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چكیده
کتاب شالریف نهجالبالغه بخشی از سخنان گهربار امیر بیان حضر علی است
که توسال س الیدرضالی  ،گردآوری شالالدهاسالالت .این کتاب از وجوه مختلفی چون
ُ
چندبعدی
الفاظ و جمال  ،بافت و هندسه کال  ،سحر بیان و معانی و تأثیر بر جان،
بودن و ...بینظیر اسالالت .بااینهمه ،نقدهایی نیز بر نهجالبالغه و روش گردآورنده
آن مطرحشالده که بسالیاری منصفانه نبوده و برخی نیز نیازمند تأمل و بررسی دقیق
علمی اسالالالت .ازجملالۀ این نقدها ،نقدهای عالمه محمدتقی شالالالوشالالالتری مؤلف
بهجالصالباغه فی شالرح نهجالبالغه اسالت که در مواردی روش سیدرضی

را دچار

لغزش دانسالالتهاسالالت .این مقاله درصالالدد اسالالت که نقدهای عالمه را تحلیل علمی
نموده ،صحت یا عد صحت آنها را ارزیابی کند .نتیجه تحقیق حاضر این است که
در برخی موارد (مالانند خطبه و نامه  ،78حكمت  772 ،778و...ا نقد عالمه بر
سیدرضی

وارد بوده و در مواردی نیز (مثل خطبه  ،27حكمت  887و...ا صحت

مسأله از دید عالمه پنهان مانده و نقدی بر سید پذیرفته نیست.
واژگان کلیدی
اما علی ،سالیدرضالی

 ،نهجالبالغه ،عالمه شوشتری ،بهجالصباغه ،شبهه

شناسی.
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مقدمه

کتنب ناجممبالغه ههوسخریه سخردرضخ

(اتوف  )406گادآور و تدوی شخد مست .میشن مزنظا

دمنش و نرز روحرنت هیاد ،نظاینت ژرف و مدب مز افنخا خنندم پنک پرنابا هه شؤنر ا رود.
ناجممبالغه که در فاهاگ مسخالا انناد آفتنب نرؤاوز ا درخشخد و صدف اشحو هه گوهاهنی
مز حکؤتهن لنمره مسخت ،شخنال  241خطبه 29 ،نناه و  489کیؤه مز سخنان گااهنر پرشوم اوحدم
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

مست و مز وجو انتیف شگفت و ه نظرا مست ممفنظ و جؤالت ،هنفت و هادسه کال  ،اوسرق  ،مطنفت
و سخخحا هرن و اعنن و تأثرا هاجن (شخخااسخختنن ،1395 ،

19م دمشخخند تاامن  ،1322 ،صخخص -152

 .)153هدو شخک سنان هزرگن و صنح نظام در ادح و ستنیش مارا اماان  غراقنهلمنکنر مست
ً
و شخنهکنر مو ،در جن خود کناال صخحرد مست .وم
و همچار سخنان میشخن درهنر سخردرضخ
نبنید مز نقدهن احققننه و اشفقننهم که پراماو ناجممبالغه شد مست ،رویگادم هود.
هعد مز تأمرف ناجممبالغه ،مز سخخو دمنشخخؤادمن چو مه خیکن (ّ ،) 681
ممص خفد ( ) 236و ...
شخخخبانت نسخخخبت هه مسخخختاند می کتنب هه مان لی  اطاح شخخخد که پس مز آ زاراه اح شخخخباه در
ناجممبالغخه هام مفامد اخنناخد محؤخد مار و  ...فامهم شخخخد .قخنم می شخخخبانت لبنرتاد مز شخخخبانت
شخکی (مفظ ) ،شخبانت امهب  ،شخبانت اعاو (اضخؤو ) و شبانت مساند انناد لد وکا مسننرد و
اصخخندر در ناج ممبالغه ،اشخختاکنت نقی ارن ناجممبالغه و دیگام ( .حنج خنن ،1433 ،صخخص-148
 )163الز هه وکا مست که مندیشؤادم مسالا انناد شرخ هند کنشف ممغطنء ،خطر حسرا  ،لالاه

122

مارا و احؤد دشخت و  ...هه پنسخخ می شخبانت در کت خود پادمخته مند .هؤچار اقنالت نرز مز سو
پهوهشخگام ناجممبالغه در شباه شانس ناج ممبالغه و پنسخ هه آ هه رشته تأمرف درآاد مست .اقنالت
چو «شخخباه دنرنگایز و یند ااگ در ناج ممبالغه و نقد آ هن تکره ها فضخخن صخخدور» « ،نقد و هارس خ
شخباه دقت وصخف و غامهت تصویا در ناجممبالغه»و «تحیرل و نقد شباۀ وجود مصطالحنت فیسف -
حکؤ در ناج ممبالغه» که می اقنالت هه شخبانت در اوضخوش خن

احتومی مز ناج ممبالغه پنسخ دمد

مند .هه لالو پهوهشهنی نرز در هنب پنسخخ شبانت ااهو هه مساند ناج ممبالغه منجن گافته مست مان در
رمهطه هن گونهشخخانس خ و هارسخخ منتقندمت لالاه شخخوشخختا درهنرۀ لؤیکاد سخخردرضخخ

در گادآور

ناجممبالغه پهوهش منجن نگافته مست که می اقنمه لاد دمر آ مست.
شخاح لالاه شخوشختا ها ناجممبالغه هه نن «هاجممصخبنغه» شخاح هسرنر گستاد هه جات تسیط
هخنال میشخخخن هخه ااخنهع حدیال  ،رجنم  ،تنرین و اتؤنیز مز شخخخاوح دیگا هه جات روا اوضخخخول آ

122

.)13

ا هنشد ( .ک .مستند ،1361 ،

میشخخخن در هاجممصخخخبنغه ضخخخؤ تجیرل فاموم مز سخخخردرضخخخ

 ،منتقندمت ها و در اورد روا

پهوهش خ مو در ناجممبالغه ومرد نؤود و تصخخاید دمرد که گنه روا کنر سخخردرض خ
نبود مسخت (شوشتا  ،1326 ،ج ،1

خنم مز مشخخکنل

 .)20ممبته ها هرچ پهوهشگا پوشرد نرست که نقد آرمء اوج

پرشخخخافت لیم مسخخخت و منتقند ها کنر یک احقق ،مز لظؤت و درسخخخت آ نؤ کنهدم زیام احقق یک کنر
هسخرنر مز لروب آ شانخته و ها اف ا شود .منتقند و منتقندپمیا  ،ساانیهم مرزند هام مصالح کاد
هه شخؤنر ا رود که سخب رشد شانخت شد و ها نقطههن مهان منگشت گممشته ،ضعفهن و سست هن رم
در گادآور

نشخخن ا دهد .هدف می اقنمه هارسخ دیدگن هن و منتقندمت لالاه ها لؤیکاد سخخردرضخ

ناجممبالغه ا هنشخد .شخروۀ کنر نرز کتنهنننهم و مز نوش تحیری مسخت .سخنختنر مجؤنم می اقنمه مز شش
هنش تشخکرلشد مست که لبنرتاد مز  -1مشتبن در منتسنب محندیث پرنابا و مان حس  هه مان
لی  -2 ،تقطرعهن ننهجن در حدیث -3 ،نقل نسخنههن آسر دید (تحایف و تصحرف) مز حدیث،
 -4نقل نسخخنه (هدل) هن غرا مصخخرل مز یک حدیث (اامجعه هه محندیث کمملتبنر مهل سخخات) -5 ،نقل
نسنههن هنزآفایا شد مز حدیث -6 ،مشتبن در تعرر اکن صدور حدیث.
در مدماه نکتهسخخاج هنی که لالاه ها روا سخخردرض خ

در ناجممبالغه دمرد ،اورد کاکنا و

هارس قامر ا گراد.
 .1اشتباه در انتساب حدیث به امام علی

در هاخ اومرد سردرض

سن نقلشد مز دیگا رم هه مان نسبت دمد مست (هؤن ).

 .1الف .انتساب ندیث پیامبر اکرم به امام علی

یک مز منتقندمت که شخخوشخختا هه لؤیکاد سخخرد رضخخ

در ناجممبالغه دمرد می مسخخت که گن

اطنمب رم هه مشخخختبن هه مان  منتسخخخنب دمد مسخخخت مز جؤیه میاکه حدیال مز پرنابا مکا  رم هه مان
لی  نسبت دمد مست.

َ َ
ِ
َ ٌ َ
َ َ َ
« َو ُس ِت َا َعن ِال َی ِان فقا ِال َی ُان َمع ِرفو بالقلب َو ِإق َر ٌار باِّ َس ِان َو َع َم ٌا باْلرَكن»1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

(حکؤت.)222/

می حدیث هن ا و مسخخننرد انتیف مز پرنابا رومیتشخخد مسخخت« .رو ل أحؤد ه احؤد ه
 .1ایمان معرفت و شناختن به دل و اعتراف به زبان و انجام دادن با اعضاء (دستوپا و چشم و گوش و  )...است.

123

گونهشناسی و بررسی انتقادات عالمه شوشتری دربارۀ عملکرد
سیدرضی در گردآوری نهجالبالغه

ابتکامنخه شخخخاوش ا کاخد ،اؤک مسخخخت هاخ لروب آ هه چشخخخم خود احقق نرنید وم هن نقد دیگام ،

123

لبدمماحؤ ممقاش خ ممحنکم  ...ل أه ممصخخیت ممااو ل مماضخخن ل آهن ه ومحدم هعد ومحد  ل
لی  قنل
قا

الَّ  اایان معرفو بالقلب و اقرار باِّسََان و عما باْلرَكن» (صخخخدو  ،1328 ،ج ،1
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222م خطر هغدمد  ،1422 ،ج ،12
.)364
 .1الف .1 .بررسی انتقاد شوشتری

هن اامجعه هه فااسخخخت ناجممبالغه صخخخبح صخخخنمد «محندیث نبو » چار هه دسخخخت ا آید که در
ناجممبالغه اومرد اتعدد مز محندیث پرنابا مکا  مقتبنا 1و تضخخؤر  2شخخد مسخخت که در هاخ اومرد
سخخرد مشخخنر ا کاد که رومیت مز پرنابا نقلشخخد و در اومرد نرز مشخخنر نؤ کاد .می اوضخخوش نؤ تومند
مشخکنم ها سخردرضخ

هنشخد .چامکه تضخؤر و مقتبنا مز فاو هالغت و هدیع مسخخت و ناجممبالغه نرز

مزنظا فصخخنحت و هالغت اعاوفتا مز آ مسخخت که نرنز هه توضخخرد دمشخخته هنشخخد و نرز مارا اماان شخخنگاد
پرنابا هودند و می کنر (تضخخؤر و مقتبنا) در اورد محندیث مانان سخخنهق ها ها مان نرز اوجود مسخخت
(اسعود ،1389 ،

.)105

 .1ب .انتساب ندیث امام نسن مجتبی به امام علی

در می جن ،هه ملتقند شخوشختا  ،سخرد رض
دمد مست

124

316م شخخخوشخخختا  ،1326 ،ج  ،12صخخخص -363

حدیال مز مان حس  رم هه مان لی  نسبت

ُ َ
َ ٌ
َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ ُّ
ُ
َّ َ َ
َ َ
اّ َو َكن یع ِظ ُمه یف عیّ ِصَغ ُر الدَیا یف عی َِ ِه َو َكن خارجا ِمن سَلطان َبط َِ ِه
یف
ی
«َكن ىل ِفمی مضَى َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
ُ َ
َ َ
ُ َ
َ َ َ
ََ َ
َ
َ َ َ
ِث دُر ِه ص ِامتا( »3...حكمأ)982/
ِث إذا َو َجد َو َكن َْ
فَل یشتهى ما ا یجد َو ا
ك
ی
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

 . 1اقتباس عبارت است از تضمین شعر یا نثر چیزی از قرآن یا حدیث نه به وجه اشعار و نقل از قرآن یا حدیث( .هاشمی
خراسانی ،ج  ،9ص )240
 .2تضمین یعنی گوینده سخن با آوردن کالم دیگران و پیوند زدن کالم خود با آن ،از رابطه خارجی و یا ذهنی میان مطلب خود و
آنچه مخاطب ازجمله تضمینشده میداند ،استفاده میکند و فهم یا قبول و باور مقصود خود را آسان میسازد( .مسعودی،
 ،1389ص )104-103
 .3در روزگار گذشته برای من برادر و همکیشی در راه خدا بود که کوچك بودن دنیا در نظرش او را در چشم من بزرگ مینمود و
ّ
شکمش بر او تسلط نداشت پس چیزی را که نمییافت آرزو نمیکرد و اگر مییافت ،زیاد بهره میگرفت و بیشتر روزگارش سخن
نمیگفت.....

124

لناه و خنصخخه ها می که می کال مز مان حس خ  مسخخت اتفقاد (کیرا  ،1365 ،ج ،2
حامن ،1404 ،

235م خطر هغدمد  ،1422 ،ج ،14

اشخنص نرسخت (شوشتا  ،1326 ،ج ،12

238م

 )265و دمرل نسخخبت می کال هه لی 

 .)466مه اقفع نرز در کتنب خود می رومیت رم نقل کاد

و هه مان حس  نسبت دمد مست( .مه اقفع ،ه تن ،ج ،1

)133

در ناجممبالغه آورد مسخت ،بق مسخننرد آ هن مز اعصوا غرا مز مان

می رومیت که سخردرضخ

لی  صخندر گشته مست ،مگاچه بق رومیت مز مان صند  م ؤه نور ومحدند« .لیؤان ومحد ،فضیان
ومحد و نح شخ ء ومحد( »1نعؤنن ،

85م اجیسخ  ،ج ،26

 )312مان چو شخانخت فضن صدور

رومیت یک مز فنکتورهن اام در فام رومیت هه شخخؤنر ا رود و سخخن ومحد در شخخامیط و اومقع انتیف،
اؤک مسخت اعنن گوننگون هدهدم هانهامی  ،شخانخت سخب و فضخن صخدور رومینت هام کس که قصد
آشخانی هناعان محندیث رم دمرد ،الز مست .پس می نکته که رومینت مز کدم اعصو  صندر شد مست،
مه ؤرخت دمرد و در فام صخخخحرد حخدیث هنید هه آ توجه کاد .چامکه توجه هه مسخخخبنب ورود حدیث ،اننع مز
تعؤرمهن نندرسخخت در محندیث شخخد و محکن فقا و هادمشخختهن فکا رم تصخخحرد و حقرق ا نؤنید
(اسعود ،1382 ،

.)149

 .2تقطیعهای نابجا در حدیث
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 .1ب .1 .بررسی انتقاد شوشتری

قطعخهقطعخه کاد حخدیخث و هراو کشخخخرخد یک جؤیه مز آ و جدمسخخخنز قایاههن در کانر هم
نشخسته ،گن هه فام نندرست حدیث ا منجناد و گن آ رم اجؤل ا نؤنید ،مگاچه تقطرع هه دمرل والن
هود هاخ ات هن الز هود و در اومقع خنص خ آسخخرب نؤ رسخخنند ،انناد جؤیههنی که مز هم اتؤنیزند و
تقطرعکااد نرز هن ات و قایاههن آ آشخانست ،مان گن نقلهن و تقطرعهن نندرست ،قسؤت مز رومیت رم
مز دید احقق پوشخنند و مو رم مز سب صدور حدیث غنفل نؤود (هؤن ،

 )231درنانیت فام حدیث رم

اشکل سنخته و ماکن فام نندرست آ رم فامهم نؤود مست.
سخردرضخ

زیبنی یک هنش خطبه و می که تنحد اعان استقل دمرد رم ابان تقطرع خویش

قامر دمد (کاا ،1382 ،
رضخ

 )189ممبته ههجز دالیل اعاو و سخخرنسخخ که جو آ روز و هیادنگا سخخرد

مقتضخخن ا کاد که هاخ مسخخمهن و صخخامحتهن حمف شخخود و گنه حت ابنن مصخخی خطبه ین

 .1علم و تمام فضایل ما یکی است و ما یک حقیقت هستیم.

127

127

ً
کال نقل نگادید و اوضخخوش مصخخی هم لوض شخخد مسخختم االال پنسخخخ مان هه اعنویه رم نقل کاد مس خت،
ه آنکه لیت می صحبت مان رم هرنورد (هؤن ).
 .1 .2تقریر انتقاد شوشتری

لالاه شخخخوشخخختا تقطرعهنی که سخخخردرضخخخ

در کال مان  منجن دمد رم در هاخ اومرد

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

نناانسخ شخخؤاد و هؤنناد تقطرع در آیه (التقاهوم ممصخخالة )1هدو (و منتم سخخکنر ) ا دمند (شخخوشخختا ،
 ،1326ج ،1

 )20انناد

َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ِ
الدی ُن ِبج َر ِاَ ِه( »2حکؤت)462/
«و ولهی وا فْقام و استقام ح ضرب
ِ
ٍ
ِ

فقط فصخخخنحت هود در هاخ اومرد قسخخخؤت مز کال مان  رم نقل

چو اعرنر منتننب رضخخخ

کاد و قسخخخؤت رم نقل نؤ کاد (هؤن ) .رخ دمد تقطرع در می لبنرت زاراه میجند می شخخخباه رم فامهم
ا کاد که مان  مز لؤیکاد خیرف دو رضخنیت دمشخته مست و هن حمف ««لجافرة کننن فره  »...مز مدماه
جؤیه ،توهم تؤجرد مان  مز لؤیکاد خیرفه دو میجند ا شود.

 .2 .2بررسی انتقاد شوشتری

می کال قسخخؤت مز یک خطبه والن مسخخت که مان  در آ مز نزدیک هود خود هه پرنابا
و خصوصرنت خود و احا مسامر پرنابا هود یند ا کاد که ا فاانید

ّ
«فاختار اَلسََلمِن بارا م رجَل مهْن ،فقارب و سََدد حسََب اسََتطاعته َع ضََعف وجد َكَا فیه،
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ث ولهی بعِد وا فْقام و اسَتقام ،ح

ضَرب الدین بجراَه َع عسف و عجرفیو َكَا فیه ،ث استخلفِا

ثَالثَا ُ یكن یلَو یف َمر نفسََه ش َیتَا غلَب علیه َُله ،فقادوه إىل اُِا م كما تقِد الِلیَد البعی
ّ
اَلخطِم ،فَل یز اْلمر بََه و بی الََا
مدب الدبا یریدون بیع

یعَد تارة و یقرب اخری ،ح

َزوا علیه فقتلِه ث جا و

»

یعا ااد اسخخخیؤخخن پس مز پرخنابا هخخن رأ خود ااد مز خودشخخخخن رم هاگزیخدنخخد و مو
درلر حنل که ضخخخعرف هود وم هن پشخخختکنر که دمشخخخت زان ماا رم ها لاد گافت و دی رم
َ َّ
َْ
َّ َ َ ْ
الة َو أن ُت ْم ُسکاری﴾ (نساء.)43/4:
﴿ .1یا أ ُّی َها ال ِذ َین آ َم ُنوا ال تق َر ُبوا الص

 . 2و فرمانروا شد بر مردم فرماندهی (عمر به مقام خالفت نشست) پس (امر خالفت را) برپا داشت و ایستادگی نمود تا آنکه دین
قرار گرفت( .همچنان ش تر هنگام اس تراحت پیش گردن خود را بر زمین نهد ،اش اره به اینکه اسالم پس از فتنه و هیاهوی بسیار از
او تمکین نموده زیر بارش رفتند).
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مسخخختومر سخخخنخت .پس مز مو حنکؤ  ،فاانناوم ااد شخخخد که ماور زندگ و دیا ااد رم هاپن
دمشخخت و هنمیاکه دو صخخفت کجاو و ننتومن رم دمشخخت ،سخخامنجن چو شخختا که جیو گاد
خود رم ها زار ا ناد ،تومنسخت ها کنر خود اسختقا گادد و آنگن سوا رم جنیگزی کادند که
هخههرچوجخه اخنمخك نفس خود نبود و خویشخخخنونخدمنش ها مو غخنمخ شخخخدنخد و مو رم هخه سخخخؤت
خومسخته هن خود کشنندند ،چان که نوزمد گاساه شتا هه دنبنل اندر ا دود و پروسته کنر هر
هخهقصخخخد هرعخت هخن ا هؤچو هجو ایخهخن رو آوردنخد( .مه مه ممحدید ،1332 ،ج ،20
218م هحامن  ،1325 ،ج ،5

)283

هن توجه هه سخخن شخخنرحن ناجممبالغهم مه مه ممحدید و مه ارالم منتقند لالاه شخخوشخختا ها سخخرد
صخخحرد مسخخت .چامکه هن تقطرع ،منتقندمت مان  مز خیرفه دو و سخخو «لجافرة کننن فره »...

رض خ

حمف گادید مست.
 .3نقل نسخههای آسیبدیده (تحریف و تصحیف) از حدیث

هاخ مز احدثن ین صخخنحبن کت و جوماع رومی  ،حاوف ومژ هن رم ههصخخورت صخخحرد ثبت نکاد مند.
لد وجود رسخخمممنط کنال هام زهن لاه در زان صخخدور محندیث نرز ازید ها لیت شخخد مسخختم زیام در
آ زان حاوف دمرم نقطه نبود و هسخخرنر مز آ هن اشخخنهه هم نوشخخته ا شخخد (اراجیری ،1390 ،
 )163و اؤک مسخخخت اعنن هاخ ومژ هن در زهن لاه هن یک نقطه ین کموزیند شخخخد دندمنۀ حاوف تغررا
ینهد .هن کانر هم ناند نسخخنههن هه روا لاضخخه و اقنهیه و اعرنر قامر دمد اتو احکم و مسخختومر ا توم
هه حدیث صخخخحرد دسخخختینفت .لد م تحایف و تصخخخحرف رم یک دمنسخخخته و هاخ هر آ دو فا قن ل
شخخد مند .مه حجا تغررا در نقطه رم «تصخخحرف» و تغررا در شخخکل کیؤه هن هقنء حاوف رم «احاف» ا نناد
(مه حجا،1418 ،

.)223

 .1 .7تقریر و بررسی انتقادات شوشتری

در هاخ کیؤخنت ناجممبالغخه نرز هخه جاخت لخد تدها و ین هه جات لد صخخخحت نسخخخنه اسخخختاد
سخردرض

تحایف و تصحرف رخ دمد مست (شوشتا  ،1326 ،ج ،1

وکا و اوردهارس قامر ا گراد
 .1 .3الف.

125

 )21که در مدماه می اومرد،

گونهشناسی و بررسی انتقادات عالمه شوشتری دربارۀ عملکرد
سیدرضی در گردآوری نهجالبالغه

مو و ااد گنه دور و گنه نزدیك ا شخد تن می که ها مو تنختاد و مو رم مز پن درآوردند ،سپس
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َ
َ ُ ِ
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َّ َ
أ َعن َحیی ََُ َذا إ َّمَا َااَلا َو إ َّما َمظ ُلِما َو إ َّما َ
اّ من
اغیا َو إما مب ِغیا علی ِه و ََا َذِّ
ب
جَ
ر
خ
إ
فَ
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ب
ا
مَ
َ
«
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َبلغ ُه ِك َتاّب َُذا َلَّا نف َر ِإىل ف ِإن كَ ُأ مَ ِسَا َ َعاَّ َو ِإن كَ ُأ ُم ِسیتا اس َتع َت َبّ( »1...نناه)52/
ِ
ِ
ِ

ّ
لبخنرت « ّأان هعد فإن خاجت ا حر همم» در شخخخاح مه أه ممحدید و مه ارالم« ،ل حر همم»
آاد مسخت« .ا حر » ین «ل حر » تصخحرف مز سخو سردرض

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

(شوشتا  ،1326 ،ج ،10
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مست و مصل آ (اناج ) مست.

 )65که در کتنب مه اناف «فنن خاجت اناج همم» آاد و همچار

کال مان  هه مهل کوفه مز مان حس  و لؤنر نرز هن مفظ (اناج ) نقل شد مست( .مه مه ممحدید،
 ،1332ج  .)11 ،14ح ّ جنی مسخخت که قبریه در آ اازل کاد .روشخ مسخخت که لی  مز ادیاه،
ااکز حکوات مسخالا هاو شخد مسخت نه مز هو و سام یک قبریه( .ناجممبالغه ،شاح لبد  ،هه تاجؤه
شارد ) هانهامی منتقند لالاه در می لبنرت پمیافتا مست.
 .1 .3ب.

َّ
ٌ َ
ِب» (حکؤت)321/
«الش ُّر َج ِامع َِل َساوئ ال ُعی
ِ
ِ
ِ

شخخوشخختا اعتقد مسخخت که در می لبنرت ،کیؤه «ممشخخا» تصخخحرف ینفتۀ کیؤه «ممبنل» مسخخت.
هؤن

ور که در حکؤت 328/نقل شد مست.

َ ُ
َ
ٌ َ
ُ ُ
ِب َو ُُ َِ ِز َم ٌام یق ُاد ب ِه ِإىل ك ِا ُسِ ٍ ( »2شوشتا
«البخا َج ِامع َِل َساوئ ال ُعی
ِ ِ
ِ
ِ

می مشخخخکنل ها سخخخردرضخخخ

 ،1326 ،ج ،1

)22

صخخخحرد نرسخخختم زیام در دو حکؤت مز ناجممبالغه هه جناع لروب

مشخخنر شخخد که در یک هنل و در دیگا شخخا ،جناع هؤه لر هن دمنسخخته شخخد مسخخت و مزآنجنکه شخخا و
ّ ّ
شا کی مست ههاازمه جاس لر هن و زشت هن ،زیام که
هدکنر  ،جناع تؤن لر هن زشخت مست و کیؤه
شخا ها هؤۀ آ هن صخد ا کاد (هحامن  ،1325 ،ج ،5

 .)219تانقضخ هر آ هن نرست و تصحرف

رخ ندمد مست.
 .1 .3ج.

َ
َ َ
َ
َ ُ ٌ
َ َ َ
َ ََ
َ َ
« َو ا َوقف ب ِه عج ٌز َع َّما خل َم َو ا َولجأ َعلی ِه شب َهو ِف َمی قضى َو ق َّدر( »3...خطبه)65/
ِ

 .1اما بعد ،من از جای قبیله خود (از مدینه به عزم بص ره) بیرون آمدم درحالیکه یا س تمگرم یا س تمگر دیده و یا گردن کش و یا
رنجبرده و (در هر دو ا ورت) من خدا را بهیاد کس ی که این نامهام به او میرس د میآورم تا زود نزدم آید ،اگر روش م درس ت بود
کمکم نماید و اگر کردارم را درست ندانست بازگشت بهدرستی و خوشنودی ایشان را از من بخواهد.
 .2بخل گردآورنده بديها و زشتيها و مهاری است که (شخص) به آن به هر بدی کشیده ميشود.
ّ
 .3و در آفریدن اشیاء ناتوان نگردیده و در آنچه حکم نموده و مقدر فرموده شبههای بر او دست نداده...
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هه ملتقند شخوشختا در می لبنرت نرز تصخحرف رخ دمد مسخت .هاچاد می لبنرت در نسخخخ دیگا
ً
اخنناخد نسخخخنخه مه مه ممحخدیخد و مه ارالم نرز هؤر گونخه آاخد مسخخخت .وم ظنهام منتقند شخخخوشخخختا ها
در می جن ومرد هود و تصخخخحرف رخدمد مسخخخت .چو جؤیه «وقف ه مقاا ممفالن ل

سخخخردرضخخخ

ممشخ ء ممفالن » زانن گفته ا شخود که آ ماا منجن دمد نشخود .پس مصل آ ین (و ال وقف هه لجز ف
اخن خیق) هود و یخن (و ال وقف هه لجز ّ
لؤن مم ینیق) هود چان که در حدیث دیگا در توصخخخرف خدموند
«فسََبََان الَذی ا ئیِده خلم مَا ابتَدَ و ا تَدبی مَا برَ و ا من عجز و ا من ف ة ِبَا خلم اكتىف عَل ما

خلم و خلم ما عَل» (صدو ،1352 ،

41م شوشتا  ،1326 ،ج ،1

.)184

 .1 .3د.

َ
َ َ
َ َ َ ُ َ َ َُُ
ك ُر ُه َو ا قل ُب َمن َث َب َت ُه ی ِص ُره( »1خطبه)49/
«فَل عی من ُ یره تَ ِ

می لبنرت مز خطبه ،تصخحرف شد

لبنرت «فال قی ا مم یا یاکا و ال لر ا أثبته تبصا »

مستم زیام منکنر ،هه قی نسبت دمد ا شود و دید ههلر  ،مان در می لبنرت هالکس مست( .شوشتا ،
 ،1326ج ،1

 )166که هه می صورت «فال قی ا مم یا یاکا و ال لر ا أثبته تبصا » نرز رومیت

شد مست (مه مه ممحدید ،1332 ،ج ،3

 .)216پس تصحرف در می لبنرت ا تومند اوردقبول هنشد.

 .1 .3ه.

َّ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ
ُ َ َ
ِر َفضل َها َو ِإ َّن مَ ِدث ِاِتا ِش َر ُار َُا( »2...خطبه)145/
«...إن عِازم اْلم
ِ
ِ
ِ

شخخوشخختا گفته مسخخت در می لبنرت تحایف و تصخخحرف رخ دمد مسخخت و دمرل و آ مسخخت که
«لومز » نؤ تومند در اقنهل «احدثنت» قامر گراد «لومز » شکل تحایفشد ومژ «قدم م» مست ،هه می
ً
دمرل که در هامها ومژ «احدثنت» وکاشد مست« .لومز » صافن در هامها «رخص» قامر ا گراد (شوشتا ،
 ،1326ج .)129 ،14
ً
می سن لالاه ظنهام صحرد نرستم زیام «لزیؤه» که جؤع آ «لزم م» مست (رمغ  ،1412 ،ج
،1

 )565در هامها «رخص» قامر ا گراد« .لومز » جؤع کیؤه «لنز » مسخخخت نه «لزیؤه» (مه ااظور،

 .1پس چشم کسی که او را ندیده (هستی و بودنش را) انکار نمیکند (زیرا آثار هستی او را میبیند) و دل کسي که هستی او را (از
آثار و عالمات) دانسته به کنه ذاتش پی نمیبرد،
 .2زیرا امور قدیمه (که در عهد پیغمبر اکرم برقرار بود) بهترین کارها است و بدعتهای نو بدترین چیزها است.
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گونهشناسی و بررسی انتقادات عالمه شوشتری دربارۀ عملکرد
سیدرضی در گردآوری نهجالبالغه

آاد

129

 ،1414ج  )401 ،12مز می رو ،در می لبخنرت تقخنهخل «لومز » هه اعان ماور قدیؤه و تعرر شخخخد مز
ً
قبخل(سخخخاخت) هخن «احدثنت» هه اعان ماور نوپدید و تنز هه وجودآاد (هدلت) کناال صخخخحرد هود و نقد
لالاه ها شایفرض

ومرد نبود و تحایف در لبنرت ناجممبالغه رخ ندمد مست.

 .4نقل نسخه (بدل) های غیر اصیل از یک حدیث (سازگاری با دیدگاه اهل سنت)

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

در اومرد سخردرضخ

ً
فقط هه رومینت کت لناه اامجعه نؤود و غنمبن آنچه رم که کت خنصه آ

رم تکمی نؤود رم نقل ا کاد (شوشتا  ،1326 ،ج ،5

.)581

 .1 .4تقریر انتقاد شوشتری

ومژ هخن و تعخنهرا ا تومنخد در فام دقرق و قطع تا اعاخن ،حخنمت و ظامفتهن کال مان  کؤک
ً
کاد تن جنی که گنه اعان کناال اتفنوت و حت لکس هادمشتهن اعؤول ا شودم انناد خطبه52/
َ
ُ َ َ
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َ َ َ ُ
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َ ُ ٌ
َ َّ ُ َ
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ب ما ا
ب ال ُبل ُعِم -مَد ِحم ال َبطن یْْ
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ِهَ -ا َو إ َََّ ُه َس َیَْ ُم ُرُك ب َس َ ِّ َو ال َ َ
َبا َ ة م ِّ -فَْ َّمَا َّ
یجَد -فَاقتلِه و لن تقتل
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
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َ
ِ
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ُ
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َ لِج َ 1
َ
ُ
َّ
ُ
ج
م
لكم اة -و َما الَبا ة فَل َتَب وا ِمّ -ف ِإ و ِلدت َع ال ِفطر ِة و سبقأ ِإىل ِالی ِان و ا ِ رة »

سخردرضخ در نقل می خطبه هه اانهع مهل سات اامجعه و مز کت شرعه غفیت ورزید مست (هؤن ،
.)566
 .2 .4بررسی انتقاد شوشتری
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لالاخه هام رفع می اشخخخکخل ،مهتخدم چاد رومیت مز مان هنقا و صخخخند  نقل کاد که دقرقه
هؤخخن هنش مز رومیخخت رم هحخخث کاد مسخخخخت .ماخخن صخخخخند  مفظ دقرق لبخخنرت خطبخخه رم مز زهخخن
ماراممؤماار  نقخخل نؤود و تؤخخن مهاخخن قضخخخرخخه رم رفع ا نؤخخنیخخد .در می رومیخخت لر جؤیخخه هخخه ماخخن
صند  لاضه و مان در اورد صحت آ فااود

ُ
َّ
ث
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َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ
ُ َّ
ُ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ
ََ َ
َ
ب الَا ُ َع َع ث قا إّنا قا إَكم سَتدعِن إىل س ِّ ف ُس ُّبِ
ِث ما یك ِذ
«فقا ما َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ َ
ُ
ِ َ َ
َس َ ُتَد َعِ َن ِإىل ال َ ََبا َ ِة ِم ِّ َو ِإ ل َعلى ِدین م ََ َّمَ ٍد َو ُ یقَا ا َت َ ََّب ُ وا ِم ِّ( »...کیرا  ،1365 ،ج ،2
ِ

 .1آگاه باشید که بهزودی بعد از من مردی گشاده گلو و شکم برآمده بر شما غالب ميشود ،می خورد آنچه بیابد و می خواهد آنچه
نیابد .پس او را بکش ید و اگرچه هرگز او را نخواهید کش ت آگاه باش ید بهزودی آن مرد ش ما را بنا سزا گفتن و بیزاری جستن از من
امر ميکند ،پس اگر ش ما را به ناس زا گفتن مجبور نمود مرا دش نام دهید ،زیرا ناس زا گفتن برای من سبب ّ
علو مقام ميشود و برای
ش ما باعث بر نجات و رهائی (از ش ّر او) است و ّاما در بیزاری جستن ،پس از من بیزاری نجوئید (در باطن دوستدارم باشید) زیرا
ّ
من به فطرت اسالم تولد یافتهام و در ایمان و هجرت سبقت و پیشی گرفتم.
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 .)219مز مان هنقا نقلشخخد که لی  ها اابا کوفه خطبه فااود «ههزود دشخخان
دمد هه ا ها شخؤن مجبنر ا شخود و ههخن ا آ کشخته ا شوید هانهامی مگا ها شؤن لاضه شد
دشخان دهرد و مگا تبا جوی مز ا ها شؤن لاضه شد ،هدمنرد که ا هؤن دی احؤد رم
دمر » (ثقف .)84 ،1395 ،
لالاخه در پخن می نقلهن هه مسخخختدالم پادمخته و مز می تحیرل هه فام دقرق و قطع دسخخخت پردم
آ که ماا هه تبا ا کاد درومقع تبا مز دی مو ا هنشخخخد .مان  هن می جؤیه تفنوت رم آشخخخکنر نؤود و
تعیرم دمد چگونه جومهشخخن رم هدهاد که دی لی  ،هؤن دی احؤد مسخخت .چو آ هن در ظنها
هه آ میؤن دمرند و نؤ تومناد منکنرا کااد .لالو ها می ههومسطه هادمشت صحرح که ههدست ا آورد،
مشتبن و هادمشتهن نندرست رم تصحرد ا کاد( .شوشتا  ،1326 ،ج ،5

)581

 .5نقل نسخههای بازآفرینیشده از حدیث (تزویق الكالم)1

هاخ مز رموین در سخنان حضخات ،تصخافنت منجن دمد مند که سخردرض

هدو توجه ،آ هن رم

وکا کاد مسخخخت .لالاه می اومرد رم تزویقممکال ننارد مسخخخت (هؤن  ،ج ،1

 .)20مزجؤیه می اومرد

لبنرتاد مز
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پس مز هرعت ماراممؤماار  در سخنل  35هجا گاوه مز صحنهه گفتاد م کنا شورشرن ها
ضد لالؤن رم کرفا ا دمد ؟ پنسخ فااود

ِ َ
َ َ َ َ ِ َ َ
َ ُ ُ
ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ُ
َ َ
« یا إخَ َِ َتَاه إ لسَََأ َجهَا مَا تعل ُمِن َ
كن كیف ىل بق َِّ ٍة َو القِم الْج ِل ُبِن َع حَد ش َِكِ
و
ل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ ُ
َ َ َّ
َ ُ ُ
ُ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ُ
َ
ُ
َ
یَ ِلَكَََََِا و ا ّنَ ِلَكَهَم و َُا ُه َُؤا ِ قَد ثَارت مَعَهم ِعبَداَكم و التفَأ إلهی َعراب و ُه
ِ ِ
َ َ
َ َ َ
َ َ
ُ ُ َ ُ
َ َ ُ
ُ
ُ ُ َ
َ َ َ َ
وَ ُه إ َّن َُ َذا اْلم َر َمرُ
ِخَللكم یس َِمَِكم مَا ش َا ُ وا َو َُا ت َرون مِ ِض َعَا لقَد َر ٍة َع ش ٍ تریَد
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ
َّ َ ُ َ
َ ٌ ََ َ ََ َ َ َ ٌ
َ َ َّ َّ َّ
َ َ َ َ ُ ِ َ
ُ
َ
اُ ِلیَ ٍو َو إن ِلؤا ِ القِم مَادة إن الَا َ ِمن ُذا اْلمر إذا حرك َع َمِر ِفرقو تری ما ترون و ِفرقو
جَ ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ َ َ َ َ َ
َ ُ َ َ
ُ َ َّ
َ ٌ َ َ
َ
َ َ َ َ
َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ
ِب م َِ ِاق َعها َو تؤخذ
َبوا ح یدَ الَا و تقع القل
ت َری مَا ا ت َرون َو ِفرقو ا ت َری ُذا َو ا ذاك فاص َ
ِ

 .1تزویق در لغت به معنی آراس تن و درس ت کردن س خن و کتاب اس ت( .دهخدا) و در ااطالح تزویق الکالم یعنی چیزی را از
زبان مرویعنه نقل کردن( ،بازآفرینی مرتوا به زبان خود) .مرحوم شوشتری از تزویق الکالم این معنا را ارده کرده اما این ااطالح
در دانش درایه الردیث یافت نشد و مشخص نیست عالمه این ااطالح را خود جعل نموده و یا از جایی اخذ کرده است.
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کاد مسخخت که می که کس خ هه دشخخان ماا کاد هه دمرل هوم نفسخخش مسخخت و مز مو پمیافته نؤ ش خود وم
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ُ ُ
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ُ
ُ
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َ ِ
ُُ ُ ُ َ َ َ َ
الَقِق مس ََْو فاُد ُ وا عّ َو اَظ ُروا ما ذا یْتكم ب ِه َمری َو ا تف َعلِا فعلو تض َع ِض َع ق َِّة َو تس َ ِق
ِ
ِ
ِ
ُ
َ َ َ
ُ َ
َّ
ُ
َّ
َ
َ َ َ
ُ
ُ ّ َ ُ َّ
1
َ
َ
ُمََو َو و ِرُ َوََُا َو ِذلَو َو َسَََْم ِسَََو اْلم َر َمَا اس َتمسَََو و ِإذا ُ َ ِجَد بَدا فَ ِاخر الَدوا ِ الكى »
ُ

(خطبه)168/
لالاه دالیل ویل رم ابا ها هنزآفایا در می کال ا آورد

 -1می خطبه مز مان  صخندر نشخد هیکه هه میشخن نسخبت دمد شد مست (شوشتا  ،1326 ،ج
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

،9

)449م زیام هه کال اعنویه و روا مو شخخبرهتا مسخخت که در قتل لالؤن فاصخخت رم غارؤت شخخؤاد.

چان که اعنویه هعد مز سخخنل لن ممجؤنله در خننۀ لالؤن هن دختاا دیدمر کاد ،مو ننمه و زمر کاد و پدرا
رم اورد نخدهخه قامر دمد .اعخنویخه گفخت م دختا هامدر  ،هؤننن ااد ان رم م نلت کادند و ان هه آ هن ماارت
هنشخخخردیم و حیم و هادهنر هام آ هن نشخخخن دمدیم که زیاا غضخخخ و خشخخخم هود ،آ هن هام ان ومت
آشخکنر کادند که پشختش کراه و حقد هود .هن ها منسخنن شخؤشرا مست...مگا پرؤننشن رم شکسترم آ هن
همپرؤن شخخکسخختاد و نؤ دمنرم که آین هن ان هسخختاد ین هالیره ان هسخختاد؟ کنف مسخخت که تو دختالؤو
خیرفه اسخیؤر هنشخ (مندمسخ  ،1404 ،ج ،5

 )113که می سن اعنویه گوم مست ها می که اسالیه

خوننومه لالؤن و تسخخخیرم قنتال مو هاننهم هرش نبود و اعنویه در زیا آ سخخخاپوا خومهن زلنات و
خالفخت هود (سخخخبحخنن ،

)390م ماخن حضخخخات لی  قنتال لالؤن رم امات کاد  ،فااود خدمین

هرچکس االخل یحخه و زهرا و لخنیشخخخه در قتخل لالؤخن و هعد مز کشخخخت مو (هنن ا دنرن یب و اقن ) در
خو خومه مو اصا نبودند (شوشتا  ،1326 ،ج ،9
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.)448

 -2دمرخل دیگا لالاه می مسخخخت که چگونه اؤک مسخخخت کال مان  هنشخخخد درحنم که قنتال
لالؤن  ،لؤنر و احؤد ه مه هکا و انمک مشخختا هودند که مز دوسخختن مان لی  هودند( .شخخوشخختا  ،ج
،9

 )449در آ زان کسخخخنن که مدلن خوننومه لالؤن دمشخخختاد کسخخخ جز ها ماره و پراومنش

 .1ای برادران ازآنچه ش ما می دانید بیاطالع نیس تمّ ،اما قدرت اجرای آن را چگونه به دس ت آورم آنان با س ازوبرگ و نیرو به راه
ّ
افتادند ،بر ما تس لط دارند و ما بر آنها قدرتی نداریم هماکنون بردگان ش ما با آنها می جوش ند و بادیهنشینان اطراف شما به آنها
پیوس تهاند .آنها در میان ش ما زندگی میکنند و هر مش کلی را که بخواهند بر ش ما ترمیل می کنند .آیا برای خواس ته های خود
ّ
جاهلیت اس ت ،ش ورش یان یار و یاور دارند ،اگر برای کیفر دادنشان حرکتی آغاز شود ،مردم به چند
توانایید کاری که پیشآمده از
ّ
دس ته تقس یم میش وند :گروهی خواسته های شما را دارند و عدهای برخالف شما فکر می کنند و گروهی نه این را می پسندند و نه
آن را .پس ا بر کنید تا مردم آرام شوند و دل های مضطرب در جای خود قرار گیرد و حقوق ازدسترفته با مدارا گرفته شود .اکنون
مرا آس وده گذارید و در انتظار فرمان من باش ید ،کاری نکنید که قدرت ما را تضعیف کند و اقتدار ّامت ما را متزلزل سازد و سستی

و زبونی به بار آورد ،این جریان س یاس ی را تا می توانم مهار میکنمّ ،اما اگر راه چارهای نیابم با آنان می جنگم (که سرانجام درمان،
داغ کردن است)
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نبودند که خو لالؤن رم فقط هه جات دشخخخؤا هن لی  ی ا کادند .مزجؤیه آ هن ااوم  ،ومرد ه
لقبخه و سخخخعرد ه لن

هودند که در تنریخ نقلشخخخد هؤه ااد هن لی  هرعت کادند جز سخخخه نفا مز

قایش که ااوم ه حکم ،ومرد ه لقبه و سعرد ه ممعن

هودند (یعقوه  ،ج ،2

.)25

 ،1382ج ،4

 .)284سخخخرف یک مز لاخنصخخخا نفوو خطانخنک در اکت خیفنسخخخت که مز و درهنر

حومد مومخا لصخا پرنابا ،سقرفه ،جاگهن رد  ،فتوحنت مسالا تن جاگ جؤل رومیت هسرنر در
کت اکت خیفن منتشخخخنرینفته مسخخخت .سخخخنخت صخخخحنهه ،تنهعر  ،رموین حدیث ،جاگهن ،سخخخازار هن،
ً
قصخرد هن و شخعاهن ،نناههن و رومیتهنی که مصخال وجود ندمشته ،نؤونههنی مز خامهکنر هن مو ا هنشد
(لسگا  ،1388 ،ج  ،1صص .)512-511
 -4آخای دمرل لالاه شخخخوشخخختا ها می که می خطبه هنزآفایا سخخخن مان مسخخخت ،نناه مان هه
اعنویه مست که ا فاانید
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« َو َما ما سَْلأ ِمن دفع قتل ِو عَن إلیو فإ َظرت یف ُذا اْلمر فَل َ َره یسَ ُعّ دف ُعهم إلیو َو ا إىل
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غیك َو ل َعمری ل ِتن ُ تَزع عن غیَو و ِش َقَ ِاقو لتعرفهْن عن ق ِلیا یطلبَِو ا یكلفَِو لبهم
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ب یس َِ ُ ك وجَداََه َو زو ٌر ا یس َ ُّرك لقیَاََه َو ال َّس ََلم
یف َب ٍّر َو ا بَر َو ا َج َبَا َو ا س َهَا إا َََه لَ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
1
ِْلُ ِل ِه » (نناه9/م شوشتا  ،1326 ،ج )465 ،9

 .5الف .1 .بررسی انتقاد عالمه شوشتری درباره خطبه 161

در هنزآفایا سخخن  ،چاننچه احتوم کال ضخخاهه هبراد و ین اطی  ،ههدرسخخت منتقنل دمد نشخخود،
قنهلملتؤند نرسخختم مان مگا ههانناد نقل هه اعان هنشخخد که در آ هه اعان کال آسخخرب ناسخخد ،قنهلپمیاا
 .1و ّاما آنچه درخواست نمودی درباره فرستادن کشندگان عثمان بهسوی تو ،در این کار اندیشه نموده دیدم فرستادن ایشان بهسوی
تو و غیر تو از عهده من خارج است .سوگند به جان خودم اگر از گمراهی و دشمنی بازنایستی بهزودی آنان را خواهی شناخت که
ترا می طلبند و از این خواستنشان ترا در بیابان و دریا و کوه و دشت برنج نیندازند .مگر آنکه این طلبیدن و خواستن ترا آزرده
خواهد ساخت و مالقات و دیدن این زیارت کنندگان ترا شاد ننماید (بهطوری به سراغ تو خواهند آمد که خواهی گفت :ایکاش
من ایشان را نطلبیده بودم) درود بر آنکه شایسته درود است.
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 -3دیگا دمرل ،می که می رومیت فقط مز سخخرف نقل شخخد مسخخت (شخخوشخختا  ،1326 ،ج )452 ،9
هؤن ور که با ا گوید «کت إم ّ
ممسا ل شعر ل سرف» ( با  ،1382 ،ج )284 ،4
ً
ّ
رومینتش کمب مسخخخت (سخخخبحنن )320 ،م االال یک مز مکنوی مو می مسخخخت که گفته «إ أهنور خاج
هافسخخه إم مماهمة و إ ّ لالؤن نان ل ومك و قنل مه إ ّ خاوجك إم مماهمة ّ
تعاب هعد مماجاة» ( با ،
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خومهد هود .در میاجن چو کال  ،ضاهه دید مست قنهلپمیاا نرست.
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پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64
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ب ن ِقى الثِب ق ِلیَا
الس َََو َو خلف ال ِفتََو ذَُ
ّ َبَل ُ فَلن فلقَد ق َِّم اْل َود َو د َاوی العمَد و َقَام
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اّ اعته َو اتقاه بَق ِه َرحا َو َ كهم یف ُرق متش َ ِع َب ٍو ا
ال َعی
ب َص َاب خیُا و س َبم ش َرُا َدی ِإىل ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ ُّ َ
ی َت ِدی َِبا الضا َو ا یس َتی ِق ُن اَلُه َت ِد ( »1خطبه)228/
ِ

لالاخه می کال رم نرز در مصخخخل خبا و تحقق نسخخخبخت آ هخه ماخن  االخل اورد قبل ا دمند که
سخردرضخ

ها جن که سخن فصخرد دید هدو تدها آ رم هه مان نسبت دمد و قبول کاد مست مگاچه

شخومهد هاخالف آ دمشخته هنشد .هؤن
ها پرنابا ننزلشخخد (رضخخ

ور که در اجنزمتممابویه نرز سنانن آورد االل موم در خومب

،1932 ،

 )393درحنم که مخبنر اتومتا ثنهت ماناره دالمت ها نزول

آ مز خدم ها جبایرل و مهالغ هه پرنابا دمرد (شوشتا  ،1326 ،ج ،9

.)480

هاخ مز لنمؤن ش خرعه و مهل سخخات اعتقدند که اقصخخود مز «فال » هاخ مز مصخخحنب آ حضخخات
مست (رموند  ،1364 ،ج ،2

402م صبح صنمد ،ه تن،

)350

اامد مز «فال » ،خیرفخه دو مسخخخت (مه مه ممحدید ،1332 ،ج ،12

3م با  ،ه تن ،ج ،4

 )129که می دیدگن هن سنیا سنان حضات در ناجممبالغه درهنرۀ خیرفۀ دو انناد خطبه شقشقره و دیگا
اومرد تانق

دمرد.

بق شخخخاح مه ارالم ااظور مز فال  ،مهوهکا مسخخخخت (هحامن  ،1325 ،ج ،4
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 .)182هاخ مز

دمنشخخؤادم شخخرعه سخخممل و ملتامض کاد مند که می گونه سخختنیشهن هن لقنید شخخرعه که اعتقد هه خطنکنر
هود خیفن و غصخ خالفت هسختاد ،اطنهقت ندمردم هانهامی ین می سخن مز مان نرست و ین نبنید ،آ هن رم
خطنکنر دمنسخت .پنسخ مشکنل  -1می اطی اننمفت هن لقرد ان ندمرد زیام اؤک مست می توصرف هه
می سخب هنشخد که حضات قصد دمشتهمند هن پراوم آ هن اؤنشنت کاد و دلهن میشن رم اتوجه خویش
سخخنزد -2 .سخختود مان کانیه مز توهرخ و سخخازنش خیرفه سخخو مسخخت که آ هؤه فتاه و آشخخوب در دورم
خالفت مو هاپن و سخخب شخخورا جناعه مسخخالا مز تؤن شخخااهن م امف و قتل و شخخخد و هه می دمرل
حضخخخات در توصخخخرف خود ،مز خیرفخه قبخل مز لالؤخن  ،چار فااود .نرز الزاخۀ جؤیۀ «و تاکام ف

ا

ّ
 .1پاكجامه و کمعیب از دنیا رفت نیکوئی خالفت را دریافت و از ّ
شر آن پیشی گرفت (تا بود امر خالفت منظم بوده اختاللی در
ّ
آن راه نیافت) طاعت خدا را بهجا آورده از نافرمانی او پرهیزکرده حقش را اداء نمود (و لیکن) از دنیا رفت درحالیکه مردم را در
راههای گوناگون انداخت (بهطوريکه) گمراه در آنها راه نمییابد و راهیافته بر یقین و باور نمیماند.
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اتشعبه» ،آ مست که فاانناوم هعد مز مو ،دمرم صفنت ضد صفنت مو هود مست (هؤن ).
گاوه مز زیدیه اعتقدند که مان  می سخخخن رم درهنر «لالؤن » گفته و آ رم ههلاوم هدگوی مز
لالؤن و پنیر آورد اقن کنرهن و ههصخخخورت کانیه هرن کاد مسخخخت (إه أه ممحدید ،1332 ،ج ،12
.)3
می محتؤخخنالت مگاچخخه افخخدمرمن دمردم وم چو دمرخل احکؤ ها مثبخخنت آ وجود نخخدمرد ،پس
وجود دمرد ،ااخنفخنت دمردم زیام ماکخن نخدمرد کخه مارا اماان  ،خیرفه دو رم (حت هام امات خیرفه
سو ) می چار ستنیش کاد هنشد.
هاخ رومینت مهل سخخخات دالمت دمرد که گویاد می سخخخن مان  نرسخخخت .هیکه زن هه نن «إهاة
ً
مهوحاتؤة» مسخختم االال مز اغرا نقلشخخد که چو لؤا مز دنرن رفت دختا مهوحاتؤه (شخخنید لؤه لؤا) ها مو
گایسخخت و گفت وم لؤا! که کج هن رم رمسخخت کاد و هرؤنر هن رم ادموم نؤود ،فتاه رم ارامند و سخخات رم
زند کادم هن جناهم پنك و کملر مز می جان رخت ها هسخخت .اغرا گفت هاگنا که لؤا دف شخخد نزد
لی آاد و دوسخخت دمشخختم که مز و کالا درهنر لؤا هشخخاو م پس درحنم که سخخا و ریش خود رم تکن
ا دمد هراو آاد و تنز غسخل کاد هود و خود رم هن پنرچهم پوشخنند هود و شک ندمشت که کنر (خالفت)
هه مو ا رسخخدم آنگن گفت خدموند فازند خطنب رم رحؤت کادم دختا مهوحاتؤه رمسخخت گفتم مو خوه هن
آ (خالفخت) رم هاد و مز هخد هنیش نجنت ینفتم قسخخخم هه خدم که مو نگفتم هیکه (می حافهن کسخخخ
دیگا مسخت) که مو هه خودا نسبت دمد مست ( با  ،ه تن ،ج ،2

525م ممجزر  ،1412 ،ج ،2

.)432
لالاه آنچه با نقل کاد رم نپمیافته هه می دمرل که مز فاد غرا شخخخرع نقل شخخخد مسخخخت .نرز
چرز جز تصخخدیق یك جؤیه مز سخخن دختا حاتؤه مز آ مسخختفند نؤ شخخودم و آ می جؤیه مسخخت «مو
خوه هخن خالفخت رم هاد و مز هخد هخنیش نجخنت یخنفخت»م تن جنی که آ حضخخخات فااود دختا خرالؤة
(حاتؤه) می سن رم نگفتم هیکه ها زهننش جنر کادندم و اعان می جؤیه چار مست که سیطات خرا
شخا دمرد و لؤا خراا رم هاد و ّ
و ّ
شاا رم گممشت ،که اقصود اؤننعت مز هراو رفت یحه و زهرا مز شاا
ادیاه هود تن آنکه شخخورمی تشخخکرل شخخد که نترجه آ هه ضخخار مان  هود و در حقرقت می جؤیه (وه
ّ
شخاهن) نظرا فاانیش آ حضخات در خطبه شخقشخقره درهنر لؤا و رفرق مو مهوهکا مست
هنراهن و نجن ا
که سخامسخا و ّ و گالیه مست و مان لانوی دیگا در می خطبه ین مفتامء مست و تاؤت لؤد و ین وهم مست
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نؤ توم آ رم هخن قخن عرخت پمیافت .مز اف هن آنچه درهنر دیدگن مارا اماان  نسخخخبت هه خیرفه دو
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و خطن و هادمشخخخت نندرسخخخت .چو فاانیش لی  که فااود (مقد صخخخدقت مهاة مهوخرالؤة ،أو حاتؤة)
مشخخنر هه هؤه سخخنان مو مسخخت نه دو جؤیه مز آ  .نرز با آ رم تحایف کاد مسخخت زیام مز مه لسخخنکا
آورد مسخت که مان فااود أصخدقت و می تعبرا هن لبنرت مقد صخدقت ،فا دمرد (شخوشتا  ،1326 ،ج
،9

.)483
مز می توض خرحنت ،هادمشخخت مه مه ممحدید مز سخخن

با و می نسخخبت که اقصخخود شخخنص لؤا

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

مسخت روشخ ا شخودم زیام با مز زهن دختا خرالؤه (حاتؤه) فقط وصف رم نقل کاد مست نه هرشتا مز
آ و مز سوی چو اغرا ننرمحت هن لی  مز لؤا و مهوهکا رم ا دمنست و دوست دمشت که لی 
آ رم آشکنر نؤنید ممم آ حضات امات رم در قنم ادح و ستنیش هرن فااود مست (هؤن ).
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درهنرۀ می خطبه دو اسخخأمه اطاح مسخخت یک میاکه ااظور مز «فال » در خطبه کرسخخت؟ که بق
هارسخخخ هن منجن شخخخد دیدگن قط رموند در می اورد هاتای دیدگن مسخخخت که ا گوید ااظور هاخ
مصخخحنب حضخخات هودند که سخخن صخخاید صخخبح صخخنمد نرز می دیدگن رم تقویت ا کاد و اسخخأمه دیگا
می که می سخن مز مان  نبنشخد .ا توم گفت لالاه مهتدم مز سخردرض

هه جات آورد می کال

در ناجممبالغه ههلاوم سخن مان  منتقند کاد مسخت مان ضخؤ سناننشم آنجن که دمستن اغرا رم مز
با ابا ها می که سخخن  ،سخخن مان  نرسخخت هیکه مز زن ههنن خرالؤه مسخخت ،ا آورد مز با
منتقند نؤود و سن رم هه مان  نسبت ا دهدم هانهامی دالیل لالاه در منتسنب سن هه غرا مان 
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چادم احکم نبود و درصخخورت که اقصخخود مز «فال » هؤن

ور که گفته شخخد ،هاخ مصخخحنب حضخخات

هنشخخاد ،دمرل قطع ها می که کال مز حضخخات لی  نبنشخخد ،وجود ندمرد و نقد ها سخخرد پمیافته ننومهد
هود.
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َ َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ٌ َ َ َ ٌ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ
َ
َ ُ
َ
ِب َو ا تثبَأ علیَ ِه
دعِ َو الت ِم ُس َِا غیی فَإََا مس َتقبلِن َمرا لَه وجِه و َلِان ا تقِم لَه القل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ ِ
ُ ُ َ َ َ
َ ُ ُ
لْ َ َّة َ َ َ َ َّ
ُ ُ َّ َ َ َ َ َ
ال ُعقِ َو إن اْلفَاق قَد َغَامَأ َو ا جَو قد تَك َرت َو اعل ُمِا َ إن َ َجبتكم َر ِكبأ ب ما َع َُل َو
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ ُ
َ َ
َ
َ َ
َ َ َ َ ُ َ ََ ِ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ
ََ ُ
َ
َ
ُ
ُ َص َ إىل قَِ الَقَ ِائَا و عتَب العَ ِاتَب و إن كتمِ فَََْا كَْحَ ِدُك و لعلى َْسع و َ ِع َِلن
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

136

َّ

َ

ُ

ََ َ ُ

َ

َ

َ ُ

َ ُُ ُ
ِه َم َرُك َو ََا لكم َو ِزیرا خ ٌی لكم ِم ِّ َ ِمیا( 1خطبه)92/
ولیتم

یک مز دالیل لالاه در میاجن ،نقل می رومیت مز سخرف مست (شوشتا  ،1326 ،ج ،9

 )564که

118م نسخخن  ،1396 ،ج ،1

هؤۀ رومینتش کمب و ضخخعرف ممحدیث مسخخت (مه اعر  ،ه تن ،ج ،1
ّ
 .)50حنکم ا گوید «هه زندیق گا نرز اتام شخد مسخت و رومیتش ه ملتبنر مست» (مه حجا،1326 ،
ج ،4

.)295

زهرا رم اجبور هه هرعت کاد ،تصخافشد مستم زیام لی  هرچکس رم اجبور هه هرعت نکاد( .شوشتا ،
 ،1326ج ،9

 )564چان که در نناهم که هاگن حاکت مز ادیاه ههسخو هصخا هه ااد کوفه نوشته

درهنر هرعت ااد هن خود چار فااود مست

َ ُ َ
َ َ ُ
َ
َّ ُ َ َ َ
ی مخیین( »2نناه.)1/
ی ُمستك َر ُِی َو ا مج ََبی َن َبا ِائ ِع
« َو َبای َعّ الَا غ
ِ
ِ
ِ

همچار لالاه نناه  54ناجممبالغه رم دمرل ها می ماا ا آورد که سخخرد چگونه می رومینت اشخختؤل
ها دروغ رم مز لی  آورد اگا می نناه مان  رم هه یحه و زهرا رم نقل نکاد مست؟

َ
َ ُ
َّ َ
ِ َ ُ
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ُ َ َّ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

(نناه54/م هؤن ،

.)565

َو َبَا ی َعَّ» 3
ِ

 .1ما بکاری اقدام می نماییم که آن را روها و رنگهای گوناگون است (به مشکالتی بر خواهیم خورد که دلها بر آن استوار نیست،
مردم در این پیشامدها شکیبایی ندارند) و عقلها زیر بار آن نخواهند رفت (بلکه انکار خواهند نمود) آفاق را ابر سیاه (ظلم و ستم
و بدعت) فروگرفته (خورش ید ّ
حق و حقیقت زیر آن پنهان گش ته) و راه روش ن (حقیقت احکام اس الم) تغییریافته ،بدانید اگر من
دعوت (بیعت) ش ما را بپذیرم طبق آنچه خود میدانم رفتار خواهم نمود (ش ما را بر مرکب ّ
حق س وار نموده در راه راس ت س وق

می دهم و برخالف رض اء و خوش نودی خدا و رس ول س خنی نگفته قدمی برنمیدارم) و به سخن گوینده (ای که گفتارش بر وفق
خواهش نفس انی و برخالف ش رع بوده) و ب ه س رزنش توبیخ کنن ده (ای که مرا مالمت کند که چرا به ّ
رویه خلفای پیش رفتار
نمی کنم) گوش نمی دهم و اگر مرا رها کنید (و به خالفت نگمارید) مانند یکی (از افراد) ش ما هس تم و ش اید به سخنان شما (در
باب رفتار ناروای خلیفه نا ّ
حق) بیش تر گوش دهم (و از حقوقتان دفاع نمایم) و فرمان کس ي را که شما او را بر کار خویش والی و
زمامدار قرار می دهید (اگر دس تورش مطابق دس تور اسالم باشد) بهتر انجام دهم (بنابراین) وزیر و مشاور بودن من برای شما بهتر
است از اینکه امیر و زمامدار باشم.
 .2و مردم بدون اکراه و اجبار از روی میل و اختیار با من بیعت نمودند.
 .3من قص د مردم نکردم (خواس تار بیعت نبودم) تا اینکه قص د من کردند (بیعت با مرا خواس تند) و (برای بیعت بس تن) دس ت
بهسوی آنان دراز ننمودم تا اینکه ایشان دست پیش من دراز کردند و شما ازجمله کسانی بودید که قصد من کرد و بیعت نمود.
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دیگا لیخت هخنزآفایا کال در می خطبه می که در آ مزمی جات که گفتهشخخخد لی  ،یحه و
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درسخت مسخت که می کال مز سخرف نرز رومیتشد مست و مو ضعرف ممحدیث مست مان هؤر حدیث
در کت دیگا آاد و مز سرف نقل نشد مست ( .ک .ممجزر  ،1412 ،ج ،2

 )556هانهامی نقل رومیت

مز سخخخرف نؤ تومند دمری ها رد آ هنشخخخد .ههلالو  ،می اطی که ماراممؤماار کسخخخ رم اجبور هه هرعت
نکاد ،هن توجه هه نناههن و کال مان  ماا ثنهتشخد و غراقنهلتادید مستم مان سن لالاه شوشتا
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

ابا ها می که در می کال مان  در جات مجبنر یحه و زهرا هه هرعت تصخاف شخد مست ،مز می خطبه
( )92هانؤ آید که تصخخاف در آ رخدمد هنشخخد .مزمی رو ،مز احتوم سخخن مان  در می خطبه چار
مسخختفند ا شخخود ،که هام میجند لالقه در ها ماا اطیوه الز مسخخت که دشخخومر و ااع ههوجود آید تن
قدرا ههخوه دمنسخته شخود .برعت منسن چار مست که نسبت هه ماور اؤاوله حا دمشته و مزآنچه
ً
ّ
سخایع هه دسخت آورد ،سخایع اتافا ا شود .مان  هن لد پمیاا خالفت در آغنز ،رغبت آ هن رم شدیدم
هامنگرنخت تخن در قبول خالفخت مصخخخامر هورزنخد .زیام منتقخنل خالفخت هه مان  هعد مز تحوالت هود که در
دسخخختورمت دیا پخدید آاد هود .در زاراه می حومد  ،نرنز هود که روحره ااد رم تقویت و آ هن رم ها قوملد
حق و دسخختورمت مما تشخخویق کاد تن ارل آ هن رم ها خالفت خویش هرشمزپرش فزون هنشخخد .هن ّ
توجه هه
وضخخخع اوجود و لنقبت نگا الز  ،فااود دلون و ممتؤسخخخوم غرا ( ...هحامن  ،1325 ،ج ،2

)806

هانهامی  ،محتؤنل می که لالاه شوشتا خودا اتوجه نشد مست ،تقویت ا گادد.
 .6اشتباه در تعیین مكان صدور حدیث
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در هاخ اومرد نرز در خطبههن ،اکنن رم که خطبه در آنجن میامد گشته ،مشتبن لاوم شد مست.
 .1 .6تقریر انتقاد شوشتری

سخردرضخ

در نناه شخصخت و دو میاگونه نوشخته مست «و ا کتنب مه  إم أهل اصا اع
 )451که نناهم مست هه مهل اصا که مان  آ رم هه

انمك مقشختا مؤن وال إانرتان» (ناج ممبالغه،

هؤام انمک مشخختا ،زانن که مو رم فاانناوم آ سخخنان گادمنرد ،فاسخختند .شخخوشخختا اعتقد مسخخت که
سخخردرض خ

در تعرر احل می نناه ااتک مشخختبن شخخد مسخخت .زیام مالاناه وممسخخرنسخخه ،ممغنرمت و...

گفتهمند که آ خطبهم مسخخخت که در تحای

و تشخخخویق هه جاند زانن که اصخخخا ،فتد شخخخد و احؤد ه

مه هکا کشخته شخد و قتل احؤد ه مه هکا هعد مز کشخته شخد انمک مشتا هود و می نناه در جات سممل
ااد مز ماخخن درهخخنر لقرخخد میشخخخخن در اورد مهوهکا و لؤا هود (دیاور  ،1413 ،ج ،1
 ،1395ج ،1

302م شوشتا  ،1326 ،ج ،4

.)368
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124م ثقف ،

 .2 .6بررسی انتقاد شوشتری

در شخخخاح خطبه  26آاد که جؤنلت مز ینرم مارا اماان مز آ حضخخخات درخومسخخخت کادند لقرد
خود رم درهنر خیفن پرشخخر هرن فاانید و می  ،در زانن هود که لؤاوه لن

«اصخخا» رم در مخترنر گافته

هود و نؤنیاد مان (احؤده مه هکا) رم هه قتل رسخنند .مان فااود آین مکاو جن می گونه سخممالت مست
درحنم که اصخا رم گافتهمند و شخرعرن اام کشختهمند؟ سخپس فااود ا نناهم هه شخخؤن ا دهم که پنسخ
در نناۀ اوردهحث آورد در آ نناه مسخخخت و

نخناخهم هخه آ هن دمد که مکالا آنچه ااحو سخخخردرضخخخ

اصخخندرا در آنجن وکا شخخد مسخختم هانهامی آنچه در لاوم نناه اوردهحث دید ا شخخود که مان آ رم هه
مهل اصخخا هؤام هن انمک مشخختا فاسخختند ین هه می اعانسخخت که ننسخخت انن نناه مهل اصخخا هود مند و
ً
سخخپس مهل لام سخخممل کاد مند و مان نناه رم ها آ هن نرز خومند و حومدث رم که هعدم هه وجود آاد هود ها
آ مفزود و ین می که مشختبنه مز ااحو سخردرضخ

رخدمد مسخت (خطر حسرا  ،1362 ،ج ،3

.)436
شخانخت زندگ و سخراۀ اعصوار  و شامیط تنرین و رومهط گوننگو سرنس و مجتؤنل  ،لقنید
و اکخنتخ گونخنگو فقا و کالا شخخخانخت رموین و مصخخخحنب و رجنل حدیث ،رومهط قوا و قبریهم ،
قدرت سخرنسخ اعصخو  و می که آین اعصخو  در شخامیط تقره هه سا ا هاد ین نه ،در درک سنان
میشخن هسخرنر حن ز مهؤرت و درخور توجه جد مسخت (سیرؤنن ،1385 ،
پهوهاخد کؤخک ا کاد تن ات حدیث رم در شخخخامیط و اکن خن

 )152شانخت می اسن ل هه

خود هفاؤد و مز فام نندرسخخخت حدیث

جیوگرا کاد .درهنر اکن صخدور می خطبه هه نظا ا رسد که مان دو نناه ااقو دمشته یک هام مهل
لام (خطبه  )26و دیگا هام مهل اصخخخا که در هنشخخخ مز اسخخخن ل هنهم اشخخخنهه هودند و هعرد هه نظا
ا رسخخد که سخخردرض خ

در می اورد هه می روشخخا مشخختبنه کاد هنشخخد (اکنر  ،1382 ،ج ،11

 .)228هانهامی در می اورد نرز مشکنل ها سرد پمیافته نرست.
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 .7نتیجه

می اقخنمخه مز تحیرخل و هارسخخخ منتقخندمت کخه لالاخه شخخخوشخخختا در اقداه شخخخاح خود ها روا
در ناجممبالغه اطاح نؤود مسخت ،هه می نتنیج دسخت ا ینهد اومرد که میشن ههلاوم
سخردرضخ
ً
مشخخکنل ومرد کاد هاخ مز آ هن کممهؤرت مسخخت و اعؤوال در نقیرنت ،چار زیند و نقصخخن هنی صخخورت
ً
ا گراد وم هه مصخل اسأمه ضاههم ومرد نؤ شودم االال در (خطبه  ،52حکؤت  289 ،222و )...مشکنل
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

ها سخرد ومرد مسخت مان هسناد آ هن هسرنر کم هود و مز چاد اورد احدود تجنوز نؤ کاد که نقد ها سنحت
اقدا ناجممبالغه ومرد نشخخد  ،مز ملتبنر ناجممبالغه و خدات لظرم سخخردرضخخ

هه جناعۀ اسخخیؤر

نؤ کنهد .در اومرد نرز (االل خطبه  ،92حکؤت  328و )...صحت اسأمه مز دید لالاه شوشتا پاان
انند و نقد ها سخردرضخ

صخحرد نؤ هنشخد .ممبته انف نؤنند مزآنچه گفته شد هاا آید که هنید هه می

نکته توجه دمشخخت رمهکنرهنی رم دمنشخخؤادم ف حدیثشخخانسخخ جات حصخخول م ؤران در احتوینت
ناجممبالغه هه ان آاوختهمند که مشنر ا شود
ممف) هارس فاد مفامد در ساد توسط لیم رجنل
ب) اقخنیسخخخه ات ها حدیث هن قاآ که می روا اورد تأیرد و تأکرد پرنابا مسخخخال نرز مسخخخت (حا
لنای  ،ج  ،18هنب  ،9ح )10
ج) اامجعه هه محندیث قطع ممصدور
د) ستنیش لیؤن نسبت هه یک کتنب (شاات) ) لیو اضؤو حدیث.
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منابع

نهجالبالغه ،صبح صنمدم قم دمرمماجا  ،ه تن.
 .1مه مه ممحدید ،لزممدی مهو حناد1332 ،ا ،شــر نهجالبالغه ،تصخخحرد احؤد مهوممفضخخل مهامهرم،
چنپ مول ،قم کتنهنننه لؤوا آیتممیه االش نجف .
 .2مه حجا لسخخخقالن  ،محؤخده لی  ، 1326 ،تهـذیـب التهـذیـب ،چخنپ مول ،هاد دم ا ممؤعنرف
 .3سسسسسسسسسسسسسسس ، 1418،نخبــه الفکر فی مصـــطل اهــل االثر ،چخخنپ پاجم ،قخخنها دمر
ممحدیث.
 .4مه اقفع ،لبدممیه ،ه تن ،ادب الصغیر و ادب الکبیر ،هراوت دمر صندر.
 .5مه ااظور ،احؤد ه اکا  ، 1414 ،لسان العرب ،چنپ سو  ،هراوت دمرصندر.
 .6مقندمس  ،مه لبد رهه ، 1404 ،عقد الفرید ،چنپ مول ،هراوت دمر ممکت ممعیؤره.
 .2هحامن  ،کؤنلممدی ارالم ه لی ه ارالم 1325 ،ا ،شــر نهجالبالغه ،تاجؤه قاهننعی احؤد
اقد و لی مصخغا نومی یحر زمد  ،چنپ مول ،اشخاد هارند پهوهشخخان مسخالا آسختن قدا
رضو .
 .8هغدمد  ،یحر ه اعر  ،ه تن  ،تاریخ ابنمعین ،تحقرق محؤد احد نور سخخخرف ،داشخخخق دمرممؤأاو
میتام .
 .9ثقف  ،مهامهرم ه احؤد ، 1395 ،الغارات ،تصخخحرد سخخرد جاللممدی احد  ،چنپ مول ،تاام
منجؤ آثنر ای .
 .10جزر  ،لزممخدی ه مقثرا ، 1412 ،الکـامل فی التاریخ ،تحقرق لبدممسخخخال تداا  ،چنپ مول،
هراوت دمر ممکتنب ممعاه .
 .11حنج خنن  ،لی  ، 1433،أصــالة نهج البالغه من منظور الدراســة الموضــوعیة األســلوبیةم تاام
دمنشگن تاهرت ادرا.
 .12حسرا ممنطر  ،لبدممزهامء ، 1409 ،مصادر نهجالبالغه ،چنپ چانر  ،هراوت دمر ممزهامء .
 .13خطر هغدمد  ،محؤده لی  ، 1422 ،تاریخ بغداد ،تحقرق هشا لومد اعاوف ،چنپ مول،
هراوت درممغاب مالسالا .
 .14دمشند تاامن  ،اصطف  1322 ،ا ،چشمه خورشید ،چنپ مول ،تاام
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درین.
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مماظناره.
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 .15دیاور  ،مه قتربه ، 1413 ،اإلمامه و السیاسه ،تحقرق لی شرا  ،چنپ مول ،قم ااشورمت
ممشایف مماض

.

 .16رمغ مصفانن  ،حسر ه احؤد ، 1412 ،المفردات فی غریب القران ،تحقرق صفوم لدنن
دموود  ،چنپ مول ،داشق دمرممعیم.
 .12رموند  ،قط ممدی سعرده هبهممیه 1364 ،ا ،منهاجالبراعة فی شر نهجالبالغة ،تصحرد سرد
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

لبد ممیطرف کوهکؤا  ،قم کتنهنننه آیتممیه االش .
 .18سبحنن  ،جعفا 1394 ،ا ،فروغ والیت ،چنپ چانردهم ،قم امسسه مان صند .
 .19سیرؤنن  ،دمود 1385 ،ا ،فقه الحدیث و نقدالحدیث ،چنپ مول ،تاام
 .20شایفرض

فاهاگ و مندیشه.

 ، 1932 ،مجازات النبویه ،چنپ دو  ،قنها اوسسه ممحیب .

 .21شوشتا  ،احؤدتق  1326 ،ا ،بهج الصباغه فی شر نهجالبالغه ،تصحرد و تحقرق امسسه
ناج ممبالغه ،چنپ مول ،اام

ماراکبرا.

 .22شااستنن  ،سردهبةممدی  1359 ،ا ،در پیرامون نهجالبالغه ،تاجؤه لبنا ارازمد مها  ،چنپ
سو  ،قم هارند ناجممبالغه.
 .23صدو  ،احؤده لی  1352 ،ا ،التوحید ،قم جناعه ادرسر .
 .24سسسسسسسسسسسس ، 1328 ،عیون اخبار الرضا ،قم جان .
 .25با  ،احؤد ه جایا ،ه تن ،تاریخ الطبری ،هراوت دمر ممکت ممعیؤرة.
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 .26سسسسسسسسسسسس ، 1382 ،تاریخ الطبری ،چنپ دو  ،هراوت دمر ممتام .
 .22لسگا  ،ااتض  1388 ،ا ،نقش ائمه در إحیاء دین ،چنپ مول ،قم دمنشکد مصول دی .
 .28فر

مالسال  ،لی نق  1329 ،ا ،ترجمه و شر نهجالبالغه ،چنپ پاجم ،تاام منتشنرمت فقره.

 .29کیرا  ،احؤده یعقوب 1365 ،ا ،الکافی ،اام

دمرممکت مالسالاره.

 .30احؤد ر شاا  ،احؤد 1389 ،ا ،دانشنامه امیرالمؤمنین ،تاجؤه لبدمماند اسعود ،
چنپ سو  ،قم دمرممحدیث.
 .31اکنر شرامز  ،ننصا 1382 ،ا ،پیام امام ،قم منتشنرمت مان لی ه مهرطنم .
 .32اسعود  ،لبدمماند  1389 ،ا ،درسنامه فهم حدیث ،چنپ مول ،قم منتشنرمت زم ا.
 .33سسسسسسسسسس 1382 ،ا ،روش فهم حدیث ،چنپ چانر  ،تاام

منتشنرمت سؤت.

 .34اراجیری  ،لی احؤد 1390،ا ،روش و مبانی فقه الحدیث ،چنپ دو  ،یزد منتشنرمت دمنشگن یزد.
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 .35اجیس  ،احؤدهنقاه احؤدتق  ، 1403 ،بحاراالنوار ،هراوت دمر إحرنء ممتام ممعاه .
 .36نسن  ،محؤده شعر  ، 1396 ،الضعفاء و المتروکین ،تحقرق احؤود مهامهرم زمید ،چنپ مول،
حی

دمر ممول .

 .32نعؤنن  ،احؤد ه مهامهرم ، 1392 ،الغیبه ،تاام

اکتبه ممصدو .

 .31هنشؤ خامسنن  ،حؤردممدی حجت 1390 ،ا ،مفصل شر مطول ،قم نشا حنو .
منتشنرمت لیؤ فاهاگ .
 .33کاا  ،احؤدااد  1382 ،ا ،روششناسی عالمه شوشتری در بهج الصباغه ،پنین نناه کنرشانس
مرشد ،رشته لیو حدیث ،دمنشکد لیو حدیث.
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 .39یعقوه  ،محؤده مسحن  1382 ،ا ،تاریخ یعقوبی ،تاجؤه احؤدمهامهرم آیت  ،چنپ نام ،تاام
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مقاالت

 .41مستند  ،رضن 1361،ا ،اصنحبه هن آیتممیه شوشتا  ،کران فاهاگ  ،شؤنرۀ مول ،سنل دو .
 .42هردساخ  ،لی  ،نقد و هارس شباه دقت وصف و غامهت تصویا در ناجممبالغه1394 ،ا،
فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه ،سنل سو  ،شؤنر .11
 .43روح هاند  ،کنوام صفنرین هؤدمن  ،لیراضن1395 ،ا  ،شباه دنرنگایز و یند ااگ در ناج
ممبالغه و نقد آ هن تکره ها فضن صدور ،فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه ،سنل چانر  ،شؤنر .13
 .44جالم  ،لبدممؤاد  ،سرا در کتنب مخبنر ممدخریه ،فصلنامه علوم حدیث ،شؤنر .5
 .36جیریرن  ،سعرد1396 ،ا ،تحیرل و نقد شباۀ وجود مصطالحنت فیسف  -حکؤ در ناج ممبالغه،
فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه ،سنل پاجم ،شؤنر.12
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