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چکیده

شهههرحنهجالبال غة ابناب ال حد ید و ابنمیثمبحران از جم م شهههروح برجسههه تم
نهجالبالغة هستند مؤلفان این شروح در ی نگاه ک با صبرمی مشترک کالم
پرداخ تما ند از جم م خ ط ب نظیر
و ادب بم شهههرح هههخ نان ا مال
کم
وقایع تاریخ گذ شتم بر امال ،خطبم شق شقیم ا
نهجالبالغة در بازشنا
ّ
البتم ابناب الحدید و ابنمیثم مفصهههل بم شهههرح آن هم گماشهههتماند ابنمیثم
خطبم شقشقیم را متواتر معنوی م داند و نم متواتر لفظ ؛ گرچم ابناب الحدید در
اینکم بارا امال بم تواتر ر یده خن صریح ندارد ،اما در فرازهای دیگر ،تواتر
ّ
مبن بر شهههکای از تظ م بم حق خویش بر او ثاب
صهههدور هههخنان امال
شهده ا ه ابنمیثم با دید تشهیعگونم و واقعبینانمی خود و ابناب الحدید با نگاه
ّ
متعصههه بانم بم شهههرح محتوای و تاریخ بارا امال
کالم ا تزال خود و البتم
پرداختم و در فقرههای مخت ف شرح بارا د بم توجیها و مرالطا ناصواب
زده کم برر ه آن ضههروری م نماید این مقالم با برر ه توصههیف ههههه تح ی بم
برر تطبیق رویکرد ابناب الحدید و ابنمیثم از خطبم شقشقیم م پردازد
واژگان کلیدی
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مقدمه

نهج البالغة کتابی ا ست که شیفتگان حق و حقیقت را همواره شیفته و م سیور خود کرده ،چنان که
از جمله کتب حدیبی به شمار میرود که از همان ع صر تالین توجه به این ضرورت یعنی شر آن در
میان ب رگان و عالمان ایجاد شد ،از همین روی ،نهج البالغة بیشترین شر را به خود اختصاص داده
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اسببت( .برای موالعه بیشببتر در زمینه شببرو نهج ،ر.ک ،طهرانی ،بیتا113/14 :ببببب ،116حسببینی
خویب 221/1 :1409 ،ب ،273جمعه عاملی 1403:35 ،ب ،106دلشاد تهرانی 1382:432 ،ب )448از
برجسببتهترین شببروحی که تا به حال نگاشببته شببده ،شببر نهج البالغة ابنمیبب و شببر نهج البالغة
ابنابیالیدید است .شر ابنمیبب با صبغهی کالمی ب ادبی و شر ابنابیالیدید با صبغهی تاریخی
ب کالمی و ادبی به شر سخنان امام هرداختهاند .خوبه شقشقیه از جمله خوبههایی است که این دو
شار برجسته با روش خویش به شر آن ّ
همت گماشتهاند .برخی در صدور آن تردید کردهاند ،چرا که
در آن سوز سینه امیرمؤمنان

نکوهش خلفای ثالثه است .ابنابیالیدید و ابنمیبب در شر خویش در مورد انتساب آن به علی
ا ستداللهایی کردهاند .خوبه سوم نهجالبالغة به دلیل فراز هایانی امام ،به شق شقیه شهرت دارد که
مشتمل بر شکایت در امر خالفت و سکس ترجیح دادن شکیبایی در برابر آن و آنگاه بیعت مردم با او
میباشد .این خوبه از مهبترین خوبههای نهجالبالغه است و چون مسا ل مربوط به خالفت بعد از
رسببول خدا
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که سرک شیده و سکس فروه شته ا ست ،سخن بیهرده و صریح از

را بیهرده شببر میدهد برای گروهی جنجال برانگی شببده اسببت .نکتههایی در این

خوبه وجود دارد که در هیچ یک از خوبههای نهجالبالغه نیسببت و در عین کوتاهی ،یک دوره تاریی
اسالم مربوط به عصر خلفای نخستین در آن خالصه شده است .تیلیلهای دقیق و جالبی که برای
صاحبنظران ،بسیار قابل موالعه است و دارای نکاتی است که در هیچ جای دیگر دیده نخواهد شد.
ابنمیبب با نگاه شببیعی و واقعبینانه و ابنابیالیدید با نگاه نقادگونه اما متعصبببانه به شببر این خوبه
هرداختهاند .در این ه وهش کوشبببیده شبببده هس از مقدماتی کوتاه در مورد ابنمیبب و ابنابیالیدید،
میتوای خوبه به صبببورت توبیقی و تیلیلی میان دو شبببر برجسبببته ابنمیبب و ابنابیالیدید مورد
بررسی و نقد قرار گیرد.
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گذری بر زندگانی ابن میثم

ّ
در میان شر هایی که متقدمان بر نهجالبالغه نوشتهاند ،هر چند شر نهج البالغه ابنابیالیدید به
لیا قدمت ،تفصببیل و نقل قول در میان کتابهای مختلفی که امروزه بر اثر مرور زمان از دسببترس
ّ
ّ
ما خارجاند ،جایگاه وی های داردّ ،اما شبببر نهجالبالغه کبیر ابنمیبب بیرانی ملقب به کمال الدین و
ّ
مفید الدین که در سببال  677هببببب نوشببته شببده و مورد تقدیر و سببتایش خواجه نصببیرالدین طوسببی و
ّ
مال صدرای شیرازی و ا ستاد عالمه حلی و سید عبدالکریب بنطاوس بوده ،با اهمیت و ممتاز ا ست.
انقراض دسببتگاه خالفت عباسببی و از نظر فرهنگی با حاکمیت اشببعریان ،افول معت له مواجه اسببت.
مجموعه این حوادث از یک سو ،مسوولیت عالمان ربانی را در ترویج عقاید صییح اسالمی سنگینتر
و از سببویی دیگر زمینه را برای طر آنها فراهب کرده بود .از این رو ابنمیبب به دو کار اسبباسببی دسببت
زد ،اول شر عالمانه بر نهجالبالغة نوشت که هب این اثر گران سنگ را احیا نمود و هب مقام علمی و
جایگاه برتر امیرالمؤمنین علی

را در میان سببایر خلفا آشببکار کرد؛ دوم آثار علمی متعددی به وی ه

در کالم بر ا ساس مذهب امامیه هدید آورد و بدین و سیله هب عقاید امامیه را تبیین کرد و مایه ب صیرت
حقجویببان شببببد و هب در مقببابببل نیلببههببای کالمی غیرامببامیببه از این عقببایببد دفبباع کرد( .اللببه
بداشببتی )6 :1385،ابنمیبب در زمینه سببخنان امام علی

در نهجالبالغة شببرو متعددی نوشببته

اسبت ،از جمله مصببا السبالکین ،اختیار مصببا السبالکین ،منهاج العارفین فی شبر کلمات امیر
المؤمنین

و شبببر کبیر نهجالبالغه ،وی تألیفاتی دیگر در زمینههای متعدد به وی ه کالمی دارد

مانند قواعدالمرام فی علب الکالم ،النجاة فی القیامة فی تیقیق أمر اإلمامة ،غایة النظر فی علب
الکالم ،استقصاء النظر فی إمامة اإل مة اإلثناعشر ،استقصاء النظر فی امامة ال ّمة االثنی عشر و...

 .در میان کتابهای یاد شده ،شر کبیر نهجالبالغه از اهمیت خا ّصی برخوردار ا ست و چنان که از
ّ
ّ
مقدمه خود شار ا ستفاده می شود ،ت شویق عالء الدین عواملک جوینی حاکب بغداد و عراق سبب
شده است تا او شر کبیر نهجالبالغه را بنگارد .سکس به خاطر فرزندان عوا ملک ابو منصور میمد،
ّ
ّ
متوس و صغیر نامیده است و
و مظفرالدین ابو العباس شر کبیر را دو بار خالصه کرده و آن را شر

ّ
سبببوم او شبببمردها ند( .طهرانی ،بی تا149/14 :؛
الب ته شبببر کل مات قصببببار ابنمیبب را شبببر
ّ
حلی و حسببین بن ّ
حماد بن ابی الخیرلیبی واسببوی زاهد
ابنمیبب )26 :1366،نخبگانی مانند عالمه
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(ابنمیبب )23/1 :1362،دوران حیات ابنمیبب از نظر سببیاسببی با حمله تاتارها و حاکمیت مغوالن و
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معروف ،و عبد الکریب احمد بنطاوس از وی نقل روایت کردهاند .بنابر بعضببی از روایات خواجه نصببیر
طوسی در خدمت وی ّ
تلمذ کرده است .ابنمیبب در سال 636هب در مجمع الج ا ر بیرین به دنیا آمده
ّ
و هس از وفات در مقبره جدش «المعلی» در قریه «هلتا» از قراء بیرین ،به خاک سکرده شده ا ست.
(امین192/1 :1403،؛ سبیانی )285/7:1418،در تاریی فوت ابنمیبب اختالف نظر ا ست ،بع ضی
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وفات او را در 699هببببب دانسببتهاند و دیگران که قول بیشببترین اسببت  679ثبت کردهاند .بنا به روایتی
ابنمیبب شر خود را در 677هببب به هایان برده است .حال اگر تاریی وفات ابنمیبب را 679هببب بدانیب،
کتابت شر دو سال قبل از فوتش هایان یافته است( .سبیانی)286/7:1418 ،
ابنمیبب با استفاده از هوشمندی و سیاستورزی خواجه طوسی فرصتی یافت تا به بغداد ،مهد دانش
آن زمان ،سببفر کند و از برکت مصبباحبت عالءالدین عواملک جوینی بهره گیرد و شببر نهج البالغه
ّ
خود را با ا شاره وی که مردی فاضل و علب دو ست بود ،تدوین کند .شار در مقدمه خود از عواملک
فراوان تمجید کرده ،و او را بر دینداری و تدبیر امور مملکت سببتوده اسببت( .ابنمیبب)26/1: 1362،
شر نهجالبالغه ابنمیبب دقیقا ،یک شر کالمی و فلسفی است .بر خالف شر ابنابیالیدید که
بیشببتر به وقایع تاریخی هرداخته ،و کوشببیده اسببت سببخن امام

را در رابوه با حوادث گذشببته و

هیشامدهای آینده توضیح دهد .هر چند که مباحث تاریخی در جای خود بسی الزم و ضروری است و
روشنگری ّ
خاصی به آیندگان نسبت به گذشته میدهدّ ،اما سخن امام بیشتر در رابوه با ایمان و
اعتقاد و رفتار اخالقی و اجتماعی بیان شبببده اسبببت .ابنمیبب با چنین نگاهی از نهجالبالغه تالش
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در زمینه مسبببا ل اعتقادی ،مبدأ و معاد ،هدایت و ارشببباد را مورد

میکند ،تا ژرفای کالم امام
ّ
تیقیق و مداقه قرار داده ،عمق سخنان آن حضرت را به قدر توان شر و بس دهد .در همین راستا
اگر کسببی بخواهد ّ
تبیر فوق العاده ابنمیبب بیرانی را در مباحث کالمی و فلسببفی و اهمیت شببر
ّ
کبیر او را نسبببت به دیگر شببرو بسببنجد ،کافی اسببت که به دقت شببر ّاولین خوبه را موالعه کند تا
ّ
ّ
صیت این داوری برایش میرز و مسلب شود( .همان)27:
گذری بر زندگانی ابن ابی الحدید

شار معت لی ،دان شمند ،فقیه و شاعر نیکو سرا و متکلب جدلی ا ست که از عالمان شناحته شده در
عصببر چهارم عباسببی ،یعنی روزگار طالیی شببکوفایی علب و ادب به شببمار اسببت .وی در دورهای که
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شبباعران ،نویسببندگان ،ادیبان ،لغویان و صبباحب معاجب و فرهنگنامهها را در خود جای داده اسببت،
زیست کرد( .ابن ابیالیدید13/1 :1378 ،بببب )14ابن ابیالیدید در آغازین روزهای ذی الیجة سال
 586هجری در شهر مدا ن در خانوادهای اهل دانش دیده به جهان گ شود و در همان جا رشد کرد و
بالید( .ابنخلکان392/5 :1397 ،؛ کتبی ،بیتا609/1 :؛ طهرانی ،بیتا158/14 :ببببببب )159هس از
کسببب علوم کالمی و اصببولی در عنفوان جوانی به بغداد رفت و هس از بازکردن جایگاهی وی ه ،در ن د
ابنعلقمی وزیر دولت عباسی مناصبی از سوی وی اختیار کرد( .ابنکبیر199/13 :1407 ،ببببب)200
گاه تالین و گاه شبببر و یا ن قد و تعریض اسببببت ،مهبترین ،برترین و سبببودم ندترین آن ه مان
«شببر نهجالبالغة» اوسببت .در هی حمله هوالکو به بغداد به سببال  655ه ق میکوم به اعدام شببد،
(کتبی ،بیتا )246/1 :ولی به شببفاعت ابنعلقمی وزیر ،و میانجیگری خواجه نصببیرالدین طوسبی از
مرگ رهید ،اما چندی از این بخت نگذشت که وی به سال  656هجری در بغداد درگذشت( .ابنکبیر،
200/13 :1407؛ بجنوردی )301/2 :1416 ،اما ترجمهنگاران از میل دفن وی هیچ سبببخنی به
میان نیاوردهاند .وی مذاهب و نیله های کالمی را در زادگاه خود فراگرفت ،و در آن میان به مذهب
اعت ال گ رو ید ،و شبببرحش نی بر این امر دال لت دارد که وی معت لی مع تدلی بود ،گرچه در روزگار
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ابن ابیالیدید صاحب تصانین بی شماری در زمینههای کالم و ادب و شعر و فقه و اصول است که

ح ضورش در مدا ن گرای شی به شیعه در او دیده می شود .او در شر نهجالبالغهاش به اعت ال خود
تصبببریح دارد ،چنانچه در چندین جای شبببر  ،مواضبببع کالمی شبببیعه را به باد انتقاد میگیرد ،حتی
سببیدعبدال هراحسببینیخویب او را از سببرسببختترین دشببمنان و مخالفان شببیعه برشببمرده و سببخن
عالمه مرحوم کاشبببن الغوا را چنین نقل میکند« :نعب المؤلن ،لوال عناد المؤلن» و سبببکس چنین
نتیجه میگیرد « :در عبارت این دانشبببمند و میقق آ گاه نیک بنگر تا در یابی آن کسبببانی که ابن
ابیالیدید را به شیعه ن سبت میدهند بر کرانه ب رگی از خوا راه میهیمایند (ح سینی خویب:1409 ،
 )236/1و گفته شبببده :او در اصبببول معت لی بود و در فروع شبببافعی .نی گفتهاند :وی مذهبی میان
تشببیع و تسببنن داشببت ،و از موالبی که در شببرحش بنابر اتفاق نظرش با جاحظ آمده بر میآید که وی
معت لی جاحظی بوده است( .بجنوردی ).300/2 :1416 ،اعت ال او سبب شده در شر نهج نی تأثیر
هذیرد و در سبببرتاسبببر شبببر خویش ،کالم امام را به نفع مذهب خود شبببر و تفسبببیر کند ،گرچه
شر نهجالبالغة او یکی از شرو برتر به شمار است ،و از جمله شرو ّ
سنی بر نهج قلمداد میشود ،و

63
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از همین روی در میان شببیعیان از اهمیت بیشببماری برخوردار اسببت .در عین حال نقدهایی جدی بر
شر وی وارد است( .ر.ک :رحمانستایش1390،؛ هاشمی خویی5/1 :1358 ،بببب )6در این ه وهش
به بخشی از این نقدها مربوط به خوبه شقشقیه اشاره میشود.
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مقدمات ورود به خطبه شقشقیه

ل وم آگاهی از مقدماتی چند ،همواره شبببرط ورود علمی به هر مولب جدیدی از نهج البالغة اسبببت و
مهبترین این آگاهیها عبارتند از :ا شراف بر منبع و سند ،آگاهی از جغرافیای سخن ،سبب صدور،
تاریی ایراد کالم ،شبببناخت و تشبببخیص مخاطبان سبببخن ،موضبببوعات و اهداف خوبهها ،نامهها و
حکمتها ... .در هرتو آ گاهی از این موارد اسبببت که میتوان به تصبببویری روشبببنتر از سبببابقه متن،
اختالفها و کا ستیها و اف ونیهای متن،ف ضای اجتماعی ،سیا سی ،اقت صادی و فرهنگی هیدایش
کالم ،سببببب و زمان صبببدور یا ورود آن ،مخاطب کالم و وی گی های او و تناسببببات کالم با وی،
ّ
موضوعاتی که سخن دربرگیرنده آن است و نی اهدافی که متکلب در مقام بیان آن است ،دست یافت.
همین آگاهیها ست که زمینه فهب درستتری از متن را فراهب می سازد .البته نا گفته نماند درباره هر
متن از نهجالبالغة ممکن ا ست آگاهی الزم در تمام موارد فوق به د ست نیاید( .ر.ک :دل شاد تهرانی،
45 :1388ب)46
1ـ مصادر خطبه شقشقیه:
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این خوبه هب کبیر النقل است و هب کبیر السند ،هیش از شرین رضی در مصادر متعدد موجود است
که در ذیل خواهد آمد 1 :ب ابو جعفر میمد بن عبدالرحمن معروف به ابنقبة رازی در کتاب «اإلنصاف
فی اإلمامة» (ابنأبیالیدید2)206/1 ،بببببب أبوالقاسببب عبداللهبنمیمد بن میمود بلخی کعبی ابن
ابیالیدید بدان تذکر داده اسببت( .همان3)205/1 :بببببابو احمد حسببن بن عبدالله عسببکری شببیی
صدوق در معانی االخبار از آن نقل کرده است4 .ببببشیی صدوق در معانی الخبار و علل الشرا ع از دو
طریق نقل کرده که به ابنعباس منتهی میشود( .صدوق360 :1361،؛ همو :بیتا 5)150/1 :ب ابن
عبدربه در العقد الفرید(حسبببینی خویب329/1 :1409 ،؛ با جسبببت و جویی که در کتاب «العقد
الفرید» انجام هذیرفت ،چنین خوبهای یافت نشد)  6بببب شیی مفید(م412ق) استاد شرین ر ضی در
اإلرشاد (مفید )287/1 :1413 ،و الجمل (همو ،همان 7 )171 :ب قاضی عبدالجبار معت لی (م)415
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در کتاب «المغنی» (حسینی خویب ،همان 8 )331/1 :ب أبوسعید آبی متوفی (م422ق) در دو کتاب
نبر الدرر و ن هة الدیب(همان) 9ببببب شرین مرت ضی در کتاب ال شافی فی اإلمامة ( شرین مرت ضی،
10 )228/3 :1410ببببب شیی طو سی در امالی( .طو سی11 )372 :1414 ،ببببب قوب الدین راوندی
(م573ق) در «منهاج البراعة فی شببر نهجالبالغة» (راوندی12 )118/1 :1364 ،بببببب ابو منصببور
طبرسببی در «اإلحتجاج» (طبرسببی13 )191/1 :1403 ،بببببب سببب بنجوزی (م654ق) در «تذکرة
الخواص»( ،سببب بن جوزی )117 :1418 ،برخی عبارات خوبه شببقشببقیه در مصببادر لغوی مانند
(ابنمنظور )185/10 :1405 ،قاموس المیی (فیروزآبادی ،بیتا ... )251/3 :موجود است .گفتنی
است عالمه امینی در الغدیر ،این خوبه را از  28کتاب ،آدرس داده است( .امینی782 :1397 ،ب)86
ابنمیبب بیرانی منبع خوبه را هیش از سیدرضی از اإلنصاف ابنقبه و نسخهای به خ ابنفرات وزیر
ّ
المقتببدر بببالل به معرفی می کنببد( .ابن م ی بب )252/1 ،ابن ابیالیببدیببد نی چنین سبببخنی دارد.
(ابنابیالیدید205/1 ،ب)206
2ـ جغرافیای سخن:

معموال با شناخت و جمعآوری شواهد تاریخی میتوان ف ضایی را که مع صوم

در آن ایراد سخن

تحلیل تطبیقی خطبه شقشقیه
از منظر ابنابیالحدید و ابنمیثم بحرانی

مجمع المبال( ،میدانی )383/1 :1407 ،النهایة ابناثیر( ،ابناثیر )490/2 :1364 ،لسببان العرب،

کرده را ترسبببیب نمود و بر اسببباس همین شبببناخت ،میتوان به فهمی کاملتر و همه جانبه از کالم
امام

رسیده ،ا شارات او را درک کرد و حتی دلیل ب سیاری از سخنان ،رفتارها و یا برخوردهای وی

را بازیافت .حتی در برخی موارد ،میتوان ادعا کرد که بدون درک این فضببا نمیتوان به مقصببود کالم
امام

دسبت یافت .این فضبا را از شبواهد داخلی کالم هب میتوان برداشبت نمود ،یعنی با توجه به

نقلهای مشببابه یا متون کاملتر و نی مقدمه و موخره هر کالم شببود ،میتوان تا حد زیادی به مقاصببد
سخن و درک بهتر مقصود امام

ن دیک شد؛ در نهجالبالغه که متنش گ ینشی است ،بسیار اتفاق

میافتد که در ظاهر و به دلیل تقویع متن طوالنی آغاز کالم هیچ ارتباطی به جمالت ما بعد آن ندارد.
ولی هنگامی که متن با توجه به دیگر منابع و به صببورت کامل بررسببی شببود ،شبباهد خواهیب بود که
جمالت حذف شده قبل و بعد تأثیر مهمی در فهب هر چه بهتر متن داشته و قرا ن فراوانی را در جهت
فهب کاملتر متن در اختیار ما میگذارند .شناخت فضای صدور از جمله فوایدی است که شارحان نهج
سبببعی نمودهاند در بازیابی نقلهای دیگر کالم امام [که سبببید رضبببی حذف کرده] از آن بهره ببرند.

65

65

جایگاه این گ اره در برخی موارد به اندازهای کلیدی ا ست که بدون بازیابی و ک شن آن ،ارتباط سخن
با ف صل و مو ضوع مور شده دربارهی آن ،سخت و دور جلوه مینماید .به هر حال منظور از ف ضای
صدور یا جغرافیای سخن ،بررسی وجوه کالم معصوم

در فضایی است که کالم در آن منعقد شده

است.
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در مورد ف ضا و جغرافیای خوبه شق شقیه میتوان گفت سخن امام در ف ضایی بیان شده که ف ضای
بسببیار سببنگینی بر حضببرت بوده ،سببران قبایل ،فقیهان کوفه و  ...به حضببرت فشببار آوردند که امام
سخنی چنین سنگین ایراد نمود .چون امام از تمامی وقایع دوران خود سخن گفته به نظر میرسد در
فضای سنگین غارات ایراد شده است.
3ـ سبب صدور:

تفاوت ف ضای صدور با سبب صدور را میتوان در این نکته دان ست که در سبب صدور به بیان علت
سخن امام

و ها سی به چرایی جاری شدن چنین کالمی از سوی مع صوم

دقت می شود ولی

در فضای صدور یا جغرافیای سخن بیشتر به فضای اجتماعی ،سیاسی و  ...که گفتار معصوم

در

آن شبببکل یافته اسبببت ،توجه میگردد .مخاطب در فهب هر کالم اگر در فضبببای چرایی صبببدور قرار
بگیرد ،میتواند نیمۀ هنهان معنا را نیکوتر بازشبببناسبببد .از همین رو شبببناخت سببببب صبببدور در متن
نهجالبالغة ،سببببب کشبببن بسبببیاری از مبهمات و مجهوالت از جمله مشبببکالت کالمی مربوط به
خالفت و امامت میگردد .در اینباره که چه شد این خوبه از امام صادر شد؟ مولبی نقل نشده ،اما با
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در نظر داشببتن فیوای سببخن ،احتمال آن اسببت که برخی در حقانیت حضببرت و سببتمی که هیش از
حکومت بر او رفته بود ،تردید داشتند ،لذا حضرت اینچنین افشاگری کردند.
4ـ تاریخ ایراد خطبه:

بنابر قرا ن موجود میتوان حدس زد ،تاریی ایراد خوبه اواخر سبببال  38یا 39هجری باشبببد ،چون
ماجرای جمل در سببال 36و ماجرای صببفین اواخر سببال 36و اوایل سببال 37و فتنه نهروان در اواخر
سال 37و اوایل 38هجری رخ داده است(.هاشمی خویی)32/3 :1358 ،
5ـ مخاطب خطبه:

برخی معتقدند :امام این خوبه را بر منبر کوفه ایراد کرده ،اما قرا ن نشببان میدهد که خوبه در جمع
خواص در َرحبه کوفه ن دیک میل داراإلماره [داخل کوفه] یا در ُرحبه بیرون کوفه (رحبه در اصببل به
معنی مکان و سیع ا ست و به عقیده بع ضی ،نام یکی از میالت کوفه بوده ،در حالی که بع ضی دیگر
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معتقدند نام یک آبادی اسببت در حدود هشببت فرسببخی کوفه :طرییی )69/2 :1375 ،ایراد شببده
است( .هاشمی خویی33/3 :1358 ،ب)35
6ـ موضوع خطبه:

فیوای سخن نشان میدهد که موضوع آن تیلیل تاریی عصر امامت امام علی

است در قالب:

1ببببب ع صر خلفا :دوران خالفت ابوبکر ،عمر و عبمان 2ببببب ع صر حکومت امام :تهاجب مردم به خانه
حضرت جهت بیعت ،مخالفتها و مقابلهها ،دیدگاه امام نسبت به حکومت و هذیرش آن و جهتگیری
7ــــ اهداف خطبه :با توجه به میتوا به نظر میرسد امام سه هدف ا صلی در این خوبه دنبال کردهاند:
الن) شبههزدایی ،ب) بصیرتزایی و ج) تبیین مواضع ،نسبت به اصلیترین مسا ل سیاسی.
وجه تسمیه خطبه به شقشقیه

شرین رضی در هایان خوبه مینوی سد[ :این هنگام مردی عراقی به هاخا ست ،و نامهای به د ست او
داد ،و امام در آن به نگریسبببتن ایسبببتاد ،چون از خواندن نامه فارغ شبببد ،هسبببر ّ
عباس گفت« :ای
َ
امیرمؤمنان چه شبببود که به خوبه بکردازی ،و سبببخن را از آنجا که ماند بیاغازی» فرمودَ ]:ه َیهات یا
ْاب َن َع َّباس ت ْلک ش ْق ش َقة َه َد َر ْت ُث َّب َق َّرت :هسر ّ
عباس ،هرگ ! آنچه شنیدی شعله غب بود که سرکشید،

تحلیل تطبیقی خطبه شقشقیه
از منظر ابنابیالحدید و ابنمیثم بحرانی

امام در حکومت.

و بازگشببببت و در جای آرمید( .رضبببی1387،ش )11:برخی چون ابنمیبب و دیگران به نقل از او،
میتوای آن نامه را ده سوال دان ستهاند که ح ضرت در ادامه سخن خویش تنها ها سی آنها را داد و در
ْ
ْ َ َ ْ ُ
ادامه سکوت کرد ودیگر هیچ نگفت .اما در مورد واژه « شق شقة» در عبارت «تلک شق شقة َهد َرت ث َّب
َ
ق َّرت» باید چنین گفت ،وقتی شتر به هنگام عصبانیت یک مادهی قرم رنگی شبیه به ریهاش همراه
بببا کن از دهببانش خببارج میشبببود( ،ابنمنظور185/10 :1405 ،؛ ابنفببارس172/3:1404 ،؛
فراه یدی7/5:1409 ،؛ زب یدی250/13:1414 ،؛ طرییی195/5:1375 ،؛ شبببوشبببتری1376 ،
 )266/5:لذا منظور حضببرت آن اسببت که من هیجان و شببوری دیدم و ناراحتیها را سببرری کردم که
فروکش کرد .ابنمیبب و ابن ابیالیدید مینویسند« :چی ی کن مانندی که شتر هنگام بانگ کردن و
مسببتی از دهان بیرون آورد به خویبی ذو شببقشببقه گفته میشببود که دارای سببرمایه سببخن باشببد».
(ابنمیبب ،254/1: 1362 ،ابنابیالیدید )205/1 ،البته با توجه به عبارت آغازین خوبه نام دیگری
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َ
برای آن ذکر کردهاند به نام « ُمق َّمص َّیة»( .طالقانی )134 :1374 ،ابنابیالیدید در مورد سخن ناقص
امام تأ سن خورده و از ا ستاد خویش ابوالخیر موالبی در خور توجه نقل کرده که خواندنی ا ست( .ابن
ابیالیدید)205/1 ،
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بررسی محتوای کلی خطبه

خوبه شق شیه از آن د ست سخنانی ا ست که امام علی
رحلت هیامبر

آغاز میکند تا سرانجام امر خوارج .بنابراین همه این سخنان بغضی بوده که بر زبان

امام جاری شبببده و امام نی در هایان آن چنین میگویند .ابنابیالیدید نی معتقد اسبببت که میتوای
کلی جمالت امام «شکایت از تظلب» است ،اما وی آن را با دیدگاه اعت الی خود تأویل میکند .وی ب با
ارا ه هرسش و هاسی فرضی بببب در هاسی به این سوال که آیا این سخنان را چنان که شیعه معتقد است،
میتوان دلیل بر غاصببب بودن خلفای ثالثه دانسببت؟! معتقد اسببت طبق گفته معت لیان این کلمات
برای بیان اف سردگی ا ست که چرا مردم از آنکه س اوارتر و شای ستهتر بوده ا ست عدول کردهاند ،مانند
حاکمی که به جای این که فقیه دانا را بر مسبببند قضببباوت بگمارد فقیه نازلتر را انتخاب کند و فقیه
داناتر گهگاه زبان به شکوه باز کند و این امری عادی وطبیعی است( .همان )157/1 ،ابن ابیالیدید
به صببب یا به حق مید هد که ایشببببان به سببب بب بروز فت نه در اصببببل خال فت و مهبتر دین ،از
افضل[علی
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زبان به شکوه گ شوده و از تاریی هس از

] عدول و به فاضل [خلفای ثالثه] روی آوردند .در حالیکه ابنمیبب در مورد میتوای

کلی خوبه معتقد اسبت ،این سبخنان مشبتمل بر شبکایت و تظلب اسبت ،اما نه به تواتر لفظی بلکه به
تواتر معنوی .به عبارتی شبببکایت امام را منوط به هذیرش الفا این خوبه نمیداند .وی سبببخن را به
ّ
سمت صدور یا عدم صدور این خوبه از امام میبرد و میگوید شیعیان افراطی مدعی تواتر شدهاند و
سب ّبنیان تفری گر منکر صببدور آنّ .ادعای افراطی شببیعیان دارای ضببعفی اسببت و آن این که علمای
معتبر شببیعه مدعی تواتر نشببدهاند .و غرض منکران صببدور خوبه خارج از این دو نیسببت .1 :یا قصببد
عدم آ شوب و تفرقه میان م سلمین دارند که این لوین ا ست .2 .یا این که ن شان دهند میان صیابه
اختالفی نبوده و در امر خالفت نی رقابت نبوده .که البته بوالن این معنی روشببن اسببت و هذیرش آن
جاهالنه ،چون اختالفی که در سببقیفه رخ داد به عالوه امتناع امام از بیعت با خلفا نشببان از آن دارد
که میان صبببیابه اختالف بوده و هدف آنان بروز از ایجاد فتنه نبوده ،چنان که ابن ابیالیدید مدعی
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اسببت ،که اگر امام در همان سببقیفه شببروع به مخالفت با شببمشببیر میکرد این فتنه به نام امام تمام
ّ
می شد .هس ترس از بروز فتنه صرفا به امام باز میگردد نه صیابه .بنابراین ابنمیبب شکایت و تظلب
علی

را به تواتر معنوی ثابت میداند و بر آن اسببت که همین قدر که صببدق شببکایت ثابت شببد،

مولب ثابت اسببت؛ اما این که خصببوصببا با الفا معینی شببکایت صببورت گرفته متواتر نیسببت هرچند
بعضی از الفا از بعضی دیگر مشهورترند( .ابنمیبب251/1 :1362،ب )252این در حالی است که ابن
ّ
ابیالیدید برخالف ابنمیبب ،در مواضببعی دیگر از شببر خویش مدعی تواتر شبببیه این شببکایات امام
سخن امام در نهج البالغة را تأویل و گاه قیاس باطل میکند( ،ر.ک :همان156 ،139/1 ،ببببب157؛
296 ،59 ،26/2ببب297؛ 98/3ببب99؛ 218 ،12/6؛ 33/7ببب34؛ 307 ،250/9؛ 226/10؛ )39/18
ظاهر شبببکایت امام در این خوبه را نی به تأویل میبرد و ابنمیبب ظاهر آن را به تواتر معنوی [دیگر
سخنان امام و عملکرد ایشان در مقابل خلفا و نی شهادت تاریی مبنی بر اتفاقاتی که روی داده است]
ّ
دلیل بر شکایت و اظهار تظلب میداند.
از تعصبببات شببار معت لی میتوان گفت ،در بخشببی که ماجرای سببقیفه را نقل میکند به نارضببایتی
دو ستان و شیعیان امام به هنگامی که حکومت به د ست ابوبکر افتاد ،ا شاره دارد( .همان)220/1 ،
اف ون بر این مولب وی در مورد سبببخنان امام
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شده است( .ابن ابیالیدید 306/9،ب )307هس ابن ابیالیدید بنابر روش خویش که در مواضع متعدد

که بر «ربوده شبببدن میراثش» حکایت دارد ،یا

سبببکوت کرده (همان )53/1 :و یا بر افضبببلیت امام بر سبببایر مهاجران و انصبببار حمل کرده اسبببت.
(همان )307/9:ابن ابیالیدید خود ،تمام وقایع مربوط به سببقیفه ،شببکایت امام

از شببیخین در

روز سببقیفه ،خوبۀ آتشببین حضببرت زهرا(س) خواب به ابوبکر و نی سببخن دیگر ایشببان مربوط به
ماجرای فدک خواب به ابوبکر و زنان انصبببار و نی بیاعتنایی ایشبببان به ابوبکر و عمر در روزهای
واهسین عمر شرین حضرت(س) ،بیعت ننمودن علی را تا حدود شش ماه و دیگر جریاناتی که نشان
از اظهار نارضایتی و به رسمیت نشناختن حکومت غاصبان را نقل میکند (همان،211/16 ،22/2 :
253 ،233؛  50/6و  )...اما باز معتقد است که علی

مخالفت نکرد و اگر اظهار نارضایتی میکرد،

ما حکومت شببیخین و عبمان را غصببب میدانسببتیب .آیا تنها عدم بیعت امام تا حدود شببش ماه
برای مخالفت با حکومت کافی نی ست که امام چون ف ضای خفقان و رعب و وح شت و ّ
جو حاکب
ّ
بر جامعه و سیا ست آن روز را دیده د ست به شم شیر نبرده و جهت بقاء ا سالم از حق م سلب خویش
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چشب فرو بسته است؟!
ابنمیبب در مورد سند خوبه سخنی به میان نیاورده ،وی چنان که گذشت در مورد انتساب یا صدور یا
عدم صبببدور این خوبه به امام

صبببرفا مدعی تواتر معنوی شبببده اسبببت( .ابنمیبب:1362 ،

251/1ببببب )252ابن ابیالیدید نی در مورد انتساب این خوبه به سیدرضی از استاد خویش ابوالخیر
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مصببدق بنشبببیب واسببوی مولبی نقل میکند که اسببتادش ابنخشبباب گفته اسببت :این گفتار از
علی

اسببت همانطور که یقین دارم تو مصببدق هسببر شبببیب هسببتی ،اسببلوب و سبببک بیان از

سببیدرضببی نیسببت چون ما به رسببا ل سببیدرضببی آشببناییب و با همه ارزشببی که دارد در قبال این کالم
ارزشببی ندارد و من 200سببال هیش از تولد سببیدرضببی در کتابهایی دیدهام که این خوبه از علی
نقل شده است( .ابن ابیالیدید205/1،بببب )206سخن استاد شار معت لی عالوه بر که سند خوبه
شق شقیه را تقویت میکند میتوان آن را علیه ک سانی که مدعیاند «این خوبه را نباید بر ظواهر حمل
کرد و بلکه باید تأویل نمود» اقامه کرد ،از جمله خود شبببار معت لی که به ّکرات و در مواضبببع متعدد
سخنان امام را از ظاهر به باطن تأویل میکند ،چون شیی او میگوید« :اگر من میبودم و می شنیدم
ابنعباس چنین میگوید ،به او میگفتب :آیا در دل هسر عمویت چی ی هب باقی مانده که نگفته باشد
که چنین تأسن میخوری و به خدا سوگند او که از کسی فروگذاری نکرده و هر چه در دل داشته گفته
است و فق حرمت هیامبر

را در این خوبه نگه داشته است ».از این رو واضح است که مشایی ابن

ابیالیدید از فرازهای خوبهی شبقشبقیه ظاهر و واقع آن را برداشبت کردهاند ،نه اینکه آن را حمل بر
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تأویل کنند.
بررسی محتوای خطبه شقشقیه

ّ
ابن ابیالیدید بنا به روشی که در شر کلمات امام اتخاذ کرده ،به صورت م جی عبارات امام را شر
میکنببد ( .برای موببالعببهی روشهببای ابن ابیالیببدیببد در شبببر عبببارات نهجالبالغببة ،ر.ک:
مهدویراد )1390،گرچه از شر ج یات سخن امام غافل مانده و صرفا موالبی تاریخی و مرتب با
سببخنان امام را نقل و از آن ادعاهایی را اسببتخراج کرده اسببت .اما ابنمیبب هس از نقل کامل خوبه،
مقدمهای کوتاه در مورد تواتر معنوی آن ارا ه کرده و سببکس به صببورت جمله به جمله عبارات شببر
داده اسببت .در این بخش به تفاوتهای شببر ابنمیبب و ابن ابیالیدید اشبباره میشببود .ابنمیبب در
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طول شر به ظرا ن و بالغات سخن امام دقتنظر دارد و در بیان استعاره و مجاز و تشبیهات بیشتر
توجه نموده ،ضمن اینکه وجه شباهتهای سخن امام با واقع را ذکر میکند ،تا زیبایی کالم امام بهتر
فهمیده شود( .برای موالعهی بی شتر در مورد روش شنا سی شر ابنمیبب ،ر.ک :روحی دهکردی،
 )1387ابن ابیالیدید در شببر این خوبه کمتر به این مهب هرداخته و هس از شببر مختصببر لغات و

َُ
ََ ْ ََ
ابنابیالیدید در شر سخن امام« :لقد تق َّم َص َها فالن» از خوبه شقشقیه ،ضمن تفسیر ضمیر «ها»
به خالفت ،دلیل عدم تصریح علی

به اسب به جای ضمیر ،آن را از انواع علب بیان میداند و چنین

میگوید« :قوله :لقد تقمصبببهاْ ،
أی جعلها کالقمیص مشبببتملة علیه ،والضبببمیر للخالفة ،ولب یذکرها
ّ
للعلب بها کقوله سبیانه( :حتی توارت بالیجاب) و( .»...ابن ابیالیدید )152/1 ،ابنمیبب نی همین
تلبس او را به خال فتّ ،
را معت قد اسببببت با این توضبببیح که ا مام از روی ک نا یه ّ
تقمص تعبیر کرده
ا ست(.ابنمیبب )254/1،نکتهای که هر دو شار از نظر آنها مغفول مانده آن ا ست که « ّ
تقمص» از
ّ
تفعل اسببت ،یکی از معانی باب ّ
باب ّ
تفعل ،تکلن اسببت( ،ر.ک :مدرس وحید )251/2: 1402،بدان
معنا که ابوبکر هیراهنی به تن کرد که اندازهی او نبود .منظور حضبببرت از ارا هی نقل تمام عبارات از
اقدامات خلفا نشببباندهندهی آن اسبببت که این « ّ
تقمص» آگاهانه بوده اسبببت .نکتهی دیگر آنکه در
َُ
َ ُ ََ
ن سخهی ابن ابیالیدید « ْاب ُنأبی ق َیافة» آمده و در ن سخه ابنمیبب« ،فالن» ذکر شده ا ست .اینکه
کدام نسخهها صییحتر است ،میل بیث شارحان نهجالبالغة است .در دو نسخهی کهن و قدیمی
َُ
از نهجالبالغة عبارت «فالن» آمده؛ (ن سخهی ابن شدقب و ابنالمؤدب) به عالوه چون بیان ح ضرت
در ادامه خوبه نسبببت به دو خلیفه دوم و سببوم کنایی اسببت ،از این رو در مورد خلیفهی اول نی تعبیر
کنایی بلیغتر اسببت ،زیرا سببخن به کنایه با قرا ن کالم افادهی ابلغ میکند ،بدین جهت که امام قصببد
دارد ذهن مخاطب را مشغول کند؛ به عالوه کنایه از باب مخفی کردن نیست .شاید هب مور نکردن
اسامی از این جهت است که مخاطب باید به راه و رسبها ،درگیریها و ستمگریها توجه کند ،توجه
به اسب مالک نیست ،بلکه شناخت رسبها انسان را از هالکت نگه میدارد.
ابنمیبب نی بر آن است که چون استوانه آسیا چی ی است که حرکات سنگ را تنظیب میکند و غرض
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ترکیبات سراغ شر تاریخی رفته تا در بستر تاریی متن نهجالبالغة را بفهماند.
ا
ُ
َّ ا ا ا ا
ِّ
ا ُا ٌ
ا ا
ا ُ ا ا ا َّ ُ ا ا ا َّ ا
1ــــ َ اما اوالله لقد تق َّم اصها فَلن/اب ُنَبی قحافة او إنه لیعل ُم َن امحلی منها امحل القطب
ا َّ ا
الرحی
من
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گردش سنگ حاصل می شود و امام

نی بر وفق حکمت الهی نظبدهنده به امور مسلمین و آگاه

به سیاست شرعیه بوده است ،به این سبب جایگاه خود را در خالفت به موقعیت و نقش استوانه آسیا
تشبیه کرده است .این کالم امام

انواع تشبیه موجود در کالم عرب را که سه تا است در خود جمع

کرده است1 :بببب تشبیه من لت خود به موقعیت استوانه آسیا که این تشبیه معقول به معقول است ،زیرا
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من لت استوانه آسیا نظام بخشیدن به سنگ آسیاست و این امری است معقول2 .بببب خود را به استوانه
آسیا تشبیه کرده و این تشبیه میسوس به میسوس است3 .ب ب خالفت را به سنگ آسیا تشبیه کرده و
این ت شبیه معقول به می سوس ا ست .چون نیاز آ سیا به ا ستوانه ضروری ا ست و ج با ا ستوانه نفع
سنگ آ سیا حا صل نمی شود ،از ت شبیه کردن من لت خود به من لت ا ستوانه آ سیا منظور آن ح ضرت
این است که غیر از او نمیتواند در امر امامت جایگاه او را داشته باشد و با وجود او غیر او برای خالفت
اهلیت ندارد ،چنان که غیر ا ستوانه آ سیا نمیتواند من لت و شای ستگی آن را دا شته با شد( .ابنمیبب،
)254/1 :1362
َ
َ
ْ
َ
ُّ
ُ
ْ
َّ
ْ
شببار معت لی در مورد « َو إن ُه ل ْیعل ُب أن َم َیلی م ْن َها َم َیل القوب م َن َّالر َحی» معتقد اسببت عبارت امام
تشبیه میض ب بدون استعاره ب است ،میگوید« :همانگونه که سنگ آسیاب تنها بر مرک آن میچرخد
و چرخش آن بدون اسببتوانه آن بیمعنا و بدون فا ده اسببت ،نسبببت من به خالفت نی به سببان همان
سنگ آ سیاب ا ست ،خالفت ج به من تعلق ندارد ،من هب ج به آن متعلق نی ستب .مف سرین چنین
تفسببیر نمودهاند ،اما نظر من چی دیگر اسببت و آن این اسببت که همانگونه که اسببتوانه ،وسبب دایره
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سببنگ آسببیاب اسببت ،نسبببت من نی به خالفت آن اسببت که در وسبب و قلب آن قرار دارم( ».ابن
ابیالیدید)153/1 ،
این عبارت امام نشببان از آن دارد که بیعت مردم با ابوبکر ناگهانی و اتفاقی نبوده اسببت ،امری که ابن
ابیالیدید در شبببر خویش بارها از عمربنخواب نقل کرده و دسبببت به توجیهاتی زده اسبببت .وی
مینوی سد :عمر در چندین مو ضع متذکر شده که بیعت با ابوبکر ناگهانی بوده ا ست( .همان23/2 ،؛
31/9؛ 31/11؛ 147/12؛ 224/13؛  21/20و )...
َّ ُ ا ا ا
َّ
ا ِّ
السیل او ل یرقی إلی الط ُیر
2ـ ین احد ُر عنی

َّ ُ
السبیل »...بلندای جایگاه خویش را ترسبیب کرده ،و معتقد اسبت
ابن ابیالیدید در مورد « ْین َید ُر َعنی
امام گویا در قلهی کوه قرار دارد ،همان جایی که سبببیل به دامنه و دره آن فرو میری د( ».همان:
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)152/1
ابنمیبب برخالف ابن ابیالیدید که عبارت را به « جایگاه و من لت» تفسبببیر میکند این عبارت را به
شای ستگی خود را با دو صفتْ :ین َید ُر َعنی
علب و دانش سیا سی تعبیر کرده ،مینوی سد« :امام
َ
َ
َ
َّ ُ
َّ
السیل« :علب و دانش از ناحیه من به مردم میرسد» َو ال ْیرقی إلی الو ُیر« :و هیچ اندیشه هیشروی به
مقام علمی من نمیرسببد» ،تأکید کرده اسببت و دو صببفت م بور را برای خود اسببتعاره آورده اسببت به
شر زیر1 :بببب این که سیل از ناحیه امام

کنایه اسبببت از بلندی مقام و شبببرافت آن حضبببرت که علوم و

اندیشببههای بلند سببیاسببی از ناحیه آن حضببرت شببروع و جریان هیدا میکند .برای کماالت خود لفظ
سیل را استعاره آورده است2 .ببببب این که هیچ هرندهای به بلندی مقام او نمیرسد ،کنایه از نهایت ّ
علو
درجه علمی آن حضرت میباشد زیرا هر مکان مرتفعی که از آن سیل جریان یابد الزمهاش این نیست
علو ّ
که هرندهای به آنجا نتواند هرواز کند ،هس جمله ّدوم ّ
خاصبببی را بیان میکند که دسبببترسبببی به آن
آسان نیست( »...ابنمیبب)255/1: 1362 ،
آنچه از این فقره بد ست میآید آن ا ست که عبارات امام «مبالغه در ت شبیه» ا ست ،و این بدان جهت
است که فضایل امام از سوی قاطبه مردم و به وی ه خواص جامعهی آن زمان ،مورد انکار قرار گرفت،
چون به مردم القا شببده بود علی
علی
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مرتفع میباشبببد و در عبارت امام

جاری می شود جریان سیل از صفات کوه و مکانهای

همانند دیگر مردمان فردی عادی اسببت ،بنابراین کنارگذاشببتن

انکار شخص نی ست ،بلکه انکار تمامی حقیقت ،همهی خوبیها ،ف ضایل و کماالت ا ست،

اگر مردم بخواهند تمامی کماالت ،ماندگار باشد ،باید هیروی از من شرط اصلی سبک زندگانیتان قرار
ّ
نفسببانیاتی نداشببت،
گیرد .نکتهای که قابل توجه اسببت ،این اسببت که وجود حضببرت علی هیچ
بنابراین ،این تعرین از خود ،خودخواهانه نیست.
ا ا ُ ُ اا ا
ا ُ ا ا
3ـ ف اسدلت دونها ثوبا او ط اویت عنها کشحا
ابنمیبب ذیل این عبارت ،سخنی شبیه به ابن ابیالیدید دارد .وی مینوی سد« :کنایهای ا ست از دور
ماندن از خالفت و با لفظ حجاب در این معنا مبالغه به عمل آمده اسببت و برای حجاب لفظ ثوب را به
عنوان تشبیه میسوس به معقول استعاره آورده  ...و طویت عنها کشیا نی استعاره است ،زیرا «کشح»
به من له غذایی است که آن حضرت از خوردن آن منع شده و چون میتوای خالفت دگرگون شده بود
حضرت از آن اعراض کرد .قول دیگر این است که مقصود حضرت از طی کشح ،عدم ّ
توجه به خالفت
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است چنان که اعراض کننده از چی ی که در کنار اوست رو بر میگرداند ،مانند این که گفتهاند :طوی
کشبببیه ّ
عنی و اعرض جانبا« :از من روی برگرداند ،و از کنار من رفت( ».همان) ابن ابیالیدید
مینویسد« :طویت عنها کشیا مبل است هر که در طرف راست تو بنشیند ،تو از او به طرف چپمیل
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ن ما ی و روی گردانی( ».ابن ابیال ید ید )151/1 ،هر دو ع بارت ک نا یه از صبببرف نظرکردن و ک نار
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کشیدن از خالفت است.
ا
ا
ا
ا
َّ
ا
ُ ا
ا ا
ا
ا
4ـ او اطفق ُت اَر اتئی اب ا
ین َن َصول بید جذ ااء َو َصب ار علی طخیة عمیاء
ابن ابیالیدید عبارت « َأ ُصببب َول ب ید َج َّذ َاء» را بنابر قاعدهی مقبول در ن د اهل ّ
سبببنت یعنی «اجتهد
فأخوأ» چنین تأویل میکند «...دربارهی این گفتار امام که میگوید« :و ژرف بیندیشیدم که چه باید ،و
از این دو کدام شاید؟ با دست تنها بستی م یا صبر هیش گیرم و از ستی بکرهی م که جهانی تیره استب
و بال بر همگان چیره» (رضبببی )10 :1387 ،جای اسبببت بگوییب وی جنگ و سبببتی ه را مراد خود
نکنداشته ،بلکه مراد ،جدل و مناظره است ،که چنانچه امام با آنها به مجادله میهرداخت ،چه بسا با او
دشببمنی میکردند و به او میگفتندّ :
ظن بر ما چیره شببد که نکند اگر به خالفت رسببیدی ،فسبباد رخ
دهد و امر ،خورناک شود ،بنابراین شایسته نیست که خالفت را به تو واگذاریب ،لذا او گفته است :من
ژرف بیندی شیدم میان دو امر که یا ف ضا ل خود را متذکر شوم و با آنها به ّ
میاجه برخی م که ای شان در
هاسی من چنین گویند که در اینصورت هیچ قدرت و نیرویی در هاسی به آنها نداشتب و یا بدانچه بر من
رسیده صبر هیشه گیرم و هیچ نگویب ...اگر امام صیابه را به مخالفت با ّ
نص نسبت میداد ،ذکر وجود
نص ضروری بود ،و اگر نص موجود بود ،آنان فاسق یا کافر میسوب میشدند .و اما هنگامی که امام
ایشببان را به ترک اولی بدون علت متهب میکرد ،در حقیقت آنان را به امری نسبببت میداده که خالف
مدعای او بوده ،در حالیکه یکی از این دو امر الزم بوده و آن اینکه یا ظن و گمان آنان صببییح بوده و
یا ناصییح و اگر گمانشان صییح نبوده چونان مجتهدی بودهاند که چون برایش ظن حاصل شود و
اشتباه کند معذور است و مخالفت با نص از این امر خارج است( ».ابن ابیالیدید)158/1 ،
ابنمیبب در این زمینه تعبیر نیکویی دارد ،وی میگوید« :مقصببود این اسببت که حضببرت فکرش را در
چارهجویی امر خالفت به کار انداخته و بین دو طرف نقیض ّ
مردد بوده ا ست :آیا با ک سانی که خالفت
را به دست گرفتهاند درگیر شود یا کنارهگیری کند در هر دو صورت خوری ّ
متوجه حضرت بوده است،
زیرا قیام با د ست شک سته جای نی ست ،چون خودفریبی ا ست و کاری از هیش نمیرود ،و به مخاطره
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ّ
انداختن جامعه اسالمی بدون فایده بوده است .صفت «جذاء» را که به معنای شکسته یا مقووع است
برای بیان بییاوری خود اسببتعاره آورده اسببت ...و ّاما ترک خالفت الزمهاش صبببر و مشبباهده به هب
ریختن امور و عدم شناخت حق از باطل به وسیله مردم برای آن حضرت بالیی است سخت دردناک،
ّ
بنابراین امام کلمه «طخیة» را برای در آمیختن حق و باطل به عنوان ت شبیه می سوس به معقول
ا ستعاره آورده ا ست  ...امام

لفظ «طخیة» را به «عمیاء» به عنوان ا ستعاره تو صین کرده ا ست،

زیرا شببخص کور به مقصببد خود هدایت نمیشببود همچنین ظلمتی که نتیجه آمیختگی امور اسببت
ابن ابیالیدید بیشتر کوشیده با مغالوه دست به تأویلی دور از ذهن ب ند .امام در عین حالی که صبر
هیشه کرد ،از ذکر فضا ل و مناقب خود غافل نشد .صبوری با ذکر فضا ل دو مؤلفهی دور از هب نیست
که شار معت لی آن را مانعة الجمع هندا شته ا ست! اف ون بر این مولب ک سانی چون ابن ابیالیدید
وجود ّ
نص در مورد امیرمؤمنان مبنی بر خلیفه شدن ایشان هس از رسول خدا را منکر هستند
و احادیث وارده مانند ثقلین ،سفینه و  ...را صرفا فضیلت میانگارند.
ا
ا
ُ
ا َّ
ا ُ ا
ُ ا
ا
ُ
یها َّ
الصغ ُیر او یکدح فیها ُمؤم ٌن حتی یلقی ار َّبه ف اص ابرت او
 5ـ یه ار ُم فیها الکب ُیر او یشیب ف
ا ا
ا
فی العین قذی او فی ال احلق شجا
ابن ابیالیدید در آخرین عبارتی که در بخش خود شببر میدهد مینویسببد« :اما این فرمودهی امام
که « ْیه َر ُم ف َیها ْالکب ُیر َو یش ب ُ
یب ف َیها َّ
الص بغ ُیر» ممکن اسببت حقیقت باشببد و یا از باب مجاز و اسببتعاره
باشببد .عبارت اول داللت بر طوالنی بودن حکومت خلفای ثالثه دارد عبارت دوم نشببان از سببختی آن
روزها ست ،چنانکه ب رگ ساالن به خاطر سختی آن دوران هیر و خرد ساالن از شدت ترس و خوف آن
روزگار موی سکید کردهاند( ».ابن ابیالیدید )154/1 ،ابن ابیالیدید هس از شر این عبارت به شر
تاریخی رویآورده و گو شههایی از زندگی ابوبکر را نقل کرده است( .همان155/1 :ببببب )159ابنمیبب
نی وخامت اوضاع را شبیه به ابن ابیالیدید تصویر کرده ،اما آن را کنایه دانسته و معتقد است صبر در
برابر مشکالت و عدم قیام با شمشیر به عقل ن دیکتر و به نظام اسالم س اوارتر است .دلیل برگ یدن
قسببب ّدوم روشببن اسببت ،چون مقصببود امام علی از رقابت بر سببر خالفت اقامه دین و به اجرا در
آوردن قواعد اسببالم طبق قانون معتدل و نظام بخشببیدن به کار مردم بود  ...درگیر شببدن امام

با

رقبای خود بر سبببر امامت با این که یاوری نداشبببت به نتیجهای نمیرسبببید ،بعالوه در این قیام امور
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تحلیل تطبیقی خطبه شقشقیه
از منظر ابنابیالحدید و ابنمیثم بحرانی

موجب میشود که حق از باطل جدا نشده بدان عمل نشود( ».ابنمیبب)255/1 :1362 ،

75

مسلمین منشعب ،تفرقه کالم هیدا می شد و بخصوص در میانشان فتنهها به وجود میآمد با ّ
توجه به
این که اسبببالم نوها بود  ...با مالحظه این احوال برای آن حضبببرت بر ها کردن جنگ و ن اع برای به
دست آوردن خالفت ،بر خالف آن چی ی بود که آن حضرت از جنگ منظور داشت .از طرفی صبر و
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ترک مقاومت در مقابل مدعیان برای به دست آوردن خالفت ،هر چند بر حسب آنچه امام

76

در این

خوبه ذکر کرده است موجب اختالل در دین بود و اگر آن حضرت خالفت را در دست میداشت نظب
امور تمامتر و قوام آن کاملتر بودّ ،اما اختالل در امر دین با وجود خالفت دیگران ،ن سبت به اختاللی
که در صورت ن اع هیش میآمد کمتر بود( ».ابنمیبب)256/1 :1362 ،
ْ ًَ
ْ ْ َ
ّ
ابنمیبب در مورد « َو فی ال َعین قذی َو فی ال َیلق شبب ًجا» هر دو جمله را کنایه از شببدت غب و اندوهی
ّ
میدا ند که ا مام از مغبون یت ربودن حقش در دل داشببببت و خود را از دیگران در امر خال فت
سبب اوارتر میدانسببت و معتقد بود که به دسببت دیگران در دین انیراف به وجود میآید( .همان) ابن
ابیالیدید در مورد این دو جمله سکوت کرده است.
به نظر میرسد مواضع احتمالی حضرت علی نسبت به غصب خالفت را میتوان چنین برشمرد:
1بببب امام از همان ابتدا کامال چشب میهوشید که در این صورت شیوهای غل را ّ
صیه میگذاشت2 .ب
امام دست به شم شیر میبرد و مقابله شدید میکرد که در این صورت سبب جنگ داخلی و در نتیجه
نابودی اسالم میشد ،چون تنهی اسالم تازه بار یافته بود3 .ب افشاگری امام ولی از باب مصالح اسالم
دست به قیام ن ند ،که بنا به فرمودهی هیامبر وظیفهی خویش را همین دید.
ا
ا ُ
6ـ َ اری ت اراثی نهبا
ابن ابیالیدید در مقابل این فراز چون فراز هیشببین سببکوت کرده اسببت .شببار معت لی عبارات را از
منابع معتبر خویش نقل کرده اما به جهت ّ
تعصب بیش از حد به مذهب خویش خود را از درک حقیقت
میروم کرده است.
ابنمیبب در مورد میراث ربوده علی
هیامبر خدا

معتقد اسببت ،منظور حضببرت از «تراث» آن چی ی اسببت که

برای دخترش به میراث گذاشبببت مبل فدک  ...زیرا اموال زوجه در حکب اموال زوج

َ
اسببت .کلمه «نهب» اشبباره به ممانعتی اسببت که خلفای سببهگانه نسبببت به فدک داشببتند .به اسببتناد

روایتی که ابوبکر گفته اسببت« :ما گروه انبیا ارث نمیگذاریب ،آنچه از ما باقی میماند صببدقه اسببت.
قول دیگر این ا ست که مق صود من صب خالفت ا ست ،و لفظ ارث بر خالفت نی صادق ا ست .چنان
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که در گفته حق تعالی که از حضرت زکریا حکایت میکند که( :یرثنی من آل یعقوب) ( سوره مریب)6/
به همین معنی آمده است .منظور از « َیرثنی» در آیه شریفه علب و منصب ّ
نبوت است ،بنابراین اطالق
میراث بر خالفت صبییح اسبت( ».ابنمیبب )256/1 ،ابن ابیالیدید اشبارهای داشبته که «تراث» را
مانند قول دوم ابنمیبب کنایه از خالفت میداند( .ابن ابیالیدید)153/1 ،
چون امام از حکایت دوران ابوبکر فارغ شده و قبل از ورود به دوران عمر سخن از میراث ربوده خویش
میکند به نظر میرسبببد نظر بهتر در مورد میراث ،همان خالفت اسبببت به این بیان که چون ابوبکر
غارت میرود و من از داشببتن آن میروم میشببوم و چون سببیاق سببخن مربوط به خالفت اسببت ،لذا
احتمال ربوده شدن فدک بیمعناست.
ا
ُ
ا
ا
ا
ُ
ا ُ
ا
ا
ا
َّ
ا
ا
ا
َّ ا
اا ا ا
ا َّ
7ـــ حتی امضی اْل َّول ل اسبیله فأدلی بها إلی فَلن ابعد ُه ث َّم ت امثل بقول اْلعشی :شتان اما
ا ا ا
اا
ا
ا
یومی علی کورها * او یو ُم حیان َخی جابر
ابن ابیالیدید معتقد ا ست خالفت خلیفه ّدوم در حقیقت هادا شی بود که خلیفه ّاول در برابر کارهای
او داد .او بود که هایههای خالفت ابوبکر را میکب ساخت و بینی مخالفان را بر خاک مالید ،شم شیر
زبیر را شک ست و مقداد را عقب زد و سعد بنعباده را در سقیفه ،لگدمال نمود و گفت :سعد را بکشید

تحلیل تطبیقی خطبه شقشقیه
از منظر ابنابیالحدید و ابنمیثم بحرانی

خالفت را از من گرفته و میرفت که در دسبببت عمر قرار بگیرد ،دیدم که همین طور میراث من رو به

خدا او را بکشبببد و هنگامی که حباب بنمنذر در روز «سبببقیفه» گفت :آ گاهی و تجربه کافی در امر
خالفت ن د من اسببت عمر بر بینی او زد و وی را خاموش سبباخت .کسببانی از هاشببمیان را که به خانه
فاطمه

هناه برده بودند با تهدید خارج کرد و سبببرانجام مینویسبببد« :اگر او نبود هیچ امری از امور

ابوبکر ثبات هیدا نمیکرد و هیچ سببتونی برای او برها نمیشببد( .همان )174/1 :سببوالی که باید ابن
ابیالیدید بدان ها سی بدهد این ا ست که وی این مقاومت و هایداری برخی صیابه خاص هیامبر و نی
امام علی و حضبببرت زهرا(س) را تصبببویر کرده؛ اما چرایی این مقاومت در برابر نیروهای امنیتی
ّ
حکومت را ذکر نکرده ا ست؟! این در حالی ا ست که وی در موا ضع متعددی در شر خویش مدعی
ّ
اسببت چنانچه امام علی به ّ
نص بی از سببوی هیامبر اسببتناد میکرد ،ما معت لیان او را میق به
خال فت میدانسبببتیب در حالی که تاریی چنین ات فاقی را گ ارش نکرده اسببببت( .ه مان139/1 :؛
156ببب157؛ 59/2؛ 98/3ببب99؛ 12/6؛ 307 ،250/9؛  )226/10این ّادعای بدون دلیل صرفا بنابر
ّ
تعصب بر مذهب اعت الی اوست.

77

77

از ّاول ،ابوبکر ،و از فالن ،عمر است و با کلمه

ابنمیبب در مورد این فراز مینویسد« :مقصود امام

ادلی به تصرییی که ابوبکر بر خالفت عمر بعد از خود کرد ،اشاره دارد ».ابنمیبب هس از نقل داستان
ّ
جابر دربارهی مراد از تمبل امام به شعر اعشی مینویسد« :منظور از تمبل به این شعر مقایسه خالفت
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خویش با خلفای نخسبتین اسبت که آنها در آرامش و آسبایش بودند ولی دوران خالفت امام بر اثر دور
شدن از عصر هیامبر و تیریکات گسترده دشمنانّ ،
مملو از طوفانها و حوادث دردناک بود .ابن
ابیالیدید نی چنین گفتاری دارد .البته باید به این دو شار ب رگ چنین گفت :این در صورتی ا ست
که اعشی حال خود را با حال شخص حیان مقایسه کرده باشد؛ به عالوه که چون هیش از این مولب،
امام از میراث ربوده خود و نی افتادن حکومت به دسبببت ابوبکر سبببخن گفته و میراث نی طبیعتا از
هیامبر

به امیرمؤمنان

دوران بیتوجهی به امام و آزار و اذیت و خانهنشینی ایشان است مقایسه میکند .ابنمیبب این نکته را
در حد احتمال دان سته و مینوی سد« :احتمال دیگر این ا ست که امام
باشد برای روزی که با رسول خدا

یوم حیان را ا ستعاره آورده

زندگی میکرد و از آن حضرت کماالت معنوی و رفاه جسمی و

علب و اخالق را بهره میگرفت .و زمان بر هشبببت شبببتر بودن را اسبببتعاره برای روزهای بعد از رسبببول
ّ
خدا آورده با شد که م شکالت فراوانی به آن ح ضرت ر سید و غب و اندوه فراوانی دید و بر اذیت و
آزار و م شکالت صبر کرد .وجه م شابهت ،شادمانیهایی ا ست که در روزگار ّ
حیان برای شاعر ،و در
روزگار ر سول خدا
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رسبببیده ،لذا امام حال خویش در دوران هیامبر را با دوران ابوبکر که

برای امام

بوده ا ست و د شواری و ناراحتی ا ست که از شتر سواری برای

شبباعر ،و ضببرر و زیان و آزار و اذیت ،بعد از رسببول خدا

برای حضببرت بوده که در این دو حالت

مشابهت و مشارکت برای شاعر و امام وجود داشته است( .ابنمیبب1362 ،ش)257/1:
ا ُ
ا ا
ا ُا
ا
8ـ فیا ع اجبا ابینا ه او یستقیلها فی حیاته

ابنابیالیدید مینویسدّ « :
تعجب است که او در ایام حیاتش هیوسته از مسلمین خواستار ترک خالفت
بود و میگفت :مرا رها کنید ،سبببکس آن را به دیگری بر بسبببت و عقد کرد و این با زهد او در تناقض
اسبببت ،راویان درباره این جمله ابوبکر« :اقیلونی فلسبببت بخیرکب»اختالف کردهاند .عده زیادی عین
جمله م بور را نقل نمودهاند و گروه دیگر عین آن جمله را نقل نکرده ،گفتهاند :ابوبکر چنین گفته
است« :ولیتکب فلست بخیرکب» آنهایی که افضلیت را در امامت شرط نمیدانند نه تنها در مورد این
روایت م شکلی ندارند ،بلکه آن را به کلی از دالیل اعتقاد خود می شمرند که خلیفه اول گفته ا ست من
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به امامت انتخاب شببدهام در حالی که بهترین شببما نیسببتب .و آنها که روایت «اقیلونی» را هذیرفتهاند،
ّ
گفتهاند :این سبببخن جدی نبوده اسبببت و هدف این بوده که مردم را بیازماید و ببیند تا چه اندازه با او
موافق یا مخالن ،دو ست یا د شمن ه ستند»  ...نقل ا ست که چنین سخنی را علی

هس از قتل

عبمان هب فرموده« :دعونی و التمسبببوا غیری فأنا لکب وزیرا خیر منی لکب أمیرا» یا «اترکونی فأنا
کأحدکب بل أنا أسبببمعکب و أطوعکب لمن ولیتموه أمرکب» اما از او نکذیرفتند و بیعت کردند که البته او
ابتدا اکراه داشت ،سکس به هنگام مرگش به حسن

تفاوت بسبببیار اسبببت .ابوبکر گفت من بهترین شبببما

نیسببتب بنابراین صببالحیت برای خالفت ندارم؛ زیرا خلیفه باید از همه ،صببالحتر باشببد ولی علی
هرگ چنین سبببخنی را نگ فت او نمیخواسببببت با هذیرش خال فت ،فت نهجو یان فت نه بر ها کن ند».
(ابنابیالیدید )168/1 ،سستی اینگونه توجیهات بر کسی هوشیده نیست چرا که اعتراف هر کسی
را باید بر معنی واقعی آن حمل کرد و توجیه ،نیاز به قرینه روشبببنی دارد که در این جا وجود ندارد و به
تعبیری دیگر این اعتراف در هر میکمهای به عنوان یک اعتراف واقعی هذیرفته میشود و هیچ عذری
در مقابل آن هذیرفته نیست مگر این که با مدرک روشنی همراه باشد( .مکارم )344/1 :1375 ،چنان
که وا ضح است ابن ابیالیدید برای توجیه گفتار ابوبکر د ست و ها میزند ،که البته بنا به گفته خویش
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که میان گفتار «ابوبکر» و این گفتار «علی»

سکرد .شیعه امامیه از این ایراد هاسی گفتهاند

در همین جایگاه و نی مقدمه شببر  ،معت له افضببلیت را در امامت شببرط نمیدانند ،از این رو عبارت
«أقیلونی» صرفا شوخی بوده ا ست .شاهد این که علی اف ضلیت را در امر خالفت الزم و واجب
ّ ّ
میشببمرد ،این اسببت که در خوبه دیگری میفرماید« :ایها ّالناس ان احق ّالناس بهذا المر اقواهب
ّ
علیه و أعلمهب بامر الله فیه» سکس با صراحت جملهای را بیان میکند که جان مولب در آن ا ست،
ّ
میفرماید« :و اعلموا انی ان اجبتکب رکبت بکب ما اعلب و لب اصبببغ الی قول القا ل و عتب العاتب»
(ر.ک :خوبه )173بنابراین ،بیعت با من برای شما ب سیار سنگین ا ست اگر آمادگی ندارید به سراغ
دیگری بروید .لذا مقایسببه کالم علی

با آنچه از ابوبکر نقل شببده ،به اصببوال قیاس مع الفارق

است زیرا هیچ شباهتی در میان این دو کالم نیست.

ابنمیبب نی هس از نقل عبارتی شبیه به شار معت لی مینوی سد« :در این جا ّعلت ّ
تعجب این ا ست
که ابوبکر بدین سببببب خواسبببتار ترک خالفت بود که بار خالفت سبببنگین و شبببرای آن فراوان بود و
همچنین رعایت اجرای یک قانون نسببببت به همه مردم با ّ
توجه به طبیعتهای مختلن و تمایالت
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گوناگون شان بسیار دشوار مینمود و ابوبکر میترسید که مرکبهای هوا و تمایالتش بلغ ند و او را در
هرتگاه نابودی بیفکنند  ...و راه کسبببی که طالب ترک خالفت و نظیر آن میباشبببد و نی مقتضبببای
درخوا ست اقاله این ا ست که متقا ضی در هی کا ستن د شواریهای آن کار با شد و در رهایی از آن تا
جایی که ممکن است بکوشد ،و چون میبینیب که ابوبکر در دوران حیاتش به خالفت چنگ میزند و
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در موقع مرگش آن را به دیگری(عمر) میسبببکارد و ضبببررهای این کار را در زندگی و هس از مرگ به
دوش میکشد ،ناگ یر این گمان در انسان تقویت می شود که درخواست ترک خالفت از سوی ابوبکر
صادقانه نبوده است و در نتیجه این هندار با عدالت ابوبکر که شهرت دارد متضاد میباشد و این همان
مولبی اسبببت که ّ
تعجب امام را برمیانگی د ،بر عکس اگر ابوبکر به فسبببق و نفاق شبببهرت
میداشت تضاد کردار وی با گفتارش شگفتآور نبود( .ابنمیبب)257/1 ،
به نظر میرسبببد توجیه ابنمیبب در مورد قانون مداری ابوبکر بعید باشبببد .دلیل دوم ابنمیبب یعنی
«رعایت اجرای یک قانون نسبت به همه مردم با ّ
توجه به طبیعتهای مختلن و تمایالت گوناگونشان
بسببیار دشببوار مینمود و ابوبکر میترسببید که مرکبهای هوا و تمایالتش بلغ ند» اندکی دور از ذهن
است .آنچه ابنابیالیدید در مورد زهد ابوبکر گفته به نظر صییحتر است ،چرا که اظهار شگفتی امام
بدین خاطر اسبببت که او در زمان حیات خود مسبببوولیت خالفت را سبببنگین و غیرقابل تیمل وانمود
میکرد و از مردم خواست که او را از این مسوولیت معاف دارند .با اینکه در روزهای آخر عمر ،مسوولیت
خالفت بعد از خود را هب به عهده گرفت و آن را به عمر تقدیب کرد ،اگر او از روی زهد و تقوا اسبببتعفا
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میداد ،چگونه اسبببت که بار مسبببؤ ولیت خالفت بعد از خود را هب به عهده گرفت .این دو کار او بر
حسب ظاهر متناقض است و قابل جمع نیست.
ا ا َّ ا ا َّ
ا ا ا
9ـ لشد اما تشط ارا ضرعیها
ابنمیبب چنین باورمند است که مقصود امام

از این تشبیه ،توصین عمل ابوبکر و عمر است که

خالفت را میان خود تقسببیب کردند چنان که دوشببنده شببیر هسببتانها را از هب جدا میکند .امام
معتقد اسببت که از آن دو به خالفت س ب اوارتر اسببت و یا برای سببرهرسببتی مسببلمین که به من له اوالد
اسبببالم به حسببباب میآیند ،اولویت دارد( .همان )258/1 ،اما ابن ابیالیدید در مورد مقصبببود این
عبارت مولبی ذکر نکرده است.

ّ
این عبارت یادآور آن هنگامی اسبببت که عمر با جدیت تمام برای گرفتن بیعت ،به در خانه علی
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آمد ،امام به او فرمود« :شببیری بدوش که بخشببی از آن برای خودت باشببد ،امروز حرص تو بر امارت
ابوبکر ج برای آن نیسبببت که فردا در دسبببترس خودت قرار گیرد( .بالذری )587/1 :1394 ،و این
روایت که میگوید :علی

به او گفت« :شبببیری بدوش که قسبببمتی از آن برای خودت باشبببد.

(دینوری )29/1 :1410 ،هس این بخشش سیاسی ،نوعی مبایعه و داد و ستد به شمار میرود.
ا
ا
ُُ
ُ
ا
ُ
ا ا ا ا
ا
ا
ا
ا
10ــــ ف اص ایرها فی حوزة خشن ااء یغلظ کل ُمها او یخش ُن امسها او یکث ُر العث ُار فیها او العتذ ُار
ا
منها
و سرعت در خشمناکی مشهور و معروف بود و معنای خشونت عمر همین است ».امام

دو صفت

برای طبع عمر ا ستعاره آورده ا ست1 :ببببب غلظت کالم و آن کنایه از مواجهه با سخنان درشت و زخب
زبان است ،زیرا ضربتی که با زبان به کسی وارد می شود سهمگینتر از زخب نی ه است2 .بببب داشتن
طبیعت خشببن که مانع از میل مردم به معاشببرت اسببت ...امام فرموده اسببت :و یکبر العبار و االعتذار
ً
منها :این کالم امام اشاره به این است که عمر در مورد احکام الهی سریعا حکب صادر میکرد و
ّ
هس از د قت ،آن حکب را خ وا می یا فت و ناگ یر بود عذرخواهی ک ند .ضبببمیر «من ها» به طبیعتی
«طبیعت عمر» بر میگردد که از آن تعبیر به خشونت شده است( ».ابنمیبب )258/1 ،ابن ابیالیدید
اما چون به هبنشبببینی واژه ها توجه دارد و اهتمام به آن را در زمره کالم فصبببیح میداند ،در عبارت
ُُْ ْ
«یغلظ کل ُم َها» ادعای عدم ارتباط معنایی میان مسند و مسندالیه را برنمیتابد و قا ل آن را دارای فهب
َ
َْ
اندک در فصاحت معرفی میکند ،اشکال به ظاهر این است که کلب به غلظ وصن نمیشود ،زیرا زخب
غلیظ نیسببت ،بلکه متناسببب با آن "عمیق" و الفاظی از این دسببت اسببت ،وی گ ینش امام از این
کلمات را می ستاید و مینوی سد :این کباطالعی از ف صاحت ا ست .آیا نمیبینی که خداوند سبیان،
َ
چگونه عذاب را با وصن غلظت توصین کرده و فرموده استَ ( :و َن َّجی ُ
ناه ْب م ْن َعذاب غلیظ) و غلیظ
یعنی دوچندان ،زیرا غلظت جسبببب آن اسبببت که مکشبببوف و ب رگ باشبببد ،چنانکه اج ای بیرونی و
درونیاش دوچندان باشد ،از آنجا که عذاب بببب که خدا ما را از آن هناه دهد بببب دوچندان است ،غلیظ
نامیده می شود .جراحت و زخب نی وقتی عمق یابد و کاری باشد ،اینچنین است ،گویا دوچندان گشته
و چندین جراحت شببده اسببت لذا غلظ نامیده شببده اسببت» (ابن ابیالیدید )170/1 ،وی این عبارت
َ
امام« :اال ْعتذ ُار م ْن َها» بر این باور اسببت که ممکن اسببت «من» به اصببلش بازگردد یعنی اینکه بسببیار
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تحلیل تطبیقی خطبه شقشقیه
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ابنمیبب برآن است که مقصود امام

کنایه از طبیعت عمر است ،زیرا او به تندخویی و درشتی کالم

81

هیش میآمد که عمر به امری حکب میداد سبببکس آن را نقض میکرد یا فتوایی میداد و اندکی بعد از
آن بازمیگشت و معذرتخواهی میکرد و نی ممکن است «من» در اینجا برای تعلیل و سببیت باشد
یعنی اینکه بسیار می شد که عذر مردم را به خاطر اعمالشان میخواست( ».ابن ابیالیدید)171/1 ،
احتمال دوم ابنابیالیدید شبباید به خاطر آن باشببد که خودرأیی و ظاهربینی عمر در امور گاه سبببب
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میشببد چون از دلیل عمل افراد بیخبر بود ،بسببیار سببریع با عمل آنها برخورد میکرد و عذرشببان را
میخواسبببت ،مبل برخورد با زنانی که در میی بیرون از خانه دیده میشبببدند یا جریان ربیعبنزیاد
حارثی( .همان )175/1 :البته مصادیق احتمال اول بیشترند و با سیاق جمله سازگارتر است.
ا اا اا ا
ا ا ا ا ا ا َّ
کراکب َّ
11ـ اف اصاح ُب اها ا
الصع ابة إن َشنق لها خ ار ام او إن َسل اس لها تقح ام
ابن ابیالیدید در مورد مراد امام از میتوای بلیغ این عبارت ،سخنی بیان نکرده و صرفا عبارت شرین
رضبی در این مورد را شبر لغوی کرده؛ اما ابنمیبب در تعبیری لوین مینویسبد« :بنا به قولی ضبمیر
« صاحبها» به «حوزة» که کنایه از طبیعت عمر و اخالق او ست باز میگردد .مق صود این ا ست ک سی
که با دارنده چنین اخالقی مدارا میکند در صعوبت و د شواری مانند ک سی ا ست که بر شتر چموش
سوار ا ست .وجه شباهت این ا ست که سوار شتر چموش ّ
متیمل سختی زیادی می شود و در عین
حال از دو خور میفو نیست :اگر مهار شتر را برای کنترل به سختی بکشد ،دماغش هاره میشود و
اگر مهار آن را آزاد بگذارد شبببتر او را به وادی هالکت هرتاب میکند و چنین اسبببت حال کسبببی که با
فردی صببباحب چنین خلق درشبببت معاشبببرت میکند .اگر به کارهایی که عجوالنه انجام میدهد
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اعتراض کند ،این اعتراض منجر به سختی حال و فساد احوال میان آن دو می شود و اگر بر کارهای
عجوالنهاش سکوت کند و او را به حال خود بگذارد کارهایی که او انجام میدهد منتهی به اخالل در
واجبات میشبببود و اخالل در واجبات از موارد هالکت اسبببت .قول دیگری این اسبببت که ضبببمیر در
صباحبها به خالفت بازگردد و صباحب خالفت کسبی اسبت که امر خالفت را به عهده بگیرد و هر گاه
عادل با شد و رعایت حق خدا را بکند در مبل مانند ک سی ا ست که بر شتر چموش سوار با شد .وجه
ّ
تشبببیه صبباحب خالفت با سببوار بر شببتر چموش ،این اسببت که هر کس متولی امر خالفت شببود در
مدارای با مردم و نظام بخشیدن کارها به وسیله قوانین حق ،و هدایت آنها به راه عدالت آشکار ،ناگ یر
به سختی دچار می شود که اگر تفری و تقصیر کند ...قول دیگر این که :منظور از ضمیر « صاحبها»
ّ
نفس مقدس خودش میباشببد و خود را به سببوار ،شببتر چموشببی که مواجهه با دو خور اسببت تشبببیه

82

فرموده که یا باید از امر خالفت دسببت بکشببد و در گرفتن آن قیام نکند و کنارهگیری اختیار کند مانند
سببوار شببتر چموش که مهار آن را آزاد گذارد ،و یا برای گرفتن خالفت قیام کند و در طلب آن سببخت
بکوشببد که در این صببورت نظام امور مسببلمین هراکنده شببود و وحدت آنها از هب بکاشببد ،در این حال
مانند کسی است که سوار بر شتری چموش است و زمام آن را چنان میکشد که دماغش هاره میشود.
سیاق کالم امام و نظام آن ،به معنای ّاول س اوارتر و به معنای ّدوم آ شکارتر و به معنای ّ
سوم به
صورت احتمال است( .ابنمیبب )260/1 ،امام

در این جمله وضع حال خود و گروهی از مؤمنان

کسی میخواست با او به مقابله برخی د ،کار به اختالف و مشاجره و ای بسا شکاف در میان مسلمین
ّ
صیه بنهد
یا مواجهه با خوراتی از ناحیه خلیفه می شد و اگر میخوا ست سکوت کند و بر همه چی
خورات دیگری اسبببالم و خالفت اسبببالمی را تهدید میکرد ،در واقع دا ما در میان دو خور قرار
داشتند :خور برخورد با خلیفه و خور از دست رفتن مصالح اسالم .به همین دلیل در جملههای بعد،
امام

از ناراحتی خودش و سایر مردم در آن عصر شکایت میکند و مشکالت روزاف ون مسلمانان

را بر میشمارد( .مکارم)346/1 :1375
ا
ا
َّ ا
ا
َّ ُ ا ا
اس لعم ُر الله بخبط او ش اماس او تلون او اعت اراض
12ـ ف ُمنی الن
ابن ابیالیدید ج به معنای لغوی ،مراد امام را تبیین نکرده؛ اما ابنمیبب مینویسبببد« :این سبببخن
امام اشاره دارد به مبتال شدن مردم به دست مردی که در اعمال و حرکاتش ّ
مردد و دو دل بود و
«خب » را به عنوان کنایه از امور یاد شده و «شماس» کنایه از طبیعت خشک و خشن عمر میباشد و
ّ
تلون و اعتراض کنایه از این اسبببت که عمر از نظر اخالقی حاالت گوناگونی داشبببت و مسبببتقیب
نبود...وجه مشببابهت این اسببت که اعمال عمر شبببیه شببتر و اسبببی اسببت که طول راه را به صببورت
ّ
ّ
زیگ ال و نامنظب که کنایه از اضببوراب و تردید اسببت طی کند ،زیرا او در اعمالش منظب نبود و مردم
ّ
گرفتار اعمال نامنظب او بودند  ...قول دیگر این است که سخن امام اشاره به گرفتاری مردم است
ّ
ّ
که نظب کار آنها مت ل ل شد و اختالف کلمه هدید آمد و به علت همین تفرقه ،زندگی آنها نامنظب شد.
هس از بیان خصببلتهای سببختگیرانه عمر ،امام بیان میدارد همان گونه که با ّاولی صبببر کرد با
ّ
ّدومی نی صبر کرد و در ضمن ،دو امر را با توضیح زیر متذکر میشود 1 :ب طوالنی شدن مدت میروم
ّ
بودن آن حضرت از امر خالفت2 .ببب سختی اندوهی که به خاطر از بین رفتن حقش به آن مبتال بود و
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را در عصببر خالفت خلیفه دوم شببر میدهد که اگر با وجود وی گیهای اخالقی در شببخص خلیفه،
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معتقد بود که فوت حق خالفت از وی ،موجب به هب خوردن نظام دین و عدم اجرای صببییح اسببالم
بوده است و هر یک از این دو امر مستل م بخشی از آزاری بوده است که صبر در مقابل آنها نیکو بود.
(ابنمیبب)260/1 ،
است ،مواضع قسب مختلن است ،قسب گاه از

نکتهای که دو شار بدان نکرداختهاند سوگند امام
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باب تأکید ا ست ،گاه سخنی گفته شده که هذیرش آن سنگین ا ست ،لذا ق سب خورده می شود ،گاه
انکار ن سبت به آن سخن وجود دارد و گاه حکایت از امر واقع ا ست .در اینجا به نظر میر سد مؤلفهی
چهارم منظور نظر امام

بوده اسبببت .یعنی به خدا سبببوگند مردم در دوران عمر به خاطر روشهای

خشبببونتبار در سبببیسبببتب مدیریتی و حکومتی ،به واقع ،دچار بیماریهای روانی و اخالقی شبببدند:
بیراههروی ،سرک شی ،رنگارنگی و سرگ شتگی(دچار افراط و تفری ) .بنابراین میتوان از سخن امام و
گ ارشهای رسیده از تاریی چنین گفت :خلیفه دوم عالوه بر طبع خ شن ،اعتقاد به یک منش خ شن
نی داشببت ،بدان حد که این منش نوعی سببیرهی سببیاسببی شببده بود و همین امر توجیه عمر در به
ّ
خالفت نرسبباندن علی بود ،چون وی مدعی بود در حضببرت شببوخطبعی وجود دارد ،لذا جامعه با
مالیمت ،رفقورزی و نرمی هیش نمیرود؛ (ابن ابیالیدید )186/1 ،عمر هس از مضببروبشببدنش به
امام گفت« :لله أنت لو ال دعابة فیک أما و الله لئن ولیتهب لتیملنهب علی الیق الواضبببح و المیجة
البیضاء» برخالف سیرهی سیاسی حضرت علی

که حتی در دوره غارات نی دست به خشونت ن د.

(برای موالعهی بیشتر ،در زمینه منش سیاسی امام علی
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 ،ر.ک :دلشاد تهرانی )1382،این منش

خشببونتبار ،بدان حد که در حکومت عمر کسببی حق اعتراض نداشببت ،اما در حکومت عبمان مردم
آشکارا اعتراض میکردند.
ا
ا
ا
َّ
ا
ا
ِّ
ُ
ُ
ا
ا
ا
َّ
ا
ا
ا
ا
13ــــ اح َّتی إ اذا ام اضی ل اسبیله ج اعلها فی ستة ج اماعة زع ام َنی َحدهم فیا لله او لل ش ا
وری
ا ا
َّ ا
ا ا
ُ ُ ُ ا ا
ُ ا َّ
ا
َّ ُ
الریب فی امع اْل َّول منهم حتی صرت َق ارن إلی هذه النظائر
امتی اعت ارض
ابنمیبب منظور از این عبارت را هایان ُعمر َ
عمر میداند و مینوی سد :عمر همان راهی که میخوا ست
رفت و خالفت را به ج ماعتی وا گذار کرد که طبق نقشببببه ،من هب یکی از آن ها بودم( ».ابنمیبب،
 )260/1ابن ابیالیدید در مورد قصببه شببوری و دوران عبمان صببرفا لغات و شببر تاریخی ارا ه کرده
است.
نکته مهب در اینجا واژهی «زعب» است .زعب َـ به معنای گمان کردن است ،اما زعب ُـ به معنای وانمود
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کردن چی ی اسببببت کببه واقعیببت نببدارد ،گوینببدهاش خودش بببدانببد یببا مومئن نببباشببببد( .ر.ک:
ابنفارس10/3 :1404،؛ زبیدی316/16 :1414 ،؛ ابنمنظور )264/1405:12 ،معنای «زعب» در
َ
َ َ ُ
َّ
این موضع معنای دوم است ،بنابراین منظور حضرت از « َج َعل َها فی ستة َج َم َاعة َز َع َب أنی أ َحد ُه ْب» آن

سببر باز زد .و

کنارهگیری کرد و یکی از افرادی بود که هس از کشببته شببدن عبمان از بیعت با امام
ّ
عبدالرحمانبنعوف اسببت که به دلیل
سببخن دیگر امام که فرمود :مال االخر لصببهره ،اشبباره به
ّ
عبدالرحمانبنعوف شببوهر ّامکلبوم
خویشبباوندی سببببی که با عبمان داشببت طرف او را گرفت ،زیرا
دختر عقبةبنابیمعی و او خواهر مادری عبمان بود .و به روایتی ّام کلبوم دخترکری اسبببت .این که
امام

میفرمایدَ :م َع َهن َو َهن ،مقصود این است که گرایش عبدالرحمان به عبمان برای دامادی

صرف نبود ،دالیل دیگری نی داشت .احتمال دارد که این امر به واسوه عالقه او به خالفت بوده باشد
ً
و امیدوار بود که خالفت (از طریق عبمان) نهایتا به او برسد یا غیر اینها( .ابنمیبب)262/1 ،
ابن ابیالیدید منظور از رجل در عبارت نخستین را طلیه میداند .هر چند قوب راوندی معتقد است
که منظور ،سعد بنابیوقاص ا ست ،زیرا علی

در جنگ بدر هدرش را ک شته بود .و حال آنکه این

اشببتباه اسببت ،زیرا ابیوقاص که نام و نسببب او بدینگونه اسببت :مالک بناهیببنعبدمناف ...این
گفتار علی

که میگوید« :و دیگری به خاطر هیوند سبببببی با عبمان از من روی گرداند» ،یعنی

عبدالرحمانبنعوف ،زیرا ام کلبوم دختر عقبةبنابیمعی همسببر او بوده اسببت و این امّکلبوم خواهر
مادری عبمان اسببت و مادر هر دو اروی دختر کری اسببت  ...اما روایتی که درباره حاضببر نبودن طلیه
در هنگام تعیین افراد شببوری و شببرکت نکردن او در شببوری آمده اسببت ،اگر صببییح باشببد ،در این
صورت آن کینهتوزی که به او اشاره شده است سعدبنابیوقاص است ،زیرا مادر سعد بنابیوقاص،
حمیة ،دختر سببفیان بنامیة بنعبدشببمس اسببت و کینه سببعد نسبببت به علی
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است که خلیفهی دوم وانمود میکرد که من هب ج ی از آنانب ،به عبارتی من را در جمعی قرار داد که
ّ
در حد و اندازهی آنان نبودم و او این را به خوبی میدانسببت .این عبارت با این توصببین ،ش ببیه عبارت
َ
َُ
ُّ
َّ َ َ ْ َ َ
َ ُ َ َ َّ َ َ َ َّ
ابتدایی خوبه میشببود« :أ َما َو الله لقد تق َّم َص ب َها فالن ْاب ُنأبی ق َیافة َو إن ُه ل ْیعل ُب أن َم َیلی م ْن َها َم َیل
ُْ ْ
القوب م َن َّالر َحی»
ا ا
ا
ا ا
ا ا ُ ٌ ُ
14ـ ف اصغا ارجل منهم لضغنه او امال اْلخ ُر لصهره امع هن او هن
ّ
ابنمیبب مینویسبببد :در عبارت نخسبببت امام به سبببعد بنابیوقاص اشببباره دارد که از امام
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اوست که علی
که علی

سران و ب رگان ایشان را در جنگ کشته بود ،و در هیچ جا نیامده و معروف نیست

یک تن از بنی زهرة را کشته باشد تا بتوان به سعد از لیا نیاکان هدری نسبت کینه داد.

(ابن ابیالیدید)189/1 :
َ
ْ
َ
به نظر میرسببد منظور از «رجل» در عبارت «ف َص بغا َر ُجل م ْن ُه ْب لض بغنه» همان طلیه باشببد اما نه به
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دلیلی که ابنابیالیدید مدعی شده ،بلکه بدین جهت که طلیه صرفا مالاندوز و جاهطلب بود ،از این
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رو چون میدانسببت امیرمؤمنان

اگر به حکومت برسببد ،به او بهرهای نمیرسبباند ،لذا از علی

رویگردان شد .البته مرحوم خویی هس از نقل نظر مشهور [حضور شش نفر در شورا] به نقل از طبری
و ابناعبب کوفی ببا لفظ «قیل» ب بیان کردهاند که «طلیه» گر چه از سوی «عمر» برای شورا انتخاب
ّ
شد؛ ولی در «مدینه» نبود و موفق به شرکت در جلسه شورا نشد( .هاشمیخویی )73/3 :1358 ،اما
ع بارت طبری و دیگران (ر.ک :طبری230/4 :1387 ،؛ دینوری42/1 :1410 ،؛ بالذری:1394 ،
َ
َ َ ُ
َّ
 )504/5بنابر سیاق و آنچه امام در این خوبه فرمودند که « َج َعل َها فی ستة َج َم َاعة َز َع َب أنی أ َحد ُه ْب»
و نفرمودهاند« :خمسبة» ،لذا به نظر میرسبد اگر نگوییب عبارت امام ناظر به فکر عمر بوده نه ناظر به
واقع و آنچه رخ داده ،این نظر صببییح اسببت؛ به عالوه ممکن نبود کسببی از فرمان عمر رویگرداند،
اگر هب در مدینه نبوده ،بدون شبببک دسبببتور عمر الزم اإلجرا بوده؛ و گرنه چه کسبببی به عبمان رأی
خالفت داده تا تعداد رأیها با رأی علی مساوی شود؟!
ا ُ اا ا ا ا ا ا ُ اُ ا
ا ا ا ا
ا ا ا ا ُ ا ا
ین نثیله و معتل فه و قام م عه بنو َب یه
15ــــــ إلی َن ق اام ثالث القوم ناف جا حضـــن یه ب
ا ا
ا ُ ا ا ا َّ
ا ا اا ا ُُ ا ا ا اا ا ُُ
الله اخ ض ام اْلبل نب ات اة َّ
الربیع إلی َن انتکث علیه فتله او َجهز علیه ع امله
یخ ضمون مال
اُ ُ
او ا
کبت به بطنته
ابنمیبب مینویسد« :منظور از ثالث عبمان است ،نفج الیضنین کنایه از استعدادی است که عبمان
برای تصب ّبرف در بیت المال مسببلمین داشببت و تالشببی اسببت که در این زمینه میکرد ،چنان که او را
ت شبیه کردهاند به شتری که دو ههلویش بر اثر هرخوری باال میآید .و بع ضی گفتهاند «نفج الی ضنین»
کسببی اسببت که از روی ّ
تکبر باد به گلو میاندازد .جمله دیگری که امام فرمود :بین نبیله و معتلفه ،به

این معنی است که عبمان در میان علف ار و کبافتهای آن ،روزگار میگذراند و چنین زندگیای ّ
خاص
ّ
چهارهایان است .وجه استعاره این است :چنان که شتر و اسب اهمیت زیادی به میل غذا خوردن و
سرگین انداختن نمیدهند ،همچنین عبمان ج به خوشگذرانی و افراط در خوردن و آشامیدن و دیگر
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خوا ستههای خودش و اقوامش به چی دیگری ّ
توجه ندا شت و امور م سلمین و م صالح آنها را در نظر
ّ
نمیگرفت که نتیجه این کار را دید .فعل «یخضمون» در موضع حال قرار دارد و مقصود از «مال الله»
بیت المال ا ست و منظور امام
مق صود امام

در «بنی ابیه» ،بنی امیةبنعبد شمس میبا شد و احتمال دارد که

تمام اقربای عبمان با شد و بنی ابیه را از باب غلبه ذکور بر اناث آورده با شد« .خ ضب

االبل» کنایه از توسببعه زندگی آنها از بیت المال مسببلمین به وسببیله عبمان اسببت( .ابنمیبب:1362 ،
)262/1
بیت المال به خاندان و دوسبتان ن دیکش و اقداماتی که سببب شبد وی به قتل برسبد را گ ارش کرده
اسبببت و در هایان مینویسبببد« :آنچه ما در مورد قتل عبمان میگوییب آن اسبببت که هر چند کارهای
عبمان بدعت بود ولی به آن اندازه نرسببیده بود که ریختن خونش روا باشببد ،بلکه بر آن قوم واجب بود
هنگامی که او را شای سته خالفت نمیدانند او را از آن بر کنار و خلع کنند و در ک شتن او شتاب نکنند
امیرمؤمنان

هاک و من هترین افراد از خون اوسببت و خودش در بسببیاری از کلمات خویش به این

موضوع تصریح فرموده است و از جمله گفته است« :به خدا سوگند من عبمان را نکشتب و بر قتل او
هب تشویق نکردهام و کسی را بر آن وا نداشتب( ».ابن ابیالیدید199/1 ،ب)200
ا
ا
ا
ا ُ ا اا
ا
َّ
ا
ا َّ
ِّ ا
َّ ا َّ ُ ُ
اس کعرف الض ُبع إلی ینثالون علی من کل جانب حتی لقد ُوط ائ
16ــ ف اما اراعنی إل و الن
ا
ا ا اا
ُ َّ
ا
ا
ا ا
کربیضة الغنم
ین حولی
ال اح اسنان او شق عطفای ُمجتمع
ابنمیبب گوید که تمام سخن امام
شببدن عبمان .امام

ا شارهای ا ست به ازدحام مردم بر او برای بیعت ،هس از ک شته

کبرت ازدحام و انبوهی مردم را برای بیعت به یال کفتار تشبببیه کرده اسببت و

منا سبت ت شبیه زیادی موی گردن کفتار ا ست که به صورت قا ب و ه شت سر هب قرار دارد و عرب به
دلیل انبوه بودن یال کفتار آن را عرف می نامند .کیفیت روآوردن مردم به آن حضبببرت و هیاهی آمدن
ایشبببان ،شبببباهت به یال کفتار هیدا کرده اسبببت .این عبارت اشببباره به نهایت ازدحام مردم در اطراف
ح ضرت ا ست و منظور از «ح سنان» ح سن و ح سین فرزندان آن ح ضرت میبا شد و هاره شدن عبای
ّ
حضببرت به علت فراوانی مردم در هنگام نشببسببتن در اطراف آن حضببرت به هنگام ایراد خوابه بوده
ّ
اسببت .به روایتی دیگر منظور از «شببق» آزردگی بود که در دو ههلوی حضببرت ایجاد شببد و یا این که
ّ
هیراهنش به علت ازدحام مردم که در اطرافش نشبببسبببته بودند از دو طرف هاره شبببد ...نقل شبببده که
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ابن ابیالیدید هس از شر لغات ،عبارات مربوط به عبمان را شر تاریخی کرده و بخششهای او از

87

امیرالمؤمنین

ّ
در آن روز به هنگام بیعت مانند ن ش ستن ر سول الله

دو زانو ن ش سته بود که به

«قرفصاء» معروف بود و آن جمع کردن زانوها و زیر بدن قرار دادن است ،چون مردم برای بیعت با آن
ح ضرت ّ
تجمع کرده بودند م احمت ایجاد کردند تا این که دو انگ شت های ح ضرت آ سیب دید و هایین
ردایش هاره شود و مراد حسن و حسین
و این نقل ،نقل ّاول را تأیید میکندّ .اما باید دانسببت ،این که امام
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نیست زیرا که آن دو مانند دیگر حاضران ب رگسال بودند.
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حسببن و حسببین

را قصببد

کرده باشد به معنای کل خوبه ن دیکتر است( .ابنمیبب)264/1 ،
ابن ابیالیدید «حسنان» را حسنین

دانسته ،اما قوب راوندی آن را انگشت ابهام ها میداند .اگر

چه ابن ابیالیدید میگوید چنین معنایی برای حسبببنان ندیدهام( .ابن ابیالیدید )200/1 ،اینکه
بعضی در مورد «حسنان» معتقدند :حسنین

در آن موقع بیش از سی سال داشتند و جوانانی قوی

و زورمند بودند ولی هجوم شبببدید مردم ،آنها را در مورد حفاظت از هدر ،در تنگنا قرار داد( .هاشبببمی
خویی103/3 :1358 ،؛ شبببوشبببتری )228/5 :1376 ،به نظر میآید صبببییح نیسبببت ،زیرا در 18
ذیحجة سببال  35هببببب که عبمان کشببته شببده ،بعضببی معتقدند :بیعت با امیرمؤمنان در همان روز
صببورت گرفته که حسببنین

جوانان قوی و رشببیدی بودند؛ یعنی اگر بکذیریب سببال سببوم و چهارم

هجری متولد شده باشند؛ لذا در سال  35ه ب جوانان رشیدی بودند و لذا بعید است که آنها زیر دست و
ها لگدمال ب شوند .سید مرت ضی با تمبل به روایتی که ابنمیبب نقل کرد و نی با تمبل به شعری گفته:
« َح سنان» منظور دو انگ شت ش ست ها موردنظر است .یعنی مردم آنقدر ف شرده بودند که هاهای شان را
روی های همدیگر میگذاشببتند و امام فشببردگی آنان را این چنین تصببویر نموده اسببت( .شببوشببتری،
1376ش )228/5:بنابراین باتوجه به معنی فعل مجهول و نی وضع مجلس امام بعید به نظر میرسد
که مقصببود از حسببنان این دو فرزند باشببند و اگر بگوییب منظور از وطیء الیسببنان ،لگدمال شببدن
شست هاهاست ،به قرینهی شکافتن گوشههای ردا ،به نظر صییحتر میرسد ،بعضی حسنان را کنار
اسببتخوان بازو معنا کردند( .رضببی )451 :1387 ،لذا میتوان گفت به هب فشببردند ،دسببتها به هب
فشببرده شببد ،اسببتخوانها به هب سبباییده شببد ،ههلوها آزرده شببد ،اما اینکه بگوییب به معنای حسببن و
ح سین

به لیا تاریخی مناسب نیست ،اما به لیا متن خوبه شاید صییح باشد ،به عالوه که
دو انگشببت ها را مراد کرده بود ،میفرمود:

برخی مانند عالمه شببوشببتری مدعیاند که اگر امام
ّ
وطئ حسنای» همانگونه که فرمود« :و شق عوفای» (شوشتری)229/5 :1376 ،
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در دیگر سببخنان علیبن ابیطالب

مانند کالم 137یا  229هجوم مردم را برای بیعت نی تصببویر

کرده که ا مام از هذیرش بی عت بارها امت ناع ورز ید ،میتوان دالیلی برای این امت ناعورزی حضبببرت
برشمرد :الن) امیرمؤمنان نمیخوا ست بیعت با او ناگهانی و نی از روی عاطفه و اح ساس با شد .ب)
امیرمؤمنان نمیخواسببت مردم با او بیعت کنند بدون اینکه به برنامۀ او بیندیشببند .امام قصببد داشببت،
مردم اصببالحاتی که منظور نظر دارد را بدانند ،نسبببت به آن حضببرت بصببیرت داشببته باشببد ،یعنی
ً
میخواسبببت کامال آگاهانه به برنامههای حضبببرت بصبببیرت داشبببته باشبببند تا بعدا خواص و عوام به
گف ته شبببود که مردم را تیر یک کرد ند ،این رفت و آ مد های مردم برای بی عت بدین منظور بود تا
شبهههای اینچنینی در بیعت او هیدا نشود .د) امیرمؤمنان میخواست مردم با آیندهنگری با او بیعت
کنند .با ب صیرت کامل به آینده ،ه شیاری ن سبت به م شکالت و  ...افق را ترسیب کنند و سکس بیعت
کنند .هبببب) امیرمؤمنان میخواست با مردم اتمام ّ
حجت کامل صورت بگیرد و بیعت با او بیعتی مبتنی

بر هایان ّ
حجت باشد.
ا ُ
ا ا ا ا ا َّ ُ ا
اا اا ُ ا ا ا ا ا ٌ
ُ
17ــــ فل َّما نه ضت باْلمر نکثت طائفة او ام ارقت َخ اری او ق اسط آخ ُرون کأنهم لم یس امعوا
ا
ا
ُ ا ُُ
َّ ا ا ُ ُ ُ
َّ
الد ُار اْلخ ار ُة انج اع ُلها ل َّلذ ا
ین ل یریدون عل ًّوا فی اْلرض او ل ف سادا
الله حیث یقول(:تلک
ا
َّ ا ا
ا ُ ُ َّ ا ا
ُ ا
ا ا ا َّ ُ ا
ین ا)بلی او الله لقد اســـمعوها او اوعوها او لکنهم حلیت الدنیا فی َعینهم او
او العاقبة للمتق
ُ ا
اُ
اراقهم زبرجها
ابنمیبب این عبارت را شبببر نکرده؛ اما ابن ابیالیدید گروه ناکبین را اصبببیاب جمل ،قاسبببوین را

ا صیاب صفین و مارقین را خوارج معرفی میکند .و خبر غیبی هیامبر را در مورد آنان بازگو میکند که
فرمود :یاعلی هس از من گروه ناکبین و قاسبببوین و مارقین با تو خواهند جنگید( ،ابن ابیالیدید،
 )201/1ابن ابیالیدید در مورد اصیاب جمل در این موضع اظهار نظر نمیکند ،اما اصیاب صفین
(قاسوین) را فاسق معرفی میکند (همان )201/1 :گفتنی است ابنابیالیدید در مواضعی سخن از
توبهی طلیه ،زبیر و عای شه به میان آورده و معتقد ا ست ،ا صیاب جمل همه دوزخیاند ج این سه
تن که توبه کردند (همان 34/20 :و نی برای موالعهی بی شتر در زمینه توجیهات شار مبنی بر توبه
عایشه،طلیه و زبیر ر.ک 214/6 :ب215؛  322 ،200 ،191 ،162/9ب323؛ 122/11؛  23/14ب24؛
ّ
 )254/17و توبه ای شان به تواتر رسیده ا ست (همان )24/14 ،وی مدعی ا ست که عای شه که هس از
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برنامهها اعتراض نیاورند .ج) امیرمؤمنان نمیخواسببت مردم شبببیه دورههای قبل بیعت کنند و بعدها

89

فتنهی جمل به شدت میگریست و از کردهی خود اظهار هشیمانی کرده است .اما تردیدی نیست که
گریهی او از روی توبه و ا ستغفار در درگاه الهی نبود ،بلکه به خاطر شک ستی بود که در جنگ جمل از
علی

دیده بود .در این جنگ فرماندهان لشکرش کشته شدند و چی ی ج عار و ننگ دامنگیرش

نشببد و در مقابل ،امام در این جنگ هیروز شببد و قدرت بیشببتری هیدا کرد و این چی ی نبود که عایشببه
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بتواند آن را تیمل کند( .تیجانی )365 :1389 ،در مورد طلیه نی خود شبببار میگوید که مروان از
سکاه خود طلیه ،در حالی که با سکاه امام مشغول جنگ بود ،تیری روانهی او کرد که درجا کشته شد،
(ابن ابیالیدید )36/9 ،بنابراین در آن لیظه ای که تیر مروان به طلیه اصبببابت کرد و وی به حال
جنگ بود ،کدام مورخی توبه وی را نقل کرده است؟! به عالوه توبهای که وی آن را مستفیض میداند
(همان )162/9 :از سوی عامه متفرد ا ست و در مقابل شیعه قابل احتجاج نیست( .هاشمی خویی،
 )226/9 :1358زبیر نی اما ،اگر از سببکاه خود در میان معرکه جمل جدا شببد ،توبهی وی در صببورتی
میقق میشود که وی به سمت امام رود و نه اینکه هر دو سکاه را رها سازد .به عالوه او میتوانست به
جای فرار از هی شروی جنگ و خونری ی هی شگیری کند ،بنابراین زبیر نی شرای توبه را رعایت نکرده و
نمیتوان برای او فلسفهبافی غل به راه انداخت( .در مورد فرار زبیر از صینه کارزار جمل اخبار ضد و
نقیض فراوان اسببببت ،ر.ک :بالذری252،255/2 :1394 ،؛ طبری509/4 :1387 ،؛ ابناثیر،
240/3 :1385؛ ابنکبیر )241/7 :1407 ،اف ون بر این مولب شار خود مدعی شده که امام
آن دو را نفرین کرد ،و نفرین امام مستجاب شد ،ولی در توجیه آن میگوید که استجابت نفرین در دنیا
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بد سر انجامی طلیه و زبیر در دنیا ست نه آخرت( .ابن ابیالیدید )39/9 :چنان که م شخص ا ست
توجیهات و مغالوات ابن ابیالیدید همه بر اساس ّ
تعصب است.
جالب اینجاست که ابن ابیالیدید در مورد عبارات آخر این بخش صرفا به لیا لغت شر ارا ه کرده
و در مورد ناکبین و قاسوین و مارقین منظور از قسب امام و زینت دنیا و به وی ه مفهوم آیه را شر
وها َو َو َع ْو َها َو َل َّ
نداده است ،و گرنه دست به چنین توجیهاتی نمیزدَ « :ب َلی َو َّالله َل َق ْد َسم ُع َ
کن ُه ْب َحلیت
َ
َ
ُّ ْ
الدنیا فی أ ْعینه ْب َو َراق ُه ْب ز ْبر ُج َها» اینکه ضمیر «هب» به کدام گروه برمیگردد؟ میل بیث است ،آیا
به هر سه گروه ،یا دو یا یک گروه برمیگردد؟ در تو ضیح باید گفت ،در اینکه قا سوین دنیاطلب بودند
شکی نی ست؛ در اینکه معاویه ج به قدرت فکر نمیکرده تردیدی وجود ندارد و در اینکه طلیه و زبیر
هب قدرت طلب بودند شبببکی نیسبببت هس دو گروه میرز اسبببت؛ ولی آیا خوارج قدرتطلبی میکردند

90

ک سانی که ج لباس ژنده نمیهو شیدند .خوارجی که هر شب تا صبح نماز میخواندند ،همۀ عمر روزه
میگرفتند ،غذاهای ناگوار میخوردند ،به خودشبببان سبببختی میدادند ناگوارترین غذا را میخوردند،
کوچکترین دروغ نمیگفتند و  ...میتوان گ فت ،ارتباطی که خوارج با دنیا برقرار کرده بودند گرچه
ممدو اسبببت ،اما تعلق و ارتباط مذموم نی وجود دارد .خوارج گرچه دروغ نمیگفتند ولی به راحتی
مردم را میکشبببتند ،اهل تهجد بودند؛ اما قربة الی الله مردم را به قتل میرسببباندند .نتیجه جمع
لجبازی ،کجفهمی با ّ
تمسبببک و دینداری همان خشبببکمغ ی و جمود در دین میشبببود .باید گفت
آن تغییر کرده است.
ا
َّ
ا ُ ُ َّ ُ ُ
ا ا ا ا َّ ا ا ا ا ا َّ ا ا ا ا ا ُ ُ ُ ا
18ـــــ َ اما او الذی فلق الحبة و برَ النســمة لو ل حضــور الحاضــر و قیام الحجة بوجود
َّ
ا ا اا
ا ا ا
ا ا ا ُ ُ
الناصر ْ ...للفیتم دنیاکم هذه َزهد عندی من عفطة عنز
ابن ابیالیدید این سبببخن امام را دلیلی بر اعتقاد اعت الی خویش میداند و مینویسبببد« :یقول
لوال وجود من ینصبببرنی ال کما کانت الیال علیها أوال بعد وفاة رسبببول الله

:

فإنی لب أکن حینئذ

واجدا للنا صر مع کونی مکلفا إال أمکن الظالب من ظلمه لترکت الخالفة و لرف ضتها اآلن کما رف ضتها
قبل و لوجدتب هذه الدنیا عندی أهون من عوسببة عن و هذا إشببارة إلی ما یقوله أصببیابنا من وجوب
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ارتباطی که خوارج با دنیا برقرار کرده بودند با ارتباطی که معاویه برقرار کرده بود یکی است ،تنها شکل

النهی عن المنکر عند التمکن» (ابن ابیالیدید)203/1 :
ابنمیبب مینویسببد« :امام از جمله دالیل هذیرفتن خالفت سببه چی را نام میبرد1 :بببببب حضببور
جمعیت فراوان برای بیعت با آن حضرت2 .ببب دلیلی برای ترک قیام نمیدید ،زیرا به ظاهر ّ
حجت بر او
تمام بود و یاور برای طلب حق وجود داشت3 .بببب عهدی که خداوند از علما گرفته است که منکرات را
ّ
بر طرف سازند و ظالمان را نابودکنند و با دا شتن قدرت ستبها را از ری شه برکنند .تیقق دو دلیل ّاول
ّ
شببرط تیقق دلیل سب ّبوم اسببت ،زیرا با بیعت نکردن مردم با امام و نبودن یاور ،منکرات از بین نمیرود
ّ
(و سببتمگر سببرکوب نمیشببود) .امام «کظة ظالب» را کنایه از قدرت ظالب« ،و سببغب مظلوم» را
ّ
کنایه از شبببدت مظلومیت او آورده اسبببت( »...ابنمیبب )266/1 :1362 ،به نظر میرسبببد عبارت
ابنمیبب بنابرتاریی به سیاق ن دیکتر است.
امام بر این اعتقاد اسببت که شببکلگیری حکومت بر این دو بنا اسببتوار اسببت :خواسببت مردم و هیمان
الهی که مورد اخیر بر هایه عدالت خواهد بود ،هس برای مردم اسبببت .با توجه به این دو ،حکومت ،هب
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با خوا ست مردم ا ست و هب برای مردم ،این چنین ا ست که از آن به مردم ساالری تعبیر می شود .لذا
ایشان با توجه به این دو شرط حکومت را میهذیرد .بدیهی است که هر دو شار سیاق عبارات امام را

پژوهشهای نهج البالغه ،تابستان  ،1397شماره 57

چنان سوق دادهاند که اگر این شروط میقق ن شود ،افراد موظن به ادای تکلین و نهی کردن مردم
از منکرات خواهند بود .در حالی که تکیه امام چنان ا ست که حق حکومت از آن شای ستگان ا ست و
َ
برهادهندگان آن یعنی حق حاکمیت از آن مردم .اینجا ست که در عبارتی دیگر از نهجالبالغة «ل َنا َحق
َفإ ْن ُأ ْعوی َن ُاه َو إ َّال َرک ْب َنا َأ ْع َج َاز ْاإلبل َو إ ْن َط َال ُّ
الس َری» (رضی :1407 ،حکمت )22معنا مییابد.
جدول تطبیق شباهتها و تفاوتهای دو شارح از خطبه شقشقیه
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نتیجه

1بببب تأثیرهذیری کالمی و برخوردهای فرقهگرایانه را میتوان مهبترین نقد وارد به شر ابن ابیالیدید
بر شمرد که این نکته را میبای ست نا شی از تع ّصب اعتقادی و عناد با مذهب شیعه عنوان نمود .وی
کالم امام

را با توجیهات،تأویالت ،قیاس و مغالوات ناصبببییح ،در جهت برخورد شبببخصبببی و

فرقهگرایانه مذهبی خویش به کارگرفته اسببت .نمود حقیقی این نکته را در فقراتی از خوبه شببقشببقیه
،

آن را سند مظلومیت خویش ب در دورانی که گوشهنشینی مصلیتی اختیار کرد یا دورانی که به حکومت
رسید ب دانسته ،ظاهر آن را حجت نمیداند و معتقد است باید آنها را تأویل کرد.
3بببب ابنمیبب اما ،خوبه شقشقیه را تواتر معنوی میداند و نه لفظی؛ اما چنانکه از شر ابنابیالیدید
فهمیده میشود این خوبه و سخنانی شبیه به آن را تواتر لفظی معرفی میکند.
4بببب ابن ابی الیدید شر برخی از فرازهای خوبه شقشقیه را واگذاشته و سکوت اختیار کرده است و
این نشببان میدهد که جدای از سببترگی شببر وی در ارا ه زیباییهای ادبی کالم علی

 ،به دنبال

تیمیل عقاید اعت الی خویش بر سخنان امام بوده است ،چرا که گاهی در هراکندگی و فراوانی مباحث
تاریخی از شر برخی سخنان کالمی و سیاسی امام

شانه خالی کرده است.

5بببب ابن ابیالیدید که شر کالمی ،ادبی و تاریخی آن بر دیگر جنبهها غلبه دارد در خوبه شقشقیه
همین روند را دنبال میکند ،گرچه بیشبببتر با رویکرد تاریخی به وقایع تاریخی به دنبال تیمیل عقاید و
وجهه کالمی خویش اسبببت ،اما ابنمیبب علی رغب اینکه آن را تواتر معنوی دانسبببته ،به متن عبارت
توجه کرده و صبببرفا با ارا ه زیباییهای ادبی و بالغی کالم ،از توضبببیح نکات کالمی نی غفلت نکرده
است .این در حالی است که نکات تاریخی در شر وی کمتر مشهود است.
 6ب علی رغب اینکه ابن ابیالیدید دست به دست شدن خالفت را میصول خدمات خلیفه دوم و سوم
میداند ،اما مالک و معیار مناسببببی برای افضبببلیت در خالفت ارا ه نمیدهد ،گرچه در مواضبببعی از
شر خویش بدان اعتراف نموده است ،اما این شیوه از عملکرد وی ن شان میدهد که گویا وی بر این
اعتقاد است که افرادی که در دفاع از علی

قامت راست کردند ،در جهت انیراف گام برداشتهاند،

چرا که قیام در برابر حکومت شورش تلقی میگردد.
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تحلیل تطبیقی خطبه شقشقیه
از منظر ابنابیالحدید و ابنمیثم بحرانی

میتوان به تماشا نشست.
2ب شار معت لی ّ
نص صریح خوبه را از ظاهر آن به تأویل برده و عباراتی که به طور صریح ،امام

93

مآخذ

قرآن کریم
نهجالبالغة ،محمدبنالحسههینال ّرضهه 1407،ق،تحقیق :صههبح صههالح ،قم :مؤ ههسههة دار

پژوهشهای نهج البالغه ،تابستان  ،1397شماره 57

الهجرة
ّ
ا بن أ ب ا لحههدی هد ،زالههد ین بههدا ل ح میههد1378 ،ق ،شههههرح ن هجا ل بالغههة ،ت ح ق یق:
ّ
محمدابوالفضلابراهیم ،مصر ،داراحیاء الکت العربیة
ابناثیر ،زالدین ابوالحسهههن ،1364،النهایةف غری الحدی  ،تحقیق :طاهرأحمدالزاوی
ومحمود محمد الطناح  ،قم :مؤ سة إ ما ی یان
ابناثیر ،زالدین ابوالحسن ،1385 ،الکاملف التاریب ،بیرو  :دار صادر ،دار بیرو
ابنخ کان ،اح مدبنمح مد بناب بکر ،1397،وف یا اال یان و ان باء اب ناءالز مان ،تحقیق:
احسان باس ،بیرو  :دارصادر
ابنفارس ،ابو الحسههین أحمد ،1404معجممقاییسال رة ،تحقیق :بدالسههالل محمدهارون،
مکتبة اإل الل اإل الم
ابنمنظور ،أبوالفضل جمالالدین1405،ق ،لسان العرب ،قم :أدب الحوزة
ابنمیثم بحران  ،میثمبن
ابنمیثم بحران  ،میثمبن

،1362،شرح نهجالبالغة ،دفتر نشر الکتاب

ههححّ :
،1366 ،اختیار مصهههباح السهههالکین ،مصه ّ
محمدهادی

امین  ،مشهد :بنیادپژوهشهایا الم آ تان قدس رضوی

94

المبداشت ،

،پاییز،1385ضرور امام و مسوولی نص امال از نگاه ابنمیثم بحران ،

فص ناممی م پژوهش دانشگاه قم ،الهشتم ،شمارهاول
أمین ،محسن1403،ق،ا یان الشیعة ،تحقیق و تخریج :حسن اْلمین ،بیرو  :دار التعارف
امین  ،بدالحسین1397،ق ،الردیر ف الکتاب و السنة و اْلدب ،بیرو  :دارالکتاب العرب
بالذری ،اح مدبنیحی 1394،ق ،أنسههههاب اْلشهههراف ،تحقیق :مح مد حم یدال م ،مصهههر:
دارالمعارف1959 ،ل و تحقیق :محمدباقر المحمودی ،بیرو  :اْل م
تی جان تونسههه  ،مح مد ،1389،اول مظ ول الم؛ فت نم ها،توط ئم ها وکجروی هایپس از
قیفم ،ترجمم :مرتض رحیم نژاد ،قم :نشر حبی
جمعم ام  ،حسین1403،ق ،شروح نهج البالغة ،بیرو  :مطبعة الفکر
حسهههین خطی  ،هههید بدالزهراء1409،ق ،مصهههادر نهج البالغة و أ هههانیده ،بیرو :

94

دارالزهراء
دلشاد تهران  ،مصطف ،1382،چشمم خورشید (آشنای با نهجالبالغة) ،تهران:دریا
دلشهههاد تهران  ،مصهههطف ،1388 ،دالل دول  ،آیین نامﮥ حکوم و مدیری در هدنامم
مال اشتر ،تهران:دریا
دلشاد تهران  ،مصطف ،1382 ،جمال دول محمود ،تهران :دریا
دمشق  ،ابوالفداء ا ما یل بنکثیر1407،ق ،البدایة و النهایة ،بیرو  :دار الفکر
شیری ،بیرو  :دار اْلضواء

دینوری ،ابنقتیبة1410،ق ،اإلمامة و السیا ة ،تحقیق:
أب الحدید معتزل در شرح نهجالبالغة ،فص نامم شیعمشنا

 ،النهم ،شماره36

رض  ،محمدبنحسین1387،ق ،نهج البالغة ،ترجمﮥ :یدجعفر شهیدی ،تهران :انتشارا
م فرهنگ
روح دهکردی ،مجیههد،1387،معرف و روششهههنهها ههه شهههرح نهج البالغههة ابنمیثم،
فص نامم ول حدی  ،ال یزدهم ،شماره48
شیری ،بیرو  :دارالفکر

زبیدی ،محمد1414،ق،تاج العروس ،تحقیق:

بحان  ،جعفر1418،ق ،مو و ة طبقا الفقهاء ،قم :مؤ سم امال صادق

تحلیل تطبیقی خطبه شقشقیه
از منظر ابنابیالحدید و ابنمیثم بحرانی

رحمان هههتایش ،محمدکاظم و رفع  ،محسهههن ،زمسهههتان ،1390برر ههه نقدی روش ابن

بطبن جوزی،شمسالدین1418،ق ،تذکرة الخواص ،قم :الشریف الرض
شریف مرتض 1410،ق ،الشاف ف اإلمامة ،قم :مؤ سة إ ما ی یان
شوشتری ،محمد تق  ،1376بهج الصباغة ف شرح نهج البالغة؛ تهران :امیرکبیر
صدوق ،محمد بن

بنبابویم ،ب تا ،ل الشرائع ،قم :مکتبة الداوری

صدوق ،محمد بن بنبابویم،1361 ،معان اْلخبار ،قم :جامعم مدر ین قم
طالقان  ،محمود ،1374،پرتوی از نهج البالغةّ ،
مصحح :محمدمهدی جعفری ،تهران :وزار
فرهنگ و ارشاد ا الم
طبر

 ،ابو منصور احمدبن

1403،ق،اإلحتجاج

أهل ال جاج ،مشهد :نشر مرتض

طبری ،ابوجعفر محمدبن جریر ،1387،تاریب الطبری(تاریب اْلمم و الم وک) ،تحقیق :محمد
ابوالفضل ابراهیم ،بیرو  :دار التراث
طریح  ،فخرالدین ،1375،مجمع البحرین ،تحقیق :أحمد الحسین  ،تهران :مرتضوی
طو

 ،ابوجعفر محمدبن حسن ،1414،اْلمال  ،قم :دارالثقافة

طهران  ،آقابزرگ،ب تا ،الذریعةال تصانیفالشیعة ،بیرو  :داراالضواء

95

95

فراهیدی ،خ یلبن أحمد1409،ق،کتاب العین ،قم :هجر
فیروز آبادی ،مجدالدین محمد،ب تا ،القاموس المحیط ،ب جا
کتب  ،محمدبنشاکر،ب تا ،فوا الوفیا و الذیل یها ،تحقیق :إحسان باس ،بیرو  :دار
صادر

پژوهشهای نهج البالغه ،تابستان  ،1397شماره 57

مدرس وحید ،احمد1402،ق،شرح نهج البالغة ،قم :ب نا
مفید ،محمدبن نعمان1413،ق ،الجمل و النصرة ّ
لسید العترة ف حرب البصرة ،قم :محقق:
میرشفیع  ،کنگره جهان شیب مفید
مفید ،محمدبن نعمان1413 ،ق ،اإلرشاد ،قم :کنگره جهان شیب مفید
م کارل شهههیرازی ،ناصهههر ،1375،پ یال ا مال شهههرح تازه و جامع بر نهج البال غة ،تهران:
دارالکت اال المیة
مو وی بجنوردی،کاظم1416،ق،دائرةالمعارفاإل المیةالکبری ،إیران :مرکزدائرةالمعارف-
اإل المیةالکبری
مهدویراد ،محمد

ورفع  ،محسهههن،1390،برر ههه روشهایابناب الحدیددرفهممتن-

نهجالبالغة ،دو فص نامم م پژوهش حدی پژوه  ،ال ول ،شماره6
میدان نیشابوری ،ابوالفضل1407،ق ،مجمع اْلمثال ،مشهد :آ تان قدس رضوی
ها شم خوی  ،میرزاحبی ال م،1358،منهاج البرا ة ف
ابراهیم میانج  ،تهران :مکتبة اال المیة

96

96

شرح نهج البالغة ،ت صحیح :ید

