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چکیده
تقطیع نهجالبالغه همواره زمینهای را فراهم کرد تا برخی بدون توجه به سایر اجزاء ،نظریههایی تقریر کرده و به
نهجالبالغه نسبت دهند .حکمت  764نهجالبالغه که برخی آن را در مدح خلیفه دوم ذکر کردهاند ،در حوزه فضای
صدور ،سند و داللت دارای چالشهای متعددی است ،همچنانکه کالمی دیگر منسوب به علی (ع) در منابع
اهلسنت و با معنای مشابه کالمی ،نیازمند بررسی صحت و سقم این دیدگاه است؛ مقاله حاضر با روش توصیفی-
تحلیلی دیدگاهها درباره هر دو کالم و بررسی آراء متعدد ،این دو بیان را در راستای هم مورد ارزیابی قرار داده است و
نتایج بهدستآمده بیانگر این مطلب هستند که منبع نقل سیدرضی در این دوره موجود نیست و کالم ذکر شده در
مصادر اهلسنت ،دارای اشکاالت متعدد ضعف سندی و محتوایی است و نمیتواند مستندی برای نهجالبالغه باشد و
آنچه برخی در باب استناد کالم مذکور به نامه حضرت در جریان شهادت محمدبن ابیبکر پنداشتهاند ،قابلیت استناد
ندارد .از سوی دیگر کالم منسوب به عایشه با مضمون دو کالم و با توجه به دیدگاه عدهای از پژوهشگران شیعی،
انتساب این سخن به علی (ع) را بهشدت دچار تردید میکند.
کلید واژهها :نهجالبالغه ،علی(ع) و خلفا ،خلیفه دوم ،روایات اهلسنت.

 .1دانشجوی دکتری علوم و معارف نهجالبالغه ،دانشگاه پیامنور ،تهران جنوب ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
Email: ahosseinpa313@gmail.com
* :نویسنده مسئول
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حسینپور اصل و جعفری

 .1مقدمه
کتاب ارزشمند نهجالبالغه ،باگذشت بیش از هزار سال از عمر پربرکت آن همچنان در حوزهها و محافل و
مراکز اسالمی مورد مطالعه ،تحقیق و تدریس است و مفاهیم واالی آن نمایانگر آفریننده این اثر جاودانه
است که هیچگاه غبار زمان پرده کهنگی و فراموشی بر سیمای پرفروغ آن نیفکنده و از جلوه و شکوهش
نکاسته است؛ اما با این وجود اعتبار برخی خطب و کلمات آن به علت عدم عنایت سیدرضی به منابع و در
نتیجه مرسل بودن این کتاب ،توسط عدهای و به دالیل متعدد ،مورد تشکیک واقع شده است،
بهگونهایکه برخی علمای شیعی نیز بهطور ضمنی ،عدم قطعیت سند همه خطب نهجالبالغه را یادآور شده
و احتمال عدمصدور برخی جمالت از علی(ع) را منطقی دانستهاند (جعفری .)701-284/11 :1746 ،به این
مفهوم که مرسل بودن خطبهها و نامهها و کلمات قصار موجود در نهجالبالغه ،یعنی ذکر نشدن اسنادی
برای این بیانات که به طور متصل به معصوم برسد ،موجب شده است شبهاتی به این کتاب از سوی برخی
وارد شود یا برداشتهای نادرست و ناقص از آن بهدست آید؛ حکمت 764از جمله بیاناتی است که نیازمند
تأمل و تحقیق بیشتر است و مقاله حاضر این هدف را در رابطه با بررسی سندی وسیاقی کالم پیگیری
میکند و از منظری خاص بدان میپردازد.
 .1-1بیان مسأله

نوع تعامل علی(ع) با خلفای ثالثه و تأثیر آن در تأیید یا رد عملکرد آنها ،همواره توجه هر دو گروه مذهبی
شیعی و اهلسنت را برای اثبات دیدگاههای خود در طول تاریخ جلب کرده است و مستندات تاریخی و
حدیثی فراوانی در صدد توجیه دو نگرش برآمدهاند که از آن جمله می توان به بخاری در صحیحالبخاری
(م ،)256.االمامه و السیاسه دینوری (م ،)246.انساب االشراف بالذری (م ،)242.الغارات ثقفیکوفی
(م ،)287.تاریخ الیعقوبی یعقوبی (م ،)287.تاریخ الرسل و الملوک طبری (م ،)710.الفتوح ابناعثم (م،)717.
مروج الذهب و معادن الجوهر مسعودی (م ،)776.االرشاد فی معرفةحججاهلل علی العباد شیخ مفید
(م ،)717.الکاملفی التاریخ ابناثیر (م )670.و شرح نهج البالغه ابنابیالحدید (م )656.اشاره کرد.
حکمت  764نهجالبالغه ،حاوی عباراتی است که در آن حضرت با گفتاری پرمعنی اشاره به حاکمی
دارند که بدون ذکر نام ،او را به استقامت و پایداری توصیف میکنند و برقراری دین اسالم را با عبارتَ « :و
ب الدی ُن بج َرانه» ،به وی نسبت میدهند و شارحان نهجالبالغه ،درباره
استَ َق َام َحتَّى َ
َولی ُه ْم َو ٍال فَأَقَ َام َو ْ
ض َر َ
مصداق سخن ایشان ،اختالف کرده و به گروههای متفاوتی تقسیم شدهاند :گروهی حاکم موردنظر را
عبارت از خلیفه دوم ذکر میکنند و عدهای به علت عدمتطابق ویژگیها با حاالت خلیفه دوم و دیگر
سخنان حضرت درباره وی ،این دیدگاه را انکار و به توجیه پرداختهاند و در این میان گروهی دیگر ،اصل
کالم را نفی و آنرا از مجعوالت شمردهاند.
بالدی ُن
تشتت آرا درباره این کالم آنگاه فزونی مییابد که در برخی منابع قدیمی اهلسنت ،عبارت « َ
ض َر َ
بج َرانه» و با بیانی مشابه بیان نهجالبالغه ،به نقل از علی(ع) و با ذکر نام خلیفه دوم بهصورت مجزا نقل
شده است و میتواند زمینهای را برای تحلیل نگرشها درباره کالم مذکور فراهم سازد.
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از اینروی پژوهش حاضر درصدد است با تحلیل دیدگاهها و بررسی اسناد ،فضای صدور ،اعتبار منابع
مذکور و داللت سخنان موردنظر را ارزیابی کند و مصادیق آنرا مورد مداقه قرار دهد تا بدین وسیله به این
سؤاالت پاسخ دهد که:
این کالم ،چه میزان با گفتهها و نوشتههای شارحان نهجالبالغه سازگاری دارد؟
میزان ارتباط و انطباق کالم مورد نظر در منابع اهلسنت با حکمت 764نهجالبالغه چیست و چه
اعتباری دارد؟
هر دو کالم از نظر اعتبار سندی و متنی چگونه تحلیل میشوند؟
 .2-1پیشینة پژوهش
تعامل علی(ع) با خلفای پیشین در نوشتههای متعددی بررسی و تحلیل شده است که از آن جمله بر
اساس نهجالبالغه میتوان به پایاننامه «بررسی تعامل امیرالمؤمنین با خلفا بر اساس نهجالبالغه" ،نوشته
چیتسازیان اشاره کرد که با وجود تحلیل موضوع تعامل ،به کالم موردنظر اشارهای نشده است و
پایاننامههای دیگر در این موضوع عبارتند از" :نحوه تعامل امام علی(ع) با خلفای ثالثه با تأکید بر
احادیث" و "بررسی شیوه تعامالت امام علی با خلفا و تأثیر آن بر تمدن اسالمی".
نوشتههای دیگری که در موضوع مورد نظر شایسته است بدان پرداخت ،نوشتهها و مقاالت به نگارش
درآمده درباره شبهات نهجالبالغه است که از آن جملهاند :پایاننامهای با عنوان "بازخوانی شبهات اعتقادی
و سیاسی-اجتماعی عصر امام علی(ع) و پاسخ آنها در معارف علوی" که بر محور شبهات دوران خالفت
علی(ع) پدید آمده است .اساس پایاننامه "امامت و خالفت از منظر نهجالبالغه با تأکید بر نقد شبهات" به
نگارش معصومه دولتآبادی ،موضوع امامت و خالفت است و با وجود پاسخ به شبهات مرتبط با
نهجالبالغه ،فارغ از کالم موردنظر است .یکی از کتابهای قابل ذکر نیز "نهجالبالغه فی دائرهالتشکیک"
اثر یوسفعلیسبیتی است .مقاالتی نیز در این حوزه نگارش یافتهاند ،مانند" :پاسخی به شبهات پیرامون
نهجالبالغه" ،نوشته شیخمحمدحسنآلیاسین و "دراسه تعالیم عصمهاالئمه فی وصیه اإلمام علی(ع)؛ نقد
نظریه عبدالرحمنالجمیعان"که در هیچیک از آنها ،به کالم موردنظر اشارهای نشده است .از اینروی
باید گفت :پیش از این درباره این موضوع ،پژوهش مستقلی صورت نگرفته است و تنها شارحان
نهجالبالغه همچون :ابنابیالحدید ،ابنمیثمبحرانی ،خویی و ...از باب توضیح کالم به بررسی پرداختهاند
که در ادامه و در صورت نیاز بدانها اشاره میشود.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

کالم موردنظر به علت بیان ویژگیهایی درباره فرد خاص ،دیدگاه حضرت را به تصویر میکشد ،بهویژه
آنکه سیاق ،بیانگر کالم درباره یک حاکم حکومتی است و عدهای آن را عبارت از خلیفه دوم و تأیید
عملکردهای وی در گسترش جهان اسالم میدانند و گروه کثیری از محققان اهلسنت با تأکید بر این
سخن به سمتی سوق داده شدهاند که بر اساس آن تعریف و تمجید حضرت از خلفا و رضایت از انتخاب
آنانرا استنباط میکنند .این کالم با توجه به زمینههای تاریخی و کالمی نیازمند بازنگری و ارزیابی در
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نگرشهای خاص حضرت درباره حکومتهای پیشین است و مواضع سیاسی و اجتماعی علی(ع) برای جامعه
شیعی و اسالمی روشن میگردد تا با الگوگیری از ایشان ،بتوانند عملکردهای حضرت را مورد تحلیل قرار
دهند و از سوی دیگر بررسی دیدگاه اهلسنت ،مورد ارزیابی و نقادی قرار گیرد.
 .2بحث
برای نیل به اهداف پژوهش مورد نظر در این قسمت ،ابتدا آراء متعدد درباره کالم موردنظر مورد بررسی
قرار میگیرد و در ادامه هر دو کالم از نظر تحلیل محتوایی و اعتباری تفحص میشوند.
ب الدی ُن بج َرانه»
 .1-2گونه شناسی آراء درباره فهم عبارت « َ
ض َر َ

ال(ع) فی َك َالٍم لَهَُ :و َو َولی ُه ْم
آنچه در نهجالبالغه و بر اساس نسخ متعدد ذکر شده ،عبارت است ازَ « :و قَ َ
ب الدی ُن بج َرانه» که به نظر میرسد ،قسمتی است انتخاب شده از کالم حضرت،
استَ َق َام َحتَّى َ
َو ٍال فَأَقَ َام َو ْ
ض َر َ

چرا که سیدرضی (فی کالم له( را درباره آن ذکر کرده است و ابنابیالحدید مینویسد« :این سخن از
خطبه بلندى است که آن حضرت به روزگار خالفت خویش ایراد کرده است» (ابنابیالحدید:1785 ،
.)216/20
ابنمیثمبحرانی در تبیین معنای ادبی آن مینگارد(« :جران) :همان جلو گردن شتر است و (ضربه
بجرانه) :بهصورت وصف مستعار ،کنایه از آرامش و پابرجایى اسالم است ،همانطورى که شتر بر زمین
مىخوابد و آرام مىگیرد» .به این مفهوم که حضرت در این کالم ،اظهار میدارند" :و بر آنان فرمانروایى
فرمانروا شد که کار را برپا داشت و استقامت ورزید تا آنکه دین برقرار گردید (بحرانی )767/5 :1762 ،و
جران کنایه از استقرار و ثبات نیز میباشد(باقری کمرهای )571/21 :1756 ،و در حقیقت این سخن اشاره
زیبایى است به وضع شتران هنگامىکه به مقصد مى رسند و از پیمودن راه راحت مىشوند ،استراحت
مىکنند ،آنگونه که گلوگاه خود را بر زمین مىنهند (مکارم ،بیتا.)672/15 :
رویکرد شارحان نهجالبالغه درباره مصداق سخن حضرت به سه شکل قابل پیگیری است ،گروهی
همچون ابنابیالحدید به صورت صریح کالم را درباره خلیفه دوم متذکر میشوند و نویسندگان کتب
دیگری همچون :شرح ابنمیثم بحرانی ،الدره النجفیه و بهج الصباغه آن هنگام که میخواهند این دیدگاه
را ذکر کنند ،آنچه که اظهار میدارند ،کاربرد واژه (المنقول) است که نشانگر اینست که تصریح در دیدگاه
خود نویسنده ندارد ،دالیل این عده در این نظریه بر این مبنا قرار میگیرد که :در زمان او اسالم گسترش
فراوانى یافت و فتوحات زیادى براى مسلمین رخ داد بهگونهاىکه اسالم قسمت عمده جهان متمدن آن
روز روم و فارس را زیر بال و پر خود قرار داد (نک :شوشتری.)510/2 :1746 ،
گروه دوم این کالم را درباره پیامبر اکرم(ص) میدانند که از این افراد میتوان به :عبده ،مغنیه ،دخیل،
موسوی ،مجلسی و مکارم اشاره کرد؛ چنانکه عبده درباره این فراز از کالم حضرت مینویسد :منظور از
والى در این جا پیغمبر اکرم(ص) است که مردم را سرپرستى کرد و سیاست شریعت را در میان آنها
گسترش داد و مغنیه در توضیح آن مینگارد :منظور از والى در این جا رسول(ص) است همانگونه که در
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شرح شیخ محمّد عبده آمده و معنى کالم امام(ع) این است که اسالم در زمین مستقر شد و خداوند به
برکت پیغمبر اکرم(ص) آن را بر ادیان دیگر برترى داد.
گروه آخر نیز از ذکر مصداق کالم پرهیز کرده و تنها به توضیح کالم پرداختهاند که ازجمله آنهاست:
سرخسی ،بیهقی کیذری ،نواب الهیجی و راوندی( .نک :شروح نهجالبالغه در باب کالم مذکور).
در متون حدیثی و تاریخی متقدم اهلسنت و به تبع آن متأخر و معاصر کالمی دیگر از حضرت با بیان:
«استخلف أبوبكر فقام و استقام ثم قام عمر فقام و استقام حتى ضرب الدین بجرانه ثم إن أقواما طلبوا الدنیا یعفو
اهلل عمن یشاء و یعذب من یشاء» آمده است که در آن ،خلیفه دوم به ویژگیهایی مشابه متن نهجالبالغه
متصف میشود (نک :مقدسی27/2 :1720 ،؛ بیهقی227/4 :1708 ،؛ عقیلی)148/1 :1701 ،؛ چنانکه در
برخی متون عبارت (ثم إن أقواما طلبوا الدنیا) ،حذف و تنها به (یعفو اهلل عمن یشاء و یعذب من یشاء) اکتفا
شده است (هیثمی 145/5 :1717 ،و 221/2 :1721؛ سیوطی ،بیتا.)88/70 :
گروه کثیری از محققان اهلسنت براساس کالم حضرت در نهج البالغه و منابع حدیثی خویش این
سخن را درباره خلیفه دوم دانسته و بر این اساس تعریف و تمجید حضرت از خلفا و رضایت از انتخاب آنان
را استنباط میکنند ،بگونهای که این یادکرد به منزله تأیید عملکردی و انتخابی وی از سوی حضرت ،تلقی
میشود.
ابنابیالحدید معتزلی درباره این سخن آورده است :کلمه جران به معنى جلو گلو و این فرمانروا
عمربنخطاب است (همان).
ابنکثیر و در قرن ده هجری ،ابنحجر هیتمی در کتاب (الصواعق المحرقه) ،فصلی با عنوان (فی بَیان أَن
خالفَة أبی بكر) میگشاید و در ضمن آن با این کالم حضرت ،استناد به اثبات خالفت
النَّبی ص َهل نَص على َ
خلفا میکنند (نک :ابنکثیر 250/5 :1704 ،و هیثمی.)40-62/1 :1714 ،
همانگونه که بحرقالیمنی در همین دوران ،اظهار میدارد :زمانی که انصار گفتند :امیری از ما و امیری
از شما باشد ،عمر به آنها گفت :کدامیک از شما نفس خود را پاک شمرده و در نماز بر ابوبکر تقدم میدارد؟
به احماع گفتند :پناه بر خدا .از اینرو اقدام به بیعت با او کرده و میگویند :همانگونه که رسول خدا به
دین او نسبت به ما راضی شد آیا ما به دنیای خود از او راضی نشویم؟"؛ آنگاه وی در ادامه و با استناد به
کالم علی(ع) مینویسد«:پیامبر(ص) ،از ما درباره امارت عهد و پیمانی نگرفتند بلکه ما به نفس و رضایت
خود ابوبکر را برگزیدیم» .وی سپس کالم حضرت را اینگونه ادامه میدهد« :و رحمة اهلل على أبیبكر فأقام
و استقام ثم استخلف عمر و رحمة اهلل على عمر فأقام و استقام حتى ضرب الدین بجرانه» (نک :همو:1786 ،
 68/1و الصالحی الشامی ،بیتا.)702/12 :
احسانالهیظهیر نیز مینویسد« :یاد کرد علیبنابیطالب-رضی اهلل عنه -از فاروق و والیتش ،تصدیق
خواب سید اوالد آدم(ص) و بشارت عمربنخطاب  -رضیاهلل عنه -به آن است ،همانگونه که فرمودندَ « :و
ب الدی ُن بج َرانه» (الهیظهیر ،بیتا.)27/1 :
استَ َق َام َحتَّى َ
َولی ُه ْم َو ٍال فَأَقَ َام َو ْ
ض َر َ

22

بررسی تحلیلی-انتقادی حکمت  764نهجالبالغه ...

حسینپور اصل و جعفری

خضر نیز در تأیید آن مینگارد« :این ثناء نیک نامی ،تنها در کلماتی که از علی(ع) درباره عمربنخطاب
(رضی اهلل عنه) گفته شده است ،محدود نمیشود ،بلکه ،تاریخ عبارات دیگری را نیز رقم زده است و از
ب الدی ُن بج َرانه»؛ تزویج
استَ َق َام َحتَّى َ
جمله آنهاست ،سخن حضرت در نهجالبالغهَ « :و َولی ُه ْم َو ٍال فَأَقَ َام َو ْ
ض َر َ
عمر و دختر علی(ع) که کتب و مصادر شیعه بدان اعتراف کردهاند؛ نامگذاری فرزندان ایشان به نامهای
ابوبکر ،عمر و عثمان و توجه به این نکته که چگونه میتوان نام دشمنان را بر فرزندان نهاد؟»
وی در ادامه و از باب نتیجه ،بار دیگر اظهار میدارد :به علی و چگونگی تطبیق حرف به حرف
ویژگیهای ابوبکر و عمر با رؤیای پیامبر(ص) بنگر که چگونه فاروق را مصداق بشارت ایشان قرار میدهد
و به این مطلب اقرار و اعترف میکند که دین ،زمان مبارک او مستقر شد و اسالم در روزهای خجسته
خالفت وی ،در زمین منزلت یافت .آیا برای شیعه ،تمسکی جز سخن علیبنابیطالب که در نزد ایشان
امام معصوم بدون خطا هست ،وجود دارد؟ (نک :الخضر 722/1 :1728 ،و عمرو کامل عمر:1775 ،
.)611/1
تمیمینجدی نیز این کالم را یکی از تأییدات دیدگاه اهلسنت درباره خالفت پیامبر اکرم(ص) ذکر
میکند و شیعه را به علت اعتقادات خود ،به غلو متهم میکند و ضمن آن مینگارد:
«تنها میتوان -برای شیعه -اظهار دردمندی کرد ،چرا که باید از دسیسه و تملق در دین خارج شد ،آن
زمان که حق از آن خداوند است و زمانی که علی(ع) به آن راضی شده و از حق خود گذشته است؛ چنانکه
واجب است بر ایشان(ع) ،اظهار هر آنچه که خداوند بر ایشان قرار داده است بهعنوان موال و عدم سکوت
در اینباره؛ بلکه ایشان ،هر آنچه بر ایشان و اهلبیتشان و اوصاف شیعیانشان واجب بوده را آشکار
کردهاند ،جز آنچه که درباره ایشان ساخته و پرداخته شده است و آن چیزهایی است که امامیه و باطنیه
درباره ایشان غلو کردهاند .ما از خداوند سالمتی را خواستاریم» (همو 166/1 :1712 ،و نک :بَ ْح َشل:1706 ،
148/1؛ مبارکفوری ،بیتا 726/6 :؛ سالوس272/1 :1727 ،؛ مغراوی ،بیتا 187/1 :و اللکائی:1727 ،
1706/4؛ سلمی700/1 :1771 ،؛ محمودمحمدخلیل784/17 :1717 ،؛ مقریزی 742/17 :1720 ،و
عبدالوهاب.)164/1 :1712 ،
 .2-2گونهشناسی آرا درباره انتساب سخن به امام(ع)
درباره صحت انتساب این سخن به امام علی(ع) چهار دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:
الف :تأیید انتساب سخن به حضرت :این گروه عده کثیری از اهلسنت را شامل میشود که با توجه به
سخن مذکور در منابع پیشین خویش و دیدگاههای مذهبی خاص خود ،آن را برگرفته از کالم حضرت ذکر
میکنند.
ب :رد انتساب سخن به امام علی(ع) :در این میان ویژگیهای خاص کالم و بررسی صدوری توسط برخی
پژوهشگران ،انتساب کالم به حضرت را دچار تردید کرده است.
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این گروه نیز دو دسته هستند ،عدهای این انتساب را به صورت ویژه از جعلیات می دانند که از این
میان میتوان به عالمه امینی در کتاب الغدیر اشاره کرد و عده ای دیگر این انتساب را اشتباه ذکر
میکنند.
تحلیل دالیل هر دو گروه نیازمند بررسی و تعمق بیشتر است که در ادامه بدانها پرداخته میشود:
 .3-2بررسیهای تحلیلی  -انتقادی کالم مورد نظر

بررسی صدوری و سیاقی سخنان مذکور ،نمایانگر نابسامانیهایی است که نیاز به تحفص دارد ،موارد
بهدستآمده بهصورت زیر است:
 .1-3-2آشفتگی فضای صدوری

برای کالم حضرت در نهجالبالغه ،فضای صدوری از سوی شارحان و محققان نهجالبالغه ،بهدست
نمیآید و تنها برخی منابع زمان آنرا به دوران پس از جنگ نهروان مرتبط میدانند ،زمان نقل کالم دیگر
ایشان نیز بر پایه منابع نقل اهلسنت ،متفاوت از نهجالبالغه و به اوایل حکومت بر میگردد.
نتیجه بررسی در منابع شیعی نشان از این مطلب دارد که فارغ از ذکر هر دو کالم ،هستند و آنچه بیان
شده ،تنها عبارت است از استناد کالم به نهجالبالغه .در بین این منابع تنها سخن موسوی ،نویسنده کتاب
تمام نهجالبالغه است که این مطلب را قسمتی از نامه حضرت به یاران خود بعد از کشته شدن محمدبن
ابىبکر ،میداند و درباره آن در کتب حدیثی و تاریخی آمده است:
«عمروبن الحمق و حجربن عدىّ و حبّة العرنى و حارث اعور و عبد اللّه بن سبأ بر امیرالمؤمنین(ع)
داخل شدند و این بعد از فتح مصر بود .على(ع) را غمگین و حزین یافتند .به ایشان گفتند :نظرت را درباره
ابوبکر و عمر به ما بگو؟ على(ع) فرمودند( :آیا براى طرح چنین مسائلى فراغت یافتهاید؟ مصر از دست
رفت و شیعیان من در آنجا کشته شدند .برایتان رسالهاى در این باب خواهم نوشت و به شما از آنچه
پرسیدهاید ،پاسخ خواهم داد و از شما خواستارم که هر چه از حق من تباه کردهاید ،جبران کنید و آن نوشته
را براى شیعیان من بخوانید و همواره یاران حقیقت باشید)» (موسوی.)846 :1746 ،
بر این اساس از دیدگاه وی این کالم ،قسمتی از آن نوشته و نزدیک به دوران پایانی حکومت علی(ع)
است.
ب
در تمامی منابع اهلسنت نیز آنچه که در وصف خلیفه دوم و مجزا از نهجالبالغه ،با عبارت « َ
ض َر َ
الدی ُن بج َرانه» ذکر شده ،عبارتست از جریان جنگ جمل و اکتفا به این نقل حضرت که ایشان اظهار
میدارند ،از سوی پیامبر(ص) ،درباره جانشینی و انتخاب امیر ،عهدوپیمانی بر عهده ما نبوده است و آنگاه
پیگیری تأیید خالفت ابوبکر و بهدنبال آن عمربنخطاب که در بیان حضرت اظهار میشود.
بیان نقل بر اساس اولین مصدر موجود  -الفتن مروزی -بدینگونه است:
َم ی ْع َه ْد إلَینَا َع ْه ًدا نَأْ ُخ ُذ به فی
ْج َمل :إ َّن َر ُس َ
« َع ْن َعلی َرضی اللَّهُ َع ْنهُ أَنَّهُ قَ َ
ول اللَّه َ
ال ی ْوَم ال َ
صلَّى اهللُ َعلَیه َو َسلَّ َم «ل ْ
ف أَبُو
استُ ْخل َ
ص َوابًا فَم َن اللَّه َوإ ْن ی ُ
ْاْل َم َارة َولَك ْن َشیءٌ َرأَینَاهُ م ْن قبَل أَنْ ُفسنَا فَإ ْن ی ُ
ك َخطَأً فَم ْن قبَل أَنْ ُفسنَا ثُ َّم ْ
ك َ
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ب الدی ُن بج َرانه ثُ َّم إ َّن أَق َْو ًاما طَلَبُوا ُّ
استُ ْخل َ
استَ َق َام َحتَّى َ
الدنْیا ی ْع ُفو اللَّهُ
ف عُ َم ُر فَأَقَ َام َو ْ
استَ َق َام ثُ َّم ْ
بَ ْك ٍر فَأَقَ َام َو ْ
ض َر َ
ب َم ْن ی َشاءُ» (مروزی.)86/1 :1712 ،
َع َّم ْن ی َشاءُ َوی َعذ ُ
 .2-3-2اختالف در مصدر سخنان حضرت

بر پایه مطالب پیشگفته ،مصدرشناسی کالم ،ما را با دو مسأله مواجه خواهد کرد ،مصادر اهلسنت که
علی(ع) در جریان جنگ جمل ،این ویژگی را درباره عمر ذکر کردند و مصادر شیعی که بنا به نقلی ،کالم
در جریان شهادت محمدبنابیبکر و پس از فتح مصر ،به نگارش درآمد ،منابع نقل اهلسنت بهترتیب
تاریخی به قرار زیر است:
 -1الفتن :مروزی (222ق)
 -2مسند اْلمام :أحمد بنحنبل شیبانی (271ق)
 -7السنه :شیبانی (284ق)
 -7تاریخ واسط :واسطی ،بَحْشَل (222ق)
 -5الضعفاء الكبیر :عقیلی مکی (722ق)
 -6العلل الواردة فی األحادیث النبویة :بغدادی دارقطنی (785ق)
 -4الدالئل فی غریب الحدیث :عوفی سرقسطی (702ق)
 -8شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة :رازی اللکائی (718ق)
 -2دالئل النبوه :بیهقی
 -10تاریخ دمشق :ابن عساکر (541هـ)
 -11أبكار األفكار فی أصول الدین :سیف الدین آمدى (627ق)
 -12تاریخ اْلسالم َو َوفیات المشاهیر َو األعالم :شمس الدین ذهبی (478هـ)
در منابع شیعی نیز کالم مذکور تنها در نهجالبالغه و خصائص االئمه سیدرضی قابل دستیابی است و
نقل آن با این عبارات در دیگر منابع ،امکانپذیر نیست .از این روی مرحوم عالمه امینى و شهرستانی ،آن
را شدیدا انکار کرده و از مجعوالت ذکر میکنند ،اما اگر چنانچه ،از عبارات تمامی قسمتهای کالم
اغماض و بر اساس دیدگاه موسوی که این کالم را قسمتی از نامه حضرت به شیعیان خویش ،ذکر کرده
است ،توجه شود ،می توان منابع ذیل را نام برد:
 -1االمامه و السیاسه :ابن قُتَیبه جبلی (246ق)
 -2الغارات :ثقفى ،ابراهیم بن محمد (287ق)
 -7الكافی :کلینى (722ق)
 -7المسترشد فی إمامة علیبنأبیطالب علیه السالم :طبرى آملى کبیر (726ق)
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 .3-3-2بررسی صدوری

بدان جهت که الفاظ مورد استناد در منابع اهل سنت به بیان حضرت ،نزدیکتر است ،در ابتداء ،اعتبار و
مسانید نقل های این گروه بررسی و در ادامه ضمن بررسی متون شیعی درباره کالم ،سند نقل نیز مورد
توجه قرار میگیرد:
سند نقل همه منابع اهلسنت ،مشترک و براساس مسند احمدبنحنبل و الفتن مروزی -اولین کتب
نقل ،-عبارت از :سفیان عن األسودبنقیس عن رجل عن علی رضىاهللعنه ،است که بهصورت ارسال از
علی(ع) نقل شده است و در ادامه ،منابع بعدی( ،رجل) را عبارت از عمروبنسفیان ،ذکر کردهاند؛ سپس
نویسندگانی چون :ابنابیعاصم ،بخشل ،اللکائی و دیگرانی پس از آنها ،سَعیدبْنعمرو بن سُفْیان را واسط
پدر و اسود بن قیس ،قرار دادهاند و به این ترتیب ،حدیث از عالی به نازل تبدیل شده است (ابنابیعاصم،
712/2 :1700؛ بخشل148/1 :1706 ،؛ اللکائی.)1706/4 :1727 ،
با توجه به اسناد نقل ،درباره کالم مزبور ،آنچه که بیش از همه نمود دارد ،حدیث از نوع غریب است و
شاید به این دلیل در (الدالئل فی غریب الحدیث) سرقسطی ،ذکر شده است (سرقسطی ()586 :2 ،)1722؛
هر چند نویسنده مزبور در اینباره به سند دیگری اشاره کرده است ،ولی به دو دلیل امکان خروج حدیث از
غربت وجود ندارد:
اوالً :آخرین راوی نقل ،همان عبارت از عمروبنسفیان است و سند بدین صورت نقل شده" :أ ْخبَ َرنَاهُ أَبُو
ب بْ ُن َع ْبدال َْملك ،الد َّ
الَ :خطَبَ نَا
ال:نا َم ْرَوا ُن بْ ُن ُم َعاوی َةَ ،ع ْن َس َّوا ٍرَ ،ع ْن َع ْمروبْن ُس ْفیا َن قَ َ
اش ،قَ َ
ال َْع َالء قَ َ
َّش ُ
ال :نا ال ُْم َسی ُ
ْج َمل" که از یک سوی بررسی آخرین راوی ،اعتبار سند را مشخص خواهد کرد و از
َعلی َرضی اللَّهُ َع ْنهُ ی ْوَم ال َ

سوی دیگر تأییدی بر سند ذکر شده در دیگر منابع وجود ندارد.
ثانیاً :صفحه بعدی کتاب موجود نیست و بررسی اسناد دیگر براساس این کتاب غیرممکن است ،ادامه
مطالب در صفحات بعدی نیز به بررسی لغوی کالم پرداخته است و سند دیگری برای آن بهدست نمیآید.
روایت مزبور ،در (العلل) دارقطنی نیز ذکر شده و وی هر چند به دوازده طریق مختلف سعی در نقل
سند برای آن برآمده است ،ولی از یک سو بهدلیل عدم تأیید اسناد در منابع اولیه و از سوی دیگر
تقسیمبندی تمامی اسناد به دو طریق ایجاد مسأله میکند که آن دو عبارتند از:
 -1بار دیگر آخرین روات در همه اسناد عبارتند از :نقل سفیان ثوری از أسودبنقیس از عمروبنسفیان.
 -2در دیگر اسناد نیز ،آخرین راوی مجهول و با وجود تعدد اسناد به ادعای نویسنده ،روایت بهصورت
َس َود بْن قَی ٍ
س عن َشی ٍخ غَیر ُم َس ًّمى"،
مرسل از حضرت نقل شده است ،آنچه بیان گردیده به صورتهایْ " :األ ْ
َس َود بْن قَی ٍ
َس َود َع ْن َعلی"
َ
س َع ْن َر ُج ٍل َع ْن َعلی"ُ " ،س ْفیا ُن َع ْن َر ُج ٍل َعن ْاأل ْ
"ع ْمرو بْن ُس ْفیا َن ُم ْر َس ًال َع ْن َعلی"ْ " ،األ ْ
1
هستند که در بقیه اسناد ،عبارات مذکور نیز تکرار شده است .
 .1بنا به آنچه ذکر شد بیان منابع به صورت« :استخلف أبوبكر فقام و استقام ثم قام عمر فقام و استقام حتى ضرب الدین بجرانه ثم إن أقواما طلبوا
الدنیا یعفو اهلل عمن یشاء و یعذب من یشاء» است ،چنانکه در برخی متون عبارت (ثم إن أقواما طلبوا الدنیا) ،حذف و تنها به (یعفو اهلل عمن یشاء

و یعذب من یشاء) اکتفا شده است.
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با توجه به مطالب ذکر شده ،سند روایت تنها به سه نفر و بنا به نقل برخی به چهار نفر میرسد که
عبارتند از :سفیانثوری ،اسودبنقیس ،عمرو بن سفیان و بنا به دیدگاه برخی سعید بن عمرو بن سفیان.
سفیان ثوری :با بررسی بیشتر درباره وی آنچه که جلب توجه میکند ،عبارتست از تناقض در عملکرد یا
تعارض در نقل محققان درباره اعتقاد و مذهب وی (خالل1710 ،ق701/2 :؛ ذهبی1717 ،ق260/4 :؛
کلینی .)707/1 :1762 ،سفیان بن سعید بن مسروق ثوری ،فقیه و از علمای اهل حدیث است (ابن سعد،
1705ق )741/6 :که در میان متون اهلسنت ،مقام علمی و عملی او را بسیار ستودهاند (بغدادی ،بیتا:
 )152/2و برخی از اهلحدیث او را امیرالمؤمنین حدیث نامیدهاند (ثوری)12 :1725 ،؛ اما همچنانکه ذکر
شد ،درباره مذهب وی اختالفنظر وجود دارد .در کتابهای رجالی شیعه ،سفیانثوری را شخصیتی
غیرشیعی و غیر قابل اعتماد دانستهاند (حلی 228 :و حرعاملی1702 ،ق .)172 :طریحی او را از کسانی
شمرده است که در لشکر هشامبنعبدالملک شاهد قتل زیدبنعلی بوده است و بر این اساس یا از کسانی
است که در قتل زید شریک بوده است و یا به قتل او کمک کرده است (طریحی .)278/7 :1754 ،در میان
اهلسنت برخی او را شیعه و حتی زیدی دانستهاند؛ ابنندیم با استناد به یک نقل ،سفیان را زیدی مذهب
دانسته است (ابنندیم ،بیتا .)257 :همچنین طبری نقل کرده است که سفیانثوری شیعه بود؛ اما بعد از
آن که به بصره رفت از تشیع برگشت (طبری .)172 :1758 ،محسنامین نیز در اعیان الشیعه به نقل از
حسن السندوبی نویسنده مصری نقل کرده است که او دارای دیدگاههای شیعی بوده است و سلطان
بهخاطر تشیع قصد داشت تا او را دستگیر کند اما او فرار کرد (امین)247/4 :1707 ،؛ هرچند که
ابنابیالحدید به نقل از ابنهیصم انتساب سفیان را به زیدیه ،نه به معنای زیدی بودن آن ،بلکه به معنای
محبت به اهلبیت و مخالفت با بعضی از اعمال بنیامیه میداند (ابنابیالحدید.)741/6 :1786 ،
اسودبنقیس :اسودبنقیس مرادی از اصحاب امیرمؤمنان(ع) است که در جنگهای صفّین و نهروان
در رکاب علی(ع) حضور داشته است (نک :نصربن مزاحم756 :1707 ،؛ طبری 82/5 :1784 ،و امین،
(همو).)772/7 :
عمروبنسفیان :اَبو اَ ْع َور ُسلَمی ،عمرو بن سفیان بن عبدشمسبنسعد ،همپیمان ابوسفیان و از
دولتمردان معاویه بوده و در جنگ اُحد در صف مشرکان حضور داشت و گفتهاند همو بود که نخستین کس
از مسلمانان را به شهادت رساند (واقدی.)766/1 :1266 ،
برخی گفتهاند او صحبت پیامبر را دریافته و از آن حضرت روایت کرده است (یحییبنمعین:1722 ،
 .)77/7برخی دیگر گفتهاند که او در دوران جاهلیت میزیسته و محضر پیامبر را درنیافته و ازاینرو روایات
او از پیامبر «مرسل» است (ابنابیحاتم .)277/7 :1742 ،همچنین به نقل برخی مآخذ ،او در جنگ حنین،
در حالی که مسلمان نبود ،شرکت داشت و پس از آن اسالم آورد (ابنعبدالبر.)178/5 :1285 ،
ابواالعور ،هم پیمان حرببنامیه و پسرش ابوسفیان بن حرب که در جنگ احد و خندق بر ضد
پیامبر(ص) شمشیر میزد ،بود .او خود نیز در جنگ احزاب ،با گروهی از بنیسلیم به یاری قریش شتافت.
پس از آن ،در زمان رسول خدا ،سخنی از او نیست.
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در واقعه اعتراض مصریان بر عثمان ،حامل نامه وی به والی مصر مبنی بر سرکوبی معترضان بود و
هنگام درگذشت عثمان ،کارگزاری معاویه را در اردن برعهده داشت.
در خبری که ابنعساکر آورده است ،پس از انعقاد صلح میان معاویه و امام حسن(ع) ،امام برخی از
یاران معاویه مانند عمرو عاص و ابواعور را سخت مورد انتقاد قرار داد و ابواعور را از کسانی خواند که
پیامبر آنان را لعن کرده است ،اما در گزارش ابن جوزی از این ماجرا نامی از او دیده نمیشود.
به هر روی ،ابواعور تا آغاز جنگ صفین نزد معاویه بود و پس از آن فرماندهی گروهی از سپاه شام
برای جنگ با سپاه علی(ع) در صفین را برعهده داشت .ابواعور از دشمنان سرسخت امام علی(ع) بود،
چنانکه گفتهاند امام پس از جنگ صفین ،او و برخی دیگر از یاران معاویه را در قنوت نماز لعن میکرد
(بالذری.)752-751/2 :1727 ،
سعید بن عمرو بن سفیان :از وی در کتب رجالی اسمی به میان نیامده است.
 دیدگاه محققین درباره سند کالماز نظر سندی ،محققین اهلسنت ،نظرات متفاوتی درباره این کالم ،دارند ،محمدی با وجود استناد به آن
در جهت اثبات عقاید خویش ،مینویسد :در سند آن شخص مجهولی هست که شناخته شده نیست (همو:
بیتا ،)22/1 :همچنانکه شارح مسند احمدبنحنبل ،سند آن را ضعیف توصیف میکند (شیبانی:1721 ،
 277/2و صهیب عبدالجبار )241/20 :2017 ،و عسقالنی مینویسد :رجال سند ثقه هستند غیر از راوی
آخر که اسم او ناشناخته است (همو )541/2 :1712 ،اما برخی دیگر ،روایت را از نوع حدیث حسن ذکر
کرده و آن را معتبر میدانند (نک :ذهبی ،بیتا725/1 :؛ سالوس272/1 :1727 ،؛ مبارکفوری ،بیتا:
 .)726/6دیگر پژوهشگران نیز ،تنها به ذکر منبع نقل اکتفا کرده و اظهارنظری در اینباره ندارند.
حسینی میالنی ،کالم مذکور را به علت مجهول بودن راوی آن از امام(ع) ،فاقد اعتبار میداند،
همچنانکه ذکر میکند :ابنمدینی درباره اسودبنقیس نیز گفته است" :از ده نفر ناشناخته نقل روایت کرده
است و ما میدانیم که ابنمدینی استاد بخاری است" (حسینی میالنی ،)78/7 :1785 ،همچنانکه گفته
شد عالمه امینی صاحب الغدیر ،روایت را در باب غالیان نقل شده از علی(ع) در فضائل خلیفه اول ذکر
کرده و قائل به جعل آن است (امینی ،بیتا.)61/8 :
 تحلیل صدور کالمبراساس منابع اهلسنت ،کالم حضرت پس از جنگ جمل است و در مطالب گذشته ذکر شد که بر پایه
اسناد ،راوی نقل از امام(ع) یا مجهول است و یا عبارت است از :عمرو بن سفیان؛ حال سؤال مهمی که
پیش میآید ،اینست که :اگر بر اساس نقل منابع تاریخی ،عمرو بن سفیان که در زمان عثمان ،در واپسین
نبرد قبرس به سال  26یا  24هجری از طرف معاویه ،در نقش فرمانده سپاه اسالم جنگیده و در واقعه
اعتراض مصریان بر عثمان نیز حامل نامه وی به والی مصر مبنی بر سرکوبی معترضان بود و هنگام
درگذشت عثمان ،کارگزاری معاویه را در اردن برعهده داشته و تا آغاز جنگ صفین نزد معاویه بوده است و
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پس از آن فرماندهی گروهی از سپاه شام برای جنگ با سپاه علی(ع) در صفین را برعهده داشت ،چگونه
میتواند از جریانات جنگ جمل اطالع یابد و به نقل مستقیم روایت از علی(ع) بپردازد؟
با توجه به مطالب پیش گفته ،سند از جهات زیر بدون اعتبار میباشد:
 -1اسناد اکثر روایات ،به واسطه شخص مجهول و بهصورت مرسل در منابع آمده است و منابع بعدی به
ذکر نام اولین راوی ازحضرت پرداختهاند.
 -2راویان حدیث دارای اعتبار کمتری هستند و راویان اصلی ،هریک مشکالت خاصی دارند که عبارتند
از :نقل از مجهوالت ،اختالف اعتقادی و مذهبی با علی(ع) ،دشمنی راوی اول با حضرت و همپیمانی با
بنیامیه ،تشکیک در مذهب و اعتقاد روات و نیز ناشناخته بودن راوی.
 -7امکان دیدار مستقیم عمروبنسفیان با علی(ع) وجود ندارد و نقل اکثر منابع حدیثی متقدم از این
شخص با عنوان (عن رجل) ،داللت بر این مطلب دارد که بعدها افزوده شده است.
 -7روایت از دیدگاه برخی محققان غریب و از منظری دیگر معلول شمرده میشود و به هیچروی امکان
خروج از این ویژگیها را ندارد.
مطلب منقول با اعتقاد راویان تطابق بیشتری دارد و با مذهب شیعه در تعارض است و بنا بر آنچه
برخی صاحبنظران ذکر کردهاند ،احتمال جعلی بودن آنرا افزایش میدهد.
 .7-3-2رویکرد به متن نهجالبالغه
 .1-7-3-2متن نهج البالغه و تحلیل محتوای آن در دیگر منابع

ابنابیالحدید سخن حضرت در نهجالبالغه را برگزیدهای از خطبه طوالنی علی(ع) میداند که به روزگار
خالفت خویش ایراد کردهاند و سید رضی تنها به نقل این قسمت اکتفا کرده است؛ وی بیان خود را
اینگونه پی میگیرد :کلمه جران به معنى جلو گلو و این فرمانروا عمر بن خطاب است و این سخن از
خطبه بلندى است که آن حضرت به روزگار خالفت خویش ایراد کرده و در آن به قرابت خود با
پیامبر(ص) و اختصاص خود به ایشان و اینکه پیامبر(ص) رازهاى خویش را به ایشان فرمودهاند ،اشاره
کردهاند و حضرت ضمن آن مىگویند :و مسلمانان پس از آن حضرت به رأى خویش مردى را برگزیدند
که با وجود ناتوانى و تندى که در او بود به اندازه توان خویش کارها را استوار و نزدیک به صالح ساخت.
پس از او فرمانروایى بر ایشان حاکم شد که کار را برپا داشت و استقامت ورزید تا آنکه دین برقرار شد با
بیراهى و خشونتى که در او بود .سپس سومى را خلیفه ساختند که از خود هیچ اختیارى نداشت ،بستگان او
بر او چیره شدند و او را به سوى هوسهاى خود کشیدند ،همان گونه که دخترکى مىتواند شتر لگام زده
را از پى خود کشد و همواره کار میان او و مردم چنان بود که گاه نزدیک و گاه دور مىشد تا سرانجام بر
او شوریدند و او را کشتند همچون مور و ملخ آهنگ بیعت من کردند.1
ثم ولیهم بعده وال فأقام و استقام حتّى
 .1فاختار المسلمون بعده بارائهم رجال منهم ،فقارب و س ّدد حسب استطاعته على ضعف و عجز كانا فیه ّ
ثم استخلفوا ثالثا لم یكن یملك أمر نفسه شیئا غلب علیه أهله فقادوه إلى أهوائهم كما تقود الولیدة
ضرب ال ّدین بجرانه على عسف و عجز كانا فیه ّ
البعیر المخطوم -فلم یزل األمر بینه و بین الناس -یبعد تارة و یقرب أخرى حتى نزوا علیه فقتلوه -ثم جاءوا بی مدب الدبا یریدون بیعتی
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هر چند وی در ادامه میافزاید :تمام این خطبه معروف است و باید از کتابهایى که در اینباره تألیف
شده است آن را طلب کرد ولی با بررسیهای بیشتر ،مشخص شد که منابع اهل سنت ،فارغ از خطبه
موردنظر وی هستند و نویسندگان پرتوی از نهجالبالغه و مصادر نهجالبالغه نیز بر این مبنا بر خالف
روش متداول خود در بازیابی مصادر نهجالبالغه ،اشارهای به ذکر منبع نمیکنند (طالقانی.)722/5 :1747 ،
این سخن ابنابیالحدید بیانگر این مطلب است که وی به این خطبه غیر از نهج البالغه ،راه داشته است.
 .2-7-3-2بررسی مقایسه ای متن ابنابیالحدید و دیگر متون اهلسنت:

الزم به ذکر است آنچه که منابع نزدیک به نهجالبالغه و پس از آن از اهلسنت ،ذکر کرده اند ،عبارتست
ال َعلیَ :ما َعه َد إلَینَا َر ُس ُ
از حذف گفته های ابنابیالحدید و اکتفای صرف به این مطلب" :قَ َ
صلَّى اهللُ
ول اللَّه َ
استَ َق َام ثُ َّم
استُ ْخل َ
واستُ ْخل َ
ف عُ َم ُر فَ َق َام َو ْ
استَ َق َام ثُ َّم ْ
ف أَبُو بَ ْك ٍر فَ َق َام َو ْ
َعلَیه َو َسلَّ َم فی ْاْل َم َارة َشیئًا َولَك ْن َرأْی َرأَینَاهُ ْ
ب َم ْن ی َشاءُ" ،به
َ
ب الدی ُن بج َرانه" و نیز حذف ادامه مطالب و تنها اکتفا به " َو ی ْع ُفو اللَّهُ َع ْن َم ْن ی َشاءُ َو ی َعذ ُ
ض َر َ

این مفهوم که پس از خلیفه دوم ،مطالب مربوط به عثمان در تمامی منابع حذف شده است و دیگرانی
تنها ،ادامه آن را که مشتمل است بر طعن شدید عثمان ،طلحه ،زبیر و دیگر صحابه با عبارت "ثُم َّ
إن أَق َْواماً
طَلَبُوا ُّ
مور یَقضی اللَّهُ فیه" که به آنچه بر سر امت اسالمی آمد ،اشاره کردهاند (ذهبی ،بیتا:
الدنْیا فَکانَ ْ
ت اُ ٌ
 ،725/1سیوطی ،بیتا88/70 :؛ ابنالملقن 75/1 :1227 ،و بیهقی.)754/1 :1701 ،
همه مطالب داللت بر آن دارند که نوشتههای ابنابیالحدید در هیچیک از منابع اهلسنت قابل
دسترسی نیست و دالیل عمده آن به قرار زیر است:
 )1در نقل ابنابیالحدید به اسم عمر اشاره نشده و وی براساس قرائن کالم ،اسم وی را نتیجه میگیرد.
درصورتیکه در منابع دیگر اهلتسنن ،مستقیم اسم وی آمده است.
 )2در گزارش ابنابیالحدید ،اشاره به صحبت علی(ع) درباره نزدیکی به پیامبر(ص) و اسرارگوئی ایشان با
علی(ع) است و منابع دیگر خالی از این موضوع هستند و تنها به انتخاب مردم اشاره شده است.
 )7ویژگیهای ذکر شده برای خلفای ثالثه همچون :ناتوانی و تندی ابوبکر ،بیراههرفتگی و درشتی عمر و
بیاختیاری عثمان در امر حکومت ،در هیچ یک از منابع ذکر نشده و تنها بیان گردیده است :خلفا به پا
خواستند و استقامت ورزیدند و عمر هم زمینه ثبات و استقرار دین را فراهم کرد.
 )7یکی از علتهای حذف میتواند مطلب منهاجالبراعه باشد که کالم ابنابیالحدید را دلیل ضعف خلفا و
عدمصالحیت ایشان به وجه بلیغ میداند و مینویسد:
خالصه ضعف آنها بدین صورت است که والیت اولین آنها به اختیار مسلمانان ذکر شده است نه به
اذن خدا و نص پیامبر(ص) و بعلت ضعف اختیار مسلمانان در مقابل نص و اذن الهی ،لیاقت و شایستگی
خلفا با این انتخاب فزونی نمییابد و برگزیده ضعیف ،محق خالفت بر مسلمانان نمیشود و ثمره ضعف
آنها نفوذ بنیامیه در روزگار حکومت و تسلط آنها بر مناصب مهم بود که از ظلم و فساد هر آنچه
توانستند ،علیهالسالم انجام دادند تا اینکه استخوانهای ستون پیکر مسلمانان سست شد و با تقسیم به دو
گروه شیعه و سنی همدیگر را کشتند (خویی.)527-571/21 :1758 ،
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به این مفهوم که اگر انتخاب مسلمانان بدون اذن خداوند و تأیید رسول(ص) ،مورد استناد قرار گیرد،
فضلی برای خلیفه منتخب نخواهد بود؛ در حقیقت مبنای بیان وی این مطلب است که در کار حکومتی
مسلمانان ،حکم خدای اسالم و پیغمبر اسالم باید اساس انتخاب قرار گیرد نه خواسته و تمایل مسلمانان و
تا این امر محقق نشود ،ضعف حکومتی و شایستگی پیش میآورد و این در اسالم اتفاق افتاد و منجر به
نفوذ بنیامیه ،دودستگی مسلمانان و کشتار عمومی آنان شد.
 )5وی در ادامه میافزاید :از سوی دیگر ،توصیف توأمان خلیفه دوم به بیراهگی و ناتوانی ،بر عدم
شایستگی او کفایت میکند بویژه آنکه والیت او به اختیار مسلمانان هم نبوده است بلکه به عهدوپیمان
خلیفه اول انجام گرفت .همچنانکه توصیفات وی توسط علی(ع) نیز نیاز به شرح و بیان بیشتر ندارد (نک:
همو).
 )6حسینیمیالنی نیز این کالم را در مقایسه با سخن ابنابیالحدید با این عبارت که( :چگونه است که
منابع از ذکر عثمان بعد از ابوبکر و عمر امتناع کردهاند؟) مورد مذمت قرار داده و مینویسد :آیا وی
استقامت و استواری نورزید و شایسته رحمت نشد؟ (حسینی میالنی.)72-78 /7 :1785 ،
 .3-7-3-2بررسی مقایسهای متن ابنابیالحدید و منابع شیعی

مطالب گذشته بیانگر این مطلب بودند که منابع متقدم شیعی ،کالم حضرت در نهجالبالغه و بهتبع آن
سخن ابنابیالحدید درباره آن را ذکر نکردهاند و تنها منبع موجود در این دوران ،کتاب تمام نهجالبالغه
است که در زمان معاصر و به عنوان مستدرکی بر این کتاب به نگارش در آمده است.
در بررسی مقایسهای نامه حضرت با متن نهجالبالغه ،در نگاه اول ،عبارات متفاوت از یکدیگر هستند،
به این مفهوم که کالم نهجالبالغه و الفاظی که در وصف خلفا در لسان ابنابیالحدید ذکر شده ،در نامه
دیده نمیشود .از نظر محتوایی نیز تفاوتهایی در بین هر دو کالم بهدست میآید که بهصورت زیر است:
 )1آنچه ابنابیالحدید درباره نزدیکی حضرت به پیامبر(ص) نقل کرده که در این تقرب ،اسرار خویش را با
ایشان در میان میگذاشتند در این نوشته وجود ندارد.
 )2نگارش حضرت درباره اخذ حکومت توسط ابوبکر و ویژگیهایش در الغارات به صورت" :فَ تَ َولَّى أَبُوبَ ْك ٍر
ص َد" ،و متفاوت
ور فَی َّ
تل َ
س َر َو َسد َ
ب َو اقْتَ َ
ب َو اقْتَ َ
ص َد" ،در نقل ابنطاووس" :فَ ُولی أَبُو بَ ْك ٍر فَ َق َار َ
َّد َو قَ َار َ
ْك ْاأل ُُم َ
از ابنابیالحدید هستند.
 )7ویژگیهای عمر نیز عبارتند ازَ " :و تَ َولَّى عُ َم ُر ْاأل َْم َر َو َكا َن َم ْرضی السی َرة َمی ُمو َن النَّقیبَة".
 .7-7-3-2نقد کتاب "تمام نهجالبالغه" در استناد کالم امام(ع) و ذکر عبارت "ضرب الدین

بجرانه"

آنچه که نویسنده این کتاب ،کالم حضرت را قسمتی از نامه حضرت میداند ،به دالیل زیر ادعایی بیش
نیست:
 )1ابنابیالحدید با اینکه در شرح خود ،ذکری از این نامه ،به میان میآورد ،در مورد این کالم با نویسنده
کتاب همراهی نمیکند.
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 )2سخنانی که از ابنابیالحدید درباره این کالم آمده و نویسنده کتاب در قسمتهای مختلف دکر کرده
است ،در هیچیک از منابع معتبر اولیه دیده نمیشود.
 )7نویسنده ،قسمتهای مذکور را به نقل از منابعی ذکر میکند که به تمامی بعد از شرح ابنابیالحدید
هستند و در حقیقت مستندات آنها ،همان سخنان اوست.
 )7درباره کالم  764نهجالبالغه و عبارت موردنظر ،هیچ منبع نقلی وجود ندارد و عدمنقل از اعتبار
گفتههای نویسنده میکاهد.
 )5بنظر میرسد عاملی که نویسنده را به این دیدگاه رسانده است ،عبارت باشد از نزدیکی فضای سخن
ابنابی الحدید به نامه امام درباره انتخاب خلفا و اقدام مردم و از سوی دیگر ذکر ویژگیهایی از خلفا در این
نامه .در صورتی که هر دو مطلب متفاوت از هم هستند.
 .7-2عایشه و وصف خلیفه دوم با عبارت "ضربالدین بجرانه"
با بررسی در منابع اهل سنت ،سخنی از عایشه ،جلب توجه میکند که وی در آن ضمن اشاره به رحلت
پیامبر(ص) و خالفت پدر ،به توصیف خلیفه دوم نیز میپردازد و او را با عبارت "ضربالدین بجرانه" ،مورد
تمجید قرار میدهد.
منبع نقل آن در مصادر اهلسنت ،مسند عبداهلل بن احمد ،تاریخ واسط بحشل ،مستدرک حاکم ،فضائل
ابیبکر عشاری و فضائلالصحابه هستند که در آن عایشه در ابتدا اظهار میدارد :پیامبر(ص) وفات یافتند و
بر پدرم ابوبکر چیزهایی فرود آمد که اگر بر کوههای ثابت و محکم فرود میآمد ،آنها به لرزه میافتادند.
ادامه سخنان وی بدین صورت پیگیری میشود که" :شهر مدینه از نفاق و دورویی پر شد و عرب مرتد
شدند و در هیچ نقطهای اختالفی پیش نیامد مگر آنکه پدرم برای بهرهدهی و بینیازی آن بال گشود و او
اینگونه خالفت کرد ،خداوند بر ابوبکر رحمت فرماید که او بپا خاست و پایداری نمود".
ادامه سخنان وی اینگونه ابراز میشود که پس از خلیفه اول ،عمر جانشین شد که خداوند از او راضی
باشد ،پس او نیز به پا خاست و استقامت ورزید تا اینکه دین در زمین ثبات یافت ":ثم استخلف عمر رضی
اهلل على عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدین بجرانه"
آلعیسی ،از جمله نویسندگان است که در کتاب خود با عنوان (دراسة نقدیة فی المرویات الواردة فی
شخصیة عمر بن الخطاب وسیاسته اْلداریة) ،مبحث دوم کتابش را به شهادت صحابه و تابعین درباره فضائل
عمربنخطاب اختصاص داده و در آن ضمن نقل این سخن ،آنرا تأییدی بر گفتهها و دیدگاههای خود قرار
میدهد و درباره سند آن به نقل از عبداهللبن احمدبن حنبل ،مینویسد« :اسناد آن به وی متصل و
مردمانش ثقه هستند و در آن قتاده هست که از تدلیس به دور و از اثبت یاران حسن بصری و بزرگان
ایشان است و همچنین سند آن در نزد عشاری متصل و رجال آن ویژگی مابین ثقه و صدوق دارند» (آل
عیسی.)772/1 :1727 ،
حال با این منابع و ذکر اسناد ،ناقل سخن دیگری برای مدح خلیفه دوم و با عبارت مشابه آنچه در
نهجالبالغه و دیگر مصادر اهلسنت بوده ،بهدست میآید و احتماالتی درباره آن میتوان در نظر داشت:
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 -1با توجه به نتایج این تحقیق ،هر دو سخن از هر دو گوینده ،مجعول و ساخته پرداخته پیروان آن است.
 -2با توجه به ضعف سندی نقل علی(ع) و اعتبار سند سخن عایشه ،آنچه در کتب ذکر شده را باید سخن
عایشه دانست که به عمد به حضرت نسبت داده شده است و نتایج بررسیها حکمت را بدون سند و بدون
ذکر منبع و با اختالف تحلیلی نشان میدهد.
 -7سخنان مقدماتی ذکر شده قبل از وصف خلیفه دوم و تأیید کردههای پدر ،احتمال نقل از لسان عایشه
را افزایش میدهد.
 -7از نظر محتوایی نیز این سخنان با دیدگاه عایشه سازگارتر است تا کالم علی(ع) ،چه آنکه
عمربنخطاب برگزیده ابوبکر است و در نقطه مقابل حضرت به کرات و براساس مستندات تاریخی از
خلیفه دوم نقد کرده اند و حتی آنجا که ابنابیالحدید ،به نقل سخنان دیگری از ایشان میپردازد ،بررسی
سیاقی کالم ،فضلی را برای خلیفه نمیافزاید و شوشتری درباره آن مینویسد :این پدیده  -بر زمین
گذاردن گردن شتر و اسب بر زمین -از عوارض تقطیع کالم است که مذمت تبدیل به منقبت شده است
(شوشتری ،همو.)510/2 :
نتیجهگیری
 -1منقوالت ابنابیالحدید درباره حکمت  764نهجالبالغه ،در هیچیک از مصادر شیعی و اهل سنت
بهدست نمیآید.
 -2سخنی از حضرت که در منابع اهلسنت درباره خلیفهدوم با عبارت "ضربالدین بجرانه" ،نقل شده،
ضعف سندی عمده دارد و از دیدگاه پژوهشگران ،در ردیف احادیث مفرد ،معلل ،نازل و نیز جعلی قرار
میگیرد.
 -7آخرین راوی سند در بسیاری از منابع مجهول و در برخی دیگر عبارت از عمروبنسفیان از دشمنان
علی(ع) است و براساس زمان صدور نقل شده از منابع -جنگ جمل ،-امکان دیدار وی با حضرت و نقل
کالم نبوده است و در هر دو صورت روایت به صورت مرسل در میآید.
 -7مطالب مذکور در منابع اهلسنت با اهداف گویندگان آن سازگاری بیشتری دارد و در همه آنها به
حضرت نسبت داده میشود که پیامبر(ص) ،هیچگاه عهدوپیمانی با مسلمانان درباره جانشینی خویش
نداشتهاند و این مطلب با مسلمات تاریخی و حدیثی متواتر در تناقض است.
 -5آنچه که درباره حکمت  764و در کتاب تمام نهجالبالغه نقل گردیده با هیچ یک از مصادر اولیه شیعه
و سخنان ابنابیالحدید تطابق ندارد و نمیتوان به این کتاب استناد کرد.
 -6سخنی از عایشه درباره خلیفه دوم و با عبارات نقل شده در منابع اهلسنت از علی(ع) ذکر گردیده
است که صاحبنظران اهلسنت ،در توصیف سند آن ،عبارت متصل را استعمال میکنند و رجال آنرا ثقه
و صدوق میدانند و با وجود ضعف سندی نقل حضرت در منابع اهلسنت و عدمدستیابی به سند و منبع
خاص درباره حکمت مورد نظر ،استناد سخن به عایشه صحیحتر است.
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 1708( .-----------ق) .دالئل النبوة .حمقق:عبد املعطی قلعجی .دار الكتب العلمیة .دار الریان للرتاث. حرعاملی ،محمد بن حسن1724( .ق) .الرجال .فاضلی .علی .بیجا .موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. -حسینی میالنی ،علی .)1785( .تشیید المراجعات و تنفید المکابرات .قم :احلقایق.

 حلی ،حسنبنیوسف1702( .ق) .رجال العالمة الحلی .تحقیق محمد صادق بحرالعلوم .قم :الشریف الرضی. -خضر ،محمدسالم1728( .ق) .ثم أبصرت الحقیقة .بینا .بیجا .چاپ دوم.

 -خطیب بغدادی ،احمدبنعلی( .بیتا) .تاریخ بغداد .بیروت :دارالکتب العلمیه.

 -خالل ،احمدبنمحمد1710( .ق) .السنة ،الزهرانی .حتقیق عطیة ریاض ،دار الرایة.

 دارقطنی ،أبوالحسن علی بن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دینار البغدادی1705( .ق) .العللالواردة فی األحادیث النبویة .حتقیق وختریج :حمفوظ الرمحن زین اهلل السلفی .الریاض .دار طیبة.
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حسینپور اصل و جعفری

 -ذهبی ،محمدبناحمد1717( .ق) .سیر اعالم النبالء .تحقیق شعیب االرنووط .چاپ دهم .بیروت :موسسه الرسالة.

 ذهبی ،شمسالدین أبوعبداهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایماز( .بیتا) .تاریخ اْلسالم ووفیات المشاهیرواألعالم .ناشر :املكتبة التوفیقیة.

 سالوس ،علی بن أحمد علی1727( .ق) .مع االثنى عشریة فی األصول والفروع وملحق بها السنة بیان اهلل تعالىعلى لسان الرسول (ص) .دار الفضیلة بالریاض .دارالثقافة بقطر .مصر :مكتبة دارالقرآن .چاپ هفتم.

 سرقسطی ،أبومحمد قاسم بن ثابت بن حزم العوفی1722( .ق) .الدالئل فی غریب الحدیث .تحقیق :محمد بنعبداهلل القناص .ریاض :مكتبة العبیكان.

وج َمی ُل العبر من سیرة خیر البشر (ص) .جدة:
 سُّلَمی ،محمد بن صامل و همکاران1771( .ق)َ .صحی ُح األثَر َ
مكتبة روائع اململكة.

 شیبانی ،أبو عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل؛ مسند اْلمام أحمد بن حنبل1721( .ق) .محقق :شعیب األرنؤوط-عادل مرشد و دیگران .إشراف :عبداهلل بن عبد المحسن الرتكی؛ مؤسسة الرسالة.
 طالقانى ،محمود .)1747( .پرتوى از نهجالبالغه .مصحح :سید محمدمهدى جعفرى .تهران :سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ،چاپ :دوم.
 طریحی ،فخرالدین بن محمد1745( .ش) .مجمع البحرین .تحقیق :احمد حسینی اشکوری .تهران :مرتضوی،چاپ سوم.
 طبری ،محمد بن جریر1758( .ق) .المنتخب من کتاب ذیل المذیل من تاریخ الصحابة والتابعیه .بیروت :مؤسسةاألعلمی للمطبوعات.

1784( .--------------- -ق) .تاریخ الرسل والملوك .بیروت :دارالرتاث.

السنیة .دار القمری.
 -عمرو کامل عمر1775( .ق) .حصان طروادة الغارة الفكریة على الدیار ُّ

 عبدالوهاب بن سلیمان التمیمی النجدی ،أبوسلیمان عبد اهلل بن محمد1712( .ق) .جواب أهل السنة النبویة فینقض كالم الشیعة والزیدیة .ریاض ،اململكة العربیة السعودیة؛ دار العاصمة .چاپ سوم.

المسانید
الب َ
 عسقالنی ،أبوالفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر1712( .ق) .المطَ ُالعالیةُ ب َزَوائد َ
الثّ َمانیة .دارالعاصمة للنشر والتوزیع – دارالغیث للنشر و التوزیع.
 عقیلی ،أبوجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد1707( .ق) .الضعفاء الكبیر .محقق :عبداملعطی أمنی قلعجی؛بریوت .داراملكتبة العلمیة.

 عبدالجبار ،صهیب .)2017( .المسند الموضوعی الجامع للكتب العشرة .کتاب غیرچاپی. کلینی ،محمد بن یعقوب1762( .ش) .اصول الکافی .ترجمه سید جواد مصطفوی .تهران :کتابفروشی علمیهاسالمی.
 اللکائی ،أبوالقاسم هبة اهلل بن الحسن بن منصور الطبری الرازی1727( .ق) .شرح أصول اعتقاد أهل السنةوالجماعة؛ حتقیق :أمحدبن سعدبن محدان الغامدی؛ السعودیة ،دار طیبة.
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 مقریزی ،تقیالدین أحمدبنعلیبنعبدالقادر1720( .هـ) .إمتاع األسماع بما للنبی من األحوال واألموال والحفدةوالمتاع؛ حمقق :حممد عبد احلمید النمیسی؛ بریوت؛ دار الكتب العلمیة.

 مقدسی ،ضیاءالدین أبو عبداهلل محمد بن عبدالواحد1720( .هـ) .األحادیث المختارة أو المستخرج من األحادیثالمختارة مما لم یخرجه البخاری و مسلم فی صحیحیهما؛ حتقیق :معالی األستاذ الدكتور عبدامللك بن عبداهلل بن
دهیش؛ بریوت؛دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع؛ چاپ دوم.

 محمود محمد ،خلیل1717( .ق) .المسند الجامع؛ بریوت ،داراجلیل للطباعة والنشر والتوزیع ،كویت ،شركة املتحدةلتوزیع الصحف واملطبوعات

 مروزی ،أبو عبداهلل نعیم بن حماد بن معاویة بن الحارث الخزاعی1712( .ق) .کتاب الفتن؛ حمقق :مسری أمنیالزهریی؛ قاهرة؛ ناشر :مكتبة التوحید.

 مبارکفورى ،أبوالعال محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم1710( .ق) .تحفة األحوذی بشرح جامع الترمذی؛ بریوت؛دارالكتب العلمیة.

 محمدی ،أبوذر عبدالقادر بن مصطفى بن عبدالرزاق( .بیتا) .حدیث رزیة یوم الخمیس فی الصحیحین؛ بی جا،دراسة نقدیة حتلیلة ،کتاب مشاره گذاری اتوماتیک.

 هیتمی ،ابوالعباس أحمد بن محمد بن علی بن حجر1714( .ق) .الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضاللوالزندقة؛ حمقق:عبدالرمحن بن عبد اهلل الرتكی-كامل حممد اخلراط؛ لبنان؛مؤسسة الرسالة.

 هیثمی ،أبوالحسن نورالدین علی بن أبی بکر بن سلیمان1717( .ق) .مجمع الزوائد و منبع الفوائد؛حمقق :حسامالدین القدسی؛قاهرة؛مكتبة القدسی.

 1721( .--------ق) .غایة المقصد فى زوائد المسند؛ حمقق:خالف حممود عبدالسمیع ،بریوت؛ دارالكتبالعلمیة مغراوی أبو سهل حممد بن عبد الرمحن(بی تا)؛موسوعة مواقف السلف فی العقیدة واملنهج والرتبیة؛القاهرة –
مصر؛املكتبة اإلسالمیة للنشر والتوزیع ،مراكش-املغرب ،النبالء للكتاب.

