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

به عنوان مهمترین شروح نهج البالغه اشاره پنج شرح،  توان بهالبالغه نوشته شده است مینهج  عرض کردیم از بین شروحی که بر

های این شروح را متعرض . یعنی برخی مزایا و برخی کاستیگانه استپنجین جلسه معرفی اجمالی این شروح قصد ما در ا .کرد

  .شویممی
 ادامه بحث از شرح ابن ابی الحدید

بالغه مطالبی را ترین شروح نهج الترین و قدیمیابی الحدید به عنوان یکی از مفصلشرح ابن  ودر مورد شرح قطب الدین راوندی 

 بیان کردیم. 
 ه ابن ابی الحدیدشرح نهج البالغ نقائص

 ،کماکان مورد توجه است گذردبی الحدید دارد و با اینکه چند قرن از زمان تألیف آن میرغم مزایایی که شرح نهج البالغه ابن اعلی

از  برخیبه « هالصباغ بهج»یا شوشتری در مقدمه کتاب اما در عین حال اشکاالتی هم در این شرح وجود دارد که مرحوم تستری 

 ها اشاره کرده است.اشکاالت و کاستیاین 

 مطالب تاریخی این شرح به صورتقرار باشد در این کتاب در نقل تاریخ افراط صورت گرفته است به حدی که اگر  اشکال اول:

تر ایا نامه کمک کند فریعنی گاهی پا را از حد توضیح وقایع تاریخی که به فهم خطبه  .شودمستقل آورده شود خودش یک کتاب می

 ی شده که ضرورتی برای ذکر آن نبوده است.و وارد بعضی از وقایع تاریخ گذاشته

 از حد نیاز کند بیشترها و نامه ها کمک میوقایع تاریخی که به فهم خطبه یکی اینکه در مورددرحقیقت ایشان دو اشکال کرده است 

 گاهیدیگر طرف  است که اساسا هیچ ضرورتی ندارد. از سخن گفته است و گاهی هم مواردی را در مباحث تاریخی مطرح کرده

  .متعرض نشده استا درباره بعضی از کلمات مولی بحث تاریخی ریعنی گاهی هیچ  ،تفریط دارد

  .از حیث ادبی نیز گاهی راه افراط و تفریط پیش گرفته است اشکال دوم:

های وتاریخی بودن شرح به اذعان خود ابن ابی الحدید یکی از برجستگین اگر خاطرتان باشد گفتیم این دو خصوصیت یعنی ادبی بود

گاهی افراط و گاه تفریط کرده است. مثال در مباحث ادبی گاهی چیزی که هیچ ربطی به آن  مورد در هر دو لیاین شرح است و

 مثل آنچه در کالم .رد نشده استیک مبحث ادبی را متعرض شود اصال وا است و گاهی هم جایی که باید موضوع ندارد مطرح کرده

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 

 8932/اردیبهشت /82 :تاریخ                                                             نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  2441 رمضان 21ادف با: مص        هابررسی آن شرح ابن ابی الحدید، ابن میثم، خویی و - شروح نهج البالغه  :جزئی موضوع       

 89جلسه:                                                                        اول             سال        
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 الرِّجَالِ أَصْلَابِ فِی نُطَفٌ إِنَّهُمْ كَلَّا وَ اللَّهِ»پیرامون اخبار از خوارج مطرح شده است. آن جایی که حضرت فرمود:  (ععلی)حضرت  

وارد بحث هایی شده که جندان دید لحخطبه نهج البالغه است. اینجا ابن ابی ا 95که یک جمله ای از خطبه  2«النِّسَاء وَ قَرَارَاتِ

  1نیازی به آن بحث ها نیست 

مورد غفلت قرار گرفته و درجای دیگری متعرض آن  شددش ذکر میوز اوقات مطلبی که باید در موضع خگاهی ا اشکال سوم:

 رخ داده است. 9«لَا یَنْفَعُه مَعَهُ وَ عِلْمُهُ جَهْلُهُ قَدْ قَتَلَهُ عَالِمٍ رُبَ» :درباره این کالم علی)ع( چه که. مثل آنشده است
مان نسبت داده، درحالیکه نعرا به غارة ال 95شده است مثال خطبه  در مواضع متعددی ابن ابی الحدید گرفتار اشتباه اشکال چهارم:

 کند. این موضوع مخصوصا در مورد غاراتیشان ذکر میا. چند نمونه را ابی بکر ایراد شده استپیرامون قتل محمد بن  این خطبه

ا بیان جیک نه اینکه است در نهج البالغهت یک فصل قابل توجهی غارا 4چند مورد اشتباه کرده است.و ابن ابی الحدید  اتفاق افتاده

 و کردندمردم را غارت میمورینش به دستور او شت و مأمعاویه حمالت و تجاوزهایی به سرزمین عراق دا ، اما چونشده باشد

به هر حال ند. اههایی ایراد کردها خطبهها و حملهها و هجمه)ع( بعد از این غارتنوعا حضرت علی ،داشتند هجمه به برخی مناطق

به نظر مرحوم  .است. در مورد غارت الضحاک هم همین اشتباه واقع شده استارت النعمان نفرموده حضرت علی این سخن را در غ

 .صورت گرفته است از این قبیل در این شرحتستری اشتباهاتی 

واسطه تواند بیم ی اشتباهاین تفسیرها ،کرده است )ع(های نادرستی از کالم حضرت علیابن ابی الحدید بعضا تفسیر پنجم:اشکال 

های شخصی عقیده متفاوتی داشت یا مربوط به برداشتخالفت  ویک معتزلی بود و در مسئله امامت برخی عقائد خاص او باشد که 

 اشد،ب اختالف سلیقه اگر تفسیرهای نادرست مربوط بهالبته وجود دارد.  . به هر حال این مشکلباشداو از کالم حضرت علی)ع( 

 ارد است.باشد، این اشکال واز نظر کالمی  درستنابه اعتقادات ارد، اما اگر مربوط ها وجود ددر همه کتاب این

این اشکاالت غیر 9.است شدهمطرح  شرح نهج البالغه ابن ابی الحدیدمرحوم تستری نسبت به  است که در مقدمه بهج الصباغةها این

 .واب او ذکر کردیماء ناصواسطه برخی آرمورد خود ابن ابی الحدید ب راز آن اشکال اصلی است که د

و متعرض کار خوبی کرده  صعب و مشکل نهج البالغههای در توضیح واژهاو . است بانقاط قوت بسیاری در این کتبا این همه 

 به او عنایت داشته و هرچندمعلوم است که  .کندخصوص از قطب راوندی زیاد نقل می در اوائل کتاب بهآراء راوندی شده است. 

 11 دراست که  و بسیار مفصل، یک شرح قابل استفاده شرح این. اما در مجموع گیرداستهزاء میباد  او را بهنیز موارد  در بعضی

ها های تاریخی ایراد خطبه، ریشهالبالغه را مخصوصا از نظر ادبی توضیح داده است مفردات و کلمات سخت نهج جلد منتشر شده،

های قابل استناد و رض شده است و انصافات یکی از شرحاده از منابع اصیل تاریخی متعفتده با اسها را تا جایی که مقدور بویا نامه

 اتکا است.
  شرح ابن میثم بحرانی. 3

                                                 
 .95، خطبه 24، ص9شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 2

 444تا  414 ، ص 2ج 1

 .491نهج البالغه للصبحی صالح، ص 9

 .129، ص2شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 4

 .19و 14، ص 2تستری، جاغه، ببهج الص 9
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اختیار »و خالصه کرده است به نام  را مختصر به عالوه همان. «سالکینالمصباح » شرحی دارد به نام ابن میثم بحرانی )قرن هفتم(

حبیب  رزامثال مرحوم می .شده استبه آن توجه  ت که در کلمات شارحین بعدیهایی اساز شرحاین شرح نیز  «.مصباح السالکین

رح الحدید و شعنوان یکی از سه شرح مهم نهج البالغه در کنار شرح ابن ابی  را بهکتاب این  «منهاج البراعة»اهلل خویی در مقدمه 

ظر و هم اشکاالتی که به ن و امتیازات این شروح را گفته ایایعنی هم مز ها دارد؛و البته اشکاالتی نیز به آن قطب راوندی معرفی کرده

  ایشان به این شروح وارد است را بیان کرده است.

ضرت د حصل و مبسوط در مورد خوتقریبا هفتاد صفحه درباره مباحث ادبی قلم زده است و در ادامه به نحو مف ابن میثم در مقدمه

 و فضایل و مناقب ایشان از زوایای مختلف مطالبی را بیان کرده است. (ععلی)

  .است االت مرحوم تستری اشاره کردهبه برخی از این اشک مثل شروح قبلی اشکاالتی دارد.این شرح 

 ده است. به روایات غیر شیعی استناد ش روایات شیعی در این شرح بیش از اشکال اول:

 یاتی ضعیف است.روامورد استناد قرار گرفته در این کتاب روایات شیعی که  اشکال دوم:

ضا علل صحیح و بع غیر جهت به تعبیر مرحوم تستری تأویالتو به همین  میثم ذوق فلسفی و کالمی داشتهابن  اشکال سوم:

به  1«مِنِّی أَمِيرا وَزِیراً خَيْرٌ لَکُمْ أَنَا لَکُمْ» :که فرمود مثالً در ذیل کالم مولی)ع(. کندهایی را ذکر میضعیف آورده است، سپس نمونه

 1.التی پناه برده است که خالی از اشکال نیستویتأ

 9.گفته است 214فهم مراد موال داشته است مثل آنچه در خطبه  اشتباهات زیادی در ابن میثم اشکال چهارم:

 در 44در خطبه . مثال دچار اشتباه شده است مواردی و لذا در نداشتهع چندانی الاز مسائل تاریخی اطابن میثم  اشکال پنجم:

 4.از تاریخ استاو این کم اطالعی مطلبی گفته که حاکی از   «الکوفهمشیرا الی »مورد جمله 

 و آن اینکه:وارد های قابل توجه هم ن حال ویژگیدر عی شرح ابن میثم

ی را ضبع ه است و مورد بررسی قرار داده؛از مطالب شارحین قبلی را در این کتاب آورد یو بعض نظر به شروح قبلی داشته: اوالً

  .است هردو بعضی را رد ک تأیید

ر برخی از د)ع( مناسب است. منینتبیین و تحکیم کالم موال امیرالمؤکه برای  ه برخی آیات قرآن استناد شدهدر این شرح ب: ثانياً

 ای قابل توجه است.به سخنان اهل ادب استناد کرده است که این هم نکته نیز موارد

  .خوردبه چشم می هایی نیز در آنزیتمبود که ضمن اینکه آن اشکاالت را دارد،  معرفی اجمالی از شرح ابن میثم یکهم این 

                                                 
 .99، ص4شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 2

 .949، ص1شرح ابن میثم، ج 1

 .93، ص9شرح ابن میثم، ج 9

 .214، ص1ابن میثم، جشرح  4
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ر ظو بیشتر از این منمی داشته است اق فلسفی و کالزیرا خودش مذ ،مشکل عمده در مورد این شرح این است که یک بعدی است

داشته است. و این باعث ن از تاریخ و مسائل تاریخی نیز اطالع چندانی به عالوه مات موال پرداخته استبه شرح و توضیح کل

 شود.مشکالتی در فهم کالم علی)ع( می
 میرزا حبیب اله خویی شرح. 4

مربوط به قرن شرح این . شرح قطب راوندی است هم اسماست که « منهاج البراعة»شرح میرزا حبیب اهلل هاشمی خویی به نام 

ناتمام  از دنیا رفت و شرح (ق ه 2914) چون سالاست،  را شرح کرده 114لبالغه تا خطبه لفش از ابتدای نهج او مؤ چهاردهم بوده

ای را نسبت به آیت اهلل حسن زاده آملی که تکملهیکی  .تکمیل کردندبا همان سبک و سیاق  ی دو تن از بزرگان این شرح راول ماند

  .مجموعا تعداد مجلدات این شرح به بیست و یک جلد رسیدای و ن شرح نوشتند و دیگری مرحوم محمد باقر کمرهای

 مقدمه این کتاب نام سه شرح قطب راوندی، مرحوم میرزا حبیب اهلل خویی دروجود دارد. هایی نیز مزایا و برجستگیاین شرح در 

ی از امتیازات به بعضپس از آن کند و های این شروح را ذکر میو برخی اشکاالت و کاستیرا می برد ابن ابی الحدید و ابن میثم 

 . کندشرح خودش اشاره می

های هر . البته این یکی از رسالتهای فهم کنار گذاشته شودو باعث شده است حجاب ان کردههای مشکل متن را آس: قسمتاوالً

ها ها و سختیاین دشواری ها وجود دارد بایدغه با توجه به نثر مسجعی که در اغلب خطبهمخصوصا نسبت به نهج البال ،شارحی است

ا هقایق و لطائف بیانی و معانی را آشکار کردم و مشکالت آندد من در این جهت این کار را کردم. کنمیایشان ادعا  .را سهل کند

 . امتبیین نمودهرا با بهترین وجه 

چیز  ک امراست و معنا یک چیز است و لغتاعراب ی ،باشندها سه وادی می. اینو اعراب و معنا تفکیک کرده است: بین لغت ثانياً

  ها نکات ادبی نیز ذکر شده است.. در کنار ایندیگری است

مورد اشکال قرار داده الحدید از مسیر منحرف شده است( جاهایی که ابن ابی مخصوصا در )ابن ابی الحدید آراء : در مواردی ثالثاً

  .است

 ث تاریخی در این شرح ذکر شده است.حواد: رابعاً

ه پرداخته شد بوده ولی کمتر به آن هم ینچیزی که قبل از ا .های مختلف نهج البالغه بیان شده استسلسله سند در بخش خامساً:

  .سه با این شرح خیلی متفاوت استیکند ولی باز در مقاسند را بیان میموارد زیادی ، خود ابن ابی الحدید در است

یا کلماتی که تا حدی  هاکه خطبه تاس این انجام دادهخویی در شرح  یکی دیگر از کارهایی که مرحوم میرزا حبیب اهلل :سادساً

خطبه را بیاورد  یطور نیست که از ابتدا تا انتهایعنی این .هستند را به چند قسمت تقسیم کرده و هر کدام را شرح داده است طوالنی

  .ها را تفکیک کرده استکند، بلکه این به شرح دادن جا شروعیک بعد به صورت و

 سوال:

در  اشکاالت کنیم ولی یکی از آنبیان می رضی دارد که آن را بعدا مقدمه کتاب چند اشکال به سید مرحوم شوشتری در استاد:

دون هیچ ضابطه و مالک ب به این صورت نبوده کهها ها یا جابجا کردن. به هر حال این تقطیعصورت گرفته هکاست هایی تقطیعمورد 
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شتر بی سید رضی . لذازیرا بنای او بر جمع آوری نثر مسجع بوده است ،را به هم ریخته باشدباشد و پیکره سخنان حضرت علی)ع( 

مع را ج )ع(که این آهنگ و وزن زیبا را به نظر او داشته است و به همین جهت همه سخنان حضرت علی سخنانی را انتخاب کرده

. بیاورد جادام را در یکاز یک خطبه ده تا جمله استخراج کند و هر ک ست کهبه این معنا نینکرده است ولی در عین حال این کار او 

ت فرمود یا ضرای که در صفین حوم است که محورش چیست یا خطبهل، مععهمثل خطبه قاصداده عنوان  هابه هر یک از خطبهاو 

مالزم با این نیست که هر آنچه  )ع(یعنی کامل نیاوردن سخنان حضرت علی .اندکه در پاسخ به سؤال همام ارائه کرده خطبه متقین

مثال  .طور نیستنه این ،ارتباطی ندارندکه به هم هیچ باشد  )ع(جمالت پراکنده حضرت علی سید رضی در نهج البالغه آوردهکه 

، حال این شده استنبرخی از جمالت نقل در همین خطبه اول  ها، طبق برخی از نقلهمان جلسه اول یک نمونه را بیان کردم

ر این اطنقل راویان است که در روایات کتب حدیثی ما از این موارد زیاد است یا به خ ر تفاوت درطایا به خ جمالتی که نقل نشده

همه نهج البالغه در که این به این معنا نیست  ندیده و ، در آنبودهکه بر اساس آن در صدد جمع آوری  است که سید رضی مالکی

م مشاهده دید را که )ع(که من کلمات حضرت علیگوید: م باشد. خود سید رضی در مقدمه میواقع جمالت پراکنده غیر مرتبط با ه

 .ها را در سه بخش قرار دادمها و یک دسته حکمت ها است. لذا این: یک دسته خطبه ها و یک دسته نامهکردم که سه دسته هستند

ه نیست ک ولی معنایش ایننیاورده باشد یک خطبه را کامل  ممکن است ست کهکند درست اای را نقل میخطبهسید رضی لذا وقتی 

 نام مثال خطبه متقین نامیده شده و به از جایی جمع آوری شده باشدیک پراکنده باشد که هر سی جمله  این خطبه در واقع ده تا

استناد ن آکه کسی نتواند به  اینطور پراکنده نیست عالوه سبک و سیاق و ارتباط مطالب با هم کامال گواه بر این است که، به باشد

  .ندک

 هایی است که اجماال اشارهها و برجستگیمزیت دارای بیب اهلل خویی که یک شرح مزجی است،شرح مرحوم میرزا ح به هر حال

ا ر ه این شرح مطرح شده است و عمده آناز جمله اشکاالتی که نسبت بن حال این شرح نیز از اشکال مبرا نیست. اما در عی .کردم

  :مرحوم تستری بیان کرده است این است که

  .این شرح از اخبار ضعیفه بسیاری استفاده کرده است اشکال اول:

یر ما این روایات بر غو  نه روایات غیر شیعیاکتفاء شده  ز طریق شیعه نقل شده،به روایاتی که فقط ادر این شرح  اشکال دوم:

مرحوم ه بسا چ به روایات غیر شیعی استناد کرده و لذایکی از اشکاالتی که ایشان به شرح ابن میثم دارد این است که حجت نیست. 

 شند.بامی روایات ضعیف که بسیاری از آنها تروایات شیعی استناد کرده اسبه فقط  که این خالء را پر کند برای اینخویی 

ارشناس هم نیست اگر ک خواهد یا. باالخره تاریخ کارشناس مییکی دیگر از اشکاالت است از تاریخکم اطالعی اشکال سوم: 

  .ه را که الزم است استفاده کندخواهد که بتواند از این وقایع آنچاحاطه و اشراف می

د کالم اشکال اشتباه در فهم مرا است مثل نیز وارد به خود ایشان تی که ایشان به ابن میثم وارد کردهالابرخی دیگر از اشکبه عالوه 

خود میرزا ، تباره مسائل ادبی نوشته اسکتاب چیزی در حدود هفتاد صفحه درمقدمه  ابن میثم در. موال و پرداختن به بعضی مباحث

. نبوده است مطالب ه این مطالب قلم زده است در حالیکه ضرورتی به تعرض اینحبیب اهلل خویی چیزی حدود دویست صفحه دربار
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عنوان  بعد هم در مورد سید رضی مطالبی را به و)ع( ها و فضائل حضرت علی)ع( و القاب و کنیههم در مورد حضرت علی بعد

 ضروری الذکر نبودند.  ولی چه بسا برخی از این مطالباست بیان کرده مقدمه 

 بحث جلسه آینده

  دیم.را مورد بررسی قرار دا شرح ابن میثم و شرح مرحوم میرزا حبیب اهلل خویی ،شرح ابن ابی الحدید ،شرح قطب راوندیتا کنون 

                       است.                       هصباغبه نام بهج الپنجمین شرح، شرح مرحوم تستری  

 «الحمدهلل رب العالمین»     


