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  «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 تحقیر دیگران ومدسته دوم : مانع س  موانع

 حضرت علی هایها و نامهخطبه ،هاعرض کردیم دسته دوم از موانع محتوایی اعتبار نهج البالغه وجود برخی مطالب در حکمت

ما نع دومی که در این رابطه قابل  .جای شک و شبهه دارد )علیه السالم( از حضرت علیان است که فی نفسه صدورش )علیه السالم(

در . تبرده اس در برخی از موارد عباراتی تحقیرآمیز در مورد دیگران به کار )علیه السالم( سی است این است که حضرت علیربر

نیم که یبمی اما در موارد متعددی و بررسی کردیم، دادیم یحضتو آن را بود که  )علیه السالم( رت علیحضمانع اول بحث خودستایی 

اتی در مورد برخی به کار برده و برخی تعبیر فصاحت و زیبایی است، در اوج بالغت و انمشکالکه  )علیه السالم( حضرت علی

 . رسدنظر می ی بهرگازناساها بین آنها قابل جمع نیست و ها و نامهمتها و حکر خطبهیدیگران فرموده که با سا مطالب را درباره

 ،گاهی این تحقیرها به صورت جمعی است و گاهی به صورت فردی :البالغه ذکر شده است جتحقیرآمیز به دو نحو در نه کلمات

یک عقیده و یک فکر را تحقیر کرده و گاهی یک فرد خاصی را با ای از افراد یعنی گاهی گروهی از مردم یک شهر یا مجموعه

رج بعضا نسبت به مردم بصره یا مردم کوفه یا سپاهیان خوا تحقیرهااین مثال  ،فردی گاهی گاهی تحقیر جمعی است ولذا  ،تحقیر کرده

 و نهروانیان است و گاهی نیز نسبت به شخص مثل اشعث بن قیس است.

  انواع تحقیر در نهج البالغه 
عنوان بیان و چهار ها را در ضمن که آن کنیممشاهده می )علیه السالم( انواع تحقیرها را در کلمات حضرت علی ،به جز این تفاوت

  .کنیم هایی برای آن ذکر مینمونه

  .عقلی و سفاهت و کم خردی متصف کرده استدیگران را به بی )علیه السالم( گاهی حضرت علی عقلی و سفاهت:بی .1

  .چهارپایان است بهدیگران تشبیه  در کالم حضرت علی )علیه السالم( یک نوع تحقیره به چهار پایان: ی. تشب2

 بعضی از امور به عنوان منقصت در پدر و مادر شخص یعنی ،یک نوع تحقیر این است که شغل پدر فالنی چیست :. تنقیص پدر3

  ذکر شده است.

  .یک قسم از تحقیرات نیز اشاره به نقص جسمی بعضی از افراد است اشاره به نقص جسمی:. 4
 بی عقلی و سفاهت . 1

  :مثل یا شخصی متهم به بی عقلی و سفاهت شده است گروهدر آن نوع اول از تحقیرات که 

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 1311/اردیبهشت /22 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  4114 رمضان 11مصادف با:      مانع سوم: تحقیر دیگران و بررسی آن -دسته دوم  –موانع محتوایی اعتبار   :جزئی موضوع      

 33جلسه:                                                                                                       
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خَفَّتْ » ...فرمایند:نهج البالغه که خطاب به مردم بصره بعد از جنگ جمل می 41در خطبه  بیان حضرت علی )علیه السالم( .1

 .تان سفیهانه استیعقولتان سبک، و خردها ؛«...  عُقُولُکُمْ وَ سَفِهَتْ حُلُومُکُمْ

یا اَشْباهَ الرِّجالِ وَال رِجالَ، حُلُومُ  » ...: دنفرمایمیخطاب به مردم کوفه  نهج البالغه حضرت علی )علیه السالم( 72در خطبه  .2

ای کسانی که رویاهای  ،ننمایامرد یعنی ای نامردان و  ،که مرد نیستیدیای شبیه مردان در حال ؛«...  الْحِجالِ االْطْفالِ، وَ عُقُولُ رَبّاتِ

 .(زیرا زن حجله نشین عقلش مغلوب احساسش است)گانه دارید و عقلهایتان به اندازه عقل زنان حجله نشین است کودکانه و بچه

الْأَحْلَامِ وَ لَمْ آتِ لَا أَبَا لَکُمْ وَ أَنْتُمْ مَعَاشِرُ أَخِفَّاءُ الْهَامِ سُفَهَاءُ »  :فرمایدخطاب به نهروانیان مینهج البالغه  63در خطبه حضرت . 3

شما مردمى سبکسر و غرق در خیاالت احمقانه هستید. اى مردم بى ریشه، من که شرّى برایتان نیاوردم،  ؛«بُجْراً وَ لَا أَرَدْتُ لَکُمْ ضُرّاً.

  .و زیانى براى شما نخواستم

أَیُّهَا الْقَوْمُ الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ الْمُبْتَلَى  »فرماید: نهج البالغه می 72در خطبه همچنین حضرت  .4

که بدن هاى شما حاضر و عقل هاى شما پنهان و افکار و آراء شما گوناگون است و زمامداران شما  یاى مردم؛ «. بِهِمْ أُمَرَاؤُهُمْ

 . ندارید عقل یعنی ،یعنی بدنهایتان اینجاست ولی عقلتان اینجا نیست. دچار مشکالت شمایند

ی و سبک سری و سفاهت و رویاهای عقلی و کم عقلبی مردمی را با )علیه السالم( مالحظه کردید که حضرت علیاین چهار مورد در 

  .تحقیر کرده است کودکانه
 تشبیه به چهارپایان. 2

  . مانند:در برخی از موارد حضرت کسانی را به چهار پا تشبیه کردند

چهار پایانى مى مانید که چوپان آنها را به  ؛«کَأَنَّکُمْ نَعَمٌ أَرَاحَ بِهَا سَائِمٌ إِلَى مَرْعًى وَبِیٍّ وَ مَشْرَبٍ دَوِیٍّ »نهج البالغه:  421خطبه  .1

 برد ها را به سمت آبشخور میچهارپا و گوسفند هستید که چوپان این . یعنی شما مانندبه چراگاه وبا خیز، و آبشخور دردانگیز برده

وَاللَّهِ فَ : »فرمود الْحُکْمُ إِالّ هللِاِنِ زد  خطاب به یکی از شاعران منسوب به خوارج که فریاد نیز حضرت نهج البالغه 481در خطبه . 2

ه تو حق آشکار شد در حالیک« نِ الْمَاعِزِلَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ فَکُنْتَ فِیهِ ضَئِیلًا شَخْصُکَ خَفِیّاً صَوْتُکَ حَتَّى إِذَا نَعَرَ الْبَاطِلُ نَجَمْتَ نُجُومَ قَرْ

  .آنگاه تو همچون شاخ بز نر فورا پدیدار شدی ،نبودی و صدایت آهسته تا زمانی که باطل عربده کشید چیزیمقدار بودی و بی
 پدر . تنقیص3

ه )علیه السالم( اعتراضی ب حضرت علی صحبت یاندر م ساشعث بن قی کهن بود کردمشغول صحبت در مسجد کوفه حضرت  .1

 ابْنُ عَلَیْکَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ اللَّاعِنِینَ، حَائِکٌ»و گفتند: با تندی به او نگاه کردند  )علیه السالم( حضرت علیایشان کرد، در این هنگام 

رش را یعنی شغل پد)لعنت خدا و لعنت همه لعنت کنندگان بر تو باد ای بافنده پسر بافنده  :به او فرمود؛ 1«حَائِکٍ، مُنَافِقٌ ابْنُ کَافِرٍ

 علی ز حضرتیاینجا ن ،بز چران ای فرزند زن گفت ن )علیه السالم( در کربال خطاب به کسیامام حسی که همان طور که  ،گویدمی

  .منافقی یعنی پدرت کافر است و خودت هم ،این منافق فرزند کافر (گوید این بافنده پسر بافندهمی )علیه السالم(

 و عثمان در )علیه السالم( گفتگویی که بین حضرت علی در فرمودند. 461در خطبه  بن اخنس ةرا به مغیر مطلب نظیر همین. 2

نَ اللَّعِینِ ابْیا  »: آن حضرت به مغیره فرمود اهانت کرد، )علیه السالم( به حضرت علی در دفاع از عثمانبن اخنس  ةگرفته بود مغیر

                                                 
 . 47نهج البالغه، خطبه  4
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م رت هحض. فرزند طرد شده نسل بریده، و فرزند درختى که ریشه و شاخه ندارداى ؛ « ... الْأَبْتَرِ وَ الشَّجَرَةِ الَّتِی لَا أَصْلَ لَهَا وَ لَا فَرْعَ

  .تحقیر کردندرا  پدرش و هم خودش

 اشاره به نقص جسمی. 4
که در آن، حضرت یکی از شاعران  481 خطبه مثل اشاره کردند؛ وجود داشتدر مخاطب  به نقص جسمی کهحضرت در مواردی 

 ْثْرَمُاسْکُتْ قَبَحَکَ اللَّهُ یَا أَ :» به او فرمودرا داد( و  ان الحکم اال هلل عاربعد از اینکه ش) حیوانات تشبیه کرده ازبه یکی  خوارج را از

 . این هم یک نوع تحقیر است ،دندانبی یعنیرم ْثیا ا ،دندانبیخدا سیاه رو کند تو را ، ای ، ساکت باش ... «

 بررسی مانع دوم 

 وگاهی به یک فرد  مردم است و ازجمعی بیان شده است. پس تحقیرها گاهی به در نهج البالغه که  تحقیرهایی است ها اجماالاین

 و اجداد ءو آبا ا تنقیص پدریا تشبیه به حیوانات و چهار پایان یعقلی و کم خردی اتصاف به بی ،مالحظه فرمودید که انواعی دارد

)علیه  به هر حال با توجه به اینکه حضرت علی طرف مقابل،ها در جسم بعضی از نقصذکر ها و همچنین و عقیده و اخالق آن

البی طبا توجه به سایر مو  )علیه السالم( سلوک حضرت علیو و روش  ح سخنرانان بوده و با توجه به مشیاز ابلغ و افص السالم(

  رسد.به نظر می بیعج این مطالب وارد شده، )علیه السالم( که در نهج البالغه از حضرت علی

 .ه باشدند یک مانع بر سر اعتبار نهج البالغنتواها میاین نباشد، بنابراین )علیه السالم( حضرت علیاز تعبیرات اصال  ممکن است این

  .داد پاسخی و باید به آنانها بحث کرد این مشکلی است که باید در مورد آن

انکار یک اه، ترین ریعنی ساده، نیست صحیحیکار  ،به انکار انتساب دست بزنیم افور ،خوریماینکه تا به مواردی از این دست بر می

دقت  ،اهل تقوا بوده است اهل فضل و احاطه داشته و به دانش فرض ما این است که سید رضی ،است به گویندهن ساب آنتمتن و ا

انی دسته از سخن نکه مدنظرش آ ند درباره او گفته شدههرچ ،آوری کندرا جمع)علیه السالم(  کرده در اینکه سخنان حضرت علیمی

به هر  ،تالبالغه نیامده اس در نهج )علیه السالم( دو سوم کالم حضرت علی :گویندلذا می ،بوده که فصاحت و بالغت بیشتری داشتند

شده  یافتدر ابقیه مص ،نیست مصادر و منابع این سخنان معلوم که تعدادشان محدود است و م به غیر از مواردیحال ما عرض کردی

در مجموع  )علیه السالم( این کلمات از حضرت علیصدور  قرائن صدق و شواهدی های بررسی صحت انتساب وجود دارد  وو راه

ها وجود دارد که این اشکاالت در آنکنیم ما به مواردی برخورد میوقتی حال تعداد کمی بدون مصدر می باشند.  .شده است بیان

ویل أت جیه وباید ببینیم قابل توبلکه ابتدا  ه،نبود )علیه السالم( و بگوییم از حضرت علی برویم درجه اول نباید سراغ انکار متندر 

ا به انتساب آن رنباید فوری  (خصوص این مورد بلکه در مورد بقیه موارد نه در)صرف وجود چنین شبهاتی به پس  ؟است یا خیر

م( )علیه السالاست و حضرت علی  صادر شده)علیه السالم(  گیرم این سخنان از حضرت علیفرض میاما ما  ،انکار کنیمحضرت 

  :، لذا چند مطلب باید مورد توجه قرار گیرداین را فرموده

ر جهت و بدون مناسبت و نسبت به هبی )علیه السالم( آیا حضرت علی ؟سخنان چه کسانی هستندمخاطب این باید دید مطلب اول: 

 ؟ ی خاصیهایا نسبت به اشخاص و گروه فرموده است این سخنان را کسی
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راه به نگ را علیه حضرت جسه  نآ که فرموده عمدتا سه دسته هستند جمعی بخشی که به صورت عمومی خطاب به یک نآ

 نگ و همراهی کنندگانجسه  یعنی بانیان این، جملیان و پیروان معاویه در جنگ صفین باشند،می نهروانیان که خوارج ، یعنیانداختند

 . کردندها مینیمردم کوفه و بعضی از شامیان که همراهی با ا ،سه جنگ یعنی مردم بصره این با

ها منافقانی و اشعث بن قیس که این ن اخنسة بذکر شده است مثل مغیرص و تنقی رهم چند مورد تحقی از نظر تحقیر نسبت به افراد

طور نبوده که یعنی این ،ها بودنداذیتو ها هها کانون برخی فتناین ،شودها معلوم میآن گیو زند که با توجه به شرح حال بودند

به حضرت که ادی داریم یما مواردی ز د.برخورد کن ها با آنان تحقیر آمیزنقد و اشکال آن صرفا در مقابل)علیه السالم(  حضرت علی

خیلی موارد نیز تالش کرده است که حق را برای  ، دراهانت کردند ولی حضرت متقابال به آنها اهانت نکرده است )علیه السالم( علی

ن بوده که ای هاییها و شرارتخباْثت ،مسئله فتنه انگیزی ،کند اما در این چند موردی که عرض کردیم در واقع مسئله ها بیاننآ

هر جهت زندگی کردند و در واقع کسانی بودند که نه صاحب یک  ی بهافرادی بودند که بار هااین بوده که این عمدهافراد داشتند و 

  .شدند ادی بودند که صرفا برای منافعشان و به اصطالح برای جلب منفعت وارد برخی ماجراهاربلکه اف ،فکر و اندیشه

د کردند برای ریز برخومها تند و تحقیر آرا بشناسیم و در واقع بدانیم اگر حضرت با این تحقیراتپس مهم این است که مخاطبان این 

 ،یدا کندخودش تشفی پ خواهد دیگری را تحقیر کند برای اینکهیک وقت کسی می ،مهم است ،غرض .انگیزی بودهجلوگیری از فتنه

است که ریشه یک فتنه و ریشه یک  ینبرای اوقت  یک ،برتری دهد نکه دل خودش خنک شود و یا بخواهد خودش رایبرای ا

این  لذا مهم این است مخاطبان ،جلوی فتنه انگیزی آنها گرفته شود ،به مردم بنمایاند و آنها را با این حقیقت آشنا کند مشکلی را

 .ها ایستادبرابر این ای دربا چه انگیزه )علیه السالم( چه کسانی بودند و حضرت علیآنان تحقیرها را بشناسیم  و بدانیم 

عث به امام اش ،که حضرت مشغول صحبت بودند این بودبرای فرمود  اشعث بن قیسجمله را به  آن )علیه السالم( اینکه حضرت علی

اشعث  .حضرت برگشت به او آنچنان گفت ،نفع شمابه گویید به ضرر شما است نه این مطلبی که شما می: گفتایشان وسط صحبت 

رب ش بسیار مخقدر زمانی که خلفاء حاکم بودند و هم بعد از آن همیشه یک ن )علیه السالم( کسی است که هم قبل از حضرت علی

. ضرتل حبدوباره در مقابود و  )علیه السالم( یک مدت با حضرت علی ،ی اردوگاه داشتهیچند بار جابجا ،و فتنه انگیزانه داشته

ها از کسانی بودند که حکمیت ست خودش را  همه جا مطرح کند و محور قرار دهد و بعد هم اتفاقا اینخواطوری بود که می ییعن

هایی که خودشان باعث تحمیل این جریان بودند اعتراض کردند که چرا زمان جنگ صفین تحمیل کردند و بعد این را به امام در

د حضرت انب بگیرنجیک شرایطی قیافه حق به  درها معلوم است اگر ینا .هایی که پیش آمدیت را پذیرفتی و آن داستانمجا حکنآ

 . باید به این نحو برخورد کند

برخورد  تندیاشخاص با به هر حال باید همان ابتدا با این  اشعث داشته،او هم شخصیتی مانند  ،است رنیز همینطو مغیره بن اخنس

 . ها گرفته شودشد تا جلوی فتنه انگیزی اینمی

ها ر فرهنگد تحقیر بسنجیم. باید حقیر را در زمان صدور سخن و کالمدیگر این است که ما شدت تحقیر یا اصل ت مطلبمطلب دوم: 

قومی تحقیر و توهین یعنی همین االن ممکن است یک جمله و یک رفتار بین یک ملت و یک  ،ف متفاوت استهای مختلو زمان

این تعبیرات امروز از بعضی  .کندها و شرایط فرق میبه حسب زمان ،ها اعتباری استاین ،باشدباشد و بین ملت دیگر عین احترام 

اینکه یک کسی را اشاره کنند به شغل  ؟یز بوده است یا خیرمدر آن زمان تحقیرآ هابه نظر ما تحقیرآمیز است اما باید ببینیم این
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د در آیا تحقیر بوده یا نه، بای شد کریا بعضی از این چیزهایی که ذاینطور است(  کنم نه اینکه الزاماعنوان احتمال بیان می پدرش ) به

عقلی و سبک سری و سبک مغزی در همه اعصار تحقیر است ولی در مورد بی موارد مثل بعضی از این آن دوران سنجیده شود.

  ؟شده یا نهببینیم در آن زمان تحقیر تلقی می و شود نزما نتوانیم بگوییم باید توجه به شرایط آبعضی از این موارد می

وک شایجاد در واقع غرض حضرت هشدار و وه و مردم یک شهر صورت گرفته، در تحقیرهایی که نسبت به جمع و گر مطلب سوم:

ه اطالع ب ممکن است خیلی با مالطفت و نرمی بیماری را ،شودبیماری مواجه می مثل طبیبی که با ،ْثر بودهؤمنیز گاهی که  بوده

با تندی به غرض تخویف و  دکتر اما یک وقتی است که  ،جا ممکن است خیلی جدی گرفته نشوداین ،مریض یا اطرافیانش برساند

 )علیه السالم( حضرت علی .بگوید نوع مریضی را تر شدن بیماریعمیق ازبیشتر و دقت بیشتر برای جلوگیری  ترساندن و مراقبت

ها به خودشان تلنگری به مردم زده شود که این با این تعابیر هدفش ایجاد شوک به مردم بوده یعنی اهیواقع معلوم است که گ در

 تکان دهد و به حرکت وارا ها طور آن خواست اینحضرت می شود،ْثیر ایجاد نأن آرام و مالیم این تحبا ل زیرا ممکن بود ،بیایند

توجیهاتی که بیان کردیم ) .جمع کمی این اْثر در مورد آنها مشاهده شده است باالخره ولو یکمؤْثر بود. دارد و بعضا این روش 

ها در بعضی از موارد و بعضی ن موارد و بخشی از اینیبرخی در ا ،لزوما اینطور نیست که برای همه این موارد کارایی داشته باشد

  (در بعضی دیگر موْثر است

 را فرموده است حقایق در آینده بعضی از این مطالبگان و برای روشن شدن برای آیند ) علیه السالم(حضرت علی مطلب چهارم:

بایست ذهن مردم در آن می ،ذهن مردم آن زمان را خراب کرده بودند و کردندزیرا با توجه به تحرکاتی که داشتند و اقداماتی که می

عبارت دیگر بعضی از  یعنی به ،ها بعضا الزم بودیبرای آیندگان هم این روشنگر .شدشنا میآن افراد روشن و یدوران نسبت به ا

 ،مشاهده شود آن ها جهت تحقیر درناست به ظاهر بعضی از آ گرچه ممکن ،نه تحقیر ،ها در واقع جنبه روشنگری داشته استاین

 الم()علیه الس هم برای آیندگان که بشناسند و بداننند که حضرت علی ،هم برای مردم هم عصر خودش ،اما در واقع روشنگری است

ده های او به سر منزل مقصود نرسینتیجه نرسید و کارها و برنامهبه  بدانند که اگر در بعضی از مواقع کرد وبا چه مردمی زندگی می

 ،نهج البالغه باشد تواند مانع اعتبارمیناین مطالب نیز  رسدن مواردی که گفته شد به نظر مییلذا با توجه به ا ،به چه دلیل بوده است

 علی قاعده در کالم حضرت یعنی ،اصل است نسبت این موارد در مجموع با همه سخنان حضرت علی نسبت استثناء به مطلب پنجم:

ها در واقع این ،آمدمیاما گاهی استثناء نیز پیش  ،و رعایت شئون مخاطب است بمان تکریم واحترام به مخاط)علیه السالم( ه

م و مهربان مالی ،نرمی یعنی ممکن است پدری نسبت به فرزندانش خیل، استنثائات است که بر خالف آن روش جاری بیان شده است

کنند کسی فقط بیاید این برخورد تند را گزارش کند همه فکر میگر حال ا ،باشد ولی در جایی یک برخورد تادیب آمیز تند هم بکند

عنی قاعده ی، ناء و قاعده استثباید دید نسبت این موارد با کل سخنان آیا نسبت است در حالیکه ،یک آدم تند و عصبانی استاین 

راف هر چند که باید اعت ،در مجموع جنبه استثناء دارد )علیه السالم( این موارد در کالم حضرت علی ؟کدام است و استنثاء کدام است

 ،و در این مقدار  نسبتا زیاد به نظر برسد آن حضرت نیست سخنان ههمآوری کرده، معجی در این کتاب کنیم آن مقداری که سید رض

است کم  نیروانش دارد ممکپو خوارج و معاویه و  مردم کوفه و بصره از )علیه السالم( هایی که حضرت علیاین شکوه و شکایت

م و آن وقت باید ببینی )علیه السالم( مات حضرت علیمجموع سخنان و کل این را نسبت بهبه نظر نرسد ولی باید توجه داشته که ما 

 .قضاوت کنیم
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بالغت در واقع  .مقتضای فصاحت و بالغت است ،باید توجه داشت که خود اینکه حضرت با بعضی اینچنین سخن گفتهمطلب ششم: 

گوید؛ بهمیشه با ادب و احترام و الفاظ آنچنانی سخن  انسان این نیست که امامقتضای حال تم ،یعنی به مقتضای حال سخن گفتن

ینطور این هم ا ،این اقتضای بالغت است ،معنای بالغت است ءاین اتفاقا جز و کند که با این لحن صحبت کندحال اقتضاء می گاهی

  .نیست که بگوییم با بالغت حضرت علی سازگار نیست

و این مطلب نیز مانعیتی در اعتبار نهج البالغه  می توانیم به این شبهه پاسخ دهیم کهتوان گفت مطالبی که بیان شد می مجموعاز لذا 

 ندارد.

 «والحمدهلل رب العالمین»


