بسم اهلل الرحمن الرحیم
چرا در باره نهج البالغه ترديد مىكنند؟
شبهات وارده به نهج البالغه را میتوان به دو بخش تقسیم کرد  :اوال شبهات سندی است که با توجه به دالیل ذکر شده از
سوی اندیشمندان طی سالیان متمادی و در قالب تهیه کتب مستقلی که اسناد و مدارک ثبت وضبط شده نهج البالغه را جمع
آوری کرده اند دیگر جای شک و شبهه ای در این زمینه باقی نمانده ،مگر موارد معدودی که آن هم با توجه به سبک و سیاق
خاص نهج البالغه قابل پاسخ گویی است .اما بخش دوم که شامل شبهات محتوایی می شود جای پردازش و پاسخ گویی دارد
در این قسمت اشاره کوتاهی به پاسخ های داده شده پیرامون برخی شبهات وارده به نهج البالغه می شود .بی تردید آنچه در
ادامه می اید تنها به عنوان نمونه و نه تمام شبهات و تمام پاسخ ها مطرح میشود پس شایسته است عالقمندان برای کسب
اطالعات بیشتر به منابع مرتبط رجوع فرمایند.
"مجموع مطالب نهج البالغه از لحاظ ادبیات عربى بسیار پرارزش ،و چشمهاى گرانقدر و سرشار است .از این رو نمىباید به
خاطر تعصب اشخاص ،یا مردمى که نیروى درک آنها ضعیف است ،و سخنان حكیمانه را قدر نمىدانند ،و توجهى به عواقب
کارها ندارند ،ارزش آن را نادیده گرفت.
سید رضى که بى گفتگو سرآمد شاعران عصر خود بود ،قد علم کرد و براى پیشرفت و تحرک بیشتر ادبیات عربى «نهج
البالغه» را به وجود آورد ،و یک نهضت جدید ادبى را پى ریزى نمود ،به این معنى که از سخنان گهربار و برگزیده امیر بالغت و
پیشواى انشاء و ترسل که کامال به منظور بزرگ او وفق مىداد و گذشته از وثاقت و شایستگى خودش تمام آن مطالب هم
مستند و متكى به دالئل و منابع تاریخى بود ،انتخاب کرد و «نهج البالغه» نامید.
بنا بر این نمىدانم علت چیست که بعضى از برادران ما که خود را منتسب به اهل سنت مىدانند ،فقط به واسطه تأثر خاطرى
که از بعضى مطالب خطبه شقشقیه دارند ،از این کتاب پر ارج نكوهش مىکنند نمىدانم چه باعث شده که بعضى از برادران
شیعه نیز در توثیق این مجموعه ذیقیمت فقط به خاطر خطبهاى که شامل مدح عمر است ،و استبعاد صدور آن از امیر
المؤمنین (علیه السّالم) ،ایستادگى مىکنند ،در حالى که در هر دو خطبه براى ما راه تأویل باز است.
خطبه شقشقیه از سخنان على (علیه السّالم) است
راجع به خطبه شقشقیه مىگوئیم هیچ یک از دانشمندان و کسانى که بهرهاى از علم و دانش دارند ،نمىتوانند آن را از سید
رضى بدانند.
زیرا بیشتر ادباء و دانشمندان عصر سید رضى آن خطبه را در کتابهاى خود نقل کرده و با صراحت مانند سایر مسلمات به على
(علیه السّالم) نسبت دادهاند .مانند وزیر ابو سعید آبى متوفى بسال  244در کتاب «نثر الدرر» و «نزهة االدیب».
بدیهى است که اگر این خطبه ساخته یكى از دانشمندان آن عصر بود ،از نظر علماى عصر پوشیده نمىماند ،و از آن مطلع
مىشدند ،و حس رقابت و معاصرت آنها را وادار مىکرد که سازنده آن را به مردم معرفى کنند ،و بنویسند که از نویسندگان
معاصر است.
دلیل این که خطبه شقشقیه که وزیر آبى در کتاب خود آورده از «نهج -البالغه» سید رضى نگرفته است ،اختالف مختصرى
است که در بعضى الفاظ و جملههاى آن دیده مىشود (چنانكه عنقریب با هم مقایسه مىکنیم).

بعالوه شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان ،عالمه بزرگ و پیشواى دانشمندان عقائد و مذاهب بغداد که خود استاد سید
رضى است ،و در دولت آل بویه مىزیست ،و سید رضى در اوائل سن نزد وى تحصیل کرده ،کتابى را در مناقب ائمه بنام
«ارشاد» تألیف نموده و نزد شیعه
مسلم است که از تألیفات اوست ،بسیارى از خطبههاى امام (علیه السّالم) و از جمله خطبه شقشقیه در آن موجود است .وى
در آغاز نقل خطبه مزبور مىنویسد :گروهى از راویان حدیث به طرق مختلف از عبداللّه بن عباس روایت کردهاند که گفت من
در «رُحبه»«» نزد امیر المؤمنین (علیه السّالم) بودم و از خالفت و این که دیگران در این منصب بر آن حضرت پیشى گرفتند
سخن به میان آمد .حضرت آه سردى از اعماق دل کشید .آن گاه فرمود« :و اللّه لقد تقمّصها ابن ابى قحافة» .این اول خطبه
شقشقیه است که توضیح خواهیم داد.
جا ندارد که گفته شود شیخ مفید این خطبه را از «نهج البالغه» شاگرد خود سید رضى نقل کرده است .زیرا اوال سید رضى در
«نهج البالغه» سند این خطبه را نقل نكرده است ،بلكه فقط مىگوید« :من خطبة له و هى المعروفة بالشّقشقیّة ،أما و اللّه لقد
تقمّصها »...در صورتى که استادش شیخ مفید داستان و سند آن را هم نقل کرده است ،به عالوه شیوه دانشمندان همیشه این
بوده است که شاگردان از استادان خود چیزى نقل مىکردند نه این که استادان از شاگردان دلیل این که شیخ مفید خطبه
شقشقیه را از «نهج البالغه» نقل نكرده اینست که بعضى الفاظ و جمالت آن با هم فرق دارند (چنانكه هنگام مقایسه معلوم
مىشود).
از آنچه گفتیم این نتیجه را مىگیریم که سید رضى خطبه شقشقیه را از منبعى که داشته است گرفته ،و استاد وى شیخ مفید
از منبع دیگرى نقل کرده است ،و وزیر آبى نیز منفردا از منبع سومى اخذ نموده است .درعین حال روح مطلب در همه یكسان
بوده ،و مفاد همه یكى است.
(این که نخست قسمت اول خطبه شقشقیه را که حضرت از ماجراى غصب خالفتش توسط ابو بكر و عمر و عثمان سخن
مىگوید و از جریان سقیفه بنى ساعده و شورائى که عمر تشكیل داد ،و با زد و بند سیاسى خالفت را بدیگران که مىخواستند،
سپردند ،ناله مىکند ،از نهج البالغه سید رضى نقل مىکنیم و سپس شما خوانندگان با آنچه در منابع دیگران از هم عصران او
آمده است مقایسه نمائید تا تفاوت الفاظ و جمالت آن را به خوبى دریابید ،توضیح مىدهیم که ما فقط آن قسمت خطبه را که
از نهج البالغه نقل مىشود ترجمه مىکنیم و به ترجمه بقیه که تقریبا همین معنى را مىدهد نمى پردازیم).
خطبه شقشقیه در نهج البالغه
«اما و اللّه لقد تقمصها ابن ابى قحافة«» و انه لیعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى ،ینحدر عنى السیل ،و ال یرقى الى
الطیر ،فسدلت دونها ثوبا ،و طویت عنها کشحا ،و طفقت ارتأى بین أن اصول بید جذاء او اصبر على طخیة عمیاء یهرم فیها
الكبیر ،و یشیب فیها الصغیر ،و یكدح فیها مؤمن حتى یلقى ربه .فرأیت ان الصبر على هاتا احجى ،فصبرت و فى العین قذى ،و
فى الحلق شجى ،ارى تراثى نهبا ،حتى مضى االول لسبیله فادلى بها الى فالن بعده ،ثم تمثل بقول األعشى.
شتان ما یومى على کورها

و یوم حیان اخى جابر

فیا عجبا بینا هو یستقیلها فى حیاته اذ عقدها الخر بعد وفاته لشد ما تشطرا ضرعیها فصیرها فى حوزة خشناء یغلظ کالمها و
یخشن مسها ،و یكثر العثار فیها و االعتذار منها ،فصاحبها کراکب الصعبة ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقحم ،فمنى الناس،
لعمر اللّه ،بخبط و شماس و تلون و اعتراض ،فصبرت على طول المدة و شدة المحنة ،حتى اذا مضى لسبیله جعلها فى جماعة
زعم انى احدهم ،فیاللّه و للشورى متى اعترض الریب فى مع االول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر لكنى اسففت اذا
اسفوا ،و طرت اذا طاروا ،فصغى رجل منهم لضغنه و مال اآلخر لصهره مع هن و هن ،الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنیه بین

نثیله و معتلفه ،و قام معه بنو ابیه یخضمون مال اللّه خضم االبل نبتة الربیع ،الى ان انتكث فتله و اجهز علیه عمله ،و کبت به
بطنته فما راعنى اال و الناس الى کعرف الضبع ینثالون على من کل جانب حتى لقد وطئ الحسنان و شق عطفاى مجتمعین
حولى کربیضة الغنم ،فلما نهضت باالمر نكثت طائفة و مرقت اخرى ،و فسق آخرون ،کانهم لم یسمعوا کالم اللّه حیث یقول:
«تلک الدار االخرة نجعلها للذین ال یریدون علوا فى االرض و ال فسادا ،و العاقبة للمتقین» بلى و اللّه لقد سمعوها و وعوها و
لكنهم حلیت الدنیا فى اعینهم و راقهم زبرجها اما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة لوال حضور الحاضر ،و قیام الحجة بوجود
الناصر ،و ما اخذ اللّه على العلماء أال یقاروا على کظة ظالم و ال سغب مظلوم ،ال لقیت حبلها على غاربها ،و لسقیت آخرها بكأس
اولها ،و ال لفیتم دنیاکم هذه ازهد عندى من عفطة عنز (قالوا ):و قام الیه رجل من اهل السواد عند بلوغه الى هذا الموضع من
خطبته فناوله کتابا فاقبل ینظر فیه ،فلمّا فرغ من قراءته قال له ابن عباس ،یا امیر المؤمنین لو اطردت مقالتک من حیث
افضیت فقال :هیهات یابن عباس تلک شقشقة هدرت ثم قرّت .قال ابن عباس :فواللّه ما اسفت على کالم قط کاسفى على هذا
الكالم ان ال یكون امیر المؤمنین بلغ منه حیث اراد».
ترجمه خطبه شقشقیه
هان به خدا قسم که پسر ابو قحافه (ابو بكر) خالفت را همانند پیراهن به تن بپوشید ،و حال آنكه خود بهتر مىدانست که مقام
من نسبت به احراز مقام خالفت مانند قطب نسبت به آسیا است .از کوهسار وجود من چشمه سارهاى معارف و علوم سیل آسا
سرازیر مىگردد و هیچ مرغ بلندپروازى به اوج قله بلند مرتبه شخصیت من نمىرسد .پس جامه به یغما رفته را رها نموده ،و از
آن صرف نظر کردم ،و در کار خود اندیشه مىنمودم که آیا با دست کوتاه خود حمله برم یا بر تیرگى نابینائى (ضاللت) صبر و
شكیبائى کنم ،صبرى که بزرگساالن را نابود کرده و نوجوانان را پیر و عصاگیر نموده ،و مؤمن در آن (باید در راه خدا) با
کوشش جان بكند تا پروردگار خود را مالقات کند.
دیدم شكیبائى بهتر و به خرد نزدیکتر است ،پس صبر کردم در حالى که گویا در چشمم خار خلیده و در گلویم استخوان
مانده و میراث خود را تاراج مىدیدم تا این که اولى (ابو بكر) به راهى که باید برود رفت ،و خالفت را بعد از خود به آغوش فالن
(عمر بن خطاب) انداخت.
سپس آن حضرت تمثل به شعر اعشى نمود و فرمود:
شتان ما یومى على کورها

و یوم حیّان اخى جابر

فرقست بین این دو روز ،یک روز سوارى و رنج هامون ،و یک روز دمسازى شاهان و بزم آنان.
عجبا در همان اثناء که (ابو بكر) در حیات خود از آن کناره گیرى مىنمود«» .اکنون براى بعد از مرگ خود بند و پیوند آن را
براى دیگرى (عمر) گره مىزند ،آرى دو پستان این ناقه شیرده را یكى پس از دیگرى سخت دوشیدند .این مرکب زین کرده را
به ناحیه سنگالخى انداخت.
طبعى زننده و ناموزون ،طبعى زشتخو ،زبانى گزنده و آزارده ،گفتارى ناهنجار ،از نزدیک زبر و ناهموار ،لغزشش بسى ،و
پوزشش بسیار ،زندگیش سراسر اشتباه و سراپا اعتراف بوده است.
صاحب آن خوى گستاخ کسى را ماند که بر شترى سرکش ،و سرسخت سوار باشد ،اگر مهارش را واکشد بینى شتر پاره شود ،و
اگر یكسره رها کند ،خود را به پرتگاه مىافكند.

پس ،به خدا سوگند که مردم در زمان او (عمر) گرفتار خبط و اشتباه شده هر دم رنگى به خود گرفته و از راه راست منحرف
گشته و به کجروى مبتال شدند .من در طول این مدت دراز و این محنت و اندوه طاقت فرسا ،صبر و شكیبائى کردم تا این که
او هم به راه خود رفت.
او خالفت را در میان جماعتى (طلحه ،زبیر ،عبد الرحمن بن عوف ،سعد وقاص ،عثمان بن عفان) قرار داد ،و مرا هم یكى از آنها
پنداشت پناه به خدا از شورائى که به دستور او تشكیل شد ().
زمانى مردم در باره شایستگى من با اولى آنها (ابو بكر) شک و تردید کردند و کار به جائى رسیده که امروز با اینان همردیف
شدهام لیكن( ،من بناگزیر در جرگه آنان داخل شدم و هم پرواز آنان گردیدم) هرگاه نشستند باز نشستم و چون پرواز کردند،
بپرواز در آمدم (در همه جا با ایشان مخالفت نكردم) پس مردکى از آنها (سعد وقاص) از روى عداوت و کینه دیرینهاى که
داشت از من روى برتافت ،و یكى دیگر هم (عبد الرحمن بن عوف) براى دامادى و خویشى به (عثمان) به اظهار تمایل کرد«».
تا این که سومى آنها (عثمان) در حالى که انبان شكم را از دو پهلو ما بین دهان و پائین انباشته بود به پا خاست (با این زد و
بند به خالفت رسید) و اوالد پدرانش (بنى امیه) با او همدست شدند ،و مال خدا را همانند سبزه خوردن شتران در بهاران
بلعیدند ،تا این که ریسمان تابیده او واتابیده شد ،و کردار بدش بر سرنوشت او خاتمه داد ،و سیرى شكمش او را برو در
انداخت.
من هیچگاه دلباخته خالفت نبودهام لیكن (بعد از مرگ عثمان) انبوه مردم همانند موى یال کفتار به سوى من شتافتند ،و
چنان در اطرافم ازدحام نمودند که نزدیک بود حسن و حسین در زیر پاى مردم پایمال شوند ،در این کشمكش دو طرف دامن
ردایم پاره شد .همانند گله گوسفند بى چوپان بى صبرانه به دورم حلقه زده دست بردار نبودند ،و چون به امر خالفت بپا
خاستم گروهى پیمان شكستند ،و طایفهاى از زیر بار گران بیعت شانه خالى کردند ،و عدهاى هم از فرمان خدا سرپیچى نموده
و کجروى و ستمگرى کردند ،گوئیا نشنیده بودند که خداوند بزرگ مىفرماید :تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا
فِی الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ«» یعنى این سراى آخرت را ما براى کسانى قرار دادهایم که در روى زمین سرکشى و
تبهكارى نخواهند و عاقبت از آن پرهیزکاران است.
آرى ،به خدا قسم ،اینها بدون شک این آیه را نیک شنیدند ،و خوب به خاطر سپرده بودند ،و لیكن دنیا خود را در نظرشان
بیاراست و زر و زیور آن خیرهشان ساخت هان سوگند به آن خدائى که دانه را شكافت و بنى نوع آدم را بیافرید اگر به مالحظه
حضور آن گروهى نبود که به منزل من در آمدند ،و این که با بودن یارى کننده باید حجت خدا قیام کند ،و این که خدا از
دانشمندان پیمان گرفته که بر حوشى و سیرى ظالم و گرسنگى و بى نوائى مظلوم قرار نگیرند هر چه زودتر عنان این مرکب
سرکش را بر پشتش مىانداختم و انجامش را با جام آغازش سیراب مىکردم (و عطایش را به لقایش مىبخشیدم) شما خود
بهتر مىدانید که دنیاى شما در نزد من از آب بینى بزى بى ارزشتر است روایت شده که چون سخن آن حضرت بدینجا رسید
مردى از اهل سواد«» برخاست ،و نامهاى به آن حضرت تقدیم داشت ،حضرت نامه را گرفت و مشغول مطالعه آن شد ،چون از
خواندن آن فراغت یافت ،عبداللّه بن عباس عرض کرد :یا أمیر المؤمنین چه خوبست گفتارتان را از همان جا که قطع شد ادامه
مىدادید حضرت فرمود :نه نه اى پسر عباس آنچه گفتم شقشقهاى«» بود که در گذشت و سپس در جاى خود فرو نشست ابن
عباس گفت :به خدا قسم بر هیچ سخنى مانند این سخن تأسف نخوردم که امیر المؤمنین به آنجا از سخنان خود که
مىخواست نرسید

خطبه شقشقیه در كتاب «وزير آبى»
قال الوزیر :و ذکرت عنده الخالفة فقال :لقد تقمصها ابن ابى قحافة و هو یعلم ان محلى منها محل القطب ینحدر عنى السیل و
ال یترقى الى الطیر ،فصبرت و فى الحلق شجى و فى العین قذى لما رأیت تراثى نهبا فلما مضى لسبیله صیرها الى اخى عدى،
فصیرها فى ناحیة خشناء تمنع مسها ،و یعظم کالمها ،فمنى الناس بتلوم و تلون و زلل و اعتذار ،فلما مضى لسبیله صیرها الى
فئة و زعم انى احدهم فیاللّه و للشورى متى اعترض فى الریب فاقرن بهذه النظائر ،فمال رجل لضغنه و صغى آخر لصهره ،و قام
ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله و معتلفه ،و قام معه بنو ابیه یهضمون مال اللّه هضم االبل نبتة الربیع ،فلما اجهز علیه عمله و
مضى لسبیله ،ما را عنى اال و الناس سراعا کعرف الضبع ،انثالوا على من کل فج حتى وطئ الحسنان و انشق عطفاى ،فلما
نهضت باالمر نكثت طائفة و مرقت اخرى و فسق آخرون ،کانهم لم یسمعوا کالم اللّه تعالى یقول« :تلک الدار اآلخرة نجعلها
للذین ال یریدون علواً فى االرض و ال فساداً و العاقبة للمتقین» بلى و اللّه لقد سمعوها و لكنهم احلولت الدنیا فى عیونهم و
راعهم زبرجها.
اما و اللّه لو ال حضور الحاضر و لزوم الطاعة و ما اخذ اللّه على العبادان ال یقروا کظلة ظالم و ال سغب مظلوم اللقیت حبلها على
غاربها و لسقیت آخرها بكأس اولها و ال لفیتم دنیاکم هذه اهون عندى من عفطة عنز:
سیّان ما یومى على کورها

و یوم حیّان اخى جابر

فقام رجل من القوم ناوله کتابا شغل به .قال ابن عباس :فقمت الیه و قلت :یا امیر المؤمنین لو بلغت مقالتک من حیث قطعت
فقال :هیهات کانت «شقشقة» هدرت ثم قرت.
خطبه شقشقیه در ارشاد شیخ مفید
اما و اللّه لقد تقمصها ابن ابى قحافة ،و انه لیعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى ،ینحدر عنى السیل ،و ال یرقى الى
الطیر ،لكنى سدلت دونها ثوبا و طویت عنها کشحا و طفقت ارتاءى بین ان اصول بید جزاء او اصبر على طخیة عمیاء یهرم فیها
الكبیر ،و یشیب فیها الصغیر ،و یكدح فیها مؤمن حتى یلقى ربه ،فرایت ان الصبر على هاتا احجى ،فصبرت و فى العین قذى و
فى الحلق شجى ارى تراثى نهبا ،الى ان حضره اجله فأدلى بها الى (عمر) فیا عجبا بینا هو یستقیلها فى حیاته اذ عقدها الخر
بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعیها:
«شتان ما یومى على کورها

و یوم حیّان اخى جابر»

فصیرها -و اللّه -فى ناحیة خشناء یجفو مسها و یغلظ کلمها و یكثر العثار و االعتذار منها ،صاحبها کراکب الصعبة ،ان اشنق
لها خرم و ان اسلس لها عسف ،فمنى الناس -لعمر اللّه -بخبط و شماس و تلون و اعتراض .الى ان حضره الوفاة فجعلها شورى
بین جماعة زعم انى احدهم فیاللّه و للشورى متى اعترض فى الریب مع االولین منهم حتى صرت االن اقرن بهذه النظائر لكنى
اسفت اذا اسفوا :و طرت اذا طاروا صبرا على طول المحنة و انقضاء المدة.
فمال رجل لضغنه و صغى آخر لصهره مع هن و هن ،الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله و معتلفه ،و اسرع معه بنو
أبیه یخضمون مال اللّه خضم االبل نبتة الربیع ،الى ان ثوت بطنته و اجهز علیه عمله ،فما راعنى من الناس االوهم رسل الى
کعرف الضبع یسألوننی ان أبایعهم و انثالوا على حتى لقد وطئ الحسنان و شق عطفاى ،فلما نهضت باالمر نكثت طائفة و مرقت
اخرى و قسط آخرون.
کانهم لم یسمعوا اللّه تعالى یقول« :تلک الدار االخرة نجعلها للذین ال یریدون علوا فى االرض و ال فسادا و العاقبة للمتقین» بلى
و اللّه لقد سمعوها و وعوها و لكن حلیت دنیاهم فى اعینهم و راقهم زبرجها.

اما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة لو ال حضور الحاضر و لزوم الحجة بوجود الناصر ،و ما اخذ اللّه على العلماء ان ال یقاروا الى
اولیاء االمر اال یقروا على کظة ظالم و ال سغب مظلوم اللقیت حبلها على غاربها ،و لسقیت آخرها بكاس اولها و ال لفوا دنیاهم
هذه ازهد عندى من عفطة عنز.
قال :فقام الیه رجل من اهل السواد ،فناوله کتابا فقطع کالمه ،قال ابن عباس :فما اسفت على شیء و ال تفجعت کتفجعى على ما
فاتنى من کالم امیر المؤمنین (علیه السّالم) فلما فرغ من قراءة الكتاب قلت :یا امیر المؤمنین لو اطردت مقالک من حیث
انتهیت الیها فقال :هیهات هیهات یابن عباس کانت شقشقة هدرت ثم قرّت.
خطبه شقشقیه در نسخه برقى از كتاب «علل الشرائع»
و اللّه لقد تقمصها ابن ابى قحافة و انه لیعلم ان محلّى منها محل القطب من الرحى ،ینحدر عنه السیل و ال یرتقى الیه الطیر،
فسدلت دونها ثوبا و طویت عنها کشحا ،و طفقت ارتاءى بین ان اصول بید جزاء او اصبر على طخیة عمیاء ،یشیب فیها الصغیر و
یهرم فیها الكبیر ،و یكدح فیها مؤمن حتى یلقى ربه ،فرأیت ان الصبر على هاتى احجى ،فصبرت و فى القلب قذى و فى الحلق
شجى ارى تراثى نهبا ،حتى مضى لسبیله فادلى بها الى فالن بعده فیا عجبا بینا یستقیلها فى حیاته اذ عقدها الخر بعد وفاته،
فصیرها و اللّه فى حوزة خشناء یخشن مسها و یغلظ کلمها و یكثر العثار و االعتذار منها ،فصاحبها کراکب الصعبة ان عنف بها
حرن ،و ان اسلس بها غسق ،فمنى الناس -لعمر اللّه -بخبط و شماس و تلون و اعتراض مع هن و هن ،فصبرت على طول
المدة و شدة المحنة حتى اذا مضى لسبیله جعلها فى جماعة زعم انى منهم فیا للّه و للشورى ،متى اعترض الریب فى مع االول
منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر ،فمال رجل لضغنه و اصغى آخر لصهره و قام ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله و
معتلفه ،و قام معه بنو ابیه یهضمون مال اللّه هضم االبل نبتة الربیع حتى اجهز علیه عمله و کبت به مطیبته ،فما راعنى اال و
الناس الى کعرف الضبع قد انثالوا على من کل جانب حتى لقد وطئ الحسنان و شق عطفاى ،حتى اذا نهضت باالمر نكثت طائفة
و فسقت اخرى و مرق آخرون کأنهم لم یسمعوا للّه تبارک و تعالى یقول« :تلک الدار االخرة نجعلها للذین ال یریدون علوا فى
االرض و ال فسادا و العاقبة للمتقین».
بلى ،و اللّه لقد سمعوها و لكن احلولت الدنیا فى اعینهم و راقهم زبرجها ،و الذى فلق الحبة و برء النسمة لوال حضور الحاضر و
قیام الحجة بوجود الناصر ،و ما اخذ اللّه على العلماء اال یقروا على کظة ظالم و ال سغب مظلوم ،ال لقیت حبلها على غاربها و
لسقیت آخرها بكأس اولها الفیتم دنیاکم ازهد عندى من عفطة عنز.
قال :و ناوله رجل من اهل السواد کتابا فقطع کالمه و تناول الكتاب.
فقلت :یا امیر المؤمنین لو اطردت مقالتک الى حیث بلغت فقال :هیهات هیهات یابن عباس تلک شقشقة هدرت ثم قرت .قال
ابن عباس :فما اسفت على کالم قط کاسفى على کالم امیر المؤمنین (علیه السّالم) اذ لم یبلغ منه حیث اراد.
خطبه شقشقیه در نسخه جلودى
و اللّه لقد تقمصها اخو تیم و انه لیعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى ینحدر منه السیل و ال یرتقى الیه الطیر ،فسدلت
دونها ثوبا و طویت عنها کشحا و طفقت ارتاءى بین ان اصول بید جزاء او اصبر على طخیة عمیاء یدب فیها الصغیر و یهرم فیها
الكبیر و یكدح مؤمن حتى یلقى اللّه ،فرأیت الصبر على هاتین احجى فصبرت و فى العین قذى و فى الحلق شجى ارى تراثى
نهبا حتى مضى لسبیله عقدها الخى عدى بعده فیا عجبا بینا هو یستقیلها فى حیاته اذ عقدها الخر بعد وفاته فصیرها و اللّه فى
حوزة یخشن مسها و یغلظ کلمها و یكثر العثار و االعتذار فصاحبها کراکب الصعبة ان عنف بها حرن و ان اسلس بها عسف فمنى
الناس بتلون و اعتراض و بلوى مع هن و هن فصبرت على طول المدة و شدة المحنة حتى اذا مضى لسبیله جعلها فى جماعة

زعم انى منهم فیاللّه و للشورى متى اعترض الریب فى مع االول حتى صرت اقرن بهذه النظائر فمال رجل بضغنه و اصغى آخر
لصهره و قام ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله و معتلفه ،و قام معه بنو أبیه یهضمون مال اللّه هضم االبل نبتة الربیع حتى
اجهز علیه عمله ،فما راعنى اال و الناس الى کعرف الضبع قد انثالوا على من کل جانب حتى لقد وطئ الحسنان و شق عطفاى،
حتى اذا نهضت باالمر نكثت طائفة ،و فسقت اخرى و مرق آخرون کأنهم لم یسمعوا قول اللّه تبارک و تعالى :تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ
نَجْعَلُها لِلَّذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی ا ْلأَرْضِ وَ ال فَساد ًا وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ بلى و اللّه لقد سمعوا و لكن احلولت الدنیا فى اعینهم و
راقهم زبرجها و الذى فلق الحبة و برء النسمة لو ال حضور الحاضر و قیام الحجة و ما اخذ اللّه على العلماء ان ال یقرّوا على کظة
ظالم و ال سغب مظلوم و ال لقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بكاس اولها و ال لفیتم دنیاکم عندى ازهد من حبقة عنز
قال :و ناوله رجل من اهل السواد کتابا فقطع کالمه و تناول الكتاب فقلت :یا امیر المؤمنین لو اطردت مقالتک الى حیث بلغت
فقال :هیهات یا بن عباس تلک شقشقة هدرت ثم قرت فما اسفت على کالم قط کأسفى على کالم امیر المؤمنین (صلوات اللّه
علیه) انه لم یبلغ حیث اراد.
دانشمندانى كه پیش از سید رضى اين خطبه را نقل كردهاند
پیش از این اشاره کردیم ،چنین نبوده که خطبه شقشقیه در عصر سید رضى پیدا شده ،و مخصوص کتاب «نهج البالغه» باشد،
و گفتیم که اختالف نسخههاى شقشقیه در کتابهاى «نثر الدرر» و «نزهة االدیب» با نسخه «نهج البالغه» و اختالفى که نسخه
شیخ مفید با آن دارد ،دلیل است که هر کدام از دانشمندان آن را از منبع خاصى گرفتهاند ،و هیچكدام از نقل دیگرى هم
اطالع نداشته است.
همچنین از عنوانى که سید رضى در اول این خطبه دارد «و من خطبة له علیه السّالم المعروفة بالشّقشقیّة» یعنى (یكى از
خطبههاى آن حضرت که معروف به شقشقیه مىباشد) دلیل دیگرى است که این خطبه با همین نام «شقشقیه» میان اهل
علم آن عصر مشهور و معروف بوده است.
معتبرترین برهان بر صحت این ادعاء اینست که این خطبه به خط دانشمندانى پیدا شده است که قبل از عصر سید رضى
مىزیستهاند ،و از محدثین بزرگى روایت شده است که پیش از والدت سید رضى بلكه قبل از تولد پدر وى در گذشتهاند مانند
ابو على جبائى متوفى سال  303ه.
چنانكه شیخ ابراهیم قطیفى در کتاب «الفرقة الناجیه» از وى نقل نموده و گفته است :خطبه شقشقیه را پیش از سید رضى
گروهى از دانشمندان ،از قبیل «ابن عبد ربه» در جزء چهارم کتاب «عقد الفرید»«» و ابو على جبائى در کتاب خود ،و ابن
خشاب در درسش و حسن بن عبد اللّه بن سعید عسكرى در کتاب «المواعظ و الزواجر» ،و شیخ صدوقچرا در باره نهج البالغه
تردید مىکنند
مؤلف« :ابن عبد ربه» یاد شده متوفاى سال  343هجرى مذهب بنى امیه داشته و نسبت به عثمان بن عفان تعصب مىورزیده
است .وى اشعارى در تاریخ خلفاء سروده و در آن معاویه را خلیفه چهارم قلمداد کرده و از عداوت و تعصبى که داشته على
(علیه السّالم) را نام نبرده است ...از این رو بعد از این که چنین شخصى این خطبه را از على (علیه السّالم) نقل کرده ،آیا باز
هم اشخاص منصف در صحت آن تردید خواهند کرد
فیلسوف مورخین ابن ابى الحدید معتزلى در پایان شرح «خطبه شقشقیه» با صراحت هر چه تمامتر مىنویسد« :استاد من ابو
الخیر مصدق بن شبیب در سال  303براى من نقل کرد و گفت که این خطبه (شقشقیه) را نزد «شیخ ابو محمد عبد اللّه بن
احمد» معروف به «ابن خشاب» خواندم ...تا آنجا که استاد گفت من از ابن خشاب پرسیدم آیا به نظر شما این خطبه مجعول
است ...ابن خشاب گفت :نه به خدا من به یقین مىدانم که این خطبه از گفتار على (علیه السّالم) است ،چنانكه مىدانم تو هم

یقین به صدق آن دارى من گفتم :بسیارى از مردم مىگویند این خطبه از سخنان سید رضى است ،ابن خشاب گفت :نه این
نفس گرم و اسلوب بدیع کجا و سید رضى و دیگران کجا ...ما نوشتههاى سید رضى را دیدهایم ،و به روش گفتار ،و طرز
نویسندگى و اسلوب انشاء او آشنا هستیم ،و مىدانیم که با این سخنان (نهج البالغه) هیچگونه سازشى ندارد.
پس ابن خشاب گفت :به خدا قسم من این خطبه را در کتابهائى که دویست سال پیش از والدت سید رضى ،تصنیف شده
است دیدهام ،آرى دیدهام که این خطبه در کتابها نوشته شده است .من آن خطبه را مىشناسم و مىدانم که به خط کدام یک
از علماء و اهل ادب است که پیش از تولد پدر سید رضى مىزیستهاند».
ابن ابى الحدید بعد از نقل گفتار استادش ابو الخیر مصدق مىگوید« :من نیز قسمتهاى زیادى از این خطبه (شقشقیه) را در
تصنیفات استاد شیخ ابو القاسم بلخى پیشواى معتزلیهاى بغداد که در زمان خلیفه المقتدر باللّه عباسى و مدتها پیش از تولد
سید رضى مىزیسته است دیدهام ،و نیز قسمتهاى زیادى از آن را در کتاب ابو جعفر ابن قبه که یكى از دانشمندان شیعه
امامیه است دیدهام ،کتاب ابن قبه بنام «االنصاف» مشهور و معروف است ،ابو جعفر ابن قبه از شاگردان شیخ ابى القاسم بلخى
نامبرده است ،و در آن عصر که هنوز سید رضى به دنیا نیامده بود در گذشته است.»«»...
احمد زکى استاد دانشگاه مصر در کتاب «على بن ابی طالب» صفحه  33سطر  9مىنویسد ...« :از بیانات سابق روشن شد که
«خطبه شقشقیه» پیش از والدت سید رضى با چند طریق که روایت شده است معروف و مشهور بوده است ،بنا بر این جا ندارد
که آن را ضعیف بدانند ،و نمىباید تهمت جعل و ساختگى به آن داد».
استاد فالسفه «ابن میثم بحرانى» متوفاى سال  339هجرى در کتاب «شرح نهج البالغه» گفته است که خطبه شقشقیه را در
کتاب «االنصاف» ابو جعفر قبه رازى که از دانشمندان قرن سوم هجرى است دیده است ،و نیز در نسخهاى که خط ابو الحسن
ابن فرات وزیر «المقتدر باللّه عباسى» در آن بوده ،مشاهده کرده است ،و آن نسخه شصت و چند سال پیش از والدت سید
رضى نوشته شده است.
و دیگر از جمله دانشمندانى که پیش از عصر سید رضى «خطبه شقشقیه» را در کتاب خود نقل کردهاند« ،احمد بن محمد
برقى» متوفاى سال  432هجرى مىباشد .این دانشمند داراى تألیفات زیادى است.
«شیخ صدوق» در کتاب «علل الشرائع» باب  244با اسناد خود از محمد بن على ماجیلویه ،و او از محمد بن قاسم ،و او از
احمد بن ابى عبد اللّه برقى ،و او از پدرش ،و او از ابن ابى عمیر ،و او از ابان بن عثمان ،و او از ابان بن تغلب و او از عكرمه ،و او
از عبد اللّه بن عباس نقل کرده که او گفت :در محضر امیر المؤمنین على بن ابی طالب (علیه السّالم) از خالفت سخنى به میان
آمد آن حضرت فرمود« :و اللّه لقد نقمّصها ابن ابى قحافة ،إلخ».
و نیز از جمله کسانى که (خطبه شقشقیه) را قبل از سید رضى نقل کردهاند« ،عبد العزیز بن یحیى جلودى» است که از
بزرگان دانشمندان قرن سوم هجرى و از کسانى است که خطبههاى امیر مؤمنان (علیه السّالم) را گرد آوردهاند.
شیخ صدوق متوفاى سال  382در کتاب «معانى االخبار» باب  202چنین نقل مىکند« :خبر داد به ما محمد بن ابراهیم بن
اسحاق طالقانى ،او گفت خبر داد به ما عبد العزیز بن یحیى جلودى ،او گفت خبر داد به ما ابو عبد اللّه احمد بن عمار بن خالد،
او گفت خبر داد بما یحیى بن عبد الحمید حمانى و او گفت خبر داد به ما عیسى بن راشد و او از على بن خزیمه ،از عكرمه و
او از ابن عباس نقل کرده که گفت در نزد امیر مؤمنان على (علیه السّالم) از خالفت یاد شد آن حضرت فرمود« :و اللّه لقد
نقمّصها أخو تیم و هو یعلم.»...

ما این خطبه را به همان نحو که جلودى روایت کرده طبق نوشته معانى االخبار نقل کردیم چنانكه مالحظه مىشود نسخه وى
با نسخه برقى کمى با هم فرق دارد ،همان طور که هر دوى آنها با آنچه شیخ مفید در ارشاد آورده است اندکى اختالف دارند ،و
جز شیخ مفید کسى نگفته است که حضرت این خطبه را در (رحبه) القاء فرموده است.
باید توجه داشت که منشأ اختالف روایات و عبارات این خطبه (مانند موضوعات دیگر تاریخى) غالبا نارسائى قوه حافظه راویان
یا اشتباهى است که از نسخه نویسان در هنگام نوشتن ناشى شده است.
و دیگر از جمله کسانى که خطبه شقشقیه را روایت کردهاند حسن ابن عبد اللّه بن سعید عسكرى متوفاى سال ( )393است
چنانكه ابن بابویه شیخ صدوق ،در کتاب (معانى االخبار) باب  202این خطبه را با تفسیر بعضى از کلمات آن از این دانشمند
نقل کرده است ،و این دانشمند مفسر ،از کسانى است که خطبههاى امام (علیه السّالم) را جمع آورى کردهاند.
خالصه آنچه ما بر اثر بررسى و تتبع به دست آوردهایم اینست که نه نفر از بزرگان علماى شیعه و سنى پیش از «سید رضى»
خطبه شقشقیه را در کتابهاى خود نقل کردهاند ،بدینگونه )2( :ابو القاسم بلخى متوفاى سال  323دانشمند بزرگ معتزلى از
علماى قرن سوم هجرى طبق نقل ابن ابى الحدید معتزلى در شرح نهج البالغه جلد اول صفحه  39طبع مصر.
( )4شیخ ابو جعفر ابن قبه رازى از دانشمندان قرن سوم هجرى در کتاب االنصاف طبق نقل ابن میثم بحرانى و ابن ابى الحدید
در شرح نهج البالغه خود.
( )3نسخه خطى قدیمى خطبه شقشقیه به خط وزیر ابو الحسن على بن فرات متوفاى سال  324به نقل ابن میثم بحرانى در
(شرح نهج البالغه).
( )2احمد بن محمد برقى متوفاى سال  432مؤلف کتاب «المحاسن» طبق روایت شیخ صدوق در کتاب علل الشرائع باب 244
چاپ  2489هجرى.
( )3دانشمند مورخ عبد العزیز یحیى جلودى بصرى از علماى قرن سوم هجرى ،طبق نوشته شیخ صدوق در باب  202کتاب
معانى االخبار چاپ  2489ه.
( )3دانشمند محدث حسن بن عبد اللّه بن سعید عسكرى از علماى قرن سوم در کتاب «المواعظ و الزواجر» طبق نقل
«قطیفى» در کتاب «الفرقة الناجیه» و شیخ صدوق در «معانى االخبار» باب  202همان طور که در باال یادآور شدیم وى شرح
بعضى از کلمات این خطبه را با متن آن از این دانشمند بزرگ در کتاب یاد شده نقل کرده است.
( )3دانشمند بزرگ رئیس متكلمین بغداد ابو عبد اللّه محمد بن محمد ابن نعمان معروف به شیخ مفید که از اساتید سید
رضى است ،در کتاب االرشاد (صفحه .)233
( )8ابو سعید منصور ،وزیر آبى ،از دانشمندان قرن چهارم هجرى متوفاى  242در دو کتاب «نثر الدرر» و «نزهة االدیب».
( )9دانشمند معتزلى «محمد بن عبد الوهاب ،ابو على جبائى» متوفاى سال  303بنا بنقل شیخ ابراهیم قطیفى در کتاب
«الفرقة الناجیة».
دفاع از خطبه شقشقیه
خواننده محترم در فصل پیش گروهى از دانشمندان بزرگ را شناختى که «خطبه شقشقیه» را در کتابهاى خود از کسانى که
پیش از والدت «سید رضى» مىزیستهاند از امام (علیه السّالم) نقل کردهاند ،و به زودى نیز گروه دیگرى از محدثین و علماى

موثق و زعماى فرقههاى اسالمى را خواهى شناخت ،پس توبه گفتار آنها و متأخرین امثال آنان در نقل این خطبه ،به نام
سخنان حضرت موالى متقیان اعتماد کن و در آن شک و تردید روا مدار.
زیرا از کتاب نهایه ابن اثیر«» متوفاى  330نقل شده است که او درماده «شقق» اشاره به خطبه شقشقیه کرده است ،و نیز در
مناقب ابن جوزى ،متوفاى سال  393نقل آن از قدماء به نام «گفتار آن حضرت» آمده است و این رأى رزین در نزد علماء و
دانشمندان جریان داشته است.
بنا بر این وجدان انسان منصف ،او را وادار به اعتراف مىکند که این خطبه از امیر مؤمنان على (علیه السّالم) و تمامى آن و
جملههاى آن از زبان على (علیه السّالم) و از تأثرات روحى آن حضرت صادر شده که مىباید از شخصى چون امیر المؤمنین
(علیه السّالم) چنین سخنانى صادر گردیده باشد.
اگر با دقت ،خود این خطبه و جمالت آن را مالحظه کنیم خواهیم دید که اسلوبى که در آن به کار رفته است همان اسلوب
سخنان گهربار على (علیه السّالم) است که در سایر خطبههایش مىبینیم ،و نالهها همان نالهها است و اما این که بعضیها
گفتهاند که بزرگ مردى چون على (علیه السّالم) در اجتماعات مسلمین چنین سخنانى در باره کسانى که پیش از او حكومت
کردهاند نمىگوید ،سخنى است که با واقعیت تطبیق نمىکند ...زیرا کسانى که این خطبه را از آن حضرت نقل کردهاند
نگفتهاند که این خطبه در مجتمع مردم یا بر جمع کثیرى القاء شده است بلكه گفتهاند که این خطبه سخنانى بود که در
«رحبه» ناگهان از دهان آن حضرت صادر شده و یكباره هم فرو نشست.
و از این رو دور نیست که حضرت در نزد افراد نزدیک به خود ،این چنین درد دل کرده و لب به شكوه گشوده باشد در نامهاى
که حضرت به عثمان بن حنیف نوشته ،چنین اظهار مىکند« :بلى کانت فى ایدینا فدک من کلّ ما اظلّته السّماء ،فشحّت علیها
نفوس قوم ،و سخت عنها نفوس قوم :»«»...آرى ،از آنچه آسمان بر آن سایه مىافكند تنها «فدک» در دست ما بود آنهم مورد
طمع و آز گروهى ،و خشم و غضب گروهى دیگر واقع شد که منظور از گروه اول کسانى هستند که در خالفت به حضرت
پیشى گرفتند (ابو بكر ،عمر ،عثمان) و از گروه دیگر اهل بیت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) و خاندان اوست.
امیر مؤمنان (علیه السّالم) در برابر حق سخت گیر و در اظهار عقیده خویش صریح اللهجة بود ،چنانكه عمرو بن العاص را با
تعبیر «پسر نابغه»«» یاد کرده و پیش از آن عثمان بن عفان را سرزنش نموده بود ،و معاویه را به صفت «فاجر پسر فاجر»
حواند خالصه این که چنین سخن (که على علیه السّالم در باره خلفا بدینگونه سخن نگفته است) ما دام که روایت صحیح و
موضوع روشن بود ،نمىتواند انسان کنجكاو حقیقت جو را از جستجوى حقایق باز دارد.
(درپیراموننهجالبالغه ،صفحهى )38

آيا نهج البالغه دستخورده است
عده زیادى از نویسندگان ،از جمله نویسنده بزرگ معتزلى «عبد الحمید بن ابى الحدید» فیلسوف مورخین ،عقیده دارند که
تمام خطبهها و سخنان و نامهها که در نهج البالغه است به طور قطع و یقین از زبان یا قلم على (علیه السّالم) صادر شده است.

«ابن ابى الحدید» در شرح نهج البالغه ،بعد از نقل خطبه مشهور «ابن ابى الشحناء»«» چنین مىنویسد ...« :بسیارى از مردم
هواپرست مىگویند ،بسیارى از مطالب نهج البالغه سخنانى است که بعدها پیدا شده و مردمى از فصیحان شیعه آن را
ساختهاند ،و گاهى برخى از آن را به سید رضى یا دیگرى نسبت مىدهند.
این اشخاص مردمى هستند که عصبیت دیدگان آنها را کور کرده ،و از راه روشن گمراه شدهاند ،و آنچه گفتهاند از قلّت معرفت
آنان از اسلوبهاى سخن ناشى شده است.
در این جا من با سخنى مختصر این طرز تفكر غلط را براى تو خواننده روشن مىسازم و مىگویم :اگر بگویند تمام مطالب این
کتاب (نهج البالغه) ساختگى است ،بال تردید صحیح نیست ،زیرا صحت اسناد بعضى از خطبهها به امیر المؤمنین (علیه
السّالم) از راه تواتر براى ما ثابت شده است و آن را تمام محدثان یا اکثر آنان و بسیارى از مورخان نقل کردهاند ،و اینان
هیچكدام شیعه نبودهاند ،تا نقل آنها را به غرض نسبت بدهند.
و چنانچه گفته شود بعضى از مطالب نهج البالغه صحیح است ،آن نیز بر مدعاى ما خواهد بود ،زیرا کسى که با فن سخن و
خطابه آشنا باشد ،و بهرهاى از علم بیان را دارا و در این خصوص ذوقى داشته باشد ،حتما میان کلمات رکیک و سخنان فصیح
و سخنان اصیل و ساختگى فرق مىگذارد.
اگر تو خواننده جزوهاى ببینى که مشتمل بر سخنان عدهاى از خطباء یا دو نفر از آنها است ،حتما میان سخن آنها فرق
مىگذارى و آنها را از هم تشخیص مىدهى.
ما با همه آشنائى که با شعر و صحت و سقم آن داریم اگر مثال دیوان «ابو تمام» شاعر معروف را ورق بزنیم ،و در اثناى آن
چند قصیده یا یک قصیده را از دیگرى در آن بیابیم ،با ذوق شعرى خود تشخیص مىدهیم که با شعر ابو تمام و راه و روش او
در شعر و شاعرى مباینت دارد.
نمىبینى که دانشمندان شعرشناس ،بسیارى از اشعار را که منسوب به «ابو نواس» است ،از دیوان وى حذف کردهاند .زیرا براى
آنها مسلم شده است ،که از لحاظ الفاظ و سبک با اشعار ابو نواس مناسبت ندارد و در این خصوص جز ذوق خود ،به چیز
دیگرى اعتماد نكردهاند.
تو خواننده نیز وقتى که درست در باره «نهج البالغه» دقت و تأمل کردى ،مىبینى تمام آن از یک سرچشمه جارى شده و
مانند جسم بسیط اسلوب واحدى را تشكیل مىدهد ،که جزئى از آن در ماهیت عین جزء دیگر است ،یا مانند قرآن مجید است
که اول آن مانند وسط آن ،و وسط آن همچون آخر آن مىباشد ،و هر سوره و آیه آن در راه و روش و نظم و فن مانند سایر
آیات و سورهها است.
اگر بعضى از خطبههاى «نهج البالغه» مجعول و تنها بعضى از آن صحیح بود ،هرگز این طور که اکنون هست نمىبود با این
برهان محكم و روشن براى تو خواننده اشتباه کسانى که گمان کردهاند این کتاب بزرگ ،یا قسمتى از آن مجعول و منسوب به
آن حضرت است ،روشن گردید .باید دانست که این افراد که در انتساب «نهج البالغه» به امیر مؤمنان (علیه السّالم) شک و
تردید نمودهاند ،سخنى گفتهاند که نمىتوانند آن را بپذیرند ،زیرا اگر ما در این خصوص فتح باب کنیم ،و در این گونه چیزها
شک و تردید به خود راه دهیم ،نمىتوانیم به سخنانى که از رسول اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) نقل شده است ،اطمینان پیدا
کنیم ،و جایز است که دیگرى خرده بگیرد و بگوید این روایت مجعول است ،و این کالم ساختگى است و به همین نسبت
سخنان و خطبهها و مواعظى که از خلفاى خود ابو بكر و عمر نقل مىکنند ،هم مشمول این شک و تردید واقع شده ،و ممكن
است در صحت انتساب آن شبهه نمود ،و هیچگونه اطمینانى بدان پیدا نكرد.

پس اشكال کنندگان به «نهج البالغه» از هر راهى که احادیث پیغمبر (صلّى اللّه علیه و آله) و خلفاى راشدین و صحابه و
تابعین و شعراء و نویسندگان را معتبر دانسته ،و مستند به آنها بدانند ،بدیهى است که طرفداران امیر المؤمنین (علیه السّالم)
نیز از همان راه مطالب «نهج البالغه» و غیر آن را از آن حضرت دانسته ،و مستند به او مىدانند ...ما که یک فرد معتدل اهل
علم هستیم مىگوئیم :برادران شیعى ما معتقدند که خطبهها و رسالهها و سخنانى که در «نهج البالغه» آمده است ،مانند
خطبهها و سخنانى است که از پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) نقل شده است که بعضى از آنها قطعى الصدور ،و بعضى غیر متواتر
و ظنى السند است ،و حكم به جعل و ساختگى آن نمىکنیم ،مگر این که دلیل علمى بر دروغ بودن آن داشته باشیم همان
طور که صریحا حكم به صحت و استناد آن نمىکنیم مگر بعد از آنكه دلیلى در دست داشته باشیم ،پس اگر کسى چیزى غیر
از این را به ما شیعه نسبت دهد ،تهمت و افتراء به ما زده است.
بنا بر این حق و عدالت که مىباید از آن پیروى نمود به ما حكم مىکنند که هر ارزش و مقامى که براى کتابهاى معتبر و
صحیح دینى قائل هستیم ،همان مقام و ارزش را براى این کتاب با عظمت (نهج البالغه) نیز قائل باشیم ،و اعتراف کنیم که بعد
از قرآن مجید از لحاظ لفظ و معنى بر هر کتاب دیگرى برترى دارد.
پاسخ ایرادهائى که به نهج البالغه نمودهاند
در این که «نهج البالغه» از سخنان امیر المؤمنین (علیه السّالم) است ،از آنچه گفته شد چنان روشن ،و با مالحظه کثرت
اسناد آن بطورى از هر جهت آفتابى گردید ،که جاى گفتگوئى براى خرده گیران باقى نمىگذارد.
مع الوصف بعضى از اشخاص که سوار بر مرکب تعصب و سماجت شده ،و از راه راست منحرف گشتهاند ،از این راه درست روى
برتافته و به ایرادهائى چند چنگ زدهاند که ذیال از نظر خوانندگان مىگذرد:
ايراد اول
نخستین ایرادى که این گونه افراد منحرف عنوان مىکنند موضوع انبوه خطبههاى نهج البالغه و طوالنى بودن آن و دشوارى
حفظ و ضبط آنهاست .زیرا از بر کردن خطبههاى طوالنى و تذکر و یادآوردن آنها پس از مدتى دشوار است.
پاسخ
در پاسخ این ایراد مىگوئیم از بر نمودن خطبههاى نهج البالغه از «معلقات سبع»«» و اشعار طوالنى شعراى عهد جاهلیت که
در عرب معروف است و قصائد مفصلى که از شعراى دیگر باقى مانده است ،دشوارتر نیست.
همچنین حفظ کردن این خطبهها ،از خطبهها و روایات پرارزشى که از پیغمبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) و مردان قبل و بعد
از آن حضرت نقل شده است ،مشكل تر نیست.
بعالوه توجهى که در زمان خلفاى راشدین به حفظ و یادداشت سخنان و مطالب مىشد ،بیشتر و مهمتر بود .در باره عبد اللّه
بن عباس«» نوشتهاند که وى قصائد طوالنى را نخستین بار که مىشنید حفظ مىکرد ،و امثال او حتى تا کنون در میان عموم
مردم عرب زیاد بوده و مىباشد.
بهمین جهت در آن عصر مردم توجه مخصوصى به حفظ خطبههاى امام (علیه السّالم) داشتهاند تا جائى که احمد زکى استاد
دانشگاه مصر در کتاب «على بن ابی طالب» صفحه  243مىنویسد :ادبا و مورخانى که پیش از عصر سید رضى مىزیستهاند
بطور جزم معتقد بودهاند که خطبههاى امام بالغ بر صدها خطبه بوده ،و تنها از مسعودى (مؤلف مروج الذهب) نقل شده است،
که گفته است :آن حضرت چهار صد و هشتاد و چند خطبه ایراد فرموده که بر جاى مانده است.

ايراد دوم
مىگویند بعضى از خطبههائى که در «نهج البالغه» است ،به افرادى از قبیل «قطر خارجى» و غیره نسبت دادهاند.
پاسخ
مىگوئیم :سید رضى در آنچه روایت کرده از دیگران راستگوتر و به سبک بلیغان عرب آشناتر بوده است .از این رو دور نیست
خطبائى که بعد از امام (علیه السّالم) آمدهاند از آن حضرت پیروى نموده و در سخنان خود تقلید کردهاند ،و چه بسا که
خطبههاى امام را به دیگران از سروران خود نسبت دادهاند.
چنانكه عدهاى از پیروان معاویة بن ابى سفیان ،بعضى از خطبههاى حضرت را به وى نسبت داده و از او دانستهاند احمد
زکى«» استاد دانشگاه مصر در این باره مىنویسد :چیزى که انسان کنجكاو و حقیقت جو را در این باره به واقعیات مىرساند،
همانست که «جاحظ» متوفى به سال  433هجرى در کتاب «البیان و التبیین» نوشته است :وقتى معاویه خواست از دنیا برود
به غالمش گفت :چه کسانى در بیرونى هستند غالم گفت :عدهاى از مردم قریش هستند که یكدیگر را به مرگ تو مژده
مىدهند.
معاویه گفت :اى واى چرا چنین مىکنند غالم گفت :نمىدانم.
معاویه گفت :با این وصف به خدا مىدانم که اینها بعد از من به طرف کسى که در باره آنها بدى کند ،نخواهند رفت سپس به
مردم اجازه ورود داد ،و چون همه آمدند پس از حمد و ثناى مختصر این خطبه را ایراد کرد« ...جاحظ» خطبه وى را تا آخر
نقل کرده و سپس مىنویسد :خداوند تو خواننده را حفظ کند .در این خطبه چند چیز شگفت آور است :نخست آنكه این کالم
با آنچه معاویه مردم را بدان سبب به نزد خود فرا خواند شباهت ندارد.
دوم این که راه و روش سخن گفتن و تقسیم مردم به چند طبقه (که در خطبه منسوب به معاویه آمده) و اخبار و سرگذشت
آنها و آنچه از قهر و غلبه و ذلت و محافظه کارى و ترسى که مردم دارند ،به سخنان على (علیه السّالم) شبیهتر است تا معاویه
و از لحاظ معانى آن نیز با راه و روش على (علیه السّالم) مناسبتر است تا معاویه سوم این که ما هرگز معاویه را نیافتهایم که
در سخنان خود ،از راه اهل زهد و مردم بى اعتناى به دنیا سخن گفته و به روش بندگان خدا رفته باشد .ما در اینجا فقط آنچه
را شنیدهایم مىنویسیم و به شما مردم خبر مىدهیم خداوند از حال راویان اخبار و مخصوصا بسیارى از آنها بهتر آگاه است
سپس احمد زکى مىگوید :در حقیقت نقادان نكته سنج تردیدى ندارند که انتساب این خطبه به امام (علیه السّالم) از هر کس
دیگر شایستهتر است ،زیرا روح پر فتوح آن حضرت در خالل اسلوب و معانى و هدف این خطبه با روشى هر چه تمامتر
مىدرخشد به نظر من« ،جاحظ» مىخواهد بگوید :راویان ،این خطبه را به دروغ به معاویه نسبت دادهاند ،چنانكه این معنى از
این جمله وى که مىگوید« :خداوند از حال راویان اخبار و مخصوصا بسیارى از آنها بهتر آگاه است» روشن است.
البته براى شخصى چون جاحظ مشكل بوده که با صراحت این معنى را بگوید زیرا وى به قول خود «آنچه را شنیده است
مىنویسد و بازگو مىکند».
مؤلف :مؤید آنچه احتمال دادیم اینست که «وزیر آبى» بعضى از خطبهها را به «زید شهید» نسبت داده است .در حالى که
همان خطبهها در «نهج البالغه» به جد بزرگوارش على (علیه السّالم) منسوب و سند سید رضى با مصادر قدیمى که این
خطبهها را از على (علیه السّالم) آوردهاند تحكیم شده است.
پس اگر زید شهید بعضى از آن خطبهها را الغا نموده ،از جدش پیروى کرده و از سخنان آن حضرت اقتباس کرده است.

ايراد سوم
مىگویند مجموع خطبههاى آن حضرت متضمن اخبار غیبى و پیشگوئیها و حوادث آینده است که اطالع بر آن اختصاص به
ذات الهى دارد و بس.
پاسخ
علم غیب مخصوص به خداوند سبحان و پیغمبران و ائمه اطهار مىباشد که خداوند آنها را براى هدایت بندگانش برگزیده است.
چنانكه بسیارى از روایتهائى که از رسول اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) نقل شده است ،شامل اخبار غیبى و خبرهائى از آینده
است ،و اینها نیز به وسیله وحى از خداوند داناى خبیر به پیغمبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) رسیده است.
و آن حضرت نیز آنها را به پسر عموى خود (على بن ابی طالب) که در آغوش گرم و پر مهر پیغمبر تربیت یافته و صاحب سر او
بوده ،گفته است و على (علیه السّالم) نیز آنها را مستقیما از پیغمبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) گرفته است.
چنانكه در همین نهج البالغه است ،که مردى از آن حضرت پرسید :یا امیر المؤمنین علم غیب هم به شما روزى شده است
حضرت فرمود« :لیس هو بعلم غیب انّما هو تعلم ن ذى علم» یعنى اینها که مىگویم غیبى نیست که از پیش خود بگویم بلكه
آموختنى است که از آموزگارى آموختهام .بنا بر این اگر غیب دانى آن حضرت چنین باشد ،جاى حرف نیست ،زیرا آن را از
پیغمبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) گرفته است و از آن حضرت هم روایت شده است و خود آن حضرت فرمود« :لقد علّمنى
رسول اللّه «ص» الف باب من العلم یفتح من کل باب الف باب».
یعنى ،پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) هزار باب از علم به من آموخت که از هر باب آن هزار باب باز مىشود پس اگر همچون
کسى که نزدیک به محل نزول وحى و خود در مدینه علم پیغمبر باشد ،و داراى چنین امتیازى باشد نباید از وى بعید دانست
و تعجب کرد ،که کتابها را از اسرار کائنات و رازهاى نفهته و حوادث آینده ،پر کند.
قطع نظر از خطبههائى که از آن حضرت در «نهج البالغه» آمده ،آثارى که مورخین بطور متواتر از وى روایت کردهاند نیز صدق
مطلب فوق را آفتابى مىسازد .زیرا که اکثر مورخان از قبیل مسعودى در کتاب «مروج الذهب»«» و ابن ابى الحدید در «شرح
نهج البالغه» جلد اول صفحه  243و ابن بطه در کتاب «االبانه» و «ابو داود» در کتاب «السنن» و دیگران در کتابهاى خود نقل
کردهاند که :آن حضرت از مرکز خوارج خبر داد ،در وقتى که به آن حضرت خبر دادند که آنها از نهر گذشتهاند ،و فرمود« :ال
یفلت منهم عشرة ،و ال تقتل منّا عشرة» یعنى بیش از ده نفر از آنها باقى نمىماند ،و از ما نیز بیشتر از ده نفر کشته نخواهد
شد و همان طور هم که فرموده بود ،واقع شد و از آن حضرت روایت شده که مكرر از کشته شدن خود خبر داد ،و فرمود:
«شخصى که شقى ترین مردم است صورت و محاسنم را از خون سرم رنگین خواهد کرد» و هر گاه ابن ملجم را مىدید،
مىفرمود:
ارید حیاته ،و یرید قتلى

عذیرک من خلیلک من مراد

یعنى :من زندگى او را مىخواهم ،اما او قصد کشتن من کرده است ،عذرخواه تو از دوستان تو ،از قبیله مراد است.
روایات بسیارى از آن حضرت نقل شده است که به توسعه یافتن سلطنت بنى امیه و بنى عباس اشاره فرموده است همچنین
بارها با صراحت از واقعه کربال ،و شهادت فرزند برومندش حضرت حسین (علیه السّالم) خبر داد »«.از جمله چیزهائى که
داللت بر امكان صدور این گونه اخبار از على (علیه السّالم) و اقتباس این علوم از پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) مىکند خبر ام

السلمه (ام المؤمنین) همسر گرامى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) است که پیش از وقت ،از شهادت امام حسین (علیه السّالم)
خبر داد.
چنانكه «ترمذى» در کتاب «صحیح» خود نقل کرده است.
پس اگر امكان داشته باشد که امثال «ام السلمه» از حوادث آینده با استناد به علم پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) خبر دهد ،چرا
از على (علیه السّالم) که دارنده راز پیغمبر (صلّى اللّه علیه و آله) بود که پیوسته در سایه وجود آن حضرت بسر مىبرد و در
روشنائى تعلیم و تربیت او مىگردید جایز نباشد این از جنبه دینى بود( ،که بال شبهه خبر دادن امیر مؤمنان از مغیبات و اسرار
نهانى ،صحیح و بى اشكال است).
اما از جنبه غیر دینى ،در صفحات تاریخ از سیاستمداران ملتها و حكماى آنها ،پیشگوئیها و اخبار صحیحى رسیده که همه در
مسیر خود واقع شده ،و جریان داشته است ،و ما نیز در صحت آنها شک و تردید نمىکنیم على هذا چگونه در آنچه از على
(علیه السّالم) پسر عمومى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) و ترجمان وحى او ،و خزینه دار دانش او ،رسیده ،شک و تردید کنیم
ايراد چهارم
این عده مىگویند :خطبههاى (نهج البالغه) مشتمل بر علومى است که بعد از عصر صحابه و تابعین پدید آمده است و بعید
است که پیش از پیدایش آنها در باره آن خبر داده باشد مانند بحثهاى کالمى که از وجود بارى تعالى و صفات ثبوتى و سلبى و
غیره سخن راندهاند.
پاسخ
پاسخ این اشكال را مورخ نامى «احمد زکى» مصرى در کتاب (على ابن ابی طالب) داده است .وى در کتاب یاد شده صفحه
 243مىنویسد« :آیا در افكار ،و گفتار امام (علیه السّالم) نظریات فلسفى هست ،که فهم آن براى اشخاص کنجكاو ،دشوار و
درک آن نیازمند کوشش بسیار ،و فشار به ذهن ،و سعى خاطر باشد نه به خدا ،آنچه امام در این باره فرموده سخنان حكمت
آمیزى است که همانند آب روان از نزدیکترین راه با روح انسانى امتزاج پیدا مىکند و به دون زحمت به قلب انسان مىریزد.
هیچكس تردیدى ندارد که ایراد کلمات حكمت آمیز ،و ضرب المثلهاى نغز در میان عرب یک امر فطرى به شمار مىرود و از
زمانى که در جاهلیت به سر مىبردند معروف بوده است و این همه از صفاى ذهن ،و آزاد فكرى و اندیشه سریع آنها سرچشمه
گرفته است .چنانكه بسیارى از مردم عرب به این صفات ،قبل از اسالم مشهور بودهاند آیا با این وصف از این که حكمت عالى را
به على نسبت دهى برایت دشوار است با این که على از خاندان قریش است که در فصاحت زبان و بالغت و روانى بیان ،و الفاظ
عالى ،و قریحه روشن ،و ذوق لطیف و صفاى ذهن ،بر همه قبائل عرب مقدم بودند بعالوه ،قبال گفتیم که او (علیه السّالم) از
اوائل سن در خانه پیغمبر (صلّى اللّه علیه و آله) پرورش یافت ،و از بچگى در خانه نبوت و مهد حكمت و سرچشمه فضیلت
بزرگ شده ،و تا لحظهاى که پیغمبر (صلّى اللّه علیه و آله) چشم از جهان فرو بست مالزم آن حضرت بود ،چنانكه خود آن
حضرت در یكى از خطبههاى خود مىفرماید« :کنت اتّبعه اتّباع الفصیل اثر امّه یرفع لى فى کلّ یوم من اخالقه علما ،و یأمرنى
باالقتداء به »...یعنى :من پیوسته مانند شتر بچه که به دنبال مادرش مىرود ،مالزم پیغمبر (صلّى اللّه علیه و آله) بودم ،و هر
روز علمى از مكارم اخالق خود برایم مىافراشت و به من امر مىکرد که از آن پیروى کنم على (علیه السّالم) از بزرگان
نویسندگان و کاتبان وحى پیغمبر بود ،و تمام قرآن مجید را به خوبى حفظ کرد ،و احادیث پیغمبر را چنانكه مىباید ،استماع
نمود و آن را نگاهدارى کرد ،و احكام دین و فقه اسالم را آن چنان فرا گرفت که نزد عموم مسلمین پیشوائى راهنما و عالمى
دانا به شمار آمد.

باالتر از همه ،تو خواننده مىدانى که شداید و گرفتاریها موجب روشنى اذهان و درخشندگى عقول است و بدان وسیله درهاى
حكمتهاى نهفته و پر ارزش به روى آدمى گشوده مىگردد.
و مىدانیم که روزگارى«» بر امام گذشت که شداید و نامالیمات ،و تحوالت وحشت بار او را احاطه کرده بود.
و در این فضیلت براى او کافى است که با پسر عمویش پیغمبر اکرم (صلّى اللّه علیه و آله) بار رسالت الهى را بدوش کشید.
مهمترین کارهاى او را اداره کرد ،و متحمل زحمات و شداید عصر او گردید .بطورى که به هنگام خطر در شب هجرت در بستر
او خوابید تا جان پیغمبر (صلّى اللّه علیه و آله) از گزند مشرکین که کمین کرده بودند ،محفوظ بماند ،و در تمام جنگهاى
پیغمبر (جز جنگ تبوک که پیغمبر او را در مدینه جانشین خود قرار داد) با حمالت مردانه خویش جان خود را در معرض هر
گونه بال گذاشت از این گذشته از موقعى که با آن حضرت بیعت کردند ،تا زمانى که به شهادت رسید -یعنى چهار سال و نه
ماه -پیوسته در کشمكش و مبارزه و گرفتارى به سر برد .گاهى با عایشه و یاران او ،و زمانى با معاویه و پیروان او ،و در آخر
مبتال به مخالفت و شورش یارانش شد که به واسطه اختالف نظرها و تضادها و منظورها و کارهاى عجیب ،و تحكم و زورگوئى
که داشتند ،با آن حضرت مواجه گشتند ،بطورى که سینه انسان بردبار و صبر صابران از آن به تنگ آمد تمام اینها نیز اندیشه
او را روشنتر و ذهن آهنین او را بازتر کرد ،و موجب شد که حكمتهاى عالیه و آراء و اندیشههاى متین او بیش از پیش
جوشش و فیضان کند ،و آیا عقل و اندیشه جز تجربه و آزمایش هست گمان مىکنم تو خواننده از آنچه اخیرا تذکر دادیم به
یاد مىآورى که على (علیه السّالم) در میان صحابه پیغمبر معروف به رأى صائب و فكر ثاقب بود.
بطورى که بعضى از خلفاء وقتى که مطلبى بر آنها فشار مىآورد ،به او پناه مىبرد ،و با وى در آن باب مشورت مىکرد ،و از فكر
بلند او استمداد مىجست ،سپس با فكر عالى او حل مشكل نمود ،و گره کارشان گشوده مىگشت«».
آن حضرت (رضى اللّه عنه) مردى گوشه گیر ،و منزوى نبود .بلكه از بزرگان قوم و مفاخر آنان به شمار مىرفت .در تمام امور
سیاسى که در عهد پیغمبر (صلّى اللّه علیه و آله) و زمان خلفاى پیش از وى به وقوع مىپیوست ،حاضر و ناظر بود ،بلكه اوضاع
سیاسى مدت طوالنى که سى و پنج سال طول کشید ،از زمان هجرت تا موقعى که شخصا عهدهدار خالفت گردید -گذشته از
پنج سال اول هجرت و غیر از آنچه پیش از هجرت بود -در سیاست کار کرده بود ،به قلب او درخشانى و به ذهنش روشنى و
به فكرش عظمت بخشید ،و کسى مانند على (علیه السّالم) تعجب آور نیست اگر حكیم باشد.»...
و اما پاسخى که ما به این ایراد مىدهیم این است که متأخرین علماء دانش خود را از متقدمین گرفتهاند ،و به همین جهت به
آنها (متأخرین) مىگویند.
بیان مطلب این که ،علماى متأخرین اسالمى بعد از تعمق و تدبر در آیات خداشناسى و معارف قرآنى ،و آنچه از خطبههاى على
(علیه السّالم) و سخنان آن حضرت در ابواب توحید و شئون عالم ربوبى به آنها رسیده بود ،دانش خود را توسعه دادند.
چنانكه مىنویسند :روزى «حجاج بن یوسف ثقفى» مسأله جبر را از علماى تابعین (یعنى شاگردان صحابه پیغمبر) سؤال نمود.
همه با یک سخن به وى پاسخ دادند ،و چون از آنها پرسید که مأخذ جواب آنها چیست همگى گفتند که از على بن ابی طالب
(علیه السّالم) گرفتهاند «حجاج» هم گفت :آرى آن را از چشمه زاللى آوردهاید.
بارى پسر عم پیغمبر (صلّى اللّه علیه و آله) پیوسته علم نبوت و معارف عالیه دینى را به مردم شهر و عصر خود افاضه
مىفرمود.
ولى مسلم است که اکثر آنها چنانكه باید پى به سخنان عالیه على (علیه السّالم) نبردند ،بلكه آن را گرفتند و به آیندگان خود
سپردند ،چنانكه گفتهاند .چه بسا افرادى که دانش را گرفته و به داناتر از خود مىرسانند و از این قبیل است آیات توحید،

رؤیت بارى تعالى ،و تكلم الهى ،عدل خداوند و آیاتى که حكماى اسالمى در قرون بعدى در باره آنها تدبر نموده ،و معارف عالیه
آن را که در عصر صحابه پیغمبر به فكر هیچكس نمىرسید ،آشكار ساختهاند.
روشنترین دلیلى که در این خصوص داریم جملههائى است که در خطبههاى (نهج البالغه) است و از حرکت زمین سخن
مىگوید ،و با هیئت جدید و مسائل آن که بعد از هزاره هجرى پدید آمده است تطبیق مىکند ،مانند جمله زیر که در باره
توصیف زمین فرموده است« :فسكنت على حرکتها من ان تمید باهلها او تسیخ بحملها» .یعنى ،زمین بر اساس حرکت و
گردش خود آرام گرفت ،از این که اهل خود را بكشاند یا بار خود را بریزد.
و جمله «و عدل حرکاتها بالرّاسیات من جالمیدها».
یعنى ،حرکتهاى زمین را به وسیله کوههاى سر به فلک کشیدهاى که از سنگهاى سخت فراهم آمده ،تعدیل کرد و همه
مىدانیم که نظریه حرکت زمین ،با این که ظاهرا ساکن است ،بعد از «گالیله» ایتالیائى و «کپرنیک» آلمانى و «نیوتون»
انگلیسى پدید آمد ،و فرضیه حرکات ده گانه زمین به طور حتم ،بعد از اینان پدید آمده است ،و تمام این نظریات نیز بعد از
انتشار شرحهاى کتاب نهج البالغه به وجود آمده است ،به عالوه زمان خود نهج البالغه که قبل از آنها اشتهار داشت.
بنا بر این جا ندارد که شخصى در باره تألیف «نهج البالغه» و شرحهاى آن به دلیل این که مشتمل بر مسائل علم هیئت است
که بعد از هزار سال هجرى پیدا شده ،تردید نماید
ايراد پنجم
ایراد دیگرى که عنوان کردهاند اینست که مىگویند این خطبهها شامل اصطالحاتى است که در قرون بعدى و به سبک و طرز
جدید پیدا شده است ،مانند جملههاى زیر در نخستین خطبههاى نهج البالغه.
«و کمال توحیده االخالص له ،و کمال االخالص له ،نفى الصّفات عنه ،لشهادة کلّ صفة انّها غیر الموصوف و شهادة کلّ موصوف
انّه غیر الصّفة ،فمن وصف اللّه سبحانه فقد قرنه ،و من قرنه فقد ثنّاه ،و من ثنّاه فقد جزّاه و من جزّاه فقد جهله.»...
پاسخ
پاسخ این ایراد از آنچه قبال گفتیم روشن مىشود .زیرا گفتیم که دانشمندان متأخر هنگامى دانش خود را توسعه دادند که با
این سخنان بزرگ و حكیمانه برخورد نمودند و اصطالحاتى از قبیل «کیف» و «این» را برگزیدند ،و این نیز بعد از آن بود که به
مبادى آن اصطالحات در سخنان امام (علیه السّالم) آشنا شدند ،زیرا این سخنان را بعد از پیدایش این اصطالحات ،به امام
(علیه السّالم) نسبت دادهاند :بدلیل این که امثال این مبادى در احادیث پیغمبر (صلّى اللّه علیه و آله) و سخنان فصیح عرب
نخستین زیاد آمده است .کدام عاقل است که بتواند چنین جمله منظمى را بسازد ،و بعد آن را به دیگرى نسبت دهد اگر کسى
چیزى از این اصطالحات را بعد از تاریخ پیدایش آنها به امام (علیه السّالم) نسبت دهد حتما مىبایست از اصطالحات زیر نیز
در آنها آمده باشد ،از قبیل« )2( :ماهیّت» که کلمهاى است از (ماهى) ساخته شده است.
(« )4لمیّت» که از کلمه (لم) ساخته شده است.
(« )3هیولى» که از کلمه (هى االولى) ساخته شده است.
« -2انیّت» که از کلمه (ان) ساخته شده است.

و امثال آن که از مصطلحات حكماء و فیلسوفان اسالم است ،در حالى که نهج البالغه از این اصطالحات بكلى پیراسته است.
ممكن است نظیر این ایراد و شبهه را به شعر ابو نواس هم وارد سازند ،که مىگوید« :کان صغرى و کبرى من فوافقها».
که شنونده ابتداء گمان مىکند منظور همان صغرى و کبرى ،و مصطلحاتى است که در صغرى و کبرى و قیاس منطقى دارند،
در حالى که این اصطالحات بطور حتم بعد از عصر ابو نواس پیدا شده است با این همه تأخر زمان این اصطالحات ،مستلزم آن
نیست که شعر یاد شده را نفى کنیم ،زیرا نظائر آن زیاد دیده مىشود.
عجیبتر از همه این که بعضى از این افراد ،سخنان امام (علیه السّالم) را که در نتیجهگیرى با تفریع جملهها در آمده است،
مانند« :فمن وصف اللّه -سبحانه و تعالى -فقد فرنه ،و من قرنه فقد ثنّاه »«»...بعید دانستهاند که از آن حضرت باشد ،و گمان
کردهاند که ترتیب این کالم مطابق قاعده قیاسى است که از «کبرى» و «صغرى» ترکیب شده ،و در آن زمان میان عرب اصال
معهود نبوده است .در حالى که این گمان بدون این که صاحبان آن توجه داشته باشند ،موجب قدح زبان عربى است ،و معنى
حرف آنها این است که نظم و قیاس معقول ،از ذوق عرب به دور است .این چیزى است که عرب چون فطرتا از دیگران
نزدیکتر به قیاس معقول هستند ،آن را نمىپذیرند .چه بسیار از این قیاسهاى معقول که در کتاب و سنت دیده مىشود.
قال اللّه تعالى :وَ لَوْ عَلِ َم اللَّهُ فِیهِمْ خَیْراً لَأَسْمَعَهُمْ ،وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا«» یعنى ،اگر خدا در وجود آنها خیر مىدید هر آینه به
آنها مىشنوانید ،و اگر به آنها مىشنوانید ،از وى دورى مىکردند.
و بخارى در «صحیح» خود از پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله) نقل کرده است که فرمود« :فاطمة بضعة منّى من اغضبها فقد
اغضبنى ،و من اغضبنى فقد اغضب اللّه» یعنى ،فاطمه پاره تن من است ،هر کس او را به خشم آورد ،مرا خشمگین ساخته ،و
هر کس مرا خشمگین سازد ،خدا را به خشم آورده است.
پس وقتى که در فصیحترین کالم ،منظم و قیاس ،و تفریع جملهها آمده باشد ،باز هم از حافظان قرآن ،بعید خواهد بود که در
روش سخنان خود نظم قیاسهاى اقترانى و استثنائى را به کار ببرند ما به یقین مىدانیم که هر گوینده دانشمندى ،وقتى اسناد
مشهور را مالحظه کرد که خطبههاى امام (علیه السّالم) را با اسانید معتبر نقل کردهاند به هیچ وجه گوش به این قبیل ایرادها
و شبهههاى سست نخواهد داد .و اللّه یحق الحق و هو احكم الحاکمین و الحمد للّه رب العالمین( .در پیرامون نهج البالغه ص
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