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 «معن ج محمد   آهل الطلرهي    اللع  للي اعدائهم ا  لليالّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

آویی شده است مطرلب عنوان نهج الهالغ  جمعاحت نهج الهالغ  این است ک  آنچ   دی موید یعرض کردیم مهمترین شبهه  اریی  

زیرا  ،ایددو ب ش د شهه  ینا .داده استالمؤمنین نسهت نیست بلک  مطرلهی است ک  سید یضی ب  امیر امیرالمؤمنین)ع(و سب نرن  

هر از سید یضی است و نرم  و کلمرت قصریاز سید یضی است ولی برخی معتقدند برخی از خطب کنند هم  مطرلب برخی ادعر می

  ز حضرت علی)ع(.او برخی 

 نهج ینی بر این ک  آنچ  ک  دمه پنج شببرهد و قرین  ، ار کنونداید ادعر وجود قرائن و شببواهد محکمی بر خالا اینعرض کردیم 

  ذکر کردیم. ده س نرن خود حضرت استالهالغ  آم
 شاهد ششم 

هری ادبی و هم از و صنرعت لاین کلمرت و عهریات هم از حیث شکیعنی اگر دی خود الهالغ  است.  نهج خودمطرلب   شرهد ششم

س نرن    ،یسد ک  این س نرناین مطلب ب  اثهرت می، کرمال د دقت کنیمیخویممحتوا و جرمعیتی ک  دی این سب نرن ب  ششم   حیث

  .یک ش ص عردی نیست

هری ، از دعوت ب  دنیر گریزی و زهد و اقوا و اهذیب نفس گرفت  ار دسبببتویالعملداید هالغ  وجودال ی نهجد جرمعیت مطرلهی ک 

یم نوازی و دعوت ب  محهت و جنگ ار یت هرینحوه نهرد بر دشببمن دی میدان هری جنگی ویانی، از ارکتیکمدیریتی و نحوه حکم

نیسبت ک  دی سب نرن یک    شیزیب  جزییرت،  ملراا کراشب هم بر آن، هری مردم دایی، اصبو  مردم دایی، یو  برنی ب  مردممهر

  .کرد اوان مشرهدهمرت میلک این یدک   ادبی یهرمطلب یا ضمیم  کنید ب  صنرعت این ،یرفت هر یاآنبتوان ش ص عردی 

ابط  ذکر ی بزیگرن این عرص  دی این هی ک ز مطرلاب  برخی  منرسب استشیزی ک  ار کنون بیرن شد صرفرً ادعر نهرشد، ک  رای اینب

  استنرد شود: دانکرده

  .1«النبوي الكالم من عبقةاإللهی و فیه الكالم الذي علیه مسحة من العلم  ألن كالمه)ع(»گوید: دی مقدم  می سید رضی .1

  «.یسدو عطر و بویی از س نرن پیرمهر ب  مشرم میی از علم خدا یهرعلی)ع( نشرن  دی کالم حضرت»
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مثل سید یضی شنرن دی برال بردن مقرم  نند بعضی از شیعیرنگرن ادعر کز نویسبند اک  برخی  همین جمل  سبید یضبی برعث شبده   

 . دهندایشرن قرای می کنند و برابرو یا بر پیرمهران الهی مقریس  میکنند ک  ا)ع( غلو میعلی

 گوید: یاند این است ک  میا پرویانده آننیز بقی   و آن اشریه کرده   ب یکی از مطرلهی ک  سید یضی دی مقدم

 1«اللطیفة التی جمع بها بین األضداد و ألف بین األشتات خصائصهو هذه من فضائله العجیبة و »

  «ه است.کردک  بین اضداد جمع  تنین اسمخصرئص لطیف  و فضرئل شگفت انگیز امیرالمؤاز این »

و اهذیب  غیر از گوش  نشینی و انزواطو  عمر   یگویی د گویند ک شنرن  س ن میآنشبود  وقتی واید عرصب  اربیت نفو  می 

گوید ک  گویی شنرن س ن میآن دشوعرص  بیرن اصو  مدیریت و یههری و حرکمیت میوقتی واید  .  استنفس کری دیگری نداشت

 هری م تلفاحلیل ش صیت ،گره ک  ب  اعرمل بر مردم و مدایا بر آنرننو آیوایی کری دیگری نکرده است دی امرم عمر  جز فرمرن

داشت   عینی وین عرصب  اال  مستمر علمی  شبنر  بزیگی اسبت ک  سبرلهر دیا     زد گویی جرمعپردامی یفتریهری مردم احلیلو 

 .است

ی هنگرم گرهی دالغ  گفت  است، غیر از مطرلهی ک  دی مقدم  نهج اله است. معجب بسبیری  نهج الهالغ  نسبهت ب   ابن ابی الحدید. 2

و ک  ب  اوج شوی آن زمرنی  .کندغوغر می )ع(حضرت علی و دیبریهشود یج میهر عنرن قلم از دسبتش خر شبرح بعضبی از خطه   

   .کندگون  احسرسرت خود  یا بیرن مییسیده است و این فعش

ی ک  دی میدان جنگ شنرن خطرب  من بسببیری دی عجهم از کسبب»گوید: خصببوصببیت جمع بین اضببداد دی نهج الهالغ  می بریهاو دی

ظ  اندیز و موع هنگرمی ک  اصمیم بر پند ومیدان جنگ  سبسس دی همرن  ،طهیعت شبیران داید ون ی همچتطهیع گوییک  خواند می

ص یههرنی پوشبیده است و دی  وون یاههرنی داید ک  لهر  م صب ک  گویی طهیعتی همچ آیدسب نرنی از زبرنش بیرون می  ،گیردمی

عتیهة و  قیسگره دی شهره بسطرم بن  .کنندانرو  میییزند و ن  حتی از گوشبت حیوان  ن  خون حیوانی می ،کنندهر زندگی میدیر

 یک مرد جنگی مثر  بزنند ب  این افراد خواستند ب  عنوانک  هر کسی یا ک  می جنگی مهمیاز مردان فیل) طو عرمر بن  بن حریث

خویم ب  همرن قسم می »گوید: میسسس « نر و مسیح بن مریم.گره دی شهره سقراط حکیم و یوح می شبود و ظرهر مثل می زدند( 

و هر زمرن ک  ام ارکنون بیش از هزای بری خوانده از پنجره سر  قهل ای 2من این خطه  ،کنندهر ب  او سوگند یرد میکسی ک  امرم امت

اعضری  یقلب من اثر عمیقی گذاشبت  است و د آن یا خواندم ار  و وحشبت و بیدایی عمیقی امرم وجود مرا دی بر گرفت  و دی  

م ب  یرد مردگرن و فوت شدگرن از خرنواده و بستگرن و دوسترنم افتردم و دی معنری آن اندیشیدرگره ه رم لرزشی انداخت  است.پیک

 کند. دی البالی این خطه  اوصیف می شنرن پنداشتم ک  من کسی هستم ک  امرم او یا

ام، امر هیچ یک هر قرای گرفت ن دی برابر س نرن آن ن گفتند و مسسس می گوید: شقدی خطهر و فصیحرن و واعظرن دی این بریه س

 3یا نگذاشت  است. ،گذایدح من میکالم دی د  و یو ینثیری ک  اهر اأاز آن

                                                 
 . 54، ص1شرح نهج الهالغ  البن ابی الحدید، ج 1
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 .143،ص11. شرح نهج الهالغ ، ج 3
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 مرنند کسی س ن بگوید ک  گویی ،شودای ک  واید مینین دی هر عرص شاواند اینکسبی نیست، هر کسی نمی  این جرمعیت کری هر

  .هر بر عملش مهمتر استگفت  یعنی مطربقت اینبر عملش،  دی آن عرص  برارین است. اینهر هم  آمی ت  شده

  .ش ص عردی برشد ماواند کالفصرحت و بالغت نمی ،رمین بلندمضاین کالم دایای 

  گوید:میهری مردم دی د  از اأثیر این خطه  1ءارّدی ذیل خطه  غ سید رضی. 9

 2.«و رجفت القلوب  العیون و فی الخبر أنه)ع( لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود و بكت»

 «... هر ب  اسش و اضطراب افتردندد گریرن شدند و  هربدنهر ب  لرزه دیآمده و ششم»

 شنین دی د  مردم اثر کند؟ایناواندی میگرخطیب و موعظ کدام کالم 

هیچ انسرنی  نیست و ب  شبرح قردی ک  زبرن  تاز فصبرحت دی این کالم اسب   هریییییزه کری» :گویددی مقدم  میسبید یضبی    .4

  «.ند دیک کننداواننمی ،و ییش  دایرن ک  دی فصرحت پیشترزند ز آنیم جگوچ  یا من میبرسد و آن اواند ب  عمق آننمی

سرخت  و پرداخت  ذهن سید یضی است ب  این دلیل است ک  از گویند دهند و میکسبرنی ک  این کترب یا ب  سبید یضی نسهت می  

 کند. جهت فصرحت و بالغت بسیری بنرم و شهره بوده است. حر  او دی مقربل این کلمرت اظهری عجز می

  .خود اهل فن بودندک  بالغت این کلمرت س ن گفتند  دی یابط  بر فصرحت ودیگر نیز از سید یضی ک  بگذییم کسرنی 

  .است نقل کردهقهل از سید یضی نین یا مب شی از س نرن و کلمرت امیرالمؤ «یرن و التهییناله»دی کترب  ه ق( 244)م  جاحظ .5

 نیدیشید ال و ب  نقل برخی از بزیگرن یا دی آن جمع آویی کرده )ع(منینصبد س ن از س نرن امیرالمؤ  داید ک  اینوشبت  رحظ ج

شت  گذا «مطلوب کل طرلب من کالم امیرالمومنین علی بن ابی طرلب» کرده است و نرم آن یا و شرح یا ب  فریسی ارجم  آن وطواط

هری کالم عرب یا ب  طوی ای از آن هزای نکت  از زیهرییهر جمل » :دگوی)ع( میجرحظ دی وصف س ن حضرت علی اسبت، آنگره 

  .کرمل دایاست

 .آویدی کردهگرد قهل از سید یضی یا )ع(خطب حضرت علی رن وبرخی از س ن استویان مشهوی عرب ک  از سب ن  ابن نباته. 6

شنین دی وفیرت االعیرن او یا اینابن خلکرن  ت.اس ه ق( 514دی سر ) وفرت سید یضیو اسبت   ه ق( 345ایشبرن متوفری) شون 

این  و ادبی پیشوا بوده، دی علوم ویهری مشه، صرحب خطه ابو یحیی عهدالرحیم بن محمد بن اسمرعیل بن نهرا » ،معرفی کرد است

هر سرخت  و نسرداخت  است. دیاین خطه هریی یا نشدند ک  کسی شنین خطه مگرن متفق القو  سبعردت نصبیب او شبده است ک  ه   

 .«خویدن و استعداد شکوفری وی ب  ششم میهریی از علم فراوانشرن 

، من صبد فصل از  و کثرت نمی افزاید رق آن شیزی جز فراوانیودم ک  انفهر یا حفظ نمای از خطه من گنجین » :گویدمیابن نهراة 

 «.هری علی بن ابی طرلب یا حفظ کردمموعظ 

انفرق آن جز  ک داند ای میک  گنجین  ن و کالم موال یا س است ک  یادیه و ویة ک  اسبترد سبید یضبی بوده و شنین س ن   ابن نهرا

 آید.جدیدی دی آن بدست میمن نکت  و  برز برای من ارزگی داید یمگووقتی می نویسم و وقتی می افزایدفراوانی و کثرت نمی

                                                 
 .33خطه  نهج الهالغ ، 1

 .274، ص4شرح نهج الهالغ  البن ابی الحدید، ج  2
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  .د عهد الحمید استربن دی وفیرت االعیرن از او نرم مییکی دیگر از کسرنی ک  ابن خلکر عبدالحمید .1

یا موید شهه  قرای داد و  ب  حضرت علی)ع( ب نهج الهالغ رلبود ک  انتسبرب مط سبرنی  از ک ن خلکرنابهمرنطوی ک  مالحظ  کردید 

، ثل ابن حجر عسقالنیم ییش  کلمرت کسرنی (.ع)یر حضرت علیسب نرن از سید یضی است   گفت مردم اختالا دایند ک  آیر این

 رب او بیشتکت ینا ولی دیالهت  قهل از او هم بوده  مطرح کرده اسبت،  او اصبل این شبهه  یا   ،گردد ب  ابن خلکرنیهم  بر م فعییر

، نویسنده و س نوی بن یحیی بن سبعید  ابو غرلب عهدالحمید» :کندمعرفی می حمید یا اینگون عهد ال. ابن خلکرن اسبت  ردهمطرح ک

رم  اند برب نجر ک  گفت زنند ار آناسببت. دی بالغت ب  او مثل می هبود رین خلیف  بنی امی مشببهوی، کراب مروان بن حکم اموی آخ

ان او یا م  نگرینر وی دی نویسندگی و امرم فنون علم و ادب پیشوا و پیشترز بود و .او ختم شبد و ب  نگریی بر عهدالحمید گشبوده  

ی نگری   نرم نیاوست ک  یاه بالغت یا دی زم .یا ب  کری بستند و دنهرل  یو سهک او دی آثری  بودند یو  او و سبرمشق قرای داده 

هری طوالنی نگرشت و حمد او اولین کسبی است ک  یسرئل ونرم   ،هری وی حدود هزای ویق اسبت هموای سبرخت. مجموع  نرم  

  «شنین کردنداو  دی فصو  کترب ب  کری گرفت و مردمرن بعد از هر یانرم 

یا حفظ کردم و  )ع(منین علیهری امیرالمؤهفترد خطه  از خطه » :گویدمی )ع(منینهری امیرالمؤخطه عهدالحمید دیبریه  حر  همین

: این هفترد خطه  می گوید «هری سبب ن جوشببیدن گرفت از طهع من ششببم و  ویی من از حد فزون گشببتبالغت و سبب ن

اینچنین  شنرن دیبریه او گفت  شدهک  خود  آن هری س ن جوشیدن گرفت، کسین یا ک  حفظ کردم از طهع من ششم منیامیرالمؤ

 گوید.دی موید کالم حضرت علی)ع( س ن می

اواند رن شطوی میحر  این س ن اند.)ع( بیرن کردهین س نرن حضرت علیاهریی است ک  اهل فن دی برابر یاین هر اعترافرت و اقرا

اش یص دهند ک  س ن سید یضی شیست و س ن حضرت علی)ع( بتوانند ی بودند ک  حد . این افراد دیسب ن سبید یضی برشد  

 شیست. 

لو  و ینبغی » :گوید، میدهداز کالم حضبرت یا دیبریه برز  شرح می  یبعد از اینک  ب شب  221دی ذیل خطه   ابن ابی الحدید. 1

 فلما قیل لهم فی ذلك علیهم أن یسجدوا له كما سجد الشعرا  لقول عدي بن الرقاع قاطبة فی مجلس و تال فصححا  العرب  اجتمع

  1«قالوا إنا نعرف مواضع السجود فی الشعر كما تعرفون مواضع السجود فی القرآن

 ، شریست  است ک  برای آنخوانده شود ین ب ش از خطه  برایشرنافقط شبعراء عرب دی مجلس واحدی اجتمرع کنند و   اگر هم »

برای آن سجده  (... قلم اصرب)یا شنیدند  ی بن یقرعشعراء عرب شعر معروا عد هنگرمی ک  طوی ک  گفت  شدههمرن ،سجده کنند

محل سجود دی آیرت سجده  طوی ک  شمرشنرسیم همرند مر محل سجود دی شعر یا میگفتن ا  شد، وقتی از علت سبجده سؤ کردند

 «شنرسید.قرآن یا می

شنین این کالم این ، اینجر نیزم و اکریم و اعظیم یا نشرن دادراتاوج اح بریسبت دی آن مواضبع  ک  می ن  مثل آیرت سبجده قرآن کأ

 . است

  ؟نداواند شنین حرلتی یا برانگیزایضی می کجر س ن سید

                                                 
 .143،ص11الحدید،جشرح نهج الهالغ  البن ابی  1
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  :یدکند و می گوریس  میس ن ابن نهرا  یا بر ب شی از کالم حضرت مق دی جری دیگری ابن ابی الحدید .3

بعین اإلنصبرا یعلموا أن سبطرا واحدا من کالم نهج الهالغة یسروأ ألف    هذا الکالم الفصبرحة و الهیرن  المعرفة بعلم أهل فلیتأمل »

 1«سطر من  بل یزید و یربی على ذلک فإن هذا الکالم ملزق علی  آثری کلفة و هجنة ظرهرة یعرفهر العرمی فضال عن العرلم

دانند ک  یک سطر از کالم نهج ، میبنگرند ار)ع( یا ب  دید انصعلیحضرت اگر این گفتری  ،آشنر هستند آنهریی ک  ب  علم فصرحت»

  «بلک  این یک سطر بر آن براری و فزونی داید ،الهالغ  مسروی بر هزای سطر از س نرن ابن نهرا  است

نهج الهالغ  ب   زمرنی: »گویدمی بهینید ش  نوشت  است. ،این مقدم  یا ب وانید .نهج الهالغ  دایدای بر مقدم  شحیخ محمد عبده  .11

عد همرن ب«. ک  از غربت و انهریی یهریی یرفتم شنرن ب  من نیرو داد ربت بودم و این کترب آندست من یسید ک  دی اوج انهریی و غ

  شود یک اوضیحی دیبریه نهج الهالغ  بنویسد.برعث می

  .برشندعلمری اهل سنت می هر هم  ازاین

 مقدم  ابن ابی الحدید یایا ب وانید،  مقدم  عهده ،یدنهج الهالغ  یا ب وان رمقدم  سببید یضببی ب حتمر ،این مقدم  نیز طوالنی اسببت

  .ب وانید ار عظمت کالم موال برای شمر یوشن شود

کردم منرظر کرمال عوض شبدم، احسر  می یمنتقل مز نهج الهالغ  ب  ب ش دیگر اهرگره از ب شبی  »گوید: شبی  محمد عهده می 

هری زیهریی از بهترین عهریات دی گرداگرد نفو  پرک دی یدم ک  ایواح بلند معرنی دی لهر دعرلمی می یود یا دگرهی خ .دوشببیم

دهند و از یمکنند و مسبیر دیست هدا یا نشرن  هر اعالم میب  آنب  قلوب صبرا نزدیک می شبوند، یاه یاسبت یا    گردشبند و  

  .شوندر  یهنمون میهری فضل و کمهر برحذی داشت  و ب  جردهگرهلغز 

هری آمرده یا ، د هری آشکری ک  آمرده حمل  ب  دشمنند و دی پریرندیدم دی هم کشیده بر شنگ و دندانهریی میهزمرنی دیگر شهر

ولی خیرالت برطل و پندایهری فرسد یا بر قدیت از  ،کنندیم هر بدون اوسل ب  زوی نفوذیل خودشرن اس یر کرده و دی خرطرهبر م

دیدم یک عقل نویانی ک  هیچ شبهرهتی ب  م لوقرت جسبمرنی نداشت از موکب الهی جدا   گرهی ب  خوبی می. کنندبیرون می میدان

برد و ب  جریگره نوی ت اعلی میون آویده است و ب  ملکوهری ظلمرنی طهیعت بیریا از پرده او ،شبده و بر یوح انسرنی پیوند یرفت  

  دیگر گویی بر گو یلحظرا .سببرزدهری ادلیس یهریش میه دهد، بعد از آنک  از شببرئیسببرند و آن یا دی عرلم قد  جر مییم

 یاه یاست یا ب  ،گویدمدیران جرمع  بر صدای یسر س ن میشبنیدم ک  بر دانشبمندان و   سب ن خطیب حکمت آموز یا می خویش 

د و ب  یاه و یو  ق سببیرسببت ایشببرداید. آنرن یا ب  دقریهر برحذی میگرهلغز دهد و آن هر یا از مواید شببک و ن میهر نشببرآن

 .آموزدهر میهری زمرم دایی و ادبیر یا ب  آنارین دی کند و عرلیکیرست هدایت می

منرن علی بن ابیطرلب جمع آویی کرده امیرمؤ  از کلمرت سید و موالی مراهلل ةآیی این کترب همرن کتربی است ک  سید یضی یحم

بینم و اوصیفی برار از یمایار از آن برای نشرن دادن محتوای این کترب نو من هیچ نرمی یا سبزاو گذاشبت   الهالغ   و نرمش یا نهج

  2.«داید ندایممیپرده بر از آنک  این نرم 
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یث فصرحت و بالغتش و هم از ز حیث مضبرمین بلند  و هم از ح هم اکنیم خود کلمرت نهج الهالغ  اگر ادعر میخالصب  آن ک   

موال  ، کلمرتاین کلمرت بلک  س ن سید یضی نیست هر و نفو ، بهترین گواه و نشرن  است ک  این کتربحیث اأثیرگذایی بر د 

 از قرن سوم اریی  ل فصرحت و بالغت دی طو دانشبویان و سب نویان اه   ،گفت  ادیهرن ینا سبت. منین اسبت بی جهت نی امیرالمؤ

  .این یک ادعری بدون پشتوان  نیستلذا  است. هجری ار امروز

حضرت علی)ع(  س نرن ب  و نفی انتسرب این )ع(انکری این س نرن از حضرت علی سبت س نرن آنقدی زیرد است ک  حر  از این د

 اواند برشد.اوزی شیزی نمی یزی و کین جز از یوی لجرجت و کین  و

 هبحث جلسه آیند

نهج الهالغ  یا سرخت  و پرداخت  ذهن برخی از  داید ک  دی پرس  ب  کسرنی ک  استداللیابن ابی الحدید دی همین مقدم  نهج الهالغ  

 یک استدال  محکم و قوی است.این استدال  کرده است مطرح دانند، شیعیرن می

 «والحمد هلل یب العرلمین»  


