
  

741 

 

 

 

 

 

 

 

  «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

علیه السالم( ( فرض صدور این خطبه از حضرت علی ت که یک دسته از اقوال و انظار ناظر بهعرض کردیم که بحث در این اس

قبول  بعضی از این اقوال قابلبیان کردیم و نتیجه این شد که شش قول را دیروز نیز در آن گفته شده. « فالن»لمه اینکه کاست و 

ندی نظر بما در مقام جمعتوانیم اقامه کنیم. علی ای حال نیست و بعضی فی نفسه ممکن است اما دلیل، شاهد و مدرکی برای آن نمی

 نهایی خود را خواهیم گفت.

 دسته دوم از اقوال 

وجه مشترک این دسته این است که این سخن از حضرت علی )علیه السالم( صادر نشده است، بلکه حضرت آن را حکایت کرده 

 است. این گروه  سه دسته هستند:

 را کامال تصدیق کرده است. و آن ضرت سخن آن زن را حکایت کرده معتقدند ح دسته اول:

 کرده است نه همه آن را.   ده ولی برخی از آن سخنان را تصدیقمعتقدند حضرت سخن آن زن را نقل کر دسته دوم:

 معتقدند حضرت صرفا حکایت کرده است و به هیچ وجه تصدیق نکرده است، بلکه توریه کرده است. دسته سوم:
 اولگروه 

ها کنند به گزارشات تاریخی که از این ماجرا در کتاباستناد می آن زن را کامال تصدیق کرده،گویند حضرت سخن یکسانی که م

دقت که لقد صی )علیه السالم( نقل شده حضرت عل از کنیم که در آن این جملهنقل شده است. ما برای بررسی این منابع را ذکرمی

شود. یعنی مسئله قلیل العیب بودن و غیره که در مدح خلیفه دوم یق میتصدا  هر چه او گفته، ابنة ابی خثیمه یا ابی حتیمه و قهر

 شود. بیان شده است توسط حضرت علی )علیه السالم( تصدیق می
 دوم  گروه

قد ل»را حضرت تصدیق کرده است و آن هم این جمله است که از کالمی که آن زن بیان کرده برخی معتقدند که فقط یک جمله 

له ماین ج . فقططبق نقل طبری که  مسندا این ماجرا را از مغیرة بن شعبه نقل کرده استمخصوصا اینکه « شَرََّهَا وَسَبَقَ خَیْرَهَا أَصَابَ

تنها همین جمله را یعنی  نجا من شرها فقال یرحم اهلل ابن الخطاب لقد صدقت ابنة ابی حثمة لقد ذهب بخیرها و» را آورده است.

  .تصدیق کرده استو نقل از قول آن زن، حضرت 

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 6311/اردیبهشت /61 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  4114 رمضان66مصادف با:    دسته دوم از اقوال  –مانع دوم:مدح خلیفه دوم –موانع محتوایی اعتبار  :جزئی موضوع      

                                                                                             و بررسی آن                            

 82جلسه:                                                                                                     
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  بررسی قول گروه اول و گروه دوم
د صحیح تواندهد که این احتمال نیز نمیحال اصل این نقل و سند این نقل و مطالب دیگری که در این رابطه قابل ذکر است نشان می

ی اینکه شود اما  براستفاده میهای دیگر جمله کامل است و تصدیق همه از آن اباشد. زیرا اگر بنای بر تصدیق بود در برخی از نقل

این مطلب ارزیابی بشود و بیبنیم آیا اصال حضرت علی )علیه السالم( این حکایت را داشته و اگر داشته تصدیق کرده است یا خیر، 

ای عائد هها مرور کنیم تا ببینیم چه نتیجخوب است این داستان را با مراجعه به مصادر و منابع اهل سنت و کتب تاریخی معتبر آن

 . دشومی

از گوید: وقتی علی )علیه السالم( از تدفین عمر بدر کتاب تاریخ المدینه که در قرن سوم تألیف شده است عمر بن شبه نمیری می.6

نقی ذهب  .واعمراه العهد أبدأ و ، أقام االودواعمراه :قالت نابنة أبی خثمة حی صدقت لقد عمر نادبة قال هلل بالء» :گشت فرمودمی

ثمه گریست خیر دهد، دختر ابی خکرد و میخداوند کسی را که بر عمر نوحه می «ف الفتنةقلیل العیب، واعمراه أقام السنة وخلَّ الثوب

ها و امراض را درمان کرد دریغا بر عمر که با ها را راست و بیمارییا ابی حثمه راست گفت وقتی  که گفت دریغا بر عمر که کجی

  4ها را پشت سر گذاشت.بی اندک از بین رفت، دریغا بر عمر که سنت پیامبر را به پا داشت و فتنهدامنی پاک و عی

و این متفاوت )را اول کالم آورده  «ابنة أبی خثمة صدقت لقد» جا کهحضرت سخن آن زن را حکایت کرده و از آنطبق این نقل 

 حضرت همه کالم را تصدیق کرده است. ظاهر این است که  (است با نقل از طبری از مغیرة بن شعبه.

لما دفن »ید: گومیو را از مغیرة بن شعبه نقل کرده است داستان در تاریخ طبری مسئله به نحو دیگری نقل شده است، طبری این  .8

المر یصیر اعمر اتیت علیا وانا احب ان اسمع منه فی عمر شیئا فخرج ینفض راسه ولحیته وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب ال یشک ان 

 2«لتالیه فقال یرحم اهلل ابن الخطاب لقد صدقت ابنة ابی حثمة لقد ذهب بخیرها ونجا من شرها اما واهلل ما قالت ولکن قوّ

ر او در حالیکه س .خواست از او کالم و سخنی درباره عمر بشنومنزد علی )علیه السالم( آمدم و دلم می گوید: وقتی عمر دفن شدمی

هی منتای پوشانده بود و شک نداشت که امر به او و تازه غسل کرده بود و خودرا با پارچه یرون آمدهداد بو ریش خود را تکان می

 )یعنیهای آن آنگاه گفت خدا پسر خطاب را رحمت کند، دختر ابی حثمه راست گفت او خوبی .رسدشود یعنی خالفت به او میمی

هایش نجات پیدا کرد و بعد حضرت در ادامه فرمود به خدا سوگند که او این سخن را نگفت بلکه این سخن برد و از بدی را (خالفت

رسد و این حرف ها نمیعقلش به این حرفاو خواست بگوید از دیگری است یعنی به او تعلیم داده شد که بگوید. حضرت می

 ا مطرح کرد.دیگری است، منتهی او به نام خودش این سخن ر

 متفاوت است زیرا:  ه که صاحب تاریخ المدینه گفتهاین با آنچ

 فقط یک جمله را گفته و فقط نسبت به آن یک جمله مسئله صدقت و راست گفتن آن زن را مطرح کرده است. اوال:

 کند. ش مطرح می؛ این حرف دیگری است منتهی او به نام خود«اما واهلل ما قالت و لکن قولت»یک ذیلی دارد  ثانیا:

ا گوید: وقتی عمر از دنینقل شده که میداستان از مغیره بن شعبه این ی تاریخی مربوط به قرن چهارم هادر المعجم که از کتاب .3

به خدا قسم نزد علی میروم تا کالم او بشنوم، پس علی )علیه السالم( در حالیکه غسل کرده بود خارج شد و بعد با خود گفتم رفت 

                                                 
 .114، ص3تاریخ المدینه، ج 4
 .282، ص3تاریخ طبری، ج 2
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ابرأ العهد،  و ات واهلل قلیل العیب، اقام العوجهلل نادبة عمر عاتکه و هو یقول: وا عمراه مات واهلل نقی الثوب، م »دتی سکوت گفت: از م

واعمراه ذهب واهلل لحفظها و نجاه من شرها واعمراه ذهب واهلل باسنة و انبقی الفتنه، قال علی )علیه السالم( واهلل ما قالت و لکنها 

 4«قولت

ا گفت به خدا قسم پاک جامه از دنیگر یعنی عاتکه را خیر دهد در حالیکه میگر یا نوحهحضرت علی )علیه السالم( فرمود خدا ندبه

ها را راست و عهد خود را ادا کرد وا عمرا دریغا بر عمر به خدا قسم که از خالفت بهره رفت به خدا قسم کم عیب ازدنیا رفت کجی

نی که از سخ، اما «لت و لکن قولتاما واهلل ما قا» گویدرسد به اینجا که یعنی مثل نقل طبری مییافت، تا میاز شرش نجات و برده 

 بع تاریخی به تفصیل بیان شده است. تر است و خصوص یک جمله نیست، این مطلب در منااو نقل شده است کامل

بلکه صرفا از قول آن زن  حکایت از حضرت علی )علیه السالم(ولی نه به عنوان هم این داستان نقل شده در انساب االشراف  .4

  این جمالت را نقل کرده است.

گویند این کالم را حضرت علی )علیه السالم( نقل کرده ولی به عنوان حکایت ها میفرق انساب االشراف با بقیه در این است که آن

 حکایت کرده باشد،نکه این مطلب را حضرت علی )علیه السالم( ایولی ولی در انساب االشراف فقط داستان را نقل کرده است، 

 نگفته است. 

 ها ندارد.تفاوتی با آن نقل 2دمشق ابن عساکر هم این داستان را نقل کرده که شبیه همین است. در تاریخ .5
 چند نکته 

 جا وجود دارد: مواجه هستیم اما چند نکته این آن را حکایت کرده، چند نکتهداستانی که حضرت علی )علیه السالم(  با
 نکته اول

اب جا انتسجا جمله کاملتر است، یکجا یک جمله کوتاهی نقل شده است، یکخود این داستان مختلف نقل شده است یعنی یک

یت حضرت علی داده شده به حضرت علی )علیه السالم( که او حکایت کرده است، یک جا این انتساب وجود ندارد. یعنی حکا

و لکن اند. در بعضی این ذیل وجوددارد، در برخی  این ذیل وجود ندارد. اینکه ما قالت )علیه السالم( از آن ماجرا را نقل نکرده

  ذیل این کالم باشد یا نباشد. قولت خودش مهم است در

 هامخصوصا اینکه در برخی از نقلشده  تب تاریخی اهل سنت نقلنفس اختالف در این نقل و اینکه عمدتا این داستان در ک پس

یک سخنی از حضرت علی )علیه السالم( به زور استخراج کند. یعنی در ذهن خودش این بوده است که کرده ه تالش میکانه مغیر

 به نوعی حضرت را وادار کند که یک سخنی بگوید و این را دست مایه اختالف کند.

انسان با دیده تردید به این ماجرا نگاه کند مخصوصا با آن جهاتی که بیان شد. حال اختالف شود که این احتماالت فی نفسه باعث می

ای ممکن است نقل کند اما اینکه در جزئیات نقل یک داستان ممکن است در مواردی وجود داشته باشد و هر کسی از یک زاویه

د در است و بع کرده بگوید:حضرت این را حکایت یک جایی خود حضرت علی )علیه السالم( این را گفته باشد، شخص دیگری

لبی از کرد یک مطمحکی هم اختالف وجود دارد و اینکه این ذیل باشد یا نباشد و مخصوصا اینکه مغیره بن شعبه خیلی تالش می

 حضرت علی )علیه السالم( در بیاورد و باعث دعوا و نزاع باشد این خودش یک جهت تضعیف کننده این نقل است.

                                                 
 .421، ص4المعجم، ج  4

 .172، ص11تاریخ دمشق، ج 2
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 دوم  نکته

ند دو دسته هستند یک دسته اصال اهها وجود دارد. منابعی که این داستان را نقل کردضعف سندی است که در این نقلنکته دیگر 

 سند آورند سندشان ضعیف است؛سند نیاوردند و داستان را نقل کردند و دسته دیگر که 

بن حکیم، یکی عثمان بن  یارند که مجهولند و مشکل دارند یکی اوفابن عساکر دو روایت دارد، در یک سند دو سه نفر وجود د. 4

که مجهول است، همچنین صالح بن کیسان در  وم ابراهیم بن یوسف زهری آمدهزید کنانی و یکی هم نصربن ابی سالم؛ در روایت د

 رند. از عالمان اهل سنت تردید کردند که روایت او را بپذیبرخی سند او وجود دارد که درباره او 

ها مسندا از مغیرة بن شعبه نقل کردند، در حالیکه مغیرة بن شعبه نقل دیگر در خود تاریخ مدینه و تاریخ طبری است که این. 2

 خودش محل اشکال است و کسان دیگری که در این طریق واقع شدند بعضا مورد قبول نیستند. 

عبداهلل بن مالک ارسال وجود دارد زیرا او خودش این را از عبداهلل بن سان بن عبد الحمید و بین غروایت ابن شبه نمیری، . در 3

ان بن سگوید: غدر لسان المیزان میجر عسقالنی مجهول است وی سان نیز طبق گفته ابن حالک مستقیما نقل نکرده، بعد خود غم

سان بن عبدالحمید تصریح و مجهول بودن غو به ضعف کرده این را ابوحاتم در الجرح و التعدیل هم بیان  4عبدالحمید مجهول است.

  2کرده است.

ه توانیم بکه گفته شد اساسا ما می آیا با این شرایط و اوصافیحال پس از نظر سندی هم ضعف جدی در این روایات وجود دارد، 

 یق کرده است؟این انظار اعتماد کنیم؟ یعنی بگوییم حضرت علی )علیه السالم( این سخنان را حکایتا گفته است و تصد

اصل حکایت را مالحظه فرمودید که در آن شبهه و اشکال جود دارد که یا ناشی از اختالفات مهمی است که در نقل این  اوال:  

 داستان است یا به خاطر ضعف سندی است.

شانه تصدیق تواند نآیا میبر فرض حضرت علی )علیه السالم( این را حکایت کرده باشد، آیا واقعا این دلیل بر تصدیق است؟  ثانیا:

نا این خودش مع« ما قالت و لکنه قولت»ای که ذیل کالم فرمود: این جملهمخصوصا این سخن باشد؟ این ظاهرش تصدیق نیست، 

ن یگراها مال دگوید: ما قالت یعنی این حرفاند که بگوید، اینکه میای به او گفتهخواهد بگوید این را یک عدهدارد، یعنی کانه می

کنید اگر حرف خوبی باشد اگر بخواهد تصدیق و تایید باشد آخرش است، حرف خودش نیست، اینکه وقتی شما چیزی را نقل می

رسد بخواهد بگوید او راست گفت به این گویند این حرف خودش نیست این اتفاقا جنبه تعریض در آن وجود دارد به نظر مینمی

 ا را تکرار کرد.همعنا که دیگران گفتند و او حرف آن

یق کل و شود حاالچه تصدرسد حتی تصدیق هم از این کالم استفاده نمیبنابراین با توجه به این جهاتی که عرض کردیم به نظر می

 صدیق هم محل خدشه است.چه تصدیق بخشی از آن سخنان، با توجه به این جهات اصل ت

 گروه سوم

اینجا  اما باب توریه درو فرض کنیم همه این سخنان را تصدیق کرده  حکایت کرده  ه السالم( این راما فرض کنیم حضرت علی )علی

ما ا ز قول کسی فرموده و نقل کردهمنظور از توریه همانطور که گفتیم یعنی اینکه مطلبی را حضرت علی )علیه السالم( ا باز است.

 توریه همانطور که گفتیم یعنی اینکه انسان مطلبی را بگوید و است. آن چیزی که دیگران فهمیدند نبوده قصد او در واقع این نبوده و
                                                 

 .118، ص1لسان المیزان، ج 7

 .24، ص7الجرح و التعدیل، ج 2
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به هر حال اگر هم این مطلب را  .کندمعنایی را از آن قصد کند که آن معنا متفاوت باشد با آن معنایی که شنونده از آن برداشت می

ا موافقت باشد و مخالفت یبر توریه میاما چنانچه که برخی گفتند این قابل حمل  یم که حضرت این حکایت را تصدیق کردهبپذیر

 شود.نسبت به مضمون این سخن و محکی از این کالم استفاده نمی

ند که این حکایت توسط حضرت علی )علیه السالم(  کامال تصدیق شده قول کسانی که معتقد راین با توجه به آنچه که گفتیم،بناب

ست است که سخن حضرت علی )علیه السالم( نیست اما چون این سخنان در واقع دراست صحیح نیست. طبق این قول )گروه اول( 

 لذا مدح خلیفه دوم است. این قول خودبه خود مخدوش است.  کایت و تصدیق کردهرا ح

را تصدیق کرده  «شَرََّهَا وَسَبَقَ خَیْرَهَا أَصَابَ» را حضرت حکایت کرده است اما فقط این قسمت:قول دوم این بود که این سخن 

 ست. ا

های آن را به جا و  بدی های خالفت را برداصاب خیرها یعنی خوبی شود زیرااین هم واقعش این است که مدح از آن استفاده نمی

های خالفت که برای دیگران است در امان ماند، این مدح نیست، اگر های خود را برد و از گرفتارییا او از خالفت بهرهگذاشت 

 آید. این است که مدح نیز به حساب نمی نگوییم ذم است، حداقل
 نکته سوم

مسئله دیگر که باز به نوعی در مورد این اقوال باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تصدیق نسبت به سخنان آن زن باید با سایر 

 تقد است که این سخنان درکه مع مطالب و سخنان حضرت علی )علیه السالم( هم سازگار باشد. ما در بررسی نظر ابن ابی الحدید

گفتیم اگر بخواهیم این را حمل بر مدح کنیم با برخی از سخنان و مطالبی که به تواتر از حضرت علی  گفته شده مدح خلیفه دوم 

)علیه السالم( ثابت شده و در کتب و جوامع روایی شیعه و سنی نیز نقل شده است سازگاری ندارد، این با آن مطالب ناهمخوانی 

این  باشد که قابل جمع باد، باالخره حضرت علی )علیه السالم( مطالبی گفته است که دال بر تنقیص است و به حدی نیز میدار

عبارات و تعابیر نیست، لذا همانطوری که در دسته اول اقوال و انظار اشاره شد که حمل این سخنان بر مدح نسبت به خلیفه دوم با 

اگر بخواهیم حکایت این سخن و تصدیق آن را هم حمل بر مدح ی )علیه السالم( منافات دارد، ت علسایر گزارشات و سخنان حضر

نانی که شود با سخشویم که باالخره تایید و تصدیق آن زن که نسبت به مدح خلیفه دوم محسوب میکنیم مواجه با همان مشکل می

 سازگاری ندارد لذا این نظر نیز پذیرفتنی نیست.  حضرت علی )علیه السالم( در مواضع مختلف در این رابطه گفته است
  کالم محقق تستری و بررسی آن

علیه )گویند نه حضرت علی کنند یعنی میکسانی که راسا انتساب و صدور این قول را از حضرت علی )علیه السالم( انکار میاز 

حکایت کرده است، عالمه تستری است که در شرح نهج البالغه اصل این خبر و انتسابش را به  آن را و نهالسالم( این را فرموده 

حضرت علی )علیه السالم(  نپذیرفته و ادعا می کند که این از اشتباهات سید رضی است زیرا او هر کالم فصیحی که منسوب به امام 

البته هم مرحوم تستری  4ت هر چند شواهدی بر خالفش وجود داشت.کرد و آن را می پذیرفدید بدون تدبر در معنای آن نقل میمی

 که از حضرت علی )علیه السالم( صادرهم گویند: بر فرض و هم میرزا حبیب اهلل خویی ابتدائا یک نظری را مطرح کردند و بعد می

اب که گفت منظور از فالن یکی از اصحشود. میرزا حبیب اهلل بعد از نقل سخن قطب راوندی شده باشد حمل بر تقیه و یا توریه می
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 ت علی )علیه السالم( صادر شده باشد آن را تایید او فرمود: اگر هم فرض کنیم این از حضر حضرت علی )علیه السالم( است در

وال س کنیم. مرحوم تستری نیز در واقع اول اصل انتساب این خبر به حضرت علی )علیه السالم( را زیرحمل بر توریه یا تقیه می

گوید بر فرض که چنین باشد که حضرت علی )علیه السالم( این را فرموده باشد این برد و سید رضی را متهم می کند و بعد میمی

 از باب تقیه بوده است.

 و این مطلب که اصل این سخن از حضرت علی )علیه السالم( انکار شود جای بحث دارد. باالخره باید به لوازم این هم ملتزم شویم

قل با یک کالم فصیح آن را بدون دقت ن هکه بدون تامل و به صرف مواجه گفتیم که سید رضی کسی نبود مهمتر اینکه ما قبال هم

کند، این در مورد سید رضی قابل قبول نیست که هر کالم منسوب به حضرت علی )علیه السالم( را بدون تدبر در معنا نقل کند. 

فته گرداده و اجازه میقبال گفتیم شخص عالم و دانشمند و اهل حدیث بوده و اجازه نقل روایت میباالخره سید رضی همانطور که 

و اساتید متعددی از اهل حدیث داشته است، لذا اینکه بگوییم به صرف فصاحت کالم آن را در این مجموعه گردآوری کرده مطلب 

 داده. های الزم را به خرج میه تأمالت و دقتشخصیتی که داشت یست. حتما سید رضی با توجه بهقابل قبولی ن

 مالحظه کردید، این اشکاالتی است که در این اقوال وجود دارد و باید دید جمع بندی ما چیست؟ 

 «والحمدهلل رب العالمین»


