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  حقوقدان –اميرفيض 

مده بود آ علی امام اول شيعيان وغدير  درباره ١ »ی -ر –ن  –س « جاويد ايران مقاله ای از ايميلدر
  .ن نسبت به نھج البالغه اظھاری شده که توضيح زيررا ضرورساختآنخست که دربخش 

درنھج البالغه که کتاب علی وتمام خطبه ھای علی دران درج است ھيچ کجا علی ادعای < :مقاله گفته
  .>غديرخم را نکرده است

ته تمام محققين نوش ،البالغه به علی تشخيص نادرست وحاصل شيادی ھای اھل تشيع است تخصيص نھج
 برخی نوشته اند که سيد رضیو ،وری ونوشته شده استآاند که نھج البالغه بوسيله سيد رضی نامی گرد

   .نرا جعل کرده استآ

يا باورکردنی است که نسبت به نقل آ ؛سال بعد ازقتل علی نھج البالغه را نوشته است ٣۵٠سيد رضی 
 ،کاغذ وجود داشته نه دستگاه ضبط ن زمان که نهآ نھم درآسال  ٣۵٠قول ھا ويا رويدادھائی با فاصله 

  ؟شودھج البالغه واجد اصالت شناخته ن

ساعت تنھا چند جمله کامل يک سخنران را بازگوئی  ٢۴يا قادريد که بعد ازآ ،خواننده محترم اين تحرير
   .نچه نوشته سخنان علی استآنويسنده نھج البالعه مدعی است ؟ که کنيد

 سال بعد ازعلی اين کتاب را مينويسد ٣۵٠که توجه نکرده اشته دنقدر غرق تعصب به علی آسيد رضی 
ازفالنی شنيده بود که فالنی ھم ازديگری شنيده بود که الاقل  فالنی شنيدم که او ل حق بود ميگفت ازوالاق

يد درحاليکه  عبارات نھج البالغه طوری است که نويسنده کتاب را درنقش آدر کتاب بصورت روايت 
  .ه ميشودسال نقش سيد رضی نقش يک جاعل شناخت ٣۵٠با توجه به فاصله زمانی  ،وردهآمنشی علی در

حالت تنظيم کتاب مزبور طوری است که چنين تداعی ميشود که علی ديکته کرده و سيد رضی نوشته 
   .ه استنرا اصالح کردآوبعد ھم علی 

درپاسخ  ؟ھا به ايراد باال چه ميگويند علی اللھیشايد ميل داشته باشيد که  بدانيد متعصبين شيعه خاصه 
ھمانطور که  ،> خدا خواسته وشده استيا اگرخداوند بخواھد نميشودآبه مطلب باال متقابال گفته اند <

   .ھزاران سال عمرکند ١٢خواسته امام 

                                               
. الزم به ياد ه شدحفاظت از نويسنده بصورت اول و آخر نام او در آوردبود ولی برای  آمدهنام نويسنده آن مقاله در انتقاد از علی درزير مقاله  - ١

توضيح در پيش رو برای  ميباشد بوده است و» قھرمان«علی که برای شيعيان  و شخص» عيد غدير« آوری است که موضوع آن مقاله شناساندن
    ک-ح شناخت بيشتر نھج البالغه می باشد.

 



 حقوقدان -اميرفيضياد آوری در مورد نھج البالغه..                                              ٢از  ٢برگ  ٢٠١۴/١٠/١۶شيد)  اورمزد(نجشنبه پ

 ممتاز و سيد رضی را يک شاعر بسيار ،عربزيدان مورخ مشھوروھمچين جرجی  اسالمی گفرھن در
بوسيله سيد نھج البالغه < ،برخی مورخين عرب عقيده دارند ،مسلط به نثروشعروادب معرفی کرده اند

  .>رضی درقرن چھارم ھجری وبراساس ذوق شخص او نوشته شده است

 ٩٠٠و  ٧۵٠کتاب بين مسلمانان وھمچنين نوشتن مقاالت درسالھای به گفته رابينسون شرقشناس <
  .بطالن انتساب نھج البالغه به علی  را ثابت ميکند ،واين نظريه >غاز شدآ

عده ای تند نويس درھمان مدعی شده اند که < ن به نھج البالغهبرای اصالت داد ،برخی ازمحققين شيعه
را  نھاآمينوشتند ونگھداری ميکردند وسيد رضی  ،روی پوستساعاتی که علی خطبه ميخواند کلمات را

اساسا عبارات  سال پاسخ اين دروغھارا خوب ميدھد  ٣۵٠فاصله  زمانی  نه تنھا  >وری کرده استآگرد 
وچکترين اشاره به ھج البالغه کنکتاب 
ويا  وری نوشته ھای ديگران نداردآگرد

   .ماخذ ندارد

مرتضی مطھری ازعلمای شيعه جمھوری 
اسالمی ھم درکتاب سيری درنھج الباغه 

 ٧٧نھج الباغه درصفحه  درترديد اصالت
  .اشاراتی دارد

بسياری ازحکما ومحققين اسالمی اعم 
ازاھل تسنن ويا تشيع اصالت نھج الباغه 

نرابه علی مردود دانسته اند آ وانتساب
وبرخی ازجمله جرجی  زيدان ومحققين 
خارجی عبارات وفصل بندئ کتاب نھج 

 نراآحتی سرفصل ھای موضوعی  البالغه را
ن موضوعات درعصرعلی آنکه آبدليل 

ن آوقرنھا بعد ھم درجامعه فرھنگی وادبی 
   .ردود ميداننددرعصر علی بکلی م نراآتدوين  »واليت«مان حضورنداشته مانند ز

 تاريخ تشيع را مملو ازغلو ودروغ ومداھنه و ،سننتاھل  نان باآتعصب شيعيان ومرافعه تاريخی ومذھی 
ه چ لق وخوی و      ُ چه ازخ   ،ھانسبت به علی شده استشرين اين تعصب ھا وغلوچاپلوسی ساخته است وبي

رتجليل ومداھنه ازعلی نوشته زير د تصوير. دريکی ازکتب نھج البالغه که بفارسی ترجمه شده بيت از
   :شده است

  ب بحرکافی نيست     که ترکند سرانگشت وصفحه بشماردآا کتاب فضل تر                

 کتاب و ، مقدس تريننآبعد ازقر ،بعقيده شيعان ،نھج البالغه باھمه دست اندازھا وجعل وترديد اصالت
   شناخته ميشود.  خرتآرستگاری شيعيان دردنيا و راھنمای واالترين

 


