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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

. همچنین درباره ه بوددشآوری امیرالمومنین جمعهای خطب و نامه نیز برخی قبل از سید رضی ه گذشته اجماالً گفته شدجلسدر 

 شود:می گفتیم دو کاستی در نهج البالغه دیده و یمردمطالبی را عرض ک غههای نهج البالیش نهج البالغه و کاستیگونگی پیداچ

   .نیست )ع(ت علیرو کلمات قصار حضها مشتمل بر همه سخنان، خطب، نامه .کتاب نهج البالغه1

 . خذ این کلمات بیان نشده است.اسناد و مأ2

ی صورت هایتالش ،ن این دو کاستیاست و لذا گفتیم برای جبرا بوده یک امر معمول در این سنخ از آثار عدم ذکر مآخذ شاید البته

ها علی)ع(در آن آورده شده و هم اسناد آنخنان حضرت سایر سبه عنوان تمام نهج البالغه که هم  است کتابی هاگرفته که آخرین آن

 است. شده ذکر

 به نهج البالغه دو اشکال تاریخی

 ،شودطرح می هاشکاالت در برخی از کتابو کماکان این ااز قدیم االیام مطرح بوده د نهج البالغه اشکاالت یا شبهاتی در مور

دو ن گذشته ذکر شده، قرو ها درابکه در واقع در برخی از کت عمده اشکاالت .دنچند ممکن است از جهاتی با هم متفاوت باشهر

  مطلب است:

  .این کتاب مربوط به سید مرتضی است نه سید رضی.1

  )ع(.نینمسید مرتضی است نه سخنان امیرالمؤ رضی یاسید  .این کتاب نوشته و تألیف خود2

 .نیست از حضرت علی)ع(این مطالب  به حضرت علی)ع( نسبت داده شده و : این کلماتمی گویند ،اشکاالت استها اساس این

 «ما هو نهج البالغه»اند. عمده این شواهد را مرحوم سید هبه الدین شهرستانی در کتاب کرده نشواهد متعددی را بر این ادعا بیا سپس

. به غیر از آن در برخی از و پاسخ دادندچیزی در حدود ده شهبه مطرح کردند به طور کلی ها پاسخ داده است. ذکر کرده و به آن

ا ریشه و اساس این شبهات ام و پاسخ دهیم. متعرض شویم ت راکنیم این شبهاسعی می ها شبهات دیگری مطرح شده که اجماالًکتاب

 این ادعا است. اییید برحکم شاهد و تأ اشکاالت دیگر و نیست )ع(منیناز امیرالمؤنان این است که این سخ

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 

 5931/اردیبهشت /51 :تاریخ                                                             نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
 1441 شعبان 22ادف با: مص                        ها        دو اشکال تاریخی به نهج البالغه و بررسی آن  :جزئی موضوع       

 2جلسه:                                                                         اول             سال       
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در شرح حال سید  (؛ این مورخ مشهوره ق 181)مان است ابن خلکه این اشکال را مطرح کرده از کسانی ک: سخن ابن خلکان. 1

از سخنان امام علی ابن ابی ای د( درباره کتاب نهج البالغه که مجموعهکه شاید اشاره به اهل سنت باش)مردم  :نویسدمرتضی می

اند تهفچنین گدرش سید رضی و همطالب رضی اهلل عنه است اختالف نظر دارند که آیا آن را سید مرتضی جمع آوری کرده یا برا

 1رده و به آن حضرت نسبت داده است.را جمع آوری ک)ع( نیست بلکه کسی آن سخنان علی زانهج البالغه 

رده خدشه ک)ع( و هم در مورد مؤلف آن انتساب نهج البالغه به حضرت علی تمل بر همین دو شبهه است، یعنی هم درمش این عبارت

 دیگر بیان نکرده است.وجهش البته  است.

در لسان المیزان مطرح کرده است. او در مورد  ه ق( 852)م را ابن حجر عسقالنیمطلب نظیر همین  سخن ابن حجر عسقالنی:. 2

به تاب را ک)اینجا دیگر تردید را کنار گذاشته و  را ساخته و پرداخته کرده است : او متهم است که نهج البالغهنویسدسید مرتضی می

 بهکند که به دروغ آن را ن پیدا میه را مطالعه کند یقیر کسی نهج البالغ: هگویدسید مرتضی نسبت داده است( سپس در ادامه می

علی)ع( رضی اهلل عنه منسوب کرده اند زیرا در این کتاب صریحاً به دو سرور ما ابوبکر و عمر رضی اهلل عنهما بدگویی  امیرالمؤمنین

ع( )سخنان حضرت علیاین کتاب که ی بر اینشاهد همین است که یکای که ابن حجر نسبت به ابن خلکان دارد شده است. اضافه

 که به دو تن از خلفاء در این کتاب بدگویی شده است. قرار داده است همینرا نیست 

شی و قری صحابه عباراتی است که از و ب تناقض و چیزهای رکیکاگوید: به عالوه در این کتمی این است که زدیگر او نی شاهد

 2به طور قطع اکثر مطالب نهج البالغه باطل و بیهوده است.این خود دلیل است که شاگردان ایشان بعید است. 

م و این دو نفر در قرن هفتبه هر حال شبهاتی که بقه دارد. و اظهاراتی از این دست شهرت و سا رویتند لبته ابن حجر عسقالنی درا

  است. عمدتاً همین دو شبهه نهم مطرح کردند قرن

به   او بعضاًکالً عدم صحت انتساب این کتابشبهه ه عدم تألیف نهج البالغه توسط سید رضی و شبهه یعنی شبهاین دو  لذا مجموعاً

ن هماند معتقد است ولی برخی دیگرو بیهوده اکثر مطالب نهج البالغه باطل کرده  عسقالنی ادعا )ع( مطرح است. زیراحضرت علی

منسوب به امیرالمؤمنین)ع( است در حالیکه از حضرت علی)ع( نیست و به طور مشخص  شودبخشی که به نقد خلفاء مربوط می

 دهند که این با سلوک علی ابن ابی طالب)ع( سازگار نیست.خطبه شقشقیه را مورد اشکال قرار می

 به نهج البالغه دو اشکال تاریخیبررسی 

 پرداخته است یا ساخته و )ع(حضرت علیاز  واقعاً ینیم آیا این سخنانبب و ادعا باید در ترازوی نقد و بررسی قرار بگیردحال این دو 

 سید مرتضی است. ذهن سید رضی یا
 پاسخ اشکال اول

. از د مرتضی استلیف سیکتاب تأ این فراد قلیلی باشند که قائلندشاید ا .لیف سیدرضی است تردیدی نیستکتاب تأکه این در این

ی لکه این کتاب اثر سید رضی است یا سید مرتضی، ودر اینمردم اختالف دارند  کرده و گفته فاشاره به اختال که ابن خلکان جمله

و صاحبان اثر لفین ایی که شرح حال دانشمندان و مؤهکتابهای تراجم، کتاب ،شیعه همچنین عالمان کثیری از عالمان اهل سنت و

                                                 
 .3، ص3وفیات االعیان، ج 1

 .223، ص 2لسان المیزان، ج 2
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نهج البالغه سید رضی است ندارند و از بین علمای اهل سنت نیز  هآورندعالمان شیعه بیان کردند تردیدی در اینکه گرد  در بینرا 

  افراد بسیاری این عقیده را دارند.
 پاسخ اشکال دوم

 ها است نه سخنان شخص حضرت علی)ع(.این کتاب ساخته و پرداخته آنشبهه عمده این است که 

 بیان کنیم. توانیم شاهد قوی میچند دلیل و  ،نه سید رضی است )ع(نینمامیرالمؤاز  انکه این سخنبر این
 اول شاهد

 و صی عالم، دانشمند، مورد وثوق، اهل زهد، دیانت بوداو شخ .است بااذعان خود سید رضی در مقدمه کت یکی از مهمترین شواهد

ها از کتاب که در برخی قدر مورد اعتماد بوداو آن .نقل نکرده است باشد از عدم وثاقت او کس در مورد او گزارشی که حاکی هیچ

مسلمان نبود ولی اهل ادب و شعر و فن بالغت بود لذا مراوداتی با سید رضی  دوستی داشت به نام ابو اسحاق صابی که اند اونوشته

و  گرفتضان روزه میمن نبود به خاطر سید رضی در ماه ربا اینکه مسلماکه  گذاشتاو به حدی به سید رضی احترام می .داشت

ای از یک تعصب . یعنی هیچ نشانهاق داشتای با ابواسحدانست او مسلمان نیست روابط بسیار حسنهنیز با اینکه میخود سید رضی 

 داری و وثاقت است دردین دینی در برابر این عالم غیر مسلمان از خودش نشان نداده است. حال کسی که معروف به تدین، حریت،

ایشان  . اگرخاطرتان باشد عبارتاست آوری و گردآوری کردهد که این کتاب را جمعند که چه شکیح میاعتراف و تصر مقدمه کتاب

ت و مصائب المشکص ائمه را گردآوری و جمع کنم ولی را دیروز خواندم که من در عنفوان جوانی به فکر این افتادم که خصائ

 و سخنان م نهر آن حضرت را جمع کردقرار دادم که کلمات قصا فصلی و بابی راآن را تمام کنم. سپس می فرماید:  نگذاشت که

ها را نیز ضمیمه ها شد و از من خواستند خطب و نامه؛ زمانی که دوستان این اثر را دیدند مایه شگفتی آنرا هاو نامه خطب طویله

ألوامر و ثانيها الکتب و الرسائل و ثالثها و ا رأیت كالمه)ع( یدور على أقطاب ثالثة أولها الخطب»... فرماید: میسید رضی کنم؛ 

 5...« فأجمعت بتوفيق اهلل تعالى على االبتداء باختيار محاسن الخطب ثم محاسن الکتب ثم محاسن الحکم و األدبالحکم و المواعظ؛ 

چند جا به وضوح  همین مقدمهت را جمع آوری کند. در حضرکه سخنان  به این وادی کشیده شدهکند که چه شد تصریح میاو 

برای من  عمل کند که امیدوارم که اینهم بیان میرا جمع کرده است. سر انجام  رت علی)ع(ضح سخنان توانیم استفاده کنیم که اومی

  .است )ع(سخنان حضرت علی ،که این سخناناست بر این از سید رضی این یک شهادتینه در واقع کأ .مفید باشد

های اربعه )من الیحضرالفقیه، بادر مورد اعتبار کت ان باشد در بحث رجالر خاطرتگا ،تفکیک شود این جا دو بحث باید از هم

ین اختالف است که آیا تمامی ا معتبر است یا خیر؟ روایات این کتب ( این  بحث را داشتیم که آیا همهاستبصار، تهذیب و کافی

که این روایات را از افراد ثقه ، شهادت مؤلفین به اینگرفتقرار می رد استشهادوروایات معتبر است یا خیر؟ یکی از اموری که م

  .دریافت کردند

به این معنا که برای او انتسابش به حضرت  غه آورده از ثقه اخذ شدهدر نهج البالچه که سید رضی آیا هر آن این یک بحث است که

 وده و تردیدی در این نداشته است یا خیر؟علی)ع( قطعی ب

                                                 
 .48،ص1شرح نهج البالغه البن ابی الحدید،ج 1
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نه  کندجمع آوری کرده و به عنوان مطالب ایشان عرضه می این است که این مطالب را به عنوان سخنان امیرالمؤنین)ع(بحث دوم 

 خودش باشد.ذهن که ساخته و پرداخته این

سخنان  این دهد و اینکه)ع( نسبت میین مقدمه به وضوح این مطالب را به حضرت علیامسئله این است که کسی مثل سید رضی در 

عنوان شهادت  بهتوانیم این مقدمه را می بر این اساس. دیانت او تردیدی نیست ی است که در حریت، وثاقت وسید رضی کس .وستا

بعد خواهیم گفت که ابن ابی الحدید در پاسخ به همین شبهه  .است )ع(سخنان حضرت علی ،قلمداد کنیم که این سخنان یا کالشهادة

کنند بخواهند پافشاری کنند همین شبهه در را مطرح می هایی که این شبهه: اگر آنگویدنیست می)ع( که این سخنان حضرت علی

شود و ما راهی به غیر از این برای استفاده از کلمات و سنت رسول خدا رسول خدا)ص( و سایر صحابی مطرح میمورد سخنان 

 نداریم.

به عنوان  تسخنانی که او نقل کرده اس بر اینکهاه روشنی است گو استقدمه کتاب گفته جماال مطالبی که خود سید رضی در ماپس 

مطرح  )ع(سخنان خودش را به نام حضرت علی :که کسی بگویدهای امیرالمؤمین)ع( است نه خودش و اینسخنان و مطالب و نامه

ی که ریخ از او به عنوان کستب تاک رثکاندان و علمای شیعه بلکه در بین دانشم رد فقط کرده است با مقام شامخ سید رضی که نه

سخنان حضرت  که. لذا این خودش یک مؤید و شاهد محکمی است بر ایناندمورد وثوق بوده است، نام برده شریف، مورد اعتماد و

 جمع آوری شده است.ی)ع( در این کتاب عل
 شاهد دوم

 ،هاای بسیاری مشتمل بر برخی از نامههرضی کتاب)ع( است این است که قبل از سید شاهد دوم بر این که این سخنان حضرت علی

که قبل از سید  ه شدهدبرکه اثر علمای شیعه و عامه است نام کتاب  22. حداقل ته شده بودشوکلمات قصار و خطب امیرالمومنین ن

 که سال فوت سید رضی است. 411یعنی سال قرن اول تا اوائل قرن پنجم  زا. یعنی رضی نوشته شده بود

، چطور قبل از والدت ها ساخته و پرداخته ذهن سید رضی استکنم که معلوم شود اگر اینها اشاره میبابه تعدادی از این کت الًاجما

  .بینیمها میهای آنبسیاری از این مطالب را در کتابپای سید رضی رد

و  یرالمؤمنین علی المنابر فی الجمعخطب ام»های حضرت علی)ع( را در کتابی به عنوان ق( که خطبه ه 21)م زید بن وهب  .5

اواخر قرن مربوط به . این کتاب عید روزهای در جمعه ها و است. خطبه های حضرت علی در منبرها جمع آوری کرده« االعیاد

 .اول است یعنی چیزی حدود متجاوز از سیصد سال قبل از سید رضی نوشته شده است

 .«(عخطب علی)» بی دارد به عنوانانصربن مزاحم مؤلف کتاب صفین که کت .2

ها به نام خطبه های امیرالمؤمنین)ع( کتاب «)ع(منینخطب امیرالمؤ»لف کتاب اسماعیل بن مهران از محدثین قرن دوم و مؤ .9

های نوشتند. بی جهت نبوده که مسعودی می نویسد که من با مردمی مواجه شدم که بیش از چهارصد و هشتاد و اندی از خطبهمی

ای من معلوم نیست که آیا منظور این است که آیا از حفظ داشتند یا اینکه این ها بر گوید:ردند. شهید مطهری میعلی)ع( را حفظ ک

ممکن است از حفظ به معنای از بر کردن بوده یا نوشتن به هر صورت این حاکی از اهتمامی است که به خطبه  ،را نوشتند یا هر دو

 حضرت داشتند.آن های 

  .«خطب علیٍ»به نام  دراه ق( کتابی د 211م )هشام بن صائب کلبی مورخ و دانشمند معروف  .4
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طبه ، یعنی خ«زهرا المیرالمؤمنینالخطبةِ »کتابی دارد به عنوان کتاب  که ن دوم هجریوط بن یحیی ازدی، محدث قرمخنف لابو .1

 درخشنده که برای امیرالمؤمنین است.

 ها و خط این شخصهای نهج البالغه را از نوشتهه ق( که به گفته خود سید رضی بعضی از خطبه 212م )دی واق وعمربن محمد  .6

 نقل کرده است.

ه ق( چند کتاب دارد که این کتب مربوط به حضرت علی)ع(  223محدث و مورخ مشهور )م ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی  .7

 های حضرت را جمع کرده است.که خطبه «الخطب»، «یی فی شورکالم عل»است. مثل رسائل علی امیرالمؤمنین، 

، خطبه ها و نامه های حضرت «مالهخطب علیٍ و کتبه علی ع»د به عنوان ه ق( کتابی دار 215ابوالحسن علی بن محمد مدائنی )م  .1

 به کارگزارانش.

  باشد.حضرت می ترین کلماتو عالی ین سخنانرتکه در واقع مشتمل بر به نوشته حسن بن علی شعبه حرانی ،تحف العقولکتاب  .3

صالح بن ابی حماد ابی الخیر از محدثین قرن سوم و از اصحاب امام حسن عسکری)ع( که نجاشی کتاب خطب علیٍ را به او  .51

( را جمع های حضرت علی)عتوان دید که خطبهها را مینسبت داده است. با رجوع به فهرست نجاشی، تعداد زیادی از این کتاب

 ردندآوری ک

بی اباشند که کت)ع( و از دانشمندان اوائل قرن سه میاز اصحاب امام رضاو است  مرقدشان در شهر ریکه  حسنی عبدالعظیم .55

 را به او نسبت داده است. ضرت علی)ع( که نجاشی آنهای حدارند مشتمل بر خطبه

 .«خطب امیرالمؤمنین»مسعدة بن صدقه از اصحاب امام صادق)ع( و امام کاظم)ع( است که کتابی دارد بعنوان  .52

 .که نجاشی این را نقل کرده است« المیرالمؤمنینالخطب »ابراهیم بن خزاز کوفی از دانشمندان قرن سوم که کتابی دارد به نام  .59

 «.من کلمات علیٍمأة حکمة »ه ق( از علمای مشهور عامه که کتابی دارد به عنوان  225م ) ظابوعثمان جاح .54

کرد و به تنهایی ده کتاب درباره سخنان و مطالب حضرت علی)ع( در قرن سوم زندگی میکه جلودی بصری  ین یحیز بعبدالعزی .51

 تألیف کرده است.

در مورد خطبه ها و نامه ها و سخنان و کلمات قصار حضرت علی)ع( نوشته شده است که بعید متجاوز از بیست ودو کتاب لذا 

ایده گرفته که اقدام آن ها را کامل تر کرده باشد لذا با وجود  هامطالعه این کتابالوه بر تشویق دوستان سید رضی، او با نیست ع

غه موجود است و خود سید رضی نیز بعضا اشاره کرده که من این این حجم از کتاب هایی که بخش زیادی از این ها در نهج البال

مطلب را از کدام کتاب گرفتم؛ باز ادعا شود که بعضی از این خطب و مطالب باطل و بیهوده است و مربوط به حضرت علی)ع( نیست 

 حرفی است که از روی تعصب و جهل و به یک معنا عناد مطرح شده است.این 

ثبات ااصل صحت انتساب به امیرالمؤمنین)ع(  این است که بعد از اینکه عمده ن شوند واکه باید بی ری نیز وجود دارد شواهد دیگ

 فی الجمله آن نقض ها و ایراداتی که مطرح شده را نیز جواب دهیم.                                          شد، 

 «والحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                            


