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چكیده
اما علی  در خطبه « »912نهجالبالغه به گونه سالر بسته سخنانی را در مدح
فردی نامشخص بیان فرموده که سب اختالف میان مذاه اسالمی شده است.
بر این اسالاس ،برخی اسالتناد آن به حضر علی  را ن ذیرفته و به جعلی بودن
آن قائل شدهاند؛ ّاما بر اساس نظریه درست ،این خطبه اصالت دارد و انتساب آن
به امیر مؤمنان  صحیح است.
درباره مصالداق حقیقی این خطبه ،دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است .برخی
انالدیشالالالمنالدان ،بدون تالش برای یافتن حقیقت ،در این باره سالالالكو اختیار
کردهاند .دسالالتهای نیز نامحققانه ،مصالالادیقی دور از واقعیت نظیر پیامبر اکر 
ساللمان و ...را آوردهاند .بیشتر دیدگاه های ارائه شده ،مصداق واقعی این خطبه
را خلیفه دو دانستهاند؛ ّاما در چرایی تمجید وی از سوی اما علی  اختالف
اسالالت .اندیشالالمندان اهل تسالالنن ،همسالالو با مذه خود ،این سالالتایش علوی را
مؤیدی برای حقانیت خالفت خلیفه و مذه خود پنداشتهاند؛ ّاما به باور عالمان
امامیه ،مدح خلیفه دو از سالوی امیرمؤمنان  از باب تقیه یا توریه بوده است.
دیدگاه تقیهای بودن خطبه به سالب دارا نبودن شرائ تقیه ،پذیرفتنی نیست ،از
این رو بهترین و اسالالتوارترین نظریه در این باب ،توریهای بودن این خطبه با توجه
به اوضاع سیاسی آن عصر است.
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واژگان کلیدی
اما علی ،خلیفه دو  ،نهجالبالغه ،خطبه  ،712تقیه ،توریه.
 .1مقدمه

در دی ابر مسخال  ،پس مز قاآ کایم ،شنید هرچ کتنب دیگا هه مندمز ناجممبالغه مهؤرت ندمرد،

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

زیام هؤچو کال ماله  ،اورد شخخخاح و تفسخخخرا هسخخخرنر مز لنمؤن دیا قامر گافته مسخخخت .شخخخنرحن
ناجممبالغه ،منگرز هن گوننگون هام تفسخرا می کتنب سختاگ دمشختهمند ،انناد توضخخرد ومژگن دشومر،
شخخخاح ابخنن کالا و فیسخخخف  ،وکا نکخنت مده و هالغ  ،تحیرل و تبرر حومد تنرین اجؤل ،هرن
نکخنت مخالق مز اتو دیا و هخه تعبرا کؤخک هخه گسخخختاا فاهاگ اعاو  ،نقل و نقد آرمء شخخخنرحن
پرشر  ،نقد و هارس مساند و مثبنت صحت رومینت ،حت مثبنت قدرت لیؤ خود (هاوجاد .)1380 ،
مز دیگا سخو ،هسخرنر مز می شاوح ،هن رویکادهن سرنس  ،امهب و نگا فاقهم شنرحن نرز پروند
دمشخته مسخت .ها می مسنا ،وجود مختالف نظا و تفنوت دیدگن شنرحن در مساند ین اعنن هاخ خطبههن،
ماا قنهل پرشهرا مست.
 .2طرح مسئله

خطبه « 1»219مز خطبههن اام ناجممبالغه مسخخخت که هؤه شخخخنرحن آ رم هه تفکا فاو هاد و ها
یک مز پاجا دمنش و تنصخخخص و گامیش خود ،هه می خطبه نگن کاد و سخخخامنجن نرز رم هه جنی نباد
منخد ،زیام مارا هرخن  در می خطبخه رمزنخنک و ابام ،هخه گونخه سخخخا هسخخخته سخخخنانن رم در ادح فاد
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نناشخخنص هرن فااود مسخخت .مان لی  می خطبه رم در وصخخف شخخنصخخ هرن فااود و هه جن
تصخخاید هه نن و  ،مز تعبرا «فال » مسخختفند کاد مسخخت و می اسخخالیه ،مهانانت رم در تعرر اص خدم می
خطبخه پدید آورد مسخخخت ،هه گونهم که شخخخنرحن و اتاجؤن ناجممبالغه و نرز هاخ ّ
اورخن  ،درهنر می
خطبخخه ماراامااخخن  مختالفخخنت پرخخدم کاد منخخد هخخه حخخد کخخه کشخخخؤکشهخخن لیؤ و اخخمهب و
هادمشختهن اتفنوت ارن آنن ااجا شد مست .هاخ اعتقدند که چار خطبهم  ،هاگز مز مارااماان
 صخخندر نشخخد مسخخت و در اقنهل ،هاخ اننمفن نرز می خطبه رم در وصخخف مفامد نظرا خیرفه دو
دمنسته و در رمستن مثبنت امه و تأیرد خیرفه خویش آ رم اعان کاد مند.

 .1شماره این خطبه در نسخههای نهج البالغه ،متفاوت استب در نسخه ابري االح  661و در نسخه مرمد عبده  666و در
نسخه ابن أبي الردید  663است.
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ها می مسخخخخنا ،پهوهش لیؤ و حقرقخختیخخنه در می هخخنر  ،ضخخخاورت و مهؤرخخت فامومن دمرد ،زیام
سخخاچشخخؤه مختالف شخخرعه و مهل تسخخا  ،در پمیاا حکوات خیفن سخخهگننه پس مز شخخاندت پرنابا مکا
 مسخخخت ،پخمیاا ها یخک مز می دیخدگن هن پرشگفته ،ا تومند تحیرلهن و نترجهگرا هن هسخخخرنر
ویه  ،چگونگ نگاا و رفتنر مان لی  نسبت هه آ هن ،در مثبنت حقننرت امه شرعه ین مهل تسا ،
مهؤرت ویه م دمرد .مز سخو دیگا ،شخبانت اتعدد هن مسختاند هه می خطبه ،درهنر پمیاا صخخالحرت و
حکوات خیفن سهگننه و تأیرد آ هن مز سو مان لی  اطاح شد مست.
گفتا مسخت که هاچاد شخنرحن شخرعه و ّ
سخا در تفسخرا ناجممبالغه ،ابنحال رم هه فامخور اوضوش
هرخن کاد و مظاخنر نظاهن پامکاد م رم هه صخخخورت کوتن و گمرم هه قیم آورد مند ،هه اوضخخخولنت ااؤ
هؤچو مصخنمت خطبه ،نسخنههن ناجممبالغه و نرز ابنحث کالا و تنرین آ مشنر چادمن نکاد ین
هخه جاح و تعخدیخل شخخخاح می خطبه اام نپادمختهمند .ها مسخخخنا مسخخختقام نگنرندگن  ،در پهوهشهن
آکندارک نرز ،جز یک اقنمه کوتن که هه هنشهنی مز می خطبه مشخخخنر کاد مسخخخت 1،تحقرق اسخخختقل و
افصل دیگا درخصو

می اوضوش اام منجن نشد مست.

جسخختنر پرش رو  ،لاد دمر تبرر و مرزینه دیدگن شخخنرحن ناج ممبالغه در می هنر مسخخت و پس مز
نقد و هارس ها نظایه ،دیدگن انتنر در پنین  ،مرم ه خومهد شد.
 .3متن خطبه  212و اثبات اصالت آن

ات کنال خطبه مارااماان  هه هؤام تاجؤه آ چار مست

َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ُّ َّ َ َ َّ َ
َّ
َ َ
َّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ب ن ِقى الثِب ق ِلیا
الس َََو َو خلف ال ِفتََو .ذَُ
ّ بَلد فَلن فلقَد ق َِّم اْل َود َو د َاوی العمَد .و َقَام
«
ٍ
ِ
ِ ِِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ َِ
َُ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ
ََ ُ
َّ
َ َ َ ُ
اّ اعته َو اتقاه بَق ِهَ .رحا َو َ كهم یف ُرق متشَ ِع َب ٍو.
ال َعی
بَ .صَاب خیُا و سَبم شَرُاَ .دی ِإىل ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ ُّ َ
َ
ا ی َت ِدی ِفی َها الضا َو ا یس َتی ِق ُن اَلُه َت ِدی»م

«خدموند ،سخازارا رم که فالن مز آنجن هاخنسته ،هاکت دهد .مو که هن رم رمست و هرؤنر هن رم
لالج کاد و سخخات رم ها پن دمشخخت و فتاه رم پشخخت سخخامفکاد .پنکدما و کم لر مز می جان
رفت ،هه نرکوی هن آ دسخخت ینفت و مز هد هنیش پرش خ جسخخت تن هدم نرنالید .م نلت خدم

 . 1مردانی ،مهدی .)8331( .اعتبارسنجی انگاره ستایش امام علی از خلیفه دوم بر پایه خطبه  661نهجالبالغهب مجله علوم
حدیث .بهار و تابستان  - 8331شماره  69( 93افره  -از  49تا )63
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اتفنوت رم در می زاراه هه هؤام دمشخخته هنشخخد .مز یک سخخو ،هارسخ لؤیکاد و جنیگن خیفن سخخهگننه و هه
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رم هه جن آورد و آ چان که هنید ،مز مو تاسخخرد .هنر سخخفا هسخخت و خود رفت و ااد رم در رم هن
گونخنگو رهخن کاد کخه گؤامهخن در آ  ،رم نؤ یخنهاخد و آ کخه رم یخنفتخه ها سخخخا یقر خویش
نؤ انند».
ات می خطبخه شخخخایف ،هه گونهم دمرم مغال و پرچردگ مسخخخت که در کت انتیف تفسخخخرا
وکالا  ،ابنحال در هنر مصخنمت می خطبه و صحت منتسنب آ هه حضات لی  صورت گافته مست.
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

هاخ لنمؤن دیا  ،مسخختاند می سخخن هه آ حضخخات رم نپمیافته و هه جعی هود آ قن ل شخخد مندم یعا
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مصخخخل وجود چار خطبخه رم رد کاد و هخه منکخنر آ ا پادمزنخد .در اقنهل ،هاخ هه مصخخخنمت می خطبه و
صحت منتسنب آ هه مارا اماان  اعتقد هستاد.
هام نؤونه ،آیت ممیه ارالن اعتقد مسخخت که می خطبه ،هن دیگا خطبههن مان لی  در تانق
هود و صخخدور می سخخن مز آ حضخخات ثنهت نشخخد مسخخت ،هیکه هؤن گونه که ها مسخخنا هاخ اصخخندر،
احتوم می خطبه ،سخخخن نوحه گا لؤا مسخخخت و حضخخخات لی  نرز در پنین سخخخنان می نوحه گا
فااود «و اّ ما قالأ و لكن ّقِلأ»( .ارالن )163 1401 ،
سخرد احؤد ااد جعفا نرز هؤسو هن میشن  ،ننست هه رومیت با مز اغرا ه شعبه مشنر کاد
مسخخت «چو لؤا رم دف کادند ،دوسخخت دمشخختم نظا لی  رم درهنر مو هدمنم .وقت ُل َؤا ُااد ،دختا
مه حالؤه ها مو گایسخخت و در رثن مو سخخنانن گفت ،هه لی گفتم سخخنان دختا مه حالؤه رم شخخارد ؟ مو
گفت خدم پسخخا خطنب رم رحؤت کاد ،دختا مه حالؤه رمسخخت گفت ،خرا رم هن خود هاد و مز ّ
شخخا مو (ظنهام
خرا و شخخخا می جان ) نجنت ینفت ،مرک هه خدم سخخخوگاد! آ ز می سخخخنان رم نگفت ،هیکه هه دهننش
گممشخختهمند» ( .با  )218 / 4 1382 ،سخخرد احؤد ااد جعفا در مدماه ا نویسخخد «چاد نکته در
می هنر وجود دمرد «می سخخن هن مندک کم و هرش خ و ه آنکه دمسخختن گفتوگوهن گزمرا گادد ،هن چاد
ومسخطه هه دسخت سخرد رضخ

مفتند و مو نرز هؤه رم مز مارااماان  پادمشته و آ هن ضؤ سنان

مان در ناج ممبالغه درج کاد مسخخت .در ومقع ،سخخنان مارا اماان  وصخخفهن پنینن می خطبه و
گفتههنی دو پایو مسخت که مز خو هن اتضخند و ننسخنزگنر لؤا ه خطنب حکنیت ا کاد و آ حضات،
چرز جز حقرقت ها سخخن آ ز نرفزود .میشخخن در پنسخخخ اغرا  ،هاگز سخختنیشهن دختا مه حالؤه رم
تأیرد نکاد ،هیکه آ هن رم شخارد و سخنان حق رم نرز ها آ مفزود و در مدماه سوگاد یند کاد که آ سنان ،
مز خود آ ز نرسخت ،هیکه دیگام سخنخته و در دهننش گممشتهمند .مز نظا سبک شانس نرز ،هنشهن
انتیف سخخن هه هم شخخبره مسخختم مرک هؤه آ هن کیؤنت اقطع و جؤالت اافاد مسخخت که ها کس
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ا تومند آ هن رم سخا هم کاد ،مز می رو نؤ توم ها سخرد رض

خاد گافت که چام سن فصرد و هیرغ

مارااماان  رم در ارن سخخنان لند نشخخانخته مسخخت ،زیام فصخخنحت و هالغت مز اجؤوش یک خطبه
شخخانخته ا شخخود ،مگاچه کوتن هنشخخد .هانهامی ا توم نترجه گافت که می خطبه ،سخخامسخخا مز مان 
پ هاد»( .جعفا )33 / 3 1380 ،
نقد و بررسی

دیدگن لد مصنمت خطبه ،هه چاد دمرل پمیافته نرست
 .1مغتشانسن و صنحبن اعنجم لاه درشخخاح ومژگخخن خخخطبه ،جؤالت یخند شخد رم هه مان لی
 نسخخبت دمد مند و می خود شخخنهد ها صخخحت منتسخخنب می خطبه هه آ حضخخات مسخخت( .مه قتربه،
(ه تن) 291 / 1م زانشا  ،ه تن 59 / 1م مه ااظور1313 ،م  .)305 / 3جانب مه مثرا نرز در می هنر
ّ
ا نویسخخد «و ف حدیث لخخخخخؤا إ نندهته قنمت «و ملؤام أقن مقود و شخخف ممعؤد» ،ممعؤد هنمتحایک
ّ
ممظاا .أرمدت أنه أحس ّ
ممسرنسة و ااه حدیث لی
ور و دها یکو ف
ّ
«ّ بَل

فَلن فلقد ّقِماْلود و داوی العمد»( 1.مه مثرا)292 / 3 1351 ،

 .2اسخخختاخدمت تخنرین و حخدیال در اتو فایقر ریشخخخه دمرنخد ،مز می رو هاگز نؤ توم آ هن رم هن
مسختبعند لقی رد کاد ،هیکه هنید اعنرضنت نقی دمشته ین هن سرا و لؤیکاد اعصو ننسنزگنر هنشد ،در حنم
که هرچ یک مز آ هن در سخرا مان لی  رلنیت نشخد مسخت و هؤن گونه که گفته شد ،اننمف آ در
تنریخ وجود دمرد.
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 .4نقد و بررسی دیدگاهها در باره مصداق خطبه

هن هارس خ شخخاح هن اتعدد نگنشخخته شخخد مز سخخو مندیشخخؤادم مسخخالا  ،چاد دیدگن کی در هنر
اصدم خطبه  219و انن
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نرسخخختم مرک هخن آورد آ در ارخن سخخخنان مان  ا توم هه یک حقرقت تنرین و یک نکته مده

ومقع مان لی  وجود دمرد

أ .دیدگاههای بیانگر روشن نبودن مصدا خطبه

هاخ دیدگن هن درهنر اصخدم سخن مارااماان  سنکت هستاد و هاخ دیگا نرز اصدم هن
محتؤنم هه جز خیرفه دو رم اطاح کاد مند
 .1ااالت خطبه  219بر اساس روشهای نسخهشناسی و حدیثی ،در مقاله جداگانهای از سوی همین نویسندگان ،بررسی شده و
در دست ارائه و نشر است.
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یکم .دیدگاههای ساکت نسبت به مصداق خطبه

هسخرنر مز شخنرحن و اتاجؤن ناجممبالغه در هنر کرسخت ومژ «فال » سخکوت مخترنر ین هه صورت
اطیق ،هرن کاد مند که حضخخات لی  در می خطبه هعضخخ مز مصخخحنب خویش رم مرمد کاد مسخخت.
(ساخس 192 1415 ،م هراق خامسنن )620 1380 ،
تحلیل و بررسی

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

می دیدگن  ،دمرم یک نقطه قوت مسخخت ،زیام چه هسخخن ،لد تعرر اصخخدم هام می خطبه مز سخخو
قن ال  ،نبود شخخأ صخخدور تنرین ااهو هه خیرفه دو هود مسخخت و مز سخخو دیگا ،هگویاد مز احتوم
خطبه نرز چرز هه دست نؤ آید تن آنن اصدم آ رم روش کااد.
دوم .دیدگاههای بیانگر مصادیق احتمالی غیر از خلیفه دوم

هخه هنور شخخخنرحن و اتاجؤن  ،اصخخخدم می خطبه ،ا تومند مفامد غرا مز خیرفه دو هنشخخخد .هاخ
اصخندیق مشخنر شد مز سو آنن لبنرت مست مز  .1پرنابا مکا ( جویا  .2 )1322 151 ،حضات
لی (حجنف زید  ،ه تن  .3 )648-649انمک مشخختا (هنشخخؤ خوی 323 1434 ،م اکنر شخخرامز ،
65 1384م لی دخرل62 1409 ،م شخرامز  .4 )465 1393 ،سخیؤن فنرس (دشت 465 1329 ،م
فوالدوند383 1380 ،م فقرا  .6 )542 1380،قرس ه سعد ه لبند (نقو قنیا .)264 1384 ،
ها مسخخنا گزمرا مه مه ممحدید اعتزم نرز ،فاقه «جنرودیه» اعتقدند که مان لی  می سخخن
رم درهخنر «لالؤن » و هام هدگوی مز و و پنیر آورد اقن کنرهنیش هرن کاد مسخخخت (مه مه ممحدید،
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.)4 1322
نقد و بررسی

در نقد می دیدگن هن ا توم گفت
ْ
َ َ ْ َ
 .1در ات خطبه آاد هود «خیف ممفت َاة» .هانهامی  ،الز دیدگن فو می مسخخت که حضخخات رسخخول
 پس مز خویش ،فتاه رم خود پنیه گممر کاد هنشخد ،نه میاکه فتاه جنیگزی حضخات شد هنشد! چو
ّ
کیؤه «خیف» هن تشخخخدید وکا شخخخد مسخخختم یعا فتاه رم جنیگزی خود کاد .پرنابا که پنیهگممر می فتاه
مسخت ،حق و هن ل رم اشخنص نکاد و خود مز ننستر کسنن مست که -ممعرنو هنمیه -ااد رم هه منحامف
دیا دلوت کاد مست .می اطی  ،هن لصؤت و هرنننت مو و نرز هن مجؤنش فایقر در تضند مست.
 . 2اعتقدم هه اصخدم هود سخیؤن ین انمک ین هعضخ دیگا مز مصحنب ،هرچ گونه شأ صدور ین

ّ
امید رم هام خود در نظا نگافته و تاان ات رم بق سیرقه خویش اعان کاد مند.
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 .3هرنننت و موصخنف هرن شخد مز سخو مان  در هنر انمک مشتا و سیؤن  ،گوین می نکته مست
کخه هحث فتاه و لد هدمیت ااد  ،هه آنن رهط ندمرد ،زیام مخترنر تؤن اسخخخیؤننن هه دسخخخت می دو نفا
نبود مست .هؤچار آنن هاگز در اقنهل مارااماان  جباه استقی ندمشتاد.
 .4هرچ یک مز شخخنرحن ناجممبالغه ،قرس ه سخخعد ه لبند ین احؤد ه مه هکا رم اصخخدم خطبه
ندمنسخخته و چار محتؤنم رم نرز ندمد مند ،پس قن ل هه آ  ،در می قولّ ،
اتفاد مسخخت .مز سخخو دیگا ،هرچ
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شاح خطبه ،چار هرن دمشته مست
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دمرخل اتقا هام هرخن خود وکا نکاد و الز پمیاا آ نرز ،نپمیافت شخخخأ صخخخدور تنرین می خطبه
مست.
ب .دیدگاههای ناظر به مصداقیت خلیفه دوم

ها پنیه هاخ دیدگن هن ،سخخنان مان لی  در می خطبه ننظا هه خیرفه دو مسخخخت .می دیدگن هن
ضخؤ میاکه خیرفه دو رم اقصود مان  در ومژ «فال » ا دمند ،دیدگن هن اتفنوت نرز در احتوم
خطبه دمرند .هاخ اعتقدند که احتوم خطبه ،شنال ادح و ستنیش خیرفه دو هود مست و هه هنور هاخ
نرز ،اضنار آ  ،تقرهم ین مز هنب توریه هود مست.
یکم .مدح واقعی خلیفه دوم

هه هنور هاخ  ،حضات لی  در می خطبه ،هه گونه ومقع خیرفه دو رم ستود مست.
 .1دیدگن مه مه ممحدید
و مز شخخنرحن اعتزم هود و یک مز اامتای شخخاحهن ناجممبالغه رم نگنشخخته مسخخت .میشخخن در
«اامد مز فال که هه صخورت کانیه هرن شخد مسخت ،لؤاه ممنطنب مسخت و هه تحقرق ینفت شد که
در نسخخنهم سخخرد رض خ

زیا کیؤه فال  ،ومژ «لؤا» نوشخخته شخخد هود .ا هؤر اطی رم مز نقر

مهنجعفا یحر ه مه زید لیو سخممل کاد و میشن نرز گفتاد اامد لؤا مست ،سپس هه مو گفتم آین لی
می گونه لؤا رم اورد ادح و ثان قامر دمد مسخت؟ مو گفت هیه ...هؤن گونه که ا هرارد گؤن منسن ها می
ا رود که اامد مز می سنان لؤا ه خطنب مست»( .مه مه ممحدید.)3 – 6 1322 ،
هؤچار مه مه ممحخدید ا نویسخخخد «فاقه صخخخنمحره مز زیدیه ،چار گفتهمند «منه مثا لیره حق
ممالان و مم یضخخخع ممؤدح مال ف اوضخخخعه و نصخخخنهه»م «لی  خیرفه دو رم ثان گفته مسخخخت و ادح و ثان رم
ً
حقرقتن در جنیگن خودا هه کنرهاد مست (مه مه ممحدید.)3 1322 ،
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 .2دیدگن احؤد جومد اغاره
هخه هخنور میشخخخن نرز ،ها چاد هاخ ااظور مز فال رم مهوهکا و هاخ لؤا دمنسخخختهمند ،نظا اعاوفتا،
هؤن لؤا مسخت ،زیام ااد در زان پرنابا خدم و در کانر میشخن  ،محسخنا آسخخودگ و آرماش ا کادند و
مهوهکا و لؤا نتومنسخخختاد جن خنم آ حضخخخات رم ُپا کااد .هن می هؤه ،دورم آ دو مز دور لالؤن هاتا
هود ،چو در فتاه و کشختنر اسخیؤننن  ،در لصخا خالفت لالؤن گشخود شد .هؤچار حضات لی 
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

آ دو رم مز لالؤن مفضخل ا دمنسخت و در می اورد ،هرچ شک و تادید وجود ندمرد ،چان که مان  در
خطبه  163هه می اطی تصاید کاد مست( .اغاره.)330 1999 ،
نقد و بررسی

در نقد دیدگن مه مه ممحدید در شاح خطبه  ،219ا توم هه اومرد ویل مشنر کادم
 .1ها مسخخخنا اقنیسخخخه نقل مه مه ممحدید مز با  ،ارن می دو نقل تفنوتهنی وجود دمرد که هه
مضطامب ات حدیث ا منجناد
أ .مه مه ممحدید ،مساند رومیت رم حمف و آ رم مز صنمد ه کرسن شاوش ا کاد.
ب .در نقل با  ،لبنرت «ومحزنن » وجود ندمردم وم مه مه ممحدید آ رم وکا ا کاد.
ج .در ات

با  ،لبنرت «أ هنکره هکت لی لؤا» آاد مسخخختم وم نقل مه مه ممحدید هن آورد

ّ
«هکته مماسنء» ا گوید «فقنمت إحد نومدهه» ،در حنم که در ات

با  ،چار چرز وجود ندمرد.

د .لبنرت «فقنل یاحم ممیه ه ممنطنب» در نقل با  ،در ات مه مه ممحدید هه صخخورت «رحم ممیه

112

مه ممنطنب» آاد مست.
 .2مز سخو مه مه ممحدید ،هرچ هارسخ ساد و نسنهم (جز گفته فننر ه اعد اوسو ) صورت
نگافته مسخخت .مز سخخو دیگا ،هن هه کنر رفت کیؤه «وجدت» در نقل امکور ،اعنن اتفنوت در اورد مثبنت
نقل و ادلن میشخن میجند شخد مسخت ،زیام مگا کیؤه «وجدت» هه صخورت اتکیم وحد هنشدم یعا «ا
خود نسخنهم رم هن خط سرد رض

دید » .می اعان ،هن اامد مه مه ممحدید سنزگنر مستم ودرغرا می

صورت  ،فننر ه اعد اوسو هام مو نقل کاد مست ،چان که سرد لخخخبدممزهخخخام خخخخطر  ،محتؤنل دمد
که نوشخخت نن خیرفه دو زیا کیؤه فال  ،مز سخخو صخخنح نسخخنهم صخخورت گافته که ملخخخختقند دمشخخته
موصنف وکا شد درهنر لؤا مست« :یحتؤل أ صنح تیک مماسنة رأ أ هم ممصفنت معؤا فخخخخکت
تحت خط مماض

ومک»( .خطر .)159 1409 ،

ممبته هخخن تخوجه هه می که ننقل مصی می سن (فننر ه اعد اوسو ) مز لنمؤن اورد ملتؤند شرع
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مسخخت (خوی  )253 / 13 1413 ،می محتؤنل هعرد مسخخت که و در تشخخنرص نسخخنه سخخرد رض خ
مشتبن کاد ین اطیب خالف ومقع رم هه سرد رض

نسبت دمد هنشد.

 .3مه مه ممحخدید ،کیؤه «فتاه» رم که اعنن اتعدد دمرد ،هه اعانی حؤل کاد مسخخخت که ریشخخخه
 .4مگا هخه زلم مه مه ممحخدید و ّ
امیدم مو ،خطبه در وصخخخف خیرفه دو مسخخخت ،چام می دسخخخته مز

شخنصخخرتهن خطبه رم وکا نکاد مند و هه آ مسختاند نجسخختهمندم خیرفه سخو و افدمرم موم حضخخات لی
 که اکار هن خیرفه دو و سخو اشخکل دمشختم صخحنهه پرنابا  در آ زان نرز در اقن مستدالل،
لیره آ حضات هام دفنش مز سرا خیرفه دو مستدالل نکادند!

 .5اممه مهل تسخخخا در هرنننت و کت خویش ،می اسخخخالیه رم وکا نکاد مند ،حت ّ
امید نقل با
ّ
هم نرسخخختاد .صخخخحنح سخخخته و کتنبهن کالا آنن  ،هؤچو کت فنا رمز و وهب و زانشخخخا و
مه حجا ،غزمم  ،مه لاه انمک  ،مه ترؤره و احؤده لبدمموهنب که مح تاد لیره شخخرعه دمرند ،امید
هرن

با و مه مه ممحدید هم نبود مند.
 .6مه مه ممحدید می رخدمد رم مز مشخخخننصخخخ نقل نؤ کاد که پرش مز با آ قضخخخره رم آورد مند،

هیکه دمسختن رم مز زهن

با گزمرا ا کادم کسخ که تضند مو هن خنندم مارااماان  روش مست.

در هرن ننقال پرش مز با  ،صخخخدور انجام هه روشخخخا گوین می نکته مسخخخت که مسخخخنسخخخن گویاد آ
جؤالت ،نه حضات لی  هود مست ،نه کس سامغ میشن رفته تن نظا میشن رم درهنر خیرفه هپاسد.
 .2گزمرا انجام هه گونه ااسخخخل آ هم مز زهن اغرا  ،هاتای دمرل ها دروغ هود آ مسخخخت ،زیام ها
ّ
ّ
پنیه دیدگن شخخرعه و مهل تسخخا  ،و هه شخخدت امات و فاد کممب ،دشخخؤ خدم و وض خنش اعاف شخخد
مست ( .باس 222 / 1 1403 ،م ّ
ممؤز ).369 / 28 1400 ،
مز سخو دیگا ،مگا نقل اغرا صحرد هود ،دیگا مفامد و شنصرتهن نرز آ رم گزمرا ا کادند .هام
رینتگ و تصخخحرف و تانق

در خود ات نرز گوم جعی هود آ مسخخت .هانهامی حدیث یند شخخد مز نظا

دالمت و ساد ،قنهل ملتؤند و مستدالل نرست.
 .8پمیاا دیدگن مه مه ممحدید ،تنم فنسدهن کالا و غراکالا رم نرز در پ خومهد دمشت
أ .تاخنق

گوی در هرن مان اعصخخخوا که مز ها جات مز خطنهن لؤد و غرالؤد  ،اصخخخو و

احفوظ مست .مان  در خطبه شقشقره هه امات شدید خیرفه دو ا پادمزد.
ب .تصاف سرد رض

در کیؤنت حضات لی 
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قاآن و حدیال ندمرد.
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گفتا مسخخخت که در نقد دیدگن جانب اغاره نرز ا توم گفت مز اجؤوش سخخخنان و نترجه گافته
ا شود که میشن دور خیرفه دو رم هاتا مز خیرفه سو ا دمند و می سنان مگا چه در وصف لؤا مست
ّ
مان در ومقع در امات لالؤن مست .هن می هؤه ،نقدهنی جد ها می نظایه ومرد مست ،انناد
 .1مسخختاند و هه خطبه  164ناج ممبالغه 1هام تأیرد ادلن خویش (حضخخات لی  در آنجن هه
ادح خیرفه مول و دو پادمختهمست ،پس هه قایاه آ خطبه می جن هم حضات هه ادح خیرفه دو پادمخته
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

مسخت) ننتؤن مست ،زیام کیؤه «ان» ننفره و «ال» ننهره در هرن حضات وجود دمرد ،یعا میشن ا فاانید
«تو در لؤیکاد خویش االل آنانی و آ هن نرز ها تو هاتا ندمشخخختاد ،در حنم که تو هنید هاتا مز آ هن لؤل
کا هخدتا مز آ هن لؤل کاد و لؤیکاد آ هن زاراه رم هام تو فامهم کاد» .مان  هن می هرن خود ،هه
خیرفخه مول و دو ماترخنز نؤ دهخد ،هیکخه ا خومهد هفاانید که در هعضخخخ اومقع ،لؤیکاد آ هن هدتا مز
لؤیکاد تو هود ،نظرا ااصخخوب کاد اعنویه هام شخخن و شخخکنیت حضخخات مز لؤا هه جات هوجود آورد
تحایفنت دیا نظرا صالة تاموید و و. ...
 .2مسخنا فتاه و کشتنر اسیؤننن در دور خالفت لالؤن  ،غص اقن خالفت مان لی  مز آغنز
هود ،مز می رو نؤ توم لؤیکاد دو خیرفه ننست رم توجره کاد.
دوم .ستایش تقیهگونه خلیفه دوم

بق می دیدگن  ،می خطبه ،در اقن سخختنیش خیرفه دو مسخختم وم حضخخات لی  می ادح و
تؤجرد رم هه صخورت تقره هرن فااود مند .اوال صخنمد قزویا در می هنر  ،ننسخت ا نویسد «آ حضات
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می سخخن رم در ادح هعضخخ مز صخخحنهه فااود که پرش مز ظاور فتاه مز جان رفتهمند و هه تعرر  ،اعیو
نرسخخت ».میشخخن در مدماه و ویل لبنرت «أصخخنب خراهن و سخخبق شخ ّخاهن» ا نویسخخد «یعا خرا خالفت رم
درینفت و مز ّ
شخا آ پرش رفت .اامد مز آ  ،لؤا مسخت که پس مز مو ،ماا خالفت مز منتظن هرفتند و فسند در
آ رو دمد ،پس می کال  ،هه تقره و اصیحت گفته شد مست»( .قزویا .)26 1380 ،
ارازم جومد تبایز نرز در پنسخ هه پاسش درهنر اصدم می خطبه آورد مست
َْ َ َ َ َ
َ َّ
َ
َ َ
َ
 . 1ر.س :نهج البالغه (ابري االح) خطبه (َ 864و قد َرأ ْیت ک َما َرأ ْی َنا َو َس ِم ْعت ک َما َس ِم ْع َنا َو َا ِر ْبت َر ُسول الل ِه ص ک َما َا ِر ْب َنا
َّ
َ َ
َو َما ْاب ُن َأبي ُق َر َاف َة َو َال ْاب ُن ْال َخ َّط َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ِّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ
ول الل ِه ص َو ِش یجة َر ِح نم ِم ْن ُه َما-
اب ِبهولی ِبعم ِل [الخی ِر] الرق ِمنك و أنت أقرب ِإلی أ ِبي رس ِ
ِ
ِ
ّ
ّ ّ
دیدی چنانکه ما دیدم ،ش نیدی چنانکه ما شنیدیم ،با رسول خدا الی الله علیه و آله و سلم بودی چنانکه ما بودیم ،پسر ابو قرافه
ّ
ّ ّ
ّ
(ابا بکر) و پس ر خطاب ،در عمل به حق ،از تو بهتر نبودند ،تو به رسول خدا الی الله علیه و آله و سلم در خویشاوندی از آن دو
نزدیكتری)
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«سخنان می خطبه ،هن دیگا خطبههن و کیؤنت آ حضخات هه ویه در خطبه شقشقره ،اننمف مست
و ها فاض صخحت ،هه صورتهن انتیف ا شود آ رم توجره کاد .هام نؤونه ،آ رم ها تقره حؤل کاد،
چو اانسخخبت اورد صخخدور کال  ،می توجره رم ا پمیاد .می اطی  ،هن اامجعه هه تنریخ با و تنریخ مه
ها پخنیخه می دو دیدگن  ،ا توم اعتقد شخخخد که مارااماان  هه سخخخه جات ،نن گزیا هه تقره و هرن

ّ
امیدمت هام خیرفه قامر گافته مست

أ .تاس که نسبت هه جن خویش دمشتاد.
ب .پرشگرا مز مختالفنت هام مفامد تادروی که پس مز کشت خیرفه خوشحنم کادند.
ج .قی حنارن خیرفه که «وملؤام » سا ا دمدند.
نقد و بررسی

در نقد و هارسخخ می دیدگن  ،هنید هن ااور شخخامیط تقره هه گونه خالصخخه روشخخ شخخخود که آین می رفتنر
لیو  ،شخخامیط تقره رم دمرمسخخت! زیام ااد در آ لصخخا سخخه دسخخته شخخد هودند و ها سخخه دسخخته نرز هن آ
حضات دشؤا چشمگرا ندمشتاد
أ .لد م هؤچو اغرا و نندهه لؤا که هم درصخدد شنصرتتامش هام خیرفه و هم در پ خوا
خدات هام افدمرم خیرفه هودند تن ّ
اوقعرتشن هن آاد خیرفه هعد حفظ شود.
ب .هاخ

افدمر خود آ حضات هودند و هه اومفقن و اننمفن خیرفه کنر ندمشتاد.

ج .دستهم نرز در زاا اننمفن خیرفه هودند.
ُل َؤا نرز هن وجود می موضخخنش ،لی  رم هه لاوم یک مز گزیاههن خیرفه هعد قامر دمد و اعاف
کاد هود.
هه ها رو  ،در آ لصا ،شامیط خطا جنن هام آ حضات و افدمرمنش وجود ندمشت.
مشخخخکخنل ا توم قخن خل شخخخد کخه مارااماان ّ 
امید هرنننت نندهه ُل َؤا و نظامت مو قامر گافت تن
تسکر دهاد قیوب افدمرم خیرفه هنشد.
پنسخخخ می محتؤنل نرز اادود مسخخت ،زیام سخخنان تقرهم در سخخرا مهل هرت  هؤومر هه گونهم
هود که مز کیؤنت آ حضخامت ،تقرهم هود هه صخورت صامحت مستفند ا شد ین خود اعصو نسبت هه
تقره هود آ کال مشخنر دمشت .هن می هؤه ،چگونه خطبهم که آغنزا ادح و پنین آ امات مست ،هه
صورت تقره صندر شد مست!

117

تحلیل و بررسی دیدگاه شارحان نهجالبالغه در تعیین مصداق خطبه 219

لسنکا و تنریخ داشق نرز روش ا شود( .تبایز .)165 1422 ،
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مز دیگا سخو ،حضخامت اعصخوان  هرشتا تقره رم در جنی مستفند ا کادند که چنر م جز هرن
حکم هه صخخورت تقره نبود هنشخخد .هؤچار ااد آ لصخخا ،هه مندمز م فارم نبود مند که تفنوت تقره رم مز
غرا آ تشخخخنرص دهاخد .هانهامی و هن مسخخختاند هه قام پرش گفته ،ا توم گفت که می خطبه ،هاگز هه
صورت تقره صندر نشد مست.
سوم .تمجید تور یهای خلیفه دوم
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

ها مسخنا دیدگنه رمسخت ودرست ،اصدم ومقع می خطبه رمزننک ،خیرفه دو مستم وم حضات
مارا  مز هنب توریه ،هه تؤجرد و پادمخته مسخخت .هسخخرنر مز هزرگن دیا هه می دیدگن قن ل شخخد مند.
(احؤد اقد  ،نومی یحر زمد 180-129 1325 ،م فر مالسخخخال (فر

ارازم حبرخ ممیه خوی (هنشخخخؤ خو  ،)326 1434 ،ارازم احؤد هنقا نومب الهرج (نومب الهرج ،
.)203
هه هنور می هزرگن  ،موضخخخنش صخخخدور می خطبه ،هه گونهم هود که لد م مز فتاهجوین انناد اغرا و
هات مه حالؤه ا خومسخختاد مز درگمشخخت خیرفه مسخختفند کااد و فضخخن سخخرنس خ رم لیره مارااماار 
پخدیخد آورنخد ،تن خدات هرشتا ها تفکا خیرفه و خنندم مو کاد هنشخخخاد .آنن نظا مان لی  رم درهنر
خیرفه جوین شخخدند و آ حضخخات هام دفع مهدمف شخخو آنن  ،جؤالت رم در وصخخف خیرفه هرن فااود .می
جؤالت در ظنها ادح و در حقرقت امات موست.
مه ارالم هحامن
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مالسخخخال ،)222 1328 ،

پس مز مشخخخنر هه می که چار سخخختنیشهنی هرشتا هه مهوهکا شخخخبنهت دمرد تن

لؤا ،چار ا نویسخد مگا می سختنیشهن در وصف خیرفه دو هنشد هن لقرد شرعه ننسنزگنر مست ،زیام ان
اعتقدیم که خیرفه دو خطنکنر مسخت و غنصخبننه خالفت رم تصخاف کاد مست .هانهامی می سن  ،مز مان
نرست ین خطنکنر ندمنست آ هن نندرست مست .هه می شباه دو پنسخ دمد شد مست
 .1می اطیخ هخن لقرخد ان اننمفت ندمرد ،زیام سخخختنیش مان  ا تومند هه سخخخب اؤنشخخخنت آ
حضخخخات هن پراوم خیفن هنشخخخد ،تن دلهن میشخخخن رم هه خود اتوجه کاد( .در ومقع هه نول هن توریه هن آ هن
سن گفته مست)
 .2سختود مان  کانیه مز توهرخ و سخازنش خیرفه سخو لالؤن مسخت که آ هؤه فتاه و آشوب در
دورم خالفت مو ومقع و هرتممؤنل اسخخیؤننن هه دسخخت مو و خویشخخنوندمنش غنرت شخخد .می لومال سخخب
گادید تن جناعه مسخالا هه شخورا دسخت زند و مو رم هه قتل رسخنناد ،مز می رو حضات لی  در دنبنمه
توصخرف خود ،مز خیرفه پرش مز لالؤن  ،چار ا فاانید «مو فتاه و آشخوب رم پشت سا گممشت و هن جناه
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پنک و هدو آمودگ و لنر مز ها گونه لر و نقص ،درگمشت ،خوه هن خالفت رم درینفت و مز هد هن
هه آسخنن گمشخت» .هؤچار الزاه جؤیه «و تاکام ف

ا اتشعبه» آ مست که فاانناوم پس مز مو

دمرم ویهگ هنی ضد صفنت مو هود مست (احؤد اقد  ،نومی یحر زمد .)180-129 1325 ،
اورد کانیه در خطبه ،لؤا هنشخخد ،ننگزیا هه تأویل کال حضخخات مز هنب توریه و میان هسخخترم .می اسخخالیه
لخندت مهخل هرخت  هود ،هخه ویه هاگخنا کخه هرشتا ااد ها احبت خیفن هود مند ،مز می رو مان 
هام حفظ جن شخخخرعرن  ،کیؤنت رم مز هنب توریه در وصخخخف خیفن هرن کادند» (هنشخخخؤ خو 1434 ،
.)326
 .5جمعبندی و نتیجهگیری

در هرن اامتای نتن ج می اقنمه ا توم گفت
 .1خطبه  219ناج ممبالغه هه حضات لی  مستاند دمرد و جعی هود آ اوردتأال مست.
 .2ه

اف و سخنکت هود در تعرر اصخدم  ،ماا شخنیسخته نرست و هن توجه هه مختالفنت امهب

در مسخخال  ،هام ینفت حقرقت ،هنید احققننه تالا کاد و هدو وکا اصخخندیق مز ومقعرت ،احؤی درسخخت
هام اصدم قو ینفت.

 .3غنم نظاینت مرم ه شخخد  ،اصخخدم ومقع می خطبه رم خیرفه دو دمنسخختهمندم ّمان در چامی تؤجرد

و مز سو مان لی  مختالف وجود دمرد.
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 .4لنمؤن مهل تسخخخا  ،ها مسخخخنا تفکامت امهب خود ،سخخختنیش مان  رم امید هام حقننرت
خالفت خیرفه و امه خود پادمشتهمندم ّمان می دیدگن  ،هن قام دمخی و خنرج سن سنزگنر نرست.
 .5هه هنور هاخ لیؤن ماناره ،ادح خیرفه دو مز سخو مارااماان  مز هنب تقره هود مست .می
دیدگن نرز هه سب نبود شام ط تقره در آ زان  ،درست نرست
 .6ها پنیه نظایه درسخت ،خطبه لیو در هنب ادح خیرفه ،مز هنب توریه آ حضخات و هه سب موضنش
خن
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ارازم حبر ممیه خوی

نرز در می هنر چار ا آورد «حنصخخخل میاکه هانهامی فاض که شخخخنص

سخرنسخ در آ لصا هود مست .می دیدگن  ،هن اقن لصؤت و جنیگن حکؤت مان اعصو  نرز

سنزگنر مست.
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