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 چکيده 

البالغه، باعث  شکثکید در ّث  ت    ود در نهجالبالغه کتابی حدیثی با متنی مرسل است. ارسال روایات موجنهج
انتساب آن به امام علی)ع( شده و به همین جهت، برخی از دانکمندان شیعی بثا اسثتخراب بع ثی از مثدار  و     

انثد.  اند. این آثار در عین ارائۀ برخی از مصادر، از اشکال یا خطا نیز مصون نبودهمصادر، به این شبهه، پاسخ داده
هثای  روش»البالغثه دارد، بثه نقثد کتثاب      دشتی در زمینۀ نهج شوجه به شهرشی که آثار مرحومبا  در این ش قیق

پژوهش حاکی نتایج  اسنادی و ش لیلی پرداخته شده است.با روش  ایکان« البالغهش قیق در اسناد و مدار  نهج
نقثل   مکثکالشی نیثز هسثت    ها، دارای اشتباهات و این اثر در عین برخورداری از برخی نوآوریاز این است که 

« شناسینسخه»نبودن شیوۀ استخراب اسناد و نوع مصادر انتخابی، شداخل بین بدون بررسی از دیگر کتب، علمی
عنثوان سثند، دور در برخثی    ، استناد به آثار متأخّرین بثه «البالغهشروح نهج»و ارجاع به برخی « سندشناسی»با 

نظمی در بیان مصادر، همگی از جمله نقاط ضعف این کتاب اسثت  بیمصادر، عدم برّرسی کامل منابع موجود و 
دست آمده و لزوم اّالح این کتاب و نیز شالش بیکتر در ککف و استخراب سایر مصادر که در پژوهش حاضر به
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 دّمهمق .1
ای آوری گردیده است، در ّدد بوده شا جلثوه جمعد رضی که با هم ت واالی سی البالغه نهجکتاب ارزشمند 

و  (41 :1111، د رضیسی ) گر باشدفصاحت و بالغت نکان را از ل اظ)ع( از عظمت شخصی ت امیرالمؤمنین
 و فصثی،،  بلیث   سخنان کردنجمع درسی د رضی  .خوش درخکیده استو  به حق در این مسیر، موفق شده

سثندی   راوی یثا  بثه  اجمالی ث  ّورت ث به مورد 11 جز دره است و بهآورد اسنادکلمات امام را بدون ذکر 

حذف اسناد و  1.(22 :1411 ،طالقانیخب را حذف کرده است )تی منهااشاره نکرده و سلسله راویان حدی 
هثای  در برخی از برهثه  باع  شده گروهی، به هر حال به هر دلیل و نی تی بوده باشد، در این کتاب، راویان
  و شردید را بگکایند. و باب شد  بپردازندبه امیرالمؤمنین  این سخنانّ  ت انتساب شککید در به زمانی، 
البالغه آغثاز شثد کثه غنثای     نهجو ثبت مصادر البالغه، با ککف سند بودن نهجگویی به شبهۀ بیپاسخ    

ه شد و شککید بثه  ت حقیقت همین است کخاّی »به شعبیر شهید مطهری: . البالغه دادنهجبیکتری به 
البالغه بثا  شککید در زمینۀ اسناد نهج»بنابراین   (16،91 :1431)مطهری، « کندشدن آن کمد میروشن

بوده و موجب شده است شثا در زمینثۀ شناسثایی اسثناد و مثدار        زابرکت هر نی تی که ّورت گرفته، خود
 (.212 :1433معارف، ) «الغه ش قیقات ارزشمندی ّورت گیردالبنهج

 لهئبيان مس .1-1

ای پاسخ به دشمنان خارب شثده و جلثوه  البالغه، از جنبۀ دفاعی و لۀ اسناد نهجأامروزه مس بتوان گفت شاید
شر و رفثع  با ککف مصادر دقیقهای بیکتر در این زمینه است شا نیازمند شالشخود گرفته است که علمی به

و همزمان با ککف مصثادر  مال الزم برساند. در این راستا آن را به حد  رشد و کنقایص کارهای پیکینیان، 

 مرجثع بثرای دیگثر    نقثش   گثاهی  کهبا شوجه به این ،اسنادیهای ط ضعف مجموعهارفع نقو منابع دقیق، 

علمثی سثندها و    سثاختار شالشی الزم و ضروری است شا هم از خدشثه بثر    ،دارند ها راش قیقات و پژوهش
 .گرددپرهیز مصادر نامعلوم یا اشتباه،  از انتکار و هم شودمصادر یافت شده جلوگیری 

، از جملثه آثثاری اسثت کثه در     م م د دشتی« البالغهنهجهاى ش قیق در اسناد و مدار  روش»کتاب     
کثرده و بثرای    هثای فراوانثی  البالغه شثالش نهجدر زمینۀ ککف و استخراب مصادر و اسناد  معاّر،دوران 

هثای شایسثتۀ شقثدیر نویسثنده،     این کتاب، علیرغم شثالش خود، م لّ مراجعه است. بسیاری از آثار پس از 
شثود در دیگثر آثثاری کثه بثه      گاهی مکاهده می و باشدهایی میخالی از اشکال و نقد نبوده و دچار ضعف

ایثن مقالثه بثر آن     ها و اشکاالت رسوخ کرده است  لذااین ضعف زبرخی االبالغه مرشبط هستند، اسناد نهج
                                                           

در ّورت یکسثان عمثل نکثده اسثت. ایکثان      اشاراشی شده است، به. روش سی د رضی حذف اسانید کلمات بوده است و در اند  مواردی نیز که 1

َََع َ ع    َرَوى» آمثده اسثت:   132. مثالً در ابتدای خطبۀ کندرا از امام نقل می راوی بسنده کرده و آن 2یا  1برخی موارد فقط به ذکر  ََ ُ  ْْع   َدع ََ ََ  َمْسع
 ٍَ ََْفر  ْْ   م َحمَّ ( یا در مواردی، نام کتاب و نویسنده را یادآور شده است و به سند او ارجثاع داده  121: 1111)سید رضی،  «... َأنَّه  ََال (ع)الصَّاد ق  َج

عه   َ ع ْ  َو َرَوى»است:  اَعف اْلَف  َعه   اْْع   َجر رعٍر البَّرَعر ِف   عا َِار ر:  َ  العرَّْمَم   ْْع   َأْ عا لََعْ  كتعا   ا  عاأْع  جَفعر اكاع ا  ذكعر »یثا  ( 111)همثان:   ...« َ ْرع
َرَوى »فرمایثد:  ( همچنین ظاهراً فقط در ید مورد، سند را نسبتاً کامثل بیثان مثی   111)همان: « ...الم امات  ا مناَب أمَر المعممنَ   اَعه السع  

 ْ  َ ََ َ  الاَّه  ْْ   رَز ر ََْرَع َ ْ  َ ْر ََ ْْ   َع تَع ََ َأم َر  اْلم ْممن َ َ  َع ََالَ د ْمََ  ْْ    َمال ك   ذ ْ َاٌب اْلَََمام ِا َ ْ  َأْمَم  .(191)همان: « ... (ع)  ك نَّا   ْن
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چثه نقثدهایی بثر    : که پاسخ دهد به این پرسشدشتی،  یکتاب آقا نقاط قو تاجمالی بیان  پس ازاست شا 
به دیگر سخن، در  مذکور در آن چیست؟ضعف اسناد و منابع  و وجود دارددر این کتاب  شیوۀ نگارش اسناد

نکثان داده   «بالغهالنهجهاى ش قیق در اسناد و مدار  روش»های موجود در کتاب پژوهش حاضر، ضعف
 .های بعدی باشدشا چراغ راهی برای پژوهششود می

 پژوهش ۀپيشين .1-2

برخی بر اری ّورت پذیرفته است. عالوهالبالغه، کارهای علمی بسینهجدربارۀ اّل موضوع ککف مصادر 

انثد  شدوین شثده  های مستقلی هم در این زمینهاند، کتاببه این امر هم ت گماشتهکه البالغه نهجاز شروح 
 مصثادر »د هثادی کاشثف الاطثا ،    از سثی  « البالغه و دفع الکبهات عنهنهجمدار  »که از آن جمله است: 

از امتیاز علیخثان عرشثی،   « البالغهنهجاستناد »حسینى خطیب،  هرا اثر سی د عبدالزّ« أسانیده و البالغهنهج
 ب ثثى »، ۀنعمث  از عبداللّثه « البالغثه نهج مصادر» شهرستانى، یند هبۀ الد سی  نوشته «البالغهنهج مصادر»

هثای ش قیثق در اسثناد و مثدار      روش»استادى و کتثاب   رضا ۀنوشت «البالغهنهج مدار  پیرامون کوشاه
 حاضر قرار گرفته است. پژوهش از م م د دشتی که م ور « البالغهنهج
اثثر قابثل    چنثد ایثن  ر کتاب آقای دشتی، د البالغهنهجبرای  شده مطرحدر راستای نقد و بررسی اسناد     
کثه در آن   دمهثدی جعفثری  از سثی د م م  « البالغثه نهجپژوهکی در اسناد و مدار  » کتاباند: یکی شوج ه

خثاطر  فقط اشاره شده که بثه آقای دشتی، « البالغههای ش قیق در اسناد و مدار  نهجروش»دربارۀ کتاب 
و دیگثری کتثاب    (11 :1412)جعفثری،   اسثت  مکثکل  آن از لکامث  ۀاسثتفاد  از اشثکاالت، ای وجود پثاره 

نگثاهی  »پور و فرزانه فتاحیان و نیز مقالۀ ایکان به نام از وحید سبزیان« البالغهپژوهکی نو در اسناد نهج»
البالغثه ذیثل   نهثج در کتاب اسثتناد   شده که برخی از مصادر مطرح« البالغهنهجهای شازه به اسناد حکمت

  .(43-16: 1462 ور و فتاحیان،پسبزیان) رت مختصر نقد شده استّوها، بهحکمت

هثا و مصثادیق،   با ذکر نمونهشر ّورت مبسوط و دقیقکتاب آقای دشتی را به ، نقدهای وارد برمقالۀ حاضر

بر نقد برخی از اسناد و مصادر، نقدهایی نیز و عالوهنیست  گونهاینکر الذّکه در آثار فوقسی کرده است برر 

هثای ش قیثق در اسثناد و مثدار      روش» لثزوم اّثالح کتثاب   داشثته و  این کتاب در بر شیوۀ انجام کار 
  دهد.ّالح را نکان میشوس ط مرجعی ذی« البالغهنهج

 پژوهش و اهميت ضرورت .1-3

چنثد  کند، البالغه را در آثار پیکین ضروری میشر منابع و مصادر مطرح دربارۀ نهجآنچه نقد و بررسی دقیق
بوده و فقط در حد  یثد اشثاره و عنثوان     از مصادر مطرح شده در آثار گذشته، ناقص برخی  .1له است: أمس

افزارهثای  ویژه نثرم . با استفاده از ابزارهای جدید جستجوگر و به2اند که باید شکمیل شود  کتاب، بیان شده
از نکثر مثدار     .4شثوان دسثت یافثت     میالکترونیکی، با سرعت و دقّت بیکتر به منابع و مصادر جدیدی 

 شود.گردد، ممانعت میهای ناروا در مجامع علمی میها و شهمتناقص یا اشتباه که موجب سو  ظن
در پژوهش حاضر، هدف و ضرورت سو م م لّ شوج ه خاص قرار گرفته اسثت  زیثرا شکمیثل مسثتندات         
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مدی و است کام الزم را نخواهنثد یافثت  لثذا در ایثن     ، کارآپیکین های اشتباه یا ناقص بدون حذف استناد
دشتی انجام شده و ناظر به بسیاری  آقایراستا، شیوه و نوع کاری که دربارۀ سندهای مطرح شده در کتاب 

هرا حسینی خطیثب بثوده اسثت،    د عبدالزّاز سی « البالغه و اسانیدهنهجمصادر »از مستندات مطرح در کتاب 
است کثه ابتثدا بثه نقثد و بررسثی برخثی از        ّورتبدینار خواهند گرفت. روش کار مورد بازبینی و نقد قر

شود و سپس بثرای نمونثه، مثدار  مطثرح در چنثد خطبثه،       های انجام کار در این کتاب پرداخته میشیوه

ّثورت عملثی   ّورت مختصر و ذیل هر خطبه، نقد و بررسی خواهند شد شا ضرورت این پژوهش را بثه به

 عیان کند.
 

 محمّد دشتی اجمالی. معرّفی 2
( از جمله فرهیختگانی است که عمر خویکتن را ّرف شعلیم و شعلّثم  ش 1432-1442آقای م م د دشتی )
البالغه، زحمات فراوانی را مت م ل شده و آثار مفیدی را نمود و در این راستا در حوزۀ نهجدر علوم اسالمی 

 .(111 :1431، اخوی) شهرت یافت« غهالبالدشتی نهج»به حد ی که برجای گذاشت  به

شمال به دنیا آمد، پس از طی دوران ابتدایی، به جهت عالقه به  م مودآباددر یکی از روستاهای او که     
وی در قثم از م  ثر بزرگثان     علوم حوزوی، ابتدا وارد حوزۀ علمیه آمل شد و سپس به قم هجرت نمثود. 

الس ثالم( دسثت بثه    بیثت )علثیهم  برای نکر معارف اهثل علم،  پس از کسبحوزۀ علمیه بهرۀ وافری برد و 

 ده جلد کتاب و پنجاه مقاله باقی مانده است. و که از ایکان بیش از ّدایگونهش قیق و شألیف زد  به

 اسثت کثه   بثه زبثان فارسثی    جمله آثار ویاز «البالغههای ش قیق در اسناد و مدار  نهجروش»کتاب     
بثه بررسثى روش ش قیثق در اسثناد      و رودشمار مثی به «البالغهآشنایى با نهج ۀوعمجم»چهارمین جلد از 

 . دهدمیالبالغه، مطالب سودمندی را ارائه نهجدر زمینۀ مصادر و اسناد و  پردازدالبالغه مىنهج

 روش کار نویسندهمعرّفی کتاب و . 2-1

روش »بثا عنثوان   ، در فصثل نخسثت  . دباشف و هفت فصل مىؤلّاى به قلم ممهمکتمل بر مقد این کتاب 
روش نویسثندگان مثدار    »، «البالغثه آورى مدار  نهثج ضرورت جمع»ی همچون: به موضوعاش «ش قیق
ت ککف و شناسایى مثدار   کیفی » و« ی پیکینیان در استخراب منابعهانقد و بررسى روش»، «البالغهنهج
دهد، هر ارم و پنجم که اّل کتاب را شککیل می. فصول دو م و سو م و چهاست شده پرداخته« البالغهنهج

البالغثه  نهثج  کلمثات غریثب  هثا و  ها، حکمثت ها، نامهّورت مجزّا، به ارائۀ اسناد و مدار  خطبهکدام به
ف بثراى اسثتخراب مثدار  و اسثناد     ؤلّث شناسثى مصثادرى کثه م   در فصل شکم به کتثاب اختصاص دارد. 

در فصثل  و  فان کتب مثذکور پرداختثه شثده اسثت    ؤلّاه شاریخ وفات مها بهره برده به همرالبالغه از آننهج
فى گردیده است.  معرّ اساس حروف شهج ی،، برالبالغههفتم هم أعالم موجود در اسناد و مدار  نهج

همثۀ   ببثا هثدف ککثف و اسثتخرا    « البالغههای ش قیق در اسناد و مدار  نهجروش»نویسندۀ کتاب     
هثا بهثره بثرده و    بخکی به کتاب خود، از همۀ منابع روایی و ظرفی تغه و جامعی تالبالمدار  و اسناد نهج
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همچنین سثعی کثرده در   شالش خود را برای استخراب منابع و مصادر، به زمان خاّی م دود نکرده است. 
 ّورت دقیق ذکر کند. بهاالمکان حتّیحین ذکر منابع، نام مؤلّفان و شمارۀ جلد و ّف ۀ منابع را 

 بثا  کثه  المفهثرس  المعجثم  البالغثۀ نهثج  براسثاس  را هثا حکمت و هانامه و هاخطبه شمارۀ وی شرشیب    
 رعایت کرده است.   شده، شطبیق زیادى هاىنسخه
هثا و  ها و نامثه های خطبهدر شنظیم ّف ات و ذکر اطّالعات ثابتی مانند شاریخ وفات سی د رضی، شماره    

ّورت منظّم انجام گیثرد و اطّالعثات موردنیثاز    شده کار به شالشالبالغه، ها در نسخ گوناگون نهجحکمت

 خواننده، در هر ّف ه در دسترس باشد. 
های ابتدایی هر خطبه یا نامه یا حکمت اکتفا کند و جایگاه نویسنده به دالیلی مجبور شده به ذکر جمله    

 است.هر قسمت از کالم در منبع مذکور  ذیل آن را مکخّص نکرده 
 را گونثاگونى  اسثناد  و مثدار   البالغثه، نهثج  در( الس ثالم علیثه )امام سخنان همۀ وی مد عی شده که براى

 کرده است.   شناسائى
که در این پژوهش بررسی شده است، چثا   « البالغههای ش قیق در اسناد و مدار  نهجروش»کتاب     

ّثف ه و   139الس الم قم، بثا  علیه ات امام علیشمسی در انتکار 1493باشد که در سال او ل این کتاب می
 قطع وزیری، منتکر شده است.

 کتاب های مثبتویژگیبرخی از  .2-2

بیثان  ابتدا به ها جدا شود  لذا های مثبت از ضعفسره را از ناسره جداکردن است و در آن باید جنبه ،«نقد»

 ّثورت بثه « البالغهاسناد و مدار  نهج های ش قیق درروش»ات بارز و م س نات کتاب برخی از خصوّی 

 :  شوداختصار، اشاره می
( و در 21: 1493دشتی، که در فصل او ل کتاب اشاره شده )  چنانپیکینیان ۀ. شوج ه به کارهای انجام شد1

 مکهود است. ،نظرو دقّتاین شوج ه و بیان مصادر نیز متن کتاب 
شثا   11همان، ) ، هم ت گماشته شده استکارهای مکابهف و نقاط ضعرفع برخی از عیوب به . شا حدودی 2
22). 
 معرّفی شده، شوج ه شده است. های مصدری شا حد  امکان، به سال وفات نویسندگان کتاب .4
رجمثۀ آن نیثز   عظیمی از شیعیان، کتاب را کاربردی نموده است. گرچثه ش  یلزبان فارسی کتاب، برای خ .1

  نماید.امری الزم و ضروری می
 ها، مصدریابی ّورت گیرد.ها و حکمتها و نامهسعی شده برای اکثر خطبه .1
نسثخ   اختالف قرار گرفته وهای مکهور نسخه سها، براساحکمت و هانامه و هاخطبه هاىشماره شرشیب .9

 .(24همان، ) یادآوری شده است ها، در ابتدای هر سخن،در شماره

 نی برای ارائۀ مصادر بهره برده است.االمکان از شیوۀ یکساحتّی .1

از ابتدای آن بیان شثده  یا نامه ذکر نکده و فقط قسمتی  جهت پرهیز از طوالنی شدن متن، همۀ خطبه .3
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 .(همان) مربوط به کدام کالم است ،ن مدار که معلوم باشد ای
 نسثخۀ  ه عبارشند از: الف(شمرده شده ک البالغهنهج مدار  و اسناد جزو خطى نسخۀ در این کتاب، چند .6

 نسثخۀ  قمثری  ب(  166 سثال  نوشثتۀ  ،مؤدب ابن خطى نسخۀ قمری  ب( 121 سال نوشته شده در خطى
هثای شثرح   و همچنثین نسثخه   (23همثان،  قمری نوشته شده اسثت )  114که در سال  راوندى ابن خطى
بثه  ی پاسثخ مناسثب   قیقثی،  ایثن کثار ش   عنوان مصادر مطرح شده است وم بهمیثال دید و شرح ابنابیابن

و ِ عرر الَعز  كمعا » گویثد: می 132ای از سی د رضی که در پایان حکمت که با استناد به جملهاست  شککیکی
شععرانا أوع  اععف ِفأععَق أوراق معع  الرَععال  ععا ن ععر كععق ْععا  معع  ااْعع ا   لَ عع ا عَتنععا  ال ععارد  و ااععتاحاق 

، راه را بثر  و بیثان مصثادر   گونه ارجاعثات جاد شود. اینممکن است ای (116: 1111)سی د رضی، « ...الع ارد
البالغۀ فعلی را منتفثی  نهج در« جعل»احتمال خود خودبهبندد و البالغۀ موجود میدر ّ  ت نهج شککید
و  ّثورت عملثی  ها با مصادر و منابع، بهآقای دشتی با ایجاد ارشباط دائمی و آمیختگی بین نسخه. سازدمی
 پاسخ داده است.ۀ احتمالی به این شبه نه،دستاپیش ّورتبه
آنها به شرشیب حثروف شهج ثی در فصثل شکثم و      مؤلّفان وفات و شاریخ مصادر کتب اسامىگرفتن . قرار12

هثای مثبثت ایثن    از ویژگثی  آنان در فصل هفتم، کتب شعداد و مصادر و اسامى نویسندگان صاتذکر مکخّ
و  کنثد کمثد مثی   در متن، اختالفدر ّورت  نویسندگانوفات  سازی شاریخست که هم به یکسانکتاب ا

.رساندیاری میهم در امر ش قیق و پژوهش، به پژوهندگان 

 

 روشی کتاب نقد .3
انجثام   «البالغههای ش قیق در اسناد و مدار  نهجروش»در کتاب  علیرغم شالش وافری که م م د دشتی

او و نتیجۀ به روش کار  عمدشاًاشکال، و این  درانجام برسانرا در حد  کمال به سکار است  داده، ام ا نتوانسته
شثدوین ایثن کتثاب در     ای را که برایدر فصل او ل کتاب خود، شیوه وی گردد.بر می حاّل از این روش،

به برخی از اشکاالت وارد بثر ایثن    . در ادامهاست روش را، شوضی، دادههر چرایی انتخاب نیز و  نظر داشته
 شود.، به اختصار اشاره می)که همان مصادر موجود در کتاب است( عملکردیجۀ نت و نیزشیوه 

 استفاده نکردن از همه مدارك موجود .3-1

 نویسد:  می «البالغه اسانیدهنهجمصادر »کتاب در نقد  آقای دشتی
 اسثتخراب  و شطبیثق  در فانهمتأس ث  حسثینى  هرا عبدالزّ دسی  جناب کار ارزشمندبودن و واالئى همه با .1...»

 این با -1. نمایند شناسائى نتوانستند را موجود مدار  از بسیارى و نفرموده استفاده ابزارى کتب از مدار 
 از بسثیارى  چثرا  کثه  دانیمنمى اام  اندنکرده م دود مکخصى زمان و عصر به را مدار  انتخاب روش که

 .(21: 1493)دشتی،  «اندفرموده غفلت آنها از و اندنیاورده را مدار 

این دو اشکال به خود این کتاب نیثز وارد اسثت و بسثیاری از مثدار  موجثود، شناسثایی و اسثتخراب            

 خطبثه  هر مصدر عنوانبه مختلف هایکتاب در که است مصادری مجموع ،کتاب این . در حقیقتاندنکده
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مصادر ش قیقی، نه شثروح و  جدید ) اسنادو  مصادرمعرّفی و  (11: 1412)جعفری،  است شده معرفی نامه و
دلیل این سخن که امکان دسترسی بثه مصثادر جدیثد و     است.بوده بسیار م دود  البالغه(نهجی نسخ خطّ

منابع دیگر نیز بوده است و این کار در کتاب آقثای دشثتی کامثل انجثام نکثده، مصثادری اسثت کثه در         
در همین « البالغهژوهکی نو در اسناد نهجپ»و « البالغهنهجپژوهکی در اسناد و مدار  »هایی مثل کتاب

 و ب ث   از پثس »، آقثای دشثتی  بنابر این به شعبیر خثود    دوران معاّر، برای سخنان امام ارائه شده است
، انثد گردیثده  شثدوین  البالغثه نهثج  مثدار   و اسثناد  با رابطه در که ارزشمندى کتب پیرامون کوشاه بررسى
 )دشثتی،  «شثود  آغثاز  اىجانبه همه و گسترده ش قیقات باید و نرسیده نپایاهب راه این هنوز که یابیمدرمى
1493: 21).  

 نویسندگان کتب برخی از نقص در بيان تاریخ وفات .3-2

بثه سثال وفثات    ، ب ث  اشثاره نکثدن    شثده  به کتب پیکینیان گرفتثه  در این کتاباز دیگر اشکاالشی که 
، ایثن اشثکال در   هثم  حالی اسثت کثه در ایثن بثاره     در و این ،(22 :1493 )دشتی،هاستنویسندگان کتاب

ل وفات واقعثی  فاحکی با سا اختالفهای ذکر شده، مواردی همچنان باقی است، ضمن آنکه برخی از سال
بررسی و شطبیق شود )برخثی از مصثادیق ایثن اشثکال، در نقثد مثوردی مصثادر         دارد و باید به دقّتافراد 
چنین اشکالی در  هایی کها یا نامههها یا حکمتخطبهست، برخی از ول پیواو در جد شودها، ذکر میخطبه
 .(نهاست، مکخّص شده استآاسناد  برخی میان

 دهی به کتبنقص در ارجاع .3-3

 دبنویسث  را منثابع  کتثب  ّثف ه  و جلد شماره و فانمؤلّ نامی کرده شا فراوان شالشنویسنده مد عی شده که 

ایثن  پثذیر بثوده،   امکاندر مواردی که مل چنین اشفاقی نیفتاده و با ایندر ع ( ولی ظاهرا21ً :1493)دشتی، 

 رعایت نکده است.  شیوه 

 تداخل اسناد .3-4

هایی که معتقد به شقطیع آنها بوده، ایثن شثیوه را برگزیثده کثه     ها و حکمتها و نامهدربارۀ خطبه ه،نویسند
 ّثورت هبث  کثدام  هثر  بثرای ، قسثمت یافتثه   که برای یدهمان منبع اّلی را  ها،از قسمت برای هرکدام

 :که این کار از جهاشی خالی از اشکال نخواهد بودحالی، در(21 :1493)دشتی،  است یادآور شده جداگانه

باشثند، کثار   و یقینی درست  ،شده دادههای های مطرح شده و ارشباطیعطکه اثبات اینکه همۀ شقنآاو ل     

سه خطبۀ نزدید به در بین شقطیع ید خطبه  اع شقطیع نام برده شده، مانندبرخی از انومککلی است  ثانیاً 
ۀ نزدید عبارت ید خطبه بین چند خطبنماید. چگونه موج ه نمیچندان  (11و  43و  41هم )مانند خطبۀ 

مگثر   بثود؟ سثازی نخواهثد   آیا این کار خطبثه  ؟شودو باع  ایجاد متن جدیدی می شدهشقسیم  به یکدیگر

بثرای   که در این ّورت، گذاشتن مصدر یکسان بیان شدهخطبه  چند ، دریمکابهمطلب ه شود که گفتآن

مصادر معرّفی شثده در ذیثل عبثارات    برخی ثالثاً م ققین با مراجعه به  .پذیرفته نخواهد بود آن چند خطبه،
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 برخثی از  کثه نچنثا   البالغه، عبارت مثذکور )یثا مکثابه آن را( را الزامثًا در آن منبثع نخواهنثد یافثت       نهج
 (.11-91: 1462سبزیان پور و فتاحیان، اخیر، حاکی از این مککل است ) هایپژوهش

 مصادر برخی دور در .3-5

 گوید:  در قسمتی از کتاب مینویسنده 
 اسثناد  و مثدار   عنوانهب داشتند که تىاهمی  و ارزش به شوجه با را اسالم جهان همهاى مفرهنگ از برخى»
 مسثتدر   و هنثدى  فاضثل  الالعم ث  کنثز  و مجلسثى  مرحوم االنوارب ار: مانند ،آوردیم حساب هب البالغهنهج
  .(23 :1493 )دشتی، «...و عاملى حرّ شیخ یعۀالکّ وسائل و نورى مرحوم یعۀالکّ وسائل

بنثابر   سال پس از کتاب مورد ب   نوشته شثده و  922که بیش از  االنوارب ارهمچون  استناد به کتابی    
نکثان از   (1/11 :1124)مجلسثی،   البالغثه اسثت،  نهجآن نیز همان  یکی از منابع اش،ۀ مؤلّف گرامیمقدم 

  1/94 :1126عثاملی،   حثرّ شیخ وسائل الکیعه ) ارجاع به این اشکال دربارۀنوعی دور در بیان مصادر دارد. 
کثه گثاه مسثتقیماً از    ( و... 144، 119، 1/121: 1123مستدر  الوسائل )نثوری،  و ( و... 14/211  12/211
 نیز وجود دارد.اند، کردهالبالغه مطلبی را نقلنهج

 گوید:جای شأم ل دارد که نویسنده دربارۀ آن می همشوجیه این شیوه 
 نقثش  مستندنویسثى  بثراى  مدو  مرحلثۀ  در که است آورده را روایات م دثین و روات مجلسى مرحوم -1»

 آدرس در جسثتجو  و شعقیب با که است آمده روایات اسناد و مدار  واراالنب ار در -2. دارد اىکننده شعیین
 اخثتالف  االنوار،ب ثار  روایثات  نقثل  در نوعاً -1 [...] .شد خواهند ککف دیگرى فراوان مدار  روائى، منابع
 روایثات  نقثل  بثه  شنهثا  مجلسثى  مرحوم -1. دارد ىمهم  نقش هاگیرىنتیجه در که است آمده نیز هانسخه

)دشثتی،   «پثردازد مثى  ارزیابى و شفسیر به گاهآن نموده شرجمه و شرح را آن لاات ابتدا بلکه ،کندمىن بسنده

 .(26و  23 :1493

، ام ثا  انثد کردهاالمکان ذکر ثین را حتّیم د  روات و و نیز شیخ حرّ عاملی و دیگران، )ره(عالمه مجلسی    
اسثت   دادهالبالغه ارجاع نهجه خود ب ، مستقیماًری از موارددر بسیا اینگونه نیست و غالباًالبالغه نهجدربارۀ 

ایثن   این همۀ روایاتبنابر  (و... 66، 31، 19، 2/49  222، 213 ،169 ،132 ،116 ،1/61: 1124)مجلسی، 
البالغثه  در مواردی کثه از نهثج   در ّورت اختالف، رروایات ب اراالنوا ، دارای سند و روای نیستند.هاکتاب

  (و... 33/122  22/112  211، 2/192)همثان:   اسثت اختالف نسثخه  فقط ناشی از گاهی شد، نقل شده با
)نثوری،   الوسثائل و مسثتدر    (و... 11/121  4/211  1/12: 1126)حرّ عثاملی،   الکّیعه که در وسائلچنان
مصثادر از  این . در ّورشی هم که آیدگونه به چکم می( نیز مواردی اینو... 4/441  2/12  1/121، 1123

یثا در ّثورت    همان مصادر مراجعثه شثود   هبنمود که الزم می ،بودند شده منبعی دیگر با ذکر راویان نقل
، منبع و ق 1122شألیف شده در حدود سال  ر ااالنوب ارنه اینکه  عدم دسترسی، نقل با واسطه ّورت گیرد،

 . معرّفی شودمصدر خطبه 
 اسثت هنثاظر بثه مثتن عبثارت     غالبثاً ، البالغثه عبثارات نهثج   ۀدربثار  شرح و شفسیرهای عالمه مجلسی    

 ارشبثاطی بثا اسثناد و مصثادر آن    معمثوالً  و شرح واژگان و شفسیر عبارات،  نه اسناد آنها (،1499)انصاریان، 
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  کند.پیدا نمی عبارات

 توجيه ارجاع به کتب متأخر .3-6

 و مرجثع  کتثب  عنثوان هبث  شوانندنمى رضى دسی  از پس شاریخى روائى، منابع»نویسنده خود اشاره کرده که 
 سپس در ادامه بیان داشته:  و (26: 1493)دشتی،  «شوند مطرح البالغهنهج مدار  و اسناد
 بثه  ،البالغثه نهج روایات نقل در گوناگون اختالف و آن از بعد و 1 و 1 قرن بسته زندگى سیستم به شوجه با»
 اندداشته اختیار در رضى دسی  منابع از غیر منابعى روائى، متون اننویسندگ و قانم قّ که رسیممى نتیجه این
 حثواد   در اسثناد  و منابع از همه آن که دریاا ،بودند ندیده را البالغهنهج اّالً یا نکرده نقل البالغهنهج از و

 .(26: 1493)دشتی، «اندنرسیده ما دستهب و رفته بین از ایام ناگوار

ست، ام ا ای ّ ی  اند، حرفبه دالیل گوناگون نابود شدهاین دو قرن منابع او لیه، در که بسیاری از این    

و نگثاهی  البالغه را ندیده باشند، حرفثی بثدون سثند اسثت.     نهج ،قان و نویسندگان متون رواییم قّاینکه 
سثال پثس از    12حکومت شیعی  آل بویه شا حثدود   زیرا او الً  رساندمطالب دیگری را میش لیلی به شاریخ، 

کافی است شثا   ،و همین مد ت( 41: 1431ق( )قدیانی،  113وفات سی د رضی ادامه داشته است )حدود سال 
در مثد ت   د رضثی سثی  ه البالغه نکر یابد و منتکر شود. وقتی کتابی مانند خصثائص االئم ث  نهجکتابی مانند 
آوری اند )کثه بثه جمثع   ستقل را داشتهمخواست شألیف کتابی رددوستانکان و در پی آن  نکر یافتهکوشاهی 
البالغه، ّورت نگرفتثه  نهجای از شوان پذیرفت که انتکار گستردهمی چگونه (ه استالبالغه منتهی شدنهج

بر عالقۀ وافر به بثرادر کثه در شثاریخ مثذکور     عالوه برادر شریف رضی، ،که شریف مرش یضمن آنباشد؟ 

کتاب مهم این برخوردار بود که در اجتماع و حکومت ن قدر و منزلتی از چنا ،(6/292: 1431اثیر، ابن) است
 انثد البالغثه نامیثده  او را او لثین شثارح نهثج   برخثی  پس از سی د رضی، که   چنانساختمنتکر  سرعتبه را
: 1491خطیثب،  داده اسثت ) مثی شاگردان خثود  به را  البالغهنهجاجازه روایت ( و او 213: 1491عطاردی، )
د رضثی )ن. :  البالغه در کمتر از دویست سال بعثد از سثی   نهجی متعدد از های خطّجود نسخهو .(1/229

در  ،بالغهلادهد که نهجبه هرحال ش لیل شاریخ نکان می ر این کتاب است.مکرّ نکر( خود گواهی بر همان
خارب شثده و   انۀ شخصیخهای کتابدرون قفسه ای نسخهشد حد  ید کتاب از  شوانسته استمد ت اندکی 

 کثه  میان آورده اسثت به کسانىکه عالمه امینی در الادیر سخن از چنان به بیرون نکر پیدا کند. سرعت با
 .(1/219 :1119امینی، ) اندآمده شماربه کتاب این حافظان شمار در ،مؤلّف نزدید به حیات دوران در

مطلب مسثلّمی اسثت،    ،مصادر گوناگون دارد ای گوناگون، نکان ازهنقلچه نویسنده بیان داشته که آن    

)ماننثد خطبثۀ    است نقل را دربارۀ ید روایت آوردهغه گاهی دو یا سه الالبد رضی نیز در نهجزیرا خود سی 
د رضثی ارجثاع داده شثود،    گر این شیوه که برای بیان اسناد و مصادر، به منابع پثس از سثی   ولی شوجیه (12

 نخواهد بود.
نی است، است، پذیرفت شده نوشته رضی دسی  از پس اندکی زمانی ۀلفاّ با که هایید به کتاباستنا ،شنها    

(، ولثی بثرای   11 :1412 اسثت )جعفثری،   داشته البالغهنهج از غیر شوان مطمئن بود که مصدرهاییزیرا می
 شوان چنین حکم کرد.نمی ،غیر آن
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 عدم رعایت نظم تاریخی .3-7

البالغثه ذکثر   نهثج مثدار  و اسثناد   ساز های مهم و سرنوشتای برای دورانهبندی ویژطبقهدشتی گرچه 
 شود.بندی در حین بیان مصادر مکاهده نمیی از این شقسیمخاّ  (، ولی اثر41 :1493است )دشتی،  نموده

 که در بیان مصادر نیز، نظم منطقی وجود ندارد.ضمن آن

 «مصادر» با البالغهنهج «هاینسخه»عدم تفکيک بين  .3-8

 :نویسنده بیان داشته
 هجثرى  114 سثال  و( مثؤدب  ابثن  نسثخه )هجری  166 سال و هجرى 121 سال خطى ۀنسخ 4 چون»
 پاى در آنها آدرس بایستمى ایمکرده انتخاب البالغهنهج مدار  و اسناد عنوانهب را( راوندى قطب نسخه)

 خطبه مدار  و اسناد که مواردى در فقط اختصار تجه اام  ،شود نوشته هاحکمت و هانامه و هاخطبه شمام
 (19و  11 :1493 )دشتی،« .ایمآورده ،بود کم حکمتى یا نامه یا

هثای  و نسثخه  ، بایثد شفثاوت قائثل شثد    «هثا نسخه»و نیز  آن «اسناد»ید خطبه با  «منابع»بین  او ال    
ای گر آنکه برای اثبات ّ  ت نسثخه مآن بیان شود   مستقلّ عنوان مصادرشواند بهمختلف ید کتاب، نمی

یثا مصثداقی از     البالغه، مصداق و کاربردی نداردنهج و منابع هاکار گرفته شود که دربارۀ سندیابیدیگر به
کثه در شثرح منهثاب البراعثۀ راونثدی      البالغه( باشد  چنان)غیر از نقل مستقیم از نهج مصادر و اسناد جدید

 .(1/121، 1491راونثدی،  ، سند مستقلی نقل شثده اسثت )  های دیگر از خطبهاو ل و دو م و برخبرای خطبۀ 
البالغثه  ککف مصثادر و اسثناد عبثارات نهثج    در این کتاب و سایر کتب ش قیقی در این زمینه، غرض  ثانیاً

هرجا مدرکی کثم   این سخن کهذیل عبارات که برای مصادر گذاشته شده است؟ ف ای است یا پر کردن 
این شیوه  !، گفتاری دور از رفتار علمی و پژوهکی استاستفاده شود)نسخ خطّی و شروح( ها بود این کتاب
   برد.ۀ علمی کار را زیر سؤال میشود و هم وجهخدشه به سایر مصادر یافت شده می باع هم  ،و نگرش

ای عبثارت  دهنثد و مثدر  و سثندی بثر    بردن از ارجاعاشی که برخی از شروح مثی ثالثاً بهتر بود برای بهره
 ای در نظر گرفته شود.قسمت جداگانهالبالغه(، )غیر از نقل مستقیم از نهج کنندمیذکر  را البالغهنهج

  هاکتاب برخی تکرار نام .3-9

 خصثال،  االنوار،ب ثار  مثثل  کتثاب  ید نام گاهى»نویسد: نام ید کتاب می در شوجیه شکرارکردن سندهینو
 مختلثف  داتمجلّث  در خطبثه  آن رمکثرّ  وجثود  تعلّث هبث  شکثرار  این که است شده شکرار النهایۀ االستیعاب،

در هثر جلثد   یثد خطبثه   ای مانند ب اراالنوار ، اگر در مجموعهروشبا این  (19، 1493)دشتی،  .«باشدمى
ارزشثمند   شوانثد مثی  تثی قشود! شکرار عناوین یثد کتثاب و  بیش از ّد منبع م اسبه میشده باشد،  شکرار
هثا، چنثین   در ّثورشی کثه در غالثب شکثرار     مصادر مختلفی در هر مجلد بیان شده باشد. که حساب آیدبه

ها، نظم خاّ ی ندارد و با فاّله، نام ید کتاب )مجلدات مختلثف آن(  نام کتاب بر این، شکرارعالوه نیست.

 جهت بر حجم کتاب افزوده شود.شود بیچندمرشبه شکرار شده است که باع  می
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 از پيش تعيين شدهمدارك  .3-11

بگردد، پیکثاپیش بثه   البالغه برای کلمات موجود در نهجبدون آنکه بخواهد به دنبال مصدری  آقای دشتی
 :  است مصدر برای هر سخنی، یافته 9، شعبیر خود
 رعایثت  جهثت  امثا  آوردیممى جا همه در را ال دید ابى ابن و ب رانى میثم ابن شرح آدرس که بود الزم»

 اسثالم  علیثه  امام کلمات از ید هر گذشته خطى نسخه 4 به شوجه با که نمودیم نظر ّرف آن از اختصار
 (19 :1493)دشتی، « .باشدمى مستقل مدر  9 داراى

 ایثن  ،آنکثه شثر  . مهثم شثود مدر  می 1ال دید و سه نسخۀ خطی، ابیمیثم و ابنالبته مجموع شرح ابن    
استقالل هستند، ام ا چون شرح ید کتاب و نسخ خطی  داراینی مدار  گرچه از ل اظ نویسنده و بازۀ زما

شمرد )مگر آنکه در آنها مدر  مسثتقلی  برای سند بر شوان آن را مدر  مستقل، نمیباشندمیهمان کتاب 
 وجثود دارد  م دود ّورت بهباشد و این موارد فقط در شروح و آن هم  وجود داشته برای عبارات ذکر شده

لثزوم و اّثرار   بثرای  ضمن آنکه   ((2/111: 1491)راوندی،  در شرح راوندی 1خطبۀ  ایبرسند ذکر مانند 
 دست نیامد.نیز شوجیهی بهمدر  مستقل،  9بر وجود حد اقل وی 
 

 بيان شواهدی از نقدهای بيان شده .4
  های ش قیثق در اسثناد و مثدار   روش»کتاب که شعدادی از اشکاالت مطرح در شیوۀ انجام کار پس از آن

 2،آنهثا ارائثه شثده و شثیوۀ بیثان     رسی برخی از اسناد ّورت مصداقی به برّبیان شد، ایند به «البالغهنهج
ّورت اختصاری به حکمت 42نامه و  22خطبه،  12مطرح شده، در جامعۀ آماری  شواهد) شودپرداخته می
   .(پیوست آمده است های اؤّل شا سو م، بهو در جدول

مصادیقی از خطاهثای  دادن های مذکور، برای نکانکه مصادر منتخب در خطبه شودمییادآوری  اًضمن    
 منطقی و علمی هستند که باید در شهذیب آنها هم ت گماشته شود.

 1خطبه  .4-1
 : 1 خطبه مدار  و اسناد
 و 422 ص 11 ب االنوارب ثار  -2( شد نوشته هجرى 111 سال در) واسطى: ال کم و المواعظ عیون -1»

 متوفاى) زمخکرى(: الکواکب و السما  باب) االبرار ربیع -4( هجرى 1112 متوفاى) مجلسى مرحوم: 124
: العقثول  ش ثف  -1( هجثرى  114 متوفاى) راوندى قطب: 22 ص 1 ب البالغهنهج شرح -1( هجرى 143
 اىمتوف) رازى کلینى مرحوم: 143 ،112 ص 1 ب کافى اّول -9( هجرى 432 متوفاى) حرانى شعبه ابن
 االنوارب ثار  -21 (هجثرى  411 متوفى) مقدسى: 11 ص 1 ب التاریخ و البد  کتاب -22 ]...[( هجرى 423
 برقثى  عالمثه : م اسن کتاب -22( هجرى 1112 متوفى) مجلسى مرحوم: 11 و 14 و 11 و 42 ص 1 ب

                                                           
 انثد، ذکثر و نقثد نکثده اسثت، بلکثه معمثوالً       هثا آورده ها و نیز همۀ مصادری که استاد دشتی ذیل این خطبثه . جهت پرهیز از شفصیل، همۀ خطبه1

های م ذوف در بین مصادر نیثز بثا ]...[   قسمت و  ّورت عینی نمایان سازدرا به عنوان جامعۀ آماری مطرح شده که اشکاالت عمومیهایی بهنمونه
 اند.مکخص شده
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 مرحثوم : 11 و 14 و 12 و 11 و 42 و 421 و 231 و 211 ص 1 ب االنوارب ار -24( هجرى 211 متوفى)
 مجلسى مرحوم: 231 ص 19 ب و 122 و 92 ص 11 ب االنوارب ار -21( هجرى 1112 متوفاى) مجلسى

 ص 12 ب االنوارب ثثار -29 212 ص 92 ب و 119 ص 11 ب االنوارب ثثار -21( هجثثرى 1112 متوفثثاى)
 133 متثوفى ) آمدى مرحوم: 421 ص 4 ب ال کمغرر -21( هجرى 1112 متوفاى) مجلسى مرحوم: 113
 ص 1 ب ال کمغثرر  -26( هجثرى  133 متثوفى ) آمثدى  مرحثوم : 121 ص 9 ب ال کمغرر -23( ىهجر
 133 متوفى) آمدى مرحوم: 122 و 66 ص 1 ب ال کمغرر -42( هجرى 133 متوفى) آمدى مرحوم: 436

: 211 ،13 ب و جدیثثد طبثثع 91 و 124 ص 11 ب و 113 ص 11 ب و 213 ص 1 ب ب ثثار -41( هجثثرى
 کلینثى  مرحثوم : 111 و 146 و 141 ص 1 ب کثافى  اّثول  -42( هجثرى  1112 متوفى) مجلسى مرحوم

)دشثتی،   «(هجثرى  423 متوفثاى ) کلینثى  مرحثوم : 41 ص 3 ب کافى روضه -44( هجرى 423 متوفاى)
1493 ،11) 

 

 باشد:به شرح ذیل می ،نقدهایی که بر گزارش این اسناد وارد است    
در بیکثتر  کثه  آمثده   مرشبثه  1که از آن میثان، ب ثاراالنوار    منبع معرّفی شده است 44برای خطبۀ او ل،  .1

 شثا  13/219  11/119 :1124)مجلسثی،   .باشدالبالغه مینهجخود به  موارد، استنادهای عالمۀ مجلسی)ره(

 116شده، همۀ مصادر خطبثۀ  یکی انگاشته  ،1با خطبۀ  116که چون خطبۀ ضمن آن (و... 11/422  224

 14، 11، 1/42ثث )همثان،    موجثود باشثد   1نکه عبارات آن در خطبۀ آبدون ث  است.ذکر شده اینجا نیز در 
مربوط  19به خطبۀ  این آدرس، و نیز اشتباه است «124 ص 11 ب االنوارب ار» مانند هاآدرس برخی. (و...
بثرای   ای از خطبه است و سندی نیثز که هر کدام جمله ذکر شده است مرشبه 1کم کتاب غررال   باشدمی
سثال   112 خود غرر حدوداً. ضمنًا باید شوج ه شود که ارائه نکده است ال کمدر کتاب غرربارات مطروحه، ع
کثه شنهثا    اسثتناد شثده   در مجلثدات مختلثف   مرشبه 4نیز کتاب کافی   استشدوین شده البالغه نهج از بعد

 البالغه است.مکابه نهج ،آنید سند عبارات 
مثالً ابتثدا    شده( وجود نداردمعرّفی مصادرفین ه شاریخ شألیف یا وفات مؤلّ)نسبت بنظم شاریخی و زمانی  .2

کثه مربثوط بثه قثرن شکثم اسثت نقثل شثده و پثس از آن،           واسطی عیون المواعظ و ال کم لیثیکتاب 
االبرار زمخکری که مربوط به اوایل قرن شکثم  شود و سپس ربیعب اراالنوار که مربوط به قرن یازدهم می

 قرار دارد! باشد، می
جلثد و   ،و ش ثف العقثول   واسطى و م اسثن برقثی   ال کم و المواعظ برای بع ی از مصادر مانند عیون .4
   ف ه بیان نکده است.ّ
در  ( آمده است.91: 1121)ابن شعبه حرّانی،  ش ف العقولدر  ،یهایهایی از این خطبه با اختالفقسمت    

 ،طبثه عبثارت ایثن خ  ، شماره ّف ه وجثود نثدارد، زیثرا    سطیوا برای کتاب لیثیم اسن برقی یافت نکد. 
اسثتفاده از  های فعلی موجود نیست و آقای دشتی با شود که در نسخهام این کتاب می42به بخش مربوط 
 .(ذکر کرده استآن را ، بدون اشاره به مصدر سخن، خی که عالمۀ مجلسی در ب ار داشتهاستنسا
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 باشد:  ایرادات ذیل وارد می درباره استناد به کتاب لیثی، .1
مجلسثی،  ) که برعکس ذکر شده استاست « عیون ال کم و المواعظ»لیثی، نام درست کتاب ظاهراً الف( 
قثای  آعنوانی است کثه  همان ، عیناً فعلی مذکور در مصادر و عنوان (31، 1432 ،عبداللهی  11/49، 1124

 .(1/414: 1491 ، آورده است )خطیب،خودخطیب در کتاب 
نوشثته شثده    111سثال  با دیگری،  بر اثر شکابه اسمیکه  زیستهمی در حدود قرن شکمنویسندۀ آن، ب( 
 (.11/416، 1123)ن. : آقا بزرگ شهرانی،  است
  1/92 :1129طباطبثایی،  ) البالغه را از مصادر خود معرّفی کرده استنهج، عیون ال کم نویسندۀ کتاب ب( 

 .(11مقد مه،  :1419الیثی، 
ام این ، زیرا ظاهراً خطبۀ او ل در فصل سی، عبارات خطبۀ او ل نیستلیثی موجود از کتابهای هدر نسخ د(

، 11: 1124)مجلسثی،   اسثت  نقل کثرده  استنساخ و و از آن که عالمه مجلسی در اختیار داشتهکتاب بوده 
از  کثر آن مسثتقلّ  بنثابراین ذ   (414/ 1: 1491خطیثب،  ) سثت و موجثود نی مفقثود شثده    فعثالً  ولی ،(422
 .علمی ندارد هۀوج االنوار،ب ار

 5خطبه . 4-2

  :5 خطبه مدارك و اسناد

 جلد االحتجاب -2( هجرى 911 متوفاى) الجوزى ابن سبط: 141 ص( السادس باب) الخواص شذکرۀ -1»
 بیهقثى : 146 ص 2 جلثد  المسثاوى  و الم اسثن  -4( هجثرى  922 متوفاى) طبرسى مرحوم: 121 ص 1
 -1( هجثرى  114 متوفثاى ) راونثدى  ابثن : 114 ص 1 ب راونثدى  قطثب  شرح -1( هجرى 669 متوفاى)

 نوشثته : البالغهنهج خطى نسخه -9 11 ص هجرى 166 سال مؤدب ابن نوشته: البالغهنهج خطى نسخه
 ص المطالثب  جواهر -3 حلوانى م مد بن حسین: 13 ص الناظر نزهۀ -1 14 ص هجرى 121 سال شده
 متوفثاى ) آمثدى  مرحثوم : 411 و 131 ص 1 ب ال کمغرر -6( هجرى 129 متوفاى) حلى رمطه  ابن: 13
 (11، 1493)دشتی،  «.(هجرى 133 متوفاى) آمدى مرحوم: 64 ص 2 ب ال کمغرر -12( هجرى 133

مطرح شد، نقدهای زیر نیز بثر گثزارش ایثن اسثناد وارد      1از نقدهای خطبۀ  2 ی که در بندبه جز اشکاالش
 :است

 برسثی در این خطبه دارد، ولثی ط  مکابهاراشی کتاب احتجاب طبرسی بیان شده است، گرچه عبچه در آن .1

راالع امَر المممنَ  ع إلف أْا ْ ر لمعا ْاهعه »امیرالمؤمنین است: « نامۀ»این متن، متذکّر شده که  ابتدای آن
البالغثه،  نهثج د در کثه مثتن موجثو   ّثورشی ، در(61، 1 :1124)طبرسثی،  «  نه ك   ََْ منع  الزرعراع ع  عَ 

 .قرار بگیرد آنشواند سند دهه ذکر شده و نمی 4ای حدود که با فاّله است ای«خطبه»
دو سند خطبه ذکر شده است که بیان شد  121مؤدب، نسخه خطی نوشته شده در سال نسخۀ خطی ابن .2

 بود. ، باید شفکید قائلمنبع و ی و مصدرخطّ ۀبین نسخ
هثایی از آن را  و ّثرفاً قسثمت   عبارات بیان نکرده اسثت  اینبرای سندی یر موارد، مانند سا مغررال ک .4
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جلدی آقاجمثال   1به شرح غرر، استناد  بهمذکور  هایاستنادکه   ضمن آنّورت شقطیع شده آورده استبه

 !خوانساری بر غررال کم است نه اّل غرر که ید جلدی است
 منصور بن ال سثین اببثی  از فی الم اضرات ر نثر الد کتاب همچون  دیگریاین خطبه، مصادر مختلف  .1

حمدون، ابن( »ق 192ی شذکرۀ ال مدونیه از ابن حمدون )متوفّو  «1/221: 1121اببی، »( ق 121ی )متوفّ
)سثبزیان پثور و    منابع مرشبط دیده نکثده اسثت   ۀدهنده آن است که هم، نیز دارد که نکان«1/62 :1669

( ق 912ابن طل ۀ شثافعی )متثوفّی   متن کامل آن، در کتاب مطالب السؤول  همچنین .(1: 1462فتاحیان، 
 ( و نیثز 221 :1116 طل ثۀ شثافعی،  باشثد، آمثده اسثت )ابثن    که از مصادر مطرح در کتاب آقای دشتی می

 ار،عبثدالجب  ( »ق 111ی ار )متثوفّ از قاضی عبدالجب  «ۀالنبو  دالئل شثبیت» کتاب در، 1ی از خطبۀ هایقسمت
 است. ذکر شده «1/231 :1439

38خطبه . 4-3

 :38 خطبه مدارك و اسناد

 ابن: 112 ص 1 ب السؤول مطالب -2( هجرى 133 متوفاى) آمدى: 64 ص 4 ب ،63 ص ال کمغرر -1»
 شثرح  -1( هجثرى  211 متوفثاى ) جاحظ: 121 ص رسائل کتاب -4( هجرى 912 متوفاى) شافعى طل ۀ
 شثده  نوشثته : مؤدب ابن خطى نسخه -1( هجرى 114 متوفاى) دىراون ابن: 211 ص 1 ب راوندى قطب
 9 ب ال کمغثرر  -1 41 ص هجرى 121 سال: البالغهنهج خطى نسخه -9 41 ص هجرى 166 سال در
 (11 :1493)دشتی، «. (هجرى 133 متوفاى) آمدى مرحوم: 91 ص

 حائز اهمی ت است: این نکات، 43مطرح شده برای خطبۀ  و مصادر اسناددربارۀ 
 :1116)ابثن طل ثه،    وسط ید خطبۀ دیگر وجثود دارد!  ،مطالب السؤول، فقط فراز دو م خطبهدر کتاب  .1

کثه عبثارت   درحثالی  ،اسثت  «...  إنعه ع رنوع »عبثارت مطالثب السثؤول      ولی باید شوج ه داشت کثه  (226

از را از خطبثۀ مثذکور در   گرفته شثدن ایثن فثر   د شوانو این مطلب خود می است« ...َ َما رَعْنو  »البالغه نهج
 سازد.و شردید همراه می مطالب السؤول، با شد

در رسثائل جثاحظ    ،ایثن خطبثه  هیچکدام از فرازهای دربارۀ استناد به رسائل جاحظ، باید شوج ه شود که  .2
( کثه  39 :2222اسثت )جثاحظ،   « ال  عاع ِ أمعاا  الّصعَق و»عبثارت   یافت نکد! آنچه در رسائل جاحظ آمده

لبالغه دانسثته  ا، آن را بر گرفته از نهج11البالغه در بیان مصادر خطبۀ سینی خطیب در مصادر نهجآقای ح
 و 41 که قسمت دو م از این خطبثه و خطبثۀ   ( و چون فرض را بر این داشته1/192 :1491است! )خطیب، 

مصثدر   جثاحظ نیثز  کتاب ( پس نتیجه حاّل شده که 1/114 :1491، جز  ید خطبه هستند )خطیب، 11
 )ع(امثام علثی  این عبارات از اد عا نکرده که  در کتاب خود، در ّورشی که او الً جاحظ !این خطبه خواهد بود

در دشثتی   آقثای  فثرض    ثانیثاً پثیش  آورده است ،بدون نام گوینده ،ماکآن را در بین کلمات حفقط و  است
از جملثه   ،بثر آن اسثت  ی و اشکاالش اثبات نکده و متقن نیست 41و  11انگاری این خطبه با خطبۀ یکسان

عَ  اْلَمعْ ت) 43خطبۀ آنکه قسمت دو م  ( در روضثۀ الثواعظین   ق 123 یمتثوفّ ال نیکابوری )( را فتَّ َما رَعْنو   م 



 111           6931 زمستان، بیستمالبالغه، سال پنجم، شماره پژوهشنامه نهج

 

 11و  41خطبثۀ   ( نقل کرده و دنبالۀ آن را نیز آورده است که ارشبثاطی بثا  2/162 :1411، نیکابوری ال)فتّ
ق» البالغهنهج 11عبارت مطرح در خطبۀ   ثالثاً دالبالغه ندارنهج َْ است کثه   (11)خطبه/«إ اَّ اْلَ َ اَع َِعْ َأ   الصِّع
 عبارت جاحظ، شفاوت دارد. با

عنثوان مصثادر   ی ید جمله از خطبه در برخی از این آثثار، باعث  شثده کثه بثه     ید عبارت یا حتّوجود  .4

 ،مصثادر  علمثی  یان شد! که این شیوه، بثر معرّفثی   چه در رسائل جاحظ بمانند آن  دنالبالغه معرّفی شونهج

 خدشه وارد خواهد کرد.
اشکاالشی مطرح شد، در بیان اسناد این خطبه هم، نیز  1و  1که در نقدهای مربوط به اسناد خطبۀ چنان .1

ی و شثرح  بثردن از نسثخ خطّث   ، نثام آقاجمال خوانسثاری بثر غثررال کم   شکرار مصدر، ارجاع به شرح  مانند:
 .وجود دارد ،عنوان مصدربالغه بهلانهج
َهع  » قسمت او ل خطبه )از .1 َهع  ش رعْ ََت  الِ رعْ َََمعف» شا «إ نََّما ا مِّ در عیثون ال کثم لیثثی واسثطی     «( َو َدل َا ه م  اْل

عَ  اْلَمعْ تقسمت دو م خطبثه ) آمده و ( 116: 1419( )اللیثی، 9 )قرن ت ال نیکثابوری ) ( را فتّث ...َ َمعا رَعْنو ع  م 
دهثد از همثۀ   است که نکثان مثی  ( نقل کرده 2/162: 1411، نیکابوری ال( در روضۀ الواعظین )فتّق 123
 های موجود استفاده نکده است.ظرفیت

 39خطبه . 4-4

 :39 خطبه مدارك و اسناد

 ثقفثى  هثالل  ابثن : 121 ص 1 ب الاثارات  -1 اسثت  آمثده  زیثر  منثابع  در خطبه این از هایىقسمت»]...[ 
 -6( هجثرى  1112 متوفاى) مجلسى مرحوم: کمپانى 912 ص 3 ب االنوارب ار -3( هجرى 234 متوفاى)

 متوفثاى ) مبثرد : 132 ص 4 ب الکامثل  -12( هجرى 114 متوفاى) عساکر ابن: 31 ص 1 ب دمکق شاریخ
 .(13 :1493)دشتی، « (هجرى 219 متوفاى) بکار بن زبیر: 413 ص موفقیات کتاب -11( هجرى 213
باقی  هالۀ دور در مصادر، این نقدأاستناد این خطبه به ب اراالنوار، به جز ب   شأخیر زمانی و مسدربارۀ     
 :است
)طبثع   هثای مختلثف آن  از چثا  هثا  آدرساستفاده نکده و  برای بیان مصادریکسانی از ب ار  ۀاز نسخ .1

 .است آمده البیت( لآ ۀسدارالکتب االسالمیه و چا  مؤس کمپانی، چا  
اند، ولی با مراجعه ( را ذکر کرده46هایی از این خطبه )خطبۀ در قسمت منابعی آورده که قسمت ار را ب .2

نقل موجود در ب اراالنوار، نقل ناقص و قسثمتی از خطبثه نیسثت، بلکثه      شود که، معلوم میاالنواربه ب ار
)مجلسثی،   ر شثده اسثت(  شر هم آمده است )ابتدا و انتهای م ذوف آن نیز شثا حثدودی ذکث   ّورت کاملبه

1124 :41 ،42.) 

 41خطبه  .4-5

 : 41 خطبه مدارك و اسناد

 412 متوفثاى ) طبثرى : 11 ص 9 ب طبثرى  شاریخ -2( هجرى 221 متوفاى) شافعى امام: االم کتاب -1»
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 .(13 :1493دشتی، ]...[«) (هجرى
کرد که در بیان اسناد، به یان میدر ذکر اسناد این خطبه، ایرادی که آقای دشتی به آثار دیگر گرفته و ب    

همچنثان بثاقی اسثت     ( 21: 1493)دشثتی،  ذکر نام ید کتاب بدون شوج ه به جلد و ّف ۀ آن اکتفا شده 
آدرس کامل بیان نکده و فقط به اسم آن اشاره شده است و ایثن در حثالی اسثت    « االم»کتاب برای مثالً 

 باشد.می« 1/226 :1124 ،الکافعی»ب شر کتا  آدرس دقیقدارد« جلد 3»که کتاب االم، 
 

 گيرینتيجه
و بیان مصثداقی   «البالغههای ش قیق در اسناد و مدار  نهجروش»با نقدی گذرا بر کتاب حاضر پژوهش 

 که اهم  آنها از این قرارند: گردیدهاز برخی مصادر مطرح شده، به نتایجی دربارۀ این کتاب منتج 
هثای ش قیثق در اسثناد و مثدار      روش»قای دشثتی بثرای شنظثیم کتثاب     آهای فراوانی شوس ط شالش .1
نقایص کارهثای   برخی در رفعکه است  چنان برداری نمودهو از آثار گذشته بهرهککیده شده « البالغهنهج

 .شالش شده است پیکین،
بثه ایثن    آوری ایثن کتثاب، ام ثا خثالی از اشثکال نبثوده و شوج ثه       باوجود زحمات ککیده شده برای جمع .2

هثا،  هثا و حکمثت  هثا و نامثه  اشکاالت و رفع آن نقایص، برای شهذیب و شکمیل مصادر مطرح برای خطبه
 ضروری است.  

 باشد:  این کتاب به قرار زیر می و نقاط ضعف برخی از نقایص .4
 کرد. شوان به همۀ مصادر مطرح شده، اعتمادشیوۀ مصدریابی و سندنویسی چندان علمی نیست و نمیالف( 
سثی  البالغه بوده اسثت، نثه برر   نهجدادن اسناد نکان زیادبیکتر در ّدد  گاهی فقط متأس فانه نویسنده، ب(

 دقیق اسناد، لذا شصفیۀ این مصادر، کاری بایسته است شا از شرویج منابع اشتباه، ممانعت به عمل آید.
انثد یثا از جملثه شثروح     البالغه مراجعه کثرده جنهکنند که به استناد به آثاری که خود آنها علناً بیان می ب(
گاهی اسناد دچثار   اینگونه، و البالغه و نسخ خطی آن هستند، کار علمی و متقنی در سندنویسی نیستنهج

 .شوددور می
های مختلف از ید کتاب، باع  افزایش حجثم کتثاب شثده    شکرار نام برخی از مصادر و استناد به چا  د(

 است.
 و ارائه به منتقدان یثا سثایر پژوهنثدگان،    ش قیق همۀ این مصادر، برای جامعۀ علمی شیعی نقل بدون هث(
 بار خواهد بود.زیان
 وجود ندارد. )ع(در بیان مصادر سخنان امام نظم شاریخی و(
 ی وجود دارد که باید اّالح گردد.هاییا کاستی حیات نویسندگان و چا  مصادر، اشتباهات دربارۀ شاریخز( 
غالباً بین نقل مکابه، نقل قسمتی از متن و نقل عینی مطالب در مصادر معرّفی شثده، شفکیکثی ایجثاد     ح(

 دارند! واژگانینکده است و لذا گاهی از مصادری یاد شده که فقط در چندکلمه مکابهت 
، کهثن  شر، در کنار مصادر روایی، شوج ثه بثه منثابع ادبثی و شثاریخی     شر و کاملجهت ککف مصادر دقیق .1
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 گکا خواهد بود.راه
در رهیز از انتکار مصادر اشثتباه یثا دارای نقثص،    پنیاز به بازبینی مصادر مطرح شده در این کتاب برای  .1

 امری الزم و ضروری است.راب مصادر جدید، خکنار شوج ه به است
 های بیکثتر ند شالشالبالغه ککف و استخراب نکده و این مسیر همچنان نیازمهمۀ مصادر و اسناد نهج .9
 باشد.میو پژوهندگان قان ی از سوی م قّعلم
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 هانوشتپی
 البالغهنهجخطبۀ اوّل  51شده در ميان بعضی از اسناد نمونۀ آماری برخی از اشکاالت مطرح :1جدول 
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 البالغهنامۀ نهج 21اد ميان بعضی از اسن شده در: نمونۀ آماری برخی از اشکاالت مطرح2جدول 
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 البالغهنهجت حکم 31اسناد  بعضی از شده در مياننمونۀ آماری برخی از اشکاالت مطرح :3جدول 

 اشکال

ۀ 
هم
از 
ن 
رد
نک
ه 
اد
تف
س
ا

ود
وج
ك م
دار
م

 

ت 
فا
 و
خ
ری
 تا
ن
بيا
در 
ص 
نق

ن
گا
ند
س
وی
ی ن
رخ
ب

 

اع
رج
ر ا
 د
ص
نق

ه 
ی ب
ده ب
کت
ی 
رخ
ب

اد 
سن
ل ا
اخ
تد

 

در
صا
ی م
رخ
ر ب
 د
ور
د

ی 
خ
ری
 تا
ظم
ت ن
عای
م ر
عد

 

ن 
 بي
ک
کي
تف
م 
عد

«
خه
س
ن

ها
 »
»با 

در
صا
م

»
 

ب
کتا
م 
 نا
رار
تک

د 
سنا
 )ا
ها

ت 
دا
جل
ر م
 د
ن
سا
یک

ف(
ختل
م

 

 حکمت

         1حکمت 

         2حکمت 

         4حکمت 

         1حکمت 

         1حکمت 

         9حکمت 

         1حکمت 

         3حکمت 

         6حکمت 

         12حکمت 

         11حکمت 

         12حکمت 

         14حکمت 

         11حکمت 

         11حکمت 

         19حکمت 

         11حکمت 

         13حکمت 

         16حکمت 

         22حکمت 

         21حکمت 

         22حکمت 

         24حکمت 

         21حکمت 

         21حکمت 

         29حکمت 

         21حکمت 

         23حکمت 

         26حکمت 

         42حکمت 

 



 های تحقیق در اسناد ...نقدی بر کتاب روش          111

 

 نابعم
 بیروت. دار - ّادر دار بیروت: .التاریخ فى الکامل(. 1431الکرم. ) ابى بن على ال سن اثیر، أبو ابن -
 بیروت: دار ّادر.. التذكُر الحمَونَع(. 1669م مد بن علی. ) ابن حمدون، م مد بن حسن بن -
 . چا  دو م، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.تحف العقول(. 1121ابن شعبه حرّانى، حسن بن على. ) -

 .بیروت: البالغ .مبالب السئ ل  ا مناَب نل الرا ل (.1116، م مد. )ابن طل ه شافعى -

، ماهنامه گلبرر   («.درگذشت نویسنده شوانا، استاد م مد دشتی) البالغههجندشتی »(. 1431اخوی، رضا. ) -

 .116-111، 92شماره 

 .. قم: مرکز الادیر للدراسات االسالمیهالهَرر  ا ال تا  و السنع و ااد (. 1119امینی، عبدال سین. ) -

 وزارت انتکثارات  و چا  ازمانس شهران: .اعن ارْحعار  م  الر غه؛ الم تبفنهجشرح  .(1499علی. ) انصاریان، -

 اسالمی. ارشاد و فرهنگ

 بیروت: دارالکتب العلمیه. .نثر الَّر  ا المحاضرات(. 1121اببی، أبو سعد منصور بن ال سین. ) -
 کتابخانه و قم و شهران: اسماعیلیان قم ،الذررَع الع  ِصعانَف الّ عََه(. 1123آقا بزرگ شهرانی، م م دم سن. ) -

 .شهران اسالمیه

الحکم و درر غررر شرح آقا جمرال خوانسرارب برر    (. 1499قا جمال خوانسارى، م مد بن حسین. )آ -

 چا  چهارم، شهران: دانکگاه شهران. الکلم.

 .دفتر تبليغات اسالمي :قم .الحكم و درر الكلمغررتصنيف  (.1499. )عبدالواحد بن م مد ،آمدی -

دو م، بیروت: دار و مکتبثۀ  چا  . الراعائق السَااعَع راائق الوعام، (. 2222جاحظ، أبو عثمان عمرو بن ب ر. ) -

 الهالل.

 شهران: انتکارات قلم.البالغه. نهجپژوهشی در اسناد و مدارك (، 1412م مدمهدی. ) سی دجعفری،  -
 . چا  چهارم، بیروت: دار الزهرا.الر غع و ااانََ نهجمصادر (. 1491عبدالزهرا. ) سی دحسینی خطیب،  -

علثى  قثم: نکثر امثام    . البالغره نهرج هاب تحقيق در اسناد و مردارك  روش (.1493دشتى، م مد. ) -

 السالم.علیه

 . قثم: کتابخانثه عمثومی   الر غععنهعجمنهعا  الررا عع  عا شعرح  .(1129، قطب الدین سعید بن هبۀ اهلل. )راوندی -

 .اهلل مرعکی نجفیآیت

 ّب ی الصال،. قم: دار الهجره.ش قیق:  .الر غعنهج (.1111رضی، م مد بن حسین. ) -

فصرلنامه   «.البالغثه نهثج هثای  نگاهی شازه به اسناد حکمثت »(. 1462فتاحیان، فرزانه. ) پور، وحید وسبزیان -

 .43-16، 2. شماره البالغهنهجپژوهشنامه 

 .شهران: یار دانش .البالغهنهجپژوهشی نو در اسناد (. 1462فتاحیان، فرزانه. ) و پور، وحیدسبزیان -

 و التوزیع. و النکر للطباعۀ الفکر بیروت: دار .اا  (.1124إدریس. ) بن م مد عبداهلل أبی شافعی، -

 البیت.قم: مؤسسۀ آل .واائق الّ ََع(. 1126شیخ حرّ عاملى، م م د بن حسن. ) -
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ان سازم :پژوهش: سی د م مدمهدی جعفری، شهران .البالغهپرتوی از نهج .(1411طالقانی، سی د م مود. ) -

 چا  و انتکارات.

 تراثنة.. لة جم «.الر غعع متعف نهارعع ال عرا الثعام نهعجالمتر ا م  م:ب اعات »(. 1129عبدالعزیز. ) سی دطباطبایی،  -

 .122-21، 1جلد 

 مکهد: نکر مرش ی.. اعمتوا   اف أرق الّاوا (. 1124طبرسى، احمد بن على. ) -
 .«ا الحکعم و المع ا ، و ذ َعُر المعتَ، و الع ا ، َع  نقثدى بثر کتثاب    »(. 1432عبداللهی، م م د کثاظم. )  -

 .64-31، 1، شماره البالغهنهج هایپژوهش

البالغره  کاوشری در نهرج   ،«هکثتم  شثا  پثنجم  قرن از البالغهنهج شارحان»(. 1491عطاردی، عزیزاهلل. ) -

 .239شا  211البالغه. ص نهج. شهران: بنیاد )مقاالت کنگرۀ سوّم(

 قم: انتکارات رضى. .َ روضع ال ا ظَ  و ْصَُر المتَظّ (. 1411احمد. ) ال نیکابورى، م مد بنفتّ -

 .قاهرۀ: دار المصطفى .ُِثرَت دعئق النر ّ (. 1439احمد. ) بن عبدالجبار ار، ابوال سنقاضى عبد الجب  -

 چا  شکم، شهران: انتکارات آرون. فرهنگ جامع تاریخ ایران.(. 1431قدیانى، عباس. ) -

 ال دی . قم: دار.  َ ا الح م و الم ا ،(. 1419ن م مد. )لیثى واسطى، على ب -
 ۀمؤسسث  :بیثروت  .  الوامَع لعَرر أ رعار اائمعع اااهعار  اعَهم الّسع اان ارْحار  (.4112. )م مدباقر ،مجلسى -

 الوفا .

 شهران: انتکارات ّدرا. آثار استاد شهيد مطهرب.مجموعه (. 1431مطهری، مرش ی. ) -

چا  دهم، شهران: انتکارات کویر. تاریخ عمومی حدیث.. (1433معارف، مجید. ) -

 البیت.قم: مؤسسۀ آل .مستَر  ال اائق و مستنرط المسائق(. 1123نورى، حسین بن م م د شقى. ) -

 
 




