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  :چکیده

، گرانقدرترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسـالم  کریم قرآنپس از  نهج البالغهبدون تردید، 
هاي مختلف اسالمی، مورد توجه شیفتگان به آن قـرار   است که از همان قرن چهارم تاکنون در دوره

هایی بود که نسبت به این کتاب، در  نویسی نیز از جمله تالش نویسی یا مستدرك تکمله. گرفته است
 کند، قدمت دیرینی را دنبال میهایی این نوع آثار  اگرچه نمونه. استهاي مختلف صورت پذیرفته  دوره

هادي بن عباس کاشف الغطا در کتابی تحت عنوان  شیخ را براي اولین بار،عنوان مستدرك نهج البالغه 
مروي فی غیر النهج، جار  مستدرك نهج البالغإل؛ مجموع مختار من کالم موالنا امیرالمؤمنین علی

، در یک مجلد مدارك نهج البالغه و دفع الشبهات عنه: و ضمیمه رتب علی ابواب الثالثهعلی منواله، م
در مقابـل شـبهات عصـر     نهج البالغهوي در این اثر کوشیده است تا از کیان . دتدوین و منتشر کر

. ددآورندۀ آن یعنی سیدرضی دفاع کنو گر خویش مبنی بر عدم صحت انتساب آن به امام علی
را حتی با  نهج البالغهتوان ردپاي  اثبات این حقیقت است که قبل از سید رضی نیز می مؤلف درصدد

ترین دلیل براي نفی عقیدۀ عدم صحت  جویی کرد و این بهترین و محکم سند کامل در این آثار پی
  .است به حضرت امیر نهج البالغهانتساب 

ی کند تا از رهیافت آن به سنجشی نویسی را بازخوان رو سعی نموده پدیدۀ مستدرك  جستار پیش
شناسـی اثـر،    دست یابد و در ادامه، با تمرکـز در روش  کاشف الغطامستدرك نهج البالغه از کتاب 

، »تأملی در منابع و ماخذ«و » هاي استناد و ارجاع گونه«، »هاي فقه الحدیثی دقت«هاي آن از جمله  مزیت
  . هدرا مورد کاوش قرار د مستدرك نهج البالغهکتاب 

.هـاي اسـتناد و ارجـاع    الحدیث، گونه هادي کاشف الغطا، فقه   ، مستدرك،نهج البالغه :ها کلیدواژه
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  طرح مسئله
غه  ۀنخستین اثري که در حوز   مسـتدرك  نام مستدرك را بـر خـود گذاشـته،    نهج الب

غه نویسـی   با توجه به آنکه تکملـه . هادي بن عباس آل کاشف الغطاست شیخ نهج الب
غهنهبر  هـاي پیشـین آغـاز شـده و      ، حرکت و جریانی فکري بوده که از سـده ج الب

غـه  «عناوینی مانند  غـه   «، »تذییل علی نهـج الب کملـه بـر نهـج    ت«و » ملحـق نهـج الب
غه توان آثـار   نمیتوان در نظر گرفت، چرا  تبلور این جریان تألیفی می را به مثابۀ» الب

ظر تألیف کاشف الغطا را در این حوزه باید اولین مستدرك نامید؟ و از این نپیشین را 
غه   دانست؟ مستدرك نهج الب

هـاي   این مقاله با مـروري بـر تعریـف دقیـق مسـتدرك و بررسـی ابعـاد و جنبـه        
جسـتار  . نویسی در مقام اثبات و چند و چون مسئلۀ مـذکور برخواهـد آمـد    مستدرك

از سوي کاشف الغطـا بـه    گرفته نوع کار صورت حاضر در صدد است تا با تمرکز در
غهعنوان نخستین اثر حدیثی از نوع مستدرك بر کتاب  سـید رضـی در گـام     نهج الب

به سنجش نوع مستدرك کاشف الغطا در نسبت خـود بـا کتـب مسـتدرکات      ،نخست
حدیثی بپردازد و در گام بعدي، روش مؤلف در تدوین ایـن مسـتدرك را بررسـی و    

  . تحلیل کند

  مقدمه و پیشینه. 1
غه اسـت کـه در    ها و کلمات قصار امام علی ها، نامه اي از خطبه مجموعه نهج الب

فت آن حضرت هـاي گونـاگون    در صـحنه  طول زندگانی و به خصوص ایام خ
ایـن  . هاي مختلف ایراد شده است خطاب به افراد و گروه ،اجتماعی، سیاسی و نظامی

د توجه یاران ایشان قرار گرفـت  مور، مجموعه از همان آغاز صدور از ناحیۀ امام
قه ها به حفـظ   اي که اصحاب و شیعیان به ایشان داشتند، عنایت عرب و گذشته از ع

م بلیغ نیز موجب شد تا به تدریج  هـایی در زمینـۀ ضـبط سـخنان علـی      گـام  ،ک
غـه  که در فاصلۀ قرن اول تا قبل از تألیف  چنان. برداشته شود توسـط سـید    نهـج الب

 هـا و سـخنان علـی    ها، نامـه  هایی از خطبه آوري بخش زیادي به جمع ۀرضی، عد
، خطـب علـی  ، خطـب امیرالمـؤمنین  هایی تحت عنـوان   مشغول بوده و کتاب
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، 14ق، ج1408تهرانـی،  : ك.ر(.انـد  تـألیف کـرده   مواعظ علـی و  علی رسائل
وه بر این کتب، در فاصلۀ قـرن دوم تـا چهـارم هجـري، تألیفـات       )161-111ص ع

ق، تـاریخ، سـیره، فقـه،     ز یادي از سوي دانشمندان شیعه و سنی در موضوعات اخـ
می پدید آمد که حاوي بخـش  م، عقاید و به طور کلی، فرهنگ اس هـایی   حدیث، ک

اي از  هـا بسـیار زیـاد و طبـق پـاره      بود و شـمار ایـن کتـاب    از سخنان امام علی
: ك.ر(.ه و اهـل سـنت اسـت   افزون بر یکصد مأخذ از مصادر معتبـر شـیع   ،تحقیقات

ــب،  ــنجم هجــري، ســید رضــی  ) 41-21، ص1ق، ج1405حســینی خطی در ســدۀ پ
را بـا توجـه بـه     ها و کلمـات قصـار علـی    ها، نامه هاي مشتمل بر خطبه مجموعه

م علوي گـرد آورد  جنبه غت و استواري و جزالت ک ي ب صـبحی صـالح،   .(هاي وا
، انـد  عراي بزرگ شیعی قلمداد کردهاگرچه سید رضی را در عداد ش) 34ق، ص1395

 ر داشت که او شعر و شـاعري را مایـۀ  نباید از نظر دو) 491ش، ص1363فاخوري، (
اي براي پیشبرد مقاصد خـود بـه کـار     وسیله، بلکه آن را دانست افتخار و شرافت نمی

  )432، ص1م، ج1977شریف رضی، .(گرفت می
متعـددي در اعصـار    المـان این کتاب عظیم و سترگ به سرعت مـورد اسـتقبال ع  

در آثـار متنـوع   تـوان   هاي این اسـتقبال را مـی   نشانهبه صورتی که  بعدي قرار گرفت،
غهپیرامونی  غـه آثاري نظیر نگریست؛  نهج الب غـه   ، لغت نهج الب ، ترجمـه نهـج الب

غه غه، شرح نهج الب غه، مدارك و اسناد نهج الب شـبهات پیرامـون   ، منتخب نهج الب
غهنهج ال غه، ب غه، فهرست و معجم نهج الب غت نهج الب پـژوهش در  ، ادبیات و ب

غه نهج   )382 - 313ش، ص1382دلشاد تهرانی، : ك.ر(... .و الب
غه مستدرك«ها باید گونۀ  به همۀ این را اضافه کرد که به مثابۀ » نویسی بر نهج الب

غـه   ، زیراشود محسوب می نویسی بر سخنان حضرت امیر تکمله شـامل   نهـج الب
. ـ نبود که در عصر سید رضی در مصادر شیعه و سنی مندرج بوده سخنان ایشان ـ همۀ

وه بر تصریح سید رضی غه نهج  مقدمۀ در شاهد این مطلب ع بین خطب  ، مقایسۀالب
غهو رسائل   .اکنون در مصادر دیگر وجود دارد با خطب و رسائلی است که هم نهج الب

اي از دانشمندان  به همین سبب، پس از سید رضی، عده) 176 -159ص همان،: ك.ر(
غهمستدرك و متمم  ا نامدر مقام تکمیل کار او، دست به تألیف کتبی ب   .زدند نهج الب
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غهنویسی بر  تکمله . هاي پیشین آغاز شـده اسـت   حرکتی است که از سده نهج الب
واژگـان منتخـب   . انـد  د به کار نبردهرا براي این موار» مستدرك«با این حال، قدما نام 
و ) 167ش، ص1356جعفـري،  (در گذشـته » ملحـق «، »تـذییل «جایگزین مسـتدرك،  

البته باید اذعـان کـرد   ) 370ش، ص1382دلشاد تهرانی، .(در عصر کنونی است» تمام«
نهـج  نیز در عصر حاضر، از سوي برخی از پژوهشگران در حـوزۀ   که واژۀ مستدرك

غه   . ه استاستعمال شد الب
ترین آثار در این زمینه که اثري از آن در دست نیست، کتابی اسـت   از جمله قدیم

غهبا عنوان  تألیف فردي به نام عبداهللا بـن اسـماعیل بـن احمـد      التذییل علی نهج الب
/ 267، ص1ق، ج1405حسـینی خطیـب،   / 116ق، ص1403العـاملی،   جمعـإل  .(حلبی

ف دانسته نیست و تنها کسی که از وي شرح حالی از مؤل) 72ش، ص1364جعفري، 
شایان ) 225، ص18ق، ج1378الحدید،  ابن ابی.(الحدید معتزلی است نام برده، ابن ابی

زم نیست ویژگیذکر است که تذییل، الزاماً به معنا اصـلی   هـاي  ي مستدرك نبوده و 
  . تواند تذییل نامیده شود نویسی می هر نوع تکمله. را دارا باشد

وي در پایان شرح بیست . الحدید است در این زمینه، تکملۀ خود ابن ابیاثر دیگر 
غهجزئی خود بر   اي از کلمات قصار نغز و زیباي امیرالمؤمنین ، مجموعهنهج الب

غهشود و در  یمرا که بالغ بر هزار کلمه  ـ نیامده است، ذکر  نهج الب البتـه او  . کنـد  یم
 ،در میـان ایـن کلمـات   . یک گردآوري اسـت  دهد و تنها ینماین هزار کلمه را شرح 

غهبرخی موارد با  اشتراکاتی دارد که در حد معناسـت و الفـاظ آن متفـاوت     نهج الب
هاي زیـادتري   هاي این استدراکات، بخش از نمونه) 256-255، ص20همان، ج.(است

الحدیـد   باشـد کـه ابـن ابـی     موجود آورده، می 16 ۀنسبت به آنچه سید رضی در خطب
همان، .(آورده است البیان والتبیینجاحظ آن را به طور کامل در کتاب که د است معتق

دهم اسـت کـه    ۀکند، اصل نام الحدید نقل می دیگري که ابن ابی ۀنمون) 275، ص1ج
صـورت کامـل آن را    ،الحدید امام قبل از نبرد صفین به معاویه نوشته و به نظر ابن ابی

  )155، ص3همان، ج: ك.ر.(آورده است صفین ۀوقعنصر بن مزاحم منقري در 
غإلاثر سوم، کتابی است با عنوان  که گردآورندۀ آن شخصـی اسـت    ملحق نهج الب

حسـینی  / 116ق، ص1403العـاملی،   جمعـإل  (به نام احمد بن یحیی بن احمد بن ناقَـإل 
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و تاکنون شـرح حـالی از   ) 72ش، ص1364جعفري، / 267، ص1ق، ج1405خطیب، 
یی در دست است که قدیمی بودن این متن را نشان ها نشانها ام. وي یافت نشده است

قمري ذکر شـده   729نسخۀ خطی این کتاب موجود بوده و تاریخ کتابت آن . دهد یم
لی، .(است تألیف آن بـه پـیش از ایـن تـاریخ      ،بنابراین) 200ق، ص1421حسینی ج
  .بخشد یمگردد و همین قدمت، به این متن اهمیتی ویژه  بازمی

جمعإل ](ق 1074د [از سید خَلَف بن عبدالمطلب مشَعشَعی  النهج القویمیگر، اثر د
ش، 1364جعفـري،  / 267، ص1ق، ج1405حسینی خطیب، / 116، ص1403العاملی،  

شـیخ آقـا بـزرگ،    . هاي مشهور سادات در خوزستان است اهل یکی از طایفه) 72ص
ــی کــرد) 423، ص24ق، ج1408(الذریعــإلنســخۀ خطــی آن را در  ــل و در ه معرف أم

  .شرح حال مؤلف آمده است )111، ص2ق، ج1385حر عاملی، (اآلمل
نخستین اثري که نام مسـتدرك را بـر خـود    توان چنین گفت که  با این اوصاف می

غإلنهاد،  اسـت  ) ق 1361د (هادي بن عباس آل کاشف الغطا از شیخ مستدرك نهج الب
ت و عباراتی از کلمات امیرالمؤمنین غـه  که در  که در آن، جم نیامـده،   نهـج الب

، 1ق، ج 1405حسـینی خطیـب،   / 116، ص1403العـاملی،   جمعـإل  (.جمع شده اسـت 
این اثر به ضمیمۀ کتاب دیگر ایشـان بـا عنـوان    ) 72ش، ص1364جعفري، / 267ص

غإل و دفع شبهات عنه   1.بارها در نجف به چاپ رسیده است مدارك نهج الب

 لغطاهادي بن عباس کاشف ا  شرح حال. 2
فقیــه، مــورخ، ) م1942-1872/ ش1321 -1251/ ق1361-1289(هــادي بــن عبــاس

   2.رود محقق، ادیب و شاعر از خاندان کاشف الغطا به شمار می
: ها بدین قـرار اسـت   هادي آثار متنوعی بر جاي مانده است که برخی از آن از شیخ

غـإل  ، شعر نجف، المقبولإل الحسنیإل نبـاء  ، مستدرك نهـج الب فـی مقتـل سـید     اوجـز ا
. ل موسـی جـار اهللا  ئالرد علـی مسـا  ، هدي المتقین، ضمیمه المقبولیإل الحسنیإل، الشهداء

م   هادي عبارت است از  نشدۀ شیخ آثار چاپ سـ شـرحی بـر   و  شرحی بـر شـرائع ا
مه حلی   )106، ص2ش، ج1367یوسفی اشکوري، .(تبصره ع

ـ     ترین شخصیت با مروري بر مهم تـوان بـه مؤلفـۀ     یهاي خانـدان کاشـف الغطـا م
   3.هاي زمانی مختلف اشاره کرد مشترکی مبنی بر دفاع از کیان اعتقادات شیعه در بازه
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ف خویش،هادي بن عباس کاشف الغطا نیز  مرحوم گویی به  پاسخبر  همچون اس
تـوان   شبهات علیه اعتقادات تشیع و میراث مکتوب اقدام کرده است؛ براي نمونه مـی 

غه و دفع شبهات عنهمدارك نهج ابه کتاب  او در تحقیق حاضر سـعی  . اشاره کرد لب
هـا و کلمـات قصـار از حضـرت      ها و نامه وافري در اثبات صحت صدور همه خطبه

کاشـف  .(و دفع شبهات حول این موضوع از خود بـر جـاي گذاشـته اسـت     علی
  )255 -195تا، ص  الغطا، بی

  کاشف الغطا مستدرك نهج البالغهاعتبارسنجی . 3
به شیوۀ کار مرحوم کاشف الغطـا و ارزیـابی نـوع مسـتدرك ایشـان،       نل از پرداختقب

اي از کتب حدیثی در بـین   به مثابۀ گونه 4بحثی در ارتباط با چیستی کتب مستدرکات
شود تـا از رهـاورد آن، معیـار مـورد نظـر در       اهل سنت و تشیع و پیشینۀ آن ارائه می

غهاعتبارسنجی    . کاشف الغطا فراهم آیدمرحوم  مستدرك نهج الب
  مستدرك در معناي لغوي و اصطالحی. 3-1

یعنـی ملحـق شـدن و رسـیدن     » درك«. است» درك«اي عربی از ریشه  مستدرك واژه
استدراك مصدر متعدي از بـاب  ) 269، ص2، ج1404ابن فارس، (چیزي به چیز دیگر

ـ  » علی«استفعال است و اگر با  فـی   بیاید، به معناي جبران کـردن، تکمی ل کـردن و ت
  )419، ص10ق، ج1414ابن منظور، .(کردن است

حی آن و در عرف اهل حدیث، بـه معنـاي گـردآوري     مستدرك در معناي اصط
ها را در کتاب خود نیـاورده   احادیث بر مبناي شرایط یکی از مصنفان است که وي آن

شرایط  لذا مستدرك متمم کتابی دیگر است با همان) 407ق، ص1378ابوزهو، .(است
شده از کتـاب   احادیث فوت ۀکنند نویس در مقام تکمیل صاحب کتاب اول و مستدرك

  ) 102ق، ص1412طحان، / 58، صش1386چی،  مدیرشانه.(آید سلف به شمار می
  نویسی حدیثی و شروط آن مستدرك. 3-2

در طـول  . نویسی پس از جوامع نخست حدیثی اهل سنت آغـاز شـد   پدیدۀ مستدرك
از  المستدرك علـی الصـحیحین  شده،  ترین مستدرك شناخته ث، اصلیتاریخ علم حدی
بخـاري و مسـلم    صـحیح علت اینکه ابتـدا بـر دو   . است) ق 405د (حاکم نیشابوري
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یـی در آن دوره    ً این دو کتاب از شـهرت وا مستدرك نگاشته شده، این است که او
ا متعلق بـه یـک بـوم    ه برخوردار شده بودند و ثانیاً هر دو کتاب اصلی و مستدرك آن

) ق 385د (افزون بر او، از دارقطنی) 89ش، ص1392پاکتچی، (5.یعنی خراسان بودند
نویسـان بـر صـحیحین     نیز به عنوان دیگر مستدرك) ق 434د (و ابوذر انصاري هروي

  )23-21ق، ص1416کتانی، .(یاد شده است
غـه در میان آثار حدیثی شیعه،  ن اسـتدراکات را  بیشـتری ، صـحیفه سـجادیه  و  نهج الب

ــد غــه ر  (دارن ــج الب ــارۀ نه ــب،  : ك.درب ــینی خطی بخــش  267، ص1ق، ج1405حس
غهالمستدرکات علی نهج  : ك.ر سـجادیه  صحیفۀو دربارۀ  72ش، ص1364جعفري، / الب

ها بـه شـمار    اثر مرحوم کاشف الغطا از نخستین آن) 359- 354، ص13ق، ج1408تهرانی، 
نویسی بـر   به عبارتی دیگر، اگرچه کار تکمله. ده استتدوین ش مستدركرود که با نام  می

غه همـین   4و  3بـه صـفحات    رجـوع (قبل از ایشان هم در جریـان بـوده اسـت    نهج الب
غـه   نویسـی بـر کتـاب    مستدرك به مثابۀ نوعی تکمله، استعمال واژۀ )مقاله سـید   نهـج الب

کرد که ایـن سـبک کـار    البته باید اذعان . رضی ابتدا از سوي ایشان صورت پذیرفته است
  6.در دورۀ معاصر به اوج خود رسیده است ،در حوزۀ حدیث نزد عالمان شیعی

شـروط اصـلی   مستدرك ایـن نکتـه وجـود داشـت کـه       ۀدر مقام تعریف و نظری
شد،  نویسندۀ کتاب در مستدرك رعایت شود، یعنی حدیثی که در مستدرك آورده می

بـود، امـا در عمـل، ایـن      اب اصـلی مـی  بایست اعتبارش در حد همان احادیث کت می
ش، 1392پـاکتچی،  .(انگیخـت  چالشی بود که گاه انتقاداتی را بـر ضـد مؤلفـان برمـی    

ستدراك به معناي ذیل و تکمله نوشتن اسـت، امـا بـا یـک     ابه عبارتی دیگر، ) 84ص
نـویس، شـروط مؤلـف را بـراي گـزینش روایـات        شرط و آن این است که مستدرك

، احـادیثی را  المستدرك علی الصحیحینونه، حاکم نیشابوري در براي نم. رعایت کند
آوري کرده است که شروط بخاري و مسلم را دارا بوده، اما بخاري و مسـلم آن   جمع

غـه  بـر  تواند ادعا کنـد   یمبنابراین، فرد زمانی . اند را در صحاح خود نیاورده  نهـج الب
گزینش کند که شـروط سـید    را مستدرك نوشته است که کلماتی از امیرالمؤمنین

اما نکتۀ اساسی این است که سید رضی شرایط خود را به وضوح . رضی را دارا باشد
غهنویسی بر  ذکر نکرده و بنابراین مستدرك بـر  . کنـد  یمـ اي پیدا  ، جنبۀ سلیقهنهج الب
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غـه   هاي محققـانی کـه بـر کتـاب      این اساس، دلیل تفاوت سبک دسـت بـه   نهـج الب
ت گهربار امام علیاستدراك سایر    . شود اند، آشکار می زده جم

  نهج البالغهنویسی  الگوهاي متمایز در مقام مستدرك. 3-3
غهنویسی  در موضوع مستدرك از . انـد  ، نویسندگان الگوهاي یکسانی نداشـته نهج الب

وجـو   توان جسـت  رهگذر تتبع در آثار این قبیل پژوهشگران، الگوهاي متمایزي را می
ً چهار الگوي متفـاوت  بر. کرد نویسـی   در مقـام مسـتدرك  اي نمونه در آثار ذیل، عم

  .دنبال شده است
   مصباح البإلغة و مشکاة الصیاغهالگوي . 3-3-1

غإل و مشکاة الصیاغهمیرجهانی اصفهانی در  به تصـریح خـود، همگـام بـا      مصباح الب
خطـب، اوامـر،   برداشته است؛ بـه عبـارت دیگـر بـه       سید رضی در تدوین کتاب گام

شی بر جمع کلمات قصـار  . پرداخته است) ها نامه(کتب این در حالی است که هیچ ت
غهمشابه بخش سوم  ش اسـت تـا مسـانید را   . سید رضی ندارد نهج الب بـه   او در ت

در ایـن  . شده از سوي سید رضـی را نیـز تکمیـل کنـد     تمامه ذکر کند و موارد تقطیع
وه می الحـدیثی یـا رجـالی     برخی موارد، شاهد توضیحات فقـه توان در  جستار، به ع

  )9، ص1ق، ج1388میرجهانی، .(مؤلف نیز بود
  نهج السعادة فی مستدرك نهج البإلغهالگوي . 3-3-2

غـه     ةنهج السعادباقر محمودي در محمد کـه در چهـارده مجلـد     فـی مسـتدرك نهـج الب
می بهـر   هاي تمام فرقه گردآوري شده است، از کتاب شـیوه وي  . ه بـرده اسـت  هاي اسـ

ترتیـب موضـوعات بـه صـورت کلمـات،      . تلفیقی از شیوۀ موضـوعی و تـاریخی اسـت   
حظـۀ تـاریخ صـدور احادیـث هـر       ها، نامه خطبه ها، دعاها، وصایا و اشعار است که به م

وه بـر ذکـر مـتن اصـلی       . موضوع ذکر شده است غـه  نگارنـده عـ ، مـدارك و  نهـج الب
، 1ق، ج1418محمـودي،  .(آورد مچنین گاه توضـیحاتی را مـی  تر و ه مستندات، متن کامل

  )18 -  7ص
  تمام نهج البإلغهالگوي . 3-3-3

غهدر کتاب  اثر سید صادق موسوي، با شناخت تقطیعـات سـید رضـی،     تمام نهج الب
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جایگاه سخنان حضرت روشن شده و ترتیبی متفاوت با ترتیب سید رضـی بـراي آن   
  )27-20ص ق،1418موسوي، .(اتخاذ شده است

  نهج البإلغه الثانیالگوي . 3-3-4
غإل الثانیحائري مؤلف  ش نمـوده و در کتـاب خـود     نیز نهج الب  71خطبـه،   139ت

غهحکمت به ترتیب  236نامه و  منـابع ایـن کتـاب    . گردآوري کـرده اسـت   نهج الب
  ) 8-7ق، ص1410حائري، .(متنوع است و از کتب فریقین بهره برده است

زم اس غـه   ت در این مجال، به سبک و روش حاکم بـر  حال   مسـتدرك نهـج الب
او در مقدمـۀ کتـاب خـود، بـه تفصـیل هـدف از       . مرحوم کاشف الغطا پرداخته شود

نگارش را بیان کرده و در ادامه، به تصـریح بـه معرفـی نـوع کـار و منطـق انتخـاب        
ت امام علی   . اشاره نموده است جم

  نویسی بر آن ف آن تا ضرورت مستدركو مؤل نهج البالغهاز دفاع . 4
کاشف الغطا در مقدمۀ کتاب خود بعد از حمد و سـتایش خداونـد متعـال، بـه بیـان      

غهعظمت کتاب  از نظـر  . پـردازد  مـی  به دلیل نسبت آن به امیرالمـؤمنین  نهج الب
یی که دارد،  وي، این کتاب از حیث جایگاه به دلیل دربردارنده بودن مزایا و شأن وا

می به شمار می زرگب رود و کسی کـه بـه    ترین و ارجمندترین کتاب در میان آثار اس
آن تمسک جوید، از نور آن بهره گرفته و موجبات هدایت و نجـات خـود را فـراهم    

  )3تا، ص کاشف الغطا، بی.(آورد می
غـه  به تنوع موضوعی و محتـوایی   ،این محقق در ادامه کنـد؛   اشـاره مـی   نهـج الب

ل این کتاب مـی تنوعی که ب توحیـد و عـدل، محاسـن و مکـارم     . افزایـد  ه قدر و ج
قی، حقوق شهروندي، اصول و قوانین مدنی از زمره مفـاهیم و مضـامین بلنـدي     اخ

غه وجود دارد   )3همان، ص.(است که در نهج الب
غـه  کنندۀ  تعریف و تمجید فراوانی از سید رضی به عنوان جمع ،وي در ادامه  نهـج الب

غـه  ل آورده است و به نوعی با اشاره به شیوۀ کار سید رضـی در تـألیف   به عم ، نهـج الب
چه اینکه کاشف الغطا درصدد دفع این شبهه است کـه  . کند ستایش خود را موجه می

ً غیر مدققانه به جمع سید رضی بدون هیچ منطق و ضابطه م امـام   اي و کام آوري ک
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گفته به مراحل کـار سـید    زدایی پیش هکاشف الغطا در شبه. دست زده است علی
رضی اشاره کرده است؛ بدین صورت کـه سـید رضـی در مرحلـۀ نخسـت، تتبـع و       
ش     استقصاي کاملی را از همۀ منابعی که در اختیار داشته، انجـام داده و در ادامـه تـ

 یعنـی  ،شده با تأکید بر سـه مؤلفـۀ اصـلی    کرده است انتخابی را از مجموعه گردآوري
غـت   «و » غناي محتوایی« و» تساب و صدور آن به حضرتصحت ان« فصـاحت و ب

البته به این فرایند باید به اقدام سومی از ناحیۀ سید رضی اشـاره  . به عمل آورد» لفظی
ت منتخب است به صورتی که به بیان کاشف الغطا، . کرد و آن تبویب و ترکیب جم

ش شـده هـیچ    سید رضی در ایـن امـر پیـروز شـده اسـت؛ مـوفقیتی کـه         در آن تـ
م ه خوانند پـذیر   شده را جداي از یکدیگر تلقی نکنـد و ایـن امکـان     هاي ترکیب اي ک

م امیرالمـؤمنین   نیست ا به واسطۀ احاطه  .داشـته اسـت   اي که سید رضی به کـ
  )4و  3همان، ص(
  مستدرك نهج البالغهکاشف الغطا و موجبات اصلی تدوین . 4-1

غـه ، موجبات اصلی تدوین کاشف الغطا در ادامه را در دو نکتـه   مستدرکات نهج الب
م   ۀآوري همـ  نخست استناد به بیان سید رضی مبنـی بـر عـدم جمـع    : کند بیان می کـ

غـه در مقدمۀ  امیرالمؤمنین هـایی کـه در    و امکـان اشـتباهات و غفلـت    7نهج الب
غهه دوم اقوال علما مبنی بر اینک. جریان استقصا و تدوین وجود دارد با تمام  نهج الب

م گهربار امام علی هایش، قطره ویژگی   )5همان، ص.(است اي از دریاي ک
در تـدوین ایـن کتـاب اشـاره      خـود مرحوم کاشف الغطا در پایان، به اهتمام ویژۀ 

اهتمام جدي او پرهیز از تکرار روایاتی است که جناب سید رضی مشـابه  . کرده است
غهآن را در  غهمگر در دو موردي که از آوردن روایت . ه استآورد نهج الب  نهج الب

موارد نخست روایاتی است که مرحوم کاشف الغطا معتقد است به رغـم  : معذور بود
غـه  هـا را در   اینکه سید رضی آن آورده، بـا تتبعـی کـه ایشـان در منـابع در       نهـج الب

فته اسـت کـه یـا از    هاي متفاوتی از این روایات دست یا دسترس انجام داده به نسخه
غـت و فصـاحت بیشـتري دارد و بـه تعبیـر ایشـان،        » حسـن العبـارة  «جهت لفظ، ب

غهوایت سید رضی از حضرت در رباشند یا آنکه  می به صورت ناقص آمده،  نهج الب
وجویی که او انجام داده، موفق بـه دسـتیابی    این درحالی است که با عنایت به جست
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غـه  تی نسبت به روایـت  هایی شده است که زیاد نسخه همـان،  : ك.ر(دارنـد  نهـج الب
در صورت بروز تشـابه و همسـانی روایـات     ،در غیر این دو مورد) 43و  22، 20ص

غهبا  مستدركکتاب  ، به اذعـان مؤلـف دلیلـی جـز سـهو و نسـیان نخواهـد        نهج الب
  .داشت

تقاد است با این همه، مرحوم کاشف الغطا در پایان، همگام با سید رضی بر این اع
غهآوري تمامی آنچه را سید رضی در  که مدعی جمع نیاورده، نیست و بلکـه   نهج الب

بر این ادعا تصریح نموده است که آنچه را موفق به عـدم بیـانش نشـده اسـت، چنـد      
غهبرابر بیش از آن چیزي است که در کتاب  آمده است، چه اینکـه   مستدرك نهج الب

از آن چیزي است که بتوان به تمامی آن احاطـه  بیش  مصادر کلمات حضرت امیر
  .شک تدوین چنین امري مقتضی سپري شدن ایام طویل است و دستیابی داشت و بی

  تأثر شرایط اجتماعی نجف در تدوین مستدرك. 4-2
ش مرحـوم کاشـف الغطـا را در تـدوین       اي که می نکته تواند بیش از پیش فلسفۀ تـ

غه . رایط اجتماعی نجف در زمان تألیف کتاب اسـت روشن کند، ش مستدرك نهج الب
غه و دفع شبهات عنهبهترین مؤید، تدوین کتاب  با مروري بـر  . است مدارك نهج الب

غهتوان به نوع اتهاماتی که بر کتاب  آن دو اثر، به خوبی می و سید رضـی در   نهج الب
ش از این . شد، پی برد آن دوره می نیـز   مسـتدرك ن هاي کاشف الغطا در تـدوی  رو ت

غهاثبات عملی در کنار اثبات نظري کتاب  مبنی بـر صـحت انتسـاب     مدارك نهج الب
ت به امام علی به صورت متعدد  مستدركرو مؤلف در کتاب   از این. است جم

غهها و وصایاي موجود در  خطب یا نامه از شده به موارد تقطیع  اشـاره کـرده   نهج الب
که قبـل از زمـان سـید رضـی تـألیف      ... ار حدیثی، تاریخی وو با استناد به آث) همان(

تـوان ردپـاي    شده، درصدد اثبات این حقیقت است که قبل از تولد سید رضی نیز می
ت را حتی با سـند کامـل در ایـن آثـار پـی      جـویی کـرد و ایـن بهتـرین و      این جم

غهترین دلیل براي نفی عقیده عدم انتساب  محکم . اسـت  ربه حضرت امی نهج الب
ذکر است که چرا مؤلف در کار خـود اهتمـامی    ، این نکته شایستۀدر کنار این تحلیل

حـالی اسـت کـه     ایـن در . به جمع تمامی اقوال حضرت در تمامی آثار نداشته اسـت 
انـد، بـه نتـایج بسـیار      آوري سخنان حضرت کوشیده عالمانی که بعد از ایشان به جمع
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نهج السعادة فی مسـتدرك  توان به  ند؛ براي نمونه میا بیشتري در این زمینه دست یافته
غه مجلـد بـه نگـارش درآمـده      14اثر محمدباقر محمودي اشاره کرد که در » نهج الب

  . است
  ساختار کلی کتاب. 4-3

ساختاري که در تدوین کتاب و تبویب آن رعایت شده، تشابه حـداکثري بـا سـاختار    
غه  الغطا کتاب خود را به سه بخـش تقسـیم   مرحوم کاشف . سید رضی داردنهج الب
وامر«: نموده است تقسیم سـید  (»الحکم و اآلداب«و » الکتب و الوصایا«، »الخطب و ا

غه وامر«: رضی در نهج الب   ).الحکم و المواعظ«و » الکتب و الرسائل«، »الخطب و ا
 هـا و  تـوان گونـه   به رغم تقسیم ذکرشده در مقدمۀ کتاب، در فهرست ایشـان مـی  

م«عناوین دیگري مانند  غیـر از آنچـه مؤلـف در هـر بخـش       -» عهـد «و » دعا«، »ک
حظه کرد که جاي سؤال دارد که چرا در این بخش قـرار گرفتـه    -گذاري کرده نام م

مورد بـا   44اي که ذکر شده، فقط تعداد  نمونه 108است؟ براي مثال در بخش اول از 
م «روایات با عنوان  که بقیۀاین در حالی است . مده استآ» خطبه«نام  » دعـاء «و » کـ

بـه  » اوامـر «آید کـه دلیـل عطـف واژۀ     چنین به نظر می) 10-7همان، ص.(آمده است
در عنوان بخش اول، صرفاً اهتمام به الگـوگیري حـداکثري از تبویـب سـید     » خطب«

غهرضی در  بسـا نتـوان بـه     چـه  ،این در حالی است که از جهات ادبی. است نهج الب
ب» ادعیه/ دعا«طۀ منطقی در جایابی مواردي از راب   .ها دست یافت ي خطبه هدر 

  مستدرك نهج البالغهشف الغطا در کا شناسی روش. 5
کاشف  مستدركشناسی  توان روش به منظور معرفی و فهم بهتر این میراث شیعی، می

تـأملی  «و » و ارجـاع  هاي استناد گونه«، »الحدیثی هاي فقه دقت«ر سه بخش دالغطا را 
غهخذ کتاب در منابع و مآ   . دنبال نمود» مستدرك نهج الب

  هاي فقه الحدیثی دقت. 5-1
غـه اگرچه مرحوم کاشف الغطا به دنبال استدراك اثر سید رضی در  اسـت و   نهج الب

هاي متنوعِ استناد و ارجاع پرداخته است، در عین حال بـا تأمـل و    به گونه ،در این راه
توان به مواردي برخورد که بیانگر کوشش تبیینـی مؤلـف و    تدرك میغور در این مس
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تـوان گفـت    بر این اساس اسـت کـه مـی   . الحدیثی اوست گیري فقه معطوف به جهت
تر را براي مخاطب خـود فـراهم    هاي فهم بهتر و صحیح زمینه ،اهتمام وي در این باره

غی توجه«، »شرح لغت«توان به  از جمله این موارد می. آورد می تبیـین  «، »به نکات ب
ت م امـام  «، »شرح و توضیح عبارات«، »ساختار نحوي جم نقد شروح دیگران از ک

م حضرت با خود سخنان ایشان«، »علی بازسـازي  «، »زدا افزوده ابهام«، »تفسیر ک
ف نسخه«و » شده متون تقطیع   . اشاره کرد» ها توجه به اخت

  شرح لغت. 5-1-1
کاررفته در احادیث، گـاه بـه شـیوۀ اجتهـادي اسـت و       واژگان بهفهم و کشف معانی 

م به ذکر معناي واژگان می حدیث پردازد و گاه تقلیدي است؛  پژوه خود به تناسب ک
از نظـر مرحـوم کاشـف الغطـا در     . گیـرد  می  یعنی با استفاده از فرهنگ لغات صورت

هـا درك   هـم معنـاي آن  شود که بدون ف می الفاظی دیده  برخی از سخنان امام علی
  .پذیر نخواهد بود امکان مقصود امام

  :ها اشاره کرد توان به برخی از نمونه می) شیوۀ اجتهادي(از نوع اول
یخلقُه ) 24همان، ص(اي یبلیه» یخلقُه«و  وصف یحیط به؛  یخلقُه دهر . ...الف

ـ      کهنـه کـردن و   «اي و یبلیه یعنی او را کهنه و فرسوده کـرد و هـر دو جملـه بـه معن
  . است» فرسودن

اي  » یســبقه«؛ ...مــن هــرب، خلــق الخلــق علــی غیــر اصــل  یســبقه. ... ب
» پشت سـر گذاشـتن و پیشـی گـرفتن    «یسبقه و یفوته هر دو به معناي ) همان(یفوته
  .است
تبقـی علـی شـیء    » الحالقـه «؛ الحالقـه و تباغضوا فانهـا  . ... ج همـان،  (اي التـی 

یعنی سال قحطی کـه همـه چیـز را ازبـین      ؛که جمع آن حوالقه است الحالقه) 26ص
  .گذارد برد و چیزي را باقی نمی می

ئهنحمده علی . ... د ئـه  «و تظـاهر نعمائـه؛    تظافر آ اي تکـاثر نعمـه و   » تظـافر آ
ئه) 29همان، ص(توالیها   . یعنی فراوانی و برخورداري از نعمت پی در پی ؛تظافر آ

  :اشاره کرد این مواردتوان به  نیز می) استفاده از فرهنگ لغت(ناظر به نوع دوم
ثیر فی النهایإلقال «: چنین نقل کرده است در ذیل خطبه الشقشقیإل العلویإل این  ابن ا
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» لـخ تلک شقشقه هدرت ثم قرت ا: و منه حدیث علی فی خطبه له]: شقشق[فی ماده 
 خطبۀ امـام علـی  براساس قشقه ابن اثیر ذیل واژۀ ش کاشف الغطا با استناد به گفتۀ

  : است هشعري را آورده که این واژه را توضیح داد
رحبی   او کالحسام الیمانی الذکر       لسانا کشقشقإل ا

آور کـه بـا فصـاحت     کنایه از مرد زبان(مانند در گلوي شتر زبانی همسان کیسۀ ریه
  .یا همچون شمشیر یمانی برّان و محکم) سخن گفته است

و « :چنـین آورده اسـت   قاموس اللغـه و در توضیح همین واژه به نقل از همچنین ا
اج، و الخطبـه  هـ  شیء کالرئـه یخرجـه البعیـر مـن فیـه اذا      الشقشقإل: فی القاموسقال 

بن عباس الشقشقیإل العلویإل م  لما قال له لـو اطـردت مقالتـک مـن      ـ   لقوله علیه الس
ـ  هدرت ثـم  یابن عباس تلک شقشقإل: حیث افیضت ـ   شقشـقه  ) 26همـان، ص (رتق

آن را از دهـان خـود    ،آید شتر است که وقتی به هیجان می مانند ریۀ) اي کیسه(چیزي
م حضرت در خطبۀ این کلمه برگرفته. دهد بیرون می شقشقیه اسـت وقتـی کـه     از ک

شود که به خطبه بپردازي و سخن را از آنجا کـه مانـد،    چه می: ابن عباس به او گفت
  !غم بود که برکشید آنچه شنیدي شعلۀ! فرمود هرگزامام . آغاز کنی

  توجه به نکات بإلغی . 5-1-2
غت بسیاري برخوردار است؛ به البیت احادیث اهل ویژه در میـان   از فصاحت و ب

غـه  هـاي   هاي آن بزرگان، خطبـه  ها و نامه خطبه بـه   امیرالمـؤمنین علـی   نهـج الب
غت گونه غـه  لحدید در مقدمۀا دارد که ابن ابی اي فصاحت و ب ، آن را شرح نهج الب

م خالق می م مخلوق و دون ک ) 23، ص1، ج1378الحدیـد،   ابـن ابـی  .(دانـد  فوق ک
م حضـرت     غـت حـداکثري کـ  مرحوم کاشف الغطا نیز نسبت به فصاحت و ب

بـه   هـاي حضـرت   ها و نامـه  توجه نبوده و به میزان مقتضی در برخی از خطبه بی
غی اشاره می این آرایههایی از   نمونه تـوان   کند که براي مثال مـی  ها و صنایع ادبی و ب

  : به موارد ذیل استناد کرد
؛ ...للـذات ا هادم قبلفاتقوا اهللا عباد اهللا، و حثوا فی الطلب، و بادروا بالعمل . ... الف

کنـد کـه    ده و در ادامـه اشـاره مـی   دا معناي عبارت منتخب را بیان کرکاشف الغطا ابت
کنایه عن : اي بالمهمله و المعجمه القاطع«: عی کنایه در این جمله به کار رفته استنو
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کننـده یـا    هـاذم بـه معنـاي قطـع     کلمۀ هـادم یـا   ) 32تا، ص کاشف الغطا، بی(».الموت
  .نابودکنندۀ جریان حیات آدمی است که کنایه از مرگ است

یـراد بـه ان القلیـل الـی      معروف هذا مثل عربی؛ ...فان الذود الی الذود ابل. ... ب
انـدك انـدك جمـع    : شـود  در این مثل، این معنا تداعی می) 47همان، ص.(القلیل کثیر

  .گردد وانگهی دریا شود
مإل شقّ عصاو ان ابیتم ا الفرقه و . .... ج و  کنایه عن التفریق» شقّ عصا«؛ ...هذه ا

م کنایه ب ) 111همـان، ص (ل الحقیقإلاذا کان من معانی العصا الجماعإل لم یکن فی الک
مإل شقّ عصا «عبارت  ف افکندن است، اگـر در  » هذه ا کنایه از پراکنده کردن و اخت

باشد، معناي کنایی در اینجا بـه   -که مصدر است -» عصا«اینجا جماعت، معناي واژۀ 
  . بلکه معناي حقیقی آن مراد است ،کار نرفته

  توجه به ترکیب نحوي. 5-1-3
از پرداختن به فقه الحدیث آنچه ضروري است و در فرایند فهم نقـش  قبل  ،به تحقیق

یکـی از نویسـندگان   . کند، درك ترکیب نحوي روایت اسـت  اي را ایفا می  کننده تعیین
بـه کوشـش کسـانی     التأویل النحوي فی الحدیث الشـریف معاصر، در کتابی با عنوان 

اعـراب  العکبري در کتابی با عنـوان  ، المبرّد و ابو البقاء الروض األُنفمانند سهیلی در 
که به نوعی همۀ نویسندگان به نقش اعراب و نحـو در فهـم حـدیث     الحدیث النبوي

کاشف الغطا هم به نوعی ) 45-33ق، ص1433فهدي، .(اند، پرداخته است اهتمام کرده
اگرچه مرحوم کاشف الغطـا  . در برخی موارد بدین موضوع پرداخته است ،در این اثر
م امام علیدر مقام  م        شرح کامل ک قـرار نگرفتـه و درصـدد بیـان مبسـوط کـ

سازي فهم بهتـر   ، در برخی موارد جهت آمادهمستدركحضرت نیست، ولی در کتاب 
م حضرت کند؛ تـا از ایـن طریـق از     ، نقش نحوي واژۀ مورد نظر را بیان میاز ک

ادامه به دو نمونه از  در. فهم نادرستی که امکان وقوعش وجود دارد، جلوگیري نماید
  :توجه مرحوم کاشف الغطا به ترکیب نحوي اشاره شده است

العـود الباسـقه    الطیبـإل من الشجرة التی منها خلق انبیائـه و انتخـب امنائـه    . ... الف
در این عبارت الطیبـإل  ) 22همان، ص.(للشجرة صفإل »الطیبه«؛ ...الفروع الناظرة الغصون

ایجـاد شـده بـین      دارد به رغم فاصلۀ ن اذعان میمؤلف بدین سا. صفت الشجرة است
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التی منها خلق انبیائه و انتخب (موصوف و صفت به واسطۀ اسم موصول و جملۀ صله
  . نباید دچار اشتباه در ترکیب نحوي جمله شد) امنائه

ل . ... ب فان الجهاد من صدف عن الحق رغبإل عنإل و هب فی نعاس العمی و الض
همانا جهـاد  ) 132همان، ص.(بالرفع خبر انَّ» فریضه«ی العارفین؛ علفریضإل  اختیارا له

با کسی که از حق روي گردانده و در چرت گمراهی و کوري فرو رفته بر آگاهـان و  
نیز به دلیـل تـأخیري کـه در     ، در این بارهاز نظر وي. عارفان، فرض و واجب است 

وي مؤلف مورد یـادآوري  از س» فریضإل«آمدن خبر مبتدا واقع شده، نقش نحوي واژۀ 
  . قرار گرفته است

  شرح و توضیح عبارات. 5-1-4
جـاي   که به نسبت در مـوارد متعـددي در جـاي    مستدركهاي کتاب  از جمله ویژگی

م          ش مؤلـف در ارائـۀ فهـم صـحیح در رابطـه بـا کـ کتاب قابل مشاهده است، تـ
  :در ادامه به چند مورد اشاره شده است. باشد می حضرت
یرید رضی اهللا عنه ان کل فعل او قـول حسـن    ؛...و خیر بخیر بعده النار.. .. الف

یعـد شـرا و کـذلک الخیـر      یودي الی الجنه و یحسبه الناس فی حینه شرا، یجب ان 
یعد خیرا م). 19همان، ص(الذي یودي الی النار یجب ان  تأکید بـر ایـن    ،در این ک

وي در . خوانـد » خیـر «اشـد، نبایـد آن را   که فرجام آن آتش ب» خیري«نکته است که 
تأکید فرموده هر کردار یا گفتار نیکی که مـآل آن بهشـت    گوید امام علی ادامه می

بـه هـیچ وجـه نبایـد آن را در      -ـ اما از نظر مردم ظاهربین نوعی شرّ تلقی شود باشد
  . به حساب آورد» شرّ«زمره 
حداث حتی زهق الباطـل  فبایعت ابابکر عند ذلک و نهضت معه فی . ... ب تلک ا

مام ...و کانت کلمه اهللا هی العلیا و ان رغم الکافرون فصحبته مناصحا ؛ فی هذا یبین ا
م ان سبب رضاه ببیعته ابی بکـر   بکر یرجع الی ارتداد العرب و اضـطرار ابـی   علیه الس

م). 120همان، ص(رضی اهللا عنه لحربهم و هو اشرف ما یعمله انسان اگـر   در این ک
با خلیفه اول مطرح است، به دلیل ماجراي اهل رده است  موضوع بیعت امام علی

طبیعی است کـه در  (خاست میها به جنگ بر باید با آن و اینکه خلیفه اول به ناچار می
  ). گیري امام مصلحت نبود کناره این اوضاع،
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ـ . ... ج إل علیهمـا أشـأم   و قتل طلحإل و الزبیر علی نکثهما و شقاقهما، و کانت الموت
هی ناقإل صالح و الحجر منازل ثمـود  » ناقإل الحجر«؛ ...فخذلوا و ادبروا  ناقإل الحجرمن 

ماید خداوند طلحه و زبیـر  فر در این عبارت، حضرت می). 134همان، ص(قوم صالح
کت رساند و مرگـی را بـر آن   شکنی پیمان را به دلیل  هـا مسـتولی سـاخت    شان به ه

ناقه همان ناقه صـالح  » الحجر إلناق«. صالح را پی کردند که ناقۀتر از مرگ کسانی  شوم
  . است هاي قوم ثمود در زمان حضرت صالح است و حجر، خانه

  نقد شروح دیگران از کإلم امام علی. 5-1-5
برخـی   ایی از سوي مرحوم کاشف الغطـا دربـارۀ  توان شاهد نقده در برخی موارد می

م حضرت در کتب متفاوت شده است که البته در جـاي   تفسیرهایی بود که از ک
اي از ایـن مـوارد    به نمونه ،در ادامه. دهد احاطه مؤلف در این زمینه را نشان می ،خود

  :اشاره شده است
م ...  فصـاحه و صـباحه و سـماحه و نجـدة و     : خصصنا بخمـس و قال علیه الس
همـان،  .(مل غیر ذلکیحت): کاشف الغطا(یعنی عند النساء؛ قلت: ؛ قال الجاحظ...حظوة

بیـان  : دهنـد  حضرت در این عبارت جمع پنج ویژگی را به خود نسبت می). 164ص
جـاحظ در  . فصیح، زیبایی و جمال، جود و احسان، دلیري و شجاعت، منزلت جایگاه

م داشته موارد مذکور را به زنان اختصاص داده،  در حـالی   ایـن تقریظی که بر این ک
کر شده را رد نموده و بیان مرحوم کاشف الغطا تخصیص ذ است که در ادامۀ قول او،

  . لذا براي غیر زنان هم صادق است ؛د که مرجحی براي آن وجود نداردکن می
  با خود سخنان ایشان تفسیر کإلم حضرت. 5-1-6

م امـام علـی     از جمله اموري که احاطۀ دهـد،   نشـان مـی   کاشف الغطا را بـر کـ
ت حضـرت  بارۀب درهایی است که در این کتا دقت بـا دیگـر    شرح برخی جم

  :به برخی از این موارد اشاره شده است ،در ادامه. سخنان ایشان دارد
وهام عن تنال وجوده. الف م    ...الحمدهللا الذي منع ا و : ؛ و مثلـه قولـه علیـه السـ

آورده از حضرت  اي را البته مؤلف خطبه) 17ن، صهما(.یناله حدس الفطن اي ظنها
یناله غوص الفتن«: صورت استبدین که    )21همان، ص(».و 

ً ش مرحوم کاشف الغطـا بـه منظـور   در با عنایت به بحثی که قب   دفـاع از   بارۀ ت
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غه هـاي   برخـی از کوشـش   توان به نوعی به پیشـینۀ  ان شد، میو مؤلف آن بی نهج الب
م حضرت پی برد؛ به عبارت دیگر شی که م ،مؤلف در ضمن بیان ک ؤلف در دفاع ت

ت از لسان امام علی د، در برخی مـوارد هـم بـه    کن می از صحت صدور این جم
به نحوي مسـئله   ،مستقیمرا که چه به صورت مستقیم یا غیر ادعاهایی ،صورت پیشین

جـواب نگذاشـته و پاسـخی را در     دهنـد، بـی   صحت صدور را مورد هجمه قرار مـی 
  .مطرح را به نوعی دفع نموده باشد شبهات ،جواب آن داده است تا به سهم خود

مو قال علیه . ...ب  ): اقـول (؛...نعم البیت الحمام یذکّر النار و یذهب بالدرن الس
م من قوله  بئس البیت الحمام یبدي العوره و یهتـک  «ینافی هذا ما نسب الیه علیه الس

م فی ذم الـدنیا و مـدحها   » الستر  .ن ذلـک باعتبـارین  فانه نظیر ما ورد عنه علیه الس
ي متقیـان کـه     ) 165همان، ص( در این عبارت، کاشف الغطاء در شرح عبـارت مـو

همچنـین   شود و آور میویی است حمام که آتش دوزخ را یادچه جایگاه نیک«فرموده 
چه جایگاه «که فرموده  این جمله با دیگر سخن امام: گوید می» زداید پلیدي را می

  .منافات ندارد» کند کند و رازها را آشکار می ا آشکار میبدي است حمام که عیوب ر
  زدا افزوده ابهام. 5-1-7

جـویی اسـت، کوششـی     الحدیثی که در این کتاب قابل پـی   هاي فقه از جمله ظرافت
به ت با افزودن اضافاتی در  ي آن به جهت فهـم   است که مؤلف در بعضی از جم

، حتـی  انجـام داده اسـت و در برخـی مـوارد    بهتر و جلوگیري از خطا در ادراك متن 
توان بـه نمونـۀ    براي نمونه می. مورد نظر در متنِ مربوط شده است مدعی حذف واژۀ

  :زیر اشاره کرد
ظلمنا ابن ] قالوا[اذا منعتهم مما کانوا فیه یخوضون و صیرتهم الی ما یستوجبون ... 

: این مطلب گفتـه اسـت  مؤلف در توضیح ) 40همان، ص...(ابی طالب و منعنا حقوقنا
صل] قالوا[السیاق فی حاجه للکلمه « ش مؤلف در این است . »و هی ساقطإل فی ا ت

با قرار دادن در کروشـه،   ،کرده سیاق، کمبودي را که در جمله احساس میبراساس تا 
م خود   . اضافه کند براي تمایز با ک

پذیرفته در  هاي صورت بر حذف هاي ایشان مبنی توان به دقت می ،در موارد مشابه
اگرچه تصریحی به محذوفات ندارد، تذکر جملـه یـا واژگـان    . اصل اشاره کرد نسخۀ
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م حضرت داده است ایشـان در   تـوان بـه جملـه    براي نمونـه مـی  . محذوف را در ک
م لیـتم    «: که گفته است توضیحی دیگر اشاره کرد کان هنا جمله قد سقطت مـن الکـ

اي بوده است که ساقط شـده تـا نظـم و نسـق آن      ا جملهدر اینج) 39همان، .(»النسق
  . حفظ شود

  شده بازسازي متون تقطیع. 5-1-8
نقل قسمتی از حـدیث را  قطعه کردن و در علم حدیث،  تقطیع در لغت به معنی قطعه

حاً بدین ترتیب که یکی از راویان حدیثی را به طـور کامـل    .نامند تقطیع آن می اصط
تنهـا بـا    ،را راوي دیگري یا خود آن راوي در نقل دیگرش همین حدیث وکرده نقل 

 )158ش، ص1386چی،  شانهمدیر.(کند بخشی از آن گزارش می
: انـد  تقطیع را به اعتبار همین دو معنا، در دو موضع مختلف به کـار بـرده   ،محدثان

ی از حـدیث و تقطیـع بـه معنـاي     تقطیع به معناي تلخیص کـردن یـا انتخـاب بخشـ    
ش، 1392پـاکتچی،  (دن و توزیـع قطعـات مختلـف حـدیث در ابـواب     قطعه کر قطعه
عتـر،  / 110ق، ص1428ابوریـه،  (»تقطیع به اختصـار «و به نوع اول، ر  از این) 327ص

گفتـه  ) 110ق، ص1428ابوریـه،  (»تقطیع به توزیع«وع دوم، و به ن) 231ق، ص1413
ن عبدالصـمد  موضع آثار درایإل الحدیث امامی همچون شهید ثانی و حسین ب .شود می

 .سـت به شـرط عـدم خلـل در معنا   ) اختصار به(عاملی در این خصوص، جواز تقطیع
نهـج  نوع کار سید رضی در ) 154ق، ص1401عاملی، / 317ق، ص1408شهید ثانی، (

غه غـه  درخصـوص کتـاب   . یعنی تقطیع به اختصار اسـت  ،از نوع اول الب ، نهـج الب
و نـه معنـایی صـورت گرفتـه اسـت، یـا       هاي ادبی  اختصار و تقطیع بر مبناي ترجیح

همین ویژگی . بوده استغالب هاي معنایی  بر ترجیح ،هاي ادبی در آن حداقل ترجیح
غهموجب شده است تا برخی از شارحان  ) 8، ص1ق، ج1360، خویی: ك.ر(نهج الب

ك تـوان بـه ارزیـابی     نمـی  ،هـاي اصـحاب حـدیث    این نیاز را احساس کنند که با م
  )332ش، ص1392پاکتچی، .(یف رضی در این کتاب پرداختهاي شر تقطیع

م امـام         بنابراین از جمله انگیزه هاي اصـلی سـید رضـی در تقطیعـاتی کـه در کـ
مرحوم کاشـف الغطـا در   . انجام داده، به قصد انتخاب و تلخیص بوده است علی

ش است تا در کتاب  وه بر شناسایی و ذکـر برخـی از سـخنان     مستدركت خود، ع
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غهضرت که در ح به آن تصریح کرده اسـت؛ ماننـد   نیامده و خود ایشان هم  نهج الب
هـایی از اقـدام سـید رضـی      به نمونه) 44تا، ص کاشف الغطاء، بی(»بدون الف« خطبۀ

ت حضرت بنا بر ترجیح هاي ادبی اشاره کرده و به بازسازي ایـن   مبنی بر تقطیع جم
ً  کوششی که چنان متون بپردازد؛ بیان شد، دفاعی عملـی بـراي اثبـات صـحت     که قب

غهانتساب  شده مبتنی بـر منـابع    بود و بازسازي موارد تقطیع به امام علی نهج الب
توانست بهتـرین دلیـل بـراي انتسـاب و صـحت       به نوبۀ خود می ،پیش از سید رضی

ت مورد نظر به امام علی   . باشد استناد جم
ش است  کنـد،   در مواردي که به روایتی اشـاره مـی  از این رو، کاشف الغطا در ت

 ، نسـخۀ امـر  هـا را دیـده و بـدون ارزیـابی سـندي و رجـالی در نهایـت        تمام نسـخه 
و » منها«به کمک عبارت  ،البته در جریان این امر. اي را در اختیار قرار دهد شده متصل

ـ  هـاي قبلـی متمـایز مـی     ا از بخش، موارد اضافه شده ر»و منها علی روایإل اخري«  دکن
که اگرچه خود تفکیـک از سـوي   ) 105 و 96، 89، 84، 78، 43، 31همان، ص: ك.ر(

رود  نماید، انتظار ارزیابی سندي و رجالی از یک عالم حـدیث مـی   ایشان ارزشمند می
ش  با نوع کتاب که مستدرك است، قابل توجیه است؛چه بسا که  شرایطی که تمام ت

ی بـه صـحت انتسـاب و صـدور سـخنان از      گوی کاشف الغطا در دفع شبهات و پاسخ
  .است لسان علی

ت      مستدركمرحوم کاشف الغطا در کتاب   به همۀ مـواردي کـه برخـی از جمـ
غهها در  خطبه وي اشاره  ۀاین گفتتوان به  کند؛ براي نمونه می آمده، اشاره می نهج الب

مـن کتـاب    قول السید الشریف بعض فقرات من هذه الخطبه فی باب الثالـث : کرد که
روي السـید فـی الـنهج مـن اولهـا و آخرهـا       «: و یا ایـن سـخن  ) 20همان، ص(النهج

اشاره کـرده   به آن و مطالب دیگري که در جاهاي دیگر این اثر) 25همان، ص(»جم
ــت ــان، ر.(اسـ  162، 158، 154، 152، 130، 128، 116، 94، 90، 62، 60ص: ك.همـ

  ...)و
سید رضی اتفاق افتـاده، خطبـۀ    ع از ناحیۀی که در آن، موضوع تقطیاز جمله خطب

است که البته مرحوم کاشف الغطا به عنوان اولین خطبه در کتاب » الوسیله«موسوم به 
ده است و این عنـوان در  کرخود از آن یاد کرده؛ اگرچه به عنوان آن اشاره ن مستدرك
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ف کاشـ ) 92ق، ص1404ابن شعبه حرانـی،  .(جویی است قابل پی تحف العقولکتاب 
الغطا در پایان خطبه بیان کرده است که سید رضی فقرات مختلفی از این خطبه را در 

به این نکته نیـز اشـاره کـرده     ،در ادامه. ها و کلمات قصار آورده است بخش حکمت
غهاست که بعضی از فقراتی که سید رضی در  از جهت کیفیـت و   نقل کرده، نهج الب

غـه موضع، مخالف است با آنچه در کتاب  آمـده اسـت؛ چـه اینکـه      ستدرك نهج الب
م امـام    زیاد بودند و آن کسانی که این روات از آن روات امام علی را  هـا کـ

در نتیجه روات مختلـف ممکـن اسـت کـه یـک      . اند اند، نیز بسیار زیاد بوده نقل کرده
  )21-20تا، ص کاشف الغطا، بی.(خطبه را به کیفیات مختلف نقل کنند

توان به خطبۀ دیباج اشاره کـرد کـه مرحـوم کاشـف الغطـا در       ها می از این نمونه
از اول و آخـر خطبـه را در    یهـای  ابتداي خطبه اذعان کرده است که سید رضی بخش

غهجاي  جاي طویلی  در حالی است که خطبۀ مذکور، خطبۀاین . آورده است نهج الب
ید اشاره کرد که کاشف الغطـا  البته با 8.جویی است ل پیببوده و در منابع روایی نیز قا

رده و بـه نـوعی مترصـد    تمام خطبه را نیاورده است و صرفاً به بخشی از آن اشاره کـ 
غهبا این خطبه در  گرفته از سوي سید رضی در ارتباط تقطیع صورت   .است نهج الب

  ها توجه به اختإلف نسخه. 5-1-9
ندهاي مختلـف از یـک   توجـه بـه سـ    ،از دیگر امتیازات کاشف الغطا در ایـن کتـاب  

ش کرده در حد امکان. روایات است هـاي مختلـف را کـه در روایـات      قرائت ،او ت
  . متفاوت آمده، بیان کند

 به منظورها متعلق به سید رضی است،  زمانی بیان دو نقل که همیشه یکی از آن هم
ف روایات، مزیتی است که بـه نظـر مـی    رسـد از سـوي مرحـوم     توجه دادن به اخت

وه بر کارکردهاي حدیثی کـه  کا شف الغطا به صورت تعمدي اشاره شده است که ع
ت مورد نظر بـه امـام علـی     بر آن مترتب است، به نوعی به صحت انتساب جم

توان به باب سـوم کتـاب اشـاره کـرد؛ آنجـایی کـه        ده باشد؛ براي نمونه میاشاره کر
غهکاشف الغطا مشابه بخش کلمات قصار  ت امام را کـه  ، صد نهج الب جمله از جم

عبارت مورد نظر این جملـه اسـت کـه حضـرت     . جاحظ گزارش کرده، آورده است
ح حالک«: اند فرموده امیر ولی آنچه سید رضی . »لم یضع من مالک ما بصرك ص
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غهدر  : چنـین اسـت   عبارت سید رضی ایـن . با این نقل متفاوت است آورده، نهج الب
  )158-157همان، ص(».ظکلم یذهب من مالک ما وع«

نهـج  کـه در  » الحکمإل ضالإل المؤمن و السعید من وعظ بغیـره «نمونۀ دیگر عبارت 
غه آمـده  » الحکمإل ضالإل المؤمن فخذ الحکمإل و لـو مـن اهـل النفـاق    «به صورت  الب
 کاشـف الغطـا در ایـن بـاره بـه نقـل ابـن شـعبه حرانـی در          ) 158همـان، ص .(است

الحکمإل ضالإل المؤمن فلیطلبها و لو فی ایدي اهل «: ستنیز اشاره کرده ا تحف العقول
  ) 158همان، ص(».الشر

نیـز دنبـال    170و  162، 159توان در صفحات  دیگر از این موارد را می هاي نمونه
  . کرد

  هاي استناد و ارجاع گونه. 5-2
عنـوان   تـوان بـه بحثـی بـا     م کاشف الغطـا، مـی  هاي فقه الحدیثی مرحو در کنار دقت

مرحوم کاشف الغطا در نسبت . رجاع در نوع کار ایشان اشاره کردي استناد و اها گونه
غـه با منابعی که سید رضی در گردآوري  بـا انـواع    ،هـا اسـتفاده کـرده    از آن نهج الب

هـا   از آن... از منابع روایی، تاریخی، سـیره و  مستدركهایی که در تدوین کتاب  نسخه
سـبت  اول تأیید نسخۀ سید رضـی ن  گونۀ: ه است، به دو گونه عمل نموداستفاده کرده

هـایی   ، نمونـه در ادامـه . نکـردن دربـارۀ نسـخ   قضاوت  به نسخۀ مستدرك، گونۀ دوم
  . هریک آمده است درخصوص

  سید رضی نسبت به نسخۀ مستدرك تأیید نسخۀ. 5-2-1
 مسـتدرك کاشف الغطا به برتري نسخه سید رضی نسبت به آنچه در  ،در برخی موارد

ایـن حـرص شـدید مؤلـف      ،ولی با استناد به تصریح خود. کند ست، اذعان میآمده ا
یک نمونه از عبـارت  . دارد از اینکه به نسخۀ سید رضی اکتفا کند است که او را بازمی

وي هذا الکتاب فی النهج بروایـإل اخـري تختلـف مـع     ر«: چنین استوي در این باره 
یإل النهج و لکنا حرصا علی جمع کل مـا  هذه الروایإل و ان اصح الروایتین عندنا هی روا

نا امیرالمؤمنین ذکرنا هذه الروایإل کاشـف الغطـا در   ) 116همـان، ص (».ینسب الی مو
غاین نامه در : گوید این عبارت می سید رضی بـا ایـن روایـت کـه او نقـل       ۀنهج الب

تر همان روایـت سـید رضـی     از نظر کاشف الغطا روایت صحیح. متفاوت است ،کرده
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قۀ وافر در گزارش و انتساب همۀ، اما به دلیل است منسوب  آنچه به امام علی ع
  . است، او این روایت را هم ذکر کرده است

  نسخ رۀدربا نکردن قضاوت. 5-2-2
 مسـتدرك گونه از ارجاع و استناد در کـل کتـاب    توان شاهد این در موارد متعددي می

ه کرده است که سـید رضـی فقـرات    بود، ارجاعی که مرحوم کاشف الغطا در آن اشار
دنبال شده در برخی موارد با نسـخه   مستدركمختلفی از این نقل را آورده و آنچه در 

ف است، در عین حال برتـري  ز ایـن دو  یـک ا  اي از سـوي هـیچ   سید رضی در اخت
  . ها وجود ندارد آن کتاب در ارتباط با نسخۀ

می که از حضرت ، به این نکته بـدین صـورت   آورده براي نمونه در پایان ک
م فـی الـنهج و قـد ذکرنـاه هنـا لمـا بـین         «: کهاست اشاره کرده  اقول روي هذا الکـ

ف خت   )62همان، ص(».الروایتین من ا
او . نمونۀ دیگر بیانی است که کاشف الغطا در ابتداي خطبۀ شقشـقیه آورده اسـت  

ت کرده و قبل از او نیـز  بر این نکته تصریح کرده که سید رضی هم این خطبه را روای
اگرچه در بعضی از الفاظ  ؛اند اند و همۀ روایات در معنی متفق دیگران آن را نقل کرده

ف دارند اي اسـت   ، نسـخه ذکر شـده  مستدركاي که در کتاب  نسخه. با یکدیگر اخت
غهکه در  نیامده و به عبارت دیگر، ایـن روایـت را شـیخ صـدوق بـه اسـناد        نهج الب

و مؤلـف نیـز بـه آن    ) 501ص، 1تا، ج شیخ صدوق، بی(ابن عباس نقل کردهمعنعن به 
  ) 90تا، ص کاشف الغطا، بی.(ده استاستناد کر

به این موارد باید گونۀ دیگري را اضافه کرد که مؤلف تصـریح نمـوده بـه اینکـه     
م مورد نظـر را نیـاورده اسـت    در جوامـع روایـی بـا     ،اگرچه سید رضی خطبه یا ک

فات زی اي  ناظر به خطبـه مثال مورد بحث . رو هستیم هادي در اکثر فقرات آن روباخت
لف خالیإل«است که به  طرفه آنکه مرحوم کاشف الغطا به منـابع  . معروف است» من ا

 :او در این باره گفته است. کند عامه نیز عنایت داشته و در ابتداي خطبه به آن اشاره می
م خالیإل م« لف رواها الخاصإلو من خطبإل له علیه الس   ) 44همان، ص(».إلو العام ن ا

حتی در مواردي نیز خود مؤلف به اعتبار سند و منبعی کـه از آن روایـت را نقـل    
کند، ولی همین نکته هم موجب نیاوردن آن در کتـاب   کند، به نوعی خلل وارد می می
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اي مؤلف منبعی غیر از آن را در دسـت نداشـته اسـت؛ بـر    ، زیرا مستدرك نشده است
آورده، تصریح مؤلف بر ایـن نکتـه مـورد     33اي که در صفحه  نمونه در انتهاي خطبه

من اصل سقیم لم یتهیأ لنا سواه، و قد  ل نقلنا ما اثبتناه من هذه الخطبإلاقو«: تأمل است
  ) 35همان، ص(».ترکنا کثیرا منها لذلک

   مستدرك نهج البالغهخذ کتاب تأملی در منابع و مآ. 5-3
ایـن   .چه بسا بسی بزرگ جلوه نماید ،هاي حدیثی در آغاز هاي کتاب  عفبرخی از ض

پژوهی عالمان دینی را نباید خـارج از بافـت و    حالی است که موقعیت کار حدیث در
پاسخ  کم ما را به فایدۀ توجه به این نکته دست. گرفتموقعیت تولید آن متون در نظر 

ر ضعف یک اثر حدیثی یا رجـالی یـا   کند که در عصر ما ب هایی رهنمون می به پرسش
  .هر اثر دیگر ناظر است

غدرباره کتاب  مرحوم کاشف الغطا نیز این نکته صادق اسـت   ۀمستدرك نهج الب
عنوان  باویژه کتاب دیگر ایشان  هاي مختلف کتاب و به با تأمل در بخش ،و به وضوح

غه   .دتوان این مطلب را مشاهده کر ، میمدارك نهج الب
بـه اسـناد روایـات     ،ما با کتابی مواجهیم که مؤلف آن در اثر خـود  ،داي امردر ابت

فهرستی از  ،»المصادر«عنوان بخشی به نام  در پایان کتاب خود با صرفاًاشاره نکرده و 
این در حالی است که در برخی موارد در مـتن  . ده استاده را تهیه کرمنابع مورد استف

ش نموده اسمستدركکتاب  ت تا بـه طـور مشـخص مرجـع کتـاب و در      ، مؤلف ت
تـوان بـه تصـریحات کاشـف      بعضی موارد به اسناد آن هم اشاره کند؛ براي نمونه می

غریـب  جـاحظ،   البیـان و التبیـین  ، تاریخ طبري، سجادیه ۀصحیفالغطا به منابعی مانند 
ـ ابـن عبد  عقد الفریدابن قتیبه و الحدیث  145، 93، 85، 84، 58ص.(ه اشـاره کـرد  رب ،

  ...)و 157، 154، 153
منـابع   درخصوص» المصادر«در اینجا، صراحت مؤلف در بخش  برانگیز تأمل ۀنکت

  لمـا کـان هـذا الکتـاب کتکملـه و تتمـیم       «: بیان که بدین ،خویش است ۀمورد مراجع
غإللنهج ا مرجع و قد ترجح  لب سار سیره و جري علی منواله فلم یذکر فیه مصدر و 

ة مراجع خارج الکتـاب لمـا قـد یحصـل فـی ذلـک مـن الفائـد        ان نذکر المصادر و ال
نهـج  تکملـه و تمـیم    چون این کتاب به مثابـۀ ) 190مان، صه(»: ...ها هی شاءاهللا و ان
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غه غمانند خود  آید، به شمار می الب سید رضی، مصـدر و منبعـی بـراي آن     ۀنهج الب
توان سخنان حضرت  منابعی را که به طور کلی می ،ولی در عین حال ،ذکر نشده است

بـه نـوعی بیـانگر     ،این عبارت به وضـوح . را در آنجا سراغ گرفت، متذکر شده است
غهتقلید حداکثري از مشی سید رضی در کتاب  بسـا بتـوان گفـت     چه. است نهج الب

 ،اثر خویش داشته که به نحـوي توجهی به بستر اجتماعی  ،مؤلف کتاب در این بخش
غه اکثري دربارۀالقاي شبهات حد ناظر است بر در عمل با این . و سید رضی نهج الب

غـه  به سید رضی در عدم تصریح بـه منـابع    تواند کار خود، سرزنشی که می  نهـج الب
  . داشته باشد، منتفی ساخته است

  گیري نتیجه
غهبا نگارش کتاب  مرحوم کاشف الغطا غهدرصدد دفاع از ، مستدرك نهج الب  نهج الب

هـاي خانـدان کاشـف     ترین شخصـیت  با مروري بر مهم. بهات استدر برابر هجوم ش
هـاي   توان به مؤلفۀ مشترکی مبنی بر دفاع از کیـان اعتقـادات شـیعه در بـازه     الغطا می

. هادي بن عباس کاشف الغطا از این قاعده مسـتثنی نیسـت   . زمانی مختلف اشاره کرد
وي در کتـاب   .تردید تدوین ایـن کتـاب بازتـاب محـیط اجتمـاعی نجـف اسـت        بی

غـه  آوري  مستدرکش درصدد است تا نشان دهد که سـید رضـی در جمـع    ، نهـج الب
غه راهی خطا نرفته و انتساب  از این . امري صحیح است به حضرت امیرنهج الب

ها و وصایاي موجود  شده از خطب یا نامه مؤلف به صورت متعدد به موارد تقطیع ،رو 
غهنهج الدر  کـه قبـل از زمـان    ... استناد به آثار حدیثی، تـاریخی و  اشاره کرده و با ب

سید رضی تألیف شده، درصدد اثبات این حقیقت است که قبـل از سـید رضـی نیـز     
ت را حتی با سند کامل در این آثار پـی  می جـویی کـرد و ایـن     توان ردپاي این جم

غـه  ترین دلیل براي نفی عقیـدۀ عـدم صـحت انتسـاب      بهترین و محکم بـه   نهـج الب
 . است حضرت امیر

غـه شناسی کاشف الغطا در  روش محورهـایی ماننـد   براسـاس  ، مستدرك نهج الب
خذ کتاب تأملی در منابع و مآ«و » هاي استناد و ارجاع ونهگ«، »هاي فقه الحدیثی دقت«

، »شـرح لغـت  «ا، در محور فقه الحـدیثی کاشـف الغطـ   . تقابل بررسی اس» دركمست
غی« نقـد  «، »شرح و توضـیح عبـارات  «، »توجه به ترکیب نحوي«، »توجه به نکات ب
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م امام علی م حضرت با خود سـخنان ایشـان  «، »شروح دیگران از ک ، »تفسیر ک
ف نسخه«و » شده بازسازي متون تقطیع«، »زدا ابهام ۀافزود«  را وجهـۀ » ها توجه به اخت

  . اهتمام خود قرار داده است
رجـاع در ایـن مسـتدرك دنبـال شـده، تبیـین       هاي اسـتناد و ا  آنچه در بخش گونه

طیـف  . در دو طیـف قابـل تقسـیم اسـت     ،هاي استناد است که به طور مشخص مدل
نکـردن در  قضاوت دربارۀ نسخۀ مستدرك، طیف دوم نخست تأیید نسخۀ سید رضی 

  .رابطه با نسخ
شی براي جمـع همـۀ   دربارۀ منابع کتاب، این نکته شایستۀ ذکر است که مؤلف ت

گـویی بـه    ه است و کتاب او کوشش عملی اسـت بـراي پاسـخ   ن حضرت نکردسخنا
غهشبهات ناظر به انتساب  ایـن نکتـه از رهگـذر تأمـل در     . به امام علـی  نهج الب

  . شود مصادر و مراجعی که در آخر کتاب آمده، معلوم می
  

  :ها نوشت پی
غه نهج مستدرك کتاب که است ذکر شایان البته. 1  قبل سال ده قمري، دقیقاً 1351 الس در ابتدا الب
، 1401اسـتادي،   /270، ص1ق، ج1405خطیـب،   حسـینی (.اسـت  رسیده چاپ به مؤلف وفات از

غه نهج مدارك کتاب) 56ص  رسـیده  چاپ به قمري 1354 سال در ابتدا نیز عنه شبهات دفع و الب
 از هریک ابتدا در رو  این از) 56، ص1401استادي،  /261، ص1ق، ج1405خطیب،  حسینی(.است
 قالـب  در ،بعـدي  نشرهاي در و اند یافته انتشار ساله سه زمانی فاصلۀ در ،مستقل طور به مذکور آثار
 .است شده منتشر کتاب یک

. هجري و در نجف دیده به جهان گشود 14و  13 در سدۀ ازده امامیخاندانی از عالمان شیعی دو. 2
شیخ الشریعه اصفهانی، سید کاظم یزدي، شیخ محمد پس از طی مقدمات علوم، فقه و اصول را نزد 

از طه نجف، سید حسین قزوینی، سید محسن صدر کـاظمی و  . طه نجف و آخوند خراسانی خواند
را در شعر و ادب، شهره بود تا بدانجا که او . حدیث نائل آمد شیخ آقا رضا اصفهانی به کسب اجازۀ

عالمان معروفى از آل کاشـف  . اند در عراق دانسته چهاردهم قمري گذاران نهضت ادبی سدۀ از بنیان
 ،ایـران  ،منشأ اثرات مهـم علمـى و سیاسـى در عـراق     ،در روزگار خود کیاند که هر برخاسته الغطا

مى و جوامع شیعى بوده عالمان، اصولى بودن آنـان و  هاى این  از ویژگى. اند برخى از کشورهاى اس
هاى اصـولى وحیـد    اینان در گسترش اندیشه ،از این رو. است گیر ایشان با عالمان اخبارىیپ ۀمبارز

م 20/ ق14 ۀو انتقال آن به عالمان و فقیهان سد »استاد کل«مشهور به ) م 1792/ ق  1207د (بهبهانى
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 )106، ص2، ج1367یوسفی اشکوري، .(اند نقش مهمى ایفا کرده

) ق1227(جعفـر بـن خضـر بـن یحیـی     گذار ایشان، یعنـی   براي مثال، در عداد آثاري که از بنیان. 3
اره کرد که به نوعی حکایتگر توان به سه اثر اش معروف به شیخ جعفر کاشف الغطا به جاي مانده، می

در رد  کشف الغطا عن معایب میرزا محمد عدو العلماءکتاب : گفته از این خاندان است پیش روحیۀ
الحق المبین فی تصویب المجتهدین و ب کتا شیخ محمد بن عبد النبی نیشابوري، آراي عالم اخباري

خباریین در  منهج الرشاد لمن اراد السدادها و کتاب  در راستاي محکوم کردن اخباري تخطإل جهال ا
هـاي ایـن    از دیگر شخصیت. شود نقد و رد آراي وهابیان که نخستین اثر در این حوزه محسوب می

در نقد وهابیـان   اآلیات البیناتکتاب : از جمله ؛تخاندان نیز آثاري با این رویکرد به جاي مانده اس
، 2، ج1367یوسـفی اشـکوري،   )(ق1373(و بهائیان از محمـد حسـین بـن علـی آل کاشـف الغطـا      

م و النصرانیإل الموسوم بالحق المبین فـیمن  و کتاب الر) 106ص س د علی النصاري حاکم فیه بین ا
، ق1420کاشف الغطـا،  ).(ق1366(کاشف الغطاهادي آل  از محمدرضا بن یجب اتباعه من المرسلین

   )3ص
شود و اهل حدیث بیشـتر   با دور شدن از زمان نزول وحی، نگارش کتب حدیثی مستقل کمتر می. 4

نگـاري در فرهنـگ مکتـوب     مسـتدرك . رونـد  پیشـین مـی   به دنبال شرح و توضیح کتب اعتباریافتۀ
می، پژوهشی است نکته دگان مسلمان پرداختن بـه آن را بـه هـدف    نویسن ،سنجانه که از دیرباز اس

ح و نقد آثار پیشینیان ضروري یافتند و گونه هاي  هاي مختلف از مستدرك را در حوزه تکمیل، اص
می به قلم آوردند می، به نـوعی از   ،به تدریج. گوناگون علوم اس مستدرکات در فهرستگان آثار اس

   )44ش، ص1387راد، .(رهایی یافتکتاب دینی تبدیل شد و تألیف آن ضوابط و معیا
محـدث نـوري بـر کتـاب      مستدرك الوسائل: توان برشمرد ها را می در میان آثار شیعی این نمونه. 5

محمدباقر موحد ابطحی  مستدرك از علی نمازي شاهرودي، و مستدرك سفینإل البحار، وسائل الشیعه
مه بحرانی عوالم العلوم و المعارفاصفهانی بر    .ع

غهایی که بعد از مرحوم کاشف الغطا نیز مستدرکات دیگري بر تا ج. 6 به نگارش درآمـده   نهج الب
غـه و مشـکاة الصـیاغه    : اند از عبارتکه براي نمونه است  اثـر سـید حسـن میرجهـانی      مصـباح الب

غهاصفهانی،  تمـام نهـج   جلـد،   14اثـر محمـدباقر محمـودي در     نهج السعادة فی مستدرك نهج الب
غه غه ثانیز سید صادق موسوي، ا الب  .اثر جعفر حائري نهج الب

7 ... .  یشذ منه شاذ و  یند نـاد م حتی  مه علیه الس و  ادعی مع ذلک انی احیط باقطار جمیع ک
مقدمـه  (بل  ابعد ان یکون القاصی عنی فوق الواقع الی و الحاصل فی رقبتی دون الخارج من یـدي 

غه، سید رضی جوانب سخنان امام به طـوري احاطـه پیـدا     ۀکنم که من به هم ادعا نمی...  ):نهج الب
کمتر از آنچه بـه   ،و آنچه در اختیارم قرار گرفته ام ، بیش از آن باشد که یافتهام ام که آنچه نیافته کرده
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 )37، ص1381مقدمه سید رضی در نسخه صبحی صالح، .(دستم نیامده است

یحضره الفقیه. 8 مالیبرقی،  محاسنشیخ صدوق،  لشرایععلل او  من   تحف العقولشیخ طوسی،  ا
 )296، ص7تا، ج به نقل از مدرس وحید، بی.(ابن شعبه
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