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  «معن ج اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

مورد نهج البالغه از حیث اعتبار اشکاالتی و  عرض کردیم در .بحث در دسته اول موانع محتوایی نسبت به اعتبار نهج البالغه بود

ها آن با آموزهگردد به محتوای نهج البالغه که بعضی از مضامین در واقع بر می یک دسته از موانع اعتبار ،تشبهاتی مطرح شده اس

و معتقدات شیعی سازگاری ندارد. یک نمونه را که مربوط به عصمت حضرت علی )علیه السالم( بود را دیروز بیان کردیم و به آن 

 پاسخ دادیم.

 مانع دوم: مدح خلیفه دوم

یرا خلیفه دوم است. ز ، مدح و تمجید خلفاء به خصوصها به خصوص بیشتر مورد توجه قرار گرفتهز خطبهمورد دوم که در یکی ا

ه باین خطبه حداقل با بخشی از سخنان خود حضرت علی )علیه السالم( در نهج البالغه و اند گفته ر خود این هم اختالف است.د

های تاریخی سازگار نیست. این یک مشکل جدی است. برای اینکه اساس این مشکل معلوم روایات متعدد و گزارشطور کلی با 

 کنم. را بیان می آن بخشی از خطبه که محل بحث است شود روشن شود ابتداه به آن داده میشود و پاسخی ک

 212و در نهج البالغه فیض االسالم خطبه  222های مختلف متفاوت است؛ در نهج البالغه صبحی صالح خطبه این خطبه در نسخه

است. اما طبق نهج البالغه صبحی صالح  222بی الحدید خطبه و در شرح نهج البالغه ابن ا 222و در نهج البالغه محمد عبده خطبه 

 َأ ق امَوَ الْعَمَدَ وَدَاوَى الْأ وَدَ ق وََّمَ ف ق دْ( فالن بالء) فُل انٍ بِل اد لِل َّهِ»است از حضرت علی )علیه السالم( چنین نقل شده است:  222که خطبه 

 طُرُقٍ فِی وَت ر ک ه مْ رَحَل . بِحَقَِّهِ وَات َّق اه  ط اعَت ه  الل َّهِ إِل ى َأ دََّى ش ر َّهَا وَسَبَق  خ یْر هَا َأ صَابَ الْعَیْبِ ق لِیل  الث َّوْبِ ن قِیََّ ذ هَبَ. الْفِتْن ة  وَخ ل َّفَ الس َّن َّة 

  .«الْم هْت دِی یَسْت یْقِنُ وَل ا الض َّالَُّ فِیهَا یَهْت دِی ل ا م ت ش عَِّبَةٍ

 یا او را مورد آزمایش قرار داد و او را در آنچه که آزمایش کردخدا شهرهای فالن را برکت دهد معنای این خطبه روشن است که 

ها را درمان و سنت پیامبر )صلی ها را راست و بیماریکند: زیرا کجیپاداش خیر دهد، در ادامه حضرت وجه این دعا را بیان می

هایش رسیده به نیکیدامنی پاک و کم عیب از دنیا رفت.  گذاشت، سرانجام با ها را پشت سراهلل علیه و السلم( را به پا داشت و فتنه

ت. و بعضی به حکومت و خالفتفسیر کرده به دنیا آن را یعنی چه؟ بعضی  هایشهایش رهایی یافت. منظور از این نیکیو از بدی

روردگارش انجام داد و آنگونه که باید از رسیم( وظایف خودش را نسبت به پاین نکاتی است که در ضمن بررسی بعدا به آن می

 ترسید و خود رفت و مردم را پراکنده گذاشت که گمراه در آن هدایت نیابد و نه هدایت شده به یقین رسد.کیفر الهی می

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 4311/اردیبهشت /41 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  1111 رمضان 2مصادف با:     قول اول و بررسی آن  –مانع دوم و بررسی آن  –موانع محتوایی اعتبار )دسته اول(  :جزئی موضوع      

 62جلسه:                                                                                                        
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 ت مختلف بحث اجه

 اینجا چند بحث داریم:

ه منظور از اند کبسیاری از اهل سنت بر این عقیدهشود این است که آنچه بیشتر محل گفتگو است و به عنوان شبهه مطرح میاوال:  

ه در شرح نهج ک فالن در این خطبه خلیفه دوم است. شاید اولین کسی که این خطبه را بر خلیفه دوم تطبیق داد ابن ابی الحدید بود

ای به نسخه» رح این خطبه نوشته:در ش به این مسئله تصریح کرد و بعد از آن نیز بعضا از او تبعیت کردند. ابن ابی الحدید البالغه

ته عمر نوش« فالن»جدت که بیان می کنم( که در زیر کلمه یا و  وجدت یافت شده یافتم )خط سید رضی گرد آورنده نهج البالغه 

ود صاز نقیب ابو جعفر دراین باره پرسیدم، گفت: مق .شده است. این مطلب را  برای من فخار بن معد الموسوی شاعر نقل کرده است

ستاید؟ گفت: بلی، هنگامی که حضرت عمر است، گفتم: آیا حضرت علی )علیه السالم( که خداوند از او راضی بود عمر را چنین می

کند که عمر سنت پیامبر )صلی اهلل علیه و السلم( را به بپا داشت و با دامن پاک و عیب اندک درگذشت، علی )علیه السالم( اعتراف می

ین سخن ابن ابی . ا1«بت به خدا انجام داد و تقوای الهی را رعایت کرد، باالترین درجه مدح و ستایش استوظایف خودش را نس

ین عمده این است که با ا شده و نام عمر و زیر آن نوشته شده بود.گوید: در یک نسخه زیر این کلمه خط کشیده میالحدید است که 

سنت و چه  کنیم چه از اهلهای دیگران را نیز نقل میالبته نوشته)اند، ن را دنبال کردهکه ابن ابی الحدید گفته و دیگران نیز آ مطلبی

ده است. لذا این خطبه را منطبق بر خلیفه دوم کر ی است که در قرن شش و هفتاولین شارح ری که وجود دارد(دیگران و مصاد

وجود دارد، البته این بحث بر فرض این است که این سخن  اینجا چند نظر که واقعا مقصود از فالن کیست؟این محل بحث واقع شده 

 رت علی )علیه السالم( باشد، پس چند جهت مورد بحث است: از حض

 حث است که اصال این سخن حضرت علی )علیه السالم( است یا خیر؟ خود این محل ب. 1

 ن کیست؟ اگر سخن حضرت علی )علیه السالم( باشد آن وقت بحث این است که منظور از فال.2

 این است که این سخن از کیست؟ ضرت علی )علیه السالم( نباشد، بحثاگر سخن ح. 2

 سالم( این سخن را تصدیق کرده است؟حضرت علی )علیه الاین سخن دیگری است آیا اگر  .1

 یا برخی؟ و یا اساسا تصدیق کرده است یا خیر؟ را کرده تصدیق همه جمالت اگر تصدیق کرده آیا  .5

ا چندین احتمال وجود دارد که چه بسا اکثر این احتماالت قائل هم دارد. پس در درجه اول باید ببینیم این سخن از حضرت اینج

 علی )علیه السالم( است یا خیر؟ 

رت علی این خطبه از حض اندگفته را نفی کردند، بعضیآن این سخن از حضرت علی )علیه السالم( نیست و احتمال اند گفتهبرخی 

ررسی ب کنم و سپسست، را بیان میفهر ها اقوال و احتماالتی است  که)علیه السالم( است و مقصود از فالن شخص دیگری است این

 کنیم که حق در مسئله چیستمی

 اقوال

های بعضی معتقدند که این سخن از حضرت علی )علیه السالم( نیست. کسانی مثل ابن عساکر و طبری این مطلب را در گزارش.4

گوید: این جمله از حضرت علی )علیه السالم( نیست بلکه از زنی به نام عاتکه است و تاریخی خودشان بیان کردند، ابن عساکر می

                                                 
 .1- 2، ص 12شرح نهج البالغه، ج 1
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ید: روزی که خلیفه دوم )عمر( در گذشت علی )علیه السالم( غسل کرده و بر ما وارد شد و گوبن حکیم می او به سندش از اوفی

 قوّم اعمراه و: قالت فالن باکیة درّ هلل»نزد ما نشست و پس از ساعتی که سر خود را پایین انداخته بود سرش را بلند کرد و فرمود: 

را نقل کرده که طبری در تاریخ االمم و الملوک همین داستان  2کرده است. حینه نیز نقلهمین داستان را از ابن ب ابن عساکر 1«األود

به هر حال 1کتاب اخبار المدینه نیز همین داستان را نقل کرده است ، صاحب2خثمه یا ختیمه یا خثیمه استابی دختر این جمله از

 بلکه از یک زن و دختری است به نام کذا.  علیه السالم(  نیست،ادعا شده که اساسا این سخن از حضرت علی )

در اینجا دو نظر وجود دارد برخی معتقدند حضرت تمام آنچه را ه آیا این تصدیق شده یا نشده؟ شود کاین بحث مطرح می آن گاه

 گفته است تصدیق کرده است مثل افرادی که نام برده شد. که این زن

که البته )فقط این جمله اخیر را تصدیق کرده است. مثال مرحوم تستری در شرح نهج البالغه خودش حضرت برخی معتقدند که  .6

شود او نهایت چیزی که از این داستان استفاده می به نظر گویداین را می این خطبه دارد( بنابر یک احتمال اشکال هم نسبت به

 ، یعنیش ر َّهَا وَسَبَق  خ یْر هَا َأ صَابَجمله است که حضرت فرمود:  هم این تصدیق یک جمله از سخن دختر ابی حنتمه است و آن

خواسته بگوید: حکومت و خالفت خیر و شر دارد، عمر خیرش را برد و شرش را گذاشت که اگر این باشد، این جلمه دیگر مدح می

 و تعریف نیست.

 سوال

گویند حضرت فقط این جمله را تصدیق کرده است زیرا اگر قرار به تصدیق باشد حضرت البته این خالف ظاهر است که می استاد:

 همه جمله را تصدیق کرده است و نه فقط این جمله را. 

 را تصدیق کرده است، مثل طبری. کالم او گویند: حضرت همه ای میدر مقابل عدههمان طور که گفته شد 

گویند این سخن از حضرت علی )علیه السالم( نیست ولی حضرت او را تصدیق کرده است، مثل تاریخ طبری و ده میپس یک ع

گویند: این خطبه از حضرت علی )علیه السالم( نیست اما اگر حضرت این خطبه را تصدیق کرده باشد ها ولی یک عده میامثال این

 فقط این بخش را تصدیق کرده است. 

را  اصال اصل اینفرموده حضرت  آن خود ( نیست. یعنی اصال نه نقل کرده و نهه از اساس از حضرت علی )علیه السالماین خطب. 3

 کنند. انکار می

یک نظر این است که این خطبه را حضرت فرموده اما منظور از فالن شخص دیگری است. این دسته چند گروه هستند. یک عده  .1

گوید: ور میطگویند: مالک اشتر است. صبحی صالح از کسانی است که در ابتدای خطبه اینای میعده گویند: منظور سلمان است،می

کند که بعض اصحابش را از این سخن اراده کرده که ممکن است مالک یعنی او تصریح می« هلل فالن ،و من کالمه یرید بعض اصحابه»

 مالک باشد.وجود دارد منظور ن و شواهد بیشتر این احتمال باشد و ممکن است سلمان باشد. البته با توجه به قرائ

                                                 
 .175، ص 11تاریخ دمشق، ج  1
 .152، ص 11تاریخ دمشق، ج  2

 .575، ص 2تاریخ االمم و الملوک، ج  3

 .21، ص 2ج اخبار المدینه،  4



  

741 

 

 منظور از فالن خلیفه اول است. .5

 برخی معتقدند که منظور از فالن خلیفه دوم است که مالحظه کردید ابن ابی الحدید این عقیده را دارد. .2

خلیفه سوم است. یعنی در مقام تنقیص و مذمت او اینچنین از خلیفه دوم تعریف کرده است، این سخن کنایه از رخی معتقدند که ب .7

 یعنی فالن همان خلیفه دوم است ولی در واقع این را به عنوان مذمت و کنایه نسبت به خلیفه سوم گفته است. 

 فرض صدور تقیتا و توریتا صادر شده است. برخی هم معتقدند که این کالم بر .8

 تر است و در واقع ببینیمای از انظار و آراء بود. حال باید ببینیم در بین این اقوال کدام قول به ثواب و حق نزدیکمجموعهاین 

 مقتضای تحقیق چیست؟
 قول اول و بررسی آن

ابن  در عبارت« وجدت»رسد کلمه به نظر می فه دوم است که توضیح آن داده شد.که منظور از فالن، خلی ابن ابی الحدید ادعا کرده

عد به گوید من خودم این نسخه را یافتم و بگویند: ابن ابی الحدید میهایی که میابی الحدید به اشتباه خوانده شده است. یعنی به آن

دثنی ح»گوید: آن مینقل سخن دیگری کرده است چون پس از واقع کنند که اینچنین نبوده است باید گفت: او در او اشکال می

ای به خط سید رضی که در زیر کلمه فالن مثال اینچنین نوشته شده بود وجدت در نسخهبه هر حال « بذلک فخاربن معدّ الموسوی

  .و بعد گفته این مدح و ستایش است

عارف رضی نوشته باشد. این خالف متکند که این را خود سید اما اینکه در زیر کلمه فالن نوشته شده باشد عمر لزوما اثبات نمی اوالً:

این کلمه  چیزی که زیر کند. لذا ممکن است است که یک نفر به خط خودش بنویسد و بعد بیاید زیرش اینطور توضیح و تطبیق

 توسط مستنسخین اضافه شده باشد. نوشته شده

ه مثال تواند مبتنی بر قرائن و شواهد اموری باشد ککه می بوده این استظهار و برداشت اوبر فرض سید رضی آن را نوشته باشد ثانیاً: 

 او به آن اعتماد کرده ولی برای ما حجت نیست.

کند که در نسخه خطی سید رضی که دختر او آن را نزد به عالوه این کالم معارض هم دارد. زیرا مرحوم شهرستانی نقل می :ثالثاً

بتدای این خطبه آمده است. پس این ادعا معارض هم دارد زیرا ادعا آموخت نام سلمان فارسی در اعموی خودش سید مرتضی می

 ولی حداقل این است که معارض دارد.درست است حرف کردند در آن نسخه این نام آمده است. ما نمیگوییم این 

ج نهما از حضرت  علی )علیه السالم( سراغ داریم چه در آنچه به عالوه اینکه بخواهد مقصود از فالن خلیفه دوم باشد با  رابعاً:

د از تواننمی ان گفت که این سخنتومی دی بر خالف این نقل شده که بر اساس آنمنافات دارد. موارد زیا البالغه و چه در غیر آن، 

طی در آن ذکر شده. البته واراده جدی از آن شده باشد مثل خطبه شقشقیه که مطالب مبسی )علیه السالم( صادر یا حضرت عل

با وجود  آنگاه و کتب تاریخی اهل سنت نیز ذکر شده است.افتاده که در جوامع روایی در جریانات مختلف اتفاق  های بسیارینمونه

 دوم باشد منابعی که برخی از این نمونه ها در آن ذکر شده عبارتند از:این بعید است که منظور از فالن خلیفه 

  .کتاب الجهاد و السیر 1757ح   1272ص  2صحیح مسلم ج  .1

 . 162، ص 5کتاب المصنف فی االحادیث و آالثار، ج  .2

 .1512،ص  1صحیح بخاری، ج  .2
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 .1752، ح 1221ص  2صحیح  مسلم، ج ، .1

 .162ص  ،2تاریخ یعقوبی، ج  .5

 .75، ص 1مسند االمام احمد بن حنبل، ج  .6

 .22،ص 1اسد الغابه فی معرفة الصحابه، ج  .7

کنیم، زیرا فرصت نیست. عمده این است که کسی که این موارد را مطالعه کند به خوبی نظر و را به خصوص بیان نمیما دیگر موارد 

یابد. البته در کتاب شیعه و جوامع روایی شیعه از این موارد فراوان است رای حضرت علی )علیه السالم( را نسبت به خلفاء در می

 کند.تواند این خطبه درباره خلیفه دوم باشد را تقویت میها همه این نظر را که نمیین مطالب مواجهیم که اینلذا با حجم وسیعی از ا

 با این قرائن و شواهدی که بیان کردیم ظاهرا صحیح نیست. باشد خلیفه دوم  ،که مقصود از فالناین پس

 «والحمدهلل رب العالمین»


