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

عرض کردیم در مورد اعتبار نهج البالغه جنبه اقتضا تمام است و مشکلی ندارد. یعنی مقتضی برای اعتبار و حجیت نهج البالغه با 

د وجود رسحجیت و اعتبار نهج البالغه موانعی نیز به نظر میتوجه به قرائنی که ذکر کردیم وجود دارد و تمام است. اما در برابر 

ت و ما کم و زیاد شدن الفاظ و عبارا شود به الفاظ و عبارات وموانع شکلی که مربوط میشد. گفتیم موانع دو دسته هستند؛ داشته با

این  گردد. اگرعنا و محتوای روایات بر میذکر کردیم. در مورد موانع محتوایی هم گفتیم به مضمون و م چهار مانع و مصداق برای آن

 ها را نفی کنیم، قهرا دیگر مشکلی در اعتبار نهج البالغه وجود ندارد. موانع را بررسی کنیم و مانعیت آن

 بررس موانع اعتبار

 مقدمه

اسا آیا اس م است و آن اینکها به عنوان مقدمه ذکر کنم که مهدانم یک توضیح کلی راین که وارد بررسی موانع شویم الزم میاز قبل 

رسد حدود این مانعیت نسبت به همه روایات و مطالب نهج البالغه جریان دارد یا نسبت به بخشی از مطالب نهج البالغه؟ به نظر می

 رتوان مانعیت را نسبت به آن تصویر کرد بسیار ناچیز و قلیل است و این نکته خیلی مهمی است؛ یک وقت به طوروایاتی که می

تری رفتار انسان باید با احتیاط بیشبینیم، در اینصورت قهرا کال میرا مبتال به اش کتاب نهج البالغه یا اغلب مطالبشکلی سراسر 

 ای بسیار ناچیز است. به چه دلیل؟ ایجاد کند، محدودهمانعیت ها تواند نسبت به آنای که این موانع میکند، ولی آن محدوده

ها و البالغه دویست چهل و اندی خطبه دارد، حدود هفتاد و نه نامه و چهارصد هشتاد حکمت. این تعداد خطبه کرارا گفتیم که نهج

بندی کنیم، یعنی بگوییم محورهای مطالبی که در نهج البالغه  ها را موضوعهای نهج البالغه است، اگر بخواهیم اینها و نامهحکمت

اصلی و فرعی، قابل ذکر  چندین هزار موضوعشده، چه محورها و موضوعاتی است، رت علی )علیه السالم( ذکر از ناحیه حض

مشکلی ندارند. یعنی بخش اعظم متن نهج البالغه هم متقضی در آنها وعات و موارد با قرائنی که گفتیم، این موض هستند.بخش اعظم

ها را دارد، تطابق با آیات و نظر بالغت آن ویژگیمعلوم است علو مضمون دارد، از و تمام است، یعنی مصادر و مدارکش بیان شده 

ها به چشم بخورد. روایت در اغلب روایت نهج البالغه و مضامین آنها وجود دارد، تنها در یک بخش ممکن است این ناسازگاری

ی در ت و هم مانعتوانیم بگوییم نود و هفت درصد مطالب نهج البالغه هم مقتضی در آن موجود اساگر بخواهیم درصد بگوییم می

برابرش نیست، یعنی علو مضمون دارد، مطابقت با روایت دارد، مطابقت با آیات دارد، از نظر شکلی هم عالی است و هم بلیغ و 

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 3111/اردیبهشت /31 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  4114 رمضان8مصادف با:        محتوایی:موانع بررسی  –بررسی موانع شکلی  –اعتبار نهج البالغه  بررسی موانع :جزئی موضوع      

 . عدم عصمت علی )ع(3                                
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کنم. فصیح است، اختالف نقل در آن نیست، نسبت ناروا در آن نیست، تقطیع صورت نگرفته است. البته درصد آن را حدودی بیان می

 وانع اعتبار نهج البالغه عمدتا معطوف به یک درصد ناچیزی از مضمون نهج البالغه است. لذا بحث از م

پس موانعی که در دو دسته بیان کردیم در واقع مربوط به بخش قلیلی از روایات نهج البالغه است، بخش اعظم نهج البالغه از این 

خواهم بگویم دادم. البته نمیل از ورود به بررسی منابع باید تذکر میکلی بود که قب مقدمهابتال و مشکل و موانع دور هستند. این یک 

ت. ای اسخواهم این کلیت را یاد آوری کنم که توجه داشته باشیم که این مانعیت در چه محدودهبا این مطلب همه چیز حل است، می

 رویم. با توجه به این مقدمه سراغ بررسی موانع میحال 

 دیم که موانع دو دسته هستند: موانع شکلی و موانع محتوایی. در جلسه گذشته بیان کر

 موانع شکلیالف( 

در مورد موانع شکلی نهج البالغه چهار مانع ذکر کردیم، به سه مورد از این موانع  خود سید رضی توجه داشته؛ یعنی چیزی نبوده 

ه مسئله تقطیع و عدم اشتمال بر همه سخنان حضرت علی)علیکه سید رضی از آن غافل باشد یعنی مسئله اختالف در متن نهج البالغه، 

ه های ناصحیح و غیر قابل اعتنا است کالسالم( را خود سید رضی در مقدمه نهج البالغه تصریح کرده، تنها مانع چهارم یعنی نسبت

د را خود ایشان یا تعمدا شود، آن سه مورسید رضی در مقدمه به آن اشاره نکرده است، زیرا آن دیگر یک خطای غیر عمدی می

 انجام داده با توجه به روشی که اینجا داشته است یا دیگر توانش بیش از این نبوده است، اما مانع چهارم از روی عمد نبوده است. 

 اما این موانع با مالحظه چند امر قابل رفع است.

 آشنایی با آموزه های دینی.3

گفتیم مسئله موافقت کتاب و موافقت روایت معتبر و اشراف و احاطه به نهج البالغه و اشراف در مورد این موانع با توجه به قرائنی که 

در این مسیر راه گشا است. بخشی از این موانع با اتکاء به این امور چهار گانه قابل حل است، کسی که  های دینیطه به آموزهو احا

های دینی و معارف دینی ندارد، مواجه و رویکردشان به نهج بر آموزههای دینی اشراف دارد با کسی که اساسا اطالعی به آموزه

بدون  رود سراغ نهج البالغه،البالغه خیلی متفاوت است، بله کسی که به معارف دینی اشراف ندارد ولو یک اشراف اجمالی، وقتی می

دیگر حمل کند و یا توجیه کند یا جمع کند لذا های دینی را بداند، در مواردی ممکن است نتواند مطالب را بر یک اینکه آن آموزه

 نی یک اشراف اجمالی داشته باشد. های دینی و معارف دیشود. لذا مهم است که انسان در درجه اول به آموزهدچار مشکالتی می

  اشراف به نهج البالغه.5

سیر قرآن تفروش قسیر قرآن گفته شده است. درجه دوم اشراف به خود نهج البالغه داشته باشد. شبیه آنچه که در مورد قرآن و تدر 

به قرآن، که در نهج البالغه نیز این شیوه، شیوه مهمی است، تفسیر نهج البالغه به نهج البالغه، یعنی کل مطالب موجود نهج البالغه را 

م دیده شود، و مقیدات با ه با هم ببینیم، بعضی کلمات را مفسر بعضی دیگر از کلمات بدانیم، عمومات و اطالقات در برابر مخصصات

ای دیگر چه گفته است و از داند حضرت در خطبهرود در حالیکه نمیاین خیلی مهم است کسی که مستقیما سراغ یک خطبه می

ج شود. پس احاطه و آشنایی با خود نهتواند مبین یا مقید یا مخصص این باشد اطالع ندارد، طبیعتا دچار مشکل میکلماتی که می

 غه در این مسئله بسیار تعیین کننده است. البال

 . آشنایی با کتاب و روایات1
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به ا مگیرد ولی های دینی قرار میدرست است که به نوعی در دل مورد اول یعنی احاطه و آشنایی به آموزهآشنایی با قرآن و سنت 

مضمون و روایتی  کنیم. در مواردی که ببینیمطور خاص در مورد  آیات االحکام و روایاتی که در باب احکام وارد شده بحث  می

در نهج البالغه موافق با یک روایت معتبر یا با یک آیه است و چارچوب کلی آیه و روایات مساعد این معنا است طبیعتا خیلی به 

 شود. خود مرتفع میکند. عرض من این است که در این موارد با مالحظه این نکاتی که گفتیم این موانع خود به کمک تواند ما می

قطیع کرده در جایی تسید رضی نسبت ناصحیحی داده یا  دهیم جاییضمیمه کنیم به این نکاتی که گفتم اینکه ما مثال احتمال می

ای از کالم بریده شده و یا اساسا ذکر نشده است یا در جای دیگر آورده شده، بخشی از این موارد با مراجعه به مصادر است و قرینه

نابع قابل ارزیابی است، گاهی بین متون اختالف است، مثال در همان مانع اول، شناسایی متون مورد اختالف خودش خیلی مهم و م

دارد، بعضی از این ها وجود است، مثال ما در مورد موضوع نقصان عقل در زنان چندین متن داریم که اختالفات بسیاری بین این

د مثال فرض کنید یک متنی یا روایتی اصال در متون شیعه نیامده باشد ولی در متون اهل سنت و بعضی معتبر نیستن متون معتبرند

آمده باشد یا در هر دو آمده ولی بین این دو تفاوت است، در این موارد بررسی این متون و بررسی مصادر روایت از زاویه اعتبار و 

عرض کنم بسیاری از موانع شکلی موجود در نهج البالغه )از این چهار مانع خواهم تواند تاثیرگذار باشد.  میمعتبرتر بودن خیلی می

 که بیان شد( با ابزارهایی که بیان شد قابل رفع است.
 خالصه 

آیات  ها مطابقبا احاطه به آموزه های دینی، با احاطه بر خود نهج البالغه، با دانستن روایات و آیات و اینکه بفهمیم کدام یک از این

ین او اینکه ات است و کدام نیست، از راه ارزیابی مصادر و منابع، از راه مقایسه متون، از راه شناخت فضای صدور روایت، و روای

؛ اینها خیلی تعیین کننده است و  کسی که متخصص باشد توان این موانع را برطرف کردمی روایت در چه شرایطی صادر شده است

ند بسیاری از این موانع را برطرف کند. لذا مجموعا گمان من این است که این موانع شکلی اوال از توابا استفاده از این ابزارها می

قل اها در اعتبار نهج البالغه قابل تقلیل به حدگیرد و تأثیرگذاری کیفی اینحیث کمی محدوده ناچیزی از نهج البالغه را در بر می

 ونه هایی که برایشان ذکر شده را با این طریق به حداقل برسانیم. و نمبرده نام  توانیم بسیاری از  مشکالتما میاست. 

 اما موانع محتوایی

 عرض کردیم این موانع دو دسته هستند:

ا های شیعی یا دینی مشود به بعضی از روایات که مضمون آنها با معتقدات و آموزهر واقع مربوط میاز موانع محتوایی دیک دسته 

 ،علی)علیه السالم( مطرح شده ای مسئله عدم عصمت حضرتاز جمله اینکه در خطبه کردیم، را عرضهایی سازگار نیست. نمونه

ا هدر برخی موارد از خلفا مدح و تمجید شده است، در برخی موارد انسان مجبور بر روش و زندگی خودش آفریده شده است. این

اشد، در این ب گویم امهات آن موارد است نه اینکه منحصردی که میهای شیعی سازگار نیست، البته این مواراموری است که با آموزه

 . بسیار است نهج البالغه زیرا شبهات درباره

 دسته اول 
 عدم عصمت حضرت علی)علیه السالم(   .1

رمودند: فشانزده حضرت علی)علیه السالم(  این مطلب را  و این مطلبی است که با معتقدات شیعی سازگار نیست. در خطبه دویست 

 نَفْسِی مِنْ هُاللَّ یَکْفِیَ أَنْ إِلَّا فِعْلِی مِنْ ذَلِکَ آمَنُ لَا وَ أُخْطِئَ أَنْ بِفَوْقِ نَفْسِی فِی لَسْتُ فَإِنِّی بِعَدْلٍ، مَشُورَةٍ أَوْ بِحَقٍّ مَقَالَةٍ عَنْ تَکُفُّوا فَلَا»
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 مَا ىإِلَ فِیهِ کُنَّا مِمَّا أَخْرَجَنَا وَ أَنْفُسِنَا مِنْ نَمْلِکُ لَا مَا مِنَّا یَمْلِکُ غَیْرُهُ، رَبَّ لَا لِرَبٍّ مَمْلُوکُونَ عَبِیدٌ أَنْتُمْ وَ أَنَا فَإِنَّمَا مِنِّی؛ بِهِ أَمْلَکُ هُوَ مَا

ه خطا از آن هستم ک یعنی از حق گویی یا مشورت دادن به عدل نسبت به من خودداری نکنید که من نزد خود نه برتر« عَلَیْهِ صَلَحْنَا

 و اشتباه کنم و نه در کارها از اشتباه در امانم.

کنند و این با اعتقادات در خودشان بیان میبه صراحت امکان اشتباه و خطا  ظاهر این خطبه این است که حضرت در این عبارات

جا خود که خطا ناپذیرند، اشتباه ناپذیرند اما این شیعی ما سازگار نیست، شیعه معتقد است که ائمه معصومین عصمت دارند به این معنا

کرده  و به آن تصریحاعتراف خودش  بارهامکان اشتباه و خطا را دربه و بر آن اعتقاد خط بطالن کشیده حضرت علی )علیه السالم( 

 است، اینجا این بحث پیش آمده است که آیا این خطبه اصال از حضرت علی )علیه السالم( است یا خیر؟ 
 پاسخ اول

یک راه این است که بگوییم این خطبه به طور کلی از حضرت علی )علیه السالم( نیست، یعنی با مواجهه با این قبیل روایاتی که 

های ما سازگار نیست آن متن را انکار کنیم و بگوییم اصال چنین چیزی متضمن معنایی است که به حسب ظاهر با اعتقاد ما یا آموزه

 نیست. 
 اسخ اولبررسی پ

ه دست ما روایتی که ب یک متنی یا قابل قبول است ولی اگر ینو شواهد قابل اعتماد است، که اانکار متن یک وقت مستند به قرائن 

رفع است یا  ببینیم ضعفش قابلو شود را بررسی کنیم باید اول آن اموری که بعنوان ضعف روایت تلقی می ،ولو ضعیف باشد رسیده 

ترین راه و در واقع پاک کردن صورت مسئله داللی وجود دارد قابل توجیه است یا خیر؟ انکار متن تقریبا ساده خیر؟ اگر اشکال 

است. اینجا سند این روایت ذکر شده است، در منابع و مصادر هم وجود دارد، تنها مشکلش هم همین عدم عصمت حضرت علی 

ن هایی به ایخای تالش کردند پاسیم االیام نیز مورد توجه بوده و عده)علیه السالم( است، البته موضوع جدیدی نیست و در قد

 اشکال بدهند. 
 پاسخ دوم

در خطبه دویست و پنج خالف این را بیان کردند، در آن  خطبه اگر حضرت این را فرموده ولی ها این است که در اینیکی از پاسخ

 سْتَشِیرَکُمَافَأَ جَهِلْتُهُ حُکْمٌ وَقَعَ لَا وَ غَیْرِکُمَا، رَأْیِ لَا وَ رَأْیِکُمَا إِلَى ذَلِکَ فِی تَجْأَحْ فَلَمْ»فرماید: خطبه حضرت خطاب به طلحه و زبیر می

یعنی من در این باره به رای شما و غیر شما محتاج نبودم  «غَیْرِکُمَا عَنْ لَا وَ عَنْکُمَا أَرْغَبْ لَمْ ذَلِکَ کَانَ لَوْ وَ الْمُسْلِمِینَ، مِنَ إِخْوَانِی وَ

آگاه نبودم از شما و دیگران ان مشورت بخواهم که اگر حکمی را و حکمی هم که به آن جاهل باشم واقع نشد تا از شما و دیگر

 شدم. روی گردان نمی

رت کردم، اینکه حضیعتا با شما و دیگران مشورت میم طبدانسترای من روشن است و اگر نمیدانم و همه چیز بیعنی همه چیز را می

 فرماید: همه چیز برای من روشن است نافی مطلب خطبه دویست و شانزده است. می

گوید کند و و خطبه دویست و پنج اشتباه را به کلی نفی می کند و میای گفتند خطبه دویست شانزده امکان اشتباه را بیان میعده

گویند دانستم. این عده در واقع میشما نداشتم و نیازی به اینکه از شما مشورت بگیرم نداشتم و من همه چیز را میمن اصال نیازی به 

 در مقایسه، خطبه دویست و شانزده در حقیقت متشابه و خطبه دویست و پنج ظاهر است. 

 سوال: 
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فهمیم، نه اینکه بخواهد جمع کند، ما کاری ست و نمیگوید: آن جزء متشابهات اشود کرد، میکند، جمع نمیبله حل نمیاستاد: 

دانم و کسی که همه کنم و همه چیز را میگوید من اشتباه نمینداریم، االن منظور معلوم نیست، ما هستیم و ظهور این متن که می

 چیز را بداند خطا در موردش معنا ندارد. 
 بررسی پاسخ دوم

 این پاسخ ناتمام است: 

های خودش است یعنی مربوط به مقام علمی است حضرت در خطبه دویست و پنج فرموده در حقیقت اشاره به دانسته آنچه کهاوال: 

دانم اما آنچه در خطبه دویست و شانزده فرموده است در واقع مربوط به اشتباه در مقام عمل و خطای در یعنی من همه چیز را می

 أَمْلَکُ هُوَ مَا نَفْسِی مِنْ اللَّهُ یَکْفِیَ أَنْ إِلَّا فِعْلِی مِنْ ذَلِکَ آمَنُ لَا وَ»گوید: حضرت میها دو موضوع جدا هستند، مقام عمل است، این

 نه در تشخیص بلکه در عمل، پس اساسا مصب خطبه دویست و پنج با خطبه دویست و شانزده کامال متفاوت است.« مِنِّی بِهِ

ا آنچه که حضرت اینجچون ای ایجاد کند که باید پاسخ داده شود. یک سوال تازهخطبه دویست و پنج خودش ممکن است   ثانیا:

ی اهلل علیه صلدانسته که از یک طرف خداوند به پیامبر)السلم( را باالتر میآله و فرموده، کانه خودش را از پیامبر )صلی اهلل علیه و 

فرماید من نیازی به شما دو نفر و دیگران علی )علیه السالم( می حضرت دیگر طرفو از « و شاورهم فی االمر»و السلم( امر کرده 

 کند که باید  پاسخ داده شود. به مشورت ندارم. این خودش یک شبهه ایجاد می

 سوال

گوید من اصال نیازی به مشورت ای است که میاین هم توجیه دارد، عرض ما این است که این خودش به حسب ظاهر به گونه استاد:

 کنم. ، نه به شما و نه غیر شما، این دو بحث است زیرا اصال حضرت نیامده بگوید که من اصال با شما مشورت نمیندارم
 پاسخ سوم

بعضی در مقام توجیه گفتند که آنچه حضرت علی در خطبه دویست و شانزده فرموده در واقع اشاره به خطا پذیری و امکان اشتباه 

گوید: به من مسایل را بگوید، نیاز به گفتن است و منظور از خطا نه اینکه من خودم اشتباه ه میکارگزارن خود است نه خودش. اینک

بینیم که گاهی بر اساس گزارشاتی که از اطراف و کنم، حکومت من و کارگزاران من امکان اشتباه دارند و به من بگویید. لذا میمی

ه گوید من نیاز به این دارم که بکرد، این هم موید این است، اینکه مییرسید حضرت با کارگزارنش برخورد ماکناف به حضرت می

بینم یعنی در حکومت من  امکان اشتباه است و بیایید به من من مشورت بدهید و حق گویی کنید و من خود را باالتر از اشتباه نمی

 بگویید تا امور اصالح شود.  
 بررسی پاسخ سوم

 ال بدی نباشد و بتواند مشکل را حل کند اما خالف ظاهر روایت است و قابل قبول نیست.رسد این پاسخ احتمبه نظر می
 پاسخ چهارم )برگزیده(

طبه علی )علیه السالم( در این خف کند این است که اساسا حضرت تواند مسئله را حل کند و این شبهه را برطرجوابی که به نظر می

 .کندا نخواهد، اعالم میخد صورتی که ررا د شدر واقع امکان خطاپذیری و اشتباه خود
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به طور کلی امکان اشتباه و خطا در من وجود دارد، اگر حضرت علی )علیه السالم( این را بفرماید یعنی مطلق  گوید:یک وقت می

امکان اشتباه را در مورد خودش بیان کرده که این با آن اعتقاد به عصمت سازگار نیست، اما اگر مقصود این باشد، اگر خدا نخواهد 

 گر اراده الهی نباشد من هم معصوم نیستم، این قابل قبول است. توانم اشتباه کنم، امن هم مثل بقیه می
 موید

فرماید: اند ولی به بعدش توجه نشده است حضرت میای را نقل کردهاتفاقا استثنای بعد این خطبه مؤید این معنا است، کانه یک جمله

 عَبِیدٌ نْتُمْأَ وَ أَنَا فَإِنَّمَا مِنِّی؛ بِهِ أَمْلَکُ هُوَ مَا نَفْسِی مِنْ اللَّهُ یَکْفِیَ أَنْ إِلَّا فِعْلِی مِنْ ذَلِکَ آمَنُ لَا وَ أُخْطِئَ أَنْ بِفَوْقِ نَفْسِی فِی لَسْتُ فَإِنِّی»

؛ این خیلی مهم است. می «عَلَیْهِ صَلَحْنَا مَا إِلَى فِیهِ کُنَّا مِمَّا أَخْرَجَنَا وَ أَنْفُسِنَا مِنْ نَمْلِکُ لَا مَا مِنَّا یَمْلِکُ غَیْرُهُ، رَبَّ لَا لِرَبٍّ مَمْلُوکُونَ

عد بفرماید من نه برتر از آن هستم که اشتباه کنم و نه در کارها و افعالم از اشتباه در امانم مگر اینکه خداوند مرا از نفسم کفایت کند. 

ستیم که در اختیار پروردگار عالمیم و تر است نسبت به آن، زیرا من و شما بندگانی هفرماید آن نفسی که خداوند از من مالکمی

 هیچ خدایی جز او نیست، خدا بود که ما را از آنچه که در آن بودیم بیرون آورد و آنچه که صالح ما بود در آورد. 

مبر ااین استثنا خیلی مهم است و اتفاقا این مطابق با اعتقاد ما درباره عصمت است. ما معتقدیم ائمه معصومین )علیهم السالم(، پی

)صلی اهلل علیه و السلم( و حضرت علی )علیه السالم( معصومند به اراده الهی. این دقیقا همان چیزی است که ما به آن اعتقاد داریم، 

تر در شگیریم، بله جای آن شبهه است، یعنی چه بسا این شبهه و اشکال که بیپس یک وقت این جمله را بدون استثناء در نظر می

ناشی از عدم تلقی صحیح از مفهوم عصمت است مثل مفهوم توسل. آنها تلقیشان از مفهوم توسل این  مطرح شدهبین وهابیون هم 

کنیم در حالیکه ایشان واسطه هستند، در مورد عصمت نیز همینطور است که ما از ائمه )علیهم السالم(  باالصاله و استقالال طلب می

هایی ها شخصیتاپذیری و اشتباه پذیری به اراده الهی و اذن الهی نه اینکه خود ایناست، عصمت ائمه در واقع یعنی نفی امکان خط

 ها نیست.  لذا این اشکال و ایراد وارد نیست.هستند که امکان اشتباه در آن

 «والحمدهلل رب العالمین»


