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 «معن ج آهل الطلرهي    اللع  للي اعدائهم ا للي ححمد   الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

های برخی از مؤلفین نسبت به نهج البالغه مطرح شده این است که نهج البالغه عرض کردیم یکی از شبهات قدیمی که در نوشته

 خالف واقع به حضرت علی)ع( نسبت داده شده است.  های سید رضی است و برسخنان حضرت علی)ع( نیست، بلکه نوشته

 البته در این جهت دو ادعا مطرح است که دیروز اشاره شد: 

 .اینکه نهج البالغه رأساً مربوط به حضرت علی)ع( نیست. 1

ا ادعا ر حضرت علی)ع( نیست، بخصوص خطبه شققیه که این های نهج البالغه متعلق بهگویند: بعضی از قسمت.اینکه بعضی می2

 کنیم.بعداً بررسی می

در مورد ادعای اول یعنی اینکه نهج البالغه اساساً مربوط به سید رضی است نه حضرت علی)ع(، عرض کردیم این مطلبی است که 

 شواهد و قرائنی محکمی برخالفش وجود دارد.

 رضی کسی است که از نظر خصوصیاتخود سید رضی در مقدمه تصریح کرده که این سخنان حضرت علی)ع( است و سید  اول:شاهد 

 اهل کذب و نسبت خالف واقع آن هم به امام معصوم نبوده است.و خلقیات 

و غه ییش از سید رضی در کت  مختل  جمع آوری شده ها و کلمات قصار نهج البالها، حکمتهها، نامبسیاری از خطبه :شاهد دوم

 بیش از آنچه که سید رضی در نهج البالغه آورده رااز این سخنان و حتی بخشی یا بسیاری فین و بزرگان و دانشمندان کثیری، مؤل

 ها آوردند و ذکر کردند.در این کتاب

ها یا کلمات یا سخنان حضرت علی)ع( را در کتاب بخشی از خطبهنام یانزده کتاب یا صاحبان کت  را ذکر کردیم که  در جلسه قبل

 خود درج کردند. 
 ادامه شاهد دوم 

ها به صورت به غیر از این یانزده نفر یا یانزده کتاب نام بیش از صد کتاب دیگر هم ذکر شده که سخنان امیرالمؤمنین در این کتاب

 از جمله: ند افراد مورد وثوق و اعتماد هستند.اهو خط  و سخنان را ذکر کرد هاو ذکر شده است. افرادی که این نامهمتفرق نقل 

 در اصول و فروع کافی متعرض این سخنان شده است.که  ه ق( 823م )مرحوم کلینی . 1

 . است ش به بخشی از این سخنان اشاره کردهدر تفسیر خوی ه ق( 833م )عیاشی . 2

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 

 1931/اردیبهشت /11 :تاریخ                                                             نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
 1443 شعبان 83ادف با: مص                      شاهد دوم و سوم و چهارم و پنجم  -بررسی شبهه دوم   :جزئی موضوع       

 9جلسه:                                                                        اول             سال       
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  .از این مطال  استشامل برخی ه ق(  274م )محاسن برقی . 9

 ،عیون اخبار الرضا ،علل الشرایع، توحید، خصال، ثواب االعمال ،مثل اکمال الدین در کت  متعدد خود ه ق( 833م )شیخ صدوق . 4

 االخبار این سخنان را نقل کرده است. یمعان

به  قیه اشاره کرده است که بعداًششق هه خطبها و از جملش به بعضی از خطبههای خویدر برخی از کتاب ه ق( 418 م)یخ مفید ش .5

 الفصول المختاره متعرض این سخنان شده است. ،جملاختصاص،  در کت ایشان دازیم، یرآن می

رده قیه را آوشخطبه شق وائل المقاالتدر ا از دنیا رفته انبرادر سید رضی که سی سال بعد از برادرش ه ق( 484م )سید مرتضی . 1

 . است

 سخنان حضرت علی)ع( اشاره کرده است.الفهرست و مصباح المتهجد به  ،الغیبه، تبیان، امالیدر  ه ق( 443م )شیخ طوسی . 7

را که در نهج البالغه آمده های بسیاری سخنان امیرالمومنین)ع( فقهای شیعه هستند که در کتاب محدثین و بعضاً ،بزرگان ،این افراد

 ند. اهنقل کرداست 

 ه:لماز ج ند.اهنقل کردرا بسیاری از این کلمات  رود نیزهایشان از کت  منبع به شمار میکه معموال کتاب برخی از مورخین بنام

 ه ق(. 272م )ری . انساب االشراف بالذ1

  ه ق( 833م )کتاب البلدان ابن فقیه . 2

  ه ق( 283م )الطبقات الکبری ابن سعد . 9

 .از این سخنان اشاره کرده است سیاریدر کتاب تاریخ خود به به ق(  813م ی )طبر .4

   ه ق( در تاریخ خود به بخشی از این سخنان اشاره کرده است. 888یا  848م )مسعودی . 5

 .این سخنان را آورده استخود بخشی از در کتاب تاریخ ه ق(  272یا  274م )یعقوبی . 1

هایشان نوعا این سخنان در کتاب کهستند زیعمدتا یا قبل از سید رضی و یا حداقل معاصر و یا کمی یس از سید رضی می این افراد

 را نقل کردند. 

های مختل  است، بسیاری از ها منبع مراجعه محققین در رشتهو مطال  آنی از افراد مورد وثوق که سخنان بسیاربه هرحال جمع 

در این ؟ سخنان سید رضی و ساخته و یرداخته ذهن اوستها ادعا کرد که اینتوان گاه چگونه میدند. آنبیان کر این مطال  را

ه یا کنند این ها مطالبی است کمیادعا چگونه ن خلکان یا ابن حجر عسقالنی باکسی مثل  حقیقت مانند انکار یک امر بدیهی است.

ول تا قرن ا ازمتجاوز از صد کتاب  وقتی ؟اخته ذهن سید رضی استساخته و یرد یا اساساً ( باشدعلوم نیست از حضرت علی)مع

 توان ادعا کرد که این سخنان از سید رضی است؟اند میاین سخنان را نقل کرده .اخر قرن ینجماو

از همان ، آمدی و درر مثل غرراست،  های دیگر نقل شدهمطال  در کتابو بخشی از این سخنان  هم بعد از دوران سید رضیحتی 

 .های بسیاری این سخنان با اسناد و مدارکش نقل شده و روز به روز از حیث سند و منبع و مصدر تکثیر شده استدر کتابموقع 

 نقل شده است.  )ع(از قول امیرالمؤمنیننهج البالغه آمده در این کت  هم آنچه که در توان گفت می اجماالًلذا 

ل کرده نین نقلمؤماز امیرا اگر سید رضی این مطال  را مرسالًتفصیالً ذکر خواهیم کرد و آن اینکه  عداًکه ب اما یک نکته وجود دارد

 ادعایی که اینجا درصدد یاسخ به آن .آن بحث دیگری است ؟دیگر احتیاج به بررسی سندی و بررسی حال روات نداردآیا است 
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ت از ، هرچند ممکن اسنقل شده است (ع، بلکه از حضرت علی)یستساخته و یرداخته سید رضی ن کتاب م این است که اینیهست

که این مبنا ها ت روایات کت  اربعه هستیم ولی آنما قائل به اعتبار و صحقبال گفته شده باشد که  یک راوی ضعیفی نقل شده باشد.

بررسی  را مورد نداه  اربعه نقل کردندارند به هر حال روایاتی که مثل مرحوم کلینی یا شیخ طوسی یا شیخ صدوق در کتقبول را 

یک بحث دیگری است ولی اینکه  این کهه هستند یا خیر ه آیا این روات ثقک کنندها را بررسی میو روات آن دهندسندی قرار می

اسخگو و ادعا ی حرف باطلی است و این شواهد به نحو قوی در مقابل این شبههنفی کنیم  (عما از ابتدا این سخنان را از امیرالؤمنین)

 است.

ود اصحاب خ نویسندگان آن ینج قرن اول نوشته شده که حتی برخی ازصد کتاب در متجاوز از که  دالبته توجه داشته باشی

ولی  در دست دیگران بوده هااین نوشته اند کهنوشته را هابعضی از خطبه بدون تردید برخی از اصحاب ایشان .اندین بودهنمامیرالمؤ

ختیار و در ا تهرا نوش )ع(کسانی بودند که حداقل بخشی از سخنان حضرت علی ، کمیل بن زیاد که ازمثل اصبغ بن نباته دهیبه ما نرس

  .ندادیگران قرار داده

دسته  راشده نوشته  (شوددوران معاصر با سید رضی می که تقریباً)از قرن اول تا قرن ینجم  ها کهمجموع این کتاباگر بخواهیم 

ل از قب و هن یعنی تا سال حدود سیصد و بیست و ،قبل از دوران غیبت نوشته شده است باید بگوییم: بخشی از این کت بندی کنیم 

، تغه را گرد آوری کرده اسبعد از دوران غیبت کبری تا زمانی که سید رضی نهج البال کبری و بخشی از این کت  غیبت دوران

به قرون  و از قرن ینجم فراتر می رودت سید رضی تألی  شده که ادامه ییدا کرده و ونیز بعد از ف ز این کت او بخشی  نوشته شده

 .رسدیعنی قرن هفتم تا نهم میبعدی 
 شاهد سوم 

ند اهقل کرد)ع( را نمنینامیرالمؤ سخنان یک گروه از کسانی که بعضاً یعنی .نداهنقل کردز این مطال  را خود ائمه معصومین)ع( بخشی ا

ا مولی  .نقل شده است (عشی از اینها حداقل توسط خود ائمه)زیاد نباشد ولی بخ مواردش ممکن است . هرچندهستند (عخود ائمه)

  .دهیمشویم و آن را بسط نمیل  است خیلی وارد این محورها نمیعبور اجمالی از این مطا مان بریچون بنا
 شاهد چهارم

 باقی مانده است.بزرگان  از کهاجازاتی 

 کردند اجازه بوده است. اجازه نیز به صورت شفاهی یا مکتوبکردند و نقل میهایی که روایت را تحمل مییکی از روشدر قدیم 

و  اجازات بعضی عاماین  ،دادبه شاگردش می ش تحمل کرده بود،معموال شیخ یا استاد اجازه نقل روایاتی که خودداشت. رواج 

 .دادرا به او می ور خاص اجازه نقل یک روایتیا به ط که استاد برایش نقل کرده بودمه آنچه نقل ه یعنی اجازه برخی خاص بود؛

ها در سلسله سندهای استادان اند یعنی آنبه دیگران داده اجازه روایت نهج البالغه را ،این اجازات برخی از اساتید و مشایخ در

گرفتند و این ن برای نقل نهج البالغه اجازه میاجازه نقل نهج البالغه را دادند یا خودشان از استادشا خودشان و مشایخی که داشتند،

 ش که سخنان ونه خود سید رضی اجازه داده است به شاگردان. یعنی کأادامه داشته استو این سلسله تا خود سید رضی اجازات 

 ،آن موقع مثل االن نبود که در این کتابها مکتوب شود و بنویسند ،را نقل کنندمنین ها و کلمات قصار امیرالمؤمطال  و خط  و نامه

کنند آن ا وقتی روایتی را نقل میاز بزرگان م اکنون نیز بعضی کنند.دادند که روایت را مسندا نقل گرفتند یا اجازه میباید اجازه می
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صال تا اتکنم نقل می (عاز فالنی تا برسد به امام معصوم) او ،از فالنی او ،که من از فالنیگویند: و میکنند مینقل مسند به صورت را 

  .تمام باشد و استناد کامل و

ادند. هم د سید رضی اجازه نقل نهج البالغه را به برخی داده و بعد از آن اساتید و مشایخ اجازه و نقل روایت این اجازه را به دیگران

خنان ساست که سید رضی کانه این  ینحاکی از ا ، به خود سید رضی ختم می شودالبالغه استدر نهج  مطالبی کهروایت  لذا وقتی

ه ب جازه روایت نهج البالغه کهنفس ا یس .نقل کرده است با اتصال به مشایخ خودش همین طورتا برسد مثال به حضرت علی)ع(را 

و ند را نقل نکرده که ساین ها را داشته، اماجازه نقل اینخود سید رضی ا دهدد رضی به قبلش، نشان مید و از سیرسسید رضی می

است و چون نظرش  )ع(که این از حضرت علی که مسئله ییش خودش مسلم بوده نقل کرده است برای این است مرسالً روایت را

ه ( نقل نکردعاز امام) داًو مسنکالم موال بوده است دیگر مورد به مورد این ها را متصالً جهات ادبی و فصاحت و بالغت معطوف به 

 است.

اگر سخن  . زیراسخن سید رضی که این سخن موال است نهبر اینشاهدی است یس نفس اجازه روایت نهج البالغه خودش یک 

این  ،و از او هم به دیگران ود به سید رضی اجازه روایت نهج البالغه را بدهدنیازی نب ،سید رضی بود نیازی به این اجازات نبود

 سخنان موال امیرالمؤمنین)ع( است. ،که این سخنانید است بر اینیک شاهد و مؤ خودش

ای دیگر را هو دیگران نسخه های قدیمی که به خط و امضاء سید رضی رسیدهتوانیم به برخی از نسخهدر همین راستا میچنین هم

یید سید رضی به امضاء و تأساخ شده خود سید رضی استنها که از روی نسخه . برخی از نسخهنیز اشاره کنیم با آن مقابله کردند،

نداشت.  یید اولی وجهی برای اینکه این به امضاء و تأخیمطرح نبود است  آن جهت که این سخنان حضرت علی)ع( اگر . رسیده است

 .باشدید یک مؤ تواندمی ینالذا 

 سوال:

جازه ا در آن بود، در کتابی که مطال  خودشان ی مرسوم نبود.شاید این شیوه در مطالبی که خود ایشان می نوشتند خیل پاسخ:

خواسته، اجازه می ، روایات چه بساهای اخالقی، دستور العملسلوک سیر و ،موضوع مراقبات هایی درکتابالبته  مرسوم نبوده است.

نوشته شده چه بسا  مثال که در مورد فلسفه قی و روایات، اما در مورد یک کتابهای اخالدر مراقبات و دستور العمل مخصوصاً

 .دهممن اجازه می بعد بگوید: ها را بخوانند واین کتابیکی یکی و خط به خط  ،بنشینندمرسوم نبود که 

نیاز به مقابله  داردبا نسخه اصلی شده چقدر مطابقت  ای که نوشتهیم نسخهبخواهیم ببیناستنساخ چیز دیگری است، اینکه  قضیه

 دارد.

 پنجم شاهد 

اعتراف  شوندبرخی از امور بدعت گذار محسوب می ای خاصی دارند و چه بسا درهافکار و ایدهاهل سنت که  مانبرخی از عال

ه ق(  744م )صالح الدین  به نام شاگردان ابن تیمیه زا. از جمله یکی است نهج البالغه سخن حضرت علی)ع(بخشی از ند که اهکرد

تقی  ،عالمه ،امام ،شیخمن از  سید رضی است ولی د نهج البالغه نوشته خودکننگوید: مردم گمان میدر شرح حال سید رضی می
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ن ابی ب بلکه در این کتاب آنچه که از سخنان علی ،ست: نهج البالغه نوشته سید رضی نیگفتابن تیمیه رحمه ا.. شنیدم که می الدین

 1.چه که از سید رضی است شناخته شده استطال  است معلوم است و آن

راطی در دنیای اهل سنت اف هایشود و در حقیقت جزء چهرهگری و یدر وهابیت امروز شمرده میتیمیه یایه گذار افکار سلفیابن 

ها مونهن از این .علی بن ابی طال  است کتاب، این کالمبخشی از طبق گفته شاگردش اذعان کرده است که  یگردد. ومحسوب می

 ،فراوانی داریم که این سخنانهم اعترافات  خرینها گفته شده است و در بین متأتقدم، این سخنشند که در بین علمای مبسیار می با

کند ان میاذع رسماً ،بینیمرا نوشته می البیان و التبیینکه کتاب لسان المیزان و  ،باشد. ما در کلمات مثل جاحظسخنان حضرت می

و  بسیاری از علماء از اهل سنت و اهل تشیع اذعان دارند .در شده باشدصا )ع(تواند از غیر حضرت علیکه این کلمات اصال نمی

 .)ع( استسخنان حضرت علی ،که این سخنانمعترفند به این

 «والحمد هلل رب العالمین»  

                                                 
 .873، ص2الوافی بالوفیات، ج 2


