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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

بلکه توسط بعضی  ،نیست (عکه نهج البالغه سخن امیرالمؤمنین)اند این است کردهاشکاالتی که بسیاری مطرح کردیم یکی از عرض 

خن بر خالف این سقرائنی  از پیروان آن حضرت مانند سید رضی نوشته شده و به او نسبت داده شده است. عرض کردیم شواهد و

 کنون شش شاهد و قرینه بر بطالن این ادعا ذکر کردیم. وجود دارد که تا
 شاهد هفتم  

خنان متواتر بودن این س به تواتر به امیرالمومنین)ع( نسبت داده شده. ،نهج البالغه آمده ری از آنچه که دبرخآن است که قدر مسلم 

خودش شاهدی است  اسناد داده شده است( متواتراً (عها به امیرالمومنین)از خطبه گوییم فی الجمله یعنی برخییکه مفی الجمله )این

نهج البالغه به کلی ساخته و پرداخته ذهن سید رضی است. این مطلب را ابن ابی الحدید در شرح یکی از این ادعا که بطالن بر 

مطالب نهج البالغه  :گویندبسیاری از هوا پرستان می»خطبه های نهج البالغه بیان کرده است. عبارت ابن ابی الحدید این است: 

ن را به سید رضی و دیگری نسبت و گاهی برخی آ اندروهی از فصیحان شیعه آن را ساختهو گسخنانی است که بعدها پیدا شده 

نچه گفتند از غفلت اند و آو از راه روشن گمراه شده ص مردمی هستند که عصبیت دیدگان ایشان را کور کردهاین اشخا .دهندمی

سازم و میجا من با سخنی مختصر این طرز تفکر غلط را برای تو خواننده روشن ینهای سخن ناشی شده است. در اآنها از اسلوب

ها به یست زیرا صحت اسناد بعضی از خطبهاگر بگویند تمام مطالب این کتاب ساختگی است بالتردید صحیح نگویم: می

اند و اینان هیچ ن و بسیاری از مورخان نقل کردهنایا اکثر آ را تمام محدثانتواتر برای ما ثابت شده است و آناز راه  )ع(منینامیرالمؤ

  1.«غرض نسبت دهند کدام شیعه نبودند تا نقل آن ها را به

ع(، به این معنا نیست که )ها و صحت اسناد آن به حضرت علینقل شد، یعنی متواتر بودن برخی از خطبه از ابن ابی الحدیدآنچه 

 هاستی ساختگی بودن این خطبهنفمسئله  ؛تمام و صحیح است بوده و از نظر سندیعی الصدور قطها متواتر است یعنی خطبه این

 ،امری است که به تواتر در مورد حداقل برخی از خطبه ها ثابت شده است این .سید رضی آن را ساخته باشد شخصی مثلکه و این

                                                 
 .121، ص11، جشرح نهج البالغه 1

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 

 8931/اردیبهشت /81 :تاریخ                                                             نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
 1441 رمضان 2مصادف با:                ادعای دوم: تردید در -شاهد هفتم   -ه دوم هبررسی شب  :جزئی موضوع       

                                                                      انتساب برخی از قسمت های نهج البالغه به حضرت علی)ع( و بررسی آن                              

 5جلسه:                                                                       اول             سال       
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ها که به نامه ها یابرخی از خطبهتواتر با  قطعاًل سید رضی است، و پرداخته کسی مث هتتمام نهج البالغه ساخ :که بگوییملذا این

 شود.نقض مینسبت داده شده  )ع(منینمؤامیرال

 ه بررسی ادعای اول نتیج

ت کردیم ثاب را شده یگران یا مثال سید رضی نسبت دادهبه د های نهج البالغهتمام خطبهبر اساس آن که  مجموعا بطالن ادعای اول

 کافی باشد. برای ابطال این سخن نچه که تا اینجا گفتیم کنیم آو گمان می

 نفی انتساب قسمتی از نهج البالغه به حضرت علی)ع( :ادعای دوم

ا است یعنی منکران ی )ع(البالغه به حضرت علی هایی از نهجب قسمتو آن نفی انتساری نیز در این میان مطرح شده ادعای دیگ

  :اندکنندگان در نهج البالغه دو دسته تردید

  کنند.نفی میبه حضرت علی)ع( نهج البالغه را انتساب کسانی که رأسا  .1

 کنند.به حضرت علی)ع( نفی میبخشی از نهج البالغه را انتساب  . کسانی که2

البالغه  نهجبرخی معتقدند بسیاری از مطالب  .اختالف است خود مورد است یا زیاد، کم آن آیا مقدار و است مبخش کدااین اما اینکه 

وارد خواهیم که ما دیگر خیلی نمیاند بخصوص این ادعا را مطرح کردهبرخی در مورد یک خطبه  ست.نی )ع(منینمتعلق به امیرالمؤ

برد ی زمان میخیلها زیرا فرصت ما خیلی کم است و این بحث ،ان و ادعاهای مدعیان را مطرح کنیمو تک تک سخن آن بحث شویم

نهج البالغه متعلق به حضرت علی نیست و جالب این است که  یهاز قسمتابخشی  اندگروهی گفته اما اجماالً ،و ضرورتی ندارد

 .تردید کنندگان هم از علمای اهل سنت هستند و هم از عالمان شیعه

 .میشونمیگفته شده،  هاخصوص در مورد بخشی از خطبهالب و سخنانی که به وارد اصل مطدیگر کنم و  دو نمونه را بیان میتنها 
  نمونه اول

ه این دلیل ، بنیست )ع(منین: این خطبه متعلق به امیرالمؤاندخطبه شقشقیه تردید کرده و گفته مورد راز عالمان اهل سنت دگروهی 

فاء ایشان در مورد خل که. اینچنین سخن بگویدکه درباره خلفاء این سازگار نیست )ع(منینسیاست و سیره امیرالمؤ با کالم اینکه 

هتمامی که ا مخصوصاً ،قابل قبول نیست )ع(در مورد حضرت علی د و تنقیص آن ها است را بیان کند،مطالبی که متضمن عیب و ایرا

برد امور مسلمین شپیهایی که در آن دوران با خلفاء برای نیز همکاریداشتند و فظ وحدت و پرهیز از تفرقه و تشتت برای حایشان 

یا ) 212کنند به خطبه اد میاستن حتی بعضی از علماء )ع( نیست.منیناین است که این خطبه از امیرالمؤ ها همه حاکی از، اینداشتند

ناقض با آن خطبه متخطبه وم مدح شده است. لذا این که در آن خطبه از خلیفه د (ها استبر اساس اختالفی که در نقل این 222

انکار انتساب این خطبه را به حضرت علی  منین نیست. به هر حال برخیهای امیرالمؤاین خطبه جزء خطبه گیرندنتیجه می است و

 کردند.
 نمونه دوم

 قسمتی از)ع( نیست. از حضرت علی ،پرداختهکه در آن به نوعی به مدح خلیفه دوم  212بخشی از عالمان شیعه نیز معتقدند خطبه 

قَلِیلَ  الثَّوْبِ نَقِیُ ذَهَبَ لِلَّهِ بَلَاءُ ]بِلَادُ[ فُلَانٍ فَلَقَدْ قَوَّمَ الْأَوَدَ وَ دَاوَى الْعَمَدَ وَ أَقَامَ السُّنَّةَ وَ خَلَّفَ الْفِتْنَةَ »شرح استبه این  212خطبه 

 باشد(می222صبحی صاحل خطبه و 222خطبه )در شرح ابن ابی احلدید  ...«الْعَیْبِ أَصَابَ خَیْرَهَا وَ سَبَقَ شَرَّهَا 
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استه برکت وجا برخشاره به عمر بن الخطاب است از آنسرزمینی که فالن که اخدا »  :بعد از فوت خلیفه دوم فرمودامیرالمؤمنین)ع( 

پاکدامن و کم عیب ازاین دنیا  ،ت و فتنه را پشت سر افکندشاپا د ها را عالج کرد و سنت را برها را راست کرد و بیماری، کجیدهد

برخی از عالمان شیعه اصل این خطبه را  این موضوع باعث شده. از خلیفه سوم نیز مدح کرده است هم چنین علی)ع(. « .. برفت

ح نهج در شرتقی شوشتری  عالمه محمدرا انکار کرده خطبه از جمله  کسانی که این این خطبه جعلی است. انکار کنند و بگویند 

ان بلیغ را که سخند رضی چون بنایش بر این بوده بلکه سی نیست )ع(این سخن از حضرت علیقطعا وی معتقد است بالغه است. ال

ین کالم را مورد تأمل و دقت قرار بدون اینکه بررسی کند و ا چون دارای فصاحت و بالغت دیده و این سخن را هم جمع آوری کند

کند که این خطبه از حضرت علی)ع( باشد آن بوده است. یعنی به صراحت انکار مید بر خالف که شواه، ولو اینرا پذیرفتهدهد آن

 ناشی از اشتباه سید رضی است که بیشتر به جنبه ادبی و باشد و معتقد است این )ع(منینحداقل بخشی از این خطبه از امیرالمؤ یا

 محتوای آن دقت نکرده است. صناعی این خطبه توجه کرده و در

کتاب تاریخ خودش نقل در  گوید طبری این خطبه رااینکه می و بعد ازمتمایل شده مرحوم شهید مطهری نیز تقریبا به همین نظر 

خطبه  اشتباه شده و سید رضی اینخطبه بر اساس تتبع برخی از متتبعین در اسناد و مدارک نهج البالغه این : نویسدکرده است، می

 .ین نسبت داده استمنبه امیرالمؤ را اشتباهاً

و هم در بین علمای اهل سنت رضی هم در بین عالمان شیعه است ها و انتساب آنها به سید خره تردید در اصالت برخی از خطبهباال

که مربوط  ای بیشتری وجود دارندهها و نامهو معتقدند خطبه هم گذاشتهبرخی پا را فراتر . درمورد خطبه شقشقیه است عمدتاًکه 

. )ع( است را ذکر خواهیم کردمنینسخنان به امیرالمؤ نها و شواهدی که بر عدم تعلق ایآن)ع( نبوده و ما تفصیل به حضرت علی

ین چه در گذشته و چه در ب ،از ده شبهه و ایراد مطرح کردند متجاوز چیزیبیان کنیم(  که این مطلب کامل شود باید آن را)برای این

 علی)ع( نیست.ها منسوب به حضرت خطبه های اخیر که اینصر و متعلق به دورانسندگان معانوی

 بررسی ادعای دوم 

هایی قسمت های نهج البالغه به امیرالمؤمنین است، صرف نظر از جوابپس یک ادعا در مقابل آن ادعای اول نفی انتساب بعضی از  

 . ذکر کنیم برای نفی این ادعا توانیمیک جواب مشترک می مطرح شده است 212که در خصوص خطبه شقشقیه و خصوص خطبه 

استداللی که اشاره کردم مطرح کرده است.  ان است که ابن ابی الحدید درتواند داده شود هممشترکی که به این دو تردید میجواب 

اصل  .دو تردید را پاسخ دهد واند هرتکنم این بیان میالل یک بیان رسا و زیبایی دارد که گمان میابن ابی الحدید در مقام استد

را که به نوعی  هاداند و عاری از تعصبات و آناهل سنت است که خودش را معتدل مییک عالم  اش نیزگویندهمهم است و  استدالل

  .داندبه نوعی از اهل عصبیت می ند،می کن او بعضاً تردید در نهج البالغه تماماً

 .واهد بودآن نیز بر مدعای ما خ ،بعضی از مطالب نهج البالغه صحیح است یعنی بعضی صحیح نیستاگر گفته شود »: گویدوی می

ای از علم بیان را دارا باشد و در این خصوص دارای ذوق باشد حتما بین کلمات آشنا باشد و بهره زیرا کسی که با فن سخن و خطابه

 .گذاردو ساختگی فرق میرکیک و سخنان فصیح و اصیل 

ها را گذاری و آنها فرق می، حتما میان سخن آناستاز دو نفر  است که یبینی که مشتمل بر سخنان ادبایبدفتری  ،تو خواننده اگر

شاعر معروف را ورق بزنیم  «تمامابو»دیوان داریم اگر مثال  صحت و سقم آنهمه آشنایی که با شعر و  با ما .دهیاز هم تشخیص می
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وش اه و رر دهیم که شعر او بای در آن بیابیم با ذوق شعری خود تشخیص میو یا یک قصیده را از دیگر و در اثنای آن چند قصیده

است از دیوان وی  «ابونواس»ه اشعار را که منسوب ب از یشناس بسیار بینی که دانشمندان شعریم. نشاعری مغایرت دارد او در

وق به چیزی جز ذد و در این خصوص الفاظ و سبک با اشعار او مناسبت ندارنها مسلم شده است که از نظر کردند زیرا برای آحذف 

 اند.نکردهخود اعتماد 

از یک سرچشمه جاری شده است و مانند جسمی  تی که درست درباره نهج البالغه تأمل کردی می بینی که تمام آنده وقخواننتو 

مجید است که اول آن مانند  یا مانند قرآنین جزء دیگر است، ماهیت ع آن در دهد که جزیی ازی را تشکیل میاحدسلوب وبسیط ا

 .«تساها سایر آیات و سورهدر راه و روش و نظم و فن مانند  آنباشد و هر سوره و آیه ط آن مانند آخر آن میو وس وسط آن

این  جنس ابی الحدیدگفت. یعنیاست که ابن مطلبی م همین بگوییم توانیترک به این دو تردید میجواب مشعنوان  چه که بهآنپس 

کنند و قبول دارند از حضرت ها گمان میو سخنانی که آن)ها است که فرقی با سایر خطبه نحوی و ساختارش به سخنان اسلوب

 )ع(از حضرت علیسخنان تواند تشخیص دهد که این آشنا باشد می )ع(کسی که با جنس سخنان حضرت علی .ندارند (است)ع( علی

ها و )ع( در سایر خطبههمان اسلوبی است که حضرت علی کنند که اسلوب این سخنانو متخصصین فن همه اذعان میر است یاخی

  .ها و حکم بیان کرده استنامه

 بخواهند به این مطلباگر افرادی که در انتساب نهج البالغه به حضرت علی شک و تردید دارند » :گویدادامه ابن ابی الحدید میدر 

زیرا جای این اشکال  ،توانیم اعتماد و اطمینان پیدا کنیمد دیگر ما حتی به سخنان رسول خدا)ص( هم نمیو فتح باب کنن کردهتکیه 

ها آن توانیم اعتماد کنیم زیرا همهنیز نمی کلمات خود خلفاء ابوبکر و عمر است که ممکن است آن کالم ساختگی باشد و بلکه به

نه این یک پیکر است که کأ جهت اینبه دانیم ن که این سخنان را ما از امیرالمؤمنین میای لذا .شوندمیاین شک و تردید واقع  مورد

  .واحد است که تناسب بین اجزاء این پیکر کامال قابل مشاهده است

خی رکه باست  )ص(داشیعی ما عقیده دارند که این سخنان مثل سخنان پیامبر خ انبرادر» :گویددر  انتهاء می ابن ابی الحدید سپس

توانیم حکم به جعل ، لذا ما نمیالبالغه نیز همینطور است در نهج )ع(سخنان امیرالمومنین .ظنی السند هستندقطعی الصدور و برخی 

توانیم حکم به صحت و استناد آن نیز نمی دلیل روشنی بر دروغ بودن و کذب آن داشته باشیم و البته صریحانکه ی، مگر اکنیم آن

  .«داشته باشیم ی بر آنکه دلیلکنیم مگر این

 سخنان ساختگی است، آن هم بدون هیچ دلیلی. به چه دلیل ادعاکنیم این کلمات و یک وقت از اول ادعا می مسئله این است که

وانیم این ادعا تیمطور که در مورد کل نهج البالغه نهمان ؟ساختگی است 212یا خطبه  ،مثال خطبه شقشقیه ساختگی است که کنیم

توانیم به بالغه آمده است صحیح است و ما مینیست که هر آنچه که در نهج الاین نهج البالغه  اما معنای نفی ساختگی بودن ،را کنیم

 .ها دو مسئله هستنداین ،تفکیک کرداز هم باید دو را این .مرسالت سید رضی همچون یک روایت معتبر اعتناء کنیم

نیست و گروه : این کتاب کلمات حضرت علی)ع( گویندزنند از اول میالبالغه می اختگی بودن را به نهججعل و س ی که تهمتهایآن

مثل بسیاری از نیز نهج البالغه که کنیم ها ادعا مین. ما در برابر آدانندسخنان نهج البالغه را ساختگی می دوم نیز حداقل برخی از

توانیم . اما آیا میاست )ع(این هم منقول از حضرت علی( نقل شده است، عئمه معصومین)و ا ()صروایات دیگری که از خود پیامبر

. سید گوییمرا نمی؟ نه ما اینمثل روایات صحیح السند قلمداد کنیمها را و آن صحیح است آنچه که در نهج البالغه آمده بگوییم هر



  

32 

 

 ،ها را بیان کرده استها و خطب و حکمتن نامهخذ ایز موارد که نام مآجز برخی ا بهرضی نهج البالغه را مرسال نقل کرده است، 

د رضی سی که حال که تسبرای این کلمات بیان نکرده است. اما این معنایش این نی در اکثر مواقع به همان دلیل که بیان کردیم سندی

( بیان )عمنینمؤکنیم که سخنان خودش را به نام امیرالاو را متهم و است  یجعل هاخطبه یم بگوییم اینمرسال نقل کرده است ما بیای

قابل قبول کنند، برخی از قسمتها تردید میکنند و نه گروه دوم که در گروه اول که رأسا نهج البالغه را انکار می کرده است. این نه از

 . نیست

دو خطبه با بدهیم که به طور کلی جنس این و هم در خطبه شقشقیه  212توانیم هم در مورد خطبه این جواب مشترکی است که می

 .و هماهنگی یکسان است یکپارچگی ها از نظر صنعت، اسلوب، فصاحت، بالغت،سایر خطبه

 های خوداز عالمان شیعه و سنی در کتاب بسیاری شویم.اند که ما وارد آن نمیهایی دادهه در مورد خصوص خطبه شقشقیه پاسخالبت

   اند.و آن را از منابع معتبر نقل کرده خطبه اشاره نمودهد رضی به این ل از سیقب

برای من نقل کرده این خطبه را نزد شیخ ابومحمد  316استاد من ابوالخیر در سال : »کندتصریح می در شرح این خطبهابن ابی الحدید 

ابن رسیدم آیا این خطبه مجعول است؟ : من از ابن خشاب پجا که استاد گفتواندم تا آنعبداهلل بن احمد معروف به ابن خشاب خ

من  ،دانم تو هم یقین به صدق آن داریکه میچنان( است. عدانم که این خطبه از گفتار علی)من به یقین می ،نه به خدا :خشاب گفت

ع کجا و اسلوب بدی ونه این نفس گرم ب گفت: ابن خشا .این خطبه از سخنان سید رضی است :گویندگفتیم بسیاری از مردم می

طرز نویسندگی و اسلوب انشاء او آشنا هستیم  ایم و بهاو را دیده پرورش گفتار های سید رضی؟ ما نوشتهسید رضی و دیگران کجا

هایی که دویست کتاب به خدا قسم من این خطبه را در :پس ابن خشاب گفت .این سخنان هیچ گونه سازشی ندارد انیم که بادو می

ها نوشته شده است. من این خطبه را ام این خطبه در کتابام،آری دیدهالدت سید رضی تصنیف شده است دیدهاز وسال پیش 

  .«اندزیستهو اهل ادب است که پیش از تولد پدر سید رضی می یک از علماءانم که به خط کدام دشناسم و میمی

هم شارحین  .نیست 212کنند که جای تردید در اصالت خطبه نقل می اهل تحقیق از منابع مختلفنیز برخی از  212در مورد خطبه 

معارج نهج »در کتاب  ه ق( 613)م بیهقی ،را نوشته «اعالم نهج البالغه»نهج البالغه از جمله سرخسی در قرن ششم که کتاب 

 212هستند و خطبه  ون پنج و ششرق همه مربوط به ،ابن ابی الحدید ،ابن میثم بحرانی ه ق(، 616)م  قطب الدین راوندی، «البالغه

  را ذکر کردند.

چنین گفته است اگر این کلمات از حضرت علی است چرا ایشان در خطبه شقشقیه درباره خلفاء این جای این پرسش است کهالبته 

به که در خط حییا جای این پرسش است که این مد ،پاسخ داده شود مخصوصا درباره خلیفه دوم. این سوالی است که باید به آن

 الثَّوْبِ قِیُنَ ذَهَبَ لِلَّهِ بَلَاءُ ]بِلَادُ[ فُلَانٍ فَلَقَدْ قَوَّمَ الْأَوَدَ وَ دَاوَى الْعَمَدَ وَ أَقَامَ السُّنَّةَ وَ خَلَّفَ الْفِتْنَةَ »از امیرالمؤمنین باقی مانده یعنی 212

 از دنیا رفت.  کم عیب  فرماید:حضرت می ؛...«ا قَلِیلَ الْعَیْبِ أَصَابَ خَیْرَهَا وَ سَبَقَ شَرَّهَ

 .چه که حضرت در خطبه شقشقیه فرموده سازگار نیستاین خطبه با آن این است که توان گفتحداقل چیزی که در این باره می

چنین گفت جا اینو اینکه چرا حضرت علی)ع( آن باشیم و خطبهویل برای این دتوجیه و تأبه دنبال ند. اینکه ما ها تناقض داراین

ل ، ولی دلیمطلبی است که باید به آن پرداخت ،بود و آن جا چه شرایطی بودچه شرایطی  جا اساساًنیچنین و آیا او این جا این

ای محض مواجهه با دو آیه رآن بهماند که در ق. مثل این میمنین نیستطلب را ببینیم بگوییم از امیرالمؤد که وقتی این دو مشونمی
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کلمات  .خیلی برایمان قابل درک نیست بگوییم این از قرآن نیست ند یا مثال یک معنایی دارند کهکه به نوعی با هم تعارض دار

کر ذ ویل این متشابهاتتأ باید .مثل کلماتی که در قرآن آمده است متشابهات دارد ،ر)ص(مثل کلمات خود پیامب )ع(حضرت علی

  این ساختگی است.توانیم بگوییم یمبه صرف اینکه ما در جایی مواجه با یک چنین سؤالی شدیم ن، شود

به آن  ای اجمالییی داده شده است که اگر وقت شد اشارههاپاسخ 212البته در جای خودش هم برای خطبه شقشقیه و هم خطبه 

 خواهیم  داشت.

انکار کند و  علی)ع( به حضرت بعضاً سا یاانتساب نهج البالغه را رأ تواندسی نمیکگفتیم ه در این جلسات مطالبی کبا لذا مجموعا 

 بداند.ن را ساخته و پرداخته بعضی مثل سید رضی یا آ

ت. ضرت اساز حها خطبهکه این ها را می کند باید دلیل بیاورد نه اینکه ما دلیل بیاوریم بر اینخطبهکسی که ادعای ساختگی بودن 

کند که این کلمات باهم ظن قوی و اطمینان ایجاد می مجموعشما این همه دلیل آوردیم، شواهدی که گفته شد همه بدون تردید، 

او  ه بعضاًو چ چه کالًنیست،  منین: این از امیرالمؤگوید. آن کسی که میایشان است نه ساخته و پرداخته ذهن سید رضی منسوب به

  ه بیاورد.باید دلیل و قرین

 جلسه آینده  بحث

 علی)ع( نیست. حضرت از گویند نهج البالغهرا نیز باید بررسی کنیم که به چه دلیل میادله مخالفان 

 «والحمد هلل رب العالمین»   


