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  دیالحدیابن اب ينگرینگاري و تاریخخینقش تار
  متن نهج البالغه یخیبستر تار یابیدر باز

  *محسن رفعت

  هيدكچ
البالغـه  نهـج  يهـا ن شرحیترتاب او از برجستهکالبالغه و ن شارح نهج ی، مشهورترید معتزلیالحدیابن اب

هـر   ينگـر یخیز در گرو تـار یح نیالم امام است، فهم صحکح یمهم این کتاب در فهم صح یژگیاست. و
ـی ح تبیصح یالم امام علکمعطوف ساخته تا بدان توجه خود را  يه وکمؤلفه است  ـ ی ر شـود.  ین و تفس

ـ خ ایافتن تـار یان سبب صدور و اهتمام به یسخن، ب يا و فضایتوجه به جغراف ـ راد ی از  رمؤمنـان یالم امک
ه کند. ضمن آنیش خوش نشیگاه خویبدان نظر داشته تا سخن امام در جا يه وکاست  یین ابزارهایترمهم

ـ یالم، نسب اشخاص، منقوالت دکاق ینقد بر اساس س ـ هور و رواگران، اخبار مش از جملـه   یخیات تـار ی
 يریرپـذ یرد. البتـه تأث یارگکبه اخبار مختلف به  ينگریخید توانسته در تاریالحدیه ابن ابکاست  ییابزارها

و عناد با  يه از تعصب اعتقادکن نقد شرح او دانست یترتوان مهمیانه را میگرافرقه يو برخوردها یالمک
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  مقدمه
ان بزرگـان و  یـ توجه به شرح آن در م، فیه از همان عصر تألکاست  يرنهج البالغه از آن دست آثا

، 14ج، تابی، طهرانی( ن شرح را به خود اختصاص داده استیشتریرو بنیجاد شد و از همیعالمان ا
ـ د یالحدیابن اب شرح نهج البالغۀ، هان شرحیاز ا یکی .)114-113 ص ، خلکـان ابـن ( اسـت  یمعتزل

رود. یمـ  نهـج البالغـه بـه شـمار     يهان شرحیترن و برجستهیتراز مهمه ک) 392 ص، 5ج، ق1397
ن یها مشـهورتر جنبه یت مطالب و شمول آن در تمامیبه لحاظ جامع دیالحدیابن ابشرح ، دیتردیب

ن یتـر ه بـزرگ کـ ین حـال یدر عـ د یالحدیابن اب ۀنهج البالغ ر است. شرحینظیب ياشرح و موسوعه
آن در  ةسـند یشـود. نو یز شـمرده مـ  یـ ن یخین منابع تـار یتراز مهم یکی، استنهج البالغه شرح بر 

ع یاز وقـا  یه امروزه در مورد برخکرده کرا نقل  یخیتار یاتیع و روایوقا، سخنان امام شرحِ يالهالب
ه نـ یالدف نـوز کال« عنوانا ب يادر مقاله یصفا خلوص .)1389، و رفعت فراتی( تنها منبع موجود است

ژه یـ وبـه ، یاسالم یتاب در حفظ آثار عربکن یت ایاهم ةدربار» هالبالغد لنهجیالحدیابابن  شرح یف
ن یهنوز عنـاو ، هستند یراث مفقود عربیه امروز در شمار مک ییهاتابکاز  ياریبس«: دیگویخ میتار

را  ییهـا تابکاز  ییهابخش دیالحدیابن اب شرحتاب حفظ شده است. کن یاز آن در ا ییهاو بخش
م شـباهت  یقـد  یآثار و نسخ خط شتر به موزهیب، ن جنبهیاز آن نمانده است و از ا يه اثرکبردارد رد

  .)235-234 ص، 1ج، ق1409، حسینی خطیب( »دارد
  شود:یم يادآوریته کچند ن، ش از ورود به بحثیپ
شـود.  یل مـ خ مبـد یبه تـار  يخورد پس از چندیه به گوش انسان مک یه هر خبر مهمکنیا، اول ۀتکن

حادثه روز اسـت و در اخبـار و   ، ه مربوط به حال استک یع تا زمانیاوضاع و احوال وقا، گریعبارت دبه
خ اسـت و  یمتعلق بـه تـار  ، ه زمانش گذشت و به گذشته تعلق گرفتکن یهم یول، شودیروزنامه ثبت م

ه کـ  یتـا زمـان  ن اخبـار  یهمـ  یبررسـ  يبـرا  يمحققان بعد .)3 ص، 1385، حسنی( شودیده میخ نامیتار
در ویـژه  بـه  ،ينگـر یخیابند. تـار یا صحت و سقم خبر را دریف یکم و کتوانند ینم، نندکن ينگریخیتار

در شـرح   ينگـر یخیمهم تـار  يدارد. ابزارها ياریت بسیاهم یعه و سنیاز نظر ش، حساس یخیاخبار تار
، سـخن  يا و فضـا یـ جـه بـه جغراف  تو، یخیات تـار یا روایث یدر احاد یلکطور به ای نهج البالغهر یو تفس

شـف  کاز  یکها حان مؤلفهیا ۀه همکالم است کراد یا ایخ صدور یز تاریث و نیتوجه به سبب صدور حد
نقـد  ، ينگـر یخیمهم در تار ۀاست. البته مؤلف ينگریخین همان تاریاوست و ا المکن یینده و تبیمراد گو

 يرد نقـد کـ یرو، ه محقـق کـ  یزمـان تـا  اسـت و  ] ی[البته بدون دخالت دادن نظرات شخصـ  ییو نقدگرا
و بـدون   يروش صـور  ینـوع  يروش و، قتیرد و در حقیگ یپژوهش خود را پ تواندینداشته باشد نم

  نظر خواهد بود.
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استنباط ناروا در فهـم  ، جهیج سوء و در نتیسبب نتا ،یخیا تاری یثیغفلت پژوهشگران حد یلکطوربه
توانـد عمـق   یمـ  یه هر محققکاست  ينگریخیاز تار يریگبا بهره ،نیعالوه بر ا ؛شودیحاصل از خبر م

دور ، انـد ش بدان آلـوده شـده  یه در بحث خوک یگر محققانیمتعصبانه د يهاافته و از دخالتیبحث را در
  شد.کنار کباشد و خود را 

نهـج   ق دسـت بـه شـرح   یـ ن طریه از همـ کاست  ینقادان و شارحان، از جمله محققان دیالحدیابن اب
ان عالمان و پژوهشـگران دارد. البتـه   یدر م ياژهیت ویاهم يه شرح وکن علت است یزده و به همالبالغه 
سـخن امـام    یو حتـ  یخیخ و اخبار تـار یاز تار يریگه با بهرهکگاه سبب شده ، يو یشخص يهادخالت

الت یتـأو هـات و  یرده سـخن امـام را بـا توج   ک یمورد نظرش برسد و سع یالمک يبه اثبات آرا، یعل
ر یالم امام را واژگونـه تفسـ  ک، حیاس و مغالطات ناصحیا با قیش سوق دهد یبه نفع مذهب خو، ناصواب
  .)157- 156 ص، 1ج، ق1378، الحدیدابن ابی( ندکم کت به سود معتزله حیو در نها

از  يدیـ بـه هـر مطلـب جد    یهمواره شرط ورود علم، چند یاز مقدمات یه لزوم آگاهکنیگر ایته دکن
 يایـ از جغراف یآگـاه ، اشراف بر منبـع و سـند  : اند ازها عبارتین آگاهین ایتره مهمکاست  ج البالغهنه

، هـا موضوع و اهداف خطبـه ، ص مخاطبان سخنیشناخت و تشخ، المکراد یخ ایتار، سبب صدور، سخن
تـر  روشـن  يریوتوان به تصیه مکن موارد است یاز ا یدر پرتو آگاه، قتیدر حق .		ها ...متکها و حنامه

 یو فرهنگـ  ياقتصـاد ، یاسـ یس، یاجتماع يفضا، متن يهایها و افزونیاستکها و اختالف، از سابقه متن
، يالم بـا و کـ او و تناسـبات   يهایژگیالم و وکمخاطب ، ا ورود آنیسبب و زمان صدور ، المکش یدایپ

افـت.  یدسـت  ، ان آن اسـت یـ م بم در مقالکه متک یز اهدافیآن است و ن رندهیه سخن دربرگک یموضوعات
هـر   ةه دربـار کـ سازد. البته ناگفته نماند یرا از متن فراهم م يترفهم درست ۀنیه زمکهاست ین آگاهیهم

 ین اسـت آگـاه  کـ مم) وتاهکمت و گفتار کح، نامه و عهدنامهتیوص، المکخطبه و ( نهج البالغهمتن از 
ه شـارح  کتوان گفت یم یول، )46ـ45 ص، 1388، نیدلشاد تهرا( دیایالزم در تمام موارد فوق به دست ن

مطلـوب   یجاد فهمیننموده و در ا یپوشچشم) 1390، و رفعت رادمهدوي( هان مؤلفهیشتر ایاز ب یمعتزل
 يالقـا  یلک يرا مخاطب را در فضایز، ن عرصه گسترده بودهیدار ادانین میاول، در مخاطب يرگذاریو تأث

  ).271 ، صق1423، ويموس( دهدیخطابه امام قرار م
ه کـ  ییهـا یان آگـاه یاز م، دیالحدیابن اب یخیان روش تاریه پس از بکده شده یوشکن پژوهش یدر ا

سـبب فهـم بهتـر     خ سخن امام را مفهوم سـاخته و یتالش نموده بدان اهتمام ورزد ـ تا با نگاه به تار  يو
راد یـ خ ایسبب صدور و تـار ، سخن يایفاز جغرا یآگاه یعنی، شود ـ به سه مؤلفه متن نهج  یخیبستر تار

 يهـا وهیبـه شـ   1،دیـ الحدیابن اب یخیر روش تارکپرداخته شود. در ادامه پس از ذ یخیتار یالم با نگاهک
  خ صدور اشاره خواهد شد.یسبب و تار، ایفضا و جغراف یابیالم امام در بازکبا  يتعامل و
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  الحديدنگاري ابن ابيتاريخ) الف
 امام يراخور سخن تاريخ. نقل تاريخ به ف۱

ـ  ته در روش شـرح  کن نیتره مهمکد بتوان گفت یشا خ اسـت.  یاو بـه تـار   ينگـاه ابـزار   دیـ الحدیابـن اب
ر از آن یارائه تفسـ ، افتیالم دست کاز  یقیه به فهم عمکسبب نشود  یخیاگر نگرش تار، عبارت دیگربه
الم کـ از  يمتعـدد  يرهایود بتواند تفسز سبب شده تا شارح در شرح خین نوع نگاه نیالم خطاست. همک

  اند.ه شارحان پس از او از آن عاجز ماندهکدست دهد به امام
 یخیتـار  یانیـ به جر یالم خود گوشه چشمکه امام در کاست  یهمواره مترصد فرصت دیالحدیابابن

 یخیع تـار یوقـا  خ ویبـه تـار   یناعطف توجه دوچند، المکدان نهاده و متناسب با یداشته باشد تا قدم به م
لَّابِین       «ل عبارت یذ، مثال يند. براک وصـاً سـلُص مرُه کُـونَ آخـى ی ع حتـَّ قَـرْنٌ قُطـ منْهم ما نَجکُلَّم در» ...و 

ه تولـد خـوارج در زمـان    کـ ند کیان میشارح ابتدا ب، ه پس از واقعه نهروان از امام صادر شدهک 59 ۀخطب
 يه بعـدها بـه دزد  کرا  یانیخارج، وتاه امامکاند و با توجه به اشاره ا نهادهین دنیامام نبوده و بعدها سر به ا

ابـن  ( دهـد یح مـ یتوضـ  کیـ بـه   کیـ و سرگذشت آنها را  یمعرفآوردند،  ي... روو یو غارت و راهزن
پـالودن دامـان امـام اسـت از وضـع       ةه دربارک 70الم کن یهمچن .)77- 73 ص، 5ج، ق1378، الحدیدابی

 نظّـام  یعنـ ی، مشـهور  یر و رد مطاعنِ معتزلـ کپس از ذ يو، نسبت به خدا و رسول یالمک نیترکوچک
ب بـر خـدا و   یذکـ ه مربـوط بـه ت  کـ ن نقل یه به ایه شبک ین راستا به حوادثیدر همت کَالنُّتاب کصاحبِ 

ـ با، نیانـابر د. بیـ اییامالً اراده خطبـه را درمـ  کـ  ،آورده است. مخاطب با قرائت مطالب، رسول پرداخته د ی
 ینـار هـم قـرار دادن تمـام    که بـا  کـ تـه اسـت   کن نیـ ا، یخیالت تاریتفص ۀه هدف شارح از ارائکگفت 

» یثیفقـه الحـد  «ته از جهت کن نیو ا، برده شود یپ الم امامک يبه عمق معنا یخیاطالعات موجود تار
  ار مهم است.یبس

بـاره خـوارج بحـث    آنهـا در ه امـام در  ک 60و  59، 58، 57، 40، 36، 35 يهال خطبهیذ ين ویهمچن
طـور در  نینـد. همـ  کیر مکذ، ه به وجود آوردندکرا  یعیع و فجایدر مورد آنها و وقا یخیاخبار تار، ردهک

در مـورد   یخیات تـار یـ ل بـه نقـل روا  یز بـه تفصـ  ی... نو 198، 174، 173، 148، 33، 31 يهاشرح خطبه
، 46، 35 يهـا ز در شرح خطبهین نیر جنگ صفپردازد. در مورد اخبای... مو ریزبو ، طلحهو ، جنگ جمل

  رده است.کبحث  و... 124، 65، 54، 51، 48

  يالم شريف رضك. نقل تاريخ ذيل ۲
 يبـرا  .ان آورده اسـت یـ از آنها سخن بـه م ، یخیبه حوادث تار یف رضیشراشاره  ۀواسطبه یشارح گاه

در نبـرد   هیمعاوان یت چون سپاههاى آن حضرت اساز خطبه«: دیگویم ید رضیسه ک 51الم کدر ، مثال
همـراه بـا مـرگ     ته عزک یسانکرا در مورد  يابتدا اخبار دیالحدیابن اب، »عه فرات را گرفتندین شریصف
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ن بر سـر  یح جنگ دو سپاه در صفیسپس به توض، آوردیم، ح دادندیترج، اتیت همراه با حرا در برابر ذل
نشـده   ياچ اشـاره ی... همام به منع آب و جنگ بر سر آن واه در گفتار کاست  یالن درحیپردازد. ایآب م
ـ و«: دیـ گویه مـ کـ  ید رضـ یل عبارت سیذ 73الم کن در یهمچن ).331ـ245 ، ص3ج ، همان( است نْم 

 ، ص6ج ، همـان ( نـد کیارائه مـ  عثمانعت با یاز ب یخیتار یشرح» ثمانع ۀِعیلى بوا عمزَا عملَ  هالم لَکَ
ز سـخنان  ا«: دیـ فرمایه مـ کـ  139الم کدر  یف رضیشر ةز پس از اشاریگر نید ییجا در يو .)168ـ166

به شـرح   »است راد شدهیا ابراى افراد شور عمره پس از مرگ کن خطبه یدر ا اهنگام شور تآن حضر
  .)58ـ49 ، ص9ج ، همان( ن واقعه پرداخته استیا یخیتار

  السالمعليه م امامالكو تعابير شرح و تفسير  يبه جا ي. شرح تاريخ۳
 السالمتعابير امام عليه يدر راستا يشرح تاريخ. كي

ا یـ ر سـبب صـدور   کـ ه فقط بـا ذ کل کن شیبد؛ ردیگیم یرا پ یخیفقط شرح تار، موارد یشارح در برخ
الم کـ الفـاظ   کتـ کدهـد و بـه شـرح تـ    یسخن را شرح م،  الم امامکگران در مورد ینقل منقوالت د

است و شارح تنهـا بـا شـرحِ چنـد لفـظ       با امام ریزبعت یت بیفیکان یه در بک 8طبه مانند خ، پردازدینم
 ، ص1ج ، همـان ( پـردازد یان سـبب صـدور خطبـه مـ    یـ بـه ب ، خ رفتهیسره سراغ تارکی، لکچندان مشنه

، المکـ درصدد است تـا بـدون اطالـه    ، خاص شرح اوست يهایژگیه از وکوه ین شیبا ا يو .)236ـ230
ـ    الم امـام کـ صـدور   یـی و چرا یان چگـونگ یجرمخاطب را در  در  ین مطـالب یچنـ  ۀقـرار دهـد. نمون

  ز قابل مشاهده است.ی... نو) 271ـ269 ، ص1ج، همان( 55و 15 يهاخطبه

 امام يهاتشرح عبار يبه جا يتاريخ يهاگيري از مؤيدها و مصداقبهرهدو. 

الم کـ د ییـ تأ يدر راستا ییدهایبه عنوان مؤآوردن آنها ، یخیشارح از اخبار تار يهاگر استفادهیاز د
ظُلْـم  «ل عبـارت  یـ ذ، نمونـه  يشان مربوط باشد. بـرا یالم اکبه شرح  ماًیه مستقکنینه ا، است امام

الظُّلْمیالضَّع شأَفْح یچ شـرح یبـدون هـ  ، 31در نامـه  . اسـت ن سـتم  یتـر ستم بر ناتوان زشت ؛»ف 
 ، ص16ج ، همـان ( نـد کیر مـ کـ ذ دیزیو  هیمعاو ةدربارالم کدر فهم بهتر  یخیتار يدیماً مؤیمستق
ـ یـ ن 53است. در نامه  31ار بهره برده شده نامه یوه بسین شیه از اک یاز جمله مواضع .)100 ن یز چن

صدق یلم فجعل کالمت یالقاسم النوشجانبن و منها قوله و حبا إلطراء ناظر المأمون محمد«: دیگویم
قبل وجـوب  یسرن یتنقاد إلى ما تظن أنه  كا محمد أرایالمأمون  :ستحسن قوله فقالیهو  يطریهو 

ه کـ گونـه  همـان  .)114 ، ص17ج ، همـان ( ...»بهیطر بما لست أحب أنا ینیو تطر کیعل یالحجۀ ل
ده اسـت  یوشـ کخ یبه تار کبا تمس، ردیگ یه شرح را از زبان خود پکنیا يجامشهود است شارح به

  شرح دهد. يگریح دیچ توضیه و بدون یخیع تاریالم را با وقاک
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  الحديديابن اب ينگرتاريخ) ب
د یـ ه باکـ اسـت   یالم از اصول و ضوابطکن یینده و تبیشف مراد گوک، تر بدان پرداخته شدشیه پکچنان 
ن مهـم  یا نهج البالغهالم متن کر یدوچندان مبذول داشت و در شرح و تفس یبدان توجه ينگرخیدر تار

راد یـ خ ایسبب صـدور و دقـت در تـار   ، سخن يایگر با در نظر گرفتن جغرافم، رفتیصورت نخواهد پذ
  الم.ک

  . توجه به جغرافياي سخن يا فضاي صدور۱

در سـنده را  ینوه کـ  يایو فرهنگـ  یخیتـار ، یاجتماع، يرکف يهانهیر متن با زمیو تفس كند دریفرا
و  یاجتماع، یخاص فرهنگ يایرده و او در آن جغرافکاحاطه ، ن متن و گفتاریوکزمان خلق اثر و ت

ـ ا .در ارتباط است، به خلق اثر پرداخته یخیتار در  یـی اصـل عقال  کیـ خـود   ين مطلـب در جـا  ی
 کیـ ا گفتـار  ینوشتار  و متن یر و معناشناسیتفس، لیتحل يد برایباه کاست  يگفتمان متعارف بشر

، يمحور يریگجهتآن در نظر گرفتن و با رد کتوجه  يو آهنگ سخن و یلک يفضا به، شمندیاند
را  يمـراد و ، المکـ اق یرد و در پرتـو تناسـب سـ   کـ احـراز  ، المکنهفته و محتمل در  یان معانیاز م

؛ ستین قاعده مستثنا نیا از نیمعصوم ۀو ائم رمکامبر ایشده از پات صادرینمود. روا یبازشناس
ات وابسـته  یـ خ صـدور آن روا یح آن سخنان گهربار به شناخت و معرفـت تـار  یفهم درست و صح

 الم معصـوم کـ وجوه  یبررس، سخن يایا جغرافیصدور  يمنظور از فضا .)1374، مهریزي( است
 يایفضا و جغراف كه بدون درکرد کتوان ادعا یالم در آن منعقد شده است. مکه کاست  ییدر فضا
اسـت   يدیـ صدور از جمله فوا يافت. شناخت فضایدست  الم امامکتوان به مقصود ینم، سخن

رده اسـت  کحذف  ید رضیس هکالم امام ـ کگر ید يهانقل یابیرده در بازک یسع دیالحدیاب ابنه ک
ه کـ اسـت   يدیـ لک ياموارد به انـدازه  ین گزاره در برخیگاه ایده و از آن بهره ببرد. جایـ به آن رس

 سـخت و دور ، آن ةدربـار  شـده ارتباط سخن با فصل و موضـوع مطـرح  ، شف آنکو  یابیبدون باز
بـا توجـه بـه     یعنـ ی؛ ردکـ تـوان برداشـت   یالم هم مک ین فضا را از شواهد داخلید. اینمایجلوه م

بـه مقاصـد    يادیـ توان تـا حـد ز  یم، المکهر  ز مقدمه و مؤخرهیتر و ناملکا متون یمشابه  يهانقل
است. ن مطلب توجه داشته یار به ایبس دیالحدیابن ابشد.  کینزد بهتر مقصود امام كسخن و در

  :ر اشاره نمودیموارد زبه توان ینمونه م يبرا
راد یـ ن ایجنگ صـف  ين خطبه در فضایباور است انیه بر اک يراوندبه گفتار  22در شرح خطبه  يو
شـده  رادیهاى ااز خطبه ـ  پنداشته استقطب راوندى ه کچنان ـ ن خطبهیا«: آوردیرده و مکخدشه ، شده

 ـ   نـد کش رحمـت  یه خـدا کـ  ابومخنفهاى جنگ جمل است و ه از خطبهکبل، ستین نیدر جنگ صف
تـاب  کدر ادامه به نقـل از   يو .)305 ص، 1ج، ق1378، الحدیدابن ابی( »رده استکرا نقل  ارى از آنیبس



  ۴۷ الحديد در بازيابي بستر تاريخي متن نهج البالغهنگري ابن ابينگاري و تاريخينقش تاريخ

 دهـد تـا هـم تـوهم مخاطـب از گفتـۀ      یخطبه قرار م يایشتر جغرافیمخاطب را در شناخت ب، ابومخنف
  ابد.یمحتوا را بهتر در، الم قرار گرفتهک يایجغرافز مخاطب در یرفع شود و ن يراوند

گزارشى از جنگ جمـل   مانیبن ۀفیحذتى از یبا استناد به روا 212در شرح خطبه دیالحدابن ابى
است. تمـام   امبرین از اخبار مالحم پیا«: دیگوآورده است. پس از نقل خبر مى امبریاز پ اصغر

در اخبـار مالحـم درج   ، دیـ نماگـزارش عـادى مـى    کیـ ه کـ ه چگونه خبـرى  کنجاست یته در اکن
ت افـ وزمـان  «: دیـ گویرده و مـ کتوجه  مانیبن فۀیحذدر گذشت به زمان  دیالحدابن ابى». شودمى
عت یب ه تمامى مردم با امام علىکش از آنیپ فهیحذاست و  عثمانشته شدن کمقارن زمان ، فهیحذ

ن یـ ده بـود و لـذا ا  یـ و جنگ جمل را ند مام علىومت اکجه او دوران حیا رفت. در نتینند از دنک
مخاطـب را  ، ن گفتهیبا ا دیالحدیابن اب .)122ـ121 ص، 11ج، همان( »ب استیاخبار از غ، تیروا

شـرح نمـوده و    ییادعـا  ين فضـا یالم را بر اساس اکم یاز مفاه ياریالم قرار داده و بسک يدر فضا
  دهد.یرش جلوه میمخاطب قابل پذ يبرا

ن خطبه را در آغاز خالفت خود و یا امام«آورده است  179ضمن خطبه ، گرید ییادر ج يو
م و یـ ن خطبه را در مباحـث گذشـته آورد  یراد فرموده است. بخشى از ایا عثمانشته شدن کپس از 

بـازگو  ، ننـد کعـدول   نند و از علىیرا به خالفت برگز عثمانه موجب شد روز شورا کامورى را 
  .)161 ص ،10ج، همان( »میردک

 قـیس بـن  ضـحاك هنگام غارت  نمنیؤاین خطبه را امیرالم«: سدینویم 29ن در شرح خطبه یهمچن
بـا   يه وکـ اسـت   یهیبـد  .)113 ص، 2ج، همـان ( ...» کنـیم ایراد فرموده است و ما اینک آن را بیان مـى 

م خطبـه  یمفـاه  از ياریالم قرار داده و بسک يتوانسته مخاطب را در فضا كضحاان غارت یگرفتن جریپ
شـتر در شـرح   یب، وهین شـ یـ اربسـت ا که کـ رش جلـوه دهـد. ناگفتـه نمانـد     یط قابل پذیرا بر اساس شرا

ده یـ بـه نـدرت د   يان گـزاره یها چنمتکها و حخورد و در شرح نامهیبه چشم م البالغهنهج يهاخطبه
  .)301 ص، 2ج؛ 269 ص، 1ج، همان( شودیم

  ٢. بيان سبب صدور۲

، دهـد یمـ  ياریـ ه یـ ما را در فهم درست مقصود آ، ف قرآنیات شریبا شأن نزول آ ییشناه آکگونه همان
، ثیسـازد. سـبب ورود حـد   یث رهنمون میحدنده یز ما را به مقصود گویث نیافتن سبب ورود حدی
ا یـ را طرح  ياان و مسئلهیرا ب یمکد و حیه موجب شده است تا معصوم سخن گوک يانهیزم یعنی

و  یو فرهنگـ  یاجتمـاع ، یاسـ یط سیو آن اعـم از شـرا  ، انجام دهد يارک یا حتیو ند کار کرد و ان
، 1384، مسـعودي ( هاستنهیگر قریار و نهان مخاطب و دکآش يهاو پرسش يراو يهاشامل حالت

ه باعـث صـدور   کـ اسـت   ییهانهیانگر علل و زمیب، ثیسبب ورود حد، گریبه عبارت د .)150ـ128 ص
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صـدور بـا سـبب     يتفـاوت فضـا   .)1383، سـلیمانی ( شودیم مه معصویاز ناحر یا تقریا فعل و یقول 
 یـی ان علت سـخن امـام و پاسـخ بـه چرا    یه در سبب صدور به بکته دانست کن نیتوان در ایصدور را م

شـتر بـه   یسـخن ب  يایـ ا جغرافیـ صـدور   ياما در فضـا ، شودیمعصوم دقت م يالم از سوکشدن  يجار
گـردد.  یتوجـه مـ  ، افتـه اسـت  یل که گفتـار معصـوم در آن شـ   کو...  یفرهنگ، یاسیس، یاجتماع يفضا

، ه معصوم صادر شده باشـد یه از ناحک یهر سخن یلکطور به اینهج البالغه شناخت سبب صدور در متن 
ا یـ مربوط به خالفـت و امامـت    یالمکالت کاز جمله مش، از مبهمات و مجهوالت ياریشف بسکسبب 

ه کـ ده نشـده  یـ د دیالحدیابن ابجز  یسک، نهج البالغهان شارحان یدر مگردد. یم یخیمسائل حساس تار
هـر خطبـه و    يع و رخـدادها یر وقـا کـ و ذ یرده باشد. او بر بررسـ کها توجه ها و نامهراد خطبهیبه شأن ا
ر سـبب  کـ ه ذکن اعتقاد اوست یبر ا ین امر مبتنیورزد. اید میکتأ، فرموده است نیرالمومنیه امکسخن 

 یلـ ک يرا مـا را در فضـا  یـ ز، اثرگذار اسـت ، ن و جوانب آنیراد خطبه در فهم خطبه و مضامیصدور و ا
  .)571 ص، ق1423، موسوي( دهدیخطابۀ امام قرار م يالقا

رده اسـت.  کـ  ياوکـ را بهتـر وا  مالم اماک، ينگریخین مهم توجه داشته و با تاریبه ا دیالحدیابن اب
  :ردکر اشاره یتوان موارد زینمونه م يبرا
  :رده استک يرگرین تصویچنامل کالدر ابوالعباس مبرّد از قول ) 27( هیل خطبه جهادیذ

بن قال له حسانیۀ فقتلوا عامال له یال وردت األنبار لمعاویأن خ یأولها إنه انتهى إلى عل یو قال ف
حمـد اهللا  مـن األرض ف  هربـاو  یلۀ و اتبعه الناس فرقیجر رداءه حتى أتى النخیحسان فخرج مغضبا 

الحدیـد،  ابـی (ابـن  أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنۀ: ثم قال هیه و صلى على نبیوأثنى عل
  .)76ـ75 ، ص2ق، ج1378

بـه   یواشـتغال علـ   امبریـ ل خطبه پنجم و به گاه رحلـت پ یذ يتوسط و عباسن نقل سخن یهمچن
  :ه گفتکشان یز ایانگجییسخنان ته و رکابوبچند از صحابه با  یعت جز تنیو ب امبریغسل و دفن پ

ـ یارى بخـواه یاز شما ، اران خودیبودن  كه به سبب اندکست ین نیم و چنیدیسخنان شما را شن ن یم و چن
ـ یندید تـا ب یم ما را مهلت دهینکآراى شما را رها ، ه به سبب بدگمانىکست یهم ن اگـر بـراى مـا راه    ، میش

ـ   ؛ خواهد داشتشان بانگ بریا ان ما ویحق م، رون شدن از گناه فراهم شدیب ن سـخت و  یبـانگى چـون زم
ـ کم گشود یدن به مجد و بزرگى فرا خواهیى را براى رسیهاو در آن صورت دست، دشوار دن بـه  یه تا رس
ـ م یم خـوددارى خـواه  یافته به گناه درکو اگر چنان باشد ، ردکم یآنها را جمع نخواه، هدف ـ و ا، ردک ن ی

ـ ن است یمى قدرت نخواهد بود. به خدا سوگند اگر نه اکمى شمار و کخوددارى هم به سبب  ه اسـالم  ک
ـتم  یرهاى بزرگ را بر هم فرو مـى چنان سنگ، رى استیگونه غافلگمانع از هر ـ خ ه صـداى برخـورد و   ک

ـ چیه جامه بر خـود پ ک ن هنگام علىیدر ا[هاى بلند به گوش رسد. گاهیزش آن از جایر را آن، ده بـود ی
، حجت اسـت و راه  ن است و محمدیزگارى دیاصل بردبارى است و پره، برص: ]ن فرمودیگشود و چن

  .)218 ص،1ج، همان( د...یافکهاى نجات بشیشتکها را با امواج فتنه !اى مردم .م استیراه راست و مستق
  رده است.کان یرا ب الم امامکاده و نقصان یو ز عباسشارح تمام سخن ، بین ترتیبد
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 317مـت  کدر سـبب صـدور ح   یف رضـ یشـر ه کـ ن است یشد ا آورادیان تویه مک يگرید ۀنمون
فرستاد تا سخنى را کـه   زبیرو  طلحه نزدرا  مالکبن انس، به بصره آمد علىامام هنگامى که : سدینویم

 انـس به ایشان بگوید و فرا یادشان آورد. او را از آن کار بازداشـتند و  ، آن دو شنیده بود ةدربار از پیامبر
گویى خـدایت  اگر دروغ مى«: آن را فراموش کردم. آن حضرت فرمود: برگشت و گفت علىام امپیش 

ـ  اما » .به سپیدى درخشان گرفتار فرماید که عمامه آن را نپوشاند ف یشـر سـبب صـدور    دیـ الحدیابـن اب
در منطقه رحبه کوفه مـردم را سـوگند داد و    مشهور آن است که على: سدینویرد و میپذیرا نم یرض

گشـت  الـوداع برمـى  ۀحجـ از که درحالى شما را به خدا سوگند هر کس شنیده است که پیامبر«: فرمود
خدایا دوست بدار هر کس او را دوسـت  ، هر کس من موالى اویم على موالى اوست«: من فرمود ةدربار

، انیـ ن میـ ا در .مردانى برخاسـتند و گـواهى دادنـد   ، »دارد.دارد و دشمن بدار هر کس او را دشمن مىمى
اى امیرالمـؤمنین  : گفـت  ؟دهىچرا گواهى نمى، تو هم حضور داشتى: فرمودمالک بن انسبه  علىامام 

اگـر  «: ام بیش از چیزهایى اسـت کـه بـه خـاطر دارم. فرمـود     فراموش کرده ام و آنچهمن سالخورده شده
و انس نمـرد تـا آنکـه    ، »شاندکند که عمامه آن را فرو نپو ]پیسى[ خداوند گرفتار سپیدى، گویىدروغ مى

 زبیـر و  طلحـه  نـزد را  انس ،علىه امام کنقل کرده و گفته است  سید رضىگرفتار پیسى شد. اما آنچه 
آن دو فرسـتاده  نـزد   او را براى تذکر گفتار رسـول خـدا   المؤمنینو اگر امیر، معروف نیست، فرستاد

زیرا اگر چنان بود از آغاز اقرار به شـناخت  ، مممکن نیست که برگردد و بگوید آن را فراموش کرد، باشد
کرد و چگونه ممکـن اسـت کـه پـس از سـاعتى یـا پـس از روزى برگـردد و بگویـد          و دانستن آن نمى

  .)218 ص، 19ج، همان( افتداتفاق نمى چنین چیزى معموالً؛ انکار کند، فراموش کردم و پس از اقرار
  :سدینویم» اعتَصموا بِالذِّممِ فی أَوتَارِها«: ندیمافریه امام در آن مک 156مت کدر سبب صدور ح

پس از جنگ جمل که گروهى از اسیران جنگى آزاد شده بـراى بیعـت    یلمؤمنین علااین سخن را امیر
من بـا بیعـت تـو    «: چنین فرمود مفرموده است. اما، حکم هم با آنان بودبن به حضورش آمدند و مروان

آنگـاه فرمـان داد    .یعنى پس از کشته شدن عثمان !»با من بیعت نکردى ـ  در گذشته ـمگر دیروز، چه کنم
ـپس سـخنانى دربـار    ؟آنان را بیرون کردند و از بیعت امثال ایشان با خود ترفع عهـد و پیمـان    ةکرد و س

ضـمن همـان    »کسى که دین ندارد او را عهـد و پیمـانى نیسـت   «: اسالمى و اعراب بیان داشت و فرمود
یعنى عهد و پیمان اگر از سوى افراد متدین باشد ارزشمند است و کسى را : این سخن را هم گفتسخنان 

  )302 ص، 18ج، همان( »که دین نیست عهد و پیمان هم نخواهد بود
ا کُـلُّ مفْتُـونٍ یعاتَـب    «: انددر آن فرموده ه امامک 16مت کن در سبب صدور حیهمچن هـر فریـب   « ؛»مـ

و  مسـلمه بن محمدو  وقاصابىبن سعدبه  این سخن را على« :دیگویم، »وان کردخورده را سرزنش نت
فرموده است و این هنگامى بود که آنان از بیرون رفتن بـا او بـه جنـگ جمـل خـوددارى       عمربن عبداهللا
  .)119 ص، همان( »کردند



۵۰      ۱۳۹۱وسه، پاييز و زمستان دوم، پياپي سيشماره نهم، ال س  

أْموراً و کُنْـت   لَقَد کُنْت أَمسِ أَمیراً فَ«: 201الم کاز  یدر خصوص سبب صدور عبارت مـ موالْی تحبأَص
  :دیگویم» أَمسِ نَاهیاً فَأَصبحت الْیوم منْهِیا
] را حال ایشان [یاران علـى شرحما » دیروز امیر بودم و امروز مأمور«فرماید که مى اما این گفتار على

هانش همین کـه احسـاس نـابودى و    ایم که چون عمروعاص و همراپیش از این به تفضیل آورده و گفته
اشتر همین که سپاهیان را دید بـه   ...ها را برافراشتندقرآن، از راه فریب، پیروزى اهل حق را بر خود نمودند

آیا پس از پیروزى و فتح اینـک بایـد زبـونى و     !اى واى بر شما: آنان ناسزا گفت و دشنامشان داد و گفت
آنـان   .اى سفلگان نابخرد، اى کسانى که شبیه زنان هستید، اندیشاناى سست ؟!پراکندگى شما را فرو گیرد

بایـد تسـلیم   ، ها راقرآن، ها را بنگرهم به اشتر دشنام دادند و ناسزا گفتند و مجبورش کردند و گفتند قرآن
با ارتکاب و تسلیم شدن بـه   منینؤدانیم. ناچار امیرالمحکم قرآن شد و هیچ چیز دیگر را مصلحت نمی

و ، من امیر بودم و اینک مأمور شدم«: فرمایدکار خطر بزرگ را دفع کرد و به همین سبب است که مى این
ـیل    »شونده شدمکننده بودم و اینک نهىنهى پیش از این در مورد حکمیت و آنچه در آن گذشت بـه تفص

  )31- 29 ، ص11(همان، ج سخن گفتیم و نیازى به تکرار آن نیست.
کـه بـه واسـطه آن     ییح فضایدرصدد تشر دیالحدیابن ابه کم یبریم یشده پادیموارد بر اساس ، نیبنابر ا

تـر  قیـ تـر و دق را درست الم امامکسبب صدور  ییقرار دهد تا بتواند چرا یواقع يمخاطب را در فضا
  .)117 ص، 2ج، همان( برداشت کند

  ر تاريخ صدورك. ذ۳
دسـت آورد.  ز بـه یـ را ن راد سـخن امـام  یا یبیا تقریق یقخ دیه تارکند کیهمواره تالش م دیالحدیابن اب

 يوجـو جست، یالمکان فهم مراد هر کاز ار یکیه کچرا، مهم است یالم در هر متنکخ صدور یافتن تاری
 يهـا تـاب کدر  یثیـ حد یخیه تناقضات تارک ین امر در موارد حساسیباشد. اینده آن میالم گوکخ یتار
خ یر تـار کـ بـه ذ ، به اجتهاد خود 242ان خطبه ینمونه او در پا يابد. براییم يضرور، فاحش است ییروا

  :سدینویپردازد و میالم مکراد یا
ـ ه اکداللت دارد ، ن جملهیا». د چگونه در آن شهرها آتش جنگ سوزان استینیبنمى«: ... سپس فرمود ن ی
ل در امر یو تعج یب ابوموسیفر ه پس ازیرا معاویز، راد شده استیت ایمکافتن امر حیان یخطبه پس از پا

ـ یرالمؤمنیومت امکتحت ح يبه سمت شهرها ییهاگروه، تیمکح ـ  ین عل ، همـان ( ...»ل سـاخت  یگس
  .)31 ص، 13ج

راد شـده  یـ ن ایده دارد در صـف یـ ه عقکـ  22راد خطبه یدر خصوص زمان ا يقطب راوندن به نظر یهمچن
، بـه جمـل   مت امـام یه مربوط به عزکبه آن را مشا يهاخطبه دیالحدیابن ابند. کیخدشه وارد م، است

مربـوط بـه   ، ن خطبـه یـ ه اکـ دهـد  یمتون آنها نشان م ي... است را شاهد آورده و با همانندسازقار و يذ
 .)311ــ 305 ص، 1ج، همـان ( نینه صـف ، نان اشاره داردکمان شیو پ ریزبو  طلحهجنگ جمل بوده و به 

به هنگامى که در نخیلـه   منینؤاین خطبه را امیرالم«: دیگویم 48خطبه  ةگر دربارید یین در جایهمچن
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فرمـوده   مانده از شوال سال سى و هفتم ایـراد پنج روز باقى، بود و از کوفه به سوى صفین در حرکت بود
ـ  طـور  نیهمـ  .)201 ص، 3ج، همـان ( ...»اندنویسان آن را آوردهو جماعتى از سیره ل یـ ذ دیـ الحدیابـن اب

  :بوده است یراد خطبه چه زمانیه زمان اکند کیبرداشت م الم امامک ياز فحوا 242خطبه 
بعـد   همعاوی ألنّ، بعد انقضاء أمر التحکیم قال لهم أال ترون إلى بالدکم تغزى هذا یدل على أن هذه الخطبۀ

 ما تم استعجل أمره و بعث السـرایا إلـى أعمـال أمیرالمـؤمنین علـی      ۀموسى من الخدیعأن تم على أبی
  .)313 ص، 13ج، انهم(

هـذه الخطبـۀ خطـب بهـا أمیـر       و اعلـم أنّ «: دیـ گوین مـ یز بـه صـراحت چنـ   ین 99 ۀان خطبیدر پا يو
ـ   .)93 ص، 7ج، همان( »فی الجمعۀ الثالثۀ من خالفته المؤمنین ه کـ  173ل خطبـه  یـ ذ دیـ الحدیابـن اب

ان یـ دگاه او بیـ آن را متفـاوت از د  خیه تـار کـ ه یدر مناقشه با امام، ندکیر مکراد خطبه را ذیا یبیخ تقریتار
  :دیگوین میچن، دارندیم

یذکر فیها ما جرى یوم الشورى بعد مقتل عمر و الذي قال له إنک على هذا األمـر لحـریص    خطبۀهذا من 
ـتم و اهللا     لۀی بمنزوقاص مع روایته فیه أنت منّأبیبن سعد هارون من موسى و هذا عجب فقال لهـم بـل أن

و الـذي   لسـقیفۀ هذا الکالم یـوم ا  میۀ. و قالت اإلمافۀالکالم المذکور و قد رواه الناس کاأحرص و أبعد... 
، الحدیـد ابـن ابـی  ( األولى أظهر و أشهر یۀالجراح و الروابن ةقال له إنک على هذا األمر لحریص أبو عبید

  .)305 ص، 9ج، ق1378
  :دیگویالم مکپس از شرح مفردات  22مت کل حیز ذین

ـ ولـى  ، ا همان روزها فرمـوده اسـت  یفه ین سخن را به روز سقیا ه علىکپندارند ن مىیه چنیماما اران ی
ـ و هنگامى  ان سخن را پس از مرگ عمر و به روز شوریه اک باورندن یمعتزلى ما بر ا ه آن گـروه شـش   ک

سان هم ینورهیشتر مورخان و سیگفته است. و ب، رده بودندکان خود اجتماع یتن از م کینفره براى انتخاب 
  .)123 ص، 18ج، همان( اندردهکگونه نقل نیآن را هم

سنت در خصوص ه و اهلیه امامک ییهاسبب تناقضه بهکد توجه داشت یبا، ریالبته در دو مورد اخ
و  یالزم اسـت بررسـ  ، دارند، امام صادر شده است ۀیه از ناحک یحساس يهاالمکن یراد چنیخ ایتار

از غصـب   ه امـام کـ  يالم داشـت. شـارح در مـوارد   کـ صدور  يایافبه فضا و جغر يشتریدقت ب
دفع آن به دست و پا افتـاده و   يده و برایبست رساند به بنگران سخن گفتهیخالفت خود توسط د

ه کـ ده اسـت  یوشـ کارائه داده و  از سخن امام یالت نادرستیش تأویخو یاران معتزلیاز  کمکبا 
نـد.  کیس حمـل مـ  کا آن را برعیا آن را بر ظاهر و یدهد ه هست نشان کرا جز آنچه  سخن امام

ق نبوده و بـه سـبب   یدق يو ينگریخیه تارکچنان، دچار خبط شده يدر مواردد یالحدیابن ابالبته 
ه کـ  ياز مـوارد  یداشـته باشـد. برخـ    یبرداشت اشتباه، یخیدر سنجه قرار ندادن درست اخبار تار

  :زافته عبارت است ایسنده به آن دست ینو
خدشـه وارد   یف رضـ یشـر راد شده است به سـخن  یخطبه دوم ا یه چه زمانکنیدر ا دیالحدیابن اب

  :سدینویراد خطبه میدر مورد زمان ا یخیل اخبار تاریند و بنابر تحلکیم
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تـا آخـر   » اهل آن برگشته است اکنون زمانى است که حق به«: که فرموده است و بدان این گفتار على
 هنگامزیرا در آن، من بعید است که چنین کلماتى را پس از بازگشت از صفین فرموده باشددر نظر ، خطبه

زمام حکومـت آن حضـرت پریشـان بـود و     ، از موضوع حکمیت و مکر و خدعه عمروعاصکه درحالى
میان لشکر خود نوعى از سرکشى ، ظاهر کار معاویه استوار شده بود و به کوفه برگشت و از سوى دیگربه

رسـد و  و چنین بـه نظـر مـى   ، شودگونه سخنان در چنین موردى گفته نمىاین، وفایى مالحظه فرمودىو ب
این کلمات را در آغاز بیعت خود و پیش از آنکه از مدینه به بصره  منینؤالمتر هم هست که امیرحیصح

یزى را که در همان چ، بدون توجه، دایراد فرموده باشد. و سید رضى که خدایش رحمت کن، حرکت کند
و آنچه ما تـذکر   باشد او بسا اشتباه از سابقیننقل کرده است و چه، هاى پیش از خود دیده و شنیدهکتاب

  .)143 ص، 1ج، همان( دادیم روشن و واضح است
بعـد   و هذه الخطبۀ خطب بها أمیرالمـؤمنین «: سدینویم 25 ۀخطب یبیخ تقریدر مورد تار یشارح معتزل

در آغاز این خطبه نوشته نیـز   د رضىسیآنچه البته از » انقضاء أمر الحکمین و الخوارج فراغه من صفین و
غلبـه اصـحاب    ةباردرکه اخبار زیادى  .این خطبه را زمانى ایراد فرمود شود که امامخوبى استفاده مىبه

خـدمتش   ،نماینـدگان آن حضـرت در یمـن   ، به او رسیده است. و در همین حال، بر بالد اسالمى معاویه
، این خطبـه ، در مجموع. سخن گفتند، بر آن منطقه حساس) معاویهفرمانده لشکر ( سربرسیدند و از غلبه 

افـزایش داده  ، هاى مختلـف جهـان اسـالم   خود را به بخش يهاتهاجم، زمانى ایراد شد که غارتگران شام
سخت ناراحت بـود و  ، هئلز این مسا، داد و امامسستى به خرج مى، بودند و لشکر امام در مبارزه با آنها

ـ ا .)79- 78 ص، 2ج، 1375، مکـارم شـیرازي  ( این خطبـه را ایـراد فرمـود    ابـن  ه کـ اسـت   ین در حـال ی
 را مفصـالً  ومت امـام کبر بالد تحت ح هیمعاواخبار مربوط به غارات و غلبه اصحاب ، خود دیالحدیاب

آن سـخنان را   ه امـام کـ معتقد است ، راد آنیا قیخ دقیاما در مورد تار، ردهکآورده و راجع به آنها بحث 
  اند.ردهکان ین بیپس از فراغت از صف

خطبـه را در همـان سـرزمین نهـروان بیـان       ه امـام کمعتقد است  34در مورد خطبه  دیالحدیابن اب
اد شـده  یخطبه  کند که امامنقل مى مزاحمبن نصراز  دیالحدیابن اباست که خود  ین در حالیفرمود. ا

 اسـت  هکـرد  ایراد در کوفه، را پس از بازگشت از نهروان و مشاهده سستى سپاهیان براى جنگ با شامیان
نیز تصـریح  نهج البالغه ه بعضى دیگر از شارحان کاست  یگفتن .)192 ص، 2ج، ق1378، الحدیدابیابن(

ه حرکت بـه سـوى   آماد، در نهروان اصرار داشت که لشکر بدون از دست دادن فرصت اند که امامکرده
دانست اگر به کوفه بازگشته و لباس جنـگ از تـن   زیرا مى، شام شود تا بقیه مردم نیز به آنها ملحق شوند

هاى مختلفى مانند سردى هـوا  ولى آنها به بهانه، پذیر نیستآماده کردن آنان به این آسانى امکان، درآورند
 رو امـام نیـ ازا، سرباز زدند عت فرمان امامهاى جنگى از اطاو وجود مجروحان و کافى نبودن سالح

گونـه کـه   ولـى همـان  ، ناچار به کوفه آمد و به آنها تأکید کرد که خود را آماده جهاد با دشمن اصلى کنند
 ایـن خطبـه را ایـراد کـرد    ، بـا نهایـت نـاراحتى    اینجا بود که امام. ل ورزیدندشد آنان تعلینى مىبپیش

  .)77 ص، 2ج، 1362، بحرانی(
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 لیلـۀ «ایـن خطبـه را در روزى کـه بـه      معتقد است امامنهج البالغه  66 ۀخطب ةدربار الحدیدابن ابى
ـ بـا ا  .)175 ص، 5همـان ج ( شد ـ طبق نقل بسیارى از روایات ـ ایراد فرمـود  منتهى مى» الهریر ، ن حـال ی

 ر مـاه صـفر سـال   را در نخستین روز جنگ صفین د آن امام«: سدینویم مزاحمبن نصرخود او از قول 
مصادر نهج البالغـه  صاحب  ،بید عبدالزهرا خطیسه کاست  ین در حالیا). همان( »هجرى ایراد کرد 37

 بـه نقـل از  ، که از علمـاى قـرن ششـم هجـرى اسـت      بشارة المصطفىکتاب  ةنویسند طبرىبه نقل از 
  :گفتمى يسد که وینویچنین م عباسابن

اى به خدا سوگند من جنگجـوى کـارآزموده  . بزایند همچون على تىتوانند شخصینمى زنان جهان دیگر
ـ کـه  حـالى  در روزى در جنگ صفین با او بودیم، کنمهرگز ندیدم. فراموش نمى را همانند على  ۀعمام

ـتاد  در کنار هر گروهى از لشکریانش مى، درخشیدسیاهى بر سر داشت و چشمانش همچون چراغ مى ایس
واند تا به گروه ما رسید و این درحالى بود که مقدمه لشکر معاویه که ده هـزار  خاى مىو براى آنان خطبه

. بـه وحشـت افتادنـد   ، گروهى از مردم هنگـامى کـه آنهـا را دیدنـد    ، نمایان شدند، سوار بودندنفر اسب
اگر ؛ هاى ناتوانى دارندنماهایى هستند که دلاینها انسان«: فرمود رو به اهل عراق کرد و امیرمؤمنان على

 »شـوند سرعت پراکنده مـى به، هایى که در برابر طوفان قرار گیرندمانند ملخ، شمشیر اهل حق به آنها برسد
  .)52- 49 ص، 2ج، ق1409، حسینی خطیب( »باال را بیان فرمود ۀسپس خطب

  الحديديابن اب ينگرجايگاه روش انتقادي در تاريخ) ج
دانسـت   دیـ الحدیابن اب یت علمیدر شخص ییو نقدگرا ينقاد ۀیچند را سبب پرورش روح ید عواملیبا
  :اند ازاز آنها عبارت یه برخک

عصر بـه  ، آن زمان؛ ستیزیدر آن م دیالحدیابن ابه کاست  يغالب در عصر ۀیروح، ن عاملی. اول1
 یانـه او اثـر شـگرف   یه در رشـد نقدگرا کـ بـود   یو ادبـ  یعلم يهاو مناظره ينقد يهایبار نشستن بررس

ه کـ  یومتکـ ح؛ ان مصادف بودیومت عباسکبا اواخر ح، مه اول قرن هفتمیاو در ن یاشت. دوران زندگگذ
گذاشـت.  یخود را پشت سر مـ  ییدوران طال ییت داده شده و نقدگرایها به نقد اهمنهیدر آن در تمام زم

  :سدینویم ين عصریچن يدر مورد فضا یخ األدب العربیتارصاحب 
ـ عهد العلم و الدراسـات العلم ، یان العهد العباسکإذا  یحت، اصل النقد تطوره و ۀ یوالمنـاظرات الفلسـف  ۀ ی

واسعۀ وحـاول   فخطا النقد خطوة، ثیم وأرباب الحدین أرباب القدیۀ و النزاع بیۀ والمناقشات األدبینیوالد
 البرهان و ل ویو التحلالشعور الهادئ  یاالعتماد عل ۀ ویالثورة العاطف األهواء و ات ویر العصبیالتجرد من تأث

ن یقـۀ و قـوان  یوقد وضـعت للنقـد قواعـد دق   ، سبب أصل و یء إلیل شکإرجاع  و ۀیل الظواهر األدبیتعل
  ).750 ص، ق1383، فاخوري(ۀمنتظم

آرا و  ینقد و بررسـ  يمناسب برا يجاد بستریط را در ایتمام شرا، یط علمیمح ۀوجود و غلب، به هر حال
ابـن  همچـون  ، رکـ فنقـاد و خـوش   یه عالمـان کـ  ییفضـا ؛ رده بـود کـ لف فراهم مخت يهانهیار در زمکاف
 ـ   یه در عصـر عباسـ  کـ شـد   یشـوران یاز اند یکـ ی يه وکـ چنان، افتیدر دامن آن پرورش  دیالحدیاب
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ان و یـ لغو، مورخان، ادبا، سندگانینو، شعرا يه براک يعصر؛ دیخوش درخش ـ  ین عصر اسالمیوفاترکش
  ت را قائل بودند.ین اهمیشتریجم بها و معاصاحبان موسوعه

سـبب  ه بهکاست  دیالحدیاب ابنشخص  یالمکد یمذهب و عقا، دینمایتر مه مهمک يگریعامل د. 2
 کمسـل  ين امر او را از قاطبه اشـعر یافته و همینزد او  ياژهیگاه ویجا ییگرابودنش عقل و عقل یمعتزل
موجـب شـده تـا بـا دائرمـدار       يت عقل نزد ویت. اهمرده اسک کیگرا نزدعه عقلیسنت دور و به شاهل

 يهـا اشکـ نکآنها را در بوتـه نقـد قـرار دهـد و بـا      ، مختلف يهاهیرخورد با آرا و نظرقرار دادن آن در ب
 در فـروع خوانـده   یو شـافع ، در اصـول  یاو را معتزلـ  یه برخکییتا جا، به رد آنها بپردازد یفراوان علم

، کثیــرابـن ( یعه غـال یاو را شـ  یا برخــیـ و  )300 ، ص2ج ، ق1416، يبـر کۀ الیالمعـارف اإلسـالم  ةدائر(
خالف ـ بـر بـا دائرمـدار قـرار دادن عقـل        يو، ن اسـاس یاند. بر ادهینام) 200ـ199 ص، 13ج، ق1407

د یـ ن تضارب آرا در عقاید. ایبرگز یور سنکو تعصب  یعیانه شیان مذهب غالیم یمذهب اشاعره ـ مذهب
رت او دارد و نمـود آن را  یدر سـ  ییر نقـدگرا کـ و تف يه نقـاد یـ مـوج زدن روح  نشان از یهمگ، یمذهب

شـرح نهـج   در  يو ينشـان دادن چهـره نقـد    يرد. البته براکن او مشاهده یقیان فریفات میتوان در تألیم
  :ر استکدو موضوع مهم قابل ذ، البالغه

ردن کـ نقـد  نهج البالغـه  رح شدر پرداختن به د یالحدیابن ابمهم  يهازهیاز انگ یکیه کنیا، اول
، ابـی الحدیـد  ابـن ( نـد کین موضوع اشاره مـ یه در مقدمه آن به اکچنان ، است يقطب راوندشرح 
  .)5 ص، 1ج، ق1378

در قالـب   یلـ کو  یغالبطور به هکافته یشارح در آنها بروز و ظهور  يه نقدهاکاست  ییهانهیزم، دوم
مثـال در   ي. برای. علوم و زبان عرب4؛ المک. 3؛ خی. تار2؛ ثی. حد1: شوندیم يبنددسته یلکچهار عنوان 

، فراتـی : ر.ك( توجه داشته است يو سند یل نقد متنیاز قب، تینقد روا يارهایبه مع يو یثیحد ينقدها
 ينگـر یخیدر تـار  دیـ الحدیابن ابه کاست  یینجا نگارنده به آن توجه دارد نقدهایالبته آنچه در ا .)1386

  گم نشود. یخیتوجه داشته است تا اصل مطلب تارش بدان عطف یخو
ع ینـه مطلـب و وقـا   کده تـا بـه   یوشـ ک، ينگریخیبا مدنظر قرار دادن نقد بر اساس تار دیالحدیابن اب

اصـل و  ، اقیگاه بر اسـاس سـ   يو يه نقادکدهد یه خواهد آمد نشان مک ییهاازد. نمونهیدست  یخیتار
از جملـه  ، یخیتار ها و منابعتابکمشهور در  یخیات تاریروااخبار و ، گرانیمنقوالت د، نسب اشخاص

  از آنها بهره ببرد. ينگریخیتوانسته در تار یه شارح معتزلکاست  ییابزارها
بـه شـرح   ، الرسـول  نـۀ یمدبـه  » دارالهجـره «ر مقصود امـام از  یپس از تفس یدر موضع دیالحدیابن اب

 ينقـد  يراوندبر نظر ، ه به شأن صدور آن مربوط استک المکنۀ منفصله یبازگشته و با توجه به موارد قر
  :دیگویرده و مکوارد 



  ۵۵ الحديد در بازيابي بستر تاريخي متن نهج البالغهنگري ابن ابينگاري و تاريخينقش تاريخ

، سـت یح نین صـح یبه آن هجرت فرمود و ا رمؤمنانیه امکدانسته  ياوفهکه را الهجردار، راوندى
ان نوشـت از  یوفکن نامه را به یرا چون ایز، دارد یین اقتضایالم چنکاق ینه است و سیه مراد مدکبل

ابـن ابـی   ( .دهـد.. سد و آنـان را از خودشـان خبـر    یبنو يزیآنان چ يلذا چگونه برا، دآنها دور بو
  .)8 ص، 14ج، ق1378، الحدید

لٍ یأَنْظُرُ إِلَـى ضـل   یأَنِّکلَ«: ل عبارتیذ، 100در خطبه  ت مورد اشاره امامیان شخصیدر ب دیالحدیابن اب
  :سدینویم ...»قَد نَعقَ بِالشَّام 

ان فرمـوده اسـت در او   یب ه علىکى یهاو صفات و نشانه، مروان استبن کاز عبدالمله یناک، ن سخنیا
ـ ام یه در شام قکگران بوده است. او هنگامى مدعى خالفت براى خود شد یش از دیب ـ ک ن معنـى  یرد و هم

بار شخصاً به عراق آمـد   کیه کوفه به جنبش درآورد کات خود را در اطراف یبانگ برداشتن اوست و را
وفـه گماشـت و   کومـت  کمـروان را بـه ح  بـن  بشر، رانى چون برادر خودیشت و سپس امکمصعب را و 

و  کومـت عبـدالمل  که در آن هنگام شدت حکوسف ثقفى سپرد یبن وفه را به حجاجکومت کسرانجام ح
اشـعث  بـن  هاى با خوارج و عبـدالرحمن ى در جنگیهاار به راستى دشوار شد و فتنهکوبى او بود و کیپا
ده و دشوار همچنان پـا  یچیهاى پات فتنهیولى را، نابود شد، به سر آمد کرد. چون روزگار عبدالملکوز بر

ـ هاى آنـان بـا ز  با خاندان مهلب و جنگ کهاى فرزندان عبدالملر جنگیبر جاى بود نظ بـن  علـى بـن  دی
ـ هببن عمر عمر و خالد قسرى وبن وسفیومت کوفه به روزگار حکه در کى یهاگر فتنهیو د نیحس ره ی
ه صورت گرفت. گفته کها ها و غارت اموالشته شدنکد آمد و چه ظلم و درماندگى و یگر پدیران دیو ام

ـ ى است یهاه و فتنهیه از معاویناک نیرالمؤمنین سخن امیا: شده است ـ ه بـه روزگـار او پد  ک د آمـد و  ی
ش یپ نیفت و واقعه شهادت امام حساد صورت گریزبن داهللاید و عبیزیه پس از او به دست کى یهافتنه
در شام بانگ برداشته بود نیرالمومنیه به روزگار امیرا معاویز، تر استحیولى همان سخن اول صح، آمد

نـده  یسى در آکه کداللت بر آن دارد ، اق سخنیه سکومت خود فراخوانده بود و حال آنکو مردم را به ح
ـته   کنگرم ى به گمراهى مىیگو«: دیفرماه مىکنى یببانگ برخواهد داشت و مگر نمى ه در شام بانـگ برداش

  ).100- 99 ص، 7ج، ق1378، ابن ابی الحدید( »است
رده کـ  یابیـ ن مصـداق ین چنـ یا، یخیز اخبار تاریو ن الم امامکاق یه مشهود است شارح طبق سکچنان
  گوید:همچنین در جایی دیگر می است.

دارم برخى از آنهـا  یه خوش مکدم یمسائل شگفتى د، ن فصلیا قطب راوندى در ۀالبالغمن در شرح نهج
د  «: ه فرموده استکن جمله یر و شرح ایه در تفسکاز جمله آن است ، میرا بگو بـی عننْ بتْرِي مو کْترأَد
ـ عنى از طلحه و زبی؛ خون خود را از بنى عبدمناف گرفتم گفته است؛ »منَاف ـ ر ی ه از خانـدان عبـدمناف   ک

بـن  عبـدالعزى بـن  ر از خاندان اسـد یمره و زببن میرا طلحه از خاندان تیز، ن اشتباه زشتى استیاند. اهبود
هاشم و : انده پسران عبدمناف چهار تن بودهکستند یدام از آن دو از خاندان عبدمناف نکچیقصى است و ه

اشـد از خانـدان عبـدمناف    ن چهار نفـر نب یس از فرزندزادگان اکو هر ، المطلبعبد شمس و نوفل و عبد
  .)214 ص، 11ج، همان( ستین

غَا  «: دیـ فرمامـى ه یشقشق ۀمعروف به خطب، سومکه در خطبه  منین علىؤدر مورد این گفتار امیرالم فَصـ
منظور طلحـه اسـت.   ، به سبب کینه خود از من رویگردان شد امردى از اعضاى شور ؛»رجلٌ منْهم لضغْنه
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در جنـگ بـدر    علـى امـام  زیـرا  ، است وقاصابىبن سعدعتقد است که منظور م قطب راوندىچند هر
گونـه  که نام و نسب او بـدین  سعدپدر  وقاصابىزیرا ، پدرش را کشته بود. و حال آنکه این اشتباه است

در دوره جـاهلى بـه   ، غالببن لوىبن کعببن ةمربن کالببن ةزهربن عبدمنافبن اهیببن مالک: است
  .)159 ص، 1ج، همان( یعى در گذشته استمرگ طب
را بـا   يآور وو رفتـار شـرم   نیامام حس را به مروان نهیک یافکابوجعفر اسبه نقل از  دیالحدیابن اب

ادآور یـ ، فـه بـود  یر و خلیـ ه امک ین خطاب به سر مطهر را هنگامیننگ يشان و خواندن اشعاریسر مطهر ا
  :سدینویشده و م

ـ ح آن است یاما صح، ن گفته استیافى چنکا ابوجعفر اسخ میچند شهر: میگومى ه مـروان در آن هنگـام   ک
ـ ضـمن آن ، العـاص بـوده اسـت   د بنیسعبن نه در آن زمان عمرویر مدینه نبوده و امیر مدیام ه سـر امـام   ک

ـته شـدن امـام    ک اى بـه او نگاشـت و مـژده   اد نامـه یزبن داهللایه تنها عبکبل، اندرا نزد او نبرده نیحس ش
بـه  کـه  درحـالى  و آن رجز را خوانـد و رد کز آن نامه را روى منبر قرائت ین يداد. و يرا به و نیسح

ـ روز بدر. گروهـى از انصـار بـر ا    یبه تالفامروز : گفترد مىکاشاره مى امبریپآرامگاه  ن سـخن او  ی
  .)73- 70 ص، 4ج، همان( »تندشرا ناپسند دا ردند و آنکاعتراض 

  :دیگویم، ردهکبدان استناد  عبدالجبار ةالقضا یضقاه ک یتیدر مورد روا
د هدف شـما از  ییبگو، دیلت و افتخار مصاحبت هستیفض يشما دارا: ر گفتیاز بصره به طلحه و زب يمرد

ـ یا اندیاست  امبریا فرمان پیست؟ آیجنگ چ نـد و  کاف ین نگـاه یشه شما؟ طلحه خاموش ماند و به زم
  م.یمند شوم از آنها برگرفته و بهرهیاار است آمدهینار بسینجا درم و دیاند ابر تو! به ما گفته يوا: ر گفتیزب

 یز بـه جنـگ بـا علـ    یـ ن ریـ زبرده و کـ توبه  طلحهه کرده کن استنباط یت چنین روایبا توجه به ا یقاض
  :دیگویت مین روایبا اجتهاد خود در نقد اد یالحدیابن اب یول، نداشته ياصرار

 یار و ضـعف یبس یح باشد داللت دارد بر حماقتیت صحین روایسست است و اگر ات ین روایاحتجاج به ا
ـ بر فـرض  ، ردهک يان گفتهیازمند به چنیآنها را ن يزیدانستم چه چیاش مک يا، ارکآش یبزرگ و نقص ه ک

  .)317 ص، 9ج، همان( داشتندیده میاش آن را پوشک ياند ان بودهیدر دل خود چن
ا کَـذَبت و لَـا    «: رده و سـخن کـ وارد  ه او بـه امـام  کـ  یل مطاعنیذ ،نظّامدر خصوص  دیالحدیابن اب مـ

در نبـرد بـا    از جانـب امـام   يدیـ ترد، شان گرفتـه یبر ا یاند طعنه در نهروان فرمودهکرا  امام» کُذِّبت
    :ردیگین خرده میخوارج دانسته و چن

زشـت   یشده و سخن یبس بزرگ يدچار خطان مرد یض خود به ایدر تعر کشینظّام ب: مییگوی... پس م
نـد  کعقاب  ین سخنیه او را به سبب چنکنیم از اینکیاو طلب مغفرت م يه از خداوند براکبر زبان رانده 

ـ و پاسخ پـدرش نقـل    در مورد پرسش امام حسن يه وک یتیم. روایو عفو او را خواستار نـه   3،ردهک
در مورد سـران   ه از رسول خدکه تواتر همان است ب کیح است و نه معروف. اما نقل مشهورِ نزدیصح

و آنان  ینکیشان مبارزه میتو با ا«: فرمود یبه عل يه در گفتارکشان نقل شده یات ایخوارج و خصوص
ـ والثدذ و) ه دستش ناقص استکمردى ( دو تن از آنان مخدج، یوبکیرا در هم م ـتان  ( هی ) صـاحب پس

». رفـت  یشدگان به جنگ خـواه ن برونینان و ستمگران و از دکشمانین تو پس از من با پیهمچن، هستند
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ـ ن روایه اکنیرده به اکخ یات آنها توبیات و جزئیاز روا يخبریسبب بنظّام را به يو ـ ی  یچ محـدث یت از ه
رمعـروف را  یت غین روایا، است کیباً به تواتر نزدیه تقرک يات مشهوریتوان در برابر رواینقل نشده و نم

  .)131ـ129 ص، 6ج، همان( تح پنداشیصح
ـ فـى خَ «ر یـ ر مراد امـام از تعب یها در تفسگر در مورد اختالف برداشتید یید در جایالحدابن ابى دار و  ری

رده کـ دگاه را در شـرح آن مطـرح   یـ رده و سـه د کـ به ظاهر الفاظ اسـتناد  ، دوم در خطبۀ »ران و ...یرّ جشَ
ـ خَ«اى رده اسـت. عـده  کر یتفس» رانیرّ جشَ«را به  ىوفه و اصحاب علکرا » ر داریخَ«راوندى : است ر ی
ه کـ را م» خَیر دار« دیالحدابن ابىاما خود ، اندردهکر یتفس هیمعاوگر را به اصحاب یر دیرا شام و تعب »دار
ى یان و فضـا کـ با توجه به عنصر زمان و م راوندىه کش گرفته است. واضح است یرا قر »شَرّ جیران«و 
 دیـ الحدابـن ابـى  اما آنچـه  ، رده استکر یتفس وفه و اصحاب امامکآن را به ، راد شدهیا ه خطبه در آنک

رده کـ ش از بعثت را چنان وصـف  یط پیه حضرت محکاست  امبریتى از پیبر اساس روا، بدان پرداخته
لفـاظ  اد یـ الحدابن ابىش است. یه و قرکم امبریه در مقصود پک» رانیرّ جر دار و شَیفى خَ نتکُ«: است

ح یل صـح کن شـ یـ ر خطبـه را بـه ا  یرده و تفسـ کـ اس یت نبوى قیرا با الفاظ روا نهج البالغهن خطبه از یا
  .)138- 137 ص، 1ج، همان( داندمى

 سـبب ه کـ آن حضـرت اسـت    ۀدافع، اندگرفته است امام علىیه به سک ییهارادیها و اى از طعنکی
ن خبـر دو  یـ در پاسخ و نقـد ا  دیالحدابن ابىبرود.  هیمعاوبه شام نزد  لیعقاز جمله برادرش ، شد افرادى

  :دیگویمل آورده است و یدل
ـ  یاز شهادت امام عل پسل یه عقکن است ینان ایان ثقه و مورد اطمیاجماع راو ش از یبه شام رفت و پ
ـ بود. عق نیرالمومنین با اجازه امیهاى جمل و صفنه بود و عدم حضور وى در جنگیآن در مد ل پـس  ی

  .نه بماندیه در مدکفرمود  و امام دیایوفه بکبه خواهد یمه کنوشت  ت به امامیمکه حیضاز ق
علـت  ، عـاص بن دیسعز به یآمخیاى توبدر نامه هیمعاو هک خبر مشهور استن یا، دیالحدابن ابىل دوم یدل

، شـدم ىخواستى حتماً حاضر مـ اگر از من مى: ا شد. وى گفتین را جویر و عدم حضورش در صفیتأخ
ن بـه  یصـف  در) نـه یه در مدیـ اماى بنـى یبقا( هاشم بودم و اگر ماو برخى از بنى لیعقنار کنه در یاما در مد

ن مقـدار از خبـر   یبـه همـ   دیـ الحدابن ابـى رفتند. مى على کمکز به یهاشم نبنى، میآمدشما مى کمک
  .)250- 249 ص، 10 ج، همان( ندکر سند و منبع استناد مىکبدون ذ، مشهور

ـ یأَما إِنَّه س«: ه فرمودک 56در خطبه  یشارح درباره مصداق سخن امام عل د کیظْهرُ علَ عـب لٌ   يم جـر
ب کأْمرُیجِد فَاقْتُلُوه و لَنْ تَقْتُلُوه أَلَا و إِنَّه سیطْلُب ما لَا یجِد و یلُ ما کأْیرحب الْبلْعومِ منْدحقُ الْبطْنِ  بِسـ یم 

  :سدینویم »یمنِّ ةِلْبرَاءو ا
ـ اببن ادیز، از آن مرده منظور علىکاند ن پنداشتهیارى از مردم چنیبس ـ   ی گـر  یارى دیه بـوده اسـت و بس

، شعبه را منظور داشته است. به نظر منبن ةریه مغکاند اند مقصود او حجاج بوده و گروهى پنداشتهپنداشته
اسـت.   كفتگى بـه خـورا  یه موصوف به پرخورى و شکرا اوست یز، است ه را منظور داشتهیمعاو على
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ه در مـورد  کن حال یه در عیافتاد. معاوش مىیهاروى ران، نشسته چون مىکم او چندان بزرگ بود کش
ه چـون  یمعاو ..ل بوده است.یبخ كدر مورد خورا، دن اموال بخشنده و جواد بوده استیصله دادن و بخش

ـته   ، دینکد و جمع یسفره را بردار: گفتخورد و سپس مىار مىیبس، خوردمى كخورا به خدا سـوگند خس
ـتادند و  یسى را سوى معاوک امبریه پکده است یولى اخبار فراوان رس .ر نشدمیس اما، و ملول شدم ه فرس

ـ امد. دوباره فرستادند همچنان مشغول خوردن بود. پین، او را فراخواندند. مشغول غذا خوردن بود  امبری
ـ  «: باره گفته اسـت نیشاعر در ا »ر مگردانیمش را سکپروردگارا ش«: رد و فرمودکن یبر او نفر ار یچـه بس

، همان( »ه در احشاء آنان استیا معاویگو، است "لیو"مشان چاه کى شیه گوکدوستانى براى من هستند 
  )55ـ54 ص، 4ج 

رد  یخیبنا بر اخبـار تـار  ، اندردهکگمان  هیاب بنادیزرا  مصداق امام یه برخکن شبهه را یا دیالحدیابن اب
  داند.یم هیمعاورده و مصداق آن را ک

ـ   ؛اسـت  اشعثه خطاب به کز ین 16الم کدر مورد  را  ید رضـ یسـ  یخیق تـار یـ تطب دیـ الحدیابـن اب
  :دیگویح خود میتابد و پس از نقل قول صحیبرنم

 نیرالمـؤمن یاز گفتـار ام  ید رضیه سکست ا يریتر از تعبحیه صحکح است ین وجه صحی...در نظر من ا
را اشـعث  » ر بسپاردیسان خود را به دم شمشکه کآن«: ن عبارتیمراد حضرت از ا ید رضیداشته است. س
ـ ییب داد تـا جـا  یه قومش را فرکدانسته ، مامه بودهیه در ک يدیولبن به همراه خالد ه آنهـا را بـه قتـل    ک

ـتانى در   ه کم یغ ندارخ سرایدر تار ياهین قضید. ما چنیرسان آورده مامـه  یمورخان از خالد و اشـعث داس
از ، نـد کش او را رحمـت  یه خداک ید رضیدانم سیفه و نمیحنیمامه از بنیمن است و ینده از کو ، باشند

تر است چه مورخـان  کیقت نزدیم به حقیه دوم نوشتیاما آنچه در حاشرده است؟! کنقل  ین مطلبیجا چنک
  .)296 ص، 1ج ، همان( انداوردهیمامه نیداستانى در از خالد و اشعث 

تـوب  کن اطالعـات در آن م یـ ه اکدر دست داشته است  یتابک یف رضیشرد یه شاکتوان گفت یالبته م
ن مطلـب دچـار   یـ در نقـل ا  یف رضیشره کتوان گفت یز میده و نینرس دیالحدیابن اببوده و به دست 

ـ امـا از ا ، در دسترسش بـوده  یخیاز منابع تار یه انبانکنیا با دیالحدیابن ابه کاشتباه شده است  ه ین قضـ ی
ن یامـا چنـ  ، دیـ جویمـ  یخیه در منابع تارکاوست  ينگریخیاز تار ین ناشیند و اکیم یاطالعیاظهار ب

  ابد.ییرا نم یانیجر
یکُم  فَإِنَّ منْهم ا«: ندیفرمایاز آن م یدر قسمت ه امامکخطاب به مردم مصر  62در نامه  فـ ي شَرِبلَّذ

لَامِ الرَّ    لَـى الْإِسـع لَـه خَتضتَّى رح ملسی نْ لَمم منْهإِنَّ م لَامِ وی الْإِساً فدح دلج و رَامخُ الْحچـه از   ؛»ضَـائ
و از آنـان  ، شراب نوشید و حد اسالم بر او جـارى گردیـد  ـ  مسلمانانـ  آنان کسى است که در میان شما

  :سدینویم هایى بدو عطا گردیدکسى است که به اسالم نگروید تا بخشش
ألن عمرا لم یسلم بعـد  ؛ العاص و لیس بصحیحبن عمرو، عنى بقوله رضخت لهم الرضائخ: و قال الراوندي

ـین و لعمـري إن إسـالم     الفتح و أصحاب الرضائخ کلهم أسلموا بعد الفتح صونعوا على اإلسالم بغنائم حن
  .و إنما کان لمعنى آخر ضیخۀمدخوال أیضا إال أنه لم یکن عن ر عمرو کان
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ـ    از آنان کسى اسـت کـه در میـان شـما    «: اندفرموده ه امامکخرده گرفته و آنجا يراونددر ادامه باز به 
  :سدینویم» شراب نوشید و حد اسالم بر او جارى گردیدـ  مسلمانان

هم به زنا شـد و حـد بـر او    تمغیره مرده است. کاو اشتباه  ،شعبه استبن ةریمقصود مغ: گفته است يراوند
ـیل        باره بادهى نشد و نامى از او درجار ـتان مغیـره را بـه تفص ـیش از ایـن هـم داس نوشى نیامده است. پ

ـ را چه بـه ا  ي. راوندبوده است و نه همراه معاویه مغیره در جنگ صفین نه همراه علىاما ، ایمآورده ن ی
بـن  عقبۀبن در نظر داشته است ولید کسى را که على، دارند یین فن بدان آشنایاب اه تنها اربکچه ، فن

بوده و معاویه و مردم شام را از همگان بیشتر بـه جنـگ    ابى معیط است که از دشمنان سر سخت على
  .)227 ص، 17ج، همان( کرده استتشویق مى على

 حسـن بـه امـام   رمؤمنـان یام ۀه نامـ ک 31 در بخش نامۀ ل ترجمه امام حسنیذ دیالحدیابن اب
دانـم  ه مىکبا آن: دختر مردى را خواستگارى فرمود. آن مرد گفت: دیگومدائنى مى«: دیگویم، است

ه از همـه  کـ دهـم  به تو دختر مى، ر و دلتنگ هستىیگها و سختدهنده زنار طالقیتنگدست و بس
ـ  » اى تـو از همگـان برترنـد   یمردم واال گهرترى و پدر و ن ت یـ ن روایـ ل ایـ در تحل دیـ الحدیابـن اب

امـا در مـورد   ، ح استیصح یعلبن حسنت یو مطالق یسخن مرد در مورد تنگدست«: سدینویم
 »تر بـود گشادهنهیخوتر و سمردم خوش ۀاز هم ه حسنکچرا، ستیدرست ن یو دلتنگ يریسختگ

 یعلـ بـن  ه شمار زنان حسنکند کینقل م یمدائنو در ادامه از قول  .)22-21 ص، 16 ج، همان(
  !)22 ص، همان( هفتاد زن بوده است

ابـوجعفر  را از زبـان اسـتاد خـود     یه درصدد است منحرفان و مخالفـان امـام علـ   ک یدر بخش يو
  :سدینویم رهیابوهرت ین روایا بارةدر، ندکنقل  یافکاس

آمـد  وفه درکآمد به مسجد  ه به عراقیهمراه معاو »سال جماعت«ره در یه چون ابوهرکرد کاعمش نقل مى
بر روى دو زانوى خود نشست و چنـد بـار بـا    ، دیه به استقبال او آمده بودند دکسانى را کثرت کو چون 

ـ د ینکا تصور مىیآ !اى مردم عراق: شانى خود زد و گفتیش بر جلو سر و پیدست خو ـ ه ممک ن اسـت  ک
 امبریه پکدم یبه خدا سوگند شن ؟!منکشتن را در آتش افیدروغ ببندم و خو امن بر خدا و رسول خد

ـ و هر ، ر تا ثوریان عیم؛ نه استیامبر حرمى است و حرم من در مدیبراى هر پ«: فرمودمى ـ س در آن ک ار ک
 ه علـى کرم یگو خدا را گواه مى» د آورد لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر اوستیتازه و بدعتى پد

زه داد و ید او را گرامى داشت و به او جایه رسیاطالع معاوه ب رهین سخن ابوهریدر آن بدعت نهاد. چون ا
غلطـى   ظـاهراً  »رر تا ثـو یان عیم«ه گفته است کره یهرگفتار ابو: میگویمنه گماشت. یومت مدکبه حاو را 
ـ ه است کوهى در مکرا ثور نام یز، ن سخن سرزده استیه از راوى اکاست  ه بـه آن ثـور اطحـل هـم     ک

شـده  وه قرار دارد و به آن اطحل گفته مىکر داخل آن شدند در آن کو ابوب امبریپه کند و غارى یگومى
ـ عـدنان در آن  بن نزاربن مضربن اسیالبن ادبن طابخۀبن عبدمنافبن را اطحلیز، است ن بـوده  کوه سـا ک

ح یعبدمناف است و صـح بن وه است و ثور به آن افزوده شده و او ثورکاطحل نام اصلى اند است و گفته
  .)70 ص، 4ج، همان( وه احدکر تا یان عیه مکن است یآن ا

 محـل دفـن امـام علـى    ، به داورى در مورد آن نشسته اسـت  دیالحدابن ابىه کاز جمله موارد اختالفى 
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ه اصـحاب  کـ ر را یالبعداراالمـاره و نـد  رِ مقابـل د ، وفهکرحبه مسجد جامع ، نهیمد انکاست. وى چهار م
  :  دیگوبرد و مىم مىنا، اندردهکث ادعا یحد

ترنـد و فرزنـدان هـر شـخص بـه گـور       گران آگاهین ادعاها باطل است و فرزندانش به قبرش از دیاۀ هم
را همواره فرزنـدان امـام   یز، ان استکه در نجف است همان مکن قبرى یگانگان آشناترند. ایپدرانشان از ب

ـ ؤم» .ردنـد کارت مىیوم آن را زسرآمدان ق گر بزرگان وید و امام صادق و نیحسنچون  على د ی
باره محل  در نیه از امام حسکآورد با اسناد آن مى نییمقاتل الطالبتى از ابوالفرج در یز رواین مطلب نیا

نار مسجد اشـعث عبـور   کم و از یما شب هنگام از خانه خارج شد«: فرمود دند و امامیدفن پدرش پرس
  .)123- 122 ص، 6ج، همان( »میدینار نجف رسکوفه در کم تا به پشت یردک

تنهـا   و حضـرت فاطمـه   یهجوم به خانه امـام علـ   ةدربار یمرتضدیسه ک يان اخبارین در پایهمچن
  :سدینویم، فه آوردهیسق يانون مقاومت در برابر شوراک

ـ زم بـراى آتـش زدن آن نقـل    یردن هکو جمع  آنچه در مورد هجوم به خانه فاطمه خبـر  ، رده اسـت ک
ـبت داد  کن یتوان چنتنها نمىنه، ردکتوان به آن اعتماد ه نمىکواحدى است  ـ بل، ارى را به صـحابه نس ه ک

  .)34، 20ج، همان( »ز دشوار استیه ظاهراً عادل باشد نکنسبت آن در حق هر مسلمانى 
  :دیگویگر مید ییالبته در جا

ـ است  یاتیظاهر در نزد من صحت روا، ...اما سخن هجوم بر خانه فاطمه ـ یس ه ازک ـ  یدمرتض عه یو ش
ـ ر سزاوار اسـت  کو بر ابوب، از آنها یه برخکبل، نندکیشان نقل میآنچه ا ۀالبته نه هم، وارد شده ه اظهـار  ک

  .)168 ص، 17ج، همان( »را نگشوده بودم!] اش خانه فاطمهک يه اکنیند [بر اکندامت و تأسف 
ش یتـاب خـو  کدر  یمرتضدیسه ک یعیشات یروا یبه برخ یشارح معتزله کد گفت یز بایر نیدر مورد اخ

بـا   يا عنـاد و یش یاز تعصب به مذهب خو ید ناشین را بایدهد و ایت نشان میحساس، رده استکنقل 
  .)1390، و رفعت رحمان ستایش( عه دانستیمذهب ش

ه بر منابع مهم یکبا ت نهج البالغهه شارح کشود یافته میته درکن نیها انمونه یاما با دقت به تمام
ده اصـل هـر   یوشـ کآورده و  يرو یخیداد تاریهر رو ينگریخیبه تار، شیدر دسترس خو یخیارت

ده و بـه فهـم   ینقد نهد و آن را سنج يابد تا صحت و سقم مطالب را در ترازویرا در یخیه تاریقض
  ابد.یح دست یصح

  گيرينتيجه
ل کالم بـه شـ  کـ ر یتـا تفسـ   متعـدد بهـره بـرده    يهـا روشاز  یالم امام علکشرح  يبرا دیالحدیابن اب
را در  یخیتـوان روش تـار  یده مـ یـ ازیبدان دسـت   يه وک ییهاان روشیرد. از میجانبه صورت پذهمه

سـبب شـده    يو ينگـر یخیدانست. تار یخیتار یتوان شرح او را شرحیرو منیرأس آنها دانست و ازا
 یه هـر محققـ  کـ اسـت   ينگـر یخیه توسط تارکچرا، ژه باشدیو يردکیرو یخیبه اخبار تار يرد وکیرو
ش بـدان آلـوده   یه در بحث خوک یگر محققانیمتعصبانه د يهاابد و از دخالتیتواند عمق بحث را دریم



  ۶۱ الحديد در بازيابي بستر تاريخي متن نهج البالغهنگري ابن ابينگاري و تاريخينقش تاريخ

ن امـر  یـ ش توانسـته خـود را در ا  یدر شرح خو دیالحدیابن ابشد. کنار کبه دور باشد و خود را ، اندشده
ر سـبب صـدور   کـ ذ، سخن يایه فضا و جغرافمانند توجه ب ییتوسط ابزارها يه وکچرا، موفق نشان دهد

و و کـ ین یشـرح  يرو شـرح و نیااز، را شرح دهد توانسته سخن امام رمؤمنانیالم امکراد یخ ایو تار
ده است بـا نگـاه بـه    یوشکاو ، ن اساسیمشهور شده است. بر هم یخیتار یبه شرح یعبارتبرجسته و به

در  ينگـر یخیه به تـار کرا  یسانکز نقد غافل نمانده و ه اکضمن آن، را مفهوم ساخته سخن امام، خیتار
، گـران یبـر اسـاس منقـوالت د   ، نسب اشـخاص ، اقیند. نقد طبق سکنقد ، انددقت نداشته یخیاخبار تار

بـه   ينگـر یخیتوانسته در تـار  یه شارح معتزلکاست  ییاز جمله ابزارها یخیات تاریاخبار مشهور و روا
  رد.یگ ارکاخبار مختلف به 

   ______________________ ________________________________   هانوشتپی
آید. وي در هایی که شارح در بیان سخن امام بدان وارد شده است برمیگونی زمینهالحدید، گونهاز نگاهی گذرا بر شرح ابن ابی. 1

- ج روایـی، ــ مـنه  2ـ مـنهج تـاریخی؛   1ترین آنها این موارد است: هایی چند بهره برده است که از مهمشرح خود بر نهج از روش
توان در رأس مناهج این شرح ـ منهج لغوي. منهج و روش تاریخی را می6ـ منهج بالغی؛ 5ـ منهج ادبی؛ 4ـ منهج کالمی؛ 3حدیثی

الحدید در فهـم مـتن نهـج    توان آن را شرحی تاریخی دانست. [در مورد منهج حدیثی ر.ك: بررسی روشهاي ابن ابیدانست و می
در شـرح نهـج البالغـه، دوفصـلنامه      الحدیـد أبـی ابـن ژوهی؛ در مورد منهج لغـوي، ر.ك: روش لغـوي   پالبالغه، دوفصلنامه حدیث

  پژوهشهاي قرآن و حدیث]
ها مفید و ضروري نیست؛ چرا که متن برخی از خطبه ي نهج البالغههاصدور در تمام خطبه و سبب آشنایی با فضاگفتنی است . 2

این گونه موارد فهمیدن آن صفات کند! مسأله اصلی درارد، مثال صفات خداوند را بیان میبه طور تقریب جنبه اخالقی یا اعتقادي د
هاتأثیر چنـدانی در درك محتـواي   این گونه خطبهایراد اساس دستورهاي اخالقی آن خطبه است و دانستن مکان و زمان و عمل بر

براي مطالعۀ بیشتر، ر.ك: فضـاي فرهنگـی ـ اجتمـاعی       رد).عالی آنها نخواهد داشت، (هرچند درك آن از جنبه تاریخی اهمیت دا
  .1389، بهار 1البالغه، فصلنامه مطالعات تفسیري، شهاي نهجخطبهصدور 

در پاسـخ فرمـود:    بینی کرده بود؟ امام علـی این جریان را براي شما پیش این بود که اي پدر! آیا پیامبرپرسش امام حسن. 3
د و مرا نیز باخبر نساخته بود، اما مرا به هر امر حقی امر فرمود و حق نیـز ایـن اسـت کـه بـا نـاکثین و       بینی نکرده بوپیش پیامبر

 قاسطین و مارقین بجنگم!!!



۶۲      ۱۳۹۱وسه، پاييز و زمستان دوم، پياپي سيشماره نهم، ال س  

  ابعمن
  .بیۀدار إحیاء الکتب العرجا، ، بیمحمد أبوالفضل إبراهیم ، تحقیقغهشرح نهج البال ،ق)1378( عبدالحمید، ابن أبی الحدید

 .، تحقیق إحسان عباس، بیروت، دارصادروفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ،ق)1397( بن محمدأحمد، ابن خلکان
 .بیروت، دار الفکر، یۀو النها یۀالبدا ،ق) 1407( أبو الفداء اسماعیلابن کثیر، 

 .دفترنشرالکتابجا، ، بیچ دوم، هغالبالنهجشرح ،)1362، ابن میثم (بحرانى
 نور.، تهران، دانشگاه پیام تاریخ تحلیلی صدر اسالم ،)1385اکبر (حسنی، علی

 ، بیروت، دارالزهراء.عۀب، ط الرامصادر نهج البالغه و أسانیدهق) 1409حسینی خطیب، سید عبدالزهراء (
ـ    121 ، ص1مطالعـات تفسـیري، ش    ،)1389(بهار  البالغههاي نهجخطبهـ اجتماعی صدور فضاي فرهنگیچلقائی، احد، داوري

141. 
 الکبري.میۀالمعارف اإلسالة ق)، تهران، مرکزدائر1416( الکبري میۀالمعارف اإلسال ةدائر

  ، چ دوم، تهران، دریا.ید (آشنایی با نهج البالغه)چشمه خورش ،)1382دلشاد تهرانی، مصطفی (
 ، تهران، دریا.ي حکومت و مدیریت در عهد نامه مالک اشتر)داللت دولت (آیین نامه ،)1388(ـــــ 

، الحدیـد در شـرح نهـج البالغـه    بررسـی روش نقـدي ابـن ابـی     ،)1390ستایش، محمدکاظم و محسـن رفعـت (زمسـتان    رحمان
 .222ـ  177 ، ص36شناسی، شماره شیعه

 ترجمه سید جعفر شهیدي، چ بیست و هشتم، تهران، علمی و فرهنگی. ،)1387بن الحسین (رضی، محمد
 .ةدارالهجر، تحقیق صبحی الصالح، قم ،هنهج البالغ ،ق)1407(ـــــ 

ناسی ارشد، علوم قـرآن و  ، پایان نامه کارشالحدید در شرح نهج البالغهبررسی روش فقه الحدیثی ابن ابی ،)1389رفعت، محسن (
 حدیث، پردیس قم، دانشگاه تهران.

  .80ـ  65 ، ص76ها، ش مقاالت و بررسی ،)83(پاییز و زمستان  اسباب صدور حدیثسلیمانی، داود، 
 ، بیروت، داراالضواء.الثانیۀ ، طلشیعۀالی تصانیف ا یعۀالذّر ،تا)طهرانی، آقابزرگ (بی

 الفکر. مطبعۀ، بیروت، نهج البالغهشروح  ،ق)1403عاملی، حسین جمعه (
 .هران، توست، لثۀالثا ط، تاریخ األدب العربی ،ق)1383( فاخوري، حنا

، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم حدیث، دانشکده علوم حدیث، الحدیدالمنهج اللغوي فی شرح ابن ابی ،)1386فراتی، علی اکبر (
  تهران.

 .1هاي قرآن و حدیث، شپژوهش ،)1388(زمستان  شرح نهج البالغهدر  الحدیدأبیابنروش لغوي ، ـــــ 
، پـژوهش  الحدید در شرح نهج البالغ، تاریخ در آینـه بررسی منابع تاریخی ابن ابی ،)1389فراتی، علی اکبر و محسن رفعت (پاییز 

 .134ـ  105 ، ص27 شماره
  دارصادر.، حقیق إحسان عباس، بیروت، تفوات الوفیات و الذیل علیها ،تا)(بی بن شاکرمحمدی، کتب

  ، تهران، سمت و دانشکده علوم حدیث.روش فهم حدیث ،)1384مسعودي، عبدالهادي (
 ، ترجمه محمد مقدس، چ چهارم، تهران، امیر کبیر.االثنی عشر االئمۀ ةسیر ،)1382معروف حسنی، هاشم (

  .میۀاالسالدارالکتب، تهران، )البالغهبرنهججامعى و زهتا شرح( امامپیام ،)1375(آیت اهللا) ( ناصر، مکارم شیرازى
 .دار العلوم، ، بیروتهالمدخل إلی علوم نهج البالغ ،ق)1423( محسن باقر، موسويال

، الحدیـد در فهـم مـتن نهـج البالغـه     بررسی روشـهاي ابـن ابـی    ،)1390راد، محمدعلی و محسن رفعت (پاییز و زمستان مهدوي
 .78ـ  31 ، ص6پژوهی، شماره حدیث

 .25ـ  4، ص 36آینه پژوهش، ش ،)1374( نگاهی تاریخی به مسأله فقه و زمانمهریزي، مهدي، 
  .المصطفوىمکتبۀ، تهران، هالبالغنهج شرحفی ةالسعادمفتاح ،تا)(بی سید محمد تقى، نقوى قاینى خراسانى

 مکتبـۀ ، تهران، ابعۀ، تصحیح سید ابراهیم میانجی، ط الرلبالغهفی شرح نهج ا عۀمنهاج البرا ،)1358هاشمی خویی، میرزا حبیب اهللا (
 .میۀاالسال


