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  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
له  و نیز اد )ع(ادله انتساب نهج البالغه به حضرت علی شناخت نهج البالغه از جملهمربوط به  چند موضوع از موضوعاتتاکنون 

خذ نهج البالغه پیرامون مآ هایی کهمصادر نهج البالغه و کتاب )ع( و همچنینب و استناد نهج البالغه به حضرت علیسامنکرین انت

  .دادیمقرار  نهج البالغه را مورد بررسی هایحوشر هاو نیز ترجمه نوشته شده

ح نهج البالغه ر و توضیکه برای تفسی. از جمله اینباید مطرح شود که باقی مانده آشنایی با نهج البالغه بحثیاری از هنوز مطالب بس

موضوع  ،. بعد از این بحثدورفته شح و تفسیر نهج البالغه باید فرا گقبل از ورود به عرصه شر، چه علومی مندیمچه علومی نیازبه 

تند یک را به عنوان مسنهج البالغه  توانیما میآیا اساسکه  به این معنا بود اعتبار سنجی نهج البالغه که قرار بود مطرح کنیم مهمی

یک بحث طوالنی است در فرصت دیگر وارد آن  ؟ چون آن بحثاعتقادی قراردهیم یا خیرزه اخالقی و حکم فقهی یا یک آمو

  .شویممی

 های تفسیر نهج البالغه که باید در فرصت دیگر مورد بررسی قرار گیرد.ت از جمله روشاس چند بحث دیگر باقی ماندهبه عالوه 

 توانیمیها و نکاتی که گفتیم بهتر مبه نهج البالغه می دهد و گمان می کنم با این ابزار نسبت این ها به ما به نوعی یک شناخت کلی 

 موارد این عرصه شویم 

 نهج البالغهعلوم مقدماتی تفسیر 

 ن دریا شد وبتوان وارد ای. یعنی علومی که باید دانسته شود تا نهج البالغه است فسیریازهای شرح و تمربوط به پیش ندیگر بحث 

را ندارند. واقعا اهلیت و توانایی این کار پردازند البالغه می نهج به شرح و تفسیر برخی کهکند رد، گاهی انسان مشاهده میشنا ک

سیر تف . همانطور کهاحساس شود عدم آشنایی با این پیش نیازها استممکن است در این زمینه که  بودهایییکی از مهمترین کم

 لوم است.عاین پیش نیازها و  نیز محتاجتفسیر نهج البالغه  ،استمحتاج پیش نیازهایی قرآن 

کسی که  ،ت عرب آشنا نیستند. کسی که مثال با ادبیاچه نقشی در تفسیر و شرح نهج البالغه دار این علوم حال باید مشخص شود

های اند به شرح خطبهتوطور میکسی که از تاریخ اطالعی ندارد چ ،گانه است، کسی که با علم اصول بینیست آشنا با لغت عرب

م فقه الز اصول و تاریخ،، خره یک آشنایی اولی با ادبیانت عرب و لغت. باالاقدام کند )ع(علیهای حضرت حضرت علی)ع( یا نامه

  .بردیم نام این علوم مقدماتی را متعرض شدیم و قرآن ورد تفسیر؛ همانطور که در ماست

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 

 1931/خرداد /1 :تاریخ                                                             نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  6441 رمضان 61ادف با: مص                                                    نهج البالغهعلوم مقدماتی تفسیر   :جزئی موضوع      
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باط نعلم است یعنی علم فقه ،هایی دارندزاها پیش نی، بلکه همه علومآن و نهج البالغه نیستسیر قرپیش نیازها منحصر به تفاین 

توان گفت حداقل شخص در آن علوم صاحب نظر ها نباشد، میآن دانش رگهایی استوار است که ابر دانش احکام شرعی مطمئنا

 . ستندهایی هتجربی و علوم ریاضی همه محتاج یک دانستنیی علوم فلسفه و حکمت حت ،علم منطق ،خود علم اصول فقه شود.نمی

خواهد شود بلکه منظور ما کسی  است که میم میووارد این علو اطالع پیدا کردن  برای یادگیریالبته منظور ما کسی نیست که فقط 

  شود. بحثها از آنباید  ی خودجاهر یک در که نیازهایی دارند پس همه علوم پیش  .کند ین دریا شناارد این وادی شود و در او

شرح و ن لوم دانسته نشود چه بسا امکاع نیا که اگر ایم به این معنه طور حتم  نیازمند بعضی علوم هستبدر تفسیر نهج البالغه نیز 

از موارد برای شما شاهد مثالی را متعرض  یبرخکنم و در یمن به طور فهرست وار این علوم را ذکر محال بالغه نیست، تفسیر نهج ال

  زی به شاهد مثال نیست.ااز موارد نیز کامال روشن است و نیبعضی البته  شوم.می
 علم صرف و نحو .1

 .جملهها در کالم و و حرف( و حاالت مختلف آن فعل اعم از اسم و)شناخت ریشه اصلی کلمات  علم یعنیلم صرف و نحو ع

 .های ادب عرب بر صرف و نحو استوار است. اصال پایهی مختلفی دارندهاگیرند موقعیتار میکه قر جمله ها درخره این واههباال

مثال  .ندجمالت را تفسیر ک بتواند این نحو آشنا نیست صرف و هبکه مکن است کسی به زبان عربی است چطور م وقتی کالم مولی

ایی که باید ج اشد ممکن است دراگر کسی به این قاعده آشنا نب «یفید الحصرحقه التأخیر تقدیم ما» یکی از قواعد نحوی این است:

خص شالبته الزم نیست  .نکند یا در جایی که حصر وجود ندارد معنای حصر را استفاده کند کند، حصر را برداشتحصر استفاده 

باید به امهات صرف و نحو آشنا باشد تا ب نظر باشد ولی صاح الزم نیست که خود انسان ، یعنینحو پیدا کند اد در صرف وهاجت

  .کند تواند معنای کالم را به خوبی فهمب
 و بدیع علم معانی و بیان. 2

، کامال واضح است که بدون به کار رفته استبسیاری صنایع لفظی ادبی و  یهاآرایه غهنهج البال در در کلمات مولیجا که از آن

ظی ح هیچ ،نباشد و بدیع بلد و بیان گوییم اگر کسی معانینمی .پی ببریم هاتوانیم به این زیبایین و بدیع نمیاآشنایی به  معانی و بی

ها را ن دانشخواهد به شرح نهج البالغه مشغول شود باید حداقلی از ایبرد ولی کسی که می)ع( نخواهد مات حضرت علیاز کل

 : فرماید)ع( میحضرت علی .مند باشدبهره

، درخت سخن در ما ریشه دوانده است ما امیران سخن هستیم» ،«لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ وَ فِینَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ وَ عَلَیْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهوَ إِنَّا »

  6«است بر ما سایه افکنده و شاخه های آن

و کالم  ،ها ریشه دوانده استخت سخن در آنکه به تعبیر خودشان در ها، آنسخن بپردازد خواهد به شرح کالم امیروقتی میانسان 

ر مورد د بن میثم در مقدمه شرح خودش یک فصلی راا یدکه شما می بین. اینباشد آشناایشان را تفسیر کند باید با بعضی از علوم 

 هیاری را اختصاص بصفحات بس مقدمه خود درگوید یا مرحوم میرزا حبیب اهلل خویی در منهاج البراعه علم معانی و بیان سخن می

  .است از این جهت البالغه ر ویژگی خاص نهجطاخ دهد بهمی این دانش

                                                 
 .111، خطبه 61، ص 61شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 6
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 .تنهج البالغه را نوشته اس ،آوری کند )ع( را جمعبا این رویکرد که کلمات مسجع حضرت علی همانطور که قبال گفتیم سید رضی

 ؟شنایی و شناخت معانی و بیان دست به این کار زد و به شرح نهج البالغه اقدام کردکالم آیا می شود بدون آ مواجهه با این درلذا 

 .این واضح و بدیهی استد، مسلم نمی شو
 منطق علم . 3

د اعمراعات و قودارد که بواسطه  ق وجودریف منطع، بنا به اختالفی که در تیا علم ، حال یا آلةمنطق دانش درست اندیشیدن است

 .قع بسیاری بر پایه استدالل استوار استدر موا )ع(کالم شخصیتی مثل حضرت علی .ماندمصون میخطای در فکر انسان از  آن

 ،شناسدانواع استدالل را ب ،قواعد تفکر را بشناسد ؟باید بداند راه درست اندیشیدن چیست پردازدکسی که به شرح این کلمات می

مغالطه کند که شما متهم میها را آنه با برخی، در مواجه )ع(که حضرت علی. اینمغالطه بشناسد وفرق برهان و قیاس را با جدل 

ه ک کسی قهراً ،و گاهی خطابهی شعر گاه است، جدلکالم سراسر استدالل و برهان و گاهی این  ؟طه چیستمنظور از مغال کنید،می

  .را شرح کند باید دانش منطق را بداند در این جایگاه بنشیند و کالم مولی خواهدمی
 فقهاصول علم  . 4

دارد ولی خاصیت این علم بیشتر و فراتر از  لی و ابزاریاست و یک جنبه آ دانش استنباط احکام درست است که علم اصول مقدمه

 «شودمیکشف ها احکام بوسیله آنکه التی هو العلم بالقواعد » :دوش. اگر گفته میشوددر تعریفش به آن اشاره می چیزی است که آن

 اعام و خاص یا مطلق یا مقید ی ه استنباط حکم شرعی نیست بلکه در علوم دیگر مؤثر است. اگر ماحوز ردولی تأثیر آن فقط 

مع جبین دو کالم به ظاهر متعارض ندانیم چگونه باید  ،  اگرجیح را ندانیمادل و ترنشناسیم تعا مجمل و مبین یا تعارض احوال را

 . را تفسیر کنیم و آنم یتوانیم در مقام شرح نهج البالغه قرار بگیررد، چطور میک

 ،دنیا دار بلیه است؛1«أَنَّ الدُّنْیَا دَارُ بَلِیَّة» :است هدوفرم و و مطلق مذمت کرده از دنیا به نححضرت علی)ع(  کردم که گاهیاشاره قبال 

إِنَّ الدُّنْیَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِیَةٍ » :فرمایدمی 616در کلمات قصار شمار  همی گاه شکل است.، دار مدار گرفتاری است

 دنیا دار راستی و؛ 2...« اللَّه للَّهِ وَ مُصَلَّى مَلَائِكَةِلِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا وَ دَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِهَا مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ ا

و بی نیازی  خانه غنی ،هایی که دنیا را می فهمند، آندار تن درستی برای دنیا شناسان است ،صدق برای راستگویان و صادقان است

جای  ،ستاصال دار توشه گیری ا ،بهترین ظرف توشه گیری دنیا استدنیا توشه گیرد،  کسی که بخواهد از) ،برای توشه گیران است

مالئکه  گاه است و برایت،  برای دوستان خدا سجدههستند خانه پند اس انی که دنبال عبرت و پندبرای آن (توشه گرفتن دنیا است

  ...« فرستادن وحی خدا محل فرو

ید می بینگیرد مذمت دنیا قرار می)ع( در مقام حضرت علی وقتی استمقدس و پاک  یخیلدهد دنیا نشان میتعریف و تمجید،  این

 ؛1«تَعْمُرُ دُنْیَاكَ بِخَرَابِ آخِرَتِك : »نویسدها مینامه. مثال در یکی از هددا را مورد نکوهش و سرزنش قرار میدنی اینکه چطور 

د کن ظاهر این دو نگاهاگر کسی بخواهد به عمران دنیا مذمت شده است،  جا، اینکنیخراب کردن آخرت آباد میبا  دنیای خود را

 با همواجه رد ،مبین داردد، مجمل و دار مقید)ع( مطلق و که کالم حضرت علیند، اما اگر بداند این دو با هم سازگار نیست :گویدمی

                                                 
 .15، نامه641، ص61شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 6

 .993، ص 81شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 9
 .14، ص61شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 1
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ار دی معرفی کرده است یا در جای دیگر دنیا را به نحو مطلق دار بالو بدحضرت علی)ع( مطلق دنیا را  داند که اگرین کلمات میا

؛ این یک دنیای مخصوص است این اطالق مورد نظر نیست ،داندناسان و راستگویان میشصدق و راستی و تندرستی برای دنیا

 )ع(مات خود حضرت علیدهد آن هم یک دنیای خاصی است که در کلوهش  قرار میمورد نک و ندکدنیا را مذمت می ایی کهجآن

در  حضرت مثال .یا قیدها را کشف کند و به دست بیاوردراف داشته باشد که این مقیدات منتهی این شخص باید اش ،بیان شده است

لَئِنْ كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَ شِسْعُ نَعْلِكَ خَیْرٌ مِنْكَ وَ مَنْ »: نوشته است می گوید همان نامه که به منذر بن جارود

 حِینَ یَصِلُ عَلَى جِبَایَةٍ فَأَقْبِلْ إِلَيَّأَهْلٍ أَنْ یُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ أَوْ یُنْفَذَ بِهِ أَمْرٌ أَوْ یُعْلَى لَهُ قَدْرٌ أَوْ یُشْرَكَ فِي أَمَانَةٍ أَوْ یُؤْمَنَ كَانَ بِصِفَتِكَ فَلَیْسَ بِ

ردند درست باشد شتر خانه و بند کفش تو از خودت با چه که درباره تو به من گزارش کاگر آن ؛1«إِلَیْكَ كِتَابِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

  .ارزش تر هستند

به محض این که این نامه « فَأَقْبِلْ إِلَيَّ حِینَ یَصِلُ إِلَیْكَ كِتَابِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ » :آخرش هم می فرمایددر این نامه عزل او است که 

ارزش او باال رود یا  تواند کاری انجام دهد یات مرزبانی دارد و نه میقانه لینزد من، کسی که مثل تو باشد به دست تو رسید بیا 

  .شریک در امانت باشد یا از خیانتی دور ماند

: تو به حسب فرماید)ع( میاما حضرت علی را خراب کرده است. ه این شخص به حسب واقع دنیاک این ها همه به خاطر این است

در واقع آخرت را خراب کردی به یک معنا دنیای خودت را هم خراب کردی آن دنیای ممدوح که دار  ولی دنیا را آباد کردی ظاهر

این  ،این داربرداری خراب کردی،  از آن توشهباید که جایی  ،را خراب کردیاست  «من تزود عنها» است و یدار غن صدق است و

تعمر دنیاك » :فرمایدها نیز چیز دیگری است. اما حضرت میدن اینچیز است و خراب کر یک ، آبادانیدنیا مثل همان آخرت است

د در آن شودنیای واحد که نمیخراب کردن است.  ان است و از سوی دیگرو عمرآبادانی پس این دنیا از یک سو  «خراب آخرتكب

تکبر و قطع  و غرور دین خدامیخته با حرام و دوری از دنیایی که آی ظاهری است برای آبادان .واحد هم خراب باشد و هم آباد شود

  .ندارد اما این دنیا یک وجه .ها استان دینی و خویشاوندان و امثال اینرابطه با برادر

و  است و کدام خاص، کدام مطلقاست  این کلمات کدام عام از بتواند تشخیص دهد کهتواند تفسیر کند که کسی می  راها اینلذا 

 .د و کنار مطلقات قرار دهدنکشف ک بتواند این قیود را، مقیدکدام 

وارد ه بود در منمونه ساد بسیاری است این یک اگر بخواهیم در تأثیر دانش اصول فقه در شرح نهج البالغه سخن بگوییم موارد

با قواعد باب تعارض  کسی که .دشومعلوم می نقش استفاده از قواعد باب تعارض بسیار بیشتر )ع(،سخنان حضرت علی تعارض بین

. شودری درمانده میتعارضات ظاه با این همواجهدر  نشناسد کسی که مرجحات را ،کسی که قوانین باب تزاحم را نداند ،آشنا نباشد

گیرد د اما وقتی در معرض این پرسش قرار میکند و توضیح مختصری دهد و رد شو هکدام را در جای خودش ترجم تواند هربله می

از ها پناه ببرند و گوید: مردم به خانهاز یک طرف می حضرتمثال شود زیرا ، درمانده میقابل جمع است ن دو با هم چگونهکه ای

 .اجتماعی هدر صحنه اجتماع و فعالیت در عرص کنند به حضورغیب میتر دیگر طرفاز  ،ختیار کنندافاصله بگیرند و انزوا دنیا 

طرف حکومت را یک ضرورت معرفی  یکحکومت پشیزی ارزش ندارد و از  :گویندطرف می یکقابل جمع است از  روچط هااین

اعد واگر کسی با این ق کنند.می از یک طرف توصیه به رفتن به کنج خانه و از یک طرف دعوت به حضور در میدان جهاد .کندمی
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ع بین این دو کالم کند در حالیکه امکان جما طرد ی لذا ممکن است یکی را نفی .کند را جمع این تعارضاتتواند ، نمیآشنا نباشد

  .وجود دارد

 فسیر قرآنهمان طور که در تالغه است، گذار در حیطه تفسیر نهج البهای بسیار تأثیرون تردید از دانشپس دانش اصول فقه بد

ر علومی که دو ن و نهج البالغه تفسیر قرآر ده آشنا شود نه تنها در فقه بلکه کسی که با اصول فق کنمو اساسا گمان می تمؤثر اس

به انسان  اصال اصول فقهبه ابزاری برای آن نداشته باشد تأثیرگذار است. دانش نباشند و این علوم جن ینحتی به ظاهر مرتبط با ا

ها یابی و سنجش آنبا این ابزار به ارز ور در بسیاری از علوم انسانی وارد شود تواند با این ابزاد که میدهمییک قوت خاصی 

، بلکه منظور این ها وارد شودتواند به تنهایی در همه آن عرصهسی که تنها اصول فقه بلد باشد میالبته نمیگویم که هر ک .بپردازد

 در آن علم خیلی قوی ظاهر شود.تواند میداشته باشد به کمک سایر معلوماتش  این دانش را اگر است که

 «مینالحمدهلل رب العال»     


