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 ونقد شبهات در باره انتساب نهج البلاغه  یگونه شناس
 *محمد حسن نادم 

 17/10/99تاریخ پذیرش:                                     12/2/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
از  ینهج البالغاه با کنون شااابهاب شیدایااز بادو پ ،یوبناا باه علل یخیطبق شواهد بار

مطر   یبا اهداب مختلف در باره انتسااااب نهج البالغه به امام عل منتقدان هیناح

ا مجموع شاابها  مطر  هافتی یشااتریب وعیشاا ،شااده واز قرن شااشاام با درج در مناب 

 هاول شبها  مربوم به گرددورند وعاسات، ن یاسااسا همجموعه دو نوع شابه ریشاده ز

ه در پرداختن ب یشبها  از نوع دوم ضرورب ینهج البالغه اسات که با بوجه به پاساخها

شاااودا اما شااابها  نوع دوم که مربوم به انتسااااب نهج البالغه به امام  ینم دهیدنها د

شوند یاعتبارنهج البالغه محسوب م یبرا یاسات ازدن رو که هر کدام چالشا یعل

ده نشااان داده شاا ییهاباز با کنون مورد بوجه قرار گرفته و نساابت به دنها واکنش رید از

گونه  افتهینظام  یو دسته بند کیاست عالوه بر بفک نیجستار بالش برا نیاست ا در ا

در  ابپرداخته شااود  هادنبه نقد  -جه قرار گرفته که کمتر مورد بو -شاابها  مختلف  یها

 دیباک زین ینهج البالغه به امام عل یشبها ، برانتساب علم و رد اندنینما یراساتا

 گرددا
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 مقدمه .1
احیه اررود که هقگا  سررخنی از نواقعیتی آاررکار ایبی تقدید با نگاهی ژرر وخقداندانه به گذاررته تاریا 

اررخصرریتی ارراخا اررنید  اررد  ودر بین جوااع انتشررار  یدا کقد  اسررت توانسررته بسرریاری از حق جویان 
ه بق ای از کسرررانی کاند به خود اتوجه سرررازد.، در الابل تد طلبانی که از فلقتی  اک بق خوردار بود وحق

نش را  نیزبه واک اند و قد  تناد وتجاهل بق فلقم خود کشرررید کنندخ ر اسررریق حق وحلیلت سررریق ای
دااررته ونسرربت به آن سررخنان نلدها ونظقاتی را ابقاز دااررته اند. بنابقاین از ک   خداوند گقفته تا ک   وا

ند وحتی ا یاابقان ال ی وهمننین کسانی که رسالت هدایت بشقی را  س از  یاابقان ال ی ت د  دار اد 
ند. از اهایی که در را  سررعادم بشررققد  و قلج زد  اند از این قاتد  اسررت نی نبود و اررخصرریتاصررلحان 

که به تنوان حاکمی اسررر ای با حق طلبی و تدالت خواهی در راس حکوات  وقتی ااا  تلی  رواین
س یافته است ااسر ای ققار ای گیقد واتهاقا بیشتقین سخنانی که از او بیادگار ااند  ودر ن ج الب غه انعک

اتی روزگاراو ای ارررود والبته اقبو  بره زاان حکمقانی او و ناظق به خههای فقهنگی، سررریاسررری واجتم
، ، باید بیش از هق سخنی جلب توجه نمایده اتصار س از خود بیادگار گذااتهای کاربقدی بقای همنسرخه

ی فقهنگی ، هاکه اهل تحلیل بنرابقاین جرای تقدیرد باقی نمی ااند که اخالهین واعاندین وحتی کسرررانی
سریاسری، اجتماتی، اقتصرادی وغیق  هسرتند از کنار این سرخنان بدون واکنش نمی گذرند. اضافه اینکه 

ق تای و اتتلادی نیز افزود  گقدد، بسررتق اررب ه افکنی گسررتقد های فققهوقتی اغقا  اذهبی و تعصررب
ای که در ققون ب غه به ج ت جایگا  وی  ارررود. از این رو ن ج الوداانره ارررب رام توسرررعره یافته تق ای

اتمادی  س از  یدایش در ایان جوااع بشرقی  یدا کقد  است آااج نلدها و اب ام فقاوان و اتنوتی ققار 
 گقفته ونلد ونظقهایی  یقااون آن بوجود آاد  است که باید به بحث گذااته اود..

 . بیان مسئله:4-4

در ایان انابع اسر ای کتاب انحصرق بهقدی است  ن ج الب غه به تنوان ایقاثی ااندگار از ااا  تلی 
زیقا اوال یک کتاب تادی نیسرررت که در اوضرررو  یا چند اوضرررو  خاص از ناحیه کسررری که در چند تلج 

ن اوضو  ااحدود تخصا دارد نواته اد  بااد بلکه دائق  المعارفی است گستقد  که صدها وبلکه هزار 
وثرانیا سرررخنان گقد آاد  در  1اتنو  در زاینره هرای اختلف وتلو  اتنو  از آن قرابرل اسرررتخقاج اسرررت

الب غه از ناحیه کسری صرادر ارد  اسرت  که به حسب ظاهق اگق چه همانند  یاابقان ال ی را  اکتب ن ج
                                                                        

: 0630اند)نادم، باره نوشتههای موضتوعی متعدد استت که توستح ملااان در ای و معجم هاای  مدعا فهرستت. بهتری  گواه بر 1
356-353.) 
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 لو  به روی او از جانبوادرسرره تادی را نپیمود  اسررت ااا  قورش یافته اکتبی ال ی اسررت که باب همه ت
خداوند باز اررد  و توان ورود به حوز  های اختلف تلو  اتج از تلو  ظاهقی و باطنی را یافته اسررت و ثال ا 
سررخنانی اسررت که الابق با نیازهای بشررق از ناحیه اااای که خود را اوظف به هدایت جااعه بشررقی در 

 های یاد اررد  از بدو  یدایش این کتاب تای گیداند صررادر اررد  اسررت. لذا با توجه به وارروون اختلف ای
دگار از آن ا انجا  گقفته تا در اسرررتناد این ایقا  بیااتعصررربان    یاخالهان بوکنون ت ش فقاوانی از ناحیه 

خداررره وارد کنند وبزتج خود به اتتبار و وجاهت این انبع سرررقارررار از اعارر ناب  ااند  به ااا  تلی
خواهان بشررقی اسررت للمه وارد کنند، لذا شرریع وبلکه ج ان اسرر   و تدالتاسرر ای که از افتخارام ت

اگقچه ازابتدای  یدایش این کتاب که اصرادر بود با اوائل ققن  نجج بنا بق اواهدی تاریخی سقنخ ایی از 
پ  611 -611اررب ام وجود دارد ااا از ققن ههتج به بعد دو اررب ه اسرراسرری توسررط ابن خلکان اربلی)

توجه به  ابه تنوان  یشرتاز اب ه افکنان القد اد وب«  وفیام االتیان وانباء ابناء الزاان»ب نویسرند  کتا
اقد  در بار  کتاب » گوید:، اررعق وارراتقی دااررت  اورد توجه ققار گقفت. او ایارر قتی که او در ادبیام

اند این سررخنان از  اند وگهتهبود  یا بقادرش اخت ر کقد  ن ج الب غه که آیا گقدآورند  آن سررید رضرری
 نیسرت بلکه ساخته و قداخته کسی است که آن ا را جمع آوری کقد  وبه ااا  تلی تلیکلمام ااا 

   س از او همین دو اب ه در کتاب ا وانابع 919/ 9همو، بی تا، « ) نسربت داد  است؛ وخدا داناتق است.. 
  تا اینکه درچند ققن اخیق اک ق 11: 1911د ، دیگق اهل سرنت نیز بدون ارائه دلیل تا چندی تکقار اد ) نا

ان نیز با آن ا اند اانند استشققانتلدان به ن ج الب غه وکسرانی که بنحوی در بار  ن ج الب غه سخن گهته
 را استدل و همقا  اردند ودر صردد بق آادند که اب ام بدون استدالل و ادتای ابن خلکان و همگنان او

  . از این رو با اسرررتناد به دالئلی ازخود ن ج الب غه وارررواهدی بیقون از 19-11بقهرانی نمرایند) همان، 
 تلیالب غه اقدا  به طقد ارررب ام اختلهی بقای اخدوش کقدن انتسررراب ن ج الب غه به ااا ن ج

نمودند،  بدین ج ت بق داانه ارررب ام و تنو  آن ا افزود  ارررد و به صرررورم  قاکند  درآثار اتعددی ثبت 
دید والبته بعضری نیز در  اسرخگویی به آن اب ام بلور  قاکند  اقداااتی انجا  دادند که از این وضربط گق 

  س ااار  خواهد اد.

 . پیشینه پژوهش:2-ا

تقدیدی نیسررت که همزاان با طقد اررب ه در بار  ن ج الب غه در اسرریق تاریا این اررب ام بدون واکنش 
: 1911اند) بی لی انصرراری، ام را نلل و نلد کقد نماند  ارریعیان وحتی انصررهان اهل سررنت این اررب 

ه اارار  ارد به روار ای اختلف در راستای اثبام ک .و چنان11/116: 1911؛ ابن ابی الحدید، 1/3-11
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د  ا شتقیاخالهان بحساسیت  که، ااا در دور  های اخیق  اند کواید الب غه به ااا  تلیانتسراب ن ج
 ادارک»انند: ، ااند گذاارررته ادگراریراز خود ب یانرد و آثرار انجرا  داد  یشرررتق یب یهرات ش زیاوافلران ن

-1911:11و.... )ناد ، « اب ام حول ن ج الب غه»؛ « اا هو ن ج الب غه»؛ « الب غه ودفع اب امن ج
دا  به صررراحب این قلج اق ند . از آن رو که تالیهام  یش گهته هق کدا  به چند اررب ه بسرررند  کقد  بود16

توسط نشق ادیان به چاپ رسید. ااا در 1911کقد که در سال « ن ج الب غه نلدها و اسخ ا» نوارتن کتاب
های اختلف ارررب ام به اهج آن ا بپقدازد تا این الرالره ت ش بق این اسرررت با دسرررته بندی واعقفی گونه

اسررخ ایی  الاقل هصررل را ندارند بتوانند کسررانی که در الابل اررب ام حوصررله دنبال کقدن کتاب ا ی ا
    سند.اجمالی بق 

 . اهمیت وضرورت پژوهش:4-1

 س از تحلق انل ب اسرر ای وظ ور وبقوز سرریاسرری و اجتماتی ارریعه و گسررتقش روابط بین الملل ایقان 
شیع را تن تشریع که در طول تاریا کواریدند اهای آزادیخوا   اخالهها و التبیش از هق زاان دیگق با اات

ای بی نظیق روبقواررردند که تما  ت اررر ای آن ا را بدون تاثیق نمود، لذا به زتج در انزوا نگه دارند، با حادثه
های اسررتعمار گقان واسررتکبقان که انل ب اسرر ای همه اعادالم آن ا را به هج خود خواسررتند با کمک

اد  ین از همه ابزارهای باز دارند  اسررتهریخت، بلکه بتوانند جلوی این سرریل خقوارران را سررد کنند، بنابقا
کقدند، از جمله به طقد اررب ام گسررتقد  بوسرریله ابزار های ارتبا  جمعی جدیدی که در اختیار دااررتند 
اقدا  کقدند. ارب ام القد ارد  اخیق که البته از  یشرینه بق خوردار بود با هدر سرست نمودن بنیادهای 

 نظااندتق از هق زاان دیگق در ابعاد اختلف بسیار حساب اد  دینی واذهبی تشریع بصرورم توسعه یافته و
ای هدفمند در ایان جوااع نشق  یدا کقد. یک بخش از اب ام اقبو  به انابع تهکق دینی ایعه و با بقنااه

های دادن آاوز  جلو ) ققآن ، سررنت، تلل و اجما   ای اررود. هدر از این دسررت اررب ام بی  شررتوانه 
بی تقدید از جمله انابع اقبو  به سررنت نزد ارریعیان ن ج الب غه اسررت که بخش  اتتلادی ارریعه اسررت.

 در آن گقد آاد  اسررت، این اجموته ارزاررمند قابل توج ی از گهتار ونواررتار بیادگار ااند  از ااا  تلی
 اورد هجمه ققار گقفت ودر دور  اعاصرررق به ج ت اینکه این انل ب دسرررت آورد ی  یدایشاز ابتداتلقیبرا 
و ر تلوی اسرت بق حلد و کینه اعاندان و دامنان ستیز  جوی تشیع)وهابیان  افزایش داد از این هایآاوز 

دفا  از ایقا   کند که در. بنابقاین ضرررقورم ایجاب ایاررردبه ارررب ام داان زد   دیگقبیش از هقزاان 
ام نلق بودن اررب اای انجا   ذیقد بیاررب ام واکنش تالمانه باالیگقانسررنگ تلوی در الابل حجج 

 نمایاند  اود که الاله  یش روی در همین راستا اکل گقفته است.
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 . بحث:2

این الاله بنا دارد با توجه به  قاکندگی اررب ام و اسررا آن ا اررب ام را به صررورم نظا  یافته ودسررته بندی 
ب ام بیاورد اهای های اختلف اقدا  به تهکیک نماید،  اسرخ ایی اجمالی بق گونهارد  تلسریج ودر گونه

 لب غررهاترا را  هموارتقی را بقای اتتبرارسرررنجی الرالرب ن ج الب غره  یش روی احللرران ارجمنرد و ن ج
   وهان احتق  ققار دهد.

 اقسام شبهات در باره انتساب نهج البالغه به امام علی .2-1

 . شبهات محتوایی وصوری؛2-1-1

اررب ام احتوایی اررب اتی هسررتند که اقبو  به اهاهیج والالب اتتلادی، اذهبی ودیگق الالبی  
 صقر گاناندرج در ن ج الب غه آاد  اسرت، بنابقاین ارب ه کنند  ای اروند که در سرخنان ااا  تلی

 .اندکقد م به احتوا واهاهیج القد اد  در ن ج الب غه انظق از ظاهق تبار 
ی هسررتند که ناظق به ظاهق گهتار و نو  نواررتار الالب ن ج الب غه اسررت، اررب ام صرروری اررب ات 

بنابقاین ارررب ه کنند  صرررقر نظق از اباحث احتوایی به ظاهق سرررخن و نو  نوارررتار و گهتارتوجه نمود  
خواهرد از آن اسرررتهراد  ابزاری بقای رسررریردن به هدر خود که تد  تناسرررب گهتار ونوارررتار با زاان ای
 نماید.است ب تلیااا 

 .  تقسیم شبهات به شبهات اعتقادی وغیر اعتقادی؛2-1-2

ارود که در جای جای ن ج الب غه آاد  اسررت؛ ارب ام اتتلادی بیشررتق ناظق به باورهای اذهبی ای
اررب ام غیق اتتلادی اتج از اررب اتی اسررت که ربلی به اباحث اتتلادی واذهبی ندارد که البته بخشرری 

رود. در هق حال انتلد در این نو  اررب ام نیزدنبال خ ر به اررمار ایاحتوایی وبخشرری دیگق صرروری 
نبود ،  واقع نشران دادن بعضری الالب ن ج الب غه اسرت تا نشان دهد طقد این اباحث از ااا  تلی

 نیز ندارد.  س انتساب به ااا  تلی
 توان با دو تنوان اورد بحث ققار داد؛در اجمو  اب ام را ای

که در دو بخش قابل بقرسرری هسررتند یک بخش اررب ام احتوایی اقبو  به : محنوای ا ل، شاابهر   
 اباحث اتتلادی و اذهبی؛ و بخش دیگق اب ام احتوایی اقبو  به اسائل غیق اتتلادی و اذهبی .

 گیقند.:کره زیق اجموتره ارررب رام غیق اتتلادی نیز اورد بحث ققار اید م، شااابهار  غهر محنوای 
 حتوایی هستند ، یا صوری که از این  س به آن ا  قداخته خواهد اد.بنابقاین اب ام یا ا
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 . شبهات محتوایی2-1-3

 به دو دسته تلسیج ای اوند؛ اب ام احتوایی در بار  تد  صحت انتساب ن ج الب غه به ااا  تلی

 . شبهات اعتقادی 2-1-3-1 

 : شبهه اول

ای در نظا  از جمله خلهاکه جایگا  وی   گوینرد در ن ج الب غره بره صرررحابه رسرررول خداانتلردان ای
 اتتلادی اهل سرنت دارند اهانت و بی احتقاای ارد  است و از آن رو که بعید است تلی بن ابی طالب

گذاارته چنین سرخنانی صادر اد  بود  و نسربت به خلها احتقا  ای که خود از اصرحاب بزرگوار  یاابق
نیسرت و ساخته و  قداخته کسانی است که با اهل  ااا  تلیگیقند که این سرخنان از باارد، نتیجه ای

  .1/21۷:  13۶۷؛ ابن ابی الحدید،11: 1312سنت زاویه اتتلادی دااته اند)فقوخ، 
ه این کند ککنرد یلین  یدا ایهقکسررری کره بره ن ج الب غره نظق ای»بره همین خراطق ذهبی ای گویرد: 

  .2/223همو، بی تا: «) ه تنه نسبت داد  اد  استسخنان دروغی است که به اایقالمؤانین رضی الل
در ن ج الب غه به طور آاکاربه ابابکق و تمق رضی الله تن ما دانا  داد  »ابن حجق تسرل نی ای گوید: 

  .1/119: 1116اند )همو، اد  است و آن ا اورد بی احتقاای ققارگقفته
سقاغ  که از تلیاخصیت حکمی و اخ قی ...آن همه  با» گوید: ابن تبد ربه االکی اندلسری نیز ای

  .9/193)همو، بی تا: « رسدبعید به نظق ای داریج ااکان چنین بقخوردهایی با خلهای رسول الله

 پاسخ شبه اول: 

اند با طقد این اند، خواسته  القد کقد 9این ارب ه را بیشرتق باتوجه به خلبه ارلشرلیه) خلبه/  نیناقد
را اخدوش جلو  دهند. لذا تعداد زیادی از  تلیهمره ن ج الب غره بره ااا ارررب ره بنحوی انتسررراب 

اند اند و در بار  اسررتناد آن قلج زد بقآاد  تلیکسررانی که درصرردد دفا  از انتسرراب ن ج الب غه به ااا 
هایی گاریاند و تک ننمود  هیاقبو  به خلبه الشل بیشرتقین ت ش خود را صرقر  اسا به همین اب ه

ی خان نوارررته ااتیاز تل« اسرررتناد ن ج الب غه » ند که کاالتقین آن ا کتاب ار این بار  به انجا  رسررراند د
تقاری هندی است که با توجه به اینکه او خود از تلمای اهل تسنن بود  وبا انابع خوداان در بار  استناد 

 د.ن قانع کنند  و کافی بااااین خلبه تحلیق کقد  است باید بقای انتلد
در این خلبه دفا  کقد  و حق آن حضررقم دانسررته  ااتیاز تلی خان  س از اینکه از سررخنان ااا  تلی

کره چنین سرررخنرانی را بگویرد، بره اسرررتناد این خلبه  قداخته و با بقرسررری انابع رجالی و تاریخی قبل از 
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؛ ابن 93-91: 1969اثبام کقد  اسرت ) تقای،  ، انتسراب این خلبه را به ااا  تلی سریدرضری
   .11-19: 1931؛ کااف الغلاء، 133-131/ 1: 1911ابی الحدید، 

ااا آننه در  اسرا این ارب ه از اهمیت بق خوردار است و صقر نظق از بقرسی سندی خلبه باید اورد توجه 
بق  و باور اتتلادی انتلدانققار گیقد این اسرررت که اسررراس این ارررب ه وارررب اتی از این قبیل به ذهنیت 

اسررت. زیقا آن ا  گقدد که بقخاسررته از رویکقد غیقصررحیح بسرریاری ازآن ا نسرربت به صررحابه  یاابق ای
 ، این اوضو  نه تن ا 63-61:1911 ندارند )ناد ، وثاقت و تلدس صرحابه را بق ابنای صرحابی بودن ای
یقی گالش نمود  اسررت تا جایی که با هق نو  اوضررعآن ا را در این اسروله بلکه در دیگق اسررائل نیز دچار چ

  بنابقاین الز  اسرررت قبل از هق چیق نگا  11: 1116صرررحابه اخالهت ای کنند.)ابقاهیج السرررید،  دربارۀ
ااا   وآنگا  در بار  سررخناندااررته بااررند ای به بحث صررحابه از دیدگا  ققآن و روایام انصررهانه و احللانه

 ن رسول خدااد، زیقا اگقاندک تاالی در آیام اقبو  به اعاصق ورنی بعمل آالب غه داور در ن ج تلی
با آن ا وحتی بقخورد هق یک ازخلها با  وبه تعبیق اهل سرنت به اصحاب اود ونو  بقخورد اتهاوم  یاابق

ااد بلکه صحابه بودن ب فلطیکدیگق اورد توجه ققار گیقد اشرخا خواهد اد که ابنای وثاقت نمی تواند 
در ن ج الب غه سخنی  لاد وتملکقد اارخاص است که به آن ا اتتبار ای بخشد. بنابقاین ااا  تلیاتت

وحتی ارریو  و بقخورد دیگقاصررحاب  بق خ ر انلق ققآن کقیج ، سررنت، اخ پ و سرریق   یاابقاکق 
   . 16-61: 1911نسبت به یکدیگق بیان نکقد  است ) ناد ،   یاابق

 شبهه دوم:

ض اند درن ج الب غه گهتار اتناقاند، گهتهادااه اررب ه گذاررته اررب ه اشرراب ی را القد کقد انتلدان در 
 بم ا » گوید: وجود دارد ؛ در جایی از سررب و لعن ن ی اررد ، ای

باا ُكوُكا سمما ْن تا
ا
ُذ لاُكْ  أ ْکرا

ا
ا أ ىنم ق ؛ ان ب إم

د به سب ولعن اقدا  کقد    ودر جای دیگقخو116)خلبه/« ارما نمی  سرند  که از سرب کنندگان باارید
ر » اسررت، ای گوید: ُا  وا   فا  رع المِ   أصمملا 

الشممَّ َا وا ب ة م األا
ِا الَّ لع النسررل و .؛ ای فقزند لعین و انل.. نا اب

  یا در خلبه ارلشرلیه نسربت به خلها آنگونه سخن ای گوید؛  193خلبه/«)درخت بی ریشره و اراخسرار
  . 11: 1116نمی تواند باارد ) ابقاهیج السید،  از تلی بن ابی طالب بنابقاین چنین تناقض گویی هایی

 پاسخ شبهه دوم:  

در بار  دو نمونه ای که ذکق این اررب ه اگق چه در اررب ه اول تا حدودی  اسررا داد  اررد ااا بلور خاص 
  ااند باید گهت: فقاز اول اقبو  به جقیان جنگ صررهین اسررت که اررنید  اررد بعضرری از یاران ااکقد 
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آن ا را از این رفتار ن ی نمود زیقا آن ا به جایگا  سرررب ولعن  کقدند، ااا اهرل ارررا  را سرررب ولعن ای
گاهی ندااررتند وبلور تا  به همه ارراایان سررب ولعن ای کقد اقتضررا ای گقی ااا کقدند لذا هدایتآ

گا  نماید. ااا فقاز دو  که خود حضقم اند اقدا  به سب ولعن کقد  آن ا را نسربت به این کارناارایسرته آ
وخلیهه سررو  نزاتی رخ داد  اررود به جای خاص واررخا خاص؛ روزی بین آن حضررقماقبو  ای

خنسوارررخصررری بنرا  اغیق  بن 
َ
را به ان واگذار ان از ت د  او بق  بره حمرایت از ت مان گهت تلی أ

گا  بود بق  ُخبسکه بخوبی او را ای اررناخت واز  آیج، ااا ای سرراکت کقدن اوخلاب به ای سررقیق  او آ
در  ییقب  ااار  اد که اوال سب ولعن و ناسزا زین هیخلها وخلبه ارلشل دربارۀکقد.  قادیاو آن سرخنان را ا

ه گهته ارد که حضرقم در بار  اصحاب ب ایرا ابقاز داارتند و ثان یکار نبود   وااا  فلط در حد ارکو  الالب
: 1911) ناد ، را اذات کقد  اند گقید یاز اصررحاب را سررتود  وتد  ا یتد  انمودند ،ققآن تمل  و یارر
ن بدون اینکه توجه به زاان، اکان، ارقایط و اخاطب سرخن، داارته بااند بقای ا . بنابقاین ناقد11-13

ایجاد این نو  اسررت به  الب غه به ااا  تلیخود که خدارره دار کقدن انتسرراب ن جرسرریدن به هدر 
 اند. اب ام اقدا  نمود

 شبهه سوم:

الب غه آاد  اسررت که از آن ا بقدااررت ای اررود گویند  این اتعددی در ن ج هایمانتلدان گهته اند تبار 
گاهی از تالج غیب دارد یا ادتای غیب دانی کقد  اسررت در حالی که تلج غیب در باور اسررلمان ا سررخنان آ

اختا به خداوند  ِب یغتلج بعید است که  ازاختصام ذام اقدس ال ی است و از تلی بن ابی طالب
ْبلا »را بقای خود ادتا کند. اانند: تبارم  ُ وىنم قا ْن  سمما

ا
ُلوىنم  أ ْفقم
اررما  از ان بپقسررید قبل از اینکه از ایان« َا

و حواد  کقب  ، ازسقنوات حجاج    ، یا خبقهایی که از ار ادم ااا  حسین 113و 39بقو ) خلبه، 
ر د ی اایره، بنی تبراس، آل بویره و...ابن یوسرررف ثلهی، از سرررق گرذارررت خوارج ن قوان، ازحراکمیرت بن

  .131، 116، 113، 136، 11، 33، 19الب غه آاد  است)خلبه/ن ج

 پاسخ شبهه سوم:

ارریعه به  ناکه اخاله اررایان توجه اسررت که این اررب ه نیز چونان اررب ه گذاررته ناارری از ذهنیتی اسررت
گا  به تلج غیب  اند اررریعیان اااااناند و گهتهج ت آن در طول تاریا  اررریعه را ات ج نمود  خود را آ

گهتار  ن ن ج الب غه چون در ایناالب غه ندارد ااا ناقددانند نتیجه اینکه این اررب ه اختصرراص به ن جای
را از این  اند انتسررراب ن ج الب غه به ااا  تلیواسرررتهاند خهایی از اخبار غیبی را اشررراهد  کقد نمونه
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   .131ج ت نیز اورد نلد ققار دهند )تلاد، بی تا:
 بنابقاین این اب ه از چند ج ت قابل نلد است؛

اول: از نگا  ققآن کقیج این ارررب ه وارد نیسرررت زیقا در آیام اتعددی از ققآن کقیج اوال تصرررقیح به  
ُر َع  »  یاابقان اررد  اسررت:  اانند:انی غیق خداوند دغیب ه 

ِْ َل ی  مل  ف 
ُ اْ غ  ن   عای 

ال ه م  دًا * إ  ح 
 
ه  أ  ب 
ضککیغ    اْرت 

  ُ و
سکُ ْن ر  گا  نمی] ...،م  کند* اگق  یاابقانی را که ]بقای او[ دانای غیب است و هیچ کس را بق غیب خود آ

گا  اررردن از غیب[ بقگزید  اسرررت اْل »  ؛ 3۷)جن/« آ
 
ْن أ ْلا  م  ال  ت  ال ِ  و 

 
ُمه   أ ْعل  ا ُکی ِ  ت  ْ ا  م  ْ مل  ُُنح  ه   إ   

ب  ء  اْ غ 
ْب   
ن ق  ْوُما  م 

...، این ا از خبقهای غیبی اسرررت که آن را به تو وحی ای کنیج، نه تو آن ا را  یش از این ای ق 

َلْیَک » ؛ 43دانسرررتی و نه قو  تو... )هود/ ِْ نَباء اْلَغْیب ُنوِحیِه 
َ
...، این از خبقهای غیب اسرررت که َذِلَک ِاْن أ

؛ و...، ثانیا تصررقیح به غیب دانی غیق خداوند وغیق  یاابقان نیز 1.2آن را به تو وحی ای کنیج...) یوسررف/
ب هًا »ارد  اسرت اانند:  ری  و  یُه اُذُه او سحُح ع   ا ُن م  م    م  ل 

   ك 
ُرک  شکِّ رُی إ    اَّلل  بی  ُ  یا م 

 ِ او َلئ ك 
ذ قا    إ 

ن هًَل و  م 
اس  یف او هکد  و  ک 

ُ ا یکه َلِّ ر  ج  * و  یك  ن اوُق  ة  و  م  ر  حج   یف ا کُدال کا و  اْلخ  اج  گران اقیج را ، چون فقارررتا صککه

دهد که نااش اسریح )تیسری   سرق اقیج است، که در دنیا و گهتند که خدا تو را به کلمه خود بشرارم ای
بان )درگا  خد ی، گونه که در سنین بزرگا  است و با خلق در گ وار  سخن گوید بدانآخقم آبقواند و از الق 

ف ِ  » ؛ 4۷و  41)آل تمقان: «  .و او از جمله نیکویان ج ان اسررت إذا خ 
ع ه  ف  رضکک 

 
  أ
 
مِّ مویس أ

ُ
َل أ وح  یا إ 

 
و  أ

لو  ا  و  باع 
وُه إ   
ا راده اله ن إ 

حز 
خایف و  الت 

 ق ه  یف ا یِّ و  الت 
 
أ  ه  ف 
ل  لج  ع  ن اوُرسک  ادر اوسرری ال ا  کقدیج ، و اا به اُه م 

یا بیهکن در ای گذااته و  به از ) فقتونیان  بقاو بیمناک ادی، او را )در جعبه که او را ایق بد ،  س هقگا 
 گقدانیج و اورا از یاابقان و )از این فقاران  اتقس و )از دوریش  غمگین ابراش، )زیقا  اا او را به تو بازای

بقگقفتند تا  ( س )اادر اوسری چنان کقد، چیزی نگذات که  فقتونیان، او را )دید  و از آب .دهیجارایقق 
)قصا: «  .سرقانجا ، دامن و اایه اندوهشان گقدد. همانا فقتون و هااان و سپاهیانشان خلاکار بودند

نیز ای تواند  اابق، ااا  . س با توجه به تصرررقیح آیام بق غیب دانی غیق خداوند اتج از  یاابق وغیق  ی۶
گاهی دااررته بااررد، البته بصررورم غیق ذاتی و به اذن خداوند ) ناد ، : 1331در زاق  غیق  یاابقان ازغیب آ

  ؛132 -11۶
دو : اینکره ای توان بره خود ن ج الب غره رجو  کقد و اواردی کره نراقردین به آن ا اسرررتناد کقد  اند را از 

این اوارد را از اصادیق تلمی دانسته است  ااا  تلی 111خلبه  اصرادیق تلج غیب ندانسرت زیقا در
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از جقیان قو  تتار)اغول ا   . در این خلبه آاد  است که ااا  تلیاسرت دریافت نمود  که از  یاابق
و کارهای آن ا که بعدها انجا  ای دهند خبق داد یکی از افقاد که سررخنان حضررقم را اررنید با تعجب گهت 

ْلمل  » اگق اررما تلج غیب ایدانی که چنین خبقهایی را بیان ای کنین حضررقم  اسررا داد: 
ا ک  خ 
 
    س  ُ و  یا أ

َُلٌ  ع  ا ُ و  ت   مل  و  إ    
َْل  غ  ع  َْل     ی ع  ْن ذ  این ا تلمی  تلج غیب نیسررت« این گونه گزاراررام»ای بقادر کلبی! ...« ، م 

ا ، یعنی تلج غیب غیق ذاتی اسرررت. بنابقاین انتلدین خیال   فقاگقفتهاسرررت کره از دارنرد  آن ) یاابق
 تلج غیب با گزارارام غیبی که داد  است خواسته خود را دارای تلج غیب از جنس اند ااا  تلیکقد 

خواهد بگوید آورد ایخود به ایان ای ال ی بردانرد ویرا اینکره اگق اررریعه سرررخن از غیب دانی ااااان
یل ذ نیز اانند خدا غیب ای داند..درحالی که چنین  نداری ات اای اسرررت به اررریعه و از صررردر تا ااا 

اضررافه اینکه خود اهل سررنت   31-11: 1933تاریا تشرریع کسرری را با این تلید  نمی توان یافت ) ناد ، 
ها را به اصررحاب وتلمای خود نسرربت داد  اند بدون اینکه خدارره ای بق آن وارد فقاوان چنین غیب گویی

  .111-193: 1931کقد  بااند) ناد ، 

 شبهه چهارم:

 اند در ن ج الب غه سخن از وصی ووصایتاز دیگق اب ام اتتلادی که القد کقد  اند این است که گهته
، بلکه از اباح ی بود  که بعد از آن زاان القد اسررت اقسررو  نبود  ه اررد  که در زاان ااا  تلیگهت

اند. این انتلدان به فقازی از خلبه دو  ن ج الب غه اسررتناد کقد  اند داد  سرربت به ااا  تلیاررد  و ن
الی    و  :» گویدکه ای  اْ و 

ه
ق 
ُص ح  ائ  ص  ْم خ  ُ

ُ  و   هل  ص   ه ُ اْ و  ی  ُ  و   ف  اث  ر   ، حق والیت اخصوص خاندان احمد اْ و 

  .66 : 1311)کی نی،« آن ا هستند دار  یاابقاست ووصی وایقا 

 پاسخ شبهه چهارم:

تقدیدی نیسرررت که یکی از اسرررائل اورد اخت ر بین اررریعه واهل سرررنت که به سرررقتت  س از رحلت 
اتهاپ افتاد وتا کنون ادااه دارد اسررروله اااات وجانشرررینی آن حضرررقم بود. تد  ای با توجه به   یاابق

اشررغول اقاسررج وتزاداری بقای آن حضررقم بودند ازفقصررت اسررتهاد   اینکه خانواد  وبسررتگان  یاابق
ن اکقدنرد و در غیاب آن ا دسرررت به انتخاب خلیهه زدند در حالی که تعدای از اصرررحاب وخانواد  وبسرررتگ

در زاق  اخرالهران آن انتخاب ققار گقفتند، طیف اخالف سرررلیهه بق این باور بودند که اسررروله   یراابق
به  بنا به اررواهد وققائنی از  یش اشررخا اررد  و ااا  تلی اااات وجانشررینی توسررط خود  یاابق

تهاد  انتخاب استنوان وصری اعقفی ارد  بود، لذا با توجه به این اخت ر، اهل سرنت که از ابتدا از روش 
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کقدنرد و بره دالئرل طیف اخرالف خود وقعی نن ادند با هق آننه بق خ ر نظقاررران بود از جمله اینکه هق 
کجا سررخن از وصررایت یا وراثت و... که نشرران از انتصرراب اااات دااررت در طول تاریا ناچار به اخالهت 

ین اب ه نیز در همان راستا القد اد ادند تا از این طقیق وجاهت انتخاب خود را حهم کنند، از این رو ا
ن با انکار واقعیتی که در انابع اریعه واهل سرنت اکقر به آن اذتان کقد  اند خواسته اند در انتساب اوناقد

 ن ج الب غه نیز تقدید ایجاد کنند. 
نبود  اسرت. جای بسری ارگهتی است که چگونه به  گهته اند اسروله وصرایت اقسرو  زاان ااا  تلی

صرقاحت حلایق تاریخی انکار ای اود در حالی که بخاری و اسلج صاحب دو کتاب حدی ی اهل سنت که 
اتی از اختصرراص داد  اند وروای« کتاب الوصرریه»از اعتبق تقین انابع حدی ی آن ا اسررت بخشرری را با تنوان

اهمیت وصیت آورد  اند اضافه اینکه در دیگق کتاب ای تهسیقی  ، اصرحاب، خلها، تایشره در بار  یاابق
وتاریخی نیز از این قبیل روایام فقاوان آاد  اسرررت وسرررید تبدالزهقا حسرررینی خلیب بیش از ههتاد اورد 

آن هج در   . ااا اتاسرهانه وقتی نوبت به وصیت  یاابق161-111آن ا را گقد آورد  اسرت) همو، بی تا: 
ای رسررد انکار ای کنند وحتی بقای آن جایگاهی در حد یک وصرریت تادی واررخصرری  بار  اات اسر ای

  .113-111: 1911قائل نمی اوند )ناد  

 شبهه پنجم:

گهته اند بعضرری از خلبه ها ونااه ها حاوی الالبی اسررت که ناارری از اغقا  اذهبی ارریعیان اسررت که 
نسررربت داد  اند بنابق این به  ی طالببقای  یشررربقد اهردار خود سررراختره و قداخته اند وبه تلی بن اب
که « ااباد»و« قاصعه»، اانند خلبه سرخنان اریعیان افقاطی بیشرتق ای ااند تا به سخنان ااا  تلی

الالب آن ا صروفیانه اسرت وبه سرخن غلو آایز صروفیان اریعه اربیه اسرت لذا بعید است از تلی بن ابی 
  .111 :1391؛ زکی صهوم، 11: 1116د، چنین سخنانی صادر اد  بااد) ابقاهیج السی طالب

 جواب شبهه پنجم:

 اسرا این ارب ه با توجه به نو  انتلادهایی که انتلدان نمود  اند واضرح اسرت زیقا همه آن کسانی که در 
زاق  ناقدان جدی ن ج الب غه هسررتند اررب ام آن ا هقکدا  به قسررمتی از ن ج الب غه اقبو  ای اررود 

نیز بق چند خلبه خاص دسررت گذااررته اسررت بنابقاین هینکدا  نتوانسررته اند کل ه خود این اررب ه کچنان
ن ج الب غه را از اتتبار خارج کنند بلکه اررب ام آن ا اوردی اسررت؛ بنابقاین جای تقدیدی وجود ندارد که 

اسرررت، بق این اسررراس بنا به اتتقار  وقلعی حتمی انتسررراب قسرررمت ایی از ن ج الب غه به ااا  تلی
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ن ادبیام تقب در همه جای ن ج الب غه اسررلوب و ادبیام واحدی حاکج اسررت که با اسررلوب اتخصررصررا
: 1911وادبیام دیگق ادیبان اتهاوم ای نماید که از آن به سرربک اررناسرری یاد ای کنند)ابن ابی الحدید، 

ه ا ب .از این رو این ارب ه به ات ا  بیشتق ای ااند ت 1/111: 1331؛ زکی ابارک،11/111-113، 1/193
یک اررب ه تلمی زیقا قب  ااررار  اررد که بسرریاری از الالب تلمی القد اررد  در ن ج الب غه همانند 
بسریاری از حلایق ققآن بعدها بق اثق توسرعه تلو  آارکار گقدید ، بنابقاین اباحث تلمی و تقفانی القد در 

  .111-31: 1911خلبه ااباد وقاصعه نیز از این قاتد  است نا نیست. .) ناد ، 

 .  شبهات غیر اعتقادی2-1-3-2

 شبهه اول: 

گهته اند در ن ج الب غه اباحث بسرریار دقیق تلمی، فلسررهی، تقفانی، اقتصررادی، سرریاسرری، اجتماتی  
سرررازگاری ندارد اانند: خلبه اول  القد ارررد  اسرررت کره طقد چنین ابراحرث برا دوران ااا  تلی 

 خوردار است و ایو  سخن بگونه ای است که اتناسبالب غه که از الالب تلمی وفلسهی دقیلی بق ن ج
اسرت زیقا اسرلمان ا با فلسهه و انلق یونان بق اثق فتوحام اس ای و ارتبا   با دوران  س از ااا  تلی

با فقهنگ ا و تمدن ای دیگق آارنا اردند وزاینه بقای طقد این اباحث فقاهج اد. همننین طقد اباحث 
اسرائل اقبو  به نظاا ای حکواتی نیز در ایان اسلمان ا ی آن زاان اقتصرادی ، سریاسری، اجتماتی و 

  . .61-31 :، 1311؛ کی نی، 111-111: 1111اتداول نبود)ابن خلدون،

 پاسخ شبهه اول: 

در  راسرررا به این ارررب ام باید یاد آوری کقد که طقد این گونه ارررب ام نااررری از دو نگا  ونگقش غلط 
را فقدی تادی اانند دیگق اقد   واسرراسرری اسررت، اول اینکه آن ا ااا  تلیانتلدان به دو اسرروله ا ج 

های تللی را از او بعید وگزار انرد ، بدین ج ت چنین سرررخنان تلمی و همقا  با دقتتقب بشرررمرار آورد 
گاهی و درایت  دانسرررتره اند. دو  اینکه اخاطبان ااا  تلی را در زاق  اتقاب جاهلی و بدور از هقگونه آ

آورد  اند لذا  نداارته اند که طقد چنین اباحث تلمی اتناسرب با ف ج اقد  آن زاان نبود  است .  بشرمار
ن قبل از طقد اینگونه ارررب ام اندک توج ی به تاریا وانابع خوداررران نمود  بودند اوال  ابنابقاین اگقناقد

و اتهاوم در بنا به اتتقار اوافق واخالف یک اررخصرریت امتاز  ای یافتند که اررخصرریت ااا  تلی
یافتند  . و ثانیا  ای966-991: 1933از نظق تلمی بود  اسررت ) ناد ،  اجموته اصررحاب  یاابق اکق 

که خاسررتگا  سررخنان آن حضررقم در تقاپ بود  که ا د تمدن ای بزر  وبق خوردار از فقهنگ وتمدن ای 
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 سلج اخاطبان آن حضقماتهاوم نسربت به دیگق نلا  وسرق زاین ای اسر ای آن روزگار بود  اسرت، و ا
ند. ادر این خاستگا  قابل الایسه با دیگق اقداان اناطق دیگق سق زاین ای اس ای اانند حجاز و... نبود 

ای از ایقانیان، روایان و اتقاب زبد  وا اجقان به تقاپ بودند اجموتهاخاطبان آن حضقم در تقاپ  قایز 
بودند بنابقاین تقاپ از سرال ا قبل از ظ ور اس   با تلو  رایج که آن ا نیز از یمن وحجاز گزینش ارد  آاد  

 رو  و ایقان ونظراا رای حکواتی وهمه آن اواردی که ناقدان خیال کقد  اند در آن زاان نا ارررناخته بود 
 ،   س با این  ندارهای غلط که اسررلمان ا با فلسررهه و 111-113: 1931، آاررنایی دااررتند) ناد ، اسررت

آاررنا ادند و تقب  ا ای حکواتی، اقتصرادی، سریاسری و... از ققن ا بعد از ااا  تلیتلو  دیگق ونظا
: 1919هینکدا  از نظاا ا را تجقبه نکقد  بود نمی توان به انتسرراب ن ج الب غه خدارره وارد کقد )ناد ، 

  .111-116: 1911؛ 91-19ص

 شبهه دوم:

  ؛ طاووس133اانند: خهاش)خلبه/ گهتره انرد در بعضررری از خلبه ها به توصررریف حیوانام وحشرررقاتی
  قداخته ارررد  که نحو  بیان ظقایف ودقایق 113 ؛ والا )خلبره 111 ؛ اورچره ) خلبره/163)خلبره/

گاهی ازتلوای اسررت که تا آن زاان در بین اسررلمان ا اعمول نبود  اسررت، اضررافه  آفقینش آن ا نیازاند آ
 ی بقای حضررور بعضرری حیوانام اانند طاووساینکه از نظق جغقافیایی واقلیمی اررقایط سررق زاین ای تقب

بااررد بدین ج ت  ، بنابقاین این نو  گهتار باید اتناسررب با  س از دوران ااا  تلی اسررت وجود ندااررته
؛ 1911:111؛ فقوخ، 191 :1311)تلاد،  غیقامکن ای نماید انتسررراب این سرررخنران به ااا  تلی

  .61-31 : 1311کی نی،

 پاسخ شبهه دوم: 

ارب ه همانند  اسرا ارب ه قبل است در آنجا گهته اد این نو  اب ام به نو  نگا  انتلدان به   اسرا این
  انتلدان خیال 13بق ای گقدد ) کاارررف الغلاء، بی تا:  وهمننین اخاطبان ااا  تلی تلیااا 

گا  به هم تلیکقد  انرد بیران این دقرایق وحلرایق اوال از اارا  ه تلو  کره  قورش یافته اکتب ال ی و آ
واسرقار ققآن است غیق امکن است و ثانیا  ندااته اند در ن ج الب غه تن ا به این چند اورد خاص  قداخته 

در ن ج الب غه در بار  بسرریاری از اباحث دیگق سررخن گهته اسررت که به  تلیااا اررد ، در حالی که 
 لور که بسیاری از حلایق ققآن از آناقور زاان و س از  یشرقفت ای تلمی  قد  از آن ا کنار رفته است همان

 انارر س آارکار اررد  وای اررود، لذا باید اجددا به انتلدان یاد آوری کقد که ال اقل نگاهی به انابع خود
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 و اخاطبان سخنان آن حضقم بیندازند. جایگا  تلمی ااا  تلی دربارۀ
نیز باید اتذکق ارررد که یکی دیگق از  تلیدر برار  ارررقایط جغقافیرایی و نردیردن طراووس توسرررط ااا 

ه قب  اارار  ارد این بود که خاسرتگا  آننه در ن ج الب غه آاد  است را نادید  کاارتباهام انتلدان چنان
گقفته اند وبق همان اسررراس ارررب ه تقااررری کقد  اند در حالی که بنا بق تحلیلام بعمل آاد  این سرررخنان 

  وابن ابی الحدید اعتزلی ای گوید: آن حضقم در 1/11: 1961خاسرتگاهش تقاپ بود  اسرت )داتی، 
تقاپ  ااکان دیدن این حیوان را دااررته زیقا اررقایط وجود این حیوان در تقاپ فقاهج بود  اسررت )ابن ابی 

  . 1/111: 1911الحدید،

 . شبهات صوری:2-1-3-2-1

 شبهه اول:

اند ،گهته اند در ن ج الب غه  انتلدان ت و  بق ارررب ام احتوایی ارررب ام صررروری دیگقی القد نمود 
و اررریو  و  تلی قدازاررر ای لهظی همقا  با سرررجع و تنمیق فقاوان وجود دارد که نه تن ا با دوران ااا 

بود   سرربک و سرریاپ ت د آن حضررقم سررازگار نیسررت بلکه اینگونه سررخن گهتن اورد ن ی  یاابقاکق 
چون ارانند خلها ی دیگق بق خ ر ن ی نبوی تمل نمی کقد  و از این نو  سرررخن  تلیبنرابقاین اارا 

توان انسرروب به او بااررد، بلکه سرراخته  ینم یسررخنان نیاسرراس چن نیاسررت بق اگهتن دوری ای نمود  
؛ 19: 1116) ابقاهیج السید، سرخن گهتن آانا ادند  اپیسربک وسر نیاسرت که  س از ااا  به ا یکسران

  .113-111 : 1313؛ ااین، 33-31  :1311کی نی، 

 پاسخ شبهه اول:

اگقچه بخشری از  اسرا اینگونه نلدها در  اسخ ای قبلی بیان اد ااا الز  است به بقرسی ریشه لغوی این  
دو صررنعت ادبی که بقای جلو  دادن گهتار ونواررتار اسررتهاد  ای اررود اقاجعه کقد تا اعلو  گقدد این دو 

و آنگا  نحو  بقخورد ققآن با صرررنعت ادبی چه خواهد بود و آیا در ن ق و نظج تقب اورد اسرررتعمال بود  یا نه 
با توجه به اینکه خود بنا به اتتقار  تلیاین صرررنایع لهظی اورد توجه ققار گیقد تا اعلو  ارررود که ااا 

همگان از سررقآادان ادبیام تقب و از چ ق  های ارراخا فصرراحت و ب غت بود  آیا از قوانین و ضرروابط 
ول کقد ، یا اینکه با همان سرربک و سرریاپ رایج سررخن و ادبیام رایج آن زاان تد ققآن و سررنت  یاابق 

گهته اسرت، دلیل بق این ادتا ارواهد فقاوانی از ققآن ، سرنت، گهتار خلها و سخن دیگق سخنوران و ادیبان 
 . بنابقاین نه تن ا این وی گی های ادبی ن ج الب غه نلصرران اقبو  191-191: 1911تقب اسررت) ناد ، 
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است که از زاان آن  تلیه اینگونه سخن گهتن از ااتیازام بارز ک   ااا به زاان ای بعدی نیسرت بلک
حضرقم تا کنون جلب توجه نمود  وبسیاری از اهل ادب اتج از اسلمان وغیق اسلمان را ایهته خود کقد  

 تواند ساخته و  قداخته حتی اتخصصان این فن نیز بااد ) همان .است و نمی

 شبهه دوم:

بعضررری از خلبره هرا ونرااره ها انتلاد نمود  اند، گهته اند: در بین خلبه ها خلبه  بره سررراخترارانتلردان 
  از چند 13  ونااه به احمد بن ابی بکق)39 و در بین نااه ها نااه به االک اارررتق نخعی)131قراصرررعره)

 نبود  است؛  تلیااا ج ت اتعارر زاان 
 اول: از ج ت طوالنی بودن؛

 الالب آن ا با دانش اخاطبان اانند االک ااتق واحمد بن ابی بکق؛دو : از ج ت اتناسب نبودن 
 که بنا بق اختصار دااته؛ تلیسو : از ج ت تهاوم اسلوب آن ا با اسلوب گهتار ونواتار ااا 

وجود داارررته حهم چنین سرررخنان  چ ار : از ج ت اینکه در فاصرررله زاانی که تا دور  سرررید رضررری
جه چنین خواهد اررد که این خلبه ها ونااه ها سرراخته دیگقان از آن طوالنی غیق امکن اسررت ؛  س نتی

  .11-16: 1116؛ ابقاهیج السید، 191 : 1391 س بود  است)زکی صهوم،

 جواب شبهه دوم: 

با توجه به ج اتی که ناقدان ذکق کقد  اند در  اسرا به این ارب ه فلط به تذکق چند نکته به اختصرار بسند  
 ای اود؛

واهد تاریخی چه قبل از اسرر   وچه در صرردر اسرر   خلبه های طوالنی خواند  ای اررد  اول: بنا به ارر
  ؛1113:1/31اانند: خلبه های قیس بن خارجه بن سنان و... ) جاحم،

دو : بدی ی اسررت که در هیچ زاان بقای سررخنوران ونویسررندگان لزواا  یقوی از روارری که اسرربوپ به 
اید سرخنور ونویسرند  فصریح وبلی  است که با تشخیا خویش بسرابله باارد ارق  نبود  اسرت بلکه این 

 الابق اقایط زاان وظقفیت اخاطب سخن گوید؛
ه قب  نیز اارررار  ارررد این ارررب ام نااررری از تد  ارررناخت کافی نسررربت به جایگا  تلمی کسرررو : چنان

گراهی از وضرررعیرت فقهنگی اخراطبران آن روزگرار اسرررت لذا همانلور که در نظا   تلیاارا  وترد  آ
ز نحو  خلابه ونواتار او نیز این تهاوم وتمای گقان تهاوم و تمایز وجود داات درحکواتی آن حضرقم با دی

 .است وجود دااته



 

156 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان
تاب

1400
شماره

 ،
69

 

156 

 تلیاا تد  انتساب به اتواند دلیل چ ار : از نظق تللی طوالنی بودن وکوتا  بودن خلبه یا نواتارنمی
 .اندد بقخوردار بو اقتضائامبااد زیقا همه سخنوران و نویسندگان از هق دو نو  گهتار ونواتار بنابق 

ه قب  بیران ارررد انتلدان با توجه به ارررقایط حجاز خیال کقد  اند در همه سرررق زاین ای کر نجج: چنران
 ی که گهته اد خاستگا  ن ج الب غه تقاپ  س ازاس ای ابزار کتابت وحهم احادیث وجود ندااته در حال

که بنا به اتتقار اورخان ارررقایط اناسرررب بق کتابت و ابزار آن فقاهج بود   اسرررت بود اسررر ای فتوحام 
  .  16است)ابن ندیج،بی تا:
مارد گاخصیتی اانند االک ااتق واحمد بن ابو بکق را به ریاستی ای تلیااا  اشج: بی تقدید وقتی

به لیاقت ا وایزان درک وف ج آن ا دارد لذا نااه هایی که خلاب به آن ا نگااررته نیز انلبق بق اررقایط توجه 
 والبته ف ج ودرک آن ا بود  است؛

ههتج: بق هیچ خقداندی  وارید  نیسرت که چنین نااه هایی از ناحیه یک حاکج اسر ای و ااا  اسلمین 
اسررت ت و  بق اینکه اخاطب خاص دااررته، اخاطب  که سررخن او ااندگار و به انزله انشرروری جاویدان

تا  نیز دارد، زیقا بقای همه نسرل ا وتصرقها کاربقد دارد، از این رو  س از گذات ققن ا نااه آن حضقم به 
االک ااررتق به تنوان انشررور حکوات داری بق سررق درب سررازاان الل فقازهایی از آن حک اررد  اسررت. 

  .111-191: 1911)ناد ، 

 شبهه سوم:

ند از اگهته اند اریعیان در بار  انتساب بعضی از قسمت ای ن ج الب غه اخت ر نظق دارند تد  ای کواید 
دفا  کنند وتد  ای نیز انتسررراب کلی را قبول ندارند، در بار   تلیااا انتسررراب کرل ن ج الب غره بره 

 ذیقفت)ابقاهیج  تلیااا به  توان انتسرراب ن ج الب غه رااند. بنابقاین نمیبعضرری سررخنان تقدید کقد 
  . 313 : 1363؛ کقدتلی، 13-1116:61السید، 

 پاسخ به شبهه سوم:

 اود؛اضافه بق آننه در  اسخ ای قبل بیان اد به چند نکته دیگق ااار  ای
 غه با اسرررتناد به انابع اررریعهت ش فقاوان ارررد  ترا ادارک بخش قابل توج ی از احتویام ن ج الب  .1

  .111-111: 1931ارائه گقدد که در آثار اتعددی انعکاس  یدا کقد  است )ناد سنت واهل
تقدیردی نیسرررت که ن ج الب غه از بدو  یدایش تا کنون اورد توجه همه سرررخنوران وادیبان و همه آن  .1

دااررتند بود  تا جایی که این ت قه اندان ارراال دوسررتان  کسررانی که ت قه وافقی به ااا  تلی
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اررد  اند ، از این رو در ایان سررخنوران کسررانی بود  اند که سررخنان آن حضررقم را از وداررمنان نیز 
جانب خود بیان ای کقدند تا از این طقیق بعنوان سرخنور توانا وفصریح اناخته اوند وچه بسا یکی از 

همین اوارد باارد) حسینی خلیب، بی تا:  تلل اخت ر در نسربت بعضری سرخنان به ااا  تلی
111-111 .  

لب غه ن ج ا تیکل  همه ا متق اینکه بنا به اتتقار بسرریاری از بزرگان تلج وادب رود واحدی بق  از .9
یت ن ج به  غهالب حاکج اسررت که اگق با اوارد نادری اخالهت اررود اشررکلی بقای انتسرراب کل 

  .133-131: 1911بوجود نمی آید) ناد ،  یااا  تل

 شبهه چهارم:

سرررخنان تکقاری از نظق لهظی واعنوی بقخورد ای ارررود که در واقع اعنای گهتره انرد در ن ج الب غره به 
واحدی دارند، از این رو اعلو  ای اررود این سررخنان اختلف ناارری از ذوپ وسررلیله اتهاوم افقادی بود  

  .11: 1116است که در ساختن و قداختن آن ا نلش دااته اند) ابقاهیج السید، 

 :پاسخ شبهه چهارم
به تلج حدیث اررناسرری ای اررود که در آنجا بحث ا می القد اسررت وآن نلل به اعنا این اررب ه اقبو  

ونلرل به لهم اسرررت ، بسررریاری از راویان احادیث یک اعنایی را با الهاظ اتهاوم نلل کقد  اند که از آن به 
 هنلرل به اعنا یاد ارررد  اسرررت، بنابقاین نمی توان راویت کنند  ای را به ج ت تهاوم لهظی حدیث ات ج ب

از آن ج ت که از انابع اختلف روایت نلل کقد  است چه بسا یک روایت  جعل و وضع کقد. سید رضی
را از چنرد طقیق برا الهراظ اتهراوم نلرل کقد  اسرررت لرذا این گونه نلل روایت در بین راویان احادیث ااقی 

کقد  بااد  شابه نیزاسرت. البته ااکان اینکه سرید غهلت وفقااواری در نلل روایام ابود  اقسرو  والبول 
 وجود دااته است.

دیگق اینکه گا  سرخنی آنننان اهمیت و وی گی دارد که با تبارام اتهاوم تکقار ای اود اگق نه این است 
که در ققآن کقیج اوضرروتام، داسررتان ا ووقایع ا ج با الهاظ و اارررکال اختلف تکقار اررد  اسرررت اانند 

  . 196-193: 1911یا داستان خللت حضقم آد  و... )ناد ،  داستان حضقم اوسی
حاصرل اینکه با طقد این ارب ام واب ام دیگقی از این قبیل که به ج ت احدودیت الاله از آن ا صقر 

وارد نمی اررود وتلت بسرریاری از این  تلیاررد هیچ خللی به کلیت انتسرراب ن ج الب غه به ااا  ظقن
 جایی دیگق غیق از اقاکز تلمی جستجو کقد. اب ام بی اساس را باید در 
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 نتیجه گیری:

 با توجه به الالب  یش گهته چندین نتیجه گقفته ای اود که تبارتند از؛
است تلسرریج  قابل به دو دسرته تلیارب ام القد ارد  در بار  انتسراب ن ج الب غه به ااا  -

ه نیز قابل تلسررریج بالف  ارررب ام احتوایی، ب  ارررب ام غیق احتوایی، ارررب ام احتوایی 
 اب ام اتتلادی واذهبی ، و اب ام غیق اتتلادی وغیق اذهبی هستند.

 تینشان دهند  اهم یتنو  اب ام القد اد  اخالهان بق اثبام تد  انتساب به ااا  تل -
 است؛ یآن در جوااع اس ا قین ج الب غه وتاث گا یوجا

فلط اختصاص به اب ام اتتلادی  ارب ام القد ارد  در گونه های اختلف قابل تاال است و -
 ندارد؛

ت به الا  صحابه ، چشج  وای نسبانتلدان طقد ارب ام نااری از، نگا  وی   وفقا ققآنی دااتن  -
ننمودن،  نمودن، توجه اایان به خاستگا  سخنان ااا  تلی  تلیااا به جایگا  تلمی 

اغقا  سرریاسرری واذهبی را دخالت دادن و خ صرره تحلیل تاریخی درسررت از وقایع وحواد  
 ارائه نکقدن و.. است، تلیروزگار ااا 

نها بی اساس آشبهات دنبال کردن اهداف غیر علمی منتقدان گواه بر این است که وسر انجام  -

   ال ببرند.را زیر سو علیانتساب نهج البلاغه به امامتوانند نمی
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