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

ر او این با روح دیانت سازگ اد مرگ مطالب بسیاری بیان شده در حالیکهمذمت دنیا و ینسبت به زهد، دنیاگریزی، در نهج البالغه 

)ع( که از منینکنیم. امیرالمؤ)ص( مشاهده نمیپیامبرمات کل قرآن و این حجم از دنیاگریزی و ترغیب به زهد را در زیر .نیست

د سخنی بگوید و تأکید بیش از حد بر توان)ص( نمیره پیامبریو س سنتقرآن و بر خالف  است قهراً )ص(ربماصحاب خاص پیا

 .اشته استدگریزی وجود مسیحیت ترغیب به رهبانیت، انزاو و دنیا در .مسیحیت منحرف است تمطلبی کند که از رسوبات تفکرا

ها و از فرقه در بعضی منین صوفیه نیز تقریباًیرالمؤالبته در دوران بعد از ام ،از قبل از اسالم این اندیشه و این روش مطرح بوده است

که یا  توانیم ادعا کنیم حضرت علی)ع(تأکید بیش از حد بر مطلبی دارد. حال چطور میل کردندباطی را دنهاشان چنین خآموزه

 ؟ه استدها بوجود آمو در اثر تفکر برخی از فرقه )ع(ت مسیحی داشته یا بعد از دوران حضرت علییر قبل از اسالم و رهبانریشه د

 . نیست )ع(نهج البالغه از حضرت علی ه این است که مطالبدهند ها خود نشاناین

 ، از جمله:واهدی هم بر این مدعا ذکر کردندش

این برخالف  .کرده است ها را حاللکند که خداوند آن)ع( دعوت به دوری از طیباتی میها حضرت علیخطبه زادر برخی  .1

 بر)ص( است.مقرآن و پیا هایآموزه

أَنَّكَ  عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ فَمِنْ: »دستی دانسته استبه نوعی آراستگی را در فقر و تهی (391خطبه )ین در خطبه متقحضرت علی)ع( . 2

لًا دًً فِي ًًِِ  وَ ُُُُوعاً فِي عََِادَةٍ وَ تَََمُتَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ وَ حَزْماً فِي لِينٍ وَ إِيمَاناً فِي يَقِينٍ وَ حِرْصاً فِي عِلْمٍ وَ عِلْماً فِي حِلْمٍ وَ قَصْ

 .1«فِي فَاقَة... 

 ا روح دیانت سازگار نیست.داند و این هم بحضرت تجمل و آراستگی را در فقر و تهیدستی می

چنین شروع کرده این (هیک خانه هشتاد دیناری خرید فهمید که شریح وقتی)در نامه ای که حضرت به شریح قاضی نوشته است  .3

 الِكِينَ وَ تََْمَعُمِنْ مَيِّتٍ قَدْ أُزْعِجَ لِلرَّحِيلِ ًشْتَرَى مًِْهُ دًَرًً مِنْ دًَرِ ًلْغُرُورِ مِنْ جَانِبِ ًلْفَانِينَ وَ ُِطَّةِ ًلْهَ عََْدٌ ذَلِيلٌ هَذًَ مَا ًشْتَرَى»... اند 

                                                 
 .341،ص 31شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 3

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 

 1331/ًرديَهُت /23 :تاريخ                                                             نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
 3441 رمضان 7ادف با: مص    و بررسی آن ها دهم و یازدهم و دوازدهمدلیل  –ادله منکرین استناد نهج البالغه به علی)ع(   :جزئی موضوع       

 3جلسه:                                                                        اول             سال       
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ًعِي ًآلْفَاتِ وَ ًلْحَدُ ًلثَّانِي يًَْتَهِي إِلَ  دَوًَعِي ًلْمُصِيََاتِ وَ ًلْحَدُ ًلثَّالِثُ يًَْتَهِي إِلَ  هَذِهِ ًلدًَّرَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ ًلْحَدُ ًلْأَوَّلُ يًَْتَهِي إِلَ  دَوَ

بِعُ يًَْتَهِي إِلَ  ًلَُّيْطَانِ ًلْمُغْوِي وَ فِيهِ يُُْرَعُ بَابُ هَذِهِ ًلدًَّر   1...«ًلْهَوَى ًلْمُرْدِي وَ ًلْحَدُ ًلرًَّ

را از این خانه  برای کوچ کردن به سرای دیگر او ای کههر از مردای خواآن را بنده»فرماید: آن خانه و می کند بهیحضرت اشاره م

بعد ) ،سرزمین اهل هالکت خریده است ه های فریب از جانب فانی شوندگانای از خان، از او خانهبیرونش کرده است خریده است

مصائب و  ها و حد دوم بهبالآفات و  حد اول به :این خانه چهار حد دارد : (گویدمی این خانه را معین می کند وحدود  حضرت

 «شود.هارم باز میهای تباه کننده و حد چهارم به شیطان گمراه کننده و در این خانه به همین حد چحد سوم به هوس

  .ر نیستاسازگر بمقرآن و احادیث پیا یهابا آموزه به این شدت و گریز از دنیا ترغیب به زهد

ًآلُِْرَةِ أُولَئِكَ قَوْمٌ ًتَّخَذُوً ًلْأَرْضَ بِسَاطاً وَ تُرًَبَهَا  فِي ًلدُنْيَا ًلرًََِِِّينَ فِي لِلزًَّهِدِينَ . طُوبَ ».. :خطاب به نوف فرمودنددر کالمی . 4

ها که زمین ، آنو دلشان از آخرت پر شد و مشتاق آخرت شدند ها که دل از دنیا بریدندبه حال آنخوش »2«فِرًَشاً وَ مَاءَهَا طِيَاً ...

 «.گوارا انتخاب کردند ینو آب را به عنوان نوشیدرا فراش خود قرار دادند  گاه خود و خاکیمنرا نش

تی دوری از دنیا و ح ی وزیرزهد، دنیاگ ترغیب به پیرامون )ع( در نهج البالغهدر کلمات حضرت علیی دموارد زیا به هر حال

و این با تعالیم قرآن و سنت پیامبر)ص( سازگار نیست و ما این مقدار ترغیب به زهد را در سخنان  1.طیبات دنیا مطرح شده است

 بینیم.پیامبر)ص( نمی
 بررسی دلیل دهم 

   . زیرا:ناتمام است این دلیل نیز تحقیقاهل به نظر 

 .یا سخن گفته است )ص( در همه امور عمل کردهو احادیث نبوی و سنت پیامبر قرآنی یهالمؤمنین دقیقا در راستای آموزهامیرا :ًوالً

وم قرآن دنیا فی نفسه مذم و نه سخنی گفته است. در هردنه کاری ک )ص(رگاه نه برخالف قرآن و نه بر خالف سنت پیامبیعنی هیچ

و آمادگی برای سفر ی از دنیا برای کسب فضایل دنمبهرهاما  ،به دنیا استدل بستگی دانسته شده مذموم  شمرده نشده بلکه آنچه

خداوند متعال  بینیمرف در قرآن میبله از یک ط. شده استنیز نیست بلکه مدح  مذمومشمرده نشده بلکه وجه آخرت به هیچ

حیات و زندگی دنیا همه ؛ که 4«وَ تَكاثُرٌ فِي ًلْأَمْوًلِ وَ ًلْأَوْالدًعْلَمُوً أَنَّمَا ًلْحَياةُ ًلدُنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِيًَةٌ وَ تَفاُُرٌ بَيًَْكُمْ  » :فرمایدمی

 اگر .است شده دادهمندی از طیبات ز آن طرف در خود قرآن اجازه بهرهاچ کدام ارزش ندارد ولی دانسته است که هیرا این امور 

یبات را طبسیاری از آن  و 5«... أُحِلَّ لَكُمُ ًلطَّيَِّات... »خداوند در قرآن بگوید:  معنا نداشت بود، بد و مذموم استفاده از این طیبات

)ع( حضرت علیکالم موال رد همین منطق ستند،ها مذموم نیدهد که این. این نشان میها را صادر کندنام ببرد و جواز استفاده از آن

  .کرده استتجلی پیدا 

                                                 
 .77، ص34الحدید، جشرح نهج البالغه البن ابی  3

 .762، ص31شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 2

 . )البته تمام شواهد نوعا ذکر نشده است، لذا کاملتر شدن بعضی دیگر مطالبی را به این دلیل اضافه کردند تا این دلیل تثبیت شود.63و   61اثر التشیع فی االدب العربی،ص 3

 .71سوره حدید، آیه 4

 .4،آیهسوره مائده  2
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غه و سخنان نهج البال اما وقتی همه ممکن است این اشکاالت پیش بیاید؛ینم البالغه یک جانبه به قضاوت بنش د با نهجخورردر باگر 

ست که در قرآن بیان و منطبق با چیزی ا)ص( بوده پیامبر سنتدقیقا مطابق با  ،بنیمهای مختلف میدر بخشرا  )ع(حضرت علی

ته پیش گرفرا  رهبانیت مسیحیروش با دنیا  ه)ع( در مواجهکنیم تا معلوم شد که آیا حضرت علیمی رچند نمونه ذک .شده است

 ی را در پیش گرفته است.مرفین را یا اینکه راه سویا راه رسم مت تاس

َُوً ... أَنَّ ًلْمُتَّقِينَ ذَهَ»: فرمایدمیبه محمد بن ابی بکر نوشته است در مقام بیان صفات اهل تقوی  )ع(ای که حضرت علیدر نامه. 1

وَ  ًلدُنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ وَ لَمْ يَُُارِكْهُمْ أَهْلُ ًلدُنْيَا فِي آُِرَتِهِمْ سَكًَُوً ًلدُنْيَا بِأَفْضَلِ مَا سُكًَِتْ آجِلِ ًآلُِْرَةِ فََُارَكُوً أَهْلَ بِعَاجِلِ ًلدُنْيَا وَ

 1...«ونَ أَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ فَحَظُوً مِنَ ًلدُنْيَا بِمَا حَظِيَ بِهِ ًلْمُتْرَفُ

ها در ، به این صورت که آنبرنده میرت بهرهای آینده آخهای زودگذر دنیا و موهبتافراد با تقوا از نعمت:» فرمایدحضرت می

کنند . هر دو از دنیا استفاده میمانندنصیب میشنوند ولی دنیاپرستان از ذخائر اخروی بییماری از دنیا با دنیاداران همراه ردبرخو

هل تقوی در بهترین جا آنان یعنی ا :فرماید. سپس میی از ذخایر اخروی استمندبه همراه بهره ستفاده اهل تقوی از دنیاولی ا

با توشه شوند و سرانجام می مندهای دنیا بهرهنعمت ازها می نوشند ولذا مانند خوشگذرانان نند و از بهترین نوشیدنیکسکونت می 

 «.روندکافی از دنیا می

 هایعمتدار توصیه به استفاده از مواهب و نهدفمند و جهتبه صورت آید حضرت یمدنیا به میان از مندی و تمتع وقتی پای بهره

نظر حضرت کند و اال فی نفسه دنیا از های دنیا کامال روشن میفین را در استفاده از نعمتو متر بین اهل تقوا کند و مرزدنیا می

  ؟کجاتوصیه کجا و رهبانیت مسیحیت  ینا ست.موم نیعلی)ع( مذ

و دنیا را رها نموده است و زهد تن کرده  عبایی به که ،شکایت کرد از برادرش عاصم نزد حضرت علی)ع(عالء بن زیاد حارثی . 2

ًلْخََِيثُ أَ مَا رَحِمْتَ أَهْلَكَ وَ وَلَدَكَ أَ تَرَى ًللَّهَ لَقَدِ ًسْتَهَامَ بِكَ  نَفْسِهِ ... يَا عُدَيَ» :م را طلبید و به او فرمودامام عاص در پیش گرفته.

ْؤْمًِِينَ هَذًَ أَنْتَ فِي ُُُُونَةِ مَلََْسِكَ وَ جُُُوبَةِ أَحَلَّ لَكَ ًلطَّيََِّاتِ وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ تَأُُْذَهَا أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَ  ًللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ يَا أَمِيرَ ًلْمُ

رِ [ ًلْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوً أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ ًلًَّاسِ كَيْلَا يَتَََيَّغَ بِالْفَقِيكَلِكَ قَالَ وَيْحَكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ إِنَّ ًللَّهَ تَعَالَ  فَرَضَ عَلَ  أَئِمَّةِ ]ًلْحَقِمَأْ

 2«فَقْرُهُ.

از  «ام بک الخبیثلقد استه» ،شیطان تو را سرگشته و حیران کرده است( عدی از عدو و مصغر عدو است) ای دشمن کوچک خود

ه پاکیزه است بر تو حالل کنی که خدا آنچه را ککنی و گمان میتو به زن و فرزندان خودت رحم نمی آیا ،راه به درت کرده است

ناخشنود  از استفاده آن کند و از یک طرفف چیزی را حالل شود از یک طر! مگر میآن ناخشنود است زا، اما از بهره برداری کرده

 پنداری. . تو نزد خدا خوارتر از آن هستی که میتو این کار را کردی؟ باشد

حال به من د، خوریس خشن می پوشی و غذای اندک میلبا انم وقتی این مطالب را شنید در پاسخ عرض کرد شما خودتعاص

  ؟مند شومفرمایید از مواهب دنیا بهرهمی

                                                 
 .361، ص32شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 3

 .14، ص33شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 7
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ست که راهبران حق خود را با خدا واجب کرده ا ، موقعیت من کجا و موقعیت تو کجا؟من مانند تو نیستم «کویح»حضرت فرمود 

  .«انند بار فقر را تحمل کنندوترین مردم برابر بدانند تا فقیران بتضعیف

  بیان کرده است.به والی بصره نیز  ایدر نامهمطالب را حضرت نظیر این 

 خورندمی د و غذای اندکنپوشان لباس خشن میاز یک طرف خودشاست.  همینجامع اضداد است  ه حضرت علی)ع(گفته شداینکه 

  .مند شوددنیا بهره یهااز نعمت کند کهه و رسم را پیشه کرده توصیه میاما به کسی که این را کنند،زندگی می و با آن سختی

است و این بر خالف قرآن و احادیث  نیت و گریز از دنیا کردهحد بر زهد و رهباپس اینکه گفته شده حضرت تأکید بیش از 

صیه به اگر تو )ع(زیرا دیدید که حضرت علی .است یمت است حرف ناتمابلکه از رسوبات تفکر رهبانی مسیحی نبوی)ص( است،

  .دنیا نیز کرده استهای این از نعمت توصیه به استفادهنیز در کنارش  ،انیت و گریز از دنیا کردهرهب

یابیم که یک تفاوت  )ع( در میو حضرت علی )ص(مردم در دوران پیامبربررسی شرایط زندگی ین جهت با قطع نظر از ا :ثانياً

تنگناها و  ،مکه و چه در دورانی که درمدینه بودند چه در بود، ر که آغاز اسالمبم. در دوران پیاه وجود دارددور اساسی بین این دو

ندگی ، با مشقت زدر دروانی که در مکه بودند و بعد در مدینه مخصوصاً ،نان. مسلماقات شدیدی عارض جامعه اسالمی شده بودتضیی

 و رهبانیت توصیه به ترک دنیا و زهدبنابراین . این وضع عمومی مردم بود. خوردندکردند به نوعی که حتی به زحمت نان گندم میمی

ه مسئله دل . البتفراهم نبودسخنان خیلی زمینه این  و انتفاء موضوع بود یعنی سالبه به ،موضوعیت نداشتچندان در آن زمان شاید 

ولی  ،داشت یکسی بود که ثروت زیاد . مثال حضرت خدیجه)س(مکن مربوط نیستی به دنیا به تمکن و عدم تگی و وابستگبست

دند وببسته بودند و حاضر ندند و به همان اندک مالی که داشتند دلی بودند که فقیر بوولی از آن طرف برخ ؛هیچ دلبستگی نداشت

 این اوضاع زمان پیامبر)ص( بود. .دست از آن بکشند

سوی مملکت اسالمی  سیل ثروت به ،پیش آمدبخصوص در زمان خلیفه دوم  ای کهاز فتوحات گسترده پس و )ص(اما بعد از پیامبر

ها نصیب مسلمین که به عنوان غنائم از بعد از جنگچه . یعنی آنثروت بود هیع عادالنتوزچه مهم بود . در این مقطع آنسرازیر شد

  .شدجویان تقسیم میالمال و برخی بین جنگ، به هر حال طبق قاعده باید بخشی در بیتشدمی

به شدت فقیر شدند که جمع ای ، یعنی عدهزیاد شد شدت فاصله طبقاتی به .یع نشدشکال پیدا کرد و ثروت عادالنه توزنقطه ا این

. آنچه که حضرت را وادار ای با دست اندازی به بیت المال ثروت انبوهی برای خودشان فراهم کردند، در مقابل عدهبودند هم زیادی

 نمودندشاهده میمحضرت  گفته شد. که همین وضعی بود ،بایستد و ثروت دنیادر مقابل این دلبستگی و گرایش و رغبت به دنیا کرد 

 آنچه که حضرتشدت در حال فقر و نداری هستند.  و یک عده به دهنددوزی و تکاثر مسابقه مینت اوربرای ثکه جمعی به شدت 

ب مال ش به دنیا و تکاثر و حیاگرنی چون یع ،وید همان وضعیتی بود که اشاره شدگرا وادار می کرد در این شرایط چنین سخنانی ب

خطابات و کلماتش در نهی از این امور بود، در حضرت  ،بودند های در این وادی افتادبود و عدهیج و شیوع پیدا کرده به شدت را

ای که روحیه نند بامقابله ک خواستند با این روحیه چنین فرمودنداگر به شریح قاضی این ،به این افراد است واقع خطاب ایشان نیز

 . شدی میگیر جامعه اسالمآرام آرام دامن

  .ای وارد کندعلی)ع( خدشه استناد نهج البالغه به حضرت نمیتواند در این دلیل نیزاین بنابر
 دلیل یازدهم
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ت که سن حضرت علی این نی. شأزیبنده نیست )ع(از حضرت علی ،بینیم و تناقض در کالمگاهی کلمات متناقض می در نهج البالغه

از  غه یا بخشی از آناشکال دور نگه داریم باید بگوییم نهج البالاین از  را )ع(رت علیضکه حو برای این اقض صحبت کندنتم

  .حضرت نیست

دهد و دیگران و دشنام حساسیت نشان می لعن ،بّحضرت نسبت به س این است که نهج البالغه وجود داردکه در  ییاز جمله تناقضها

ً سَََّابِينَتَكُونُ أَنْ لَكُمْ أَكْرَهُ إِنِّي ...» :دفرمو کنندسب میزمانی که حضرت شنید بعضی از یارانشان شامیان را  . چنانچهکندرا نهی می  و

، ده استر مواردی به لعن دیگران اقدام کرد حضرت دواما از سوی دیگر خ .را دشنام دهنده ببینم ندارم که شما من خوش ؛1...«

به خلیفه سوم گفت: من از عهده علی بر  مغیره پسر اخنسای پیش آمد، مثال زمانی که بین حضرت و خلیفه سوم گفتگو و مجادله

 2..«.يَا ًبْنَ ًللَّعِينِ ًلْأَبْتَرِ وَ ًلَََُّرَةِ ًلَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَ لَا فَرْعَ » :آیم. وقتی وارد میدان شد تا حرف بزند، حضرت به مغیره فرمودمی

بدانیم زیرا این تناقض از شخصیت کسی مثل  )ع(ا مستند به حضرت علیتوانیم نهج البالغه راین حاکی از این است که ما نمی

 .قابل قبول نیست )ع(حضرت علی
 بررسی دلیل یازدهم

برای این  «َابينتكونوً س ًني ًكره لكم ًن» :فرمایدکند و میاگر حضرت علی نهی از سب و لعن میاین دلیل هم باطل است زیرا  

  .اصل لعن مذموم نیستو اال  مذموم است خودش و در شرایط خودش به کار نرود قطعاًاگر در جای نفرین و است که لعن 

د شومالک نمی بدون ،ولی لعن مالک دارد اندین و ظالمین مورد لعن قرار گرفتهیم کافران و مشرکان و منافقینبدر قرآن مکرر می

ای که عده به ین. یعاصحاب و یاران در واقع از این ابزار در غیر موضع خودش استفاده کرده بودند ،کسی را مورد لعن قرار داد

 ود به کار رودلذا این نهی به این جهت بوده است اما اگر لعن در جای خود و در موضع خ .لعن نداشتند لعن کرده بودند قاقاستح

تی و مکان لعن را به درساو موضع  . یعنیضع لعن و نفرین دیگران استاعرف االشخاص به موا )ع(موم نیست و حضرت علیقطعا مذ

  .برای هر کسی و در هر موقعیتی و شرایطیجایی لعن به کار برد،  هربتوان طور نیست که شناخت. اینمی

ریشه و بی ی بی. وقتی کسحقایقی را برای دیگران روشن کند تا انجام دهد را که حضرت این کاردر شرایطی چه بسا الزم بوده 

د با او خواهتد و در انظار دیگران میساییبر)ص( است، مم)ع( که اول اسالم آورنده به پیاآید مقابل حضرت علییمنسب  اصل و

ار است که او را و ماهیت این شخص را نشان دهد ناچ حضرت برای اینکه حقیقت، دهدبله کند و خود را همسنگ او نشان مقا

گاهی شرایط که این چنین با مردم برخورد کند. پس نیمیب)ع( میکجا در سیره حضرت علییر این موارد اندک، غدر و اال معرفی کند 

اء واقع این یک استثن یعنی در. لعن کندآمد که حضرت آن افراد را های خاص پیش میو درموقعیتنسبت به افراد خاصی خاصی 

ر بواسطه بعضی اگ گوییم تناقض است.نمیبین عام و خاص  ،گوییم تناقض استیمچ وقت بین مستثنی و مستثنی منه نما هیاست و 

 . تآمد، اسمش تناقض نیس شیی پیاستثنا از امور

 باشد . )ع(نهج البالغه به حضرت علیدلیل نیز نمی تواند عدم استناد لذا این 

 سوًل:

                                                 
 .73، ص33شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 3

 .312، خطبه 391نهج البالغه للصبحی صالح، ص 7
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ًلْأَبْتَرِ وَ ًلَََُّرَةِ » :ایدمفرت میکه حضرکسی بگوید: این لی ممکن استاست و ب بوده و اینجا لعن: درست است آنجا نهی از سًستاد

 است. و سبّ یک نوع دشنامانی هم  «ًلَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا وَ لَا فَرْعَ 

 سوًل:

فهماند بیگران این است که یک حقیقت و واقعیتی را به د برایکند یادآوری میریشه بودن مغیره را عرض کردم اگر حضرت بی ًستاد:

 ریشه است.یآدمی ب چنین در مقابل من ایستاده و االن مدعی شده استبینید اینکه این شخصی که می

جا و در ها است ولی بهجا کارساز نیست، بلکه جای کنار زدن پردهست. استدالل همهعلمی نی ههایی جای مواجهدر یک صحنه

، شودکند و مدعی میو او را متهم می کندرا قلب میت و حقیقت یواقعایستد و . وقتی کسی مقابل حضرت علی)ع( میموضع خودش

خواهد .  او در حقیقت عالوه بر اینکه میاش راریشه کندیادآوری می حقیقت را و به دیگران اینکه تفهیم کند به اوبرای آن حضرت 

ک این خودش ی ،بیاور که چه کسی بودی و چه کسی هستیهشدار را بدهد که یاد  ینخواهد به خود او نیز ادیگران بفهماند می به

ل کرد و به دالو به جا است این نیست که استدالل شود یا شمشیر بکشیم، بلکه باید به جا شمشیر کشید . مبارزه همیشهمبارزه است

)ع( نیز شود حضرت علیحربه وارد میدان می وقتی با این او .بحث آبرو بردن و آبرو ریزی نیست جا دست دشمن را رو کرد.

 .دهد میشان واقعیات شخصیت او را به دیگران ن
 دلیل دوازدهم

ها است ولی عبارت مضمون یکی و ، معناشودمیهای مختلف تکرار گاهی یک مطلب با عبارت .زیاد است درنهج البالغه تکرار

مختلف بیان شده است و این با مقام حضرت  یهاها یک مضمون با عبارتحکمتها و ها و نامهدر خطبه بینیدمی، شما مختلف است

که در  هارتیمتخصص و را با عبارت پردازی و  مضامین رضی این دهد که مثال سیدزگاری ندارد بلکه چه بسا نشان میسا )ع(علی

  ت.اس ع()استناد نهج البالغه به حضرت علی گواه عدم مختلف، خود یها. پس این تکرار با عبارتاستتکرار کرده  ادبیات داشته
 بررسی دلیل دوازدهم 

  :این دلیل نیز نا تمام است زیرا

مطلبی را به اشتباه برای بار دوم در د که گاهی ممکن است پیش آمده باشد که کنسید رضی در مقدمه کتاب اشاره می خود :ًوالً

  کند.دهد و آنان را توجیه میمی در نهج البالغه آمده را  توضیح. یعنی خودش تکرارهایی که جای دیگر نیز آورده باشم

 ،چون بنایشان بر نقل مضمون سخن مروی عنه بوده و راویان شده مطالبی که از حضرت نقل شده بوسیله راویان متعدد بیان :ثانياً

. لذا در شد)ع( نقل میختلف از قول امامهای محادثه و یک جمله چه بسا با عبارت یکیعنی  .کندگاهی عباراتشان با هم فرق می

با که  تیک روایت اسها اینقائلند  بسیاری از آقایاندر مورد برخی از روایات  های فقهیدر بحث رخی از روایات مخصوصاًب

لذا اگر سید رضی در نهج البالغه یک  .ها مختلف استلی عبارتیک قضیه و یک مسئله بوده وتعبیرات مختلف بیان شده است، 

را نقل کرده است که روایتشان مطلب که از راویان متعدد این  چه بسا به خاطر این است ،مختلف نقل کرده مطلب را در مواضع

  .مختلف است
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د ه آنچه که سیا مالحظه این نکته کب مخصوصاً .ها را حل کندبخشی از تکرارمشکل تواند توضیحات حداقل میاین به هر حال 

نید یببه مصادر نهج البالغه مراجعه کنید می شما .بلکه مصادرش مختلف است ست،در نهج البالغه آورده است از یک کتاب نیرضی 

 .آوری شده استهای مختلف جمعکه از کتاب

 )ع( ثابت کند.علی تواند مسئله عدم استناد نهج البالغه را به حضرتاین دلیل نیز نمیرسد به نظر می لذا مجموعاً

 تاکنون دوازده دلیل از ادله این گروه را ذکر کردیم و یکایک مورد اشکال قرار دادیم. مالحظه کردید که

 «والحمد هلل رب العالمین»   


