حضرت  . یعنیاست )ع(ضرت علیکالم ح تزویقو )ع( نبوده در حالیکه این سخن از حضرت علی ،است

 از جمله در ،است یا خیر)ع( از حضرت علی سخن توجه نکرده است که آیا اینو دقت نقل کرده است و مل )ع( است بدون تأعلی

 .2و همچنین در بخشی از خطبه  622 ،122 ،01خطبه 

، گاهی در این کار اکتفاء به سخنی کرده بوده است )ع(فصیح حضرت علی رضی در صدد گزینش کلماتچون سید  اشکال دوم:

و أَنْتُمْ » را بدون« لَا تَقْرَبُوا الص َّلَاةَ»ماند که کسی جمله ه. این کار سید رضی مثل این میغفلت کرد است که از دنباله آن سخن

 این کار را انجام داده است.  424 وارد مثل حکمتمسید رضی در برخی از  قل کند. چقدر معنا عوض می شود!ن 8«سُکَار ى

ی را از لذا گاهی از اوقات یک مطلب یا روایت ،ها مراجعه کرده استسید رضی عمدتا به کتب عامه و روایات آن ل سوم:ااشک

 اند.گفته 74کند و مثل آنچه در خطبه ها را تکذیب میت ما آنروایها نقل کرده است که آن

به آن اشاره  قبال که 680ادند از جمله در حکمت دنسبت  )ع(منین)ع( را به امیرالمؤگاهی سخنان غیر حضرت علی اشکال چهارم:

ه عنوان کالم را باست اما سید رضی این  (عتفق علیه است که این سخن مربوط به امام حسن)م تقریباًکه اشکال این بوده کردیم. 

 )ص(از پیامبر )ع(حضرت علی روایات متفقند بر اینکه این مطلب را 664ر حکمت یا مثال د ،ذکر کرده استکالم حضرت علی)ع( 

  .نقل کرده است اما سید رضی این را به عنوان کالمی که منسوب به خود حضرت علی است بیان کرده است

است مثل آن چه که  که از او در خواب روایت شده)ع( نسبت داده شده به حضرت علیسخنی در برخی از موارد  :اشکال پنجم

  .این معلوم است که قابل اعتماد نیستو ده است آم 412در حکمت 

رت واقعه دیگر حض در فالن مسئله حضرت این را فرموده در حالیکه در یک مسئله و یکگفته که گاهی از اوقات  اشکال ششم:

 رد 9«( إلى أهل مصر مع مالك األشترالمو من کتاب له )علیه الس»است نوشته  26نامه  مورد درآنچه مثل  ه استآن را فرمود

زمانی که مصر فتح شد و محمد در در مقام تحریک مردم به جهاد  (عای است از حضرت علی)مطلب مربوط به خطبهکه این الیح

، در غاراتقفی ث ست نیز بیان کردند مثل:را برخی از محدثین و مورخین که تعدادشان نیز کم نیمطلب این  .بن ابی بکر به قتل رسید

طبه به اهل خاین خطبه در رابطه تحریک مردم به جهاد است نه  طبری در مسترشد کهو کلینی در رسائل ، کتاب خلفاء ردقطیبه ابن 

 مصر.

                                                 
 41سوره نساء، آیه 1

 .171، ص14شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 6
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خذ دیده ای را بر اساس آنچه که در مأاین معنا که کلمه به ،گاهی از اوقات توسط سید رضی تحریف صورت گرفته اشکال هفتم:

 یعنی من در حالی8«خَرَجْتُ مِنْ ح ی َّی ه ذَا» :نوشتند (عحضرت علی) 74در نامه طبق نقل سید رضی  مثالنحو دیگری آورده است،  به

حالیکه محل خروج من اینجا بود. این  خارج شدم در 9«ه ذَا مخرجیخَرَجْتُ »ولی اصلش این بوده از جای قبیله خودم بیرون آمدم،

. سپس مرحوم تستری موارد دیگری به کلمه دیگر مبدل شده اییک کلمه واقع جا دراین «خرجی هذام»یا  «ه ذَاح ی َّی »کند، فرق می

و  الشَّرُّ ج امِعُ »سید رضی آورده است که  141حکمت  اتفاق افتاده است از جمله در ینها اکند که در برخی از حکمتهم نقل می

، چون همین را در این شاید یک تحریف باشد است. 4«ج امِعُ م س او ي الْعُیُوب والبخل » اصلشدر حالیکه در  9«م س او ي الْعُیُوب 

  .خود سید رضی آورده است 148 حکمت

واهیم خاشکاالت چه بسا قابل پاسخ و توجیه باشد که البته برخی از این  .اشکاالتی است که ایشان به سید رضی دارداین مجموعا 

  .ها اشکاالتی است که مرحوم تستری نسبت به نهج البالغه داردعلی ای حال این گفت. 
 ویژگی های بهج الصباغه

 و ویژگیهای آن را بشناسیم.ارزیابی قرار دهیم  و عمده این است که خود این شرح را در ترازوی بررسی

این است که این یک  (وجود ندارد ایگی سابقهکه قبل از آن به این نحو و به این گسترد)مهمترین ویژگی این شرح  ویژگی اول:

نهج البالغه و  یعنی از اول ،ها نام بردیم همه ترتیبی بودندهایی که تا به حال از آن. شرحشرح موضوعی برای نهج البالغه است

حضرت و کلمات درست کرده شصت فصل کرده اما کاری که مرحوم تستری روند. می هاند و تا آخر حکمتکنخطبه شروع می

، عبارت ایشان نیز این قرار داده به عنوان توحیدفصل مثال یک  ،قرار داده استاین فصول از جاهای مختلف در ذیل را  )ع(علی

الثانی فی خلق السماء و االرض و الشمس و القمر و النجوم و االرش و  ،خمسین عنوانا فیه ثالثاالول فی التوحید و » است:

، عنوان توحید، داده استدد قرار هر فصلی عناوین متع رفصل درست کرده است که د پس شصت. 5«ینوافیه سته عن الکرسی و

وقتی  ،آن وقترود تا شصت فصل. ، نبوت خاصه و همین طور مینبوت عامه ،م، خلق آدمالئکه قمان و زمین و خلآس عنوان خلق

ت همه کلما وجود دارد کهنوان در ذیلش ع خودش بر طبق تقسیم بندی ایشان پنجاه و سهتوحید است، این توحید که سخن از 

 است.داده  راررا تحت این عناوین پنجاه و سه گانه ق حضرت

و حیث ان ترتیب » دادهمعنایی  است که در واقع به تعبیر خودش ترتیب لفظی را تغییر به ترتیب این مهمترین ویژگی شرح تستری

توحید مثال فی لافجمعت ما یکون راجعا الی  بالمعنی.. ترتیبه مصنف للکتاب بالخطب و الکتب و الکلمات القصار ترتیب لفظی 

تیب این کند به ترو بعد شروع می 6«موضع و ما یکون راجعا الی النبوه فی موضع و الی االمامه الی موضع و هکذا کل موضوع

 د.کنیذکر مموضوعات را 

                                                 
 .444نهج البالغه للصبحی صالح، ص 1

 .11ص ،14شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 6

 .111، ص10شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 1

 .741، ص6شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 4

 .62ص، 1ج تستری، بهج الصباغه، 7

 .64، ص1ج تستری، بهج الصباغه، 2
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علی ای حال این یکی از مهمترین و شاید مهمترین کاری است که تا آن زمان صورت نگرفته است و مرحوم تستری این کار را 

 .انجام داده است

یعنی بر اساس مآخذ و مدارکی  .ذکر شده است )ع(به ادعای خود ایشان در این شرح مدارک سخنان حضرت علی دوم: ویژگی

شراح لاو اما » :صریحا می گوید . ایشانبه تعبیر خود ایشان قبل از او به این کیفیت وجود نداشت است وند مستند شده که دار

  8«المتقدمون فلم یقفوا فی کثیر منها علی المدارک اصال و فی یسیر منها لم یقفوا غالبا اال علی بعضها

  .این مدارک را ذکر کردیمما  نکردند ولیبسیاری از شراح مدارک سخنان حضرت علی را بیان نکردند و یا پیدا 

های غیر سخت و غیر . دیگران تقریبا به واژههای سخت نهج البالغه استواژه پرداختن به اعراب و لغت و تفسیر ویژگی سوم:

از حیث اعراب و که ها و کلماتی وضیح دادند اما در این شرح فقط آن واژهها را تای همه واژهو در هر فقره اندمشکل نیز پرداخته

 اند.را بیان کردهمعنای آن و تبیین  لغت سخت بوده است را

ده مر که در سخن خود ایشان هم صریحا آهمانطو مسائل تاریخی در این شرح پرداخته شده است،به اندازه به  ویژگی چهارم:

  .بود

و  به خصوص ابن ابی الحدیدباشد، ش نیز میح در واقع متضمن نقد و بررسی آراء شارحین پیش از خوداین شر ویژگی پنجم:

  .هم شده است عرض نقد و بررسی آراء این دومتکه ابن میثم 

آن، که یک مسئله  موضوعی بودن ، مخصوصاتوانیم برای این شرح نقل کنیمهایی است که میاین موارد مهمترین ویژگیچه بسا 

 های بیشتری برداشته شده است.گام توجه است. البته بعد از ایشانقابل 
 های بهج الصباغةکاستی

های این شرح کمتر از سایر کاستیهرچند  ،خوردشم میچهایی هم در این شرح به ها، در عین حال کاستیعلی رغم این ویژگی

  .وح استشر

الغه مسائل که در نهج الباست، درحالی ، یعنی بیشتر یک شرح روایی و نقلیعمدتا در این شرح بر نقل تکیه شده است اشکال اول:

. بدیهی است که آن امور را بسیار مهمی در مورد عقل و خدا و توحید و مسائل و موضوعاتی عقلی و فلسفی مطرح شده است

 . بعضی از این مسائل را باالخره با استدالل و عقل و منطق باید توضیح داد.وان صرفا با نقل شرح کردتنمی

. یستن طراحی کرده است، چندان دارای یک ترتیب منطقی واضح بهج الصباغة فصلی که مرحوم تستری در شصت اشکال دوم:

  .بندی بر اساس یک ضابطه و مالکی باشدباید این تقسیم درحالی که

 .لفش مرحوم تستری استمؤ کهبود غه بابهج الصدرباره شرح  این هم اجمالی
 به سید رضی بررسی بعضی از اشکاالت بهج الصباغه

ه در مورد کسی است که سید رضی آن را کأنه در خطبدر بعضی از موارد  این اشکاالت را قبال پاسخ دادیم، مثل اینکه بعضی از

 است یا)ع( است را به حضرت علی)ع( نسبت داده امام حسن ، از جمله ایشان مطلبی را که ازدیگری قرار داده است مورد شخص

                                                 
 .68، ص1الصباغه، تستری، جبهج  1
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 ست.نی )ع(مرحوم تستری گفتند این خطبه از حضرت علی حضرت به مدح خلیفه دوم پرداختند وکه   662یا  668 در مورد خطبه

  .مربوط به سلمان فارسی است و ربطی به خلیفه دوم ندارد خطبه این اندگفتههم بعضی 

کرده را گزینش می هاط آنمجذوب فصاحت کالم موال شده بود فقچون سید رضی  اشکال دوم این بود که: اشکال دوم بررسی

 این است که: پاسخگذاشت. کنار می  کلمات را و بعضی

ب کلمات غیر فصیح نیز ا. زیرا در این کتشود، نقض این سخن آشکار میمالحظه شودر از اول تا آخ خود نهج البالغهاگر  اوال:

  وجود دارد.

تواند چطور می ه باشد. آنگاهداشت راین امور را مد نظ ای بود کهعلمی و مرتبه امانت و وثاقت به گونهاز نظر  سید رضی :ثانیا

دن به تشبیه کرچون قسمتی از آن جمله غیر فصیح است آن را نقل نکند.  صاحت است( اماکیدش روی فولو تأ) ای را بیاوردجمله

شیفته  ب فصاحت وسید رضی کسی نیست که در این حد مجذو .قبول نیست لبه هیچ وجه قاب «رياو انتم سک ال تقرب الصلوة»

 .و خراب کند فظ این اصل حتی معنا را منهدمبالغت شده باشد که برای ح

  .فقط به کتب عامه بوده است ید رضکه مراجعه سیگفتند  بررسی اشکال سوم:

  مورد 17به جز و مرسل نقل کرده است به صورت احادیث و سخنان موال را  نهج البالغهبله سید رضی در  .درست نیستاین واقعا 

 گوید:. مرحوم تستری میاش متعلق به عامه باشدینطور نیست که همهولی در همان پانزده مورد ا تاس هنام کتاب یا راوی را نیاورد

کرد اما نه بله به کتب عامه مراجعه می 8«لکون مراجعته الی کتب العامه و روایتهم فقط غالبا قد ینقل ما تکذبه روایته الخاصه»

 . ها مراجعه کندبه آناینکه فقط 

 ع()که مربوط به حضرت علی سید رضی کالمی را به حضرت علی)ع( نسبت دادهاین اشکال که گاهی  :چهارمبررسی اشکال 

یا  معتقد بودند که نهج البالغه ای، یک عدهاین یکی از همان ادله منکرین استناد به نهج البالغه است که قبال متذکر شدیم .نیست

)ع( نقل حضرت علیکالم به عنوان )ع( بوده است را امام حسن کالمی را که مثال از زیرا ست،نی )ع(حضرت علی از بخشی از آن

  .را دادیم کرده است که پاسخ آن

نسبت داده، خللی به خود کتاب وارد غیر محل خودش  ربه حضرت علی)ع( دمطلبی را اینکه سید رضی  بررسی اشکال ششم:

و بعضی  تها خطبه اسدیدم بعضی از این» :هاست را دسته بندی کرده و گفت دهه را که از حضرت علی)ع( آمسید رضی آنچ .کندنمی

  «مت و و بعضی نامه استحک

یعنی گاهی اختالف وجود دارد که این خطبه را حضرت  ،وجود دارددر نقل آن  اختالفی باشد که تواند به دلیلبرخی از این موارد می

ناد عی استبسید رضی به یک منحال  جود دارد.در مواردی این اختالفات و ،نوشتچه کسی  این نامه را به ،در کجا ایراد کرده است

 نیست. ییک اشکال مهم پس .نوشته است و آن را کرده

 جمع بندی
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کالم ه یا اینک تأکیدش روی فصاحت بوده، و )ع( را نیاوردهه همه سخنان حضرت علیاینک، مثل به سید رضی اشکاالتی وارد است

ذکر فت اشکالی که مرحوم تستری هبرخی از  شکاالتی است که وجود دارد ولیها ااین .آورده است مرسالًحضرت علی)ع( را 

 به سید رضی وارد نیست.رسد کردند به نظر می

 بحث جلسه آینده

 های نهج البالغه.ترجمهبحث در مورد 

 «الحمدهلل رب العالمین»     


