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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 .را ذکر کردیم (عاستناد نهج البالغه به حضرت علی) وساب کنون دوازده دلیل از ادله مخالفان انتتا

  دلیل سیزدهم

در زمره  را این دلیلتوانستیم مختلف مورد اشاره قرار دادیم و شاید از جهتی می انحاءالی مباحث گذشته به هدر الباین دلیل را 

مورد لی استقال را دارد که به صورتاین قابلیت ذکر نکنیم ولی در عین حال  نهج البالغه به حضرت علی)ع( ن انتسابفاادله مخال

 بحث قرار گیرد. 

نی . یعالبالغه است بر وضع و جعل نهج بهترین شاهدمصدر برای نهج البالغه،  بع وعدم ذکر منمحصل این دلیل این است که نفس 

به حضرت  شود اصل انتساب این مطالبها را ذکر نکرده است، باعث مینامه و حکمت وهمین که سید رضی منابع و مآخذ خطب 

  .ال رود)ع( زیر سؤعلی

 علی رضی اهلل عنه نسبت داده و هیچ ، زیرا این سخنان را بهاستج البالغه سید رضی واضع نه» :گویدذهبی در همین رابطه می

 1«.سندی برای آن بیان نکرده است
 بررسی دلیل سیزدهم

 با توجه به مطالبی که در گذشته که باشدمی )ع(شاید به یک معنا مهمترین ادله مخالفان انتساب نهج البالغه به حضرت علی این دلیل

در اوائل بحث شواهدی را ذکر کردیم مبنی بر  اینکه نهج البالغه سخنان خود حضرت . نیز روشن استاین دلیل  بیان کردیم بطالن

ظر زهد، که از نکه خود سید رضی شخصیتی است این یعنی حداقل وضع آن توسط سید رضی را نفی کردیم از جمله .است )ع(علی

این  ،ن دلیل و خدای نکرده به دروغ به حضرت نسبت دهدوثاقت کسی نیست که مطلبی را بی جهت و بدو و دیانتپاکی، تقوا، 

را  لباین مط ترجمه نویسان نوعا ،ای است که بسیاری از کسانی که به تراجم و زندگی نامه بزرگان مطلع هستند اذعان کردندنکته

  .بیان کردند

آمده است و خود این امکان  ،تألیف شده د رضیاز سی هایی که قبلها در کتابحکمت ها وها و نامهبه عالوه بسیاری از این خطبه

  .کند)ع( را نفی میانتساب آن به حضرت علیعدم و توسط سید رضی وضع این کتاب 

                                                 
 .985، ص11سیر اعالم النبالء، ج 1

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 
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بین و مح )ع(وان اهل بیت. یعنی قبل از سید رضی بعضی از پیروضع کردند ها نیز این سخنان را: همانالبته ممکن است کسی بگوید

ها و وضع کردند تا به نوعی مقام حضرت علی)ع( را باال ببرند، به خصوص در مورد بعضی از خطبه)ع( این سخنان را حضرت علی

  .مصداق پیدا کنداین مطلب ها ها ممکن است از دید آنها و نامهحکمت

یر ء و محدثان غبسیاری از علما ،زیرا ذکر این سخنان منحصر در عالمان و دانشمندان شیعه نیست ،است هم سخن باطلی ولی این

ها و ها بخش زیادی از خطبه. به هر حال اینکه در بسیاری از کتابرا نقل کردند و حتی مورخین غیر شیعه نیز این مطالبشیعه 

  .تواند دلیل بر بطالن این دلیل باشدها بیان شده است، میها و نامهحکمت

  .صومین وارد شده است وجود داردهمچنین گفتیم برخی از این کلمات در روایاتی که از ائمه مع

توسط سید رضی و دیگران است نه اینکه  )ع(که مطالب نهج البالغه منتسب به حضرت علیحدود هشت شاهد بر اینبه هر حال 

  دهیم.به آن مباحث ارجاع میشما را  که بیان کردیم شد،وضع شده با

  .دلیل را ثابت کندتواند بطالن این م گفتیم مین مقاچه که در آاجماال آن

 نهج البالغه  مصادر

 الف( مصادر مذکور در نهج البالغه 

ن بیشتر به ایشاهمانطور که گفتیم نکه بنای سید رضی بر این نبوده که مأخذ و مدارک را نقل کند )با ایهمانطور که قبال بیان شد 

ک کتاب حدیثی و دید او این کتاب یاز  .وری کرده استآرا جمع هاتوجه داشته و آن ات علی)ع(غت و صصاحت کلمهای بالجنبه

طلب تا برای او این م ی که داشتدیانت و وثاقت ، ولی به خاطرخذ را ذکر کندأودش را ملزم ببیند که مدارک و متاریخی نبود که خ

ازابتدا تا انتها نام پانزده مأخذ ( اما آورده استها را در کتاب نمی)ع( است محرز نشده بوده، آنمتعلق به حضرت علیسخن که این 

 که عبارتند از: کندرا خود سید رضی بیان می

  1.جاحظ تألیفالبیان و التبیین  .8

 2.کندبه آن کتاب اشاره می 313سید رضی در حکمت  ( کهلوک)تاریخ االمم  والرسل و المتاریخ طبری  .4

 3از او نقل کرده است.را  19و نامه  231های خطبهسید رضی الجمل واقدی که . 9

ایی است که درباره رسول خدا با جزییات کامل هترین کتاباین یک کتاب معتبر و از قدیمی 4.اموی ی سعید بن یحییازالمغ .2

البته این کتاب جزییات نیست.  )ص( تألیف شده مشتمل برمورد سیره رسول خدا رهایی که دکتاب ازبسیاری . است نوشته شده

نگ ج مانده است که اشاره بهدر دسترس ی ازتنها بخش مغ منتهی ؛«و المبعث ازیالتاریخ و المغ»ست تحت عنوان ی بوده اکامل

است و شده نیز سخن گفته  )ص(پیامبر هایسریه زاها؛ زیرا گاهی در این کتاب هم نه خصوص غزوه ، آنهای پیامبر داشته است

در این کتاب اشاره ترین امور ولی به جزئی ،باشد)ص( نیز میپیامبر هایتوصیهو  در عین حال مشتمل بر برخی نصایح و مواعظ

                                                 
هایی است که در مورد مصادر نهج البالغه نوشته ترین کتاب. )کتاب مصادر نهج البالغه نوشته سید عبدالزهرا حسینی از جامع22، ص2عبدالزهرا حسینی،جمصادر نهج البالغه، سید  1

 شده است(

 .243، ص3مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی، ج 2

 .145، ص3مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی، ج 3

 .19، ص3ادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی،ج. مص 4
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ه اسالم د و چند نفر از سپاکشته شدنان پیامبر)ص( دشمن از نفر صالن جنگ چند نفر حضور داشتند و چند ر. مثل اینکه داست شده

کرده نزدیک در این مناطق حضور پیدا میاز  ود مؤلفچه که گفتند، خرا با دقت نقل کرده است و طبق آنها اینهمه  .شدند شهید

 )ع( نیز بیان شده است.سخنان حضرت علیبخشی  در جایی از این کتاب .ها را با توصیفات دقیق نوشته استو این

 1لمقاالت ابوجعفر اسکاصی.ا .5

را تألیف کرده است. این کتاب با اینکه آن  ه ق( 289م )د محمد بن یزید مبرّ ضب کتابی که در علم نحو و صرف است کهالمقت .6

 به احادیث استشهاد کرده است. البته استشهاد این کتاب آیه قرآن در مسائل نحو و صرف 911به  در علم نحو و صرف است ولی

روایتی ذ خبه عنوان مأ نیز کتاب رااین  . سید رضیتشهاد کرده است)ع( اسنبوی کم است ولی در مواردی نیز به کلمات حضرت علی

 2قل کرده است بیان کرده.ن )ع(که از حضرت علی

  3)ع(.از حضرت علی (امام باقرحکایت ابی جعفر محمد بن علی)ع() .7

 4.االعرابی یبا ابنحکایت ثعلب از  .1

 9.بی(ضرار الضبائی )ضرار الصاخبر  .3

 2.روایت ابی جحیفه .81

 1.روایت کمیل بن زیاد .88

را به این روایت  (51)خطبه خطبه اشباح)ع( بود و سید رضی کاظم امام و )ع(م صادقاکه از اصحاب امروایت مسعده بن صدقه  .84

 8.کرده استمستند 

دربان حضرت  نگهبان نوف بکالی .ه استلیل یا بکاله نام یک قبیله بوده که نوف منسوب به آن قببکانوف بن صضاله بکالی.  .89

 .خواندیمصیه از حضرت علی به نوف بکالی دیروز هم یک تو .بودهدر زمان خالصت حضرت و از اصحاب خاص ایشان  )ع(علی

   5.کندروایت را سید رضی از نوف بیان میدو 

  11.روایت ابوعبید قاسم بن سالم. 82

                                                 
 .125، ص3مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی،ج 1

 .223، ص3مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی،ج 2

 .125، ص3مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی،ج 3

 .291، ص3مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی، ج 4

 .122، ص3ادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی،جمص  9

 .244، ص3مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی،ج 2

 .182، ص3مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی،ج 1

 .138، ص2ابی الحدید، ج شرح نهج البالغه البن 8

 .113، ص3و ج 124، ص2مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی، ج 5

 .212، ص3مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی، ج 11
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 1.است هروایتی که سید رضی به خط هشام بن کلبی یاصت. 85

قل نعلی)ع( از حضرت  سید رضی همه سخنی کهمنابع در مقابل این  این نام می برد ولی خود سید رضی مآخذ را ه هر حال پانزدهب

های ع برای نهج البالغه تالشبعدم ذکر من ام برای دصع ایراد و اشکالبه همین جهت از قدیم االی. کالعدم استبسیار کم و کرده است 

د کناشکال را مطرح می وقتی ذهبی در تاریخ خودش این .است و اسناد نهج البالغه صورت گرصته آوری مدارکبسیاری برای جمع

 کنند.میکید که برخی از متعصبین روی آن تأ استای مسئله شودمعلوم می
 ب( سایر مصادر نهج البالغه

کتب وجود  هایی که در بسیاری از اینعلی رغم نقص) ،هایی که صورت گرصته استو تالشاین رابطه نوشته شده  هایی که درباکت

 کنیم:عرض می اجماالً را (دارد

ها ها و نامهو خطبه هاو منابع و مصادر حکمتخذ ر مأکذ ج البالغه ابن ابی الحدید یکی از کارهایی که وی انجام داده. در شرح نه8

مامش به شرح اهت که لدلیاین  به ،ده استبدون ذکر منبع و مأخذ آورهم  ها راها و حکمتها و نامهبسیاری از خطبههرچند . است

  .خذ نبودوری مدارک و مأدر صدد جمع آ نهج البالغه بوده و

به  21آوری همه مدارک نبوده است. مثال از خطبه در صدد جمع طاء که ایشان نیزبه کاشف الغ کتاب مدارک نهج البالغه متعلق .4

ها انتظام و ترتیبی در آن است و نه جامعیتی که مصادر همه خطبهرصته، یعنی نه  211خطبه به  111رصته و از خطبه  21و  22خطبه 

در  د کرده است مثالًهایی که اعتبار چندانی ندارند استنانه در برخی از موارد به کتابسفاها را بیان کند و متأها و حکمتو نامه

  مستند کرده است. «ناسخ التواریخ» بابعضی از موارد سخن حضرت را به کت

 اینکه گفته لبه صورت مبهم ذکر کرده است، مث رک رااخذ و مدوجود دارد این است که گاهی مآ گری که در این کتابشکل دیم

ی برا اصحاب سیر را بنویسد چون دید که نامکه ایشان یا در آن موقع ضرورتی نمی «سیرالذکرها جماعه من اصحاب »است: 

 ستا یا مثال گفته .صحاب را بنویسدقیق مجدد نکرده است که نام این ااست و تح هکرد اش اتکاحاصظه یا به خودش مسلم بود

« رواه غیره»تعبیر را آورده است و یا مثال تعبیر کرده است  های اهل سنت دیده و اینبادر برخی از کت« ذکرها جمع من العامه»

  .این خطبه را نقل کرده استیعنی غیر سید رضی نیز 

  خویی.میرزا حبیب اهلل نوشته بالغه کتاب شرح نهج ال .9

 .شهرستانی مصادر نهج البالغه نوشته .2

 .رشیامتیاز علی ع نوشته استناد نهج البالغه .5

  .عبدهلل النعمتنوشته مصادر نهج البالغه  .6

  دی که در هشت جلد نوشته شده است.عالمه محمو نوشته نهج السعاده .7

 ز منابع و مآخذ را ذکر کردند.انوعی برخی  به کهنوشته آیت اهلل حسن زاده آملی شرح نهج البالغه  وتکمله بر منهاج  .1

  به منابع کردند.است که اشارات کلی  در کنار برخی مقاالت کوتاهی البته این کتب

                                                 
 .148، ص3مصادر نهج البالغه، سید عبدالزهرا حسینی، ج 1
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 ، اما همه این کتبها استاند این کتابسازی کردهمستند و اند برآمدهخذ منابع و مأ در صدد جمع آوری هایی کهعمده کتاب

 هاها و نامهکمتها و حاز خطبهمصادر برخی دارند، ها ها و نامهحکمت و هاعدم جامعیت نسبت به همه خطبههایی از حیث نقص

ه مصادر باین توان نداشتند و بیشتر از ه همه مصادر را جمع کنند یا زیرا یا از اساس قصدشان این نبوده کدر این کتب نیامده است. 

 دست پیدا نکردند.

  :کنیم می توانیم سه کتاب را نام ببریم هاشاری کاملتری در این زمینه هااما اگر بخواهیم به کتاب

   .سید عبدالزهرا حسینی که در چهار جلد نوشته شده است نوشته مصادر نهج البالغه و اسانیده .8

د و مدارک است. ایشان در این جلد تالش بسیاری اسنا که جلد یازدهم آن مجموعه آشنایی با نهج البالغه نوشته مرحوم دشتی .4

ی م است که قطور دیک جل .ونه جمع آوری کندلمؤقابل استفاده و سهل اهم با یک روش را آن ه اسناد و مدارک نهج البالغهک کرده

 خطبهنامه یا  ت یابرای یک حکمذکر کرده است. گاهی را ها ها و نامهها و حکمتخطبهابع و مآخذ من به آن مراجعه کنید. توانید

 .خذ ذکر کرده استو مأ بیش از بیست منبع

ای که نسبت . مؤلف محترم کار اضاصهتالش بسیاری کرده است به آن اشاره کردم. ایشان نیز بالغه که در ابتدای بحثتمام نهج ال .9

مام ت سید رضی نیامده است را اضاصه کرده و انجام داده این است که سخنانی از حضرت علی)ع( که در کلمات  نام بردهکتب  به

 . است منابع را بیان کرده

مراجعه  هانبه آ همین سه کتاب است که حاال انشاءاهلل تا کنون تألیف شده است در مورد اسناد نهج البالغهکه ی یکتاب ها ترینکامل

 صرمایید.می

 واردآن از  و بعد پردازیمفته است که در جلسه بعد به آن میمصادر نهج البالغه گ مطلبی را در مقدمه کتابسید عبدالزهرا حسینی 

ودنش ب است و مستند ؟ اعتبار نهج البالغه یک بحثر استبتمع به این معنا که آیا این اسناد شویم.بحث اعتبار سنجی نهج البالغه می

. است بودنشالبالغه غیر از استناد و موضوع  که مباحث اعتبار نهج ذشته اشاره کردیمالی مباحث گهببحث دیگر. چند بار در ال

سید   و جعل نیستمطالب این از این مسئله که  بعد از صراغ حضرت نیست، مطالب جعل است و متعلق به شود که اینگاهی ادعا می

ین کتاب که ما امرسالت سید رضی در  اآی رسد کهاین را از حضرت نقل کرده است نوبت به این می رضی جعل نکرده است و

   ؟خیر ار دارد یابترا پیدا کردیم اع سندش

 «والحمد هلل رب العالمین»   


