
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، علوينامة  پژوهش
  146 -  113صص ، 1392 پاييز و زمستان، دومشمارة ، چهارمسال 

  البالغه نهجمتني سنديت  شواهد درون

  *اهللا محمدي روح

  چكيده
مطرح شده، اعتبار مطالب و استناد آن به  البالغه نهجازجمله شبهاتي كه دربارة 

ادعا شده است  البالغه نهجاست كه اندكي بعد از تدوين ) ع(  اميرالمؤمنين علي
بر شواهد  يهمقاله، با تك يندر ا. اند ناآگاهانه به آن دامن زده ياآگاهانه  يو افراد
هم  يسند معتبر يچشده است كه اگر ه يدنكته تأك ينبر ا البالغه نهج يمتن درون
 آن از انو سخن جمالت ينكرد كه ا ادعا توان يباز هم م ،نشود يداپ باره اين در
 جامعيـت،  و محتـوا  علـو چون  يشواهد يراصادر شده است؛ ز) ع(  همام امام

 يتاز رؤ سخن بالغت، و فصاحت عجيب، جاذبة و تأثيرگذاري كالم، بداعت
 از خبـردادن  و غيـب  اخبـار  انفسي، و آفاقي هاي نشانه ديدن و شنيدنمالئكه، 
 بـا  البالغـه  نهـج  در وقايع هماهنگي و آگاهي و علم درباب طلبي تحدي آينده،
  درقالـب  عظـيم  ةمجموع ينكه در ا يو معارف يقحقا كه كند مي ثابت تاريخ،
 يـن خارج اسـت و ا  يبشر عاد ةاز عهد ،و جذاب مطرح شده يعبد يگفتارها

  .دهد مي گواهي) ع(  علي به استنادش به بودن، صامت درعين متن
 اميرالمـؤمنين  متنـي،  درون شواهد ،البالغه نهج يتسند ،البالغه نهج :ها كليدواژه

  .اعجاب، )ع(  علي
 

  مقدمه. 1
بوده است كـه   مطرح الؤس نيا ،يثيخصوص منابع حد به ،يخيمتون تار ةدربار شهيهم
. نه ايصادر شده است  دهند يكه كتاب را به او نسبت م يآن از فرد ميالفاظ و مفاه ايآ

                                                                                                 

  roohollah_mohammadi@yahoo.comدانشگاه تهران  ،دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث *
  15/10/1392: ، تاريخ پذيرش12/6/1392: تاريخ دريافت



 البالغه نهجمتني سنديت  شواهد درون   114

  

آن مطرح  ةدربار ليقب نياز ا يسؤاالت شهينبوده و هم يمورد مستثن نياز ا زين البالغه نهج
ـ ا اينسبت داد؟ آ) ع(  يعل نيمنرالمؤيبه ام توان يرا م البالغه نهج ايآ: بوده است  كتـاب  ني

نسبت داده نشده است؟ ) ع(  حضرت آنغلط به  به و ستين گرانيد ايو  يرض ديس ةساخت
صـدر اسـالم از    يدر فضـا  تـوان  يكتاب آمده است، م نيرا كه در ا ياصطالحات ايآ

  ... د؟يشن يا ندهيگو
از ناآگاهان  يبرخ ومطرح شده  البالغه نهج  ةاست كه دربار يشبهات ،ها پرسش نيا

صـورت گرفتـه اسـت؛ و     ياديز يها باره، پژوهش نيا در. واداشته است ديرا به ترد
ـ معاصر با تالش خود اسناد و مدارك روا شمندانياز اند ياريبس را  البالغـه  نهـج  اتي

ازجملـه  . شبهات پاسخ داده اسـت  نيبه سهم خود به ا كياند و هر  كرده يآور جمع
مـدارك  : از انـد  عبـارت  اسـت،  شده يگردآور البالغه نهجكه در آنها مصادر  يمنابع
السـعاده   نهج، )يعرش يعل ازيامت( البالغه استناد نهج، )الغطاء عالمه كاشف( البالغه نهج
، )عبـداهللا نعمـت  ( البالغه مصادر نهج، )يمحمدباقر محمود( البالغه مستدرك نهج يف

كوتـاه   يبحثو ) زاده عالمه حسن( المنهاج تكمله، )يياهللا خو بيرزاحبيم( البراعه منهاج
ـ ، كه در هر )يرضا استاد( البالغه نهج مدارك رامونيپ از مطالـب   ياسـناد بخشـ   كي

ـ  يآور جمع البالغه نهج  ديسـ ( دهيالبالغـه و اسـان   مصـادر نهـج   ن،يشده است؛ همچن
اشاره شـده  ) ع(  كتاب از منابع سخنان حضرت 114به  آندر  كه) ينيحس عبدالزهراء

 كه) يدشتمحمد ( البالغه نهج مدارك و اسناد در قيتحق يها روشكتاب  زيو ن ؛است
شده اسـت مـدارك    يسع گريو كتب د فوق ةگان هشت يها با استفاده از كتاب آن در
ـ  و پس از او يرض دياعم از مدارك قبل از س ــ البالغه نهجمباحث در  ةهم ذكـر   ــ

 .شود
ـ بـه ام  البالغه نهجصحت استناد  توان يم يخوب به ،منابع نيابا مراجعه به  مؤمنـان   ري

  .ماند ينم يمتتبع باق يبرا يابهام نيكمتر ،جهت نيو در ا ؛كرد قيرا تصد) ع(  يعل
اثبـات   يكه تـاكنون بـرا   ييها تالش ةاست كه هم نيا نجايدر ا تيحائز اهم ةنكت
بـوده   يو سـند  يمتن برون يصورت گرفته، اشارات) ع(  يبه موال عل البالغه نهج تيسند
در متن وجـود دارد   يشواهد ايشود كه آ يبررس شود يم يمقاله سع نياما در ا. است

ـ   ) ع(  ياز امام عل البالغه نهجكه ثابت كند مطالب   سـند  چيصادر شده اسـت؛ و اگـر ه
 انو سخن جمالت نياذعان كرد كه ا توان يباز هم م ايآ نشود، دايپ آن يبرا هم يمعتبر

ـ ز سـت؟ يآن چ يمتن شواهد درون گر،يبه عبارت د. از آن امام همام است از  يكـ ي راي
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مـتن بـر    يو شواهد درون يسخن، گواه صاحباز  يمطلب تيبر حقان نيقرا نيتر يقو
ـ عطر آن است كه خود ببو: اند كه گفته صدور آن از صاحبش است؛ چنان  آنكـه  نـه  دي

  .ديبگو عطار
 جامعيت و محتوا علو. 2

در همان  را يآگاه و لطيف طبعكه هر  البالغه نهجمتن  فرد منحصربهو  ياز امتيازات فن
 جلوة و حاالتجامعيت و تنوع  و ژرف محتواي، سازد مي خود متوجهلحظات نخست 

آن  ينـدة گو ةدربـار  ينبه اعجاب و تحس را همهكه  طورى آن است، به در مختلف علوم
 كـه  است خلقت نظام واقعيات و حقايق يكپارچه آن جمالت محتواى يراز دارد؛ يوام
 شـده  بيـان مختلف بلكه متضـاد   گفتار نغز و سخنان دقيق در موضوعات كامالً آن در

رشـد و نمـو    يست كه در دامن حامل وحاساخته  ياز كس تنهامسلّماً اين كار . است
 دانشـمندان،  از جمعي و شيرازي مكارم( .اسرار و علوم الهى است مخزنو قلبش  يافته

  )39 /1: ش 1375
بعـد از   ينا كه است افرادي از يكي ،شيخ محمد عبده ،معروف اهل سنّت ةنويسند

  :است نوشته و كردهترسيم  يخوب را به البالغه نهج
كـردم   شـدم، احسـاس مـى    به بخش ديگر منتقل مى البالغه نهجهر زمان از بخشى از 

ديدم كه ارواح بلند معانى در  يگاه خود را در عالمى م. شود يعوض م ها كامالً منظره
ند و بـه قلـوب   ا زيبايى از بهترين عبارات در گرداگرد نفوس پاك درگردشهاى  سلبا

كنند و مسير وصول به هـدف را   يشوند، راه راست را به آنها الهام م يصاف نزديك م
هاى فضـل و كمـال رهنمـون     هبه جاد و رنددا ميها برحذر  ه از لغزشگا ،دهند ينشان م

  .شوند يم
هاى آشكار، كه  نشده با چنگ و دندا كشيده رهمديدم د يهايى م هچهر ،زمانى ديگر

هاى آماده را بـا ميـل خودشـان تسـخير      ند و در پايان دلا كردن به دشمن حمله ةآماد
كنند، ولى خياالت باطل و پندارهاى  يها نفوذ م هد، بدون توسل به زور در خاطرننك مي

  .دارند يفاسد را با قدرت ازميان برم
عقل نورانى كه هيچ شـباهتى بـه مخلوقـات جسـمانى     ديدم يك  يخوبى م گاه به

هاى  ه، او را از پردبديا ميد و با روح انسانى پيوند وش مينداشت، از موكب الهى جدا 
برد و به جايگاه نـور اجلـى    يآورد و به ملكوت اعلى باال م ميظلمانى طبيعت بيرون 

هاى تدليس رهايش  هشائبدهد، بعد از آنكه از  يرساند و آن را در عالم قدس جاى م يم
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  .سازد يم
شنيدم كـه   يآموز را م تلحظاتى ديگر گويى با گوش خودم سخنان خطيب حكم

گويد، راه راسـت را بـه آنهـا     يبا صداى رسا با دانشمندان و مديران جامعه سخن م
دارد، آنها را به دقايق  يها برحذر م هدهد و آنان را از موارد ترديد و لغزشگا ينشان م
ـ  سياست هـاى   ستـرين در  يكنـد و عـال   يارشاد و به راه و روش كياست هدايت م

  .آموزد يزمامدارى و تدبير را به آنان م
از كلمـات سـيد و   ) اهللاةرحمـ (» سيد رضى«همان كتابى است كه  ،اين كتاب ؛آرى

 شتگذا البالغه جنهآورى كرد و نامش را  عجم) ع(  طالب ياب بن يموالى ما امير مؤمنان عل
بينم و توصيفى  يدادن محتواى اين كتاب سزاوارتر از آن نم  و من هيچ نامى را براى نشان

 1370/ ق 1412 عبده،. (دارد، در وسع خود ندارم يبرتر از آنچه اين نام از آن پرده برم
  )11 -  10: ش

برده و  يبه آن پ البالغه نهجاز دانشمندان و شارحان  ياست كه برخ يهمان راز اين
  :اند داشته يانبرآورده و ب ياداز اعماق وجود فر
يك از  شود يكى از فرزندان عرب مكّه كه تنها در آن محيط زيسته و با هيچ يچگونه م

ه و حكمـت متعاليـه، از افالطـون و      فالسفه همنشين نبوده است، در دقايق علوم الهيـ
در  است،كسى كه با بزرگان عرفان و اخالق هرگز معاشر نبوده  و ؛تر باشد هارسطو آگا

  )146 /16: م 1962 الحديد، ابى ابن( !؟اين باب برتر از سقراط باشد
در كتاب  ــ سوم قرن در عرب شناس سخن و سخندان اديب ــ جاحظ بحر عمربن

 مـا  امـرئٍ  كـلّ  قيمة« فرمايد مي كه) ع(  يجمله از امام عل ينا ةخود دربار والتبيين البيان
) آيـد  برمـي  آن عهـدة  از و دانـد  مـي  خـوب  كـه  است همان كس هر ارزش( »يحسنه

  :نويسد مي ،)81 حكمت :ق 1414 سيدرضي،(
 بـل  مغنيـة؛  مجزئـة  و كافيـة،  شـافيةً  لوجدناها الكلمة  هذه على إلّا الكتاب هذا من نقف  لم فلو

 عـن  يغنيـك  قليله كان ما الكالم  أحسن و الغاية، عن مقصرة غير و الكفاية، عن فاضلةً لوجدناها
 نورالحكمـة  من غشّاه و الجاللة، من ألبسه قد جلّ و عزّ اللّه  وكان لفظه، ظاهر في معناه و كثيره،
  )26 /1: ق 1423 جاحظ،(...  قائله تقوى و صاحبه نية حسب على
 زيـرا  بود؛ كفايت حد از باالتر بلكه كافي نبود، جمله اين جز اگر كتاب اين تمامي در

 و ظـاهر  مفهـومش،  و كنـد  نياز بي بسيارش از را تو كمش كه است آن سخن بهترين
 حكمـت  نـور  از اي پـرده  و عظمت و جاللت از اي جامه خداوند گويي باشد، روشن
  .است پوشانده جمله اين بر اش گوينده نظير بي تقواي و پاك نيت با متناسب
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 ياز كشش درون البالغه نهججاي  ــ نيز در جاي البالغه نهجــ تدوينگر  سيد رضي
 يـل آن را ستوده اسـت؛ ازجملـه ذ   يزانگ خود سخن گفته و جمالت پرمعنا و اعجاب

  :گويد يجمله م ينهم
 سيدرضـي، . (كلمـة  إليها التقرن و حكمة بها التوزن و قيمة لها التصاب التي الكلمة  هذه

  )482: ق 1414
وزن  آميزى هم تتوان يافت و هيچ گفتار حكم يقيمتى براى آن نماين سخنى است كه 

  .پايه و قرين آن نيست آن پيدا نخواهد شد و هيچ سخنى هم
  :گويد يم 21 ةذيل خطب يا و

بكلّ كـالم  ) اهللا عليه وآله يصل(اهللا   اهللا سبحانه و بعد كالم رسول الكالم لو وزن بعد كالم انّ هذا
  )63 ص همان،. (عليه سابقاًلمال به راجحاً و برّز 

با هر سخنى  ،)اهللا عليه وآله صلى(اين سخن هرگاه بعد از كالم خدا و كالم رسول خدا 
  .گيرد يبر آن برترى دارد و پيشى م ،مقايسه شود

  :البالغه نهجرو است كه با خواندن  ينا از
 در) ع(  اميرالمـؤمنين  وقتـى . اسـت  محسوس كامالً تر عالي تركيبات و عالى محتواى

 يـا «: گفـت  يـارانش  از مـردى  كرد، مار و تار را زبير و طلحه و عائشه سپاه »بصره«
 را تو خداوند چگونه ديد مي و بود اينجا در فالنى برادرم داشتم دوست! اميرالمؤمنين

 پـس «: فرمـود  ،»آرى«: گفت، »!است؟ ما با برادرت ميل آيا«: فرمود ،»بخشيد نصرت
 پشت در اكنون كه مردمى حاضرند ما قشون در«: فرمود بعد و »است حاضر اينجا در

 آنهـا  بـا  ايمـان  و دهـد  مـي  بيرون را آنها آينده زمان هستند، زنان هاى رحم و مردان
 لقـد  و شـهدنا  فقـد  قـال  نعم فقال معنا أخيك هوى أ السالم عليه له فقال«. »شود مي تقويت
 يقـوى  و الزّمـان   بهم سيرعف النّساء  أرحام و الرّجال  أصالب في اقوام هذا عسكرنا في شهدنا
 ايـن  تركيـب  و مفـاهيم  علـو ). 22 ص ،12 خطبة: ق 1414 سيدرضي،( » االيمان  بهم

  )15/ 1: ش 1377 قرشي،. (است »اليوصف و يدرك« كلمات،
 يندر ع رساند يرا به مقصد م اي يندهكه هر جو البالغه نهجاست كلمات  ينچن آري؛

كه باالتر از آنها قابـل   بيند يرا م يبلند يمو مفاه يمعان هاي يهخود ال يدر فرارو ينكها
 ازروايت شده است، در سطح بلندى ) ع(  و كلمات پرمحتوايى كه از امام يست؛تصور ن

ـ   /2: م 1974 عقـاد، ( شـود  يمعنا قرار دارد كه برتر از آن در حكمت سلوك تصور نم
144.(  



 البالغه نهجمتني سنديت  شواهد درون   118

  

ـ  البالغه نهجهاى  هخطب در) ع(  على وقتيكه  از اين رو است شـود،   يوارد بحثى م
گذارد تا آنجا كه افرادى كه از تاريخ زندگى اميـر   يجايى براى سخن ديگرى باقى نم

عمـرش   همة) ع(  حضرت آنكنند كه  يگمان م ،آگاهى كافى ندارند) ع(  مؤمنان على
). 77 :م 1979 /ق 1395 خـويي، (همان موضوع صـرف كـرده اسـت     ةدربار فقطرا 
) ع(  علـي  امـام  چـون  كسـي  بيـان  در تنهـا  سخن، از ويژگي اين گفت بايد براينبنا
ـ ) ص(  پيغمبر اكرم حديث ينا و باشد داشته مصداق تواند مي ـ مرف يكه م  علمـاء « داي
 مفيـد، ( )نـد ا اسرائيل يپيامبران بن از برترعلماى امتم ( »إسـرائيل  بني أنبياء  من أفضل أمتي

صـادق  ) ع(  علـى  ةبيش از هر كس، دربار ،)465 /2 :ق 1427 جزائرى،؛ 6: ق 1413
  .ستا الهي يانبيا ةرديف سخنان حكيمان او هم ةاست كه سخنان حكيمان

 كالم بداعت. 3

 تشـبيهاتي  و عبـارات  بـا  متن اينكه  دهد ينشان م البالغه نهج يالفاظ و محتوا بررسي
موضـوع را از دو   ينا. شوند مي متحير آنها شنيدن از عقول كه است شده بيان سابقه بى

در عصر صدور  البالغه نهجنو  يمشهادت مباحث و مفاه يكي: برداشت كرد توان يجا م
شهادت مخاطبان كالم و عالمان علـم   يگرنشده است، د يدهشن يكه تا آن زمان از كس

  .البالغه نهجبالغت بر بداعت كلمات و عبارات 
  
  در عصر صدور البالغه نهجنو  ميمباحث و مفاه شهادت 1.3

كـه   و نو اسـت؛ چنـان   يعبد البالغه نهجشده در  كاربرده به يهاتو تشب يمو مفاه عبارات
ـ  و روح هـر صـاحب   آورد يپرواز درم احساس را به يم،مفاه ينا يدنشن را جـال   يادب
 بصـره  بـه  كه آنگاه) ع(  سخن امام ينمثال ا يبرا آموزد، يم يو رسم سخنور بخشد يم

  :فرمود عباس بن عبداللّه به كند، پيدا فيصله خونريزى بدون كار آنكه اميد به و آمد،
 بالعراق انكرتني و بالحجاز عرفتني خالك ابن  لك يقول له فقل عريكةً الين فإنّه الزّبير  الق  ولكن
  )40 ، ص31خطبة : ق 1414 سيدرضي،. (بدا مما عدا فما
 مـرا  حجـاز  در گويد مى تو پسردايى بگو او به. است تر نرم كه كن ديدار زبير با بلكه

  !؟ بازگشتى خود  پيمان از كه شد چه! شناسى؟ نمى مرا عراق در و شناختى
 امـام  از بـار  اولـين  بـراي  ،»بـدا  ممـا  عدا فما« عبارت ،البالغه نهج ينگرتدو عقيدة به
 1414 رضي،( است نشده شنيده كسى از) ع(  حضرت آن از قبل و شده شنيده) ع(  علي
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 انجـام  اختيـار  روي از كاري كه كسي براي است مثلي ،»بدا مما عدا فما«لفظ ). 40: ق
  ).287/ 1: ش 1375 طريحي،(  شود آن منكر سپس و دهد
  :البالغه نهجاز  يرز ةخطب يا و

ة كجفاة التكونوا و بصغيركم كبيركم وليرأف بكبيركم صغيركم ليتأسين في ال الجاهلييتفقّهون الد 
. شـرّا  حضـانها  يخـرج  و وزراً كسـرها  يكـون  أداحٍ فـي  بـيضٍ  كقـيض  يعقلـون  اللّه  عن ال و
  )198 ص، 165 خطبة: ق 1414 سيدرضي،(
 و اسـت؛  نگفتـه  سخنى چنين) ع(  حضرت از قبل كسى شايد و است عجيبى تشبيه

  :شود مي افزوده اعجابش بر شود، دقّت آن در بيشتر هرچه
 داشـتن  نگـاه : »حضان« شترمرغ، النة: »اداح« مرغ، تخم شكستن يعنى »بيض قيض«

 است ممكن ولى داند؛ مى گناه را آن شكستن ببيند، شترمرغ النة در را تخمى انسان اگر(
  ).است افعى وجودآمدن به آن، داشتن نگاه نتيجة كه باشد اژدها و افعى تخم

  :خطبه معناي
 خردسـاالن  با بزرگساالن و كنند پيروى آنان از و اقتدا بزرگساالن به شما خردساالن

 از نه دارند علمى دين در نه كه نباشيد جاهليت تندخوى جاهالن مانند. باشند مهربان
 كـه  شترمرغ گودال و النه در است تخمى شكستن مانند آنها با رفتار. شنوند مي خدا

 اژدهـا  و افعـى  تخم شايد كه آورد مي بار به شرّ داشتنش نگاه و است گناه آن شكستن
  )13/ 1: ش 1377 قرشي،( .باشد

 عثمـان،  قتـل  از بعـد ، )ع(  حضـرت  بـا  بيعـت  بـراي  مردم هجوم ماجراي در يا و
  :فرمايد مي

 العليل نحوها تحامل و الكبير إليها هدج و الصغير بها ابتهج  أن إياي ببيعتهم النّاس سرور من بلغ
  ؛)268، ص 220خطبة : ق 1414 سيدرضي،( . الكعاب إليها حسرت و

 و شـدند،  شـادمان  خردسـاالن  كـه  رسـيد  آنجـا  بـه  تا من بيعت در مردم خشنودى
 جوان دختران و فشار تحمل با مريضان و آمدند، آن طرف به لرزان لرزان سالخوردگان

  .دويدند آن طرف به برهنه سر) ديدن براى شايد(
 كنـد  مي پر را ذهن فضاي چنان است، شده داده نشان عبارات اين در كه تصويري

 هـم  امروز كه است عجيبى ترسيم چه اين«! يصحنه هست ينخود تماشاگر ا گويي كه
  ).13 /1: ش 1377 قرشي،(» !عاجزند كالمى چنين گفتن از مردم
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و  يفلسـف  يماز مفاه ييها آور، نمونه و شگفت يعو استعارات بد يهاتاز تشب گذشته
 در بار اولين براىبوده است و  سابقه يوجود دارد كه تا آن زمان ب البالغه نهجدر  يكالم

 نبـوده  هـم  يونان فلسفة در حتي و اند كرده مطرح را آنها) ع(  علي اميرالمؤمنين تاريخ،
اسـت كـه بعـد از چهـارده قـرن هنـوز هـم         سابقه يو ب يعمطالب چنان بد ينا. است

ـ    يحفهم صـح  ياست و ذهن را برا يمسائل فلسف يراهگشا . دارد يآن بـه كـاوش وام
 مكـرر  كه است خداوند صفات و ذات به مربوط توحيدي مسائلمباحث،  ينا ةازجمل

 »احـديت  اقـدس  ذات وحـدت « دربـارة  نمونـه،  بـراي . است شده بحث باره اين در
 عـددي  بـودن  يكـي  بـا  او و نيسـت  عـددي  وحدت حق، ذات وحدت كه فرمايند مي

  :شود نمي توصيف
  )172ص  ،152خطبة : ق 1414 سيدرضي،( .عدد بتأويل ال األحد

  .عددي يك نه ولي است يگانه
  )همان(  .أزله أبطل فقد عده من و عده فقد حده من و حده فقد وصفه من
 را او كنـد،  محـدودش  كـه  آن و است كرده محدودش كند، وصف را او كه آن

  .است برده بين از را ازليتش آورد، شمارش به را خدا كه آن و است آورده شمارش به
  )7ص  ،1 خطبة همان،. ( عده فقد حده من و حده فقد إليه أشار من

هر كس به او اشاره كند، او را محدود كرده است و هر كس او را محدود سازد، او 
  .را شماره كرده است

  )62ص  ،64 خطبة همان،. (قليلٌ غيره بالوحدة مسمى كلّ
  .است اندك او جز تنهايي و واحد هر

  )276ص  ،228 خطبة همان،( .بعد اليحسب و بحد اليشمل
  .آيد يحساب نم و با شمارش به گيرد ينم دربر را او اي اندازه و حد هيچ

 بسـيار  و بكـر  هـاي  انديشه از ،»نيست عددي وحدت حق، وحدت« كه مسئله اين
 ياسالم ةخود فالسف. سابقه ندارد يديگر فكري مكتب هيچ در كه است اسالمي عالي

 انديشـه  ايـن  عمق به تدريج به، )ع(  عليكلمات  يژهو به ي،اسالم يلبا تدبر در متون اص
 حكمـاي  از قدما كلمات در. كردند وارد الهي فلسفة در را آن رسماً سپس و بردند پي

 مطهـري، . (شـود  نمـي  ديده لطيف انديشة اين از اثري بوعلي، و فارابي ازقبيل اسالمي
  )79: ش 1379
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و بعـد از آن، در شـرق و    البالغـه  نهجذات و صفات حق، قبل از  ةدربار همچنين،
بـا   ياند ول كرده يفراوان يها بحث ينفالسفه و عرفا و متكلم يد،و جد يمغرب، در قد

و تنهـا   سابقه يو ب يكامالً ابتكار البالغه نهج سبك و روش. يگرد يها ها و روش سبك
ـ  ،قـرآن جز  به. است و بس مجيد قرآن ،البالغه نهج هاي يشهاند ينةزم  ينـة زم گونـه  يچه
  )83 ص همان،. (شود ينم يافت البالغه نهج يها بحث يبرا يگريد

 عـدم،  و وجـود  ماننـد  مباحثي ،البالغه نهجاز ديگر مباحث و مفاهيم نو فلسفي در 
 فالسـفة  بـا  آن در اسـتدالل  روش و بحـث  شيوة كه است اينها مانند و قدم و حدوث
  .است متفاوت او از پس ها قرن حتي و رضي سيد معاصر و متقدم

و خواجـه   يو بـوعل  ياسـالم ازجملـه فـاراب    يشـين پ ةفالسـف  يها استدالل محور
در مباحث مربوط به ذات و صفات حق، از وحدت و بساطت و علم  يطوس يرالديننص

وجـود   بـه » وجوب وجـود «از  چيز همه يعنياست؛ » وجوب وجود« يره،و قدرت و غ
ـ  يرمستقيمغ يقيو خود وجوب وجود از طر آيد يم رو اثبـات   يـن از ا شـود،  ياثبات م
 كه يدرصورت. يستن يرپذ الوجود، وجود ممكنات امكان كه بدون فرض واجب كنند يم

نشـده   يـه ممكنات تك كنندة يهعنوان اصل توج هرگز بر وجوب وجود به البالغه نهجدر 
 كنـد،  يم يانوجوب وجود را ب يواقع شده، همان است كه مالك يهبلكه آنچه بر آن تك

  !محض و وجود صرف بودن ذات حق يتواقع يعني
 كـه  اسـت  واقعيتـي  تعـالي  حق وجود كه است استوار اصل اين روي بيان درواقع،

 چيـز  هـر  كـه  اسـت  محـض  واقعيـت  زيـرا  پذيرد؛ نمي نهايتي و محدوديت گونه هيچ
 مطلق هستي او. است نيازمند او به خود وجودي خصوصيات و حدود در داري واقعيت

 ياز او خال يئيش هيچ و زمان و مكان هيچ ندارد، راه او در حد و قيد است، نامحدود و
ـ  يستبا او ن چيز هيچ يهست ول چيز همهاو با  يست،ن اسـت بـر    حـد  يو چون مطلق ب

 و عدد و مكان و زمان و دارد تقدم اندازه و حد و عدد و مكان و زمان بر حتي چيز همه
 يدرضي،س ←. (شود مي انتزاع او صنع و فعل از و است او افعال مرتبة در اندازه و حد

  )272 ص ،186 خطبة: ق 1414
متقـدم و   ةفالسف يانمطرح شده، درم البالغه نهجكه در  ياز آنجا كه مباحث بنابراين،

 يفلسف يها و روش استدالل بحث در آن با بحث يمحور اصل يزمتأخر مطرح نبوده و ن
سـخنان را   ينادعا كرد كه ا توان يمتداول جهان تا امروز متفاوت بوده است، چگونه م

ابداع كرده  يدرضيزمان س يامتقدم و متأخر از عصر صدور و  يبا مباحث فلسف يانآشنا
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  )89 -  86: ش 1379 ي،مطهر ←(باشند؟ 
كه  ياعجازآميز ياناتب يزكار رفته و ن به البالغه نهجمفاهيم و تشبيهات بديعي كه در 

 و توحيـدي  مسائل نيز و خدا صفات و ذات به مربوط كالمي و فلسفي مباحث دربارة
 مباحـث  ايـن  كه است آن بيانگر شده، مطرح كتاب اين در هستى عالم در او موقعيت

 بنـابراين  است، آور اعجاب هم حال زمان براي و بوده نامأنوس زمان آن مخاطبان براي
 زمان از ها قرن كه باشد بوده متصل الهي پايان بي علم درياى به بايد كلمات اين گويندة
جـز   يسـخنان از كسـ   ينگرفته و ا قرار بشرى انديشة مرتبة باالترين در و رفته جلوتر
  .آموختة دامان وحي و متصل به منبع وصل الهي است، ساخته نيست كه دانش) ع(  علي

  
  البالغه نهجمخاطبان كالم و عالمان علم بالغت بر بداعت كلمات و عبارات  شهادت 2.3

و نو است، بلكـه   يعنه تنها بد البالغه نهجشده در  كاربرده مفاهيم، عبارات و تشبيهات به
  . است شده يم يانو بدون تفكر و رونوشت ب البداهه يعبارات ف ينا

 ،»زهـده  و أخبـاره  و كالمه من لمع ذكر« عنوان با بحثي ذيل الذهب مروج در مسعودى
  :نويسد مي) ع(  اميرالمؤمنين دربارة

 يوردها خطبة ثمانون و نيف و خطبة اربعمائة مقاماته سائر فى خطبه من عنه الناس  حفظ والذى
  .عمال و قوال عنه ذلك الناس  تداول و البديهة؛ على
 كـه  بودنـد  كـرده  حفـظ ) ع(  حضـرت  آن از خطبـه  اندى و چهارصدوهشتاد مردم

 يكـديگر  بـه  نوشـته  روى از و حافظـه  از را آنهـا  مـردم  و فرمود مى ايراد بالبداهه
  )343/ 1: ش 1374 مسعودى،. (دادند مى

  
 عجيب جاذبة و تأثيرگذاري. 4

ـ اكسانى كه با  ياست كه تمام نيا البالغه نهج يها يژگياز و يكي سـروكار   كتـاب  ني
و سـاير دانشـمندان اسـالمى و علمـا و     ) ع(  اعم از شيعيان علـى  ــ و دارند اند داشته

سخن گفتـه و خـود را    البالغه جنهنيرومند  ةبدون استثنا از جاذب ــ دانشمندان مسيحى
ـ  هنيرومند كه در خطب ةاين جاذب. اند هتحت تأثير و نفوذ آن ديد هـا و كلمـات    هها و نام

اصلى گروهى از دانشمندان بـراى شـرح    ةمحسوس است، انگيز كامالً) ع(  قصار على
 مكـارم . (بـوده اسـت  ) ع(  شخصـيت علـى   ةيا نوشتن كتاب و مقاله دربار البالغه جنه
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 )47 /1: ش 1375 دانشمندان، از يجمع و يرازيش
 تنها و يكردن وصف نه است يكردن درك سخن ةجاذب و ييبايز و كالم يرگذاريتأث

ـ سخن را در ريداشت تا تأث يسرشار از عشق خداوند يدل )1(»همام« همچون ديبا ! يابي
 ميترس شيبرا راصفات پرهيزگاران  خواهد يم) ع(  با اصرار و ابرام از امام يكه وقت چنان

ـ ز يماى  صيحه ،دنرس يمخطبه  يجاترين  به حساس) ع(  كه امام كند، هنگامى د و بـر  ن
! آه«: ديافرم يم) ع(  است كه امام آنگاه. كند يافتد و روحش به آسمان پرواز م يمزمين 

آنان كه اهـل موعظـه و    او رسا ب غيبلآيا پندهاى ...  ترسيدم من از اين حادثه بر او مى
  )224 ص، 184 ةخطب: ق 1414 ،يرضديس(» !؟كند مى نيچن ،پندند
 ياهـال  از يخطبه مرد نيدرح: است آمدهمعروف شقشقيه  ةآنجا كه ذيل خطب اي و
خطبه  ةجلب كرد و از ادام آن به را) ع(  امامتوجه  وداد ) ع(  اماماى به دست  هنام عراق

ـ «: گفـت » عباس ناب« د،يرس انيپا به نامه خواندن يوقت. بازداشت ـ يام اي  چـه ! نيمنؤرالم
 يا! هرگز«: فرمود) ع(  امام. »!ديكرد يم آغاز شد، قطع كه همانجا از را سخن بود خوب
ـ  عباس ابن. »نشست فرو و ديكش زبانه بود، دل آتش از يا شعله عباس؛ پسر ـ گو يم : دي

بلغ ) السالم عليه(الكالم أن اليكون أميرالمؤمنين  سفت على كالم قطّ كأسفى على هذاأفواهللا ما «
گاه بر سخنى همچون اين گفتار تأسف نخوردم كه  هيچ! به خدا سوگند(» منه حيـث أراد 

  .)17 ص، 3 ةخطب همان،) (نرسيد ،استخو يبه آنجا كه م) ع(  ناتمام ماند و امام
دهد  ينشان م رادربرابر اين خطبه  عباس ابنشدن  و مجذوب ريتأث شدت اين سخن،

  .بود كرده خود ةفتيش را او) ع(  امامكه چگونه سخنان 
  :دكن يم نقلغرّاء  ةذيل خطب يرض ديس اي و

. القلـوب  العيـون و رجفـت    بكـت الجلـود و   هاالخطبة اقشعرّت ل الخبر أنّه لما خطب بهذه يو ف
  )80ص  همان،(

ها بـه لـرزه    بدن ،اين خطبه را ايراد فرمود) ع(  على امامكه  يهنگام: در خبر آمده است
  .ها به تپش افتاد ها گريان شد و دل درآمد، چشم

 تيو لطافـت و جـذاب   ييبايمخاطبان عصر صدور ز ينه تنها برا البالغه نهج كلمات
بلكه امروز هم، بعد از  بردند، يو لذت م شدند يم ختهيآن برانگ دنيداشت و آنان از شن

سـخنان   ييوايشناسان مجذوب حالوت و شـ  گذشت چهارده قرن، دانشمندان و سخن
 جانيه  به جانشان و فكر و انيغل  تا آن حد كه احساسشان به شوند يآن م زيانگ اعجاب
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  .نديگو يم سخن خود يها نوشته يجا يجا در اقياشت نيا از و ديآ يم
  : گويد يم 16 ةذيل خطب يدرضيس

 اسـت لطايفى نهفته  ،ترين سخنان به حقيقت فصاحت است كدر اين سخن كه از نزدي
هايى از فصـاحت در   كارى هريز ،عالوه به ؛دنرس به آن نمى انيسرا يك از سخن كه هيچ

. تواند به عمق آن برسد يا دارد نه هيچ انسانى مرشرح آن  قدرتآن است كه نه زبان 
 نيچن ،آرى(كنند  يدرك م ،در فصاحت پيشگام و ريشه دارند كه آنان مرا اعتراف نيا

  )24ص  همان،). (كنند يجز دانشمندان آن را درك نم( »االعالمونو ما يعقلها إلّ«) است
، )التّكاثر ألهاكم( 212 ةخطبذيل  ــ البالغه جنهشارح معروف  ــ »الحديد ابى  ابن« اي و

  :ديگو يم آن ژرف يمحتوا و كالم ريتأث از اريبس يشگفتبعد از 
كنند، من ايـن   يها به او سوگند ياد م امت ةهمخورم به همان كسى كه  يمن سوگند م

ام و هـر زمـان، تـرس و     هخطبه را از پنجاه سال قبل تاكنون بيش از هزار بار خوانـد 
گرفت و اثر عميقى در قلبم گذاشـت و  ارفوجودم را  يوحشت و بيدارى عميقى تمام

به ياد مردگان  ؛هر زمان در محتواى آن دقّت كردم. كرد جاديلرزشى در اعضاى پيكرم ا
از خانواده و بستگان و دوستانم افتادم و چنان پنداشتم كه من همان كسى هسـتم كـه   

  .كند يالى اين خطبه توصيف م هامام در الب
اند و چقدر مـن دربرابـر    هيبان و فصيحان سخن گفتدر اين زمينه چقدر واعظان و خط

كدام از آنها تأثيرى را كه اين كالم در  ام اما در هيچ هطور مكرّر قرار گرفت سخنان آنها به
  )153/ 11: م 1962الحديد،  ياب ابن. (ام هدكرن حسگذارد،  يم مناجدل و 

هـا نفـوذ    و در اعماق جـان  افكند يلرزه م كرهايكه بر پ نينچنيا يصدور سخنان ايآ
 و بـان يخط و واعظان يشوايپ و بلغا و فصحا امام كه ــ )ع(  يعلجز  ياز كس كند، يم

 اش دربـاره الحديـد   ابـى  ابـن  كه چنان دارد؟ امكان ــ است بلند ةشياند و فكر صاحبان
  :ديگو يم

خوانـد كـه گـواهى     يمن بسيار در شگفتم از مردى كه در ميدان جنگ چنان خطبه م
كه تصميم بر  يدهد طبيعتى همچون طبيعت شيران دارد، سپس در همان ميدان هنگام يم

كند كـه گـويى طبيعتـى     يگيرد، سخنانى از زبانش تراوش م يموعظه و پند و اندرز م
ـ همچون راهبانى دارد كه لباس مخصوص رهبـانى   د و در ديرهـا زنـدگى   نپوشـ  يم

گـاه در   ؛كنند ياز گوشت حيوان تناول مريزند و نه حتّى  ينند، نه خون حيوانى مك يم
 ةشود و گاه در چهر يظاهر م» طفيل عامربن«و » حارث عتيبةبن«و » قيس بن بسطام« ةچهر

  )همان( .»مريم بن يسيع«و » يوحنّا«و » سقراط حكيم«
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 بالغت و فصاحت. 5

و  يرا خوانده باشد، به فصاحت و بالغت آن و شگفت البالغه نهج يكباركس كه تنها  هر
كه اربابان فصاحت و بالغـت   چنان كند؛ يكالم اقرار م ينا يدناعجاب خود دربرابر شن

 قـرن  معتزلـي  نويسـندگان  و علما از ــ الحديد ياب ابن. گذارند يصحه م يقتحق ينبر ا
 ــ البالغه نهجدرخالل شرح خود بر  ــ است دست چيره شاعري و ماهر اديبي كه هفتم

ازجمله آنجا كـه   شود؛ يم) ع(  موالكالم  يژگيو ينمبهوت ادر موارد مختلف، مات و 
 و معاويـه  سپاه دست به مصر فتح از پس، )ع(  حضرتكه  البالغه نهج 35 ةدر شرح نام

  :دارد مي اظهار نويسد، مي عباس بن عبداهللا به بكر ابي محمدبن شهادت
 يتلو المنصوبة،  األلفاظ  لهذه واعجب زمامها، وتملكه قيادها الرجل هذا تعطى كيف الفصاحة إلي انظر

/ 16 همـان، ! (والتكلـف  غيرتعسـف  مـن  تتدفق سهله، سلسه وتطاوعه، تواتيه كيف بعضا بعضها
145(  

 او بـه  را خود مهار و داده مرد اين دست به را خود افسار چگونه كه ببين را فصاحت
 اختيـار  در و آيند مي ديگري از پس يكي: كن تماشا را الفاظ عجيب نظم! است سپرده

  !جوشد مي زمين از زحمت بدون و خود خودبه كه اي چشمه مانند گيرند، مي قرار او
 »نباته ناب« اديبانةبا سخنان ) ع(  على امامبخشى از كالم  نبودن مقايسه قابل دربارة يا و
 نشـان  كـامالً  را مسئله اين كه برد مي كار به يتعبير ــ چهارم قرن در عرب نوابغ از ــ
 ةدر زمين يشها خطابهيكى از  در) ع(  يرا از موال عل يرز ةنباته جمل كه ابن آنجا دهد؛ مي

  :است آوردهجهاد 
  )35 ص، 27 خطبة: ق 1414 سيدرضي،. (ا ذلّواماغزى قوم في عقر دارهم إلّ
ها مورد هجوم دشمن واقع نشدند مگر اينكـه ذليـل    هيچ قوم و ملّتى در درون خانه

  .شدند
  : است نوشته الحديد ابي ابن و

ـ    ابن ةخطب همةبه اين جمله بنگر و ببين چگونه ازميان  كشـد، فريـاد    ينباتـه فريـاد م
خطبه  ةدارد كه از معدنى غير از معدن بقي ياش اعالم م هو به شنوند ؛فصاحت و بالغت

همين يـك جملـه    ،به خدا سوگند. برخاسته و از خاستگاهى غير از آن خاستگاه است
 ،معمولى ةالى يك خطب هدر الب قرآنكه يك آيه از  استنباته را آراسته  ابن ةن خطبچنا
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ـ   يدرست همچون گوهرى درخشنده كه پيوسته نورافشانى م سـخن   ةكنـد و روى بقي
  )84 /2: م 1962 الحديد، ابى  ابن. (پاشد يروشنايى م

 ةدربـار  ــ )ع(بعد از شرح بخشى از كالم على  ،221 ةذيل خطب كه است رو اين از
  :گويد يم ــ برزخ

عراء الشّ العرب قاطبةً فى مجلس و تلي عليهم، ان يسجدوا له كما سجد و ينبغى لواجتمع فصحاء
واة مدادها  قلم أصاب من: الرّقاع ابن لقول عديا قيل لهم في ذلك قـالوا إنّـا نعـرف    ... الدفلم

  .القرآن السجود في الشّعر كما تعرفون مواضع السجود في مواضع
فصحاى عرب در مجلس واحدى اجتماع كنند و اين بخش از خطبه براى آنها  همةاگر 

) انـد  هگونه كـه روايـت كـرد    همان( ؛سزاوار است براى آن سجده كنند ،خوانده شود
براى  ،را شنيدند) ...قلم أصـاب  (» عدي بن الرقاع«كه شعراى عرب شعر معروف  هنگامى

گفتند ما محـل سـجود در شـعر را     ،چون كه از علّت آن سؤال شد ،آن سجده كردند
 همان،. (شناسيد يم قرآن) ةآيات سجد(گونه كه شما محلّ سجود را در  شناسيم آن يم

11 /153(  
  :دسوين يكتابش م ةدر مقدم يا و

الخالق و  دون كالم: امام الفصحاء و سيد البلغاء و في كالمه قيل) السالم عليه(و اما الفصاحة فهو 
  )24/ 1 همان،. (فوق كالم المخلوقين و منه تعلّم النّاس الخطابة والكتابة

كالم او گفته شده  ةاو پيشواى فصيحان و سرور بليغان است و لذا دربار: و اما فصاحت
تر از كالم خالق و برتر از كالم مخلوقين است و مردم راه و رسم خطابه و نوشتن  نپايي

  .ندا هرا از او آموخت
تاز ميدان فصاحت و بالغت  هكه يكّ يو سخنور قرن سوم هجر يباد ــ جاحظ يا و
  :در سخنى چنين گفته است ــ بود

هرگز كالمى بعد از كالم خدا و پيامبرش به گوش من نخورده است مگر اينكه بـا آن  
آن را هرگز كه من توان مبارزه با ) »اهللا وجهه كرّم«( عليام، جز كلمات  مثل كرده به مقابله

  )23/ 1: ق 1423 جاحظ،. (مدر خود نيافت
رضى كه خود از قهرمانان ميدان فصاحت و بالغـت بـود و گـوى سـبقت را از     سيد

كلمات  يندةگو ةدربار البالغه جنه ةدر مقدم ،)2(ده بودوبربسيارى از فصحا و بلغاى عرب 
  :نويسد مي آن

البالغة و مولدها و منـه ظهـر    موردها و منشأ الفصاحة و مشرع) السالم عليه(كان اميرالمؤمنين 
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استعان كلّ واعظ بليغ  مكنونها و عنه اخذت قوانينها و على أمثلته حذا كلّ قائل خطيب و بكالمه
الّـذي عليـه    الكـالم ) السـالم  عليه(النّ كالمه  ؛و مع ذلك فقد سبق و قصروا و قد تقدم وخّروا

  )2 :ق 1414 رضي،سيد. (النبوي الكالم اإللهي و فيه عبقة من لعلم ا مسحة من
اسرار . فصاحت و منشأ بالغت و زادگاه آن است ةسرچشم) السالم عليه(اميرالمؤمنين 

او هر خطيـب   ةبر شيو ؛بالغت از او آشكار و قوانين و دستورات آن از وى گرفته شد
توانايى راه يافت و به گفتار او هر خطيب توانايى يارى جست و با اين حال او در اين 

زيـرا در   ،او تقدم يافت و ديگران عقب ماندند ،ميدان پيش رفت و ديگران فرو ماندند
  .ستا) ص(  هايى از علم خدا و عطر و بويى از سخنان پيامبر هكالم او نشان

بـود   يحو فص يغكالم بل يفتةو ش يردانشمندان خب ياز گواه يفقط بخش كوچك اينها
چـون جـاحظ،    يافـراد  ينكـه و ا دهنـد؛  يشهادت م البالغه نهججمالت  يكه به شگفت

 از نـاتوان  را خـود  گونـه  اين اند، بالغت علم سرآمد كه...  و الحديد ابي ابنو  يدرضيس
 خـود  بيننـد،  مي آن درمقابل نوپايي طفل را خويش كالم و دانند مي كالمي چنين آوردن
 نشـده  صـادر  عـادي  بشري از بالغت و فصاحت اين با متن اين كه است آن دهندة نشان
 چراكه باشد؛ كرده تغذيه آن آور پيام و وحي كالم از كه خواهد مي آبشخوري بلكه است،
 بـر  دليلي و است آن الفاظ شيوايي و حالوت و زيبايي و ظرافت در ادبي اثر يك ارزش
  .است آن هاي واژه زادگاه و منشأ گواهي
  

 سخن روش و اسلوب. 6

ـ   سـت ين دهيپوش يسخن و خطابه و صاحبان ذوق ادب يها وهيبه ش انيبر آشنا  نيكـه ب
ـ كه اگـر دو نفـر    چنان آنسخن افراد تفاوت وجود دارد  يها و سبك ها وهيش  شـتر، يب اي

 يال ل اگر در البهامث يبرا ،است دايهو كامالًفرق آنها  سند،يرا بنو ياز كتاب ييها بخش
  .كند يآنها را جدا م يراحت به شعرشناس شود، اضافه ياتياب يشعر وانيد

است  يآن همچون آب زالل واحد يتمام كه شود يم معلوم البالغه نهج دردقت  با
ـ اسـت كـه ماه   يطيسان جسم بس هنفس گفته شده و ب كيو  وهيش كيكه با  ـ  تي  ةهم
صورت نامه و  به يصورت خطبه و بخش از آن به يگرچه بخش(است  كسانيآن  ياجزا

  ).است زيآم صورت كلمات حكمت به يبخش سوم
ـ    شياست كه ابتدا ديمجقرآن  رينظ البالغه نهج سـان   ههمانند وسـطش و وسـطش ب

. است گريد يها سوره و اتيآ همچون سبك، و فصاحت در آن از يا هيآخرش و هر آ
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 1423 ي،سبحان. (باشد كنواختي ديهرگز نبا باشد، يساختگ آن يها خطبه از يبرخ اگر
  )20: ش 1363 ي،نقل از عرش به ؛20 -  19 :ش 1381 /ق

ـ تعصب چشمان آنها را از د يها از دانشمندان معاند كه پرده يعضب  حـق  نـور  دني
ـ  همه ،يدرضيس اي است يدمرتضياز س البالغه نهج نكهيدر ا ديبا ترد است، پوشانده  اي

 يبرا؛ )277 /2: ق 1420 ،يصفد ←( اند دانسته مجعول را كتاب نيا مطالب از يبرخ
  :سدينو يم خلكان ابن مثال،

اهللا تعالى عنه،  طالب رضي أبي بن المجموع من كالم علي البالغة نهجالناس في كتاب  و قد اختلف
 نسـبه  و جمعه إنماالذي والرضي؟ و قد قيل إنه ليس من كالم علي  هل هو جمعه أو جمع أخيه

  )313/ 3: تا يب ،خلكان ابن. (أعلم واهللا وضعه هوالذي إليه
ـ ب گريد يا  همان مطلب را به گونه يواز  ديتقل به زين گريد يا عده و انـد؛   كـرده  اني
  :سدينو يم السنة منهاج در هتيمي ابنكه  چنان

ـ    البالغه نهجكه صاحب  ييها خطبه اكثر  داده، نسـبت ] ع[ ينقل كرده، بـه دروغ بـه عل
 وليكن بگويد؛ سخن گونه اين كه است آن از باالتر و برتر عنه اهللا رضي علي شأن چراكه
 اسـت، ] ع[ علـي  بـراي  مـدحي  كـه  انـد  كرده گمان و اند ساخته را اكاذيب اين ايشان

 معـاني  نيـز  و...  شـود  مـي  محسـوب  او بـراي  مدحي نه و دارد حقيقت نه كه درحالي
موجـود اسـت؛ امـا     يـز او ن يردر كالم غ شود، يم يافت] ع[ علي كالم در كه صحيحي
ـ  را گرفته و به يگراناز سخنان د ياريو امثال او، بس البالغه نهجصاحب   يعنوان كالم عل

 ايـن  از اي پـاره  شـده،  نقل] ع[ علي سخنان عنوان به آنچه] رو ايناز . [اند داده قرار] ع[
عنوان  به البالغه نهجاست كه صاحب  يسخنان حق يا و پاره] ع[ علي كالم همان سخنان

است؛ چراكه در كالم جاحظ در كتـاب   يگرانآورده، اما درواقع كالم د] ع[ يسخن عل
 صـاحب  كـه  شـده  نقـل ] ع[  يعل يراز غ يكتب سخنان يگراو در د يرو غ والتبيين البيان
 اين همة و نبود چنين اگر زيرا است، كرده نقل] ع[ علي كالم عنوان به را آنها البالغه نهج

 و داشـته  وجود آن براي اي كننده نقل ديگر كتب در قطعاً بايد باشد،] ع[ علي از ها خطبه
  )56 -  55/ 8: ق 1406 ه،تيمي ابن. (باشد شده نقل] ع[ علي از سند با

  
  يبررس و نقد. 7
 كه ندارند ترديدى اند نوشته تعليق و شرح البالغه نهج بر كه بزرگانى و دانشمندان همة. 1

 معنى اين بر كلى طور به هم شيعه هاى فرهنگ. است رضى شريف گردآوردة كتاب، اين
 مالحظـه  حاضـر  عصر تا مؤلف دوران از را تراجم ارباب از يك هيچ و دارند نظر اتفاق
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 معنى اين بر و دانسته صحيح سيدرضى به را كتاب نسبت صريحاً اينكه جز كرد نخواهيد
 الدين منتجب شيخ فهرست، )450 م( نجاشى ابوالعباس فهرست مانند دارد، يقين و جزم

 كـه  اجـازاتي  صـورت  بـه  مراجعـه  بـا  تواند مي گرامى خوانندة همچنين... ، )585 م(
 ←( دريابـد  را معنـى  ايـن  صحت اند، نوشته خود اصحاب براى محدثين و دانشمندان

  ).194 /4: ش 1374 يني،ام
و در نثر  شيمردم عصر خو نيروشنفكرتر ازاند  گفته يدرضيوصف س درگرچه . 2

انـد   شـاعران عـرب دانسـته    نيتـر  و نظم، صاحب قلم بوده است و او را جزو برجسته
ـ )419 و 414 /4: تا يب خلكان، ابن ؛155 /3: م 1983/ق 1403 ثعالبي،( او  ي، سبك ادب

متفـاوت اسـت    آمـده كـامالً   البالغـه  نهـج آمده با آنچه در  گرشيد يها كه در كتاب
خـود را   كـامالً  رد،يقرار گ يدرضيگفتار س انيدرم البالغه نهجاز  يكه اگر متن يا گونه به

ـ ا از. مشـهود اسـت   البالغـه  نهجه عكس آن در خود ك چنان دهد ينشان م گذشـته،   ني
فرد است و  و منحصربه يفن يروش البالغه نهجدر  شده كارگرفته بهاسلوب و روش سخن 

ـ كرد، ز سهيآن مقا با توان ينم گفتار نظم ورا از نظر اسلوب  يسخن چيگفت ه ديبا  راي
 در گرانيو د يدرضيساست كه احتمال دخالت  يا  اسلوب و سبك سخن به گونه نيا

سـخن   البالغـه  نهـج  كـه تصـور   نيالخشاب در پاسخ به ا كه ابن چنان ؛است يآن منتف
  :ديگو ياست، م يدرضيس

و عرفنـا   يالرض رسائل يعل وقفنا قد! االسلوب؟ هذا و النفس هذا يالرض ريو لغ يللرض يان
ـ  ابن. (الخمـر  و خل يف الكالم هذا مع قعيالمنثور و ما  الكالم يف فنّه و قهيطر ـ الحد ياب  د،ي

  )205/ 1: م 1962
 مـن  نكـه يند با توجه بـه ا باش داشته ياسلوب نيچن توانند يكجا م يرض ريو غ يرض

و بـه جهـات    ميآشـنا  شانيو از اسلوبش مطلعم و با نثر ا ام دهيد را يرض يها رساله
  .قوت و ضعف آن واقفم

 يگـران د يـا و  يدرضياز س البالغه نهجمطالب  كند يكه اثبات م يليدال يگراز د. 3
خـود   تصـريحات اسـت،  ) ع(  حضـرت  آن سـخنان  و) ع(  علـي بلكه از موال  يست،ن
 كتابدر  ،لامث براي ؛بدان حواله كرده است يگرشهاي د در كتاباست كه  يدرضيس

  :دگوي يم التأويل حقائق
 وسـمناه  و ألفنـاه  الذي كتابنا في النظر  فلينعم ذلك، من إليه أشرنا ما برهان يعلم أن أراد من و
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 فـي ) ع( أميرالمـؤمنين  كالم من الينا، الواقع  جميع مختار على يشتمل جعلناه و، )البالغة نهج(  ب
 .حكـم  و مـواعظ  و كتـب  و خطـب  مـن : واألنـواع  واألجنـاس  واألغـراض،  األنحـاء  جميع

  )167: تا بي سيدرضي،(
بايد در كتاب  د،كسى كه مايل است تاريخ اين موضوع را كه بدان اشاره كرديم، بدان

سـخنان   ةكـه گزيـد   همان كتابى كند؛مطالعه و دقت كافى  البالغه نهجنام  هديگرمان ب
و مشتمل بر سه باب اسـت در فنـون    ايم السالم را در آن جمع آورده عليهمنين ؤاميرالم

ها گرفته تا مواعظ و حكم  ها و نامه سخن از خطبه ةهاى پراكند معانى و رشته ومختلفه 
  .و كلمات قصار است

  :گويد يم مجازات نبويهدر كتاب  ياو 
همـان كتـابى كـه     ؛ايم ياد كرده البالغه نهجاين مطلب را در كتاب ديگرمان موسوم به 

ـ  سخنان آن سرور را در آن گرد آورده همة ةبرگزيد  1380/ ق 1422 سيدرضـي، . (ماي
  )237: ش

كه آن كالم مـوال   كند يم يحتصر ،البالغه نهجضمن ارجاع به  يگر،د يدر جا يا و
  :است) ع(  علي

نخعى زياد  بن ، ضمن سخنان آن سرور به كميلالبالغه نهجاين موضوع را در كتابمان 
  )352 ص همان،. (ماي آورده
 البالغـه  نهـج از مطالب  يعيبخش وس: گفت ديبا زين هيميت ابن يادعا به پاسخ در. 4
 اواخر در اينكه تا )3(بود شده آورى جمع هايي كتاب صورت به سيدرضى از پيش ها قرن
ـ و ا نوشـت،  را فعلى البالغه نهج آنها روى از سيدرضي چهارم، قرن خـود شـاهد    ني
 هـا  كتـاب  در اسـمى  تنها آنها از هرچندكه ،است) ع(  بر صدور آن از حضرت ييايگو
 خطبـة  آخـر  در البالغـه  نهج بر خود شرح در الحديد ابي ابن كه چنان است؛ مانده باقي

  :گويد مى شقشقيه
 سـال  دويسـت  كه ام ديده هايى كتاب در را خطبه اين من: گفت من به ابوالخير استادم
  )205 /1: م 1962 الحديد، ابي ابن. (است شده تأليف رضى والدت از قبل
  :نويسد مي الذهب مروج در نيز مسعودى

 مـردم  و...  بودنـد  كرده حفظ) ع(  حضرت آن از خطبه اندى و چهارصدوهشتاد مردم
 ؛343 /1: ش 1374 مسعودى،. (دادند مي يكديگر به نوشته روى از و حافظه از را آنها
  )341 /1: تا بي امين،؛ 12 /1: تا بي محمودي، ؛5 /1: م 1962 الحديد، ياب ابن ← يزن
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  :گويد مي الذريعهرو است كه صاحب  ينا از
 در كـه  اصحاب كتب در سپس و شد حفظ مردم اذهان در حضرت آن از ها خطبه آن
 حضـرت  آن عصر از تأليف كار و شد گذاشته وديعت به بود، شده تأليف موضوع آن

 كه بود جهنى وهب زيدبن كرد، تأليف را حضرت هاى خطبه كه كسى اولين. شد شروع
 بعـد  هـا  قـرن  ها خطبه تأليف سپس و داشت حضور همام امام آن ركاب در صفين در

 در هـا  كتـاب  آن. رسـيد  سيدرضـى  بـه  نوبت چهارم قرن دوم نيمة در تا يافت ادامه
  )192 -  191/ 7 طهراني، آقابزرگ. (بود سيدرضى مرحوم دردسترس بغداد هاى كتابخانه

الشحماء عسـقالنى   ابى ابن ة، بعد از اينكه خطبالبالغه شرح نهجالحديد در  ياب ابن. 5
  :دگوي يم ،آورد يكاتب را م

كـه مشـاهده    ماهر القا كرده اسـت و چنـان   ةاين زيباترين خطبه است كه اين نويسند
كـافى از عيـب و    ةبا زحمت هرچه بيشتر آن را ساخته و پرداخته و با مطالع ،شود مي

  .دده يمايگى خود خبر م يعوارض پيراسته است، با وجود اين از سستى و ب
ـ  او را آوردم كه بسيارى از كوته ةمن از اين رو خطب گوينـد   يفكران، خودسرانه م

سـاخته و  بر، كالم نوپرداخته است كـه جمعـى از شـيعيان فصـيح     البالغه نهجتر شبي«
  .اند و چه بسا برخى از آن را به ابوالحسن رضى و يا غير او نسبت داده »اند پرداخته

راه  تعصب چشم آنان را كور كرده است كه از راه روشن دور افتـاده و بـه كـوره   
معرفتى بـه سـبك و اسـلوب     ياند و علت آن جز سرگشتگى و ب تاريك منحرف شده

  .سخن نيست
بـا كالمـى مـوجز و مختصـر روشـن      اين انديشه را  ةمن در اينجا اشتباه و مغالط

ساخته و پرداخته شده  البالغه نهج ييا تمام: از دو حال خارج نيست: گويم مي ؛سازم يم
اينكه تنها برخى از آن ساختگى و قسمت ديگـر   منين نسبت يافته ياؤو به على اميرالم

  .از آن بزرگوار است واقعاً
هـا و   ريم كه برخى از خطبـه يقين دا رايز ؛ياوه و باطل است احتمال اول قطعاً

ها با تواتر از آن حضرت روايت شده، و محدثين همگـى يـا اكثرشـان و نيـز      نامه
ب حيم از مياينكه شيعه نيستند تا بگو اند، با مورخين اسالمى، بيشتر آن را نقل كرده

  .اند خود جانبدارى كرده
زيرا هر كس با سخن و خطابه انس يافتـه و در   ؛احتمال دوم، گواه ادعاى ما است

ه و درباب فصاحت و بالغت صاحب ذوق و تشخيص داشتعلم بيان تحصيالت كافى 
د و سـخن عـرب   نپايه را از كالم فصيح جدا ك يتواند كالم ركيك و ب يم باشد، قهراً
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 و بـر مجموعـه   دارداصيل را از نوپرداز بازشناسد، و كسي كه چنين ذوق و ادراكـى  
خواهد توانست بين  ،جمعى يا دو نفر از خطبا در آن مسطور باشد ةدست يابد كه گفت

  .هدن فرقاين سبك و آن سبك  واين سخن و آن سخن، 
اگر  ،كنيد كه ما با همين دانش و معرفتى كه به شعر و نقادى آن داريم يمالحظه م

چند قصـيده يـا يـك    را ورق بزنيم، و مشاهده كنيم كه در آن ديوان  »ابوتمام«ديوان 
و  »تمـام  ياب«قصيده از ديگران ثبت شده است، با ذوق و ادراك، تفاوت آن را با شعر 

  .سبك و اسلوب او درك خواهيم كرد
، قصائد فراوانى را »تمام ياب«، نقادان و شعرشناسان، از اشعار منسوب به رو نيا از

داشـته اسـت، و بـا     تفاوتاو در نظم سخن  ةبا شيو چراكهاند،  حذف و اسقاط كرده
اند،  هاى فراوانى را ساقط كرده چكامه ومطالعه كرده  »ابونواس«همين روش در اشعار 

  .اند ى داشتهياو در پرداختن شعر آشنا ةبا سبك و شيو رايز
هم با همـين روش   »ابونواس«و  »ابوتمام«شعر ديگران غير از  ةنقادان ادب دربار

هر يـك   ةيل آنان، تنها ذوق ادبى و توجه به سبك ويژو دل ؛اند هكردتحقيق و بررسى 
  .از شعرا بوده است

كنيد كه  ينيز مالحظه م البالغه نهجمل و دقت در كتاب أاست كه با ت ليدل نيهم به
طعم است با يك روح و يك روش، درست ماننـد   رنگ و يك آن چون آب يك يتمام

كـه اول   قرآن كريمگونه تفاوتى با هم ندارند، و مانند  آن هيچ يجسم بسيطى كه اجزا
آن با وسط و وسط آن با آخرش يكسان است، هر سوره يا هر آيـه بـا سـاير سـور و     

حيث برداشت، روش، اسلوب، مسلك، نظم و ترتيب، متحد و برابر است، اگر  آيات، از
چنين اتحـادى   م بود،، قسمتى از آن ساختگى و قسمت ديگر صحيح و مسلّالبالغه نهج

  .در سبك و اسلوب نداشت
گوينـد قسـمتى از    يبا اين برهان روشن، سرگشتگى و گمراهى آنان كه م ن،يبنابرا

  .آشكار است ،اين كتاب جعلى و ساختگى است
با طرح اين احتمال، اشكاالت فراوانى  ،اين سخن ةبايد دانست كه گويند ،ضمندر

زيرا اگر پاى  ؛بر نخواهد آمد شپاسخ ةهدكند كه از ع يبر مسلمات مذهب خود وارد م
بـه هـيچ    ،گونه احتماالت درميان بيايد، و تا اين حد تسليم وسوسه و ترديد شويم اين

است كـه كسـى    اوثوق و اطمينان نخواهيم يافت، و رو زين) ص(حديث رسول خدا 
اين خبر جعلى است، اين سخن ساختگى است، : د و بگويديدرصدد طعن و انكار برآ

  .ها و مواعظ و سخنان ديگرى كه از ابوبكر و عمر نقل شده است خطبه زينو 
و ) ص(  اى را كه در روايات رسول خـدا  ، هر شاهد و قرينهالبالغه نهجبارى، منكر 
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هـاى دبيـران و خطيبـان معتبـر      پيشوايان برحق و سخنان صحابه و تـابعين و نوشـته  
و سـاير   البالغـه  نهجرسد كه در اثبات  يرا م) ع(  منين علىؤشناسد، دوستان اميرالم يم

. آن سرور، به همان شواهد و قرائن استناد كنند، و اين مطلب واضحى است يها ودهفرم
  )546 /2 :م1962 د،يالحد ياب ابن از نقل به؛ 196 -  194 /4: ش 1374 ،ينيام(

 مشـخص  »يالرض قال«كه با  يجز موارد به البالغه نهج ةگفت كه هم ديرو با نيا از
از  البالغه نهجاز  يپندار كه بخش نيا يبرا يياست و جا) ع(  يعل نيرالمؤمنياز ام شده،
  .ماند ينم يباق ،است يمرتضديس اي يرضديس يها ساخته

 البالغه نهجدر  يخبا تار يخيتار يعوقا يهماهنگ. 8

 يـن مستقل است كه از حجم ا يقيتحق يازمندخود ن البالغه نهج يخيجوانب تار بررسي
 ةدور البالغه، نهج هاي نگاري يخها و تار سرگذشت يانو ب يعوقا يرامقاله خارج است؛ ز

 را) ع(  علـي امـام   ياتح ياناز خلقت تا پا يتصدر اسالم و بلكه بشر يخاز تار يكامل
  .يابد مي ادامه حال تا آن، از فراتر گاه و گيرد مي دربر
است كه مـا   ينكات يآن حاو يخيرتا يعكه وقا شود يمعلوم م البالغه نهج يبررس با

هـا و جمـالت    هـا و نامـه   صدور خطبه يزو ن كند يم نياز يآنها ب يبرا يرا از سندساز
 انـد  عبارت مسائل اين ازجملة. رساند مي اثبات به نيز را) ع(  عليآن از امام  يزآم حكمت

  :از
ـ   شود يم نتيجه البالغه نهجدر  يخيو شمارش مباحث تار يبا بررس. 1 از  يشكـه ب
كـه بـر    ياز شـروح  يكـي در آن وجود دارد و با مراجعه به فقـط   يخيمورد تار 500
آنكـه   كـه بـا   شـود  يمعلوم م الحديد، ياب نوشته شده است، مانند شرح ابن البالغه نهج
 يلاندك، ذ يو شاعر است، جز در موارد يباد يشتربلكه ب يستمورخ ن الحديد ياب ابن

مطـرح در   يعوقا الصدوربودن ياز قطع ينو ا آورد يسند م يخشده از تار مباحث مطرح
  .رود يم ينبودن متن ازب يرو، امكان جعل و ساختگ يناز ا. دارد يتحكا البالغه نهج

 ينـوع  يـانگر مـتن ب  شود، يبحث م يخيتار ةواقع يك ةدربار البالغه نهجدر  يوقت. 2
متن  يك. داستان است هاي يتو شخص يعپنهان وقا ياياز زوا يبردار و پرده يساز شفاف

 ـــ  نفـر  يـك سخن و شاهد ماجرا  يندةباشد كه گو گونه ينا تواند يم يتنها زمان يخيتار
 و زيسته مي) ع(  امام از بعد كه كسي زبان از روايتگري چنين اين و باشد ــ )ع(  علي يعني
 نظـر  به بعيد است، شده متولد) ع(  امام شهادت از پس سال سيصدونوزده كه سيدرضي يا
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  .رسد مي
  :شود ينمونه اشاره م يكشدن مطلب، فقط به  روشن يبرا ينجاا در
  :فرمايد يم يسق بن خطاب به اشعث البالغه نهجنوزدهم   ةدر خطب) ع(  امام

 ٍ!كـافر  ابـن   منافق حائك، ابن  حائك اللّاعنين لعنة و اللّه لعنة عليك لي مما علي ما يدريك ما
  إنّ و الحسـبك  و مالك منهما واحدةٍ من فداك فما أخرى  واإلسالم مرّةً الكفر  أسرك لقد واللّه
. األبعـد   اليأمنـه  و األقـرب   يمقتـه  أن لحـري  الحتـف   إلـيهم  ساق و السيف  قومه على دلّ امرأً

  )28: ق 1414 سيدرضي،(
 لعنت و نفرين من؟ سود به چيزى چه و است من زيان به چيزى چه كه دانى مى چه تو

 بـه  سـوگند  !كـافر  پسر منافق بافنده، پسر بافنده اى باد تو بر كنندگان نفرين و خداوند
 دسـت  بـه  اسـالم  حكومـت  در ديگر بار و كفار دست به جاهليت در بار  يك تو! خدا

 همانا. برسد دادت به نتوانست يك هيچ تو، خويشاوندي و مال و شدي، اسير مسلمانان
 آنهـا  طـرف  بـه  را نابودي و مرگ و كند، هدايت شمشير لبة بر را خود قوم كه مردى

 نداشته اطمينان او به بيگانگان و گيرند خشم وي بر بستگانش كه است سزاوار بكشاند،
  .باشند

 سـخنراني  در هجري، 38 سال در) ع(  علي اميرالمؤمنين كه بود قرار اين از داستان
. بود خوارج كار پايان از پس اين و شدند؛ متذكر را حكمين موضوع كوفه، مسجد در

 فرمودى منع حكميت از را ما نخست«: گفت و كرد اعتراض و برخاست قيس بن اشعث
 زد هم بر دست) ع(  على! بود تر درست كار كدام دانيم نمي. دادى فرمان آن به سپس و
 پيشنهاد پذيرفتن در و كند رها را دورانديشى كه است كسى سزاى اين آرى،«: فرمود و
) ع(  اميرالمـؤمنين  كـه  پنداشـت  اشـعث . »كند اصرار و دهد تن حكميت براى قوم آن
 ايـن  از؛ »... كردم، رها را دورانديشى و رأى كه است من سزاى اين« بگويد خواهد مى
 نگـاه ) ع(  حضرت و ؛»تو سود به نه است تو زيان به سخن اين«: گفت) ع(  على به رو

 مـن  زيان به چيزى چه كه دانى مى چه تو«: فرمود او پاسخ در و انداخت او به را خود
  )296 /1: م 1962 الحديد، ابي ابن. (»! ...من؟ سود به چيزى چه و است

  :است مطلب كنندة روشن كه دارد وجود اينجا در مسئله چند
 چه و است من زيان به چيزى چه كه دانى مى چه تو« كه پاسخ اين با) ع( امام اوالً
 دربـارة  او كـه  همچنان كه سازد مي روشن ديگران و وي براي، »! ...من؟ سود به چيزى

 تن حكميت به و كرد رها را دورانديشي كه كسي مانند و ورزيد جا بي اصرار حكميت
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 او اينكـه  ديگر مطلب. است شده گمراهي دچار نيز اينجا شد، مردم گمراهي سبب داد،
 بـه  زيـرا  بود؛ كرده گمراه را خود قوم كه همچنان كند مي معرفي گمراهي اسباب از را

 بوده او اصحاب از ظاهر به و) ع(  على خالفت روزگار منافقان از اشعث تاريخ، گواهي
 يـك  هر و بود،) ص(  پيامبر اصحاب زمرة در سلول بن ابى بن عبداهللا كه گونه همان است،

  )297 ص همان،. (اند بوده آن ماية و نفاق سران از خويش روزگار به دو اين از
 بـار  يـك : اسـت  شده اسير بار دو اشعث كه دارد مي بيان صراحت با) ع(  امام ثانياً
 زماني بار يك نه مسلمانان، دست به اسالم زمان ديگر بار و كفار دست به جاهليت زمان
 أسـرك  لقد« است نفرموده يعني است؛ بوده مسلمان كه زماني ديگر بار و بوده كافر كه
 اين از تا »أخرى  واإلسالم مرّةً الكفر أسرك لقد« فرمود بلكه ،»أخرى اإلسالم في و مرّة الكفر في

 وي يـاران  از نشـيند،  مي او مجلس در گرچه و است، منافق او كه بردارد پرده حقيقت
  .»!كافر پسر منافق اي(» !كافر ابن منافق« گويد مي او به صراحتاً لذا نيست، و است نبوده
 كفار دست به جاهليت زمان در بار يك: شد اسير بار دو اشعث نيز تاريخ گواهي به

 دورة در اشـعث  اسيرشـدن  موضـوع  اما مسلمانان؛ دست به اسالم زمان در ديگر بار و
 آورده خود النسب جمهرة كتاب در كلبى ابن فرمودند، اشاره آن به) ع(  امام كه را جاهلى
  :است

 و كـرد،  خـروج  پدر خونخواهى به اشعث كشتند، را اشج قيس مراد، قبيلة كه هنگامى
 رايـات  از يكـى  فرمانـدة . آمدنـد  بيرون داشتند، رايت سه كه درحالى كنده قبيلة افراد
 رايـت  فرماندة و ارقم، يزيد بن قشعم ابوجبر رايات از ديگر يكى فرماندة هانى، بن كبس
 بلكـه  درنيفتادند آنان با و كردند اشتباه را مراد قبيلة محل آنان. بود قيس بن اشعث ديگر
 ←. (شـد  اسير اشعث و شدند كشته قشعم و كبس. بردند حمله كعب بن حارث بني بر
  )293 /1: م 1962 الحديد، ياب ؛ ابن174: تا يب ي،كلب ابن
  :است بوده مسلمانان دست به اسالم زمان در اشعث دوم اسارت

 خود دعوت) ص(  پيامبر. بودند آمده حج گزاردن براى كنده قبيلة افراد هجرت، از پيش
 خاندان افراد. فرمود مي عرضه عرب قبايل ديگر بر كه گونه همان كرد، عرضه آنها بر را

 از پـس  امـا . نپذيرفتند را) ص(  پيامبر دعوت بودند، معاويه عمروبن طايفة از كه وليعه
 كنده، قبيلة نمايندگان ازجمله و عرب، قبايل نمايندگان، ]هجرت دهم سالدر [ هجرت

 مسـلمان  و بودند آنان با هم وليعه خاندان افراد و اشعث. آمدند) ص(  پيامبر حضور به
 خاندان به را حضرموت ناحية از زكات خوراكى محصول از بخشى) ص(  پيامبر. شدند
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 بـه  را انصـارى  بياضـى  لبيـد  زيـادبن  قـبالً ) ص(  حضرت آن. دادند اختصاص وليعه
 را خـود  سـهم  كـرد  پيشنهاد وليعه خاندان به زياد. بودند گماشته ناحيه آن كارگزارى

 بـا  را بـار . نداريم باركش شتران و انتقال وسيلة ما« گفتند و كردند امتناع آنان و ببرند؛
 پـيش  كدورتى ايشان ميان و نپذيرفت زياد. »بفرست ما براى دارى كه باركشى شتران
 برگشتند) ص(  پيامبر حضور به آنان از گروهى. شود منجر جنگ به بود نزديك كه آمد
  .كرد شكايت وليعه خاندان از و نوشت ايشان محضر به اى نامه هم زياد و

 را مـردى  وگرنـه  برداريـد  دسـت  كارها اين از«: فرمود وليعه خاندان به) ص(  پيامبر
 و زن و كشـت  خواهد را شما جنگجويان او و )4(است من خود همتاى كه فرستم مي

 نوشتند لبيد زيادبن به اى نامه آنان درمورد آنگاه ؛»گرفت خواهد اسيرى به را فرزندتان
 چـون  و فرمودنـد  رحلت) ص(  پيامبر ايام، هميندر . رساندند زياد به را نامه آنان و

 ديـن  از وليعـه  خانـدان  افـراد  رسـيد،  عرب قبايل به) ص(  حضرت آن رحلت خبر
  )141/ 1: ش 1368 دامغاني، مهدوي... ( برگشتند

  :است نوشته طبرى از نقل به الحديد ابي ابن
 فرمـان  او بـه  و گذاشت باقى حضرموت حكومت بر همچنان را لبيد زيادبن هم ابوبكر
 او بـا  همگـان  حضرموت مردم. كند دريافت را آنان زكات و بگيرد بيعت مردم از داد

 طايفـة  از زكـات  گـرفتن  بـراى  زيـاد  چـون  و وليعـه؛  خانـدان  جـز  كردنـد،  بيعت
 براى آشكارا هم وليعه بنى و...  شد كشيده درگيري به كار رفت، بيرون معاويه عمروبن
 گـروه  و زد شـبيخون  بودند، آسايش درحال هنوز كه آنان بر زياد. شدند آماده جنگ

 كه آنان از گروهى. كرد غارت را اموالشان و گرفت اسير و كشت را ايشان از بسيارى
 يـارى  را شما« گفت اشعث. خواستند يارى او از و رفتند قيس بن اشعث نزد گريختند،

 تاج و ساختند پادشاه خود بر را او آنان. »سازيد پادشاه خود بر مرا اينكه مگر دهم نمى
 لشكرى با اشعث. نهادند مي تاج قحطان پادشاهان سر بر كه گونه همان نهادند، سرش بر

 نوشـت  نامه بود، صنعاء حاكم كه اميه ابي مهاجربن به ابوبكر. رفت زياد جنگ به گران
 صـنعاء  بـر  خود جانشينى به را كسى مهاجر. بشتابد زياد يارى به خود همراهان با كه

 و دادنـد  شكسـت  را او و شـدند  روياروى اشعث با آنان. رفت زياد پيش و گماشت
 مسلمانان. بردند پناه »نجير« به معروف حصار به ديگران و اشعث. كردند گريز به وادار
 سسـت  و ناتوان آنان و شد سخت و طوالنى محاصره مدت و كردند محاصره را آنان
 از و رساند زياد و مهاجر به را خود و آمد پايين حصار از پوشيده شبانه اشعث. شدند
 هر و گشود ايشان براى را حصار كار، اين درقبال و...  خواست امان خود براى ايشان
 آن در را كـه  هـر  و شدند حصار وارد آنان...  كرد دو آن تسليم بود، آنجا كه را كس
 فـرو  بودنـد،  تـن  هشتصد كه را بقيه بود، خواسته اشعث كه آنان از تن ده جز به بود،
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) ص(  پيامبر هجو در كه را زنانى دست و كشتند و گرفتند را آنان هاى سالح و آوردند
 ابـوبكر  پـيش  و بسـتند  زنجير در را تن ده آن و اشعث و بريدند بودند، خوانده ترانه

 كـه  را ابوقحافه دختر فرو ام خود، خواهر و بخشيد را تن ده آن و اشعث او و آوردند
: م 1962 الحديد، ابي ابن؛ 548 -  541 /2: تا يب طبري،. (درآورد او همسرى به بود، كور

  )5()143 -  1/142: ش1368 دامغاني، مهدوي ؛295 -  293 /1
 لعنـت  او بـه  هـم  كافران. كردند مى نفرين و لعن را اشعث مسلمانان بعد به اين از
 و نهادند نام) »آتش زبانة« و »يال« معني به( »النار عرف« را او قومش زنان و فرستادند مى
؛ 548 /2: تـا  بـي  طبـرى، . (شد مى اطالق مكار اشخاص بر ها يمني اصطالح در نام اين
  )پاورقي 133/ 4: ق 1410 مرتضى،سيد؛ 296 /1: م 1962 الحديد، ابي ابن

 و خطاب!) بافنده پسر بافنده اي( »حائـك   ابن  حائك« عبارت با را وي) ع( امام ثالثاً
 شمشير لبة بر را خود قوم كه مردى( »... السيف  قومه على دلّ امرأً  إنّ«: فرمايد مي ادامه در

 همـان  كـرد،  هدايت مرگ سوي به را آنها كه قومي آن سازد روشن تا...)  كرد هدايت
  ). همان قوم خودش يعني( شدند مي شناخته »حائك« صفت با كه هستند قومي
 ايـن  كه كند مي نقل ــ عرب مشهور سخنوران از ــ صفوان خالدبن از الحديد ابي ابن
 اشـعث  بـه  اين و نيست برد و چادر بافندة جز ايشان ميان كه است ها يمني براي صفت

؛ و به شهادت عالمـان علـم رجـال،    )297 /1: م 1962 الحديد، ابي ابن( ندارد اختصاص
آنها بوده است، در سال دهم هجرت مسلمان شـد امـا    يساهل كنده و رئ يسق بن اشعث

 1415 عساكر، ابن؛ 6: تا يتبريزي، ب خطيب( برگشت اسالم از) ص(  پيامبرپس از رحلت 
  ).124 /9: ق

 بـوده  يمـن  كنـدة  مردم صفت عبارت اين بودند، كنده قبيلة اشعث قومآنجا كه  از
 خود قوم اشعث آن براساس كه داستاني سازند مي روشن عبارت اين با) ع(  امام و است

 در نـه  اسـت  افتـاده  اتفاق يمن شهرهاي از كنده در داده، كشتن به را آنها و فريفته را
  .ديگر جاي
 اميرالمؤمنين گفتار معنى« گويد يفقره از خطبه كه م يندر شرح ا يدرضيقول س اما

 داسـتان  كـرده،  راهنمـايى  شمشير لبة به را خود قوم اشعث فرمايد مى كه) السالم عليه(
هم  الحديد ياب ابن يراز يست؛، درست ن»... است يمامه در وليد خالدبن با اشعث همراهى

 كنـدة  در زيـاد  با اشعث داستان به) ع(  عليقول امام  يننظر است كه ا ينمانند ما بر ا
  :گويد مي سيدرضي مطلب نقد در و دارد اشاره يمن
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 شـرح  در سيدرضـى  كه است سخنى از تر صحيح نظرم در گفتم، من كه موضوع اين
 كه دانيم نمى و ايم نديده تواريخ در ما] يراز... [ است آورده] ع[ على اميرالمؤمنين گفتار
 آن نظيـر  كارى يا گرفته صورت كارى چنين يمامه در وليد خالدبن همراه اشعث براى
 قبيلـة  آن از يمامه و يمن در كنده كجا؟ يمامه و كجا كنده وانگهى، باشد؛ افتاده اتفاق
 كجـا  از را موضوع اين!) كناد رحمت خدايش كه( سيدرضى دانم نمي و است، حنيفه
  )296/ 1: م 1962 الحديد، ابي ابن! (است كرده نقل

 تواند يخطبه نم ينا كه است آن بيانگر شكل اين به سيدرضي شرح ديگر، طرف از
ـ  يشسؤال پ يناو تضاد وجود دارد و ا ةجمالت او باشد، چراكه در گفت كـه   آيـد  يم

دسـت   مطلـب بـه   يسـاز  فهم و روشـن  يبرا ييها خطبه، نشانه يچگونه در بافت زبان
  .كند ياست اما در شرح آن اشتباه م يخكه مطابق تار دهد يم

 نـوعي  بيـانگر  خطبـه  جمـالت  زبـاني  بافت شد، گفته آنچه به باتوجه رو، اين از
  .است غيرممكن باشد، آن ناظر و گوينده كه كسي از جز آن بيان كه است سازي شفاف
  

 انفسي و آفاقي هاي نشانه ديدن و شنيدن. 9

 صـدور  قابل) ع(  عليجز  يمتن از كس ينا كند يكه ثابت م يمتن شواهد درون يگرد از
 از انفسـي  و آفـاقي  هاي نشانه ديدن و شنيدن بيانگر كه است هايي گزاره وجود نيست،
 جايگاه و ملكوت و ملك و هستي جهان واقعيات از كالم گويندة درك و متن صاحب

 موجـودات  ستايش از كالمي در كه چنان است؛ هستي موجودات از يك هر حاالت و
 خـويش  چشـم  با را حركت اين كه انگار آورند، مي ميان به سخن را يگانه خداي زنده
  :بينند مي

 را او نـاخواه  خـواه  زمـين  و آسمان موجودات تمامي كه خداوندى است بزرگ پس
 در را او اطاعـت  رشتة و نهند مي خاك بر چهره خضوع با او دربرابر و كنند مى سجده

 او بـه  را خود اختيار زمام بيم، و ترس روى از و نهند مى گردن به ناتوانى و تندرستى
 و خوانـد  فـرا  خاصـى  نـام  با را اى پرنده هر...  اويند، فرمان رام پرندگان. سپارند مي

 درپـى  پـي  هـاى  باران و كرد ايجاد سنگين ابرهاى كه خدايى. كرد فراهم را اش روزى
 گياهان و كرد آبيارى را خشك هاى زمين فرمود، معين را جايى هر باران سهم و فرستاد

  )257 ص، 185 خطبة: 1386 سيدرضي،. (روياند خشكسالى از پس را
 چگونگي و طبيعت ساختار به خداوند قدرت هاي نشانه دربارة ديگر، كالمي در يا و
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  :كنند مي اشاره زمين حركت نيز و آن اجزاي ارتباط
 از كـه  است آن او صنعت هاى ظرافت شگفتى و خدا عظمت و توانايى هاى نشانه از

 كرد، تقسيم طبقاتى به و آفريد خشكى شكننده، فراوان امواج و زننده موج درياى آب
 و ماندند برقرار او فرمان به كه آفريد را آسمان هفت و گشود، هم از را ها طبقه سپس
 را آن روان و سبزرنگ دريايى كه آفريد را زمين و. شدند استوار معين هاى اندازه در
 در را آنهـا  و آفريد را بزرگ هاى كوه و ها، تپه ها، صخره سپس، ... كشد، مى دوش بر

 و هوا در ها كوه پس. بخشيد استقرار قرارگاهشان در و داشت نگاه ثابت خود جايگاه
 زمين گاه تكيه تا ساخت طوالنى را آنها نوك و، ... كرد، رسوخ آب در آن هاى ريشه

 آرام داشـت،  كـه  شـديدى  حركـات  بـا  زمين سپس باشد؛ آن نگهدارندة هاى ميخ و
 جاى از يا نكند سقوط است، زمين پشت بر آنچه و نلرزاند را خود ساكنان تا گرفت
  )311 ص، 211 خطبة همان،. (نشود منتقل خويش

  :فرمايد مي ملخ ازجمله حشرات آفرينش شگفتى در همچنين
 حدقـه  دو سـرخ،  چشم دو او براى خدا كه گو، سخن ملخ شگفتى در خواهى، اگر و

 اسـت،  بخشيده اندامش متناسب دهانى و پنهان، گوش او به و آفريد، تابان ماه چونان
 پـاى  دو و چينـد،  مـى  را گياهـان  كـه  است پيشين دندان دو و نيرومند حواس داراى
  )257 ص، 185 خطبة همان،( ... دارد برمي را اشيا كه مانند داس

 صـفات  پيرامون اعتقادي و علمي مسائل دربارة ـ 91 خطبة ــ اشباح خطبة در يا و
 و مالئكه صفات زمين، در جوي هاي پديده نقش زمين، و آسمان خلقت كيفيت خالق،
 و هستي جهان از متن گويندة بينش و شناخت بر كه رانند مي سخن خداوند علم تعريف
  .دارد داللت آن خالق

  :فرمايد مي گوناگون موجودات آفرينش دربارة نمونه، براي
 و داد، نظمشـان  مهربانى و لطف با و كرد، استوار دقيقى گيرى اندازه با آفريد، را آنچه
 درآورد، حركـت  بـه  شد، آفريده كه جهت همان براى را پديده هر. كرد تدبير خوبى به

 خـود  رشـد  مراحـل  بـه  رسيدن در نه و نكند تجاوز خويش مرز و حد از نه كه چنان
 براسـاس  تا رساند سامان به دشوارى بدون را شده حساب حركت اين و كند، كوتاهى

  )113 ص، 91 خطبة همان،. (كند زندگى او ارادة
  :فرمايد مي آسمان آفرينش چگونگي در يا و

 تكيه چيزى بر اينكه بدون را ها آسمان وسيع هاى فاصله و بلندى و پستى و باز فضاى
 تناسـب  كـه  آنچه با را يك هر و آورد، هم به را آن هاى شكاف و بخشيد نظام كند،
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 بـه  بود بخار و دود صورت به را آسمان كه درحالى...  داد، پيوند بود جفت و داشت
 و كـرد  جـدا  هم از را آنها سپس ساخت، برقرار را آن هاى رابطه پس داد، فرمان آن
 هـاى  شـهاب  از نگهبانى آسمان، از شكافى و راهى هر بر و انداخت، فاصله آنها بين

 و داشـت،  نگه فضا در ناموزون حركت از را آنها قدرت دست با و گماشت، روشن
 ماه و روز، بخش روشنى نشانة را آفتاب و باشند؛ تسليم فرمانش برابر تا فرمود دستور

 حركـت  مسـير  در را دو آن و داد، قـرار  هـا  شـب  تاريكى براى رنگ كم نورى با را
 درجـات  در تـا  كرد گيرى اندازه دقيق را دو آن حركت و درآورد، حركت به خويش
 بـا  و شود، تشخيص قابل و باشد، تفاوت روز و شب بين كه كنند حركت شده تعيين
 هـر  فضـاى  درپس . باشد ممكن زمان گيرى اندازه و ها سال شمارة ها آن آمد و رفت

 درخشـنده  سـتارگان  و تابنـده  گوهرهـاى  از زينتـى  و آفريـد،  را آن فلـك  آسمان،
 هـاى  شـهاب  بـا  دريابنـد،  دزدانه را ها آسمان اسرار خواستند كه را آنان و بياراست،
 و گردنـده  و اسـتوار،  و ثابـت  از سـتارگان  تمامى و كرد، تيرباران سوزان درخشندة

 خـود  اوامـر  تسـليم  را آفرين شادى و كننده نگران و باالرونده، و آينده فرود قرار، بي
  )همان. (فرمود

 راننـد  مي سخن خداوند علم وصف غيرقابل ترسيم دربارة خطبه، اين از بخشي در
 مـتن  گويندة اختيار بي و برد مي پي خالق عظمت به و آيد مي شگفت به آن از عقول كه
  :كند مي تحسين را

 در آنچه از و گويند مي سخن آهسته كه آنان نجواى از و مردم پنهانى اسرار از خداوند
 از و پيونـدد،  مـي  يقـين  بـه  كـه  هـايى  تصميم و كند، مي خطور گمان واسطة به فكرها
 در آنچـه  از نيـز  و شـود،  مـي  خـارج  هـا  پلـك  الى البه از كه چشم رمزى هاى نگاه

 آنچـه  از و است، پنهان غيب پردة پشت كه امورى از و دارد، قرار ها دل هاى مخفيگاه
  )121 ص، 91 خطبة همان،. (است آگاه شنود، مي مخفيانه گوش هاى پرده

  :گويد مي) ع(  موالفقره از كالم  ينشرح ا در الحديد ابي ابن
: فرمـود  مـي  و شد مي روشن چشمش شنيد، مى را سخن اين الرحمن خليل ابراهيم اگر
 فرزنـدى  مـن  نسـل  از متعال خداى بلكه است نرفته ازبين ام، نهاده بنا توحيد از آنچه
 در مـن  كـه  است نهاده بنا چنان را توحيد علوم عرب، جاهليت در كه آورده وجود به

  )24 -  23 /7: م 1962 الحديد، ابي ابن... ( ام ننهاده بنا آنطور »نبط« جاهليت
 و حـالوت  وصـف  در ادامـه  در و آيـد  مي وجد به شورانگيز سخنان اين از و

  :گويد مي آن شيوايي
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 است جوششى امام كالم كه خدا كالم مگر باشد كالم اين شبيه كه بينم نمي كالمى من
  )همان. (آتش آن از است اى شعله و دريا، آن از است شميمي و درخت، آن از

) ع(  امـام  آن از كـه  دهـد  مـي  نشان خود) ع(  اميرالمؤمنين كالم كه است رو اين از
كـه در   است؛ چنـان  نبوده صدور قابل) ع(  حضرت آن از جز سخنان آن و شده صادر
  :فرمايد ياشاره م يقتحق ينخود به ا يگرد ييجا

 به و آمده بيرون كه آنجا از دهم مي خبر شما از يك هر به بخواهم، اگر! خدا به سوگند
) ص(  خـدا  رسول به من دربارة ترسم مي ولى كارهايش، همة از و است رفته كه آنجا
 او كه خدايي به. گفت خواهم باشند، آن اهل كه خواصى به را آنها من اما شويد؛ كافر
 گفته من به را آنها همة) ص(  خدا رسول. گويم نمي راست حرف جز فرستاد، حق به را

 يافت خواهد نجات كه كسى نجات از و شد خواهد هالك كه كسى هالكت از است،
  )237، ص 175 ةخطب :1386 سيدرضي،... ( است داده خبر من به كار اين آخر از و

 بداند؛) ع(  علي سخن جز را سخنان اين تواند نمى باانصافى و آگاه شناس سخن هيچ
 شود مي معلوم البالغه نهج آميز حكمت كلمات و ها نامه ها، خطبه در تأمل كمى با چراكه

 يراست به. است انسان يك سرودة و فكر يك ساختة و زبان يك تراوش سخنان اين كه
 آن جـز  كسى چه از و بگويد، را سخنان اين توانست مي) ع(  حضرت آن جز كسىچه 

  !كردند؟ مي قبول را ادعاها اين) ع(  حضرت
  
 مالئكه رؤيت از سخن. 10
 احـدى  از اسـت،  آمـده  ميان به سخن البالغه نهج در مالئكه حاالت وصف در آنچه از

) ع(  معصوم امام جز كند بيان طور آن را مالئكه حاالت تواند نمي كسي و نيست ساخته
) ص(  خـدا  رسـول  سـوگ  در كـه  چنـان  باشد؛ داشته اتصال وحى منبع به كه كسى و

  :فرمايد مى
 يـارى  مـرا  فرشـتگان  و بـودم،  مـن ) سـلّم  و آله و عليه اللّه صلى( پيامبر غسل متصدى

 و آمدنـد  مـي  فـرود  فرشـتگان  از گروهى. زد مى فرياد خانه ديوار و در گويا كردند؛ مى
 آن بـر  كـه  آنـان  آهسـتة  صـداى  از من گوش. كردند مي پرواز آسمان به ديگر گروهى
. كـرديم  دفـن  اش حجـره  در را او كـه  آنگاه تا بود، پر خواندند، مي نماز) ص(  حضرت

  )295 ص، 197 خطبة ،همان(
  :فرمايد مى دهد، مى خبر مالئكه پاكي و صفات از كه آنگاه اشباح، خطبة در يا و
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 ميان ايمان حقيقت و داشت باز كارها ديگر از را فرشتگان پروردگار، عبادت به اشتغال
 به كه گردانيد حق شيداى را آنها يقين نعمت كرد، ايجاد الزم پيوند حق، معرفت و آنها
 كـم  آنـان  فروتنـى  و خشوع از فرشتگان، واالى مقام...  ندارند اى عالقه هيچ خدا غير

 و كننـد،  شماره را گذشته نيكوى اعمال تا نشد، دامنگيرشان خودبينى و غرور و نكرد،
  )115 ص، 91 خطبة همان،. (كنند تصور خود براى بزرگوارى و بزرگى از سهمى

 و نكـرده  اخـتالف  شـيطانى  هـاى  وسوسه جهت به خويش پروردگار دربارة فرشتگان
 راه دلشان در ها حسادت و ها كينه اند نگرفته جدايى راه و نداشته هم با بد برخوردهاى

 افكـار  و نسـاخته،  جـدا  هم از را آنها نفسانى، هاى خواهش و ترديد عوامل و نداشته
 بـه  بنـدگى  طـوق  اند، ايمان بندگان فرشتگان. است نكشانده تفرقه به را آنان گوناگون

 تمـامي  در. گذارنـد  نمـي  زمـين  بر را آن سستى و شك با گاه هيچ و اند افكنده گردن
 در يا افتاده سجده به اى فرشته آنكه مگر يافت توان نمي خالى پوستينى جاى ها آسمان
 و افزايـد،  مي پروردگار به معرفتشان و يقين بر آنها، فراوان اطاعت. است تالش و كار

  )117 ص همان،. (نمايد مي بيشتر قلبشان در را او عظمت خداوند عزّت
 ،ينخست قـرن اول هجـر   يها پرالتهاب دهه ةدور ژهيو به اسالم، خيتار انيبر آشنا

ـ شخص بـه پ  نيتر كيكه نزد ستين دهيپوش جـز   يكسـ  يو معـارف نبـو  ) ص(  امبري
 بـا  سـخن  نيتـر  افـق  و هم ستين) ع(  طالب ياب بن يبزرگوارش حضرت عل يپسرعمو
 كسـى  امام آن غير اگر و شود صادر او از فقط و او از ديبا ينبو ميتعال و ياله معارف
  )6 /1: ش 1377 قرشي،. (شكستند مي را دهانش گفت، مي را مطالبى چنان

 يكي ي،هست يفبه ظرا يقو اشارات دق ييمالئكه و مسائل ماورا يتاز رؤ سخن
 ينوجود چن. اند يرتدرح يدنشاست كه عقول از شن البالغه نهجمتن  هاي يژگياز و

در  يدر جهان هست يو نامرئ يمرئ ياناتحاالت و جر يمو ترس يزانگ كلمات اعجاب
 اسـت؛ ) ع( علـي متن از امـام   ينمحكم بر صدور ا يلاز دال يكيخود  ،البالغه نهج
و  يقاز حقـا  يا كـه پـاره   يمدع ينا يانب در 119 خطبة ذيل الحديد ابى ابن كه چنان

  :گويد مى است،) ع( بيتعلوم نزد اهل 
 إدعائه على أحد أقدم ولو السالم، عليه سواه يدعيه المخلوقين من أحد اليجسر عظيم مقام هذا و

  )289 /7: م 1962 الحديد، ابى ابن. (الناس كذبه و لكذب غيره
 گفـتن  سخن گونه اين به مخلوق از احدى خواهد؛ مي بزرگى مقام گفتن، سخن طور اين

 حتمـاً  كرد، مي ادعايى چنين السالم عليه) علي( او از غير كسى اگر و كند، نمى جرأت
  .كردند مي تكذيب را او مردم و بود دروغگو
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 آينده و غيب از اخبار. 11

 كنـد،  ياثبات م) ع(  عليرا به موال  البالغه نهج يتكه سند يمسائل ترين يفاز ظر يكي
ـ . گواه آن است يخ،كه مرور تار است؛ چنان البالغه نهجدر  يبيوجود اخبار غ  ةاز نمون

 پـل  از خـوارج  گفتنـد ) ع(  علـي  مـوال  به كه آنجا: است خوارج يماجرا يع،وقا ينا
  :فرمود اند، گذشته نهروان

: ق 1414 سيدرضي،. (عشرةٌ منكم اليهلك و عشرةٌ منهم اليفلت واللّه النّطفة  دون مصارعهم
  )59 ص، 58 خطبة
 نفـر  ده و يابد نمى نجات آنها از نفر ده قسم خدا به. است نهر طرف اين آنها قتلگاه نه،
  .شود نمى كشته شما از

 نهـر  طـرف  اين آنها قتلگاه« فرمود اينكه يكى: است غيب از خبر دو سخن، اين در
 كشـته  مـن  يـاران  از نفر ده نه و ماند مى سالم خوارج از نفر ده نه« آنكه ديگر ،»است
  .»شود مى

 از و انـد،  كرده فرار و يافته نجات خوارج از نفر نه فقط شد معلوم هم جنگ از بعد
  )206 /1: ق 1416 قندوزي،. (اند شده شهيد نفر هشت فقط) ع(  حضرت آن ياران

  :گويد مي باره اين در الحديد ابى ابن
 آن و اند كرده نقل مردم همة و است نزديك متواتر به اشتهار و نقل كثرت از سخن اين
 از كـه  اسـت  الهـى  امر يك آن و...  است) ع(  حضرت آن غيبى اخبار و معجزات از

] كـه  يدرصـورت [ اسـت،  گرفته ياد متعال خداوند از نيز او و آموخته) ص(  خدا رسول
  )4 -  3/ 5: م 1962 الحديد، ابى ابن. (است قاصر علمى چنين از بشرى قدرت

 يـا : گفتنـد ) ع(  علـي بـه   شـدند،  تارومـار  نهـروان  در خوارج كه آنگاه همچنين،
  :فرمود شدند؛ كشته خوارج همة! اميرالمؤمنين
 يكـون  حتّـى  قطـع  قرنٌ منهم نجم كلّما النّساء  قرارات و الرّجال  أصالب في نطف إنّهم واللّه كلّا

  )60، 59 خطبه سيدرضي،. ( سلّابين لصوصاً آخرهم
 وقـت  هر زنان؛ هاى رحم و مردان هاى پشت در هستند هايى نطفه آنها قسم، خدا به نه،

 صـورت  بـه  آخر در و شود كشته و بريده ،)كند آشوب شخصى( برويد آنها از شاخى
  .آيند درمى غارتگر دزدان
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 بعد: دارد وجود نيز غيب از خبر محتوا، عظمت و عالى ترسيم از نظر قطع اينجا، در
 را آنهـا  جـور  خلفـاى  بلكه بكنند، اندامى عرض نتوانستند خوارج، )ع(  حضرت آن از

 ازبـين  هـم  خـوارج  خود اگر كه است آن) ع(  امام غرض و كردند؛ تارومار و متالشى
 )14 /1: ش 1377 قرشي،. (ماند خواهد مردم درميان خارجى فكر بروند،
  :دهند مي خبر مردم بر او تسلّط و يوسف بن حجاج آمدن از ديگر، جاي در يا

ال  الـذّيال  ثقيـف  غالم عليكم ليسلّطنّ اللّه و أما شـحمتكم  يـذيب  و خضـرتكم  يأكـل  الميـ ... 
  )136 ص، 115 خطبة: ق 1414 سيدرضي،(
 ستمگر و خودبين و متكّبر آن. شود مى مسلّط شما بر ثقيف قبيلة غالم يقيناً قسم، خدا به
  ... كند مى ذوب را تان پيه خورد، مى را شما اموال پيشه، ظلم و

 يگـران د يـا و  يدرضيس ياناتاز ب البالغه نهج يزعم بعض به ينكهنظر نگارنده، ا به
 علـم  با) ع(  اماماست كه  يعاز وقا ياريخاطر وجود بس به يدشا يتصور يناست، چن
 آينـده  در) ع(  حضرت آن شهادت از پس وقايع آن و اند فرموده تصريح بدان خويش

) ع(  امـام  از نيسـت  ممكـن  مطالب اين كه است شده تصور چنين و پيوسته وقوع به
 نـوعي  آن، بيان از پس آن پيوستن واقعيت به و آن وقوع از قبل حادثه بيان زيرا باشد

 چنـين  تصور باشد، شناخته را) ع(  علي مقام كسي اگر كه درصورتي است؛ پيشگويي
 مثـل  كسـي  و صـديقين  از تنهـا  چيـزي  دربارة پيشگويي چراكه است، ساده چيزي
 است، آن اعتبار و مطالب بودن واقعي و حقانيت بر دليل اين و است ممكن) ع(  علي
 طبـق  دهنـد،  مي خبر اي واقعه اتفاق يا و آينده از) ع(  امام كه مواردي تمامي در زيرا
  !است آن حقانيت گواه خود اين كه بوده الوقوع قطعي تاريخ، نقل

  
 آگاهي و علم درباب طلبي تحدي. 12
  :است آمده 92 خطبة در

 عن ال و الساعة بين و بينكم فيما ء شي عن التسألوني بيده نفسي فوالّذي تفقدوني أن قبل فاسألوني
 و رحالهـا  محطّ و ركابها مناخ و سائقها و قائدها و بناعقها أنبأتكم إلّا مائةً تضلّ و مائةً تهدي فئةٍ
  )102 ص، 92 خطبة: ق 1414 سيدرضي،( ... موتا منهم يموت من و قتالً أهلها من يقتل من
 از اوست، دست در جانم كه خدايي به! بدهيد دست از مرا آنكه از پيش بپرسيد من از
 از و دهم مى خبر شما به آنكه مگر بود خواهد قيامت تا امروز از آنچه از پرسيد نمى من
 به آنكه مگر كند مى گمراه را نفر صد و هدايت را نفر صد كه گروهى از پرسيد نمى من
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 رهبـرى  كـه  آن از و خوانـد  مـى  گروه آن سوى به را مردم كه آن از دهم مى خبر شما
 و گشـايند  بار كه آنجا و آيند مى فرود كه آنجا و راند مى را آنها كه كسى از و كند مى
  ... آنان از بميرد كه آن و آنان از شود كشته كه آن

  :ديگر كالمي در و
 همـان، ( ... األرض  بطـرق  منّـي  أعلم السماء  بطرق فألنا تفقدوني أن قبل سلوني النّاس أيها

  )283، ص 231 خطبة
 از آسـمان  هـاى  راه بـه  مـن ! بپرسـيد  من از بدهيد، دست از مرا آنكه از پيش! مردم
  ... داناترم زمين هاى راه

 جز آيا باشد؟ جمالت اين گويندة تواند مى) ع(  اميرالمؤمنين جز كسي چه راستي به
 كسى است،) ص(  پيامبر علم شهر باب و وحي مكتب يافتة پرورش كه) ع(  حضرت آن
  آورد؟ زبان به سخنى چنين توانست مى

  
  گيري نتيجه. 13
است،  يگراند ياو  يدرضيس ياناتاز ب البالغه نهج يزعم بعض به ينكها يلدل رسد يم نظر به
 يثيبزرگ حد ةمجموع ينكاررفته در ا به يمو ساختار و مفاه البالغه نهجبه زبان  توجهي يب

 يـن كالم با ا يناست كه صدور ا يقتحق ينبه ا يافتنن دست يزادب و ن ةو شاهكار عرص
 كالم دون«اند  كه گفته است چنان يرممكنغ يبشر عاد يكفرد از  لحن و اسلوب منحصربه

و  يباتجمالت و ترك يبه بافت زبان توجهي يب يناست؛ و هم »المخلوق  كالم فوق و الخالق 
توجـه   يندر انتساب شده است، چراكه با كمتر يعلو محتوا، سبب پندار نادرست و خطا

و  يرگذاريبداعت كالم، تأث يت،چون علو محتوا و جامع يو قرائن و شواهد مسئله ينبه ا
 يهـا  نشـانه  يـدن و د شـنيدن مالئكه،  تياز رؤ سخنفصاحت و بالغت،  يب،عج ةجاذب
 يو همـاهنگ  ي،درباب علم و آگـاه  طلبي يتحد ينده،و آ يبإخبار از غ ي،و انفس يآفاق
 ميعظ ةمجموع نيكه در ا يمعارف و قيحقاكه  كند يثابت م يخ،با تار البالغه نهجدر  يعوقا

خارج اسـت و جـز از    يبشر عاد ةاز عهد شده، مطرح جذاب و عيبد يگفتارها  درقالب
ـ ا تيقطع در و ستين ساخته است، يوح مكتب ةافتي پرورش كه) ع(  يعلچون  يكس  ني
ـ  يبودن، شك صامت نيدرع) ع(  همام امام آن به متن ـ   يوجود ندارد، حت سـند   چياگـر ه
  !نشود افتيآن  يهم برا يمعتبر

  ها نوشت يپ
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  )578 /10: ق 1422 تستري،). (ع( علي امام ياران از شريح بن همام .1
امـروز روشـنفكرترين مـردم    او «: گويـد  مياش  درباره ،كه معاصر وى بوده است» ثعالبى«. 2

ت نسب و حسب، به ادب آشكار الترين سادات عراق است و گذشته از اص عصر و شريف
شـاعر   ينكـه ا برتر است، بـا  طالب يآل اب يشعرا ةاو از هم...  و فضل كامل آراسته است

اسـت، دور از   يدهنرسـ  يـه پا ينبا ا يشاعر يشقر ةدر هم يماگر بگو. برجسته فراوان دارد
  ).155 /3: م 1983 /ق 1403 ثعالبي،(» ام نگفته صواب

 شـده  تـأليف  رضـى  شريف مرحوم از پيش كه خطب هاي كتاب از برخي به تنها اينجا در. 3
  :شود مى اشاره است،

 وهب زيدبن تأليف غيرها و واالعياد الجمع فى المنابر  على السالم عليه اميرالمؤمنين خطب )الف
 آقـابزرگ ؛ 130: ق 1417 طوسي،( ].هجرى 96 متوفى، )ع( حضرت آن اصحاباز [ جهنى

  )189 /7: تا يب طهراني،
: ق 1416 نجاشـى، ]. (هجرى 200متوفى [ مهران بن اسماعيل تأليف اميرالمؤمنين خطب )ب
  )47: ق 1417 طوسي،؛ 26

 امـام  اصـحاب از [ ظهيـر  بـن  حكـم  بن ابراهيم تأليف السالم عليه اميرالمؤمنين خطب )ج
  )35: ق 1417 طوسي،]. (دوم قرن اواخر در) ع(  صادق
]. هجـرى  206متوفـاى  [ سائب محمدبن بن هشام تأليف السالم عليه على خطب كتاب )د

  )108: ش 1350/ ق 1391 نديم، ابن(
  )188/ 7 :تا يب طهراني، آقابزرگ؛ 39: ق 1417 طوسي،. (نهمى سليمان بن ابراهيم خطب )ه

 امـام  و جـواد  امـام معاصر [ حماد ابى بن صالح تأليف السالم عليه اميرالمؤمنين خطب )و
/ 7 :تا يب طهراني، آقابزرگ؛ 198: ق 1416 نجاشى،)]. (السالم عليهم( عسكرى امام و هادى
189(  
 /7: تـا  بـي  طهراني، آقابزرگ]. (هجري 207متوفاى [ واقدى روايت به اميرالمؤمنين خطب )ز
191(  

]. هجـرى  225متوفاى [ مدائنى محمد بن على تأليف السالم عليه أميرالمؤمنين خطب )ح
  )190 /7: تا يب طهراني، آقابزرگ ؛114: ش 1350 /ق 1391 نديم، ابن(

آقـابزرگ   ؛415: ق 1416 نجاشـى، . (صـدقه  مسـعدةبن  تـأليف  أميرالمؤمنين خطب )ط
  )191 /7: تا بي طهراني،
 332متوفـاى  [ عبـدالعزيزالجلودى  احمد ابى تأليف السالم عليه اميرالمؤمنين خطب )ي
  )190 /7 :تا يب طهراني، آقابزرگ]. (هجري

. است) ع( علي امام، )ص( پيامبر منظور است، آمده نيز مشهور حديث در كه تاريخ استناد به. 4
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  )294 /1: م 1962 الحديد، ابي ابن ←(
: ازجملـه  اسـت؛  آمـده  نيـز  ديگر منابع در اختالف اندكي با و مضمون همين با جريان اين. 5

: م 1995 /ق 1415 زيلعي، ؛271 /2: م 1979 /ق 1399 حموي، ؛120 /1: م 1956 بالذري،
  .380 -  379 /2: م 1966 /ق 1386 أثير، ابن؛ 336 -  334 /4

  
  منابع

 ،العربيـة   الكتـب  إحيـاء  دار إبـراهيم،  الفضل أبو محمد تحقيق ،البالغه نهج شرح). م 1962( الحديد أبي ابن
  .إسماعيليان مطبوعاتي

  .صادر دار: بيروت ،التاريخ في الكامل). م 1966 /ق 1386( أثير ابن
  . مؤسسة قرطبة ،محمد رشاد سالم: المحقق ،النبوية السنة منهاج). ق 1406( هتيمي ابن
  .الثقافة دار: لبنان عباس، إحسان تحقيق ،الزمان أبناء أنباء و األعيان  وفيات). تا يب( خلكان ابن
  .دار الفكر: بيروت شيري، علي تحقيق ،دمشق مدينة تاريخ). ق 1415( عساكر ابن
  .ةالشاملة المكتب افزار نرم جا، بي ،جمهرة النسب). تا بي( كلبي ابن
  .نا بي: طهران تجدد، رضا تحقيق ،الفهرست). ش 1350 /ق 1391( اسحق محمدبن نديم، ابن

  .االسالمية دار الكتب : ، تهران6چ  ،واالدب والسنة الكتاب في  الغدير). ش 1374( احمد عبدالحسين اميني،
  .دار التعارف: بيروت أمين، حسن: تخريج و تحقيق ،الشيعة أعيان ). تا بي( سيدمحسن أمين،

  .األضواء دار: بيروت، 3 ط ،الذريعة). تا يب( طهراني آقابزرگ
  .مكتبة النهضة المصرية: القاهره المنجد،  الدين صالح تحقيق ،البلدان فتوح ). م 1956( بالذري
مؤسسـة  : قم األولى، الطبع  ،مؤسسة النشر اإلسالمي: تحقيق ،الرجال قاموس ). ق 1422( محمدتقي تستري،

  .النشر اإلسالمي
: بيروت قمحيه، محمد مفيد تحقيق و شرح ،الدهر يتيمة). م 1983 /ق 1403( عبدالملك منصور ابو ثعالبي،
  .العلمية  الكتب دار
  .مكتبة هالل: يروتب ،نييوالتب انيالب). ق 1423( بحر عمروبن جاحظ،
التـاريخ   مؤسسـة  :بيـروت  ،األئمة األطهـار  مناقب  في األبرار رياض ). ق 1427( عبداهللا بن اهللا نعمت جزائرى،

 .العربي 
  .العربي إحياء التراث  دار: بيروت ،البلدان معجم ). م 1979 /ق 1399( حموي
 األنصـاري،  عبداهللا محمد الحافظ بن أسداهللا أبي تحقيق ،أسماء الرجال في اإلكمال). تا بي( تبريزي خطيب
  ).ع( البيت  أهل مؤسسة: قم
  .دارالزهراء: بيروت ،4 چ ،تفسير القرآن فى البيان). م 1975 /ق 1395( سيدابوالقاسم خويى،
  .للماليين دارالعلم: بيروت ،5 ط ،االعالم). م 1980( خيرالدين زركلي،
  .الحديث دار: القاهرة شعبان، صالح أيمن تحقيق ،الراية نصب ). م 1995 /ق 1415( زيلعي
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مؤسسـة االمـام   : قم، يشالدرو عبداهللا بن صالح يخالش حوار مع). ش 1381 /ق 1423(جعفر  ي،سبحان
  .)ع( الصادق 

  .دار الفكر: قم ،3 چ دشتي، محمد ترجمة ،البالغه نهج ).ش 1386( موسوي حسين محمدبن سيدرضي،
 مؤسسـة : قـم  ، عطـاردى  عزيـزاهللا : مصـحح  ،البالغه نهج). ق 1414( موسوي حسين محمدبن سيدرضي،
  .البالغه نهج

 صـبحى : مصـحح  و محقـق  ،النبوية المجازات  ).ش 1380 /ق 1422( موسوي حسين محمدبن سيدرضي،
  .دار الحديث: قم صالح،
كاشف  آل محمدرضا شرح ،متشابه التنزيل في التأويل حقائق  ).تا بي( موسوي حسين محمدبن سيدرضي،

  .دار المهاجر: بيروت الغطاء، 
  .إسماعيليان مؤسسة: قم ،2 ط ،االمامة في الشافي). ق 1410( موسوي حسين بن علي مرتضى،سيد

 تركـي  و األرنـاؤوط  أحمـد  تحقيـق  ،بالوفيـات  الـوافي  ).ق 1420( ايبك بن يلخل ينالد صالح صفدي،
  .التراث إحياء دار: بيروت مصطفى،

 مؤسسـة األعلمـي  : بيـروت  ،العلمـاء األجـالء   مـن  نخبة تحقيق ،الطبري  تاريخ). تا بي( جرير محمدبن طبري،
  .للمطبوعات

  .مرتضوى: تهران، 3 چ ،البحرين مجمع ). ش 1375( محمد بن فخرالدين طريحي،
  .الفقاهة نشر مؤسسة :نجف قيومي، جواد شيخ تحقيق ،الفهرست). ق 1417( حسن محمدبن طوسي،
  .دار الذخائر: قم ،البالغه نهج). ش 1370 /ق 1412( محمد الشيخ عبده،
ـ  ،البالغه نهج استناد). ش 1363( خانيازعليامت ،يعرش ـ آ يدمرتضـ يس ةترجم : تهـران  ،يرازيشـ  زاده ةاهللاي

  .ريركبيام انتشارات
  .دار الكتاب: بيروت ،العبقريات). م 1974( محمود عباس عقاد،
  .قبله نشر: تهران البالغه، نهج مفردات). ش 1377( اكبر سيدعلي قرشي،
  .دار األسوة: جا بي الحسيني، أشرف  جمال سيدعلي تحقيق ،القربى لذوي  المودة ينابيع  ).ق 1416( قندوزي

  .للمطبوعات مؤسسة األعلمي: بيروت ،السعادة نهج  ).تا بي(محمدباقر  محمودي،
ـ  الذهب و معادن مروج .)ش 1374(الحسين  بن على ،مسعودي ، 5ابوالقاسـم پاينـده، چ    ةالجوهر، ترجم
  .انتشارات علمى و فرهنگى: تهران

  .صدرا انتشارات: تهران، 20 چ ،البالغه نهج در يريس). ش 1379( يمرتض ،يمطهر
  .مفيد شيخ هزارة جهانى كنگرة: قم اول، چاپ ،المزار  كتاب). ق 1413( محمد محمدبن مفيد،

 جامعي و تازه شرح): ع( اميرالمؤمنين امام پيام). ش 1375(از دانشمندان  يناصر و جمع يرازي،مكارم ش
  .يةاالسالم الكتب دار: قم ،البالغه نهج بر
  .ني نشر: تهران ،الحديد ابى ابن البالغه نهج شرح در تاريخ جلوة). ش 1368( محمود دامغاني، مهدوي
  .المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة: قم، 5 ط ،النجاشي رجال). ق 1416( نجاشي


