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 ۱۳۹۶ پاییز و زمستان، ۲های حدیثی، سال اول، شمارۀ آموزه

  یها وهیش یبررس
 البالغه نهج یر یاثبات استنادپذ

 ١علی خیاط  
 دهیچک

از زمـان نگـارش  .است یر مؤمنان علینفیس و گهربار امنهج البالغه سخنان 
اد دانشـمندان و یار ز یمورد توجه بس ،دوم قرن چهارم ۀمیدر ن ید رضیآن توسط س
معـارف  یایـن در یـاز ا. قـرار گرفـت یمختلـف علـوم اسـالم یها عالمان حوزه

 ،گـرید  یو از سـو  بـان و متکلمـان بـردهین بهـره را اد یشتر ید بیشا ،تیب اهل
ً یفق ن کتـاب ارزشـمند در اثبـات یـکمتـر بـه ا ،هـا ان از آنینیشـیپ هان و مخصوصا

هــان بــه یفق یمهــر ین بیـا یل اساســیــا دلیــگو . انـد اســتناد کــرده یمطالـب فقهــ
 ،سلسله سند را در نهج البالغه حذف کرده ،ید رضیالبالغه آن است که س نهج
شـود و در یده مـیـمث پژوهان مرسـل نایبر اصطالح حد ث آن بناین رو احاد یاز ا

 . قابل استناد نیست یفقه یها اثبات گزاره
نهج البالغه را از ارسال خـارج  ،دیگر ۀتوان به شیو  اما سخن اینجاست که آیا نمی

یا مگر تنها راه برای وثوق به صدور نهج البالغه از طریق اتصال سند است آکرد؟! 
های انجام شـده بـه نظـر  راه دیگری برای صحت استناد وجود ندارد؟ با بررسی و

از منابع فقه  یکیصحت استناد به آن به عنوان  یدیگری برا یها ا راهیرسد راه  می
هـایی را کـه در صـحت  وهیشـ یم که تمامین پژوهش برآنیعه وجود دارد و در ایش

                                                 
 .۲۱/۱۲/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۲۴/۱۱/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ajz80@yahoo. com علوم اسالمی رضویاستادیار دانشگاه  .١
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قـرار داده و  یمورد بررس ،تواند گفته شودیا میالبالغه گفته شده و  ناد به نهجتاس
 ۀبـه روش مطالعـ ،ن مهـمیـدن بـه ایرس یو برا میینما یگذار ارزش هر شیوه را و

که امکان مطـرح شـدن موضـوع در  یر فقهیا غیو  یشتر منابع فقهیب ،ای کتابخانه
 . مورد مطالعه قرار گرفته است ،آن وجود داشته

 . منابع فقهی، فقها، یریاستنادپذ، نهج البالغه :گان کلیدیواژ

 مقدمه
سـخنان  ۀکتاب نهج البالغـه را کـه دربردارنـد ،م قرن چهارمدو  ۀمیدر ن ید رضیس
 یکتاب نهـج البالغـه از ابتـدا. ر در آوردیتحر  ۀاست به رشت یعلحضرت  ۀمانیحک

هــا و  قــرار گرفــت و شــرح یعه و ســنیمــورد توجــه عالمــان و دانشــمندان شــ ،نگــارش
و  یالمـک، یبالغـ، ینحـو ، یصـرف یهـا نکتـه. بر آن نگاشته شـد یاریبس یها ترجمه

مورد بحث و کنکاش قرار گرفت و هر کس بـه  ،گر مطرح شده در آنید  یمسائل علم
معـارف بهـره بـرد و بـاغ علـوم خـود را بـه  یایـن در یـش و فهم خـود از ایگنجا ۀانداز 
سـف أاما آن چه با کمال ت ؛نت دادیان حکمت و دانش ز یپا یمعطر آن گلزار ب یها گل

ن بـه آعـدم اسـتفاده از  ،کمتر مورد توجه واقـع شـداز غفلت قرار گرفت و  یا در پرده
ن کتـاب یـی کـه از افروعـات و یمسـائل فقهـدربـارۀ  .عنوان یکـی از منـابع فقـه اسـت

ان از ینیشیبلکه پ ،نگاشته نشده ینه تنها کتاب مستقل ،توان استخراج کرد گرانسنگ می
گرچه خوشبختانه در  ،دان ن منبع مهم ارجاع دادهیکمتر به ا ،یز در استنادات فقهیفقها ن
ار یبس یاز منابع فقه یکیف به عنوان ین کتاب شر یتوجه عالمان فقه به ا ،ریاخ یها قرن
امـا . خود ساخته است ۀر یرا خ یاریهان بسیچشمان فق ،آن یث نورانیشتر شده و احاد یب

مانعی در طول تاریخ بر سر راه فقیهان امامیه بـوده  و اساسی این است چه مشکلسؤال 
داشـته  بـه عنـوان منبعـی فقهـی بـاز ،تمسک بـه آن ه آنها را از توجه به نهج البالغه وک

 است؟
کـه  یاثبات مسائل فقه یبه نهج البالغه برا کتمس ین مشکل برایتر  یا اساسیگو  
 ،آنان ایـن نکتـه را؛ ث آن استیمرسل بودن احاد ، ان عالمان مطرح بودهیم ر باز دریاز د 
 . اند ه مورد بحث قرار دادهین در احکام شرعبه آ کروا نبودن تمسدر 

ت یـدر اثبـات حج یسـع یخاصـ یها از راه ،هان برای رفع این مشکلیبعضی از فق
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هـا  گذاری آن و ارزش یق به بررسین تحقیکه ا، اند ات نهج البالغه کردهیروا ث ویاحاد 
 . خواهد پرداخت

 نهج البالغه یریاثبات استنادپذ یها وهیش
اثبـات  یهـا وهیشـ ،گر صورت گرفتیو منابع د  یفقه یها در کتابکه  یبا پژوهش

 : ان کردیر بیتوان به قرار ز ینهج البالغه را م یریاستنادپذ

 گر منابعیوجود سند در د: راه اول
شـده  یآور ن جمـعیاز محققـ یبعضـ ۀلیوسه ب ،ث نهج البالغهیمنابع و مصادر احاد 

نان به صدور یچه بسا سبب اطم ،ن منابعیا ا وجود سند مناسب دریاسناد و  یادیز . است
 : میآور یر میرا در ز  ییها روشن شدن بحث نمونه یبرا .ث شودیحد
روا یـغ«: عن قول الرسـول وسئل«: نهج البالغه آمده است ۱۶در حکمت : الف
سع ا اآلن و قد اتّ مّ أف، ن قلیذلك والد ما قالإنّ : فقال» هودیب وال تشبهوا بالیالش

  .)۴۰۷ ،۱۴۱۴، ید رضیس( »ضرب بجرانه فامرؤ وما اختار و، نطاقه
ن یـگرچـه ا، از جهـات مختلـف اسـتناد شـده اسـت یث در کتب فقهـین حدیبه ا
ق بزرگـوار ولی بنا بر گزارش محّقـ ،ث مرسل است و در منابع حدیثی امامیه نیامدهیحد

حمـد بـن م اعجـاز القـرآندر کتـاب  تیـن روایا ،ینیحس د عبد الزهرایس یجناب آقا
عبدالله بن المعتز کـه شصـت و  عیالبددر کتاب ، ق۳۷۲سال  یمتوفا یب الباقالنیالط

ز یـن یزمخشـر ع االبـراریـربده و در کتـاب یبه قتل رس ید رضید سسه سال قبل از تولّ 
همانطور که اشـاره شـد در منـابع  ،عالوه بر این .)۴/۱۹ ،۱۳۶۷، بیـخط ینیحس( آمده است

ری از که عمل اصحاب بنا بـر قـول بسـیا ،رد استناد واقع شدهفقهی از جهات متعدد مو 
 ) ۴۳/۲۷۳ ،بی تا، نجفی محمد حسن. ۲/۹۹ ،آقاضیاء، عراقی( .کند ضعف سند را جبران می ،فقها

نامه و  ۵۰خطبه و  ۸۷معلوم شده است که  ،طبق تحقیقات انجام شده در این زمینه
 ۴۶نامـه و  ۷خطبـه و ۳۷، ضـیر  حکمت در منابع معتبر اهل سنت پـیش از سـید ۱۴۴

حکمـت از منـابع  ۱۰۰نامـه و  ۴خطبه و  ۵، رضی سیدحکمت در منابع شیعی پیش از 
حکمـت در  ۴۰و  نامـه ۱ و خطبـه ۳و ، ولی مستقل از کار او ،رضی شیعی پس از سید
 .)۲۰۳، ۱۳۵۶، جعفری( رضی، نقل شده است ر و پس از سیدمنابع سنی هم عص
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در مـوارد  ١فقهـا در نهج البالغـه آمـده و ۵۳ ۀه به عنوان ناماشتر ک کمال ۀعهدنام: ب
ا یـاد شـده اسـت و یـگـر از آن ین کتـاب د یدر چنـد، اند به آن استناد کرده یمتعدد

از آنهـا  یان کرده است که بـه بعضـیف بیث شر ین حدیق خود را به ایطر  ،سندهینو 
 : میکنیاشاره م

ان ین بین عهدنامه را چنیق خود به ایطر  ،أصبغ بن نباته ۀنام یدر زندگ یمرحوم نجاش -
عـن هـارون بـن  ،یریـعـن الحم ،بـن همـام یعن عل ،یخبرنا ابن الجندأ«: کندیم

، نجاشـی( »عـن األصـبغ بالعهـد ،فیـعن سعد بـن طر  ،ن بن علوانیعن الحس ،مسلم
۱۴۱۶، ۹(.  

بالعهـد خبرنا أ«: ن آورده استیق خود به عهد را چنیالله مقامه طر  یاعل یخ طوسیش -
عن هارون بن مسلم و الحسن بن  ،یریعن الحم ،عن محمد بن الحسن ،دیج یابن اب

 ،عـن األصـبغ بـن نباتـة ،فیبن طر عن سعد  ،ین بن علوان الکلبیعن الحس ،فیطر 
  .)۸۹ ،۱۴۱۷، یطوس( »نیر المؤمنیعن ام

جر کنـد کـه بـه مهـایق خود را به عهد نامه ذکر مـیطر  ،خ دمشقیبن عساکر در تار ا -
 .)۳/۴۲۱ ،۱۳۶۷، بیخط ینیحس( شودیختم م یعامر

سـخنان  ۀایـن شـیوه گرچـه ممکـن اسـت موجـب رفـع ارسـال همـ :بررسی نقد و
رسد در موارد فراونی منجر به اتصـال  ولی به نظر می ،نهج البالغه نشود امیرالمؤمنین در
 . اتفاق افتاده است مالک اشتر ۀکما اینکه در مورد عهدنام ،سند خواهد شد

 عرضه بر قرآن: راه دوم
توانـد  یم ،ث به کتاب خـدایحد کیو مفهوم  امعن ۀهان معتقدند عرضیاز فق یبعض

ت آن ت یا عدم حجّیـحجیّ  ،در نتیجه ت و سقم حدیث وشناخت صّح  یها از راه یکی
                                                 

، ٥/٤٧٠، یحـر عـامل؛ ۱/۳۹۱: سـبزواری؛ ۴/۴۱۹، بحث شروط اقتدا به امام جماعـت لیذ، شهیداول: برای نمونه. ١
، خـوئی؛ ٥٧، هیـفق تیـوال ، همـو؛ ٣/٦٠٤، البیـع کتاب، خمینی؛ ۱۹/۳۹-۴۰، ۱۶۳، ۱۱۶، ۸۷-١٨/٨٦، ١٢/٣١٥

، ۲/۴۰، هیـالفق ةیوال  یدراسات ف، منتظری ؛٦/٣١٠، النجعه فی شرح اللمعه، شوشتری؛ ٤١/٧، مبانی تکملة المنهاج
هایی از عهدنامه در مباحث مختلـف مـورد اسـتناد  بخش ،غیر آن در این منابع و.. و ۳/۳۸۸...؛ و ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۱۶

، دفـع شـبهات یچگـونگ، حرمـت احتکـار اجنـاس، نیمـأموم بـر امـام جماعـت فیـتخف واقع شده است از قبیل
، ۸۷-١٨/٨٦، ١٢/٣١٥، ٥/٤٧٠، یحـر عـامل ر.ک:( ذکر طبقات مختلف مـردم و یقاض کیخاص  یها یژگیو 

 ).  ۴۰-۱۹/۳۹؛ ۱۶۳، ۱۱۶
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. ث نهـج البالغـه را اثبـات کـردیـاز احاد  یاریت بسـتـوان صـّح یمـ ،ن راهیباشد و از ا
نهج البالغه  یریاثبات استنادپذ ین راه برایان استفاده از ایدر ب یرازیش الله مکارم تیآ
 : دیگو  یم

به اصطالح  ،ردیگ ث مورد استفاده قرار مییحد کیگری که برای اعتبار سند یراه د «
ه« ن و یتـر  ث را بـا مـتن قـرآن کـه اصـلییعنی حـدی ،است» عرضه کردن بر کتاب اللَّ

آن را معتبـر  ،اگر با آن هماهنـگ بـود .میکن سه میین سند اسالمی است مقایتر  قطعی
ده یبـه مـا رسـ نیث متعددی از معصـومین روشی است که در احاد یا. میشمر  می

ّسـر یم ث نهـج البالغـه کـامالً یـاری از احاد یدر مورد بسـ ،ن روشیاستفاده از ا. است
 .مینـیب ات قرآنـی مـییـان محتوای نهج البالغـه و آیبی میکه هماهنگی عجچرا ،است

» کالم مخلوق«و » کالم خالق«عبارت  کمطلب است که در سب کیگوئی هر دو 
در کمال دّقـت و ظرافـت و ، ت انسجامیدر نها، هر دو در اوج فصاحت، خته شدهیر 

 .)۳۴۶ ،۱۳۶۶، از پژوهشگران یجمع( »نظم و حساب است

 ،رآنث بر قـیحد ۀه آن است که عرضین نظر ین اشکال بر ایتر  یاساس :بررسی نقد و
ن یـکه در ا ،مخالف با کتاب خدا باشد ،ثید است که مضمون حدیمف یتنها در صورت

اما به صـرف مطابقـت  ؛است کر قابل تمسیو غ یجعل ،ثیشود حدیصورت روشن م
دا یـنـان پیتوان به صدور آن از معصـوم اطمینم ،ات قرآنیث و آیحد کین یب یمفهوم
و نســبت دادن آن بــه  یم قرآنــیفــاهمطــابق بــا م یثیچــرا کــه امکــان جعــل حــد ،کــرد

ث یـاحاد  یاز مطابقـت مفهـوم و معـان ،نیبنابرا .ر استیامکان پذ کامالً  نیمعصوم
شـات یاز فرما هـا حتمـاً  جـه گرفـت کـه آنیتوان نتیقرآن نم یات نورانینهج البالغه با آ

 . است ین علیرالمؤمنیام
ای بـر پایـۀ  درستی گزاره آید که اثبات برمی ،پژوهان معاصر از سخنان برخی حدیث
ای و  کند! گویا بین درستی گـزاره نیاز می ما را از سند بی، شواهد و دالیل نقلی و عقلی
 ،مالزمه است و هر چیزی که درسـتی آن اثبـات شـد جواز انتساب آن به معصومان

برخـی ادعـا ، بر این اسـاس .هرچند سند نداشته باشد، نسبت داد توان به معصوم می
 . نیازی به بررسی سندی نیست... پزشکی و، ند در بررسی روایات تاریخیا کرده

چه اینکه اگر منظور آن است که درسـتی و  ،رسد این ادعا چندان روشن به نظر نمی
اما اگر مراد این  ؛سخنی بجاست، منوط بر داشتِن سند نیست ،واقعای با  مطابقت گزاره
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زیرا  ،قطعًا درست نیست ١،ه معصوم استمجوز انتساب آن ب، ای است که درستی گزاره
ای وجـود  مالزمـه ،واقع و جواز انتساب آن به معصوم ای با بین درستی و مطابقت گزاره

اما معصوم آن  ،عقلی و تجربی درست باشد، شواهد نقلی ۀای بر پای چه بسا گزاره؛ ندارد
نیاز به عمل ، ها ماریبرای درمان برخی بی«درستی گزارۀ ، به عنوان نمونه .را نگفته باشد
، اما روشن اسـت کـه درسـتی آن ،اثبات شده است، مکرر ۀبر پایۀ تجرب» جراحی است

اگـر کسـی آن را در ، ز انتساب آن به معصوم نیست و براساس فتوای همـۀ فقیهـانمجّو 
ایـن توجیـه کـه ایـن . اش قطعًا باطل اسـت روزه، روز ماه رمضان به معصوم نسبت دهد

توانـد جـواز انتسـاب آن بـه معصـوم باشـد و  نمی، ابق با واقـع اسـتگزاره درست و مط
آنچـه داشـتن  .ای را اثبات کند تواند درستی گزاره داشتن سند نیز نمی ِصرف، برعکس

 . است نه بیشتر) معصوم( جواز انتساب به گوینده، کند سند اثبات می
به  ،تفسیری د موجود در جوامع حدیثی واگر کسی سخنی را با سن، بر همین اساس
ت آن تردیـد شـود یـا هرچند برپایۀ شواهد عقلی یـا نقلـی در صـّح  ،معصوم نسبت دهد

 . دروغی به معصوم نسبت نداده است، ای بر درستی آن نباشد شاهدی و قرینه
عموم و خصـوص مـن ، ای و جواز انتساب آن به معصوم بین درستی گزاره، بنابراین
عقلی و ، رد و هم درستی آنها برپایۀ شواهد نقلیهم سند دا، ها برخی گزاره .وجه است

اما درستی آنها اثبات نشده  ،ها دارای سند است تجربی اثبات شده است و برخی گزاره
مانند برخی روایـات مربـوط بـه  ،بلکه در مواردی نادرستی آنها اثبات شده است ،است

، ارای سـند نیسـتامـا د ،ها درستی آنها اثبات شده اسـت و برخی گزاره ٢تحریف قرآن
                                                 

بسـا  چـه ،ستین تیعدم صدور روا یمعنا  به ضعف سند«: گویند ای می شهری در مصاحبه محقق محترم آقای ری. ١
 »تـوان اعتبـار آنهـا را اثبـات نمـود یمـ یو نقل یعقل نئقرا قیاز طر  یول، ز نظر سند اعتبار الزم را نداردکه ا یاتیروا

با عدم علم یا ، بین علم یا اطمینان به عدم صدور روایت، شایان ذکر است که اوالً ). ش۱۳۸۶، شهری ری  محمدی(
ا اطمینان به عدم صـدور از معصـوم نیسـت باعث علم ی، هرچند ضعف سند، اطمینان به صدور روایت تفاوت است

اثبات اعتبـار [درسـتی] روایـت بـر ، ثانیاً . شود موجب سلب اطمینان به صدور روایت از معصوم می ،اما ضعف سند
در مورد دعاها «: گویند همچنان که ایشان در ادامه می ،مجّوز انتساب آن به معصوم نیست، قرائن عقلی و نقلی ۀپای
چنانکـه . کنـد ینمـ جـادیا یمشـکل اتیـضعف سند روا ،نیبنابرا. میخدا را بخوان یا هر زبان و گونهبه  میتوان یما م

البتـه اگـر . نـدارد ییابـا، خودش مبدع آن اسـت نکهیا انیساخته و از ب را خود یا هیبن طاووس گاه ادع دیمرحوم س
 . »باشد مستند دیبا، دهد بتنس تیب را به اهل ییبخواهد دعا یکس

موجـب علـم یـا اطمینـان بـه عـدم صـدور آن گـزاره از ، شواهد نقلی و عقلـی ۀای بر پای ته اثبات نادرستی گزارهالب. ٢
 . شود می
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 .ها را به معصوم نسبت داد گونه گزاره توان این روشن است که نمی

 د رضییس یواال  یت علمیاعتماد به شخص: راه سوم
 ،نهـج البالغـه ۀکنند یآور جمع ،ید رضیس یاز عالمان معتقدند مقام علم یگروه

 یعربـ خشـان در آسـمان علـم و ادبدر  یا ع است که چـون سـتارهیآن چنان بلند و رف
ن کالم امام ید که ایاست که چون بگو  یبه حد یو ادب ین عظمت علمیا، درخشد یم
نهج البالغـه بـا  یتمام ،ن صورتیزد و بدتأیید رفت و بر آن مهر ید پذیاست با یعل

 . حجت و قابل استناد است ،ید رضیس یدییأت ۀتوجه به پشتوان
در  ،ث نهج البالغهیت احاد یّ ات حجاثب ین راه برایاستفاده از ا یدر پ یتهران ۀعالم

 : سدینو یف میات آن کتاب شر یاز روا یکی یبحث سند
ت یـشود در حجیختم م ید رضین که سند نهج البالغه به سیهم، اما از جهت سند«

انـد  گفتـه یبعضـ. میاز نـدار ین یگرید  ۀچ پشتوانیبه ه ،ت کرده و با وجود آنیآن کفا
مطالب آن را بـه صـورت مرسـل گـزارش  ید رضیسند نهج البالغه مقطوع است و س
اما . ت ساقط خواهد بودیّ ن از حجیبنابرا ،نرسانده کرده است و چون آن را به امام

تـر  بلند مرتبه ید رضیچراکه س ،اعتبار ساقط است ۀار نادرست و از درجین کالم بسیا
ا بـه آن ر  ،ثابـت نشـده ینـیقیخـودش بـه شـکل  یبـرا یمطلب یاز آن است که تا وقت

-سند نهج البالغه  یاستوار ،نیبنابر ا .نسبت دهد نیر المؤمنیبه ام یصورت قطع
 -ت صـادر شـدهیـق از مقـام وال یـکه بنا بـر تحق یگانه بودن متن و مضمونیافزون بر 

 ،بحث از سند نهـج البالغـه ،ن رویاز ا .و دانش اوست ید رضیس یبا استوار یمساو
 .)۲/۱۶۸ ،۱۴۱۸، تهرانی( »میآن قطع دار  مانند بحث از سند قرآن است که به

اثبات  یقه براین طر یاز ا یمند با بهره ،دیاإلجتهاد والتقل ید فیالقول الرش ۀسندینو 
عه یش، نزد عام و خاص ،جامع نهج البالغه ید رضیس«: سدینو یت نهج البالغه میّ حج
ن یدانـد و همـیمـ نان است و او اسناد نهج البالغه را اسـتواریعادل و مورد اطم، یو سن
 ینظـم خاصـ کیبر  ،چراکه نهج البالغه مانند قرآن ،است یت آن کافیّ حج یبرا ،امر

 یاشـکال ،نیبنابر ا .اول آن همانند وسطش و وسطش مثل آخر آن است، دهیمرتب گرد 
 .)۱/۱۸۸ ،۱۴۲۱، علوی( »در سند آن وجود ندارد

ه یشـب ،اخـتالف یکمـبـا  ید رضـیسـ ۀلیوسـه ث مرسل نقل شده بیاعتماد به احاد 
خ صـدوق اسـت کـه از یا مرسـالت شـیـر و یـعم یات مرسل ابن ابیت دانستن رواحّج 
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  .)۲/۶۲۸ ،۱۴۲۱، نییخمر.ک: ( هان مطرح شده استیاز فق یجانب گروه
د یّ سـ«با شـناختی کـه از : گوید می ام امامیپنیز در کتاب  یرازیشالله مکارم  تیآ
تا در منابع معتبـری آن را ، میدان م مییاو دار ت و وثاقت و بزرگی مقام یو شخص» رضی
د از یـگو  او هرگـز نمـی. دهـد نسـبت نمـی ن گونـه قاطعانـه بـه علـییا، ده باشدیند
از ، هـای آن حضـرت د از خطبـهیـگو  بلکه به طور قطع مـی، ت شدهیروا رمؤمنانیام

چگونــه ممکــن اســت . از کلمــات قصــار آن حضــرت اســت، هــای آن حضــرت نامــه
آنکه اسـناد  بی، شوای معصومش نسبت دهدیسخنانی را به پ ،تیّ ن قاطعیا ادانشمندی ب

  .)۱/۵۶ ،۱۳۷۵شیرازی، مکارم ( دا کرده باشد؟!یمعتبری برای آن پ
بحث  یجا ،نهج البالغه یریاثبات استنادپذ یقه براین طر یرفتن ایپذ :بررسی نقد و

پس ، دسترس ما نیستث در یت احاد یحج یبرا ید رضیس یها کرا مالیز  ،ار داردیبس
 ،ا اصـوالً یـم و ید بنگـر یترد  ۀدیها به د  شان معتبر باشد که ما به آنینزد ا یچه بسا مالکات

نان یاطم ،ید رضیث نهج البالغه توسط سیاستوار دانستن احاد  ،ن رویاز ا .میر یآن را نپذ
 . ات به دنبال نخواهد داشتیت آن رواصّح  یرا برا ما

 شهرت: راه چهارم
ث نقـل یاند که احاد  ن راه اثبات کردهیت نهج البالغه را از ایّ حج ،هانیفق از یبعض

ذکـر اسـناد آن وجـود  یبـرا یلـیانـد کـه دل برخوردار بوده یاز چنان شهرت ،شده در آن
عوام  ن خواص ویدر ب یبه حد نیر المؤمنیکلمات ام ،گریبه عبارت د  .نداشته است

هـا  آن یسـند یاز از بررسـیـن یرا بـ انـد کـه مـا مند بوده مردم رائج و همگان از آن بهره
 . کند یم

ت ّیـاثبـات حج ین راه بـرایه بر ایبا تک ،ام امامیپدر کتاب  یرازیالله مکارم ش تیآ
نوشـته شـده » د رضـییّ سـ«ادی قبل از یهای ز  کتاب«: سدینو یث نهج البالغه میاحاد 

ا غالـب آنهـا در آن یـغـه ها و کلمات قصار نهج البال نامه، ها اری از خطبهیاست که بس
 ،زین» د رضییّ س«ن کلمات قبل از یدهد که ا ن به خوبی نشان مییکتب آمده است و ا

مشـهور و معـروف  ،هـای مـردم ان تودهیث و گاه در میان حدیان دانشمندان و راو یدر م
 حّتی بعضی از بزرگان. از از اسناد مّتصل کندین تواند ما را بی ن شهرت مییاست و ا  بوده

ش از یار بیبس ،ان مردم شهرت داشتهیهای نهج البالغه که در م خطبه :اند موّرخان نوشته
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 ،در نهــج البالغــه آورده اســت و در واقــع» د رضــییّ ســ«آن مقــداری بــوده اســت کــه 
 .»هاست نی از آن خطبهیالبالغه گلچ نهج

ز ا«: دیـگـویرا ذکـر کـرده و مـ یشـواهد ،خـود یاثبات ادعا یشان برایآن گاه ا
 ،سـتهیز  مـی» د رضـییّ س«قرن قبل از  کیکه حدود » مسعودی«موّرخ معروف  ،جمله

والذی حفـظ الّنـاس عنـه مـن «: دیگو  می های امام خطبهدربارۀ  ،مروج الذهبدر 
هـای امـام  آنچه مردم از خطبه؛ »ف و ثمانون خطبةیّ أربع مئة و ن ،خطبه فی سائر مقاماته

در حالی کـه  .صد و هشتاد و چند خطبه است رچها ،اند در موارد مختلف حفظ کرده
 .ست و چهل خطبه استیحدود دو  ،های نهج البالغه که اکنون در دست ماست خطبه

 .)۲/۲۱۹ ،تا بی ،مسعودی(
د یاز سـ ،تذکرة الخـواصدر کتاب  جوزی گری به نام سبط بنیدانشمند معروف د 

بـه دسـت  ،های امـام صد خطبه از خطبه چهار«: کند که فرموده است مرتضی نقل می
دانشـمند معـروف اسـالمی در » جـاحظ« .)۱۲۰ ،۱۴۱۸، بن جـوزیسبط ( »ده استیمن رس
مـدّون و محفـوظ و مشـهور بـوده  ،های علی خطبه: دیگو  می نییان و التبیالبکتاب 
مشـاکلة در کتـاب » ابـن واضـح«گـری بـه نـام یدانشمند د  .)۱/۸۳ ،۱۴۱۸، جـاحظ( است

هـای فراوانـی حفـظ  خطبـه ،مـردم از امـام علـی«: دیـگو  ن مـییچن مانهمالناس لز
هاسـت کـه در  صد خطبه خوانده و مردم آنها را حفظ نموده و همان او چهار، اند کرده

مکـارم ؛ ۱۵ ،۱۹۸۰، یعقـوبی( .کننـد هـا از آن اسـتفاده مـی یج است و در سخنرانیان ما رایم
  .)۵۹-۱/۵۷ ،۱۳۷۵، رازییش

اثبــات  یدر پــ ،نقــش فقــه در نهــج البالغــهرامــون یپ یا در مقالــهمکــارم شــیرازی 
 کیـص چگـونگی سـند یراه سـوم بـرای تشـخ«: سـدینو ینهج البالغه م یریپذاستناد 
ن یـان علمـا و بزرگـان د یـعنی در می ،ان اصحابیشهرت آن در م ،کتاب کیا یث یحد

ان همـه یـر مس اسـالمی در اوج شـهرت دین کتاب نفـیا ،ن باشدیار ایاست که اگر مع
وسـته در کلمـات خـود بـه آن ینگرنـد و پ عظمت به آن می ۀدیو همگی با د  علما است
، ندیجو  و در مطالب مختلف به آن استناد می کنند ه مییند و روی آن تکیجو  استناد می

، از پژوهشگران یجمع( »قدر اسالمی استگرانن کتاب یانگر اعتماد آنها به ایاستنادی که ب
۱۳۶۶، ۳۴۵(. 
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اشـتهر بـین علمـاء  ،وهـذا الکتـاب المسـتطاب«: گویـد می همنهاج البراعاحب ص
ایـن  .)۱/۵ ،۱۳۵۸، خـوئی( »اشـتهار الشـمس فـی رابعـة النهـار، عصاروفضالء األ  مصاراأل

از چنـان  ،در میان عالمان بالد اسالمی در اعصار مختلف) نهج البالغه( کتاب دلنشین
 . درخشش دارد وسط روز در درخششی برخوردار است که خورشید شهرت و
توان بـا سـخن محقـق توانمنـد جنـاب یرا م نیر المؤمنیشهرت سخنان ام یادعا

 :سدینو یآن جا که م ،کردتأیید  رامون نهج البالغهیپ یپژوهشدر کتاب  یجالل یآقا
) ۲۸۴ م( یعقـوبیقـال ال، ّی ة علی شهرة المأثور عن اإلمام علـیخیالمصادر التار  تنّص «

مئـة و  أربـع ،سائر مقاماتـه یحفظ الناس عنه من خطبه ف یوالذ«: ّی عل عن اإلمام
و قـال  »وعمـالً  تداول الناس ذلك عنه قوالً ، هةیوردها علی البدی، ف و ثمانون خطبةین

رة یـخـرجهم إلـی أعمـال کثیإذ کـان ، اه لعّمالهیوصامواعظه و خطبه وو «: إبن عبد البر
نی یحسـ( »حسـان کّلهـا یوهـ، طـول الکتـابیلـئّال ، ض لـذکرهالم أر التعرّ ، مشهورة
ح یتصر  ،نقل شده یبه شهرت آن چه از امام عل یخیمنابع تار ؛ )۵۲ ،۱۳۸۰، جاللی

آن چــه مــردم از «: ســدینو  یمــ یدر مــورد علــ ۲۸۴ یمتوفــا یعقــوبی .کــرده انــد
البداهـه  یخطبه است که همـه را فـ یچهار صد و اند ،ادها سپردندیاو در  یها خطبه

ابـن عبـد البـر . نهـا در گفتـار و عمـل مـردم رائـج بـوده اسـتیرده اسـت و اراد کـیا
کـه  یدر وقتـ ،بـه کـارگزارانش امام یها تیو وص ها موعظه، ها خطبه«: دیگو  یم
تـا  ،دمیـبـه ذکـر آن ند یازیاد و مشهورند و نیز  ،فرستاد یم یانجام کار یها را برا آن

 . کو هستندیها ن آن گفتار ۀکه هم یدر حال ،ده نشودیکتابم به درازا کش

د عبـد یتوسـط سـ ،ین راونـدیگزارش کـالم قطـب الـد ،ن کالمید این مؤ یوهمچن
 یوجـدت فـ یإنّ : قولیسمعت بعض العلماء بالحجاز «: که گفته است ینیالزهراء حس

؛ )۱/۶۹ ،۱۳۶۷، بیخط ینیحس( »داً ن مجلّ یف و عشر ین یف یمن کالم عل مصر مجموعاً 
از کـالم  یا مجموعـه ،من در مصر: گفت یدم که مین حجاز شناز عالما یمن از بعض

 . افته بودیجلد سامان  یست و اندیکه در ب افتمیرا  امام
د بـه یشـا ،نهـج البالغـه یریاثبـات اسـتنادپذ ین راه برایاستفاده از ا :بررسی نقد و

 یبه شـکلن مردم یب امام یها اثبات اشتهار خطبه را اوالً یز  ،رش نباشدیقابل پذ یآسان
بـر فـرض  ،اً یـمحل کـالم بسـیار اسـت و ثان ،ن دالئلیبا ا ،دیاز از سند نماین یکه ما را ب

نهـج البالغـه  یشود که اشتهار آن ثابت شود و شامل تمامیم یتنها شامل موارد ،اثبات
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 . تر از مدعا خواهد بود محدود ،لین صورت دلینخواهد شد و بد

 نهج البالغه ۀا استفاضیادعای تواتر : راه پنجم
ث یــمتــواتر بــودن احاد  ،یا حتــیــض بــودن و یمعتقــد بــه مســتف ،از عالمــان یبعضــ

محقـق . آن نخواهد بود یسند یبه بررس یازین ،ن صورتیاند که در ا البالغه شده نهج
 : دیگو یت نهج البالغه میّ در حج یبعد از ذکر دالئل یخوئ

سـمع یلـم و ، نیر المـؤمنیـمصدورها من موالنا أ یب فیر  علی أّن خطب النهج ال«
، ةالخاّصـة و هـا جماعـة مـن فضـالء العاّمـیوعّلـق عل، صدورها عنه ید فمن أحد الترّد 

ال : وبالجملـة، لصـدورها عنـه وصـّحة سـندها ،ومتونها أقوی القرائن عند أهل البالغة
 »ان لم نقل بکونها متـواترة ،باالستفاضة بل هو منقول عنه، ة سندهاصّح  یب فیر 
در  یچ شـکیهـ ،نهـج البالغـه یها ن که خطبهیعالوه بر ا؛ )۹ ،۱۳۸۰، جاللینی یحس(

نکـرده  کشـ ،ن مسألهیدر ا یچ شخصیست و هین نیر المؤمنیصادر شدنش از ام
نسبت به نهج البالغه دارند و متون  ییها نوشته ،یعه و سنیاز عالمان ش یاست و گروه

ات نهج البالغه یبر صدور روا ،تن نشانه است نزد صاحبان بالغیتر  یقو  ،ث آنیاحاد 
سند  یدر درست یچ شکید گفت هیو به اختصار با. و درست بودن سند آن از امام

 ،شـده اسـت تواتر از امـام نقـل ث به حّد یم آن احاد ییبلکه اگر نگو  ،آن وجود نداشته
 . ض منقول استید گفت به صورت مستفیبا

شـرح ) ق۷۴۵درگذشـته بـه سـال ( ،یحمزه علو بن  ییحی، انیکه امام زید یهنگام
 : دیگو  یم ،دارد یان میرا ب یحال عل

است که در نهج البالغـه آمـده اسـت و  یسخنان ،یکالم عل از یبخش اعظم«
ت آن اتفـاق نظـر بـر صـّح  یشان به تواتر ثابت شـده اسـت و همگـیا  ن کتاب ازینقل ا
 .)۲۲۴ ،۱۳۵۹، از پژوهشگران یجمع( »دارند

 یهـا بـرا وهین شیرتر یپذ ن و اثباتیتر  کویاز ن یکید یشا ،اهن ر یا بررسی: نقد و
قه آن است که ین طر ین اشکال ایتر  یاما اساس ،نهج البالغه باشد یریاثبات استنادپذ

امـا  ،باشـدشـده از منقوالت نهج البالغه ثابـت  یبعض یا تواتر برایگرچه استفاضه 
د به نظر یار بعیاثبات آن بساست که  یمطلب ،ث آنیاحاد  یتمام ین مهم برایا یادعا
 . رسدیم
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 مقبول بودن نهج البالغه: راه ششم
قبـول بـه  ۀدیـرفته و به د یاما اصحاب آن را پذ ،ف باشدیبه هر علت ضع یثیاگر حد

 .حجت خواهد بـود ،از علما یگروه ۀدیبه عق وده شده یمقبوله نام ،سته باشندیآن نگر 
ات مـورد یـن روایـانـد کـه ا بالغه ادعا کردهث نهج الینسبت به احاد  ،از عالمان یشمار

 . د حجت باشندیبا ،جهیقبول اصحاب واقع شده و در نت
اشـتر از جهـت سـند  کمالـ ۀکه بـر عهـد نامـ یراد به کسانیدر ا یرازیالله ش تیآ

فإّنـه مقبـول عنـد ، إلی اعتبـار نهـج البالغـة مضافاً  - هیفف«: دیگو یم ،اند اشکال کرده
إّن  - هیـة موجـودة فّیـفالوثاقة الخبر ، ق السندیعن توث اً یعقالئ اعتباراً قّل یوال ، األصحاب

 ثاً یحـدو  ماً یمع أّن الفقهـاء قـد. حاً یصح قاً یقّدس سّره إلی هذا العهد طر  یخ الطوسیللش
بـد یشـّتی األحکـام والفـروع و لـم  یفـ یاعتمدوا علی نهج البالغة ونسبوه إلـی علـ

افـزون بـر معتبـر بـودن  -ن کـالم یـاشـکال ا؛ »هیـإسـناده إل یك فـیالمشهور التشک
 یـیچرا که نزد اصحاب مورد قبول واقع شده است و از جهت ارزش عقال، البالغه نهج
آن اسـت  - در آن موجود است یپس وثاقت خبر ،باشدینم یق سندیکمتر از توث ،آن

ر بـاز یهان از د یفق ،نیافزون بر ا. ح استیبه عهد نامه صح یخ طوسیش یق رجالیکه طر 
 یآن را بـه علـ ،ه کرده و در احکـام و فروعـات مختلـفیتاکنون بر نهج البالغه تک

 . نکرده است کیتشک اند و مشهور در استناد آن به امام نسبت داده
 یه و اصـولیـماننـد فق ،هـانیاز فق یخود به سخنان یاثبات ادعا یشان برایا ،آن گاه
 ۀدیبه د  ،ن مناقشه در اسناد نهج البالغهاستناد کرده که بدو  یانصار یخ مرتضیبزرگ ش

والمتتّبـع لکتـب «: سـدینو یان بحث مـیشان در پایا. سته استیث آن نگر یقبول به احاد 
 یعملون بنصوصه فیو ، بدون ترّدد هینسبون نهج البالغة إلیجد المعظم منهم یالفقهاء 

 ،پـژوهش بپـردازدکـه در کتـب فقهـا بـه  یکسـ ؛) ۴۲ ،۱۴۲۶، یراز یش( »ةیاألحکام اإللزام
 بـه امـام یدیـچ ترد ینهج البالغه را بدون هـ ،ها از آن یافت که بخش اعظمیخواهد 
 . کنندیبه نصوص آن عمل م یدهند و در احکام الزامینسبت م

آن جـا کـه در مـورد ، ه به شـمار آوردین نظر یروان ایتوان از پیز میرا ن یمحقق خوئ
 : دیگو یم ید رضیمرسالت س

 یب فـیـحّجة عند األصحاب علی أّن خطـب الـنهج ال ر  - کمسنداته - و مرسالته«
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، صـدورها عنـه ید فـسمع مـن أحـد التـرّد یولم ، نیر المؤمنیصدورها من موالنا أم
ومتونها أقوی القرائن عند أهل البالغـة ، ةة والخاّص ها جماعة من فضالء العامّ یوعّلق عل

بـل هـو منقـول ، ة سـندهاصـّح  یب فـیـال ر : وبالجملة، لصدورها عنه وصّحة سندها
مرسـالت  ؛)۹ ،۱۳۸۰، نی جاللـییحسـ( »ان لم نقل بکونها متواترة ،باالستفاضة عنه
 یهـا ن کـه خطبـهیعالوه بر ا، همانند مسنداتش نزد اصحاب حجت است ید رضیس

 یچ شخصـیست و هـین نیر المؤنیدر صادر شدنش از ام یچ شکیه ،نهج البالغه
نسـبت  ییهـا نوشته ،یعه و سنیاز عالمان ش یاست و گروهنکرده  کن مسأله شیدر ا

بر  ،ن نشانه است نزد صاحبان بالغتیتر  یث آن قو یبه نهج البالغه دارند و متون احاد 
 :د گفتیو به اختصار با و درست بودن سند آن ات نهج البالغه از امامیصدور روا

ث به حد تواتر ین احاد م آییبلکه اگر نگو  ،سند آن وجود نداشته یدر درست یچ شکیه
 . ض منقول استید گفت به صورت مستفیبا ،از امام گزارش شده است

ع در تتّبـ چرا که اوالً  ،ار استیحرف بس یجا ،زین راه نیرفتن ایدر پذ :بررسی نقد و
اسـتناد  یها کمتر به نهج البالغه در موارد فقه دهد که آنیاز فقها نشان م یکتب قدما

بـر اعتمـاد فقهـا بـه نهـج البالغـه ثابـت  - ولو مستفیضاً  - یقدمائ لذا شهرت؛ اند کرده
ات نهـج یـهـان بـه جهـت ارسـال در روایاز فق یبرخـ ،ینمتـأخر در میان  ،اً ینیست و ثان

از  یثیدر رد استناد به حد ییآیت الله خو  .اند ح کردهیبه حجت نبودن آن تصر  ،البالغه
محّله من أّن االعتماد علـی  یما ذکرناه ف: ه أّوًال یوف«: دیگو ینهج البالغه به صراحت م

اشـکال ؛ .»مشکل جـّداً  ،ةیّ نهج البالغة واالستدالل به إلثبات حکم من األحکام الشرع
م اعتماد به نهج البالغه و اسـتدالل یا خود گفته یث آن است که در جاین حدیاول به ا
 . ار مشکل استیبس ،هیاز احکام شرع یاثبات حکم یبه آن برا

 ییعظمت محتوا: هفتمراه 
داللته تغن عـن «مصداق اصل  ،اند که نهج البالغه دهین عقیاز محققان بر ا یشمار

ن گواه است یبهتر  ،ث نهج البالغهیاحاد  یم و معانیمفاه یچه اینکه بلند؛ است» السند
 یا سرچشـمه، ن اقیانوس بیکـران معـارفیا یبرا و، نیر المؤمنیها به ام بر انتساب آن

ر یـجـز در کـالم ام ،ین فصاحت و بالغتـین چنیافت و ایتوان یت نمیاهل ب جز علوم
ت نهج البالغـه و انتسـاب آن بـه یل بر حجین دلیبهتر  ،نیچهره نخواهد بست و ا ،انیب
 . است یعل
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 یریاثبات اسـتنادپذ یبرا ،قهین طر یاست که از ا یهانیاز فق یرازیالله مکارم ش تیآ
عنـی ی ،ن هـدفیـدن بـه ایگر بـرای رسـیراه د «: سدینو یم نهج البالغه استفاده کرده و

 . است» علّو مضمون« ،کتاب کیا یث یحد کیاعتبار سند 
ثی به قدری عالی و در ین است که محتوا و مضمون حدیا» مضمون علّو «منظور از 

ن معنـی در یـر معصوم صادر شـده باشـد و ایکه نتوان احتمال داد از غ ،سطح باال باشد
سـند  که ظـاهراً  ،ات برجسته و عالی مضمونیبعضی از روادربارۀ  ی بزرگکلمات فقها

 . گفته شده است ،ستیمعتبری از آن در دست ن
ت خبـر یـدر بحـث حج ،رسائلانصاری در کتاب  مرتضیخ اعظم یمرحوم ش مثالً 
د مـذموم و یـدر مـورد تقل ث معروف امام حسن عسکرییهنگامی که به حد ،واحد
ولـی آثـار  ،ث مرسـلی اسـتیگرچه حـد( ثین حدید ایگو  می ،رسد د مطلوب مییتقل

ه بـزرگ یـو فق) ستیاز به بررسی سند آن نین نیبنا برا ،صدق از آن ظاهر و آشکار است
هنگامی که سخن به بعضی از  ،بروجردی در بحث نماز جمعه للها تیمرحوم آ ،معاصر

در درسشـان ، دیرس ردنماز جمعه ارتباط دا ۀلأکه با مس ،هیسجاد ۀفیصحفقرات دعای 
ن یطبق مـواز  ،با سلسله اسنادی) بعضی ۀدیبه عق( هیسجاد ۀفیصحچه گر  :فرمودند می

و مضمون آن به قدری عالی و برجسته و   اما محتوی ،دهیمعروف رجال به دست ما نرس
 . ستیر معصوم محتمل نیصدور آن از غ ،واال است که

انوس یـام معصـوم کـه علمـش از اقر از امیچه کسی غ ،ن استین چنیو به راستی ا
مطلب  .نی را در دعا به کار بردین مضامیتوانائی دارد چن ،وحی و نبوت سرچشمه گرفته

غ است کـه از یح و بلیپرور و فص ز و روحیانگ آن قدر باال و شگفت هیسجاد ۀفیصحدر 
 . قدرت هر انسان عادی خارج است

را بلنـدی یـز  ،فرماست بی حکمیجمحتوای نهج البالغه به طرز عدربارۀ  ن معنییهم
، ز عبـارتیـانگ فصاحت و بالغـت شـگفت، ها در خطبه مخصوصاً ، مطالب ۀفوق العاد
تـی یراب شده و از مقـام وال یقرآن س ۀای در کنار سرچشم دهد که از سرچشمه نشان می
 . ت و رسالت استکه تالی تلو مقام نبّو  ،مدد گرفته

هر قدر  .ست که بر کسی مخفی باشدیزی نیچ ،مضمون در نهج البالغه علّو  ۀلأمس
وقتـی  مخصوصـاً  ،شود قت آشکارتر میین حقیا ،شتر تدبر شودین کتاب بیدر محتوای ا
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موضـوع سـخن  کیـتنهـا در  ،م کـه نهـج البالغـهیمه کنـیز بـه آن ضـمیـن نکته را نیا
 ۀد موضـوع رشـتیـبا کیـمتنوع و مختلـف کـه هـر  بلکه موضوعات کامالً ، دیگو  نمی

نـی و اسـرار ید و معارف د یق توحیو دق کیاز مسائل بار ، ا گروهی باشدیرد تخصصی ف
و ، ن کشوردارییتا مسائل اخالقی و زهد و تقوی و جنگ و صلح و آئ ،نش گرفتهیآفر 

تـوان  نجاست که به خوبی مییا .مشهود است کامالً » مضمون علّو « ،ن مواردیدر تمام ا
ر ّس یرون است و جز با امداد الهی میادی بانسان ع کی ۀن کلمات از حوصلید که ایفهم
 سـازد ن است کـه انسـان را در مـورد نهـج البالغـه و سـند آن دلگـرم مـییست و همین
 .)۳۴۷ ،۱۳۶۶، رضی فیشر  عالمه ادنامهی(

علـو مـتن و  یادعـا ،از نهج البالغه یخاّص  یها نسبت به بخش ،هانیاز فق یشمار
بعد از نقـل  ینیامام خم .اند ت دانستهرا حّج آن  ،ن رویم آن کرده و از ایمفاه یبلندا
حرمـت  ۀبعد از استفاد ،اشتر از نهج البالغه در مورد احتکار کمال ۀاز عهد نام یقسمت

؛ ) ۶۰۴ ،۱۴۲۱، ینـیخم( »صدقه دّل علییمتنه ، وهذا الکتاب مع اشتهاره«: دیگو یاز آن م
 . باشدیگواه صحت آن ممتن آن  ،است یث مشهوریافزون بر آن که حد ،ن عهد نامهیا

 : سدینو یم کمال ۀعهد نام یق دیگری در بحث سندمحقّ 
تحـف  یفـ ،بـن شـعبة یالحسن بن علـ، یف الرضیوقد روی هذا العهد قبل الشر «

 مضـافاً ، ؤّکد صـحته إجمـاالً یوالنص نفسه  ریالدعائم باختالف کث یوف، العقول بتفاوت
أصـبغ بـن نباتـة  یالفهرسـت فـ یخ فـیشوال یو ذکر النجاش ن األصحابیإلی اشتهاره ب
ن عهد را حسـن یا؛ ) ۶۶۶ ،۱۴۰۹، آبادی منتظری نجف( »وال بأس بالسند إجماالً ، هیسندهما إل

 دعائمآورده است و در کتاب  تحف العقولتفاوت در کتاب  یبن شعبه با کم یبن عل
د یـکأ ت آن را تصـّح  خـود اجمـاالً  ،تیـروامتن . ار ذکر شده استیهم با اختالف بس

خ در یو شـ یب مشـهور اسـت و نجاشـن اصـحایث بین حدیافزون بر آن که ا ،کند یم
 .انـد ان کردهیق خود را به عهد نامه بیطر  ،أصبغ بن نباته ۀنامیزندگ در ،الفهرستکتاب 
 . در سند وجود ندارد یاشکال اجماالً  ،نیبنابرا

ت آن دانسته ه بر صّح ن گوایمتن عهد نامه را بهتر  یاستوار ،دیالقول الرشدر کتاب 
وجوابـه «: دیـگو یم ،اند رفتهیل مرسل بودن نپذین نامه را به دلیکه ا یو در جواب کسان

ن العلم والفـّن سـنده یوقد حّقق أساط، نهج البالغة یقد ورد ف ّی فإّن العهد العلو  ،واضح
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، سـلفکما أّن هذا العهد بالخصوص مّما تلّقاه األصحاب بالقبول خلفًا عـن ، لیبالتفص
فإّنـه فـوق ، ومتنه أصدق شاهد علـی صـّحته، مةیّ رة ومصّنفات قیوقد شرحوه بشروح کث

تفّوه یمکنه أن یفمن ، وإّنه کالم اإلمام وإمام الکالم، کالم المخلوق ودون کالم الخالق
، یعلـو ( »طالـب یبـن أبـ ّی ن أسد الله الغالب علـیر المؤمنیلوال أبو الحسن أم ،بذلك
در نهـج البالغـه  یعلـو  ۀچراکه عهد نام ،ن اشکال روشن استیواب او ج ؛) ۱۸۸ ،۱۴۲۱

ن یژه ایبه و  ،اند کرده یل بررسیفن به تفص علم و یها استوانه ،آمده است که سند آن را
فراوان و  یها زده و شرحتأیید ت آن مهر صّح  پیاپی بر ،ر بازیکه اصحاب از د  ،عهد نامه
ن یبهتـر  ،ثیانـد و مـتن حـد ر در آوردهیتحر  ۀدر مورد آن به رشت یارزشمند یها کتاب

دگار یـتـر از کـالم آفر  نییچراکه باالتر از کـالم مخلـوق و پـا ،گواه بر صحت آن است
ر یـر از ابو الحسن امیغ یسخن است و چه کس یشوایشوا و پیسخن پ ،ن عهدیاست و ا
بـه  ینن سـخنایطالب را قدرت آن است کـه چنـ یبن أب ین اسد الله الغالب علیالمؤمن

 . زبان آورد
 ،ردیپـذیث نهج البالغه را به جهت مرسل بـودن نمـین که احاد یبا ا یالله خوئ تآی

مـتن آن معتبـر  یرامـا عهدنامـه را بـه سـبب اسـتوا ،میبه آن اشـاره کـرد  چنان که سابقاً 
آثـار   أنّ إّال  ،والعهد و إن نقل مرسـالً «: دیگو یعهد م یشان در بحث سندیا. شمرد یم

اگـر چـه بـه  ،و عهـد ؛)۲۶۸ ،تـایبـ، ییخـو( »هیـخفی للناظر الیکما ال ، ه الئحةالصدق من
چنـان چـه بـر  ،داسـتیبـر آن هو  یدرسـت یها  اما نشانه ،صورت مرسل نقل شده است

 ١.پنهان نخواهد ماند ،به آن بنگرد یکه به درست یکس
بـه مـتن  یاز عالمـان بـه سـبب اسـتوار یکـه برخـ ،نهج البالغه یها گر بخشیاز د 

بلنـد  ید بن طاووس به علـت معـانیس .اشباح است ۀخطب ،اند ح کردهیت آن تصر یحج
بـن موسـی بـن  یقول علـی«: سدینو یصل دانسته و ماز از سند متّ ین یآن را ب ،ن خطبهیا

 ینت خطبــة األشــباح المــذکورة فــجعفــر بــن محمــد بــن محمــد الطــاوس وقــد تضــمّ 
                                                 

مالـک اشـتر  ۀتنهـا عهـد نامـ ،دیـقبـول دار  مبنائاً  ،علو متن را ق محترم اشکال شود که اگرممکن است بر این محقّ . ١
از ایـن  البالغـه نهـج هـای وحکمـت هـا نامـه، اه هخطبـ اتفـاققریـب بـه  چـه اینکـه؛ دارای این خصوصیت نیسـت

ایـن  ،خصوصیت برخورداند و از نظر شکل و مضمون، قالـب و محتـوا در قلـه و اوج فصـاحت و بالغتـد. بنـابراین
 »ة مشـکل جـّداً یّ أّن االعتماد علی نهج البالغة و االستدالل به إلثبات حکم مـن األحکـام الشـرع«: سخن ایشان که

 .  ی نیستپذیرفتن
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 نیر المـؤمنیـعن موالنا أم لصادقة عن مسعدة بن صدقة عن ایالبالغة المرو  نهج
هـا شاهدة لنفسها أنّ  یبل ه ،إلی إسناد متواتر ،حتاج لفظها الباهر و معناها الظاهریما  یالت

اشـباح  ۀخطبـ: دیگو ید بن طاوس میس ؛) ۵۶ ،۱۳۶۸، ابن طـاووس( »...من کالم موالنا
ر یـمـان امیوال از م از امـام صـادق ،که در نهج البالغه آمده و از مسـعدة بـن صـدقه

از از یـن یآن را بـ ،آشـکارش یو معنـا یکه لفظ نوران یثیحد، ت شدهیروا نیالمؤمن
مـان ین اسـت کـه از سـخنان موال یث گواه بر ایبلکه خود حد ،سند متواتر ساخته است

 . است یعل
ز کـار بـرد یـر نهج البالغـه نیدر غ ،ثیت حدیاثبات حج یوه براین شیاستفاده از ا

را  هیسـجاد ۀفیصـحث یـوه اسـتفاده کـرده و احاد ین شـیهان از همیز فقا یبعض .دارد
ه و مرجـع یفق، یالله استادت یآ بنابر گزارش. اند سند به حساب آورده یاز از بررسین یب

را حجـت  فهیصحات یروا ،ن راهیاست که از هم یاز کسان یالله بروجرد تیقدر آیعال
د یـا دهیشـن حتمـاً «: دیـگو یعه کشور مـجم ۀدر جمع ائم یشان در سخنرانیا .دانندیم

 یلیتمـا، انقـالب  خصـوص قبـل از  به  و کنند   یمطرح م  که بحث نماز جمعه را یکسان
. توانـد اقامـه کنـد ینمـ یکسـ ،امـام معصـوم  ر ازیغ  دا شده بود که نماز جمعه رایپ
 یولـ ،شـدیقم خوانده م  نماز جمعه در ،ن بودینظرش هم باً یهم تقر  یالله بروجرد تیآ
:  دیفرما  یاست که م فهیصحن عبارت یهم ،شانیک سند مهم ای. نداشت یشان توجهیا

مقام   و   تو یمقام خلفا، ن مقامیپروردگارا! ا؛ »كائیاصف  و  كهذا المقام لخلفائ  اللهم ان«
ر یـد غیـنبا  اند که نماز جمعـه را فرموده یت الله بروجردیشود که آ  یگفته م. ائمه است

  و  استناد نظـر خـودش مطـرح کـرده اسـت یبرا  ن عبارت رایا  و معصوم اقامه کند  امام
 ،هیسـجاد ۀفیصـح  شان گفته است کـه راجـع بـهیا، اند دهیآن پرس سند   که از یهنگام
امـام   ن ازیـدهـد کـه ا  یچون خود عبارات شهادت مـ. دیمطرح نکن  بحث سند را اصالً 

 .)نار ائمه جمعه کشوریسم  در ینسخنرا ،۱۳۸۹، یاستاد( »است معصوم
 یریاثبـات اسـتنادپذ یهـا وهیاز شـ یکـیعنـوان  بـه ن راهیـرفتن ایپذ :بررسی نقد و

ولـی در  ،رسـد درست به نظـر مـی ،لم ثبوتبه اصطالح در عا فی نفسه و ،البالغه نهج
 ر علمی ودر آن درجه از تبّح  یه و عالمیرا هر فقیز ؛ کارآیی آن اندک است ،عالم اثبات

 ،ثیحـد کیبالغت  یز دهد و ادعایر آن تمیغ و غین سخن بلیادبی نیست که بتواند ب
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ساخته است که عمـر خـود  یبانیاد  ۀفقط از عهد ،از از سند سازدین یرا ب که ما یبه حد
و بتواننـد سـخنان  نهـاده باشـند یسـخن عربـ یهـا اد گرفتن قواعد و ظرافتی یرا در پ

ار یعالمـان بسـ ،ن روست کـهیاز ا. ندینما یگذار رزشا یسخنوران بلیغ را از جهت ادب
 ،انـد اسـتفاده کـرده یت نهج البالغه به صورت کلاثبات حجیّ  یوه براین شیاز ا یاندک

از نهـج البالغـه ماننـد  یخاصـ یها شتر در قسمتیهان بیفق ،میشد ادآوریبلکه چنانچه 
ت ّیـاثبـات حج یبـرا مـتن یاسـتوار یبه ادعـا ،اشباح ۀا خطبیاشتر و  کمال ۀعهد نام

 . اند ث استناد کردهیحد

 شناسی سبک: راه هشتم
ــرا ،یشناســ کســب ۀو یاز عالمــان از شــ یبرخــ ــه  یب اثبــات اســتناد نهــج البالغــه ب

 یبعضـ؛ ارائه شده است یف گوناگونیتعار  ک،سب یبرا. اند بهره برده نیرالمؤمنیام
فـرض  شیاسـت و پ یک سـبک ادبـی یآمار یبررس یبه معنا یسنج سبک«: اند گفته
گاه و  ،سنده در هنگام نگارشیآن است که هر نو ، هیپا گـاهیبه صورت خودآ ، ا ناخودآ

گـاه  یهـا و از آنجـا کـه بـر انتخاب ردیگ یرا به کار م یخاص یزبان یها نهیگز  ناخودآ
هـا را دنبـال کـرد و بـه عنـوان  آن یتوان ردپا یم یدر تمام آثار و، ندارد یش کنترلیخو 
ن یـمحققـان ا ،ن رویـاز ا .سنده به کـار بـردیدر جهت شناخت اثر هر نو  ،معتبر یدیکل

مطالعات انبوه . سنده را مشخص کنندیثابت در آثار هر نو  یها صهکوشند مشّخ  یرشته م
توانـد بـه کـار  ین راه میـدر ا ،لیاز نوع موارد ذ ییها ق نشان داده است که مالکیو دق

 : گرفته شود

ن طـول یانگیـم .۳ ؛ن تعـداد هجـا در هـر جملـهیانگیـم .۲ ؛ن طول جملهیانگیم. ۱
ــتوز  یچگــونگ .۴ ؛هــا واژه  ؛ینقشــ یهــا کــاربرد واژه یچگــونگ .۵ ؛کــالم ءع اجــزای
  .)۱۵۳ ،۱۳۸۵، احقیی( ها بسامد واژه .۶

ــازه ،از پژوهشــگران یکــی ــر  در گــزارش ت ــن تعر یت ــرای ــب یف ب ــ کس ــگو یم : دی
است  یوحدت، آن است که سبک، که از سبک به دست داده شده یفین تعر یدتر یجد«

 یاپیـمشترک و پ یها یژگیا و ی یژگیا و یک روح ی؛ خورد یبه چشم م یکه در آثار کس
کنـد و عوامـل و  یق و کنجکاو را جلب مـیدق ۀاست که توجه خوانند یدر آثار شخص

ممکـن  ،ساز اثـر عوامل سبک. اند دهیمعموًال و غالبًا پنهان و پوش ،ساز مختصات سبک
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ک اثر یو ممکن است در باطن  روشن و شناخته نباشد، متخصصان هم یراب یاست حت
باشد که منجر به آن سـبک  یرن پنهان متکّر یعوامل و قوان، ساخت آن و در ژرف یادب

 یا بحـث سـاده، نظـران دگاه صاحبین آن از د یت سبک و تکو یّ بحث ماه. شده است
 .)۱۲۳ ،۱۳۷۵، انتیید( »ستین

وان یـا آن را از د یـانـد و  شاعر نسـبت داده کیرا به  یراشعا، کاز راه شناخت سب 
سـنده و زمـان نگـارش ینو  ،وهین شـیاز همـ یریگ با بهره یو گاه اند شعرش کنار نهاده

زمـان  ،بـه عنـوان نمونـه .کنندیمشخص م ،آن مجهول است ۀفن دو مؤلّ یرا که ا یکتاب
الشـعرا بهـار بـا  کاما محقق توانمند ملـ ،ستیمشخص ن ستانیخ سیتار نگارش کتاب 

ونـد یپ یهقـیخ بیتـار ن کتاب را به زمان نگـارش یش ایدایزمان پ ،ن راهیاز ا یریگ بهره
 یانـد در پـ نوشـته سـتانیخ سیتـار ح کتـاب یکه در تصـح یا شان در مقدمهیا. زندیم
ل یـدل«: دیـگو یتواند زمان نگارش کتـاب را مشـخص کنـد مـیکه م یدالئل یادآوری

کـی از سـه کتـاب یتـوان آن را  ست که میا ر کتابیتحر  ۀو یو شطرز  ،تر از همه روشن
انـد  معـروف کـه فعـالً  زییـخ گردیتار و  هقییخ بیتار ، خ بلعمییتار : م نثر فارسییقد

ن کتـاب یـا بات و لغـات و اصـطالحاتی دریترک ،م گفتیچنانکه خواه ،شمرد و بلکه
 .)۹ ،۱۳۸۱، ستانیخ سیتار ( دینما تر می زی هم کهنهیو گرد هقی یهست که آن را از ب

آن در فهـم  تـأثیرو  کسـب ین مقـدار از چگـونگیبه هم ،یسیز از درازنو یپره یبرا
بـدان  ،از منابع و مظـان بحـث ،ندگانینوشته بسنده کرده و جو  کیمختلف  یها فهمؤلّ 
 . خواهند برد یپ

بهـره  نیر المؤمنیاثبات استناد نهج البالغه به ام ین راه برایاز ا ،از عالمان یبعض
از  یریـبـا بهرگ ،شارح معروف نهج البالغه ،ید معتزلیالحد یب توانا ابن ابیاد . اند برده

د کـرده و در جـواب یـکأ ت نیرالمـؤمنینهج البالغه بـه ام یوه بر انتساب تمامین شیا
داننـد یر او مـیـا غیـو  ید رضـیسـ ۀاز آن را ساخته و پرداختـ یا بعضیکه همه  یکسان

 : سدینو  یم
ث صنعه کالم محّد » نهج البالغة«من  راً یقولون إّن کثی ،من أرباب الهوی راً یإّن کث«

ره و هـؤالء قـوم یـالحسـن و غ یأب یما عزوا بعضه إلی الرضوربّ ، ةعیقوم من فصحاء الش
ة معرفة وقلّ  ق ضالالً یات الطر یّ ورکبوا بن، فضّلوا عن النهج الواضح ،نهمیة أعیّ أعمت العصب
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ال : هذا الخاطر مـن الغلـط فـأقول یأوضح لك بکالم مختصر ما فوأنا ، ب الکالمیبأسال
ا ألنّ  ،ّول باطل بالضرورةأو بعضه واأل  منحوالً  کون کّل نهج البالغة مصنوعاً یخلو إما أن ی

 . نیر المؤمنیة إسناد بعضه إلی أمنعلم بالتواتر صّح 

نسـبوا یعة لیالشـ سـوا مـنیلو  منه راً یّرخون کثو المو  ثون کّلهم أو جّلهموقد نقل المحّد 
شـدا و  الخطابـةو  ّن من قد أنـس بـالکالمدّل علی ما قلنا ألی یالثانو  ،ذلك یإلی غرض ف

 كیـن الکـالم الرکیفـرق بـیالبـّد أن  ،هـذا البـاب یصار له ذوق فـو  انیمن علم الب طرفاً 
لجماعـة  تضـّمن کالمـاً ی ،اذا وقف علی کّراس واحدو  ،المولدو  لین األصیبو ،حیالفصو 

 . نیقین الطر یز بیّ میو  نین الکالمیفرق بیأن  فالبّد  ،ن منهم فقطیاء أو إلثنمن الخطب
 یقد کتب ف  فوجدناه ،وان أبی تمامینقده لو تصّفحنا د و  ا مع معرفتنا بالشعرال تری أنّ أ 

 قتهیطر و  نفسهو  تمام ینتها لشعر أبیلعرفنا بالذوق مبا ،رهیدة واحدة لغیأثنائه قصائد أو قص
رة یـد کثین حـذفوا مـن شـعره قصـاأأال تری أّن العلمـاء بهـذا الشـ، ضیالقر  یمذهبه فو

لمـا  راً یکث ئاً ینواس ش یکذلك حذفوا من شعر أبو  ،الشعر ینتها لمذهبه فیه لمبایمنحولة إل
 یعتمـدوا فـیلـم و  رهما من الشعراءیکذلك غ، ال من شعرهو  س من ألفاظهیظهر لهم أّنه ل

 .  علی الذوق خاصةذلك إّال 
 واحـداً  أسـلوباً و  واحـداً  نفسـاً و  وجدته کّله مـاء واحـداً  ،لت نهج البالغها تأمّ وأنت إذ
کالقرآن و  ةیالماه یاألبعاض ف یلباق س بعض من أبعاضه مخالفاً یل یط الذیکالجسم البس

 المـذهبو  المأخـذ یة مماثلـة فـیآو کّل سورة منهو  ،أوسطه کآخرهو  ز أّوله کأوسطهیالعز 
بعضـه و لو کان بعض نهج البالغه منحوالً و  ،الّسورو  اتیاآل  یاقالنظم البو  قیالطر و  الفّن و 

اری از مـردم هواپرسـت یبس ؛)۱۰/۱۲۸ ،۱۴۰۷، دیالحد یابن اب( کن ذلك کذلكیلم  حاً یصح
دا شده و مردمی از یاری از مطالب نهج البالغه سخنانی است که بعدها پیبس، ندیگو  می
گـری نسـبت یا د یـد رضـی یآن را به س و گاهی برخی از اند عه آن را ساختهیحان شیفص
 . دهند می
و از راه روشـن  دگان آنها را کـور کـردهید  ،تیّ ن اشخاص مردمی هستند که عصبیا

هـای سـخن ناشـی شـده  اند از قّلت معرفت آنان از اسـلوب و آنچه گفته اند گمراه شده
 . است

ه روشـن ن طرز تفکـر غلـط را بـرای تـو خواننـدیا ،ن جا من با سخنی مختصریدر ا
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، ساختگی است) نهج البالغه( ن کتابیند تمام مطالب ایاگر بگو : میگو  سازم و می می
از راه  نیر المـؤمنیها به ام را صحت اسناد بعضی از خطبهیز ، ستیح نید صحیبال ترد 

آن را  ،ارییسان بسیخ نو یتار  ا اکثر آنان ویتواتر برای ما ثابت شده است و تمام محدثان 
 . نسبت بدهند  تا نقل آنها را به غرض، اند عه نبودهیچکدام شینان هیو ا اند نقل کرده

ز گـواه بـر یـآن ن، ح اسـتیو چنانچه گفته شود بعضی از مطالب نهج البالغه صـح
ای از علـم  و بهـره را کسی که با فن سخن و خطابه آشنا باشـدیز ، مدعای ما خواهد بود

و سـخنان  کیـان کلمـات رکیم حتماً ، ن خصوص ذوقی داشته باشدیان را دارا و در ایب
 . گذارد ل و ساختگی فرق مییح و سخنان اصیفص

، ا دو نفـر از آنهـا اسـتی ای از خطبا ه مشتمل بر سخنان عدهند کیای بب و اگر جزوه
 . دهد ص مییان سخن آنها فرق گذاشته و آنها را از هم تشخیم حتماً 

را » ابو تمام«وان ید  اگر مثالً  ،میر آشنائی که با شعر و صحت و سقم آن دا ۀما با هم
بـا ذوق ، میابیـگری در آن بیده را از د یقص کیا یده یو در اثنای آن چند قص میورق بزن

م که با شعر ابـو تمـام و راه و روش او در شـعر و شـاعری یده ص مییشعری خود تشخ
سـبت تمـام ن یکـه بـه ابـ یاریبسـ یهـا دهیقصـ ،که عالمـان ینیب یا نمیآ. نت داردیمبا
 . اند از شعر او حذف کرده ،او در شعر ۀقیبا روش و طر  یبه سبب ناهمگونرا، دهند  یم

وان وی یـاز د ، اسـت» ابـو نـواس«اری از اشعار را که منسوب بـه یبس، ن طوریو هم
بـا اشـعار  ک،که از لحاظ الفاظ و سـب را برای آنها مسلم شده استیز  ،اند حذف کرده

ن یـانـد و در ا ن کـردهیز چنـیگر نیاز شاعران د  ،ن دویر ایغابو نواس مناسبت ندارد و با 
 . اند گری اعتماد نکردهیز د یبه چ، خصوص جز ذوق خود

نی تمـام یب می، یل کندقت و تأمّ  نهج البالغهدربارۀ  ز وقتی که درستیتو خواننده ن
ل یاسـلوب واحـدی را تشـک ،طیسرچشـمه جـاری شـده و ماننـد جسـم بسـ کیآن از 
د است کـه یو مانند قرآن مج گر استین جزء د یع، تیزئی از آن در ماهکه ج، دهد می

در  ،آن ۀیـو هـر سـوره و آ، باشد و وسط آن همچون آخر آن می، اول آن مانند وسط آن
 . ها است ات و سورهیر آیراه و روش و نظم و فن مانند سا

هرگز ، دح بو یصح  مجعول و تنها بعضی از آن ،های نهج البالغه اگر بعضی از خطبه
 . »بود ن طور که اکنون هست نمییا
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بنــابر گــزارش  ،بــن الخشــابامعــروف بــه  ،محمــد عبداللــه بــن أحمــد یخ أبــیشــ
نسـبت  ید رضـیاز نهج البالغـه را بـه سـ یکه بعض یدر جواب کسان ،دیالحد یأب بنا

هـذا الـنفس  یر الرضـیـولغ یی للرضـأنّ «: دیگو یقه مین طر یاز ا یریگ با بهره ،اند داده
الکالم المنثور ومـا  یه فقته و فنّ یوعرفنا طر  یقد وقفنا علی رسائل الرض، سلوبذا األ وه
 یکجا در سخن رض ؛)۱/۲۰۵ ،۱۴۰۷، دیالحد یابن اب( »خّل وال خمر یقع مع هذا الکالم فی

دست  ید رضیس یهاما بر نامه. گفتار وجود دارد ۀو ین روح سخن و شین چنیر او ایو غ
البالغه  ها و نهج ن آنیب یچ گونه شباهتیاما ه ،میرا در نثر شناخت اوم و راه و روش یافتی

 . وجود ندارد
بر انتسـاب نهـج البالغـه بـه  ،یانیو اسلوب ب کسب ۀو یگر پژوهشگران که از شیاز د 

انفـرد  کاد تـری کتابـاً یال «: سدینو یم یو .است یل هنداویخل ،د کردهیکأ ت یعل
ة الواحدة و األسلوب الواحد کما تـراه ین الشخصجمعها سلك واحد میبقطعات مختلفة 

 لشـخص واحـد ّال إکـون یمکن أن یلذا نقرر و نکرر أن نهج البالغة ال ، نهج البالغة یف
 ،همچون نهج البالغه یابیب یکتاب یتوانیتو نم ؛)۳۷ ،۱۳۶۴، یراونـد ( »واحداً  ه نفساً ینفخ ف
ت و یشخص کیاز ، ر برگرفتهوه آن را دیش کیاما  ،مختلف باشد یها بخش یکه دارا

کیاز ا. باشد یبا اسلوب واحد شـخص  کیم که نهج البالغه فقط از یکنید مین رو تأ
 . ده استیروح واحد دم کیکه در آن  ،صادر شده

 یریگ افت که با بهرهیتوان یز میرا ن یگریبزرگان د  ،با مراجعه به منابع و مظان بحث
قت برگرفتـه و غبـار یحق ۀپرده از چهر  ،امام اسلوب به کار رفته در کالم و کاز سب
را بـه اثبـات  نیر المـؤمنیـهـا کنـار زده و انتسـاب نهـج البالغـه بـه ام را از دل کش

 . اند رسانده
 یاثبـات انتسـاب تمـام ین راه بـراین و بهتر یکوتر ین ،وهین شید ایشا :بررسی نقد و

 ،اثبـات ۀشـد و در مرحلـبا یاز آن به امـام علـ یا دستکم بخش اعظمینهج البالغه 
 یهـا سـوارانی در میـدان ادب اسـت کـه خـود قلـه چابـک دست و رهیبان چیازمند اد ین

. هوار خویش سـاخته باشـنداوش بالغت را مرکب ر مده و اسب چیفصاحت را در نورد 
افت که یرا ن یا کسانی یکس ،سنده انجام دادیکه نو  یتالش یبا تمام ،اما با کمال تأسف

ت یوه بر حجین شیاز ا یریگ با بهره ،شهیهم یبار برا کیام کرده و یهم قن میبه انجام ا
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توسـط  ،نهج البالغه یریاثبات استنادپذ یبرا یگرچه طرح. زنندتأیید نهج البالغه مهر 
آن به هر دلیـل  یا اجرایاما گو  ،ات عرب دانشگاه اصفهان نوشته شدیاستادان گروه ادب

 . متوقف ماند

 یریگ جهینت
ا یگفته شده  ،ت نهج البالغهیاثبات حج یبود که برا ییها وهیم شیدآور شدایچه  آن

بحـث مراجعـه  از منابع و مظـانّ  یاریبه بس ،ها ن راهیافتن ای یتواند گفته شود که برایم
بهتـرین شـیوه بـرای اثبـات  ،به نظر نگارنده ،های پیش گفته آنکه بررسی ۀجینت. دیگرد 

 عالمان فرهیختـه و تی از سویهشتم است که اگر همّ  ۀطریق ،استنادپذیری نهج البالغه
تـوان  مـی ،برای همیشه یک بار بگیرد،ه صورت سلیق فضالی خوش ذوق و ادیبان خوش
ت اسـتناد بـه آن از جهـت صـّح  را ارج نهـج البالغـه ارادتمندان به کتاب پر ۀخاطر هم

 یت کافیّ ثبات حجا یبرا یید هر یک به تنهایگرچه شا ،هم ها شیوه دیگر و آسوده کرد
، ولی زمانی که همۀ این و وجود نقطه ضعف در آن طریق، مانع از تمسک باشد دننباش
اهی ر  ا را کنار هم بگذاریم و نقاط مثبت همـه را بـه یکـدیگر ضـمیمه کنـیم، شـاهه راه

ورد آن اطمینـان بـه آ روشن و اطمینان بخش و ریسمانی محکم پدید خواهد آمد کـه ره
ن یتـر  مهـم یاریبسـ ۀدیـکه به عقوردی آ ادیث نهج البالغه است، رهصدور نسبت به اح

اسـتنادپذیر شـده و راه بـرای نهج البالغـه  و در نتیجه ت خبر واحد استیّ فه در حجمؤلّ 
های معارفی و اخالقی هموار  استنباطات فقهی از روایات نهج البالغه، عالوه بر استفاده

  ١گردد. می

                                                 
پس از بررسـی  ،از روایاتی که برای حجیت استصحاب به آنها تمسک شده ،در پایان بحث شیخ اعظم انصاری. ١

 دهـد و ت استصحاب را همین اخبار قرار میترین دلیل حجی در عین حال مهم ،یک ایراد نقد به هر تک تک آنها و
موع آنها از باب تعاضد ولی مج ،ای حجیت استصحاب باشدتواند مبن رچه هریک از اینها به تنهایی نمیفرماید گ می

بها لالستصحاب وقـد عرفـت عـدم  ه من األخبار المستدّل یهذه جملة ما وقفت عل«: توانند حجت باشند و تجابر می
،  انصـاریشـیخ ( »فلعل االستدالل بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد ،ح منها وعدم صحة الظاهر منهایظهور الصح

 ). ۵۷۰، ات بی
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 نامه کتاب
 . ق۱۴۰۷، لیدارالج، روتیب، چاپ اول، رح نهج البالغهش ،دیالحد یابن اب .۱
 .ق۱۴۱۸، منشورات الشریف الرضی، قم، تذکرة الخواص (یوسف بن قزاوغلی)، ،بن جوزیا .۲
فرج المهموم فی معرفـة نهـج الحـالل مـن علـم النجـوم (تـاریخ علمـاء  ،علی بن موسی، ابن طاووس  .۳

 . ق۱۳۶۸، چاپ اول، قم، دار الذخائر، النجوم)
 . نار ائمه جمعه کشوریسم  در یسخنران، هیسجاد ۀفیصح یها اسناد و شرح ،رضا، یاداست .۴
 . تا بی، قم، پنجم،  نیالمدرس ةلجماع ةالتابع یالنشر االسالم ة، مؤسس فرائد االصول ، ، مرتضیانصاری .۵
 . ش ۱۳۸۱، نیانتشارات مع، تهران، بهار یتصحیح محمد تق، چاپ اول، ستانیخ سیتار  .۶
، ضـاءیدار الحجـة الب، روتیـب، چـاپ اول، حکومة اإلسـالم یه فیة الفقیوال  ن،ید محمد حسیس، تهرانی .۷

 . ق ۱۴۱۸
 .ق۱۴۱۸ ی،مکتبة الخانج ،قاهره، چاپ هفتم، البیان والتبین ،عمرو بن بحر، جاحظ .۸
 . ۱۳۵۶، انتشارات قلم، نهج البالغه کپژوهشی در اسناد و مدار  ،محمد مهدی، جعفری .۹
 . ش۱۳۵۹، البالغه اد نهجیبن، تهران، چاپ دوم، آن ۀنهج البالغه و گرد آورند ،از پژوهشگران یجمع .۱۰
 . ش۱۳۶۶، نشر روشنگر، جا یب، چاپ اول، ششم) ۀ(مقاالت کنگر  یف رضیشر  ۀعالم ۀادنامی ـــــــ ، .۱۱
، یدار إحیـاء التـراث العربـ، یبه کوشش شیخ محمد راز، هوسائل الشیع ،محمد بن حسن، حر عاملی .۱۲

 .  تا یب، بیروت
 االعلمـی ة، مؤسسـروتیـب، چـاپ اول، البالغـة  نهـج  حـول دراسـة ،نیمحمـد حسـ،  نی جاللـییحس .۱۳

 . ۱۳۸۰،  للمطبوعات 
، دارالزهـراء، روتیـب، چـاپ چهـارم، دهیوأسـان البالغة  نهج مصادر ،د عبد الزهراءیس،  بینی خطیحس .۱۴

۱۳۶۷ . 
 . ق۱۴۲۶، داراألنصار، قم، چاپ دوم، قیشرح العروة الوث یان الفقه فیب ،د صادقیس، رازیینی شیحس .۱۵
 . ق۱۴۲۸، دیرش، قم، چاپ اول، من فقه الزهراء، د محمدیس، رازیینی شیحس .۱۶
چـاپ ، فرج المهموم معرفة نهج الحالل مـن علـم النجـوم ،علی، نیرضی الد، د بن طاووسیس، حّلی .۱۷

 . ق ۱۳۶۸، دار الذخائر، قم، اول
 .ق١٣٩٦، قم، دار الکتب العلمیة، منهاجتکملة ال یمبان د ابو القاسم،یس، ییخو  .۱۸
 . تا یب، جا یب، مصباح الفقاهة (المکاسب) ـــــــ ، .۱۹
 . ش۱۳۵۸، تهران، المکتبة االسالمیة، منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،میرزا حبیب الله، خوئی .۲۰
تابسـتان ، ۲ شماره، علوم و معارف قرآن ۀمجل، )۱ش در آمدی بر سبک شناسی قرآن (یپ ،محمد، انتیید  .۲۱

 . ش ۱۳۷۵
  فیعبـداللط دیتصحیح سـ، البالغة  نهج  شرح  یف البراعة  منهاج ، د بن هبة اللهین سعیقطب الد، راوندی .۲۲

 . ش۱۳۶۴،  نجفی  مرعشی  الله ةیآ  عمومی  کتابخانه، قم،  کوه کمری
، اء التـراثإلحیـ آل البیـت ةمؤسس، قم، ذخیرة المعاد )،محقق سبزواری( مالمحمدباقر، سبزواری .۲۳

 .  بیتا
مؤسسـه نهـج ، قـم، چاپ اول، یز الله عطاردیح عز یتصح، نهج البالغه ،نیمحمد بن حس، ید رضیس .۲۴

 . ق۱۴۱۴، البالغه
 .ق١٤٠٦، تهران، نشر صدوق، هشرح اللمع یالنجعة ف ،محمد تقی، شوشتری .۲۵
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، قم، یإسالم مؤسسه نشر، به کوشش جواد قیومی، الفهرست )،شیخ طوسی( محمد بن حسن، طوسی .۲۶
 . ق١٤١٧

انتشـارات ، قـم، چاپ اول، دیاالجتهاد و التقل ید فیالقول الرش ،نید عادل بن علی بن الحسیس، علوی .۲۷
 . ق۱۴۲۱، ة الله مرعشی نجفییکتابخانه و چاپخانه آ

، قـم، چاپ اول، دیاط و التقلیاالجتهاد و االحت ید فیالدر النض ،د محمد حسنیس، مرتضوی لنگرودی .۲۸
 . ق ۱۴۱۲، نایمؤسسه انصار 

 . قم ،چاپ دار الهجرة، مروج الذهب ،علی بن حسین، مسعودی .۲۹
یعه یذکری الشیعه ف )،شهید اول( محمد بن جمال الدین، مکی  .۳۰  مؤسسـة آل البیـت، أحکام الشـر

 . ق١٤١٩، قم، إلحیاء التراث
  دارالکتـب، هـرانت، چـاپ اول، البالغـه  نهـج بـر  جـامعی و  تـازه  شرح  امام  امیپ ،ناصر،  رازییمکارم ش .۳۱

 . ۱۳۷۵، ةیاالسالم
 .ق١٤١١، قم، دارالفکر، والیة الفقیه وفقه الدولة اإلسالمیة یدراسات ف ،حسینعلی، یمنتظر .۳۲
نی یم و نشر آثار امام خمیتنظ ۀمؤسس، تهران، چاپ اول، عیکتاب الب ،د روح اللهیس، نییموسوی خم .۳۳

 . ق ۱۴۲۱، قدس سره
 . تا بی، تهران، ظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سرهتن ۀمؤسس، والیت فقیه ـــــــ ، .۳۴
 . ق١٤١٦، قم، یمؤسسه نشر إسالم، رجال النجاشی ،احمد بن علی، نجاشی .۳۵
، انتساب یک اثر آماری کیو سام و ۀسنجی نقد و بررسی شیو  سبک، یعل، زانلویا و محمد جعفر، احقیی .۳۶

 .ش۱۳۸۵، بهار و تابستان ۵۲شماره ، ت معلمیدانشگاه ترب یات و علوم انسانیادب ۀدانشکد ۀمجل
دار الکتـاب ، بیـروت، چـاپ اول، مشـاکلة النـاس لزمـانهم )،ابـن واضـح( احمد بن اسحاق، یعقوبی .۳۷

 .م۱۹۸۰، الجدید




