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  «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 نتیجه کلی بحث در مانع دوم

ره با و انظار مختلف بیان شد؛ حدود نه یا ده قول و احتمال در این در مورد مانع دوم از موانع محتوایی یعنی مدح خلیفه دوم اقوال

وییم اصال ، یعنی بگتوانیم به راحتی اصل این سخن را انکار کنیمجا این است که نمیهای به عمل آمده تا اینذکر شد. نتیجه بررسی

چنین سخنی را حضرت علی )علیه السالم( نفرموده است، چه راسا و چه حکایتا یعنی انکار اصل سخن حضرت علی )علیه السالم( 

 هم مستقیما و هم غیر مستقیم. 

ردونه خارج از اقوال از گبرخی  نکته رسد با توجه به آنچه تا به حال گفته شده این فرض را باید کنار بگذاریم. طبق اینبه نظر می

 ماند:شود اما دو احتمال یا دو فرض باقی میمی

 این سخنان را حضرت علی )علیه السالم( فرموده و این سخن خود ایشان است.اول: 

 این سخن را حضرت علی )علیه السالم( حکایت کرده است.دوم: 

 همه را ذکر کردیم.  الت و اقوالی قابل تصویر است کهااحتم هر یک این دو احتمالطبق  

 طبق احتمال اول

در درجه اول اگر بگوییم این سخن از حضرت علی )علیه السالم( صادر شده است که با توجه به اصل این کتاب و شخصیت خود 

قل کرده ن صرفا سخن آن زن راآورده و سید رضی بعید است بگوییم او سخنی از غیر حضرت علی )علیه السالم( را در این کتاب 

ها سخنان خود آن زن تنهای تاریخی مثل انساب االشراف مطلب از این قرار است که سید رضی باشد چنانچه در برخی از کتاب

 حضرت علی )علیه السالم( چیزی را بیان نکرده است.  نقل کرده و از

ه قهرا ی کسالم( نیست )آن هم چنین سخناز حضرت علی )علیه السید رضی این سخن را آورده است، در حالیکه  اگر کسی بگوید

بعید است. لذا این سخن عالمه تستری را رد کردیم ایشان گفته بود که چون بنای  حساسیت خاصی نسبت به آن وجود دارد(، این

به  منسوبوقتی مشاهده کرد که این کالم سید رضی بر جمع آوری هر کلمه فصیح منسوب به حضرت علی )علیه السالم( است 

توانیم این قضیه را به سید رت علی )علیه السالم( است آن را آورده است و دقت الزم را به خرج نداده است. ما به راحتی نمیحض

خواسته کتابی را درباره اهل بیت )علیهم رضی نسبت دهیم مخصوصا اینکه گفتیم او اهل روایت و حدیث بوده و قهرا وقتی می

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 7311/اردیبهشت /71 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
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حدیث بود،  های الزم را به خرج داده، او هم اهل دانشدقتبنویسد، ضرت علی )علیه السالم(  ها مخصوصا حالسالم( و فضایل آن

بنابراین این احتمال را باید کنار بگذاریم که این سخن از حضرت علی )علیه السالم( نیست مگر اینکه قرائنی بر خالفش داشته 

  ناد و مدارک این سخنان موجود است.باشیم. باالخره اس

ز لیفه دوم است یا یکی ااگر این سخن از حضرت علی )علیه السالم( صادر شده باشد قهرا باید بگوییم یا منظور از فالن خلذا 

 از این دو حال خارج نیست.  اصحاب و

ده روندی این احتمال را ذکر کنیست. درست است که قطب را به اصحاب باشد، احتمال چندان معتبریاحتمال اینکه کلمه فالن ناظر 

و مثل مرحوم میرزا حبیب اهلل خویی آن را تایید کرده و پسندیده اما این نظر در بین علمای شیعه چندان شهرت ندارد و واقعش این  

 است لذا برای این احتمال دلیل محکمی وجود ندارد. عضی از قرائن و شواهد بر خالف آنهای تاریخی و باست که گزارش

الئلی که شود یا توریه به دتر باشد، بدون تردید یا حمل بر تقیه میباشد که چه بسا احتمالش قوی اگر مقصود از فالن خلیفه دوم

ینکه فضا فضای ملتهبی بود، مخصوصا ا برد کهلیه السالم( در آن به سر میدر گذشته اشاره کردیم مثل شرایطی که حضرت علی )ع

ای در صدد بودند که حضرت علی )علیه السالم( را داستانی که مغیرة بن شعبه نیز نقل کرده است را در نظر بگیریم؛ باالخره عده

آشوب را  و وارد فضای فتنه و درگیری کنند و حضرت به هر حال سخنی را فرمودند که یا توریه کردند یا تقیه تا جلوی این فتنه

 بگیرند. 

دوم باشد، هیچ محملی  پس در درجه اول اگر این کالم را سخن خود حضرت علی )علیه السالم( بدانیم و مقصود از فالن هم خلیه

 شود برای آن ذکر کرد اال توریه یا تقیه. نمی

 طبق احتمال دوم 

گر گفته ا یست، در اینصورتحضرت علی )علیه السالم( ناگر بگوییم حضرت این کالم را حکایت کرده است یعنی این سخنان خود 

که خالف لبه آن اتکا کرد بتوان را تصدیق کرده نمی ای از کالم آن زنشود حضرت علی )علیه السالم( صرفا یک بخش یا یک جمله

دیق کرده است، سخن او را تصسپس و  علی )علیه السالم( آن را حکایتحضرت ظاهر این کالم است چون ظاهرش این است که 

شود برایش ذکر کرد جز توریه یا تقیه. اتفاقا فرض تقیه یا توریه در این احتمال اگر این احتمال را بگوییم باز هم هیچ وجهی نمی

است، یعنی فضای این جمله برای تقیه و توریه مساعدتر است تا آن فرضی که بگوییم حضرت  قابل توجیه بیشتر از احتمال اول

 و اصال در مقام حکایت نیز نبوده است.  بیان را فرموده لسالم( راسا این جمله راعلی )علیه ا

توانیم در مورد این سخن بگوییم این است که چه بر فرض صدور از حضرت علی )علیه السالم( راسا و چه لذا مجموعا آنچه که می

دند که که امامیه معتق حش اشاره کردهی  الحدید نیز در شرشود، همانطور که خود ابن ابحکایتا این خطبه حمل بر توریه یا تقیه می

این مطلب را حضرت علی )علیه السالم( توریتا یا تقیتا فرموده است.  به هر حال با توجه به قرائن و شواهد و منابعی که در اختیار 

رد، حال درست است که شرایط تقیه در زمان شود که اکثرا به این ملتزم بودند و هیچ بعدی هم نداابن ابی الحدید هم بوده معلوم می

حضرت علی )علیه السالم( متفاوت بود با آنچه که بعدها در زمان امام باقر )علیه السالم( و امام صادق )علیه السالم( یا ائمه بعدی 

 دالئل و شواهدش هم واضح و روشن است. ش آمد اما اصل تقیه بوده و پی
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برابر اعتبار نهچ  مانعی درتواند ن شد این شبهه دیگر نمیبا این محمل که برای این خطبه بیا و ن توجیهنتیجه اینکه با این بیان و با ای

 شود. تلقی نمی به متن نهج البالغه بزند و آسیب ایالبالغه باشد و  لطمه

 مانع سوم: جبر

دینی  هایج البالغه که با معتقدات و آموزهها و حکمت های نهگردد به بعضی از خطبهیک دست از موانع محتوایی بر میگفته شد 

 و مذهبی سازگار نیست. 

 تواند به عنوان یک مانع باشد. اول مسئله عدم عصمت حضرت علی )علیه السالم( بود که پاسخ دادیم و معلوم شد که نمی

ه  پاسخ این را نیز عرض های دیگر سخنان حضرت علی )علیه السالم( سازگاری نداشت کدوم مدح خلیفه دوم بود که با بخش

 کردیم.

ت علی )علیه السالم( کنیم که سخنانی از حضرهای نهج البالغه مشاهده میها و حکمتمانع سوم این است که در برخی از خطبه

ه خداوند بر طبق آنچ خودش اختیار ندارد، مجبور است که بر اساس آن انسان مجبور است نه مختار. یعنی انسان نسبت بهنقل شده 

عالمان شیعه و بخشی از دانشمندان اهل سنت  ای است که زندگی کند و این مسلما باطل است. نظریه جبر نظریهکرده، متعال مقدر 

 کنم: هایی از این مشکل در نهج البالغه وجود دارد که فقط به چند نمونه اشاره میند. نمونهاهآن را رد کرد

 ،فَإِذَا جَاءَ یَوْمِی انْفَرَجَتْ عَنِّی وَ أَسْلَمَتْنِی، وَ إِنَّ عَلَیَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةً حَصِینَةً»فرماید: نهج البالغه می 26خطبه  حضرت در نمونه اول:

 «.فَحِینَئِذٍ لَا یَطِیشُ السَّهْمُ وَ لَا یَبْرَأُ الْکَلْمُ
برای من از ناحیه خداوند سپر محکمی وجود دارد که اگر آخرین روز زندگی من فرا برسد آن سپر از پیش روی من کنار رفته و 

 من را به دست مرگ می سپارد. آن زمان نه تیر به خطا رود و نه زخم بهبود پیدا کند. 

 ای از آن وجود ندارد.یگر هیچ چارهحضرت کانه می خواهد بگوید اختیار دست من نیست، اگر آن روز فرا رسد د

 «وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً وَ لِکُلِّ قَدْرٍ أَجَلًا وَ لِکُلِّ أَجَلٍ کِتَاباً»فرماید: نهج البالغه می 481حضرت در خطبه  نمونه دوم:

ت و برای هر مدتی یک کتابی نگه داشته و برای هر اندازه یک مدتی معین کرده اسای قرار داده خداوند متعال برای هر چیزی اندازه

ای دارد یا هر چیزی یک مدتی دارد و خداوند گویند اینکه هر چیزی یک اندازهمسئله قضا و قدر. میکند به اینجا اشاره میاست، 

 دهد که انسان اختیار ندارد و مجبور است.این نشان می مدتی هم یک کتابی نگه داشته، برای هر

 خورد منافات با اختیار انسان دارد از جمله: نیز بعضا مطالبی به چشم می هادر میان حکمت

 « .حَتَّى یَکُونَ الْحَتْفُ فِی التَّدْبِیرِ، تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِیرِ»فرماید: نهج البالغه می 41حضرت در حکمت  نمونه سوم:

 تدبیر خود او است. نیز کارها آنچنان تسلیم مقدرات هستند تا جایی که گاهی حتی مرگ انسان 

 رودکند و همه چیز بر اساس تقدیر الهی پیش مییعنی اگر مقدر باشد، انسان به دست خودش زمینه مرگ خودش را فراهم می

 «.حَتَّى تَکُونَ الْآفَةُ فِی التَّدْبِیرِ، الْمِقْدَارُ عَلَى التَّقْدِیرِ یَغْلِبُ»فرماید: نهج البالغه می 154حضرت در حکمت  نمونه چهارم:

 شود. کند که تدبیر و محاسبات ما خودش سبب افت و اشکال میتقدیر الهی آنچنان بر تدبیر ما غلبه می

 ست زیرا امورسرانجام ابی ای ندارد وفایدهخواهد بگوید تدبیر میگذارند تدبیر به جایی برسد، پس گویا نمیها ر حقیقت اینیعنی د

تواند تدبیر کند و هر تدبیری مبتال به آفت هل هذا اال الجبر، وقتی انسان اختیاری ندارد و نمی از جای دیگری مقدر شده است و
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مثال زدم و دو نمونه  در نهج البالغه دو نمونه از خطبه، به هر حال از موارد مذکور است، معنایش این است که انسان مجبور است

 ها معذوریم.از بیان آنکمبود فرصت ها. البته موارد زیاد است ولی به خاطر از حکمت

ه بر خالف ک الم( بدانیم که مطالبی در آن وجود داردتوانیم متنی را منتسب به حضرت علی )علیه السمشکل این است ما چگونه می

و  ین داریم انسان مختار استبا جبر و عدم اختیار انسان مخالف است، یعنی ما یق اعتقادات قطعی و مسلم شیعه است، شیعه قطعا

 .است باالخره یک شبهه و مانعی در برابر اعتبار نهج البالغه لذا این مطالب

 شود:جا دو مسئله مطرح میدر واقع این

 یکی مسئله اختیار و جبر است که آیا انسان مختار است یا مجبور؟  اول:

مسئله است که در طول هم و به یک معنا به  اختیار سازگاری دارد؟ یعنی دو اینکه قضا و قدر چگونه با در ومسئله قضا و قدوم: 

آید که دوم اینکه اگر بگوییم مختار است در ادامه این سوال پیش میآیا انسان مختار است یا مجبور؟ اول اینکه هم پیوسته است. 

ضا و کسی بگوید خود قممکن است  است. جبر نیز همان قضا و قدراختیار قابل جمع است؟ نتیجه پس قضا و قدر الهی چگونه با 

 قدر دلیل بر این است که انسان مختار نیست. 

برای  ر یک( هچه آنهایی که قابل به تفویض شدند و چه آنهایی که قائل به جبر شدند)که از مسیر صحیح منحرف شدند  هااتفاقا آن

برای حفظ اصل عدل رو به تفویض آوردند و جبریون اهل تفویض اصول اعتقادی به این بیراهه کشیده شدند،  حفظ یک اصل از

اوند خدافعال انسان را مخلوق خود انسان بدانیم با توحید ند: اگر گویمیل توحید رو به جبر آوردند. دسته دوم برای حفظ اص

هر کاری که انسان انجام پس است و یکی از مخلوقات خدا افعال انسان است همه چیز در این عالم مخلوق خدا منافات دارد. اگر 

ما برای اینکه گرفتار ها آنهد مخلوق خدا است، لذا اگر گفته شود این مخلوق خود او است با توحید منافات دارد، به گمان دمی

  .چند دسته هستند بته خود جبریونقائل به جبر شویم ال جز اینکه ای نداریمشرک نشویم و به توحید ملتزم شویم چاره

اری از بسی از آنجا که افعال انسان را مخلوق خدا بدانیم، ض شدند گمان کردند که اگرکسانی هم که در این مسئله قائل به تفوی

ه اینکتواند مخلوق خدا باشد و با عدل و حکمت خدا سازگار نیست. لذا برای قطعا نمی ی انسان از مقوله شر و ظلم است،کارها

  به نظریه تفویض آوردند.رو لت خداوند را حفظ کنند اصل عدل و عدا

ه هم منتسب ب تواندبرداشت نادرست از مسئله خلق افعال انسان است و اینکه باالخره افعال انسان چطور میاز ها ناشی همه این

 خدا باشد و هم مستند به انسان؟ 

 نظریات مختلف درباره اختیار انسان

سان اساسا مختار است تردیدی نیست، ما یک نظریه جبر داریم و یک نظریه کسب داریم که در واقع نو شده همان نظریه در اینکه ان

پس مجموعا چهار نظریه کلی جبر است و  هر دو در یک راستا است و یک نظریه تفویض داریم و یک نظریه االمر بین االمرین. 

 وجود دارد:

  ند االمر بین االمرین است.ن معتقدآنچه که امامیه به آ. 4

هایی که قائل به تفویض شدند برای خودشان آنر جای خودش به تفصیل بحث شده است. باطل است و دکه نظریه تفویض . 6

  اند که ادله رد شده است.هآورد ایادله
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  .بیین شده و بطالنش آشکار شده استهم باطل است که این هم در جای خودش تکه آن نظریه جبر . 1

ر نظریه د مشکلیک برای فرار از چون  ست که ماهیتا فرقی با آن نداردای از نظریه جبر انظریه کسب نیز در واقع یک ارائه تازه. 1

 ند. اهپناه آورد جبر به آن

ری در یسان هیچ تاثنظریه جبر معنایش معلوم است، یعنی انسان اختیار ندارد و افعال انسان مخلوق خداوند است و قدرت و اراده ان

  تحقق آن ندارد.

 تخواهد همه امور را به خدا نسبحفظ کند در عین حال می خواهد اختیار انسان را فی الجملهنظریه کسب در واقع ضمن اینکه می

ایجاد فعل از جانب خداوند مقارن با قدرت واختیار انسان است، این مقارنت نیز از قبیل مقارنت ظرف و دهد. طبق این نظریه 

نها مقارنت دارد.  تیار در تحقق فعل او تاثیر ندارد بلکه است نه اینکه تاثیر داشته باشد، یعنی طبق این نظریه قدرت و اخت مظروف

 انسان اختیار ندارد. هم طبق این نظریه  یتا همان نظریه جبر است.رسد این بیشتر بازی با الفاظ است و ماهبه نظر می

نظریه است اما در دیدگاه امامیه انسان مختار است و در عین حال افعالش به خداوند منتسب  نظریه تفویض درست نقطه مقابل این

 است. 

دهم و بعد مالحظه خواهید فرمود که اساسا حضرت علی )علیه السالم( نظریه االمر بین االمرین یعنی چه؟ اجماال یک توضیحی می

حضرت علی )علیه السالم( انسان آورده است و دقیقا  بر اختیاردالل که این  عنوان را مطرح کرده و است خودش اولین کسی است

 فرموده است، بعد باید بیاییم سراغ این چند مورد و توجیه این موارد.آن را بیان در همین نهج البالغه در مواضع مختلف 

 بحث جلسه آینده

 پس ما باید دو مطلب را توضیح دهیم: 

ست و هم تفویض الم( بر اساس برخی از فرازهای همین نهج البالغه هم جبر را رد کرده ااساسا خود حضرت علی )علیه الس اول:

 امر بین االمرین را ارائه نموده و شواهدش را بیان کنیم.را و نظریه 

مر بین ات و ببینیم این موارد با نظریه باید ببینم که منظور حضرت چیس ه،بیان شد بر جبر به عنوان شاهداین چند موردی که  دوم:

 االمرین تطابق دارد یا ندارد؟ 

 «والحمدهلل رب العالمین»


