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مشتمل بر لعن اشخاص

 .1مقدمه

امروزه گروهی از مسلمانان ،گروه دیگر را لعن و سبّ مینمایند و گاهی تکفیر مییکننید
برخی از شیعیان ،افرادی از صحابه را به صراحت لعن میکنند و این رفتار خود را صیحی
میدانند آنان با استناد به گزارش های تاریخی و حدیثی ،کیار خیویر را نیه تنجیا یایز
میدانند ،بلکه مستحب میشمرند گروهی از عالمان به و ود لعن در قرآن استناد میکنند
و آن را مجوز لعن با نام و نشان مخالفان و دشمنان قرار میدهند توده مردم هم افزون بر
لعن ،سبّ و شتم را چاشنی کار مینمایند و بر خشم امعه اهل سنّت میافزایند
باور بر این است اگر گزارش هایی که در بردارنده رفتارهای ییاد شیده انید بیه دقّیت
بررسی شود ،آن گاه میتوان دریافت آیا بیه راسیتی چنیین شییوه ای در زنیدگی امامیان
معصوم

معمول بوده است؟

 .2تبیین الفاظ و مفاهیم کلیدی پژوهش
 .1-2سبّ

سبّ در لغت مترادف با شتم بیان شده است و شتم به معنای سخن زشت و ناسیزا گفیتن
است  5درباره فرق میان سبّ و شتم گفته شده است که غلظت شتم مو ب تبدیل آن بیه
سبّ خواهد شد سبّ و شتم مترادف هستند اما رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو
واژه برقرار است هرسبّی شتم است ولی هر شتمی سبّ نیست

2

 .2-2لعن

لعن در لغت به معنای دور ساختن و طرد کردن است واژه شناسیان دربیاره لعنیی کیه از
انب خداوند صورت پذیرد گفتهاند؛ یعنی خداوند ،ملعون را از رحمت خیویر دور سیاخته

 .1ابن منظور ،لسان العرب  ،ج ،11ص.813
 .1ابوهالل عسکری ،الفروق اللغویة ،ص.192
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است و اگر از انب مخلوق صورت پذیرد نبه نفرین دارد و به معنای درخواست از خداوند
است تا ملعون را از رحمت خویر دور سازد

5

 .3لعن در قرآن کریم

بنا به اقتضای درون دینی بودن این پژوهر ،مجم ترین اصلی که به آن تو ه مییشیود،
روش به کارگیری لعن با نام و نشان در قرآن است؛ چراکه بیه عنیوان ل یل اکبیر در نیزد
مسلمانان ،معیاری برای ع اید ،گفتار و کردار آنان در نظر گرفته میشود قیرآن کیریم در
رابطه با موضوع مورد پژوهر ،الگوهایی را معرفی کرده است که مییتیوان بیر آن تکییه
نمود

2

قرآن کریم روش رویارویی با دوستان و مخالفان ،خواه هم کیر و خیواه غییر هیم
کیر را تبیین کرده است رحمت ،رأفت ،خوش خل یی ،پرهییز از تنیدخویی و بیدزبانی و
ا تناب از سبّ ،شتم و توهین از مله اموری هستند که قرآن کریم به آن سفارش کیرده
است

7

ریشه سبّ ،دو واژه 4و ریشه لعن ،چجل و یک واژه درقرآن به کار رفته است  1بررسیی
موارد لعن نشان میدهد ،شانزده امر مو ب لعین از سیوی خداونید مییشیود  -5 :کفیر،
 -2پیمان شکنی -7 ،کشتن بی گناه -4 ،ایمان به بت و طاغوت -1 ،نفیاق  -6افسیاد
فی االرض -3 ،قطع رحم  -8کتمان ح ی ت دینی -3 ،ناتوان شمردن خداوند  -51دروغ
 .1ابوهالل عسکری ،الفروق اللغویة ،ص.244
 .1االحزاب ،آیه11؛ الممتحنة ،آیات2و.4
 .8البقرة  ،آیه 38؛ االسراء  ،آیه 38؛ االنعام  ،آیه  ،103الحجرات ،آیه11؛ الفتح ،آیه .19
 .2هر دو مورد در یک آیه درقرآن کریم آمده است .االنعام ،آیه.103
 . 3ر.ک :فواد عبدالباقی ،المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم ،ص.219
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گویی -55 ،ستم کاری -52 ،انکار آیات الجی -57 ،تکبر و غرور-54 ،کفر پس از ایمیان
 -51تجمت به زنان پاک دامن و  -56آزار و اذیت پیامبر اکرم

5

در کاربردهای لعن ،ز درباره ابلیس ،یک ویژگی دیده میشود و آن تعلق لعن به انواع
کلی و عناوین عام است آیه سی و هشتم سوره اعراف در کنار آیه چجل و چجارم همیین
سوره ،دو نوع رفتار را به تصویر میکشد رفتار ستم کاران که پیوسته لعن صری میکننید
و رفتار مؤمنان که ح ایق را بازگو مینمایند و لعن را بر عناوین به کار میبرند بسیار مجم
است که امر صری در قالب صیغه امربه لعنِ دیگران ،در قرآن نیامده اما درود فرستادن بر
پیامبر
فرستد

به مؤمنان امر شده و به پیامبر

دستور داده شده است بیر مسیلمانان درود

2

 .4لعن در سیره نبوی و ائمه

پیامبر

برای اصحاب خویر ،هم چون پدری مجربان بود که هر چه در توان داشت در

جت هدایت معنوی ،آرامر و آسایر مادی آنیان بیه کیار مییگرفیت در روایتیی از ام
 .1آیات به ترتیب یاد شده در موارد لعن :االحزاب ،آیه 42؛ المائده ،آیه 18؛ النساء ،آیه 31 ،98؛
التوبه ،آیه 43؛ محمد

 ،آیه 11؛ البقره ،آیه 139؛ المائده ،آیه 42؛ آل عمران ،آی ه 41؛ ه ود،:

آیه  ،40 ،13آل عمران ،آیه 38؛ النور ،آیه 18؛ االحزاب ،آیه 38؛ در سه آیه از آیات قرآن ک ریم
خداوند به دنبال داشتن لعن در دنیا را برای قوم عاد و فرعون خبرمیدهد که بیشتر مفسران ،آن را
به عذاب دنیایی هالک و غرق تفسیر کرده اند .عالمه طباطبایی سه شکل برای لعنت در دنی ا بی ان
کرده است -1:عذابی که در دنیا نصیب ایشان شد -1،گناهانی که حتی پس از مرگ در نامه اعمال
ایشان نوشته خواهد شد؛ چرا که سنّت شرک و کفر را پایه ریزی کردند و مردم را گمراه نمودند.8،
لعنتی که مردم برآنها میفرستند .ایشان از میان این سه شکل ،دو شکل اول به وی ژه ش کل دوم را
مناسب تر دانسته است .هود ،آیه 99 ،40؛ القصص ،آیه .21
 .1االحزاب ،آیه  ،34التوبة ،آیه .108
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المؤمنین عائشه(د 13ق) روایت شده است که در پاسخ شخصی که از اخیقق پییامبر
پرسیده بود ،گفت:
اخالقش قرآن بوده است.

1

اگر از چیزی ناخشنود میشد در سیمایر ظاهر میگشت اگر از کار کسی
پیامبر
ناخوشنود میشد نام آن شخص را در ایراد عیب او ،ظاهر نمیکرد ،بلکه غیر مست یم ،بدی
آن کار را گوشزد مینمود  2کسی را ناسزا نگفت 7،هیچ زن و خادمیرا لعن نکیرد ،بیدی را
به بدی پاسخ نمیداد بلکه میبخشید و میگذشت نه خشن ،نه تندخو ،نه فریاد کر ،نیه
که در این پژوهر بیه عنیوان
فحاش و نه عیب و بود این است سیرت رسول خدا
مبنا مورد پذیرش قرار گرفته است
در روایات و گزارش های تاریخی آمده که معصومان  ،مؤمنان را به پرهیز از سبّ
و شتم سفارش کرده و خوش نداشته اند که یاران ایشان به لعن صری و بیا نیام و نشیان
دیگران بپردازند و به این کار شُجره شوند 4حُسن خُلق آنان چنان بود که حتی مادّه گرایان
و زنادقه با آن که خدا را انکار میکردند ،ولی از شیوه برخورد و مناظره ائمه بسیار خشینود
بودند و از شاگردان امامان توقّع داشتند ،همانند امام خویر بیا آنیان رفتیار و منیاظره
کنند  1با این وصف روشن است که ائمه با مسلمانان و مؤمنان و یا حتی آنان که به ظاهر
مسلمان بودند ،چگونه رفتاری داشته اند
 .1احمدبن حنبل ،مسند ،ج ،4ص91؛ بخاری ،األدب المفرد ،ص.82
 .1ابن شهرآشوب ،مناقب آل أبی طالب ،ج ،1ص.180-114
از ناسزا گفتن به کفار کشته ش ده در نن
 .8در برخی منابع اهل سنت آمده است که پیامبر
بدر نهی کرده است؛ چراکه ناسزا به مردگان سبب آزردگی بازماندگانی میش ود ک ه ممک ن اس ت
مسلمان باشند و یا روزی به اسالم در آیند .ابن ابی الدنیا ،کتاب الصمت وآداب اللس ان ،ص183؛
نزائری ،التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة ،ص.811
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص143؛ منقری ،وقعة صفین ،ص108؛ دینوری ،االخبار الطوال ،ص143؛
ابن أعثم کوفی ،الفتوح ،ج ،1ص.328
 .3مفضل بن عمر نعفی ،التوحید ،ص.8
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در سیره ائمه ،مواردی از لعن و برائت صری با بیان نیام فیرد ملعیون و یود دارد کیه
بیشترافراد لعن شده از غالیان بودهاند  5غلّو در ذات و صفات امام

که به شرک ،الحاد

و یا لنویت 2میانجامید و در مواردی در حوزه شریعت به اباحی گری ختم میشد ،به شدت
مورد انکار و تکذیب ائمه قرارگرفته است  7ازآن ا کیه ائمیه ،قیدرت ظیاهری در امعیه
نداشته اند و قادر به برخورد عملی و فیزیکی با غالیان نبودند ،بنابر اضطرار با لعن صیری
غالیان ،خطر آنان را به شیعیان و امعه مسلمانان گوشزد میکردند اهمیّت این امر چنان
(548ق) به یکی از اصحابر که اخبارغالیان را نیزد ایشیان بیازگو

بودکه امام صادق
کرده بود ،میفرماید:

ای مصادف! اگر عیسی

درباره آنچه نصارا در حق یی گتندق  ،سقاتت

مینشست همانا شایسنه بود ته خ این ای را تر ی تور گردان .

4

خطر غالیان چنان اهمیت داشت که دستور قتل یکی از آنان از انب امام معصوم
صادر شده است  1بنابراین باور بر این است موارد لعن صری در سخنان ائمیه

از بیاب

اضطرار بوده است و نمیتوان به عنوان حکم اولیه تل ی نمود و قائل به واز همیشگی آن
شد ست و وی کتاب های ر الی و حدیث شیعه نشان میدهد ،لعین صیری و برائیت
 .1ش یخ طوس ی ،الرن ال ،ص194،839،890؛ هم و ،إختی ار معرف ة الرن ال ،ج،1
ص290،390،391،891؛ هم چنین ن.ک :صفری فروشانی ،غالیان ،ص.143-148
 .1چنان که برخی غالیان در تفسیر و هوالذی فی السماء اله و فی االرض اله سوره زخرف ،آیه

 32میگویند که امام همان اله در زمین است ،کلینی ،الکافی ،ج ،1ص 149؛ شیخ طوسی ،اختی ار
معرفة الرنال ،ج ،1ص .339
 .8صفری فروشانی ،غالیان ،ص.144 ،132
 .2شیخ طوسی ،اختیار معرفة الرنال ،ج ،1ص.333
 .3همان ،ج ،1ص308؛ ابن غضائری ،الرنال ،ص.33
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صری در بیشتر موارد نسبت به غالیان انجام شده و نسبت به هر مخالفی چنیین رفتیاری
اعمال نمیشده است

5

 .5نسبت لعن با تبرا

یکی از وا بات دینی و ضروریات آن ،تبرا از دشمنان خداونید تبیارک و تعیالی و رسیول
اکرم

است آنچه از آیات قرآن کریم در زمینه برائت به دسیت مییآیید لیزوم برائیت

مؤمنانِ موحّد از مشرکان و کفّار است حضرت ابراهیم

و همراهیانر هنگیام اعیقم

برائت از مشرکان به صراحت از واژه بُرَآؤُا استفاده میکنند  2همچنین ،پیامبران الجی برای
اعقم برائت از شرک و بت پرستی قوم خویر ،از واژهی بَریء بجره می گیرنید  7خداونید
درباره مشرکان مکه می فرماید:
4

أَنَّ اللَّهَ بَریءٌ مِنَ الْمُشْرِتینَ یَ رَسُولُه .

تبرا در عمل با ا عقم برائت ،ضیمن بیه کیارگیری مسیت یم مشیت ات برائیت مح یق
میشود  1همچنین در راستای برائت از مشرکان و کفار الزم است هرگونه ارتباط با آنیان
قطع شود تا زمانی که به توحید بازگردند

6

نسبت به ق ول غالی ان م ینویس د:

 .1قاضی نعمان مغربی (د848.ق) درباره واکنش امام باقر
«وَبَلَغَ ذَلِک أبا جَعفَرٍ محمدَ بنَ عَلِیٍّ صَلَواتُ اهللِ عَلَیه وَلَم یَکُن لَهُ سُلطانٌ کَمَا کَانَ لِعَلِیٍّ فَیَقتُلَهُم کَمَ ا
قَتَلَ عَلِیٌّ صَلَواتُ اهللِ عَلَیهِ الَّذینَ ألحَدوا فِیهِ ،فَلَعَنَ أبو جعفر صَ لَواتُ اهللِ عَلَی ه المُغِی رةَ وَأص حَابَه»
(قاضی نعمان مغربی ،دعائم االسالم ،ج ،1ص.)29
 .1الممتحنه ،آیه .2
 .8االنعام ،آیه 19؛ یونس ،آیه .21
 .2التوبه ،آیه .8
 .3در ادعیه و زیارات ،ابراز برائت نسبت به مخالفان ائمه با لفظ ب ریء آم ده اس ت .ن.ک :کام ل
الزیارات.
 .4الممتحنه ،آیه .2
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شیعه نسبت به مخالفان والیت امیرالمؤمنین حضرت علی

مشتمل بر لعن اشخاص

قاییل بیه تبیرا اسیت

بررسی آرای برخی علمای شیعه نشان میدهد ،کیفیّت انجام تبرا از نگاه آنان با آنچه قرآن
کریم بیان فرموده است ،تفاوت دارد این گروه ،لعن صری برخیی صیحابه را از مصیادیق
تبرا برمیشمارند  5در برخی موارد ،سبّ ،شتم و قذف را از مصادیق تبرا میدانند و برای آن
ا ر و لواب بیان میکنند  2افراط در این امر مو ب شیده اسیت ،برخیی در آلیار خیویر،

فصلی با عنوان « فَصلٌ فِی بَیانِ أَن لَوابَ اللعنِ أزیَدُ مِن لَوَابِ الصَّلَوَاتِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ
وَ مِن لَوَابِ السَّقمِ وَ رَدِّ َوَابِهِ» بگشایند

7

این درحالی است که قرآن کریم به صیغه امر میفرماید:
إِنَّ اللَّهَ یَ مَالئِكَنَهُ یُصَلُّونَ عَلَى الدَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَدُوا صَلُّوا عَلَیْهِ یَ سَقلممُوا
تَسْلیما.4

با و ود چنین آیهای که به صراحت صلوات بر رسول اکرم

را دستور میدهد و بیا

تو ه به ف دان دستور صری با صیغه امر بر لعن در قرآن کریم ،تفضیل لعین بیر صیلوات
عجیب به نظر میرسد
از م دمه تا این ا تقش شد نشان داده شود ،لعن صری و ییا سیبّ و شیتم در نگیاه
ل لین چه ایگاهی دارد روایاتی هم که در البات فرضیه بحث؛ یعنی ف دان لعین صیری

 .1چنان که محقق ثانی(د920.ق) چنین کرد .محمدطاهر قمیدر االربعین ،لعن دشمنان اهل بیت را
با بیان نام آنان دارای ثواب بسیار میداند(قمی ،االربع ین ،ص .)488نراق ی(د1109.ق) در ن امع
السعادات ،تصریح به اسامی را هنگام لعن از شعائر دین می دان د (نراق ی ،ن امع الس عادات ،ج،1
ص.)130
 .1رحمانی همدانی ،پیشین ،ص.191
 .8مرندی ،مجمع النورین ،ص.103
 .2األحزاب ،آیه .34
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ز در موارد اضطرار در سیره نبوی و ائمه علیجم السقم مطرح شید بیه دلییل همسیویی
کامل با آیات محکم قرآن کریم مورد بررسی سندی قرار نگرفت
 .6طرح مسئله

با آن که شیعیان امیرالمؤمنین حضرت علی

براین باورند که قرآن و اهل بیت میقزم

یک دیگرند و هیچ یک به تنجایی مایه هدایت بشر نیست و این باور از قرآن و پیامبر
در آیه تطجیر ،آیه والیت و حدیث ل لین به آنان رسیده است امّا در مجیامیع رواییی آنیان
درباره سیره امیرالمؤمنین حضرت علی

گزارش هایی و ود دارد که سیمایی متفاوت از

ایشان ترسیم میکند به دیگر سخن ،رفتاری مغایر با آنچه قیرآن از رسیول اکیرم

و

پیروانر ترسیم کرده است
به عنوان نمونه با گزارش هایی رو به رو هستیم که امیرالمیؤمنین حضیرت علیی
فردی از اصحاب خویر را منافق ،ملعون و کافرزاده میخواند و یا امیرالمیؤمنین حضیرت
علی

آغازگر سنّت لعن با نام و نشان مخالفانِ خویر بوده است این پیژوهر بیرآن

است با تمرکز بر این دو گزارش و با ارایه تحلیل های تاریخی و بجره گیری از روش های
ن د سند و متن و تکیه بر اصول قرآنی ،موضوع را بررسی کند
 .7روش تحقیق و مبانی بررسی متن و سند روایات

در این پژوهر ،سند و متن روایات با ن د خار ی و اسنادی و ن د داخلی بر اساس سینت
عالمان شیعه در علم ر ال و حدیث ،تحلیل و بررسی خواهد شد  5به نظر میرسد در بعید

 .1پژوهش های معاصر این اصطالحات را برای بررسی احادیث به کار گرفته اند .ن.ک :مهری زی،
«نقد متن (پیشینه تاریخی)» ،عل وم ح دیث ،ش  ،14ص 1-80؛ س لیمانی« ،معیاره ای نق د در
حدیث» ،اسالم پژوهی ،پاییز و زمستان ،1833شماره  ،8ص 48-82؛ معماری« ،نایگاه و مب انی
نقد متن در علوم حدیثی» ،مطالعات اسالمی ،ش  89و  ،20ص.38-83
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مشتمل بر لعن اشخاص

ن د خار ی و بر اساس مقک های پذیرفته شده نزد علمای شیعه ،بسیاری از روایت های
مطاعن و سبّ و لعن با نام و نشان ،غیر صحی و نامعتبر است؛ چرا کیه ر یال مججیول،
غالی ،غیر امامی و متجم به کذب و عل در سند آن و ود دارند که با تسام عالمان شیعه
رو به رو شده است در بحث ن ید درونیی هیم بیر واقعییت هیای مسیلم تیاریخی تکییه
میشود در ادامه ،برخی مقک های به کار رفته در ن د متن و سند در این پژوهر اراییه
میگردد
 .1-7مالک های محتوایی (نقد داخلی)

مجمترین مقک های محتوایی که در این پژوهر به کار خواهند رفیت از ایین قیرار
است:
 5مواف ت و یا عدم مواف ت با آیات قرآن کریم؛
 2مواف ت و یا عدم مواف ت با سنّت متواتر و لابت شده رسول اکرم

؛

 7مواف ت و یا عدم مواف ت با مسلّمات تاریخی؛
 4مواف ت و یا عدم مواف ت با شأن عصمت ائمه؛
 1مواف ت و یا عدم مواف ت با سیره عاققن

5

 .2-7مالک های سندی(نقد خارجی)

این پژوهر از شیوه علمای ر الی متأخر در ارزیابی سند بجره مییگییرد در ارزییابی
سند از حیث اعتبار و عدم اعتبار از ت سیمات چجارگانه ،عدول نمی نماید روایت صحی با

تعریف مشجورش؛ یعنی«ما اتصَلَ سَنَدُها إلی المَعصُوم ِبِنَ لِ العَدلِ الضابِطِ عَین مِثلِیه فیی
َمیع ِالطَبَ اتِ» 2بررسی می گردد روایت حسن نیز آن است که سندش به وسیله راوییان
امامیممدوح به معصوم

منتجی شود روایت مولّیق نییز روایتیی خواهید بیود کیه در

 .1صفری فروشانی ،ارزیابی روایات و منابع مکتوب امامیه ،ص .82
 .1حسن بن زین الدین عاملی ،معالم الدین و مالذ المجتهدین ،ص .114
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طری ر غیرامامی قرار بگیرد ،ولی در میان اصحابِ معصومان تولیق شده باشد همچنین،
روایت ضعیف روایتی خواهد بود که به ز از این سه قسم باشد

5

 .8پیشینه پژوهش

ن د سندی و محتوایی احادیث ساب ه ای طوالنی دارد و پژوهر گران معاصر از دو بعد به
این امر می پردازند عده ای کتاب های حدیث را زیر تیغ ن د می برند و تقش مییکننید،
آنجا را پاالیر نمایند و با عناوینی مانند الصحی مین کتیاب الکیافی عرضیه مییکننید
گروهی دیگر ،احادیث پیرامون مسئلهای خاص را به بوته ن د میگذارند

میراحمدی و همکاران در پژوهشی با نام «تحلیل محتوایی و ساختارهای نفرین هیای
نجج البقغه» نفرین را اعم از لعن دانسته اند و به بررسی ساختار و مفجوم و موضوع آن
در نجج البقغه پرداخته اند ایشان نفرین ها و لعن های مو ود در نجج البقغه را بیشتر از
بعد آرایه های ادبی و بقغی مورد تو ه قرار دادند آنیان بیا قطعیی دانسیتن نسیبت ایین
سخنان به امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السقم ،م اله خویر را پی رییزی نمیوده انید
م اله آنان بسامد نفرین های شخصی در نجج البقغه را کم توصیف کرده است و دربیاره
لعن اشعث بن قیس تقش نموده است ،نبه معی و عمومی به آن دهد
این م اله بدون تو ه به بحث های تاریخی ،واژه حائک را از حیاکه به معنای تبختر و
تکبر دانسته است م اله با آن که در نتیجه گیری آورده است ،حضرت

تقش نمود تا

نام نفرین شدگان را در کقم نیاورد اما به عنوان نمونه پاسخ نمیدهد که چرا نام اشعث و
یا مغیره در کقم آن حضرت

آمده است؟ م اله ادعا نموده که حضیرت علیی

بیه

هیچ و ه به پرده دری و آبروریزی کسی نپرداخته است اما در برابر کلماتی نظییر منیافق،
کافر ،حائک ،لعین ،ابتر که پرده دری و آبروریزی تل ی خواهد شد ،پاسخی نداده است
 .1شهید ثانی ،البدایة فی علم الدرایة ،ص 12-18؛ فضلی ،أصول الحدیث ،ص .109-104
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مشتمل بر لعن اشخاص

هم چنین ،علی نیا خطیر در م اله ای با نام «واکاوی سیب و لعین از دییدگاه میذاهب
اسقمی» به بررسی واز سب و لعن و عدم آن پرداخته است م اله یاد شده روایت هیای
مورد استناد قائقن به واز و عدم آن را مطرح ساخته است و در نجایت قائل بیه تعیارض
روایات شده و ر وع به قرآن را خواستار شده است نویسنده به حکم اولیه لعین بیا نیام و
نشان را ایز دانسته است و بنابه حکم لانویه که م تضای عصر است آن را ایز ندانسیته
است
 .9گزارشهای تاریخی

گزارشی در نجج البقغه آمده که امیرالمؤمنین حضرت علی

برمنبر کوفه مشغول ایراد

خطبه بود و مطلبی بیان کرد که اشعث بن قیس(د 41ق) سخن آن حضرت را قطع کرد و
گفت:
آنچه میگویی برض ّ توست ،نه به نتع تو.

امام در پاسخ فرمود:
چه تسی تو را آگاهان ته چه چیزی به سود یا زیان من است؟ لعدت خق ا ی
لعدتِ لعدت تدد گان برتو باد! ای بافد ه! پسر بافد ه ،مداف ِ پسر تافر ،سوگد بقه
خ ا! تو یک بار در زمان تتر ی بار دیگر در زمان اسالم اسیر ش ی.1
 .11نقد داخلی و بررسی تاریخی متن

کارشکنی های اشعث در خقفت امیرالمؤمنین حضرت علی

روشن است اما نبایید از

نظر دور داشت که اشعث از اصحاب امیرالمؤمنین حضرت علی

بود و در نگ صفین

که نزدیک به یک صد روز به درازا کشید در کنار کارشکنی هایر ،فعالیت هیای مفییدی
 .1سید رضی ،نهج البالغه،ج ،1ص « .34مَایُدرِیکَ مَا عَلَیَّ مِمَّا لِی ،عَلَیکَ لَعنَةُ اهللِ وَلَعنَةُ الالعِن ینَ!
حَائِکُ بنُ حَائِکٍ! مُنَافِقُ بنُ کَافِرٍ! وَاهللِ لَقَد أسِرَکَ الکُفرُ مَرَّةً وَ الِاسلَامُ أخرَی».
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داشته است  5إبن أبی الحدید معتزلی بیان میکند که اشعث در میان اصحاب امیرالمؤمنین
حضرت علی
خدا

همانند عبداهلل بن أبی بن أبی سیلول(د 3ق) در مییان اصیحاب رسیول

بوده است

2

به همین دلیل ،باور بر این است که امیرالمؤمنین حضرت علی

ماننید پییامبر

بییا اصییحاب خییویر رفتییار میییکییرد و تییا ییای ممکیین از پییرده دری پرهیییز داشییت
ابن ابی الحدید(د  616ق) در ارتبیاط بیا ایین میقت امیرالمیؤمنین حضیرت علیی
مینویسد:
دیسنم علی بن بطری از من درباره این ماجرا پرسقی یگتقت چقه شق تقه
[علی] از آن خارجی ته طعن تتر به ای زده بود چشم پوشی یلی از اشقع تقه
گتت این بر ض ّ توست نه نتعت ،نگذشت ی به ای گتت تو چه میدانی چه چیقز
به نتع من ی چه چیز برض ّ من است .خ ا ترا لعدت تدق ! بافدق هی پسقر بافدق ه،
مداف پسر تافر ی حال آن ته آنچه آن خارجی گتنه بود از سخدان اشع زشقت
تر بوده است .گتنم نمیدانم[ ،علی بن بطری ] گتت همانا هقر صقاح فضقیلنی
دیست ن ارد ته در همان فضلیت تقه دارد یی را نقاق

شقمرن ی علقی [

]

مع ن علم بود ی هدگامیته اشقع یی را بقه جهقم مقنهم سقاخت ایقن امقر بقر
علی[

] گران آم ی از اشع خشمداک ش ی با یی برخورد تقرد ی لعدقنش

نمود .یلی آن خارجی در علم علی [

] خ شه یارد نساخت بلكه آن را اثبقا

ترد ی به آن اعنراف نمود ی از آن در شگتت ش ی گتت خ ا ای را در حال تتقر
بكش  ،چق ر داناست.3

 .1منقری ،وقعة صفین ،ص .148
 .1ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة ،ج ،1ص.198
 .8همان،ج ،10ص.42-48
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واژه ها و عبارات امیرالمؤمنین حضرت علی

مشتمل بر لعن اشخاص

در رویارویی با اشیعث سیبب تعجّیب

شنوندگان شده است و ابن ابی الحدید را به عنوان شارح سخن وادار به بسط مطلب نموده
است البته تو یه ابن بطریق نیز چالر برانگیز است  5بسیاری از شیارحان نجیج البقغیه،
بیتردید این سخن را از امیرالمؤمنین حضرت علی

میدانند و به شرح آن میپردازند

حتی برخی شارحان معاصر آورده اند که با تو ّه به شخصیّت و عملکرد اشعث ،او سیزاوار
بیر از این بوده است

2

افزون بر این ،چون حضرت

او را حائک بن حائک خواندند ،یکیی از شیارحان در

این باره توضی میدهد که یمنی ها به واسطه شغل بافندگی از سوی اعراب شیمالی بیه
سخره گرفته میشدند 7در حالی که شارح تو ه نداشته است که آیا امیرالمؤمنین حضیرت
علی

در م ام یک رهبر سیاسی که میباید همه گروه های مسلمان را زیر چتیر امیت

واحده حفظ نماید میتوانست مانند سایر اعراب شمالی در برابر نوبی ها موضع بگییرد و
به تعصّبات اهلی دامن زند
بدیجی است این پژوهر درصدد است،دریابد آیا امیرالمؤمنین حضیرت علیی

بیه

طور دقیق ،همان واژه ها را به کارگرفته است؟ چراکه برخی شارحان نجج البقغه با دیدن
این کلمات به خود ا ازه میدهند ،واژه هایی مانند پلید ،پسیت صیفت ،بوقلمیون صیفت،
غوطه ور در لجن زار خودخواهی و مغز مشوش را درباره او به کار برند

4

 .1چرا که مونب پیدایش پرسشی در ذهن می شود که آیا فضیلت ایمان و اسالم باالتراس ت و ی ا
فضیلت علم درمسئله ای خاص .آیا امیرالمؤمنین حضرت علی
نادان بدانند بیشتر از آن که او را کافر بخوانند ناراحت میشده است؟

 .1مکارم شیرازی ،پیام امام

 ،ج ،1ص.411

 .8ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة ،ج ،1ص.193
 .2نعفری ،شرح نهج البالغة،ج ،2ص.189

از این ک ه او را در مس ئله ای
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دیگر شارحان در صدد برآمدند ،مخاطبان را تو یه نمایند که چرا امیرالمؤمنین حضرت
این گونه اشعث را لعن و ت بی کرده است؟ به عنوان نمونه ،یکی از شیارحان در

علی

این باره مینویسد:
شای آنان ته از میزان نتاق اشع آگاه نیسند ن اند ته چرا امام این گونقه
تد با یی برخورد ترده است تا آنجا تقه لعقن خق ا ی مقردم را یقک جقا بقر ای
فرسناده ی با آن صتا پست یی را یصف نموده ماند «بافد ه پسر بافد ه ،مداف
فرزن تافر ،به خ ا قسم ته در حالت تتر یک بار اسقیر شق ی ی بقار دیگقر در
اسالم ی در هر دی حال نه مال ی نه شرافت نس تو را نجا نق اد ی مقردی تقه
خویشان خویش را در معقر

شمشقیر ققرار دهق ی مقرا را بقه سقوی آنقان

برد سزیار است تقه خویشقان بقر یی خشقم گیرنق ی بیگانگقان بقر ای اعنمقاد
نكدد .

با این حال ،اندک نگاهی به تاریخ سیاه زندگی این منافق ،میزان خرابی و خراب کاری
او را در میان امعه اسقمینشان میدهد افزون بر این ،او حتی در اهلیت مورد غضیب
بود؛ چراکه دست شومیدر برافروختن آتر نگ ها داشت تا آن ا که عرف النیار ل یب
گرفت

5

از مجموع سخنان شارحان به روشنی میتوان دریافت که همگی در نگاه نخست ،این
کلمات را دور از انتظار میدانند و گویا آن را بر خقف سییره لابیت شیده ایشیان در نظیر
میآورند این امر ما را در تردید در صدور چنین واژه هایی از زبیان مبیارک امیرالمیؤمنین
حضرت علی

مصمّم میگرداند

 .1مکارم شیرازی ،پیام امام

 ،ج ،1ص.213
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 .1-11جست و جو در خاستگاه خبر

سید رضی(د 416ه ق) پیر از بیان سخن امیرالمؤمنین حضرت علی

در این بیاره

مینویسد:
در بخشی از سخن علی
ترد.

چیزی بیان ش ته اشع به خقاطر آن اعنقرا

1

برخی شارحان نجج البقغه درباره این که امیرالمؤمنین حضرت علی

چیه چییزی

گفت که مورد اعتراض اشعث واقع شد ،سخنانی را مطیرح میینماینید عیده ای آن را بیا
خطبه  525نجج البقغه مرتبط می دانند و می گویند که امیرالمیؤمنین حضیرت علیی
درباره حکمین سخن میگفت که فردی برخاست و گفت:
ما را از حكمیت برحذر داشنی یسپس بقه آن امقر تقردی .نمقیدانقیم تق ام
دسنور درست بوده است؟

آن گاه علی

دست بر دست زد و گفت:
این سزای تسی است ته پیمان بگسل .

2

اشعث گمان برد که منظور امیرالمؤمنین حضرت علی

آن است که این اشتباه من

بود که حکمیت را پذیرفتم آن گاه اشعث بر مبنای این گمان ،به ایشان معتیرض شید و
گفت:
این سخدان ته گتنی بر توست ی نه برای (نتع) تو.

3

مرحوم شوشتری(د  )5734این ارتباط را نمیپذیرد و در این باره مینویسد:
اگر آنچه علی

 .1سید رضی ،نهج البالغه ،ج ،1ص.34
 .1همان ،ص.182
 .8همان ،ص.34

فرموده ناظر به سخدی باش ته سقی رضقی آیرده ،پقس
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بای دانست ته در أغانی در شرح حال أمیه بن اسقكر(احنماال 22ق) از ...عبق ا
بن ع ی بن خیار نقم ش ه ته گتت در جلسه حَكَمیّت حضور داشنم ،پقس از آن
به توفه بازگشنم ی با علی

تاری داشنم ،ریزی در مسج توفه علی

بقر

ترتشی تكیه زده بود ی مردم را برای نماز جماعت دعو میترد ،پس بقر مدبقر
رفت ی نشست تا آن ته مقردم گقرد آم نق  ،اشقع آمق ی نشسقت .علقی
برخاست ی پس از ثدای الهی گتت شما گمان میتدی نزد مقن از جانق رسقول
خ ا

چیزی است ته نزد مردم نیست ،1آگاه باشی ته نزد من چیزی جز آنچقه

در این ترتش است نبوده ،سپس تیرها را تدار زده یاز آن رقعه ای بیقرین آیرد
ته در آن نوشنه ش ه بود «مسلمانان خونشان برابر است ی همگی در برابقر غیقر
یكپارچه ان ی هر آن ته اتتاق ناگواری پ ی آیرد ی یا فنده گقری را پدقاه دهق
لعدت خ ا بر ای باد ی لعدت همه مالئكه ی مردم» .آن گاه پس از این سخن بود ته
اشع اعنرا

ترد ی حضر نیز آن گونه پاسخ داد.2

به نظر میرسد ،مرحوم شوشتری در این ا دقّت نظر داشته است؛ چرا که با تو ه بیه
ست و ویی که انجام گرفت هیچ منبعِ شیعی ،این خبر را به طور مست ل بیان نمیکند
و ارتباط دادن این کقم با خطبه  525هیچ دلیل و شاهد تاریخی ندارد گوییا ن یل آنچیه
عبداهلل(عبیداهلل) بن عدی بن الخیار (د  31یا 36ق)گزارش کرده با دییدگاه کقمییسییّد
رضی و دیگر علمای شیعه سازگار نبوده است

 .1بخش مشکل ساز و غیر قابل قبول نزد شیعیان در ه ین س خن نهفت ه اس ت؛ چراک ه ش یعیان،
امیرالمؤمنین حضرت علی

را وارث والیت و علم رسول خدا

اختصاص به امیرالمؤمنین حضرت علی

داشت و نزد مردم نبود.

 .1شوشتری ،بهج الصباغة فی شرح نهج البالغة،ج ،3ص.9

میدانند .هم ان چی زی ک ه
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از این رو ،اعتراض اشعث را به خطبه  525ارتباط داده اند امیا از آن یا کیه گیزارش
مورد بحث در منابع اهل سنّت آمده و آن گاه به منابع شیعی راه پیدا کرده است ،نمیتوان
بخشی از آن را که مطابق با مبانی کقمیشیعه نیست حذف کرد و سپس کیقم را بیدون
دلیل به چیزی دیگری ارتباط داد ،مگر آن که سندی مست ل از آنچه در منابع پیشین آمده
است برای این سخن ارائه نماییم.
مرحوم شوشتری در ادامه مینویسد:
خبر مجمم است ی لیكن ظاهرا مدظور اشع از جمله (هذه علیک اللقک) آن
بوده ته علی

خود مص اق جمله ایست ته از رسول خ ا

ی آن این ته علی

نقم ترده اسقت

تشد گان عثمان را ته مُح ِثان (فنده گقران ی خطاتقاران)

بوده ان پداه داده است ،ی (بدابراین) حضرتش

از این امر خشقمگین شق چقرا

ته تشد گان عثمان را مُح ِث نمیدانسنه است.1

چنان که اشاره شد ،شجرت این ما را و بیان آن در نجج البقغه مو یب شیده اسیت،
علمای شیعه به ای آن که در اصل ما را شک نمایند ،دلیل اعتراض اشعث را در دیگیر
سخنان امیرالمؤمنین حضرت علی

ست و و نمایند به دیگیر سیخن ،سییّد رضیی

اصل سخن را به اختصار آورده است و شارحان نجیج البقغیه از بییان آنچیه در األغیانی

2

آمده است ،پرهیز میکنند تا مبادا در کقم و ع ائد اشکالی پدید آیید مرحیوم شوشیتری،
ارتبییاطی را کییه شییارحان نجییج البقغیه بیییان میییکننیید ،نمیییپییذیرد و سییخن ابییوالفر
اصفجانی(د 716ق) را بیان میکند و ناخواسته در ورطهای قرار میگیرد که دیگیران از آن
دوری سته اند

 .1همان.
 .1اصفهانی ،األغانی ،ج ،11ص.12
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 .2-11اختالف عبارات در منابع و جست و جوی نخستین راوی

آنچه ابوالفر اصفجانی در األغانی ن ل میکند ،دیگر منابع اهل سنّت نییز آورده انید
طریق ن ل متفاوت است ولی راوی مست یم ما را در دیگر منابع نیز ،عبیداهلل (عبداهلل) بن

عدی بن الخیار است برای نمونه ،خطیب بغدادی(د 467ق) در الرحلة فی طلب الحیدیث
مینویسد:
عبی ا بن ع ی بن خیقار (بدقی نقوفلی) بقن عبق مدقاف گتقت حق یثی از
علی

به من رسی ه بود ته ترسی م اگقر از دنیقا بقرید نقزد تسقی جقز ای آن

ح ی را نیابم .پس به عراق مسافر تردم ،ریزی علی

آم ی بر مدبر رفت

در حالی ته شلوار ی ردایی پوشی ه بود ی ترتشی به دیش افكدق ه بقود .اشقع
آم  ،یكی از بازیهای مدبر را گرفت ،آن گاه علی

گتت چه ش ه ته گریهی

بر ما دریغ میبد ن  .گمان دارن نزد ما از جان رسول خ ا
نزد دیگران نیست .رسول خ ا

چیزی است تقه

برای همگان بود نه ع ه ای خاص ی نقزد مقن

جز آنچه نزد مسلمین است چیز دیگری نیست مگر آنچقه در ایقن تقرتش اسقت.
پس صحیته ای از آن خارج ساخت ته در آن نوشنه ش ه بود من آیی ....؛ پقس
اشع گتت ای مرد رها تن! آنچه تو میگویی برض توست نه به نتعت .آن گاه
علی

گتت خ ا تو را زشت گردان ! تو چه میدانی چه چیز به نتع ی یا ضقرر

من است؟ اسباب شوخی یمسخرگی ش ه ام ته چوپان مرا به سخره میگیقرد .ای
گوستد چران! چه چیز ناپسد ی از من دی ه ای؟.1

 .1خطیب بغدادی ،ص .181-119یکی از نویسندگان معاصر برای اثبات ون ود ص حیفه ای ن زد
علی

به این خبر استناد کرده ،درحالی به لوازم این استناد ،تونه نداشته اس ت چراک ه در ای ن

صحیفه تنها یک نمله نوشته شده بود(ناللی ،تدوین السنة الشریفة،ص.)32
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همان گونه که اشاره شد طریق ن ل این گزارش متفاوت بوده است و افزون بیر ایین
عبارات «عَلَیکَ لَعنَةُ اهللِ» تا «یَأمَنُهُ األبعَدُ» در آن و ود ندارد
به هر روی ،نمیتوان چشم بر این روایت ها بست و سخن اشعث را به چیزی ارتبیاط
داد که دلیل و سند تاریخی بر آن اقامه نمی شود بنابراین ،سیمای عل و یا تحرییف در
این گزارش هویداست و باید در اصل خبر به شکلی که در نجج البقغه آمده است ،تردیید
داشت
 .3-11تحلیل خبر

ممکن است گفته شود با تو ه به اقدامات اشعث وی مستحق لعن الجی بیود ،امیا آییا
میتوان پذیرفت امام علی

در انظار عمومی ،یکی از اصحاب خیویر را در پاسیخ بیه

یک سخن نسنجیده ،بیا چنیان الفیاظی خطیاب نمایید حضیور اشیعث تیا پاییان حییات
امیرالمؤمنین حضرت علی
حضرت

در کوفه و حضور وی در مسجد در شب ضربت خوردن آن

 ،نشان میدهد حریم و مانعی میان او و امام

و ود نداشته است او دچیار

نفاق بود و نفاق لعن الجی در پی دارد ،اما روشن است شیوه مدارا و تحمّل و تمسّیک بیه
بیان ح ایق و هشدار به کردار ناشایست ،الر بجتیری در لیب و ییا دفیع حسیاب شیده و
منط ی داشته است به نظر بسیار بعید است که امیرالمؤمنین حضرت علیی
پیامبر

بیرخقف

رفتار کرده و مقحظات مشروع و مع ول را کنار گذاشته است

افزون برآنچه بیان شد ،این نکته در سخن عبداهلل بن عدی بین الخییار ،لیب تو یه
میکند که حضرت

پس از اتمام سخن با اشعث ،رو به عبداهلل کرد و بیت زیر را خواند:

اسباب شوخی ومسخرگی شده ام که چوپان مرا به سخره میگیرد
ای گوسفند چران! چه چیز ناپسندی از من دیده ای؟
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با تو ه به شأنِ سُرایر این بیت ،بسیار بعید است که امیرالمؤمنین حضرت علیی
به آن تمثّل سته باشد  5به هر روی پس از تمثّل آن حضرت به شعر یادشده ،عبد اهلل بن
میگوید:

عدی به امام

پ ر یمادرم به ف ایت! به خ ا سوگد ! همانا دیست داشقنه ام تقه ایقن را از
زبان خودتان بشدوم.

2

حضرت نیز در پاسخ میگوید:
بله! به خ ا سوگد همان است.

3

در گزارش ابوالفر اصفجانی ،ابن عدی مله ای گفته که گویا در صیدد بیوده اسیت،
رابطه ای بسیار صمیمی میان خود و امیرالمؤمنین حضرت علی

را نشان دهد

فضای این گفت وگو که یگانه راوی آن ،خودِ عبیداهلل بین عیدی بین الخییار اسیت،
رابطهای بسیار صمیمی میان امیرالمؤمنین حضرت علی

و او را نشان مییدهید ولیی

شگفت این که این فرد در منابع شیعی و اهل سنّت از اصحاب و یاران آن حضرت

به

شمار نیامده است
به دلیل آن که منابع تاریخی ،مرگ عبداهلل بن عدی بن الخیار را سال هیای  31و ییا
 36هجری اعقم کرده اند ،میتوان احتمال داد برای تضعیف و سرکوب قیام نیوه اشیعث
بن قیس؛ یعنی عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بن قیس(د 81ق) ،این ما را عیل شیده

 .1این شعر سروده أمیة بن اسکر لیثی است که پس از عمری طوالنی دچار خرف ی ش د و خ اک
برسرخویش میریخت .روزی چوپان گوسفندان دراین حالت به او خیره شد .امیة پس از آن که به
خود آمد از این که مورد تونّه چوپان شده است ،متعجب شد و این بیت را سرود (بیهقی ،المحاسن
و المساوی ،ص.)331
 .1عبداهلل بن عدی بن خیار با این نمله میخواسته است بفهماند ،آن حدیثی ک ه ت ا ع راق ب رای
شنیدن آن آمده ،همین بوده است.
 .8اصفهانی ،األغانی ،ج ،11ص.13
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است اگر هم اصلی داشیته اسیت ،آن را بیا اضیافاتی تنیدتر کیرده انید؛ چراکیه شیورش
عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بن قیس بر مروانیان گران آمده بود و تلفات سپاه حجیا
بن یوسف ل فی(د 31ق) به حدی بود که وی در نامه ای از عبدالملک بین مروان(حیک:
 61تا 86ق) در خواست کمک کرد و نوشت:
أمَّا بَع ُ فَیَا غَوثَاه ثُمَّ یَا غَوثاه.

همچنین ،مسعودی(د 746ق) نوشته است که در شورش ابن اشعث ،کنییزی زیبیاروی
برای عبدالملک(د 86ق) آوردند ولی او تو جی به آن دلبر سیمین بر ننمود و گفت:
آیا تام بگیرم در حالی ته ابن اشع در برابر ابو محم (تدیه حجقاج) صقف
آرایی ترده ی بزرگان عرب در این راه نابود ش ه ان .

1

عبدالرحمن بن محمد بن اشعث نیز برای تضعیف و تح یر مروانیان نَسَب عربی آنان را
نفی میکرد و میگفت:
همانا پسران مریان را به زرقاء(مادربزرگش) خرده میگیرن  .به خ ا سوگد !
آنان نسبی بهنر از این ن ارن ته پسران ابقی العاص(جق مقریان) تقافر زادگقان
گردن تلتت اهم صتوریه ان .

2

تمسّک به گفتار بزرگان و یا سرودن اشعار در تکذیب حریف و یا تجییج یاران در فتنیه
ابن اشعث بسیار دیده میشود حجّا بن یوسف ل فی ،اعشی همیدان(87ق) را بیه خیاطر
سرودن اشعاری در تأیید ابن أشعت گردن زد  7اعشی برای فرار از مجازات شعری سرود و
در آن از ّد عبدالرحمن به بدی یاد کرد ولی حجّا را خوش نیامد و هم چنان از أعشیی
متنفّر بود و وی را کشت

4

 .1یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج ،1ص193؛ مسعودی ،مروج الذهب  ،ج ،8ص 181و .121
 .1طبری ،تاریخ االمم و الملوک ،ج ،3ص.138
 .8همان ،ص.183
 .2ابن اثیر ،الکامل،ج ،2ص.192
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 .11نقد خارجی(بررسی سندی)

سید رضی(د 416ق) سندی برای مطالب نجج البقغه ارایه نکرده است اما این گیزارش در
کتاب ابوالفر اصفجانی سند دارد خطیب بغدادی نیز سند و طری ی دیگیر بیرای گیزارش
مورد بحث ،ارایه کرده است متن گیزارش از زبیان خطییب بغیدادی بیا آنچیه ابیوالفر
اصفجانی آورده است تفاوت دارد اما با تو ه به این که کسی ز عبیداهلل(عبداهلل) بن عدی
بن الخیار این گزارش را ن ل نکرده است ،میتوان به این نتیجه رسید که سیّد رضی از هر
منبعی ن ل کرده باشد ناگزیر به راوی مست یم آن؛ یعنی فرد یاد شده منتجی میشده است
در این بخر سه نفر از واسطه های ن ل معرفی می شوند تا مییزان اعتبیار ایین گیزارش
روشن گردد
 .1-11محمدبن أبی رجاء خراسانی(د 217.ق)

محمدبن أبی ر اء ،قاضیِ مأمون(حک 258-538هی ق) و از اصحاب خاصِ قاضی أبو
یوسف(د 585ق) بوده است وی به سال 213هجری از دنیا رفت و از ف جای معروف حنفی
به شمار می آمد در مجامع روایی شیعه ،تنجا یک روایت وارد شده است که محمد بن أبی
ر اء در طریق آن و ود دارد ،روایت هم مربوط وفات فاطمه زهرا

است

5

 .2-11ابراهیم بن سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف زهری(د183.ق)

ابن سعد(د 271ق) درباره ابراهیم بن سعد می نویسد:
تدیه اش ابو إسحاق بود ،فردی ثقه با احادی بسقیار ،گقاهی نیقز در حق ی
گرفنار خطا میش  .با خانواده اش یارد بغ اد ش ی در حكومقت هقارین مسق ول

 .1وکیع القاضی ،أخبار القضاة ،ج ،8ص139؛ اب ن ش بة ،ت اریخ المدین ة المن ورة ،ج ،1ص103؛

خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج ،1ص828؛ شیخ طوسی ،األمالی ،ص200؛ ابن اثی ر ،الکام ل ف ی
التاریخ  ،ج ،4ص.833
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بیت المال ش  .در بغ اد به سال  183هجری از دنیا رفت.

مشتمل بر لعن اشخاص
1

خاندان سعد بن ابراهیم از صاحب منصبان حکومت بنی عباس بوده اند  2او و اعضیای
خاندانر در کتاب های ر ال شیعی یاد نشده اند ابن سعد در طب ات الکبیری روایتیی را
آورده است که درطریق آن ابراهیم بن سعد قرار دارد و مضمون روایت آن است که چیون
ناب ابوطالب کافر از دنیا رفت ،از این رو عفر و حضرت علی

از وی ارث نبردند

7

هم چنین این فرد در طریق روایتی واقع شیده اسیت کیه بیر اسیاس آن ،پییامبر
درآخرین روزهای حیات خویر با بیماری به مسجد آمد و دید که ابوبکر امامت میکنید و
ا ازه داد او به امامت خویر در نماز ادامه دهد  4هم چنین است حضور او در سند روایتی
که بر اساس آن ،پیامبر

به فردی که از ایشان

میپرسد پس از آن حضیرت

به چه کسی مرا عه کند؟ ابوبکر را معرفی میکند عجیب تر از همه این که ابیراهیم بین
سعد واسطه ن ل روایتی شده است کیه بیر اسیاس آن صیال بین کیسیان(پس از541ق)
میگوید :
همسر مالک اشنر ،نزد علی آم ی گتت « ای امیر مومدقان! از دشقمن خق ا
[مالک] سخدی شدی م ته دیگر نمقیتقوانم بقا ای بمقانم ،امیرالمقممدین حضقر
علی

گتت چه شدی ه ای؟ گتت شدی م ته میگتت دیریز بهنرین بدق ه خق ا

را تشنیم ی امریز ب ترین بد ه خ ا را حاتم تردیم .مدظورش شقما بقوده ای ،ای
امیر مممدان ،پس [صالح بن تیسان] گتت پیوسنه از مالک ناراحت بقودم تقا آن
ته آشوب مصر رخ داد .علی

 .1ابن سعد ،طبقات الکبری ،ج ،8ص.811
 .1همان ،ص.828
 .8همان ،ج ،1ص.112
 .2همان ،ج ،1ص.114

گتت چه تسی از پس مصر بر مقیآیق ؟ ی از
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ابن عباس(88ق) مشور خواست ،ای گتقت چطقور اسقت اشقنر را بترسقنیم بقا
تاری ته ترد [،امیرالمممدین حضر علی

] گتت بد ه را بر اس بدشان اگر

هالک ش [چه بهنر] ته ش ی اگر پیریز ش [باز هم چه بهنر] ته ش  .پس اشقنر
را به سوی مصر فرسناد ی هدگامیته خبر مرا اشنر را دریافت گتت خ ا ای را
به ری افكد .

1

افزون بر این درباره ابراهیم بن سعد می گویند که اهل غنا و موسی ی بود و سوگند یاد
کرده بود تا آواز نخواند ،حدیث نگوید

2

 .3-11عبیداهلل(عبداهلل) بن عدی بن الخیار( 95یا 96ق)

فاصله زمانی او و ابراهیم بن سعد بسیار زیاد است؛ یعنی ابراهیم به سال 587هجری از
دنیا رفت  7اگر صد سال عمر هم برای او فرض شود هنگام مرگ عبیداهلل بن عیدی بین
الخیار ،سیزده یا چجارده ساله بوده است  4او از بنو نوفل از تیره قریر بود و مادرش از بنی
امیه و خواهر عثمان بود پدرش در نگ بدر در صفوف مشرکان حضور داشت و در همان
نگ کشته شد هنگام فت مکه ،وی به سن تمییز رسیده بود از این رو عیدهای ،او را از
اصحاب رسول خدا

برشمرده اند

1

 .1ابن شبه ،تاریخ المدینة المنورة  ،ج ،2ص.1184
 .1ذهبی ،سیر أعالم النبالء ،ج ،3ص804؛ همو ،تاریخ االسالم ،ج ،10ص.892
 .8سال مرگ عبیداهلل بن عدی بن الخیار .ابن سعد ،طبقات الکبری،ج ،3ص29؛ ابن حبان ،الثقات،
ص42؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج ،83ص.31
 .2ابن سعد ،طبقات الکبری ،ج ،8ص.811
 .3ابن حبان ،الثقات ،ج ،8ص123؛ ابن عبدالبر ،االستیعاب ،ج ،8ص101؛ اب ن م اکوال ،اإلکم ال،
ج ،1ص21؛ ذهبی ،سیر أعالم النبالء ،ج ،8ص313؛ ابن حجر ،اإلصابة ف ی تمیی ز الص حابة،ج،3
ص.18
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مشتمل بر لعن اشخاص

وی به عثمان(د 71ق) عققه ای فراوان داشت تا آن ا که هنگام حصیر عثمیان بیه
سراغ او رفت و گفت:
تو امام همگان هسنی در حقالی تقه اتدقون امقام غوغاییقان بقرای مقا نمقاز
میخوان .

1

او از ف جای مشجور مدینه به شمار میرفت و از سوی اهل سنّت تولییق شیده اسیت
روایاتر اندک است و مناقب و فضایل عثمان را در بر دارد  2ایین نکتیه مو یب شیگفتی
است که فردی همانند او که عققه بسیار به عثمان داشته است در گیزارش میورد بحیث،
خود را از دوستان صمیمی امیرالمؤمنین حضرت علی میشمرد و در صدد البات و ود
رابطهای نزدیک میان خویر و آن حضرت است
به نظر میرسد از آن ا که اشعث بن قیس کندی ،عرب نوبی بوده است و عبیداهلل
بن عدی بن الخیار و ابراهیم بن سعد از اعراب شمالی بوده اند ،میتوان احتمیال داد کیه
آن دو برای تخریب اعراب نوبی چنین گفت و گویی را ساخته اند و یا اگیر هیم اصیلی
داشته است ،عباراتی به آن افزوده اند  7انتخاب اشعث نیز به لحاظ سیاب ه اعتیراض هیای
وی به امیرالمؤمنین حضرت علی  ،پذیرش این گزارش را آسان تر میکرده است
 .4-11بیان و بررسی گزارش دوم

در متون کجن تاریخی و روایی ،اشاره به مطلبی درباره امام علیی

و معاوییه شیده

است که منابع متأخر ،همگی به پیروی از متون کجین ،آن را بییان کیرده انید نصیر بین
مزاحم(د 252ق) درباره حوادث پس از نگ صِفِّین مینوسید:
 .1صنعانی ،المصنف ،ج ،1ص310؛ إبن عبدالبر ،االستذکار ،ج ،1ص.839
 .1أحمد بن حنبل ،مسند،ج ،1ص48-44؛ بخاری ،الصحیح ،ج ،2ص108-101؛ بیهق ی ،الس نن
الکبری ،ج ،8ص.113-112
 .8عبید اهلل بن عدی با یک تیر دو نشان را هدف گرفته بود :نخست آن که از زبان عل ی نق ل
نداشته است و دوم این که اشعث بن قیس را ب ه
کرده که ایشان عهد و وصایتی ازنانب پیامبر
شدیدترین شکل تخریب کرده است (ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة ،ج ،2ص .)83
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علی

پیوسنه پس از نماز صبح ی شام میگتت بار خ ایا! معاییه ،عمقری

بن عاص ،ابوموسی اشعری ،حبی بن مسلم ،ضحاک بن قیس ،یلیق بقن عقبقه ی
عب الرحمان بن خال بن یلی را لعدت تن .پس این خبر به معاییه رسقی  ،ای نیقز
در قدو علی [

] ،ابن عباس ،قیس بن سع یحسدین [

] را لعدت میترد.

1

پس از او فضل بن شاذان نیشابوری (د 261ق) ما را را به شکلی متفیاوت ایین گونیه
مینویسد:
ریایت تردی از حماد بن عوام از خضیر بن عب الرحمن از ابی المتضقم تقه
گتت شدی م علی [

] در قدو میگتت بار خ ایا! نخسقت معاییقه ،آن گقاه

عمری بن عاص ،آن گاه ابا اعور سلمی ،آن گاه ابوموسی اشعری را لعدت تن.2

همچنین بقذری(233ق) به ن ل از ابی مخنف(د 513ق) مینویسد:
پس علی پیوسنه پس از نماز صبح در قدو میگتت خ ایا معاییه ی عمقری
بن عاص ی ابا اعور ی حبی بن مسلمه ی عب الرحمن بن خال بن یلی ی ضقحاک
بن قیس ی یلی بن عقبه را لعن تن! این خبر به معاییه رسی پقس ای هقم علقی،
اشنر ی قیس بن سع ی حسن ی حسین ی ابن عبقاس ی عبق ا بقن جعتقر را لعقن
میترد ته خ ا از همه آنان خشدود باد.

3

طبری(د 751ق) این ما را را به ن ل از أبو مخنف با این عبارات بیان میکند :
پیوسنه در قدو نماز صبح میگتت خ ایا معاییه ی عمری ی ابو اعور سقلمی
ی حبی ی عب الرحمان بن خال ی ضحاک بن قیس ی یلی را لعدت فرما! ،این خبر
به معاییه رسی پس ای هم هدگام قدو علقی ی ابقن عبقاس ی اشقنر ی حسقن ی
 .1منقری ،وقعة صفین ،ص.331
 .1فضل بن شاذان ،االیضاح ،ص.42
 .8بالذری ،أنساب االشراف ،ج ،1ص.831
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حسین را لعن میترد!

مشتمل بر لعن اشخاص

1

با این حال ،عبارت تاریخ نامه طبری با آن که در بیشتر مطالب برگردان تاریخ طبری
است در این مسئله تفاوت دارد و معاویه را آغازگر لعن میداند او در این باره مینویسد:
معاییه به پدج نماز ان ر بترمود تا بر علقی ی حسقن ی حسقین ی عبق ا بقن
عباس ی مالک اشنر رضوان ا علیهم لعدت تردن ی ،ی علی نیز بر معاییه ی بقر
عمری بن العاص ی ابواألعور السلمی ی عب الرحمن بن خال بن الولیق ی ضقحاک
بن قیس لعدت تردی ی ازآن پس علی به حرب خوارج مشغول ش .

2

هم چنین ،ابن ألیر (د 671ه ق) به پیروی از طبری ما رای لعن را آورده اسیت  7ابین
خلدون (د 818هی ق) هم این گزارش را بیان کرده است  4برخی علمای شییعه امامییه بیا
استناد به این گزارش که در کتاب های اهل سنّت آمده است ،لعن معاویه را ائز شیمرده
اند  1گزارشی دیگر با مضمون یکسان ،در برخی دیگر از منابع کجن آمیده اسیت کیه بیر
اساس یکی از آنجا بیان میشود:
 ...همانا علی رضی ا عده هدگام جدق

معاییقه بقا یی ،در قدقو معاییقه

رضی ا عده را نترین میتقرد پقس اهقالی توفقه[نتقرین در قدقو را] از یی
آموخند  ،ی معاییه نیز در قدو علقی [

] را نتقرین مقیتقرد ،ی اهقالی شقام

[نترین در قدو را] از ای آموخند .8

 .1طبری ،تاریخ االمم والملوک ،ج ،2ص.31
 .1بلعمی ،تاریخنامه طبری ،ج ،2ص.433
 . 8ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ  ،ج ،8ص.888
 . 2ابن خلدون ،کتاب العبر ،ج(1قسمت دوم) ،ص.183
 .3شریعت اصفهانی ،القول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع ،ص111؛ أمین ی ،الغ دیر ،ج،1
ص.181
 .4بیهقی ،معرفة السنن واآلثار ،ج ،1ص.80
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 .12نقد داخلی و بررسی تحلیلی -تاریخی متن

تأمل در گزارش های یاد شده نکاتی را روشن میسازد:
را بنییان گیذار لعین و

نخست آن که تقش شده است امیرالمؤمنین حضرت علی

را آغازگر خوانده اند

نفرین معرفی کنند؛ چرا که ز یک گزارش ،همگی آن حضرت

دوم آن که گویا کوفیان در صدد مشیروع لیوه دادن شییوه خیویر در سیبّ و لعین
دیگران بودند از این رو ،کار خویر را به رفتار امام علی

مستند ساخته اند

سوم آن که معاویه در رفتار خویر تأسِّی به امیرالمؤمنین حضیرت علیی

نمیود

بنابراین خوب و بد آن متو ه آغازگر است
چجارم آن که محتوای گزارش های مو ود با آنچه که از سیره امام علی

بیه میا

رسیده است ،تفاوت کامل دارد
در گزارش اخیر باید تو ه داشت امیرالمیؤمنین حضیرت علیی

در رییان نیگ

صفّین اصحاب خویر را از دشنام و لعن اهالی شام باز داشت و فرمود:
دیست ن ارم ته پیوسنه نترین گقر ی ناسقزاگو باشقی تقه ناسقزا بگوییق ی
بیزاری بجویی  .یلیكن اگر زشت تاری های آنان را برشقماری ی بگوییق آنقان
چدین ی چدان ترده ان  ،درست تر ی قانع تدد ه تر خواه بود.

1

هم چنین در گزارشی شیعی آمده است که امیرالمؤمنین حضرت علی

فرمود:

آگاه باشی ! همانا خبر رسی مرا ته معاییه مقرا ناسقزا گتنقه ی نتقرین تقرده
است .بار خ ایا! ق ر سرتوبت را بر معاییه بیشنر تقن ی لعدقت را بقر آن تقه
سزایار است فری فرست .آمین ای پریردگار عالمیان.

2

 .1منقری ،وقعة صفین ،ص ،108دینوری ،االخبار الطوال ،ص 143؛ ابن اعثم کوفی ،الفت وح ،ج،1
ص.328
 .1شیخ صدوق ،معانی االخبار ،ص.40
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امام حسن مجتبی
و لعن امام علی

در صل خویر با معاویه ،این شرط را گنجاند که معاویه سیبّ

را ترک کند  5حال اگر علی

چگونه امام حسن مجتبی

مشتمل بر لعن اشخاص

آغازگر لعین و نفیرین بیوده اسیت،

میتوانست از معاویه چنین ت اضایی کند؟

گزارش های مو ود همگی در صدد بوده انید تیا امیرالمیؤمنین حضیرت علیی

را

آغازگر لعن و نفرین با تصری به نام معرفی کنند و بیه نیوعی معاوییه را تبرئیه و تو ییه
نمایند برخی شیعیان نیز از و ود چنین گزارش هایی در منابع اهل سنّت ذوق زده شدهاند
و آن را در کتاب های خویر بیان کرده اند ،بدون آن که تأمل نماینید م صیود و غیرض
گذشتگان از بیان چنین گزارشی چه بوده است

2

ابن ابی الحدید معتزلی(د 616ه ق) پس از ن ل برخی از مکاتبات میان امام علی

و

معاویه که در منابع کجن آمده است ،مطالبی را به عنوان گقیه از روزگار و پرسیر از آن
حضرت

بیان کرده است که در این ا بخر هایی از آن بیان میگردد:
پس به امیر مممدان میگویم ای تاش! میدانسنم چرا باب نامه نگاری میقان
خویش ی معاییه را گشوده است؟ ی اگر ضریر اقنضاء میترد؛ چرا به نوشقنن
موعظه بسد ه نكرد بی آن ته منعر

فخرفریشی شود؟ ی اگقر گریقزی از ایقن

تار نبود چرا به همین دی امر بسد ه نكرد بی آن ته به امور دیگر بپردازد؟ تا آن
ته موج مقابله به مثم ی بلكه مقابله به اش ّ معاییه نگردد ی آنهایى را ته جقز
خ ا مىخواند دشدام م هی ته آنان از ریى دشمدى [ی] به نادانى ،خ ا را دشدام
خواهد داد؛ چرا این مرد بزرا خود را از ناسزاگویی بقه ایقن سقتیهِ احمق بقاز
ن اشت با آن ته خود گتنه است «هرته با مردم چیزی گوی تقه خقوش ن ارنق
مردم با یی آن گوید ته نمیداند »؛ یعدی افنراء بسنه ی سخدان باطم میگویدق
 .1شیخ مفید ،االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،ج ،1ص.12
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،88ص888؛ أمینی ،الغدیر ،ج ،1ص.181
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ی ای [علی] این چدین در قدو رفنار ترد ته در توفه بر معاییه نترین ترد ی در
نماز ی خطبه جمعه ای را لعدت نمود ی عمری بقن عقاص ،ابقو موسقی ،ابقو اعقور
سلمی یحبی بن مسلمه را نیز به نترین افزید .پس خبر به معاییه رسی ی ای نیقز
نترین ترد ی در نماز ی خطبه جمعه علی را لعدت نمود ی حسقدین ،ابقن عبقاس ی
اشنر را به نترین اضافه ترد ی شای در آن زمان نزد ای چیزی بود ته اتدون بر ما
پوشی ه است ی برای خ ا خواسنی است ته به انجام میرس .

1

چنان که پیداست تکرار یک گزارش از سوی مورخیان ،چنیان بیاوری در نسیل هیای
بعدی پدید آورد که شارح نجج البقغه با آن که با حجم وسیعی از سیخنان حکمیت آمییز
موا ه بود ،در این ما را چشم بسته ،گزارش هیا را مسیلّم

امیرالمؤمنین حضرت علی

میپندارد و حکمت امیرالمؤمنین حضرت علی

را زیر سؤال میبرد

 .13نقد خارجی(بررسی سندی)

همان گونه که اشاره شد ،نصر بین میزاحم من یری (د 252ه ق) ایین میا را را در کتیاب
خویر ،وقعة صفین آورده است و پس از او ،دیگران از وی ن ل کرده اند نصر بن میزاحم
این روایت را از عمر بن سعد اسدی ن ل کرده است در کتاب من ری ، ،معلوم نیسیت کیه
عمر بن سعد اسدی این روایت را از چه گزارش کرده اسیت امیا از سلسیله راوییانی کیه
محمد بن سلیمان کوفی برای این روایت بیان کرده است ،میتوان احتمال داد که عمر بن
سعد اسدی از یحیی بن سعید و ص عب بن زهییر ازدی و آن دو از یوسیف ابین ابیی روق
روایت را گزارش کرده اند

2

 . 1ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة ،ج ،14ص.188
 .1محمد بن سلیمان کوفی ،پیشین.
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علمای امامیه ،نصر بن مزاحم را شیعه می دانند ،اما تأکید میکنند کیه وی از ضیعفاء
روایت کرده است  5عُمَرُ بنُ سَعدٍ األسدَیّ با ضبطی که بیان شد مججول بوده اسیت و از
ر ال امامیه به شمار نمیآید برخی مح ان عمر بن سعد اسدی را بیا عمیرو بین سیعید
مدائنی یکی میدانند ولی دلیلی بر این امر اقامه نمیکنند
بلکه در کتاب نصر بن مزاحم از فردی به نام عمر بن سعد اسدی یاد شده که من یری
بدون واسطه از وی روایت ن ل کرده است و نامی از عمرو بین سیعید میدائنی کیه شییخ
طوسی وی را عمرو بن سعید الزیات المدائنی معرفی کرده است به میان نمییآیید یکیی
دانستن عمرو بن سعید الزیات المدائنی با عمر بن سعد بن ابی الصید األسدی نیازمند دلیل
است  2فردی به نام عمرو بن سعید در میان ر ال امامیه یاد شده است اما درباره این کیه
عُمَرُ بنُ سَعد اسدی در سلسله راویان نصر ،همین فرد است ،سخن قاطعی نمیتوان گفت
روایاتی که از طریق عمر بن سعد اسدی در کتاب نصر آمده است ،مشکقتی دارد کیه
به دو نمونه از آنجا اشاره میشود نخست آن که معجزاتی را بیان میکند که نبه غلیوّ و

ت صیر در آن آشکار است او «واقعهای را گزارش میکند که در آن امیرالمؤمنین حضیرت
علی

عصر گاهان به همراه اصحابر از ایی در حال عبور بودند ،امیا هرچیه تیقش

کردند ایی برای اقامه نماز پیدا کنند ،نتوانستند تا آن که به یایی رسییدند کیه مناسیب
اقامه نماز عصر بود ،ولی وقت نماز گذشته و خورشید غروب کیرده بیود حضیرت دعیایی
خواند و خورشید به اندازهای که بتوان نماز عصر را اقامه کرد از افق باال آمد و سیپس آن
4 7

حضرت با اصحابر نماز گزارد »

 .1نجاشی ،الرنال ،ص.218
 .1منقری ،وقعة صفین ،ص8؛ شیخ طوسی ،الفهرست ،ص130 ،181؛ ابن قولویة ،کامل الزی ارات،
ص.129
 .8منقری ،وقعة صفین ،ص .184
 .2غلوّ است از آن رو که حکمت بازگشت خورشید که کرامتی برای علی بوده در روایت بی ان
نشده است و تقصیر است از آن رو که علی نماز را به تاخیر افکند.
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دوم آن که روایاتی را بیان میکند که رقابت قبیلیهای در آن آشیکار اسیت او رواییت
میکند که پیر از نگ صفّین فردی موسوم به اَربَد از قبیله فَزَاره (عدنانی) در کوفه بیه
امام علی

اعتراض کرد مالک اشتر دستور بازداشت وی را داد آن مرد فرار کرد ولیی

در بازار اسیب فروشیان او را یافتنید و چنیان لگیدمال کردنید کیه کشیته شید خبیر بیه
امیرالمؤمنین حضیرت علیی

رسیید ،پرسیید :چیه کسیی او را کشیت؟ گفتنید :قبیلیه

هَمدان(قحطانی) ،آن گاه حضرت فرمود:
« تشنه درگیری است ی قاتلش معلوم نیست ی دیه ای بر بیت المال مسلمانان
است».

1

دراین روایت ،راوی و نویسینده کتیاب کیه از اعیراب شیمالی بودنید ،مالیک اشیتر و
همدانیان را که اعراب نوبی بودند خشونت طلب و عامل میرگ عربیی شیمالی معرفیی
میکنند
در گزارشی دیگر که عمر بن سعد اسدی آن را روایت می کند ،آمده است کیه مالیک
اشتر در حضور امیرالمؤمنین حضرت علی

ریر بن عبداهلل بجلی را سرزنر می کند و

به او ناسزا می گوید  2این روایات با مطالبی که درباره شخصیّت مالک در مجیامع رواییی
شیعه آمده است سازگاری ندارد
ص عب بن زهیر که در سلسله راویان قرار دارد ،مورد تأیید علمای اهیل سینّت اسیت،
ولی در میان ر ال امامیه ،نامی از او نیامده است و تنجا می دانیم که وی دایی ابو مخنف
لوط بن یحیی بن سعید بوده است

7

 .1منقری ،وقعة صفین ،ص.29
 .1همان ،ص.40
 .8نمازی ،مستدرکات علم رنال الحدیث ،ج ،2ص143؛ ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج ،3ص.23
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ابی روق الجمدانی و یا همان عطیة بن الحارث از ر ال شییعه و اهیل سینّت معرفیی
میشود که مورد تأیید ایشان قرار دارد او روایت میکند که امیرالمؤمنین حضرت علیی از
طلحه و زبیر به ا بار بیعت ستانده است  5هم چنین او روایت میکنید کیه منظیور از َالِی ُ
المُومِنینَ درآیه چجارم سوره تحریم ابوبکر بوده است

2

مخفی نماند که او روایاتی در تفسیر بیان میکنید کیه علمیای امامییه بیه جیت آن
روایات ،وی را معت د به امامت و والیت اهل بیت

میدانند  7با این حال ،آنچه در تأیید

خلفای سه گانه بیان میکند بیر ازآن چییزی اسیت کیه در فضیایل اهیل بییت رواییت
مینماید  4با این وصف روایت مورد بحث بر اساس مقک های امامیه از روایات ضعیف به
شمار می رود
 .14نتیجهگیری

چنان که اشاره شد امیرالمؤمنین حضرت علی

از ناسزاگویی و نفرین صیری کراهیت

داشته است و یاران خویر را از این کار نجی میکرد گویا عده ای میخواستند ایشیان را
ناسزاگو و نفرین گری که با نام و نشان ،این کار را انجام میداده است ،معرفی نمایند و یا
 .1بالذری ،أنساب االشراف ،ج ،1ص.108
 .1أبوالشیخ االنصاری ،طبقات المحدثین بإصبهان ،ج ،1ص .108آیه مورد استناد.:إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ
فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْالهُ وَ جِبْریلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمَالئِکَةُ بَعْ دَ
ذلِکَ ظَهیرٌ(التحریم ،آیه .)2
 .8عالمه حلّی) ،خالصة االقوال ،ص118؛ نمازی ،مستدرکات علم رنال الحدیث ،ج ،3ص.121
 .2وی گزارش کرده است که علی بن ابی طالب گف ت :قَ الَ لِ ی رَسُ ولُ اهللِ إِنَّ اهللَ أمَرَنِ ی أن

أتَّخِذَأبَابَکرٍ وَالِداً وَ عُمَرَ مُشِیراً وَ عُثمَانَ سَنَداً وَ أنتَ یَا عَلِیُّ صِهراً ،فَأنتُم أربَعَةٌ قَد أخَ ذَ اهللُ مِیث اقَکُم
فِی أمِّ الکِتابِ الیِحِبُّکُم إِلَّا مُؤمِنٌ وَ ال یُبغِضُکُم إِلَّا مُنَافِقٌ (ابن عساکر ،تاریخ مدین ة دمش ق ،ج،18
ص . )28هم چنین روایتی را از ابن عباس نقل کرده مبنی براین که امارت ابابکر و عم ر در ق رآن
بیان شده است و برای اثبات این ادعا به آیه سوم سوره تحریم استناد میکند (ابن عدی ،الکامل فی
ضعفاء الرنال ،ج ،8ص.)284
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آشکارا بگویند چون امیرالمؤمنین حضرت علی

17

 ،معاویه و یارانر را لعن نمیود معاوییه

نیز مجبور به این کار شده است
افزون بر این ،مطالب دیگری به ایشان نسیبت داده انید کیه نشیان از زییاده روی در
رویارویی با مخالفان خویر دارد شیعیان نیز بی تو ه به انگیزه های راویان این دسته از
اخبار ،پیوسته در واز لعن صری مخالفان امیرالمؤمنین حضرت علی

بیه آن تمسّیک

می ویند
نکته مجم تر آن که بیشتر راویانِ این گونه اخبار ،غیر امامی و گاهی از مخالفان ائمه
بوده اند اما از آن ا که مطالب روایت شده از سوی این راویان در بر دارنده امیوری بیوده
است که مو بات شادی خاطر شیعیان میشده و به گونه ای طعن بر مخالفان بوده اسیت،
کمتر مورد بررسی متنی و سندی قرار گرفته است
به نظر میرسد شیعیان و دوست داران امیرالمؤمنین حضرت علی

به ویژه علما و

فرهیختگان باید با دقت نظر بیشتری با این گزارش ها رو به رو شوند و تو ه داشته باشند
که این روایات به ظاهر مطاعن مخالفان است امّا لوازمی دارد که نمیتواند مورد پیذیرش
قرارگیرد
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معوض،بیروت :دارالکت العلمیة1411 ،ق.
 .3إبن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،العبر ،بیروت :موسسة اعلمی1731،ق.
 .1إبن سعد ،طبقات الکبری ،بیروت :دار صادر ،بی تا.
 .3إبن سلیمان کوفی،محمد ،مناق االمام امیرالمؤمنین ،تحقیق محمدباقر محمودی ،قم :مجمع احیا
فرهنگ اسالمی1412 ،ق.
.11إبن شاذان ،فضل ،االیضاح ،تحقیق سید جالل الدین ارموی ،تهران :مؤسسة انتش ارات وا ا
دانشگاه تهران1711،ش
 .11إبن شبّة ،أبو زید عمر النمیری ،تاریخ المدینة المنورة ،تحقی ق فه یم محم د ش لتوت ،ق م :دار
الفکر1411،ق.
.12إبن عبدالبر ،یوسف بن عبداهلل ،االستذکار ،تحقیق سالم محمد عطا ومحمد علی معوض ،بیروت:
دارالکت العلمیة2111،م.
.17

 ،االستیعاب ،تحقیق علی محمد البجاوی ،بیروت :دارالجیل1412،ق.

 .14إبن عدیّ ،أبو أحمد عبداهلل الجرجانی ،الکامل فی ضعفا الرجال ،تحقیق سهیل زکّ ار ،بی روت:
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دارالفکر1413 ،ق.
.11إبن عساکر ،أبوالقاسم علی بن الحسن ،ت اریخ مدین ة دمش ق ،تحقی ق عل ی ش یری ،بی روت:
دارالفکر1411 ،ق.
 .16ابن قولویة ،أبوالقاسم جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،تحقیق جواد قیومی ،قم :مؤسس ة النش ر
االسالمی1413 ،ق.
.13إبن ماکوال ،اإلکمال ،تحقیق عبدالرحمن بن یحیی المعلمی ،قاهرة :دارالکتاب االسالمی1711،ق.
.11إبن مزاحم منقری ،نصر ،وقعة صفین ،تحقیق عبدالسالم محم د ه ارون ،ق م :کتابخان ه آی ة اهلل
مرعشی نجفی1417 ،ق.
.13أبوحنیفه دینوری ،أحمد بن داود ،االخبار الطوال ،تحقی ق عب دالمنعم ع امر،بی ج ا :دارإحی ا
الکت العربی1361،م.
 .21أبوالشیخ االنصاری ،أبو عبداهلل بن محمد بن حیان ،طبقات المحدثین بإصبهان ،تحقیق عبدالغفور
عبدالحق حسین البلوشی ،بیروت :موسسة الرسالة1412 ،ق.
.21أحمد بن حنبل ،مسند ،بیروت :دارصادر ،بی تا.
.22اصفهانی ،ابوالفرج علی بن حسین ،األغانی ،تحقیق سمیر جابر،بیروت :دارالفکر ،بی تا.
.27أمینی(عالمه)،عبدالحسین ،الغدیر ،بیروت :دارالکتاب العربی1733،ق.
.24بخاری ،محمد بن إسماعیل ،الصحیح ،بیروت :دارالفکر1411،ق.
.21بالذری ،أحمد بن یحیی ،أنس اب االش راف ،تحقی ق س هیل زکّ ار وری اض زرکل ی ،بی روت:
دارالفکر1413،ق.
.26بلعمی ،تاریخنامه طبری ،تحقیق محمد روشن ،تهران :انتشارات سروش.1711 ،
 .23بیهقی ،إبراهیم بن محمد ،المحاسن والمساوی ،بیروت :داربیروت1414 ،ق.
 .21بیهقی ،أبوبکر أحمد بن حسین ،السنن الکبری ،بیروت :دارالفکر ،بی تا.
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 ،معرفة السنن واآلثار ،تحقیق سید کسروی حسن ،بیروت :دارالکت العلمیة ،بی تا.

.23

 .71جعفری تبریزی ،محمدتقی ،شرح نهج البالغه ،تهران :فرهنگ اسالمی ،بی تا.
 .71جاللی ،سید محمدرضا ،تدوین السنة الشریفة ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی1411 ،ق.
.72حلّی ،حسن بن یوسف ،خالصة االقوال ،تحقیق جواد قی ومی ،ق م :موسس ة النش ر االس المی،
1413ق.
 .77خطی بغدادی ،ابوبکر احمد بن علی ،تاریخ بغداد :تحقی ق مص طفی عب دالقادر عط ا ،بی روت،
دارالکت العلمیة1413 ،ق.

 ،الرحلة فی طل

.74

الحدیث ،تحقیق نورال دین عت ر ،بی روت :دارالکت

العلمی ة،

1731ق.
 .71ذهبی ،شمس الدین محمد بن أحمد ،تاریخ االسالم ،تحقیق عم ر عبدالس الم ت دمری ،بی روت:
دارالکتاب العربی1413،ق.
 ،سیر أعالم النبال  ،تحقیق ش عی

.76

االرن و و وحس ین أس د ،بی روت :مؤسس ة

الرسالة1417 ،ق.
 .73سمعانی ،ابوسعد عبدالکریم بن محمد ،االنساب ،تحقیق عبداهلل عمر البارودی ،بیروت :دارالجنان،
1411ق.
.71سید رضی ،نهج البالغه ،شرح شیخ محمد عبده ،قم :دارالذخائر.1731،
 .73شریعت اصفهانی ،فتح اهلل بن محمدجواد ،القول الصراح فی البخاری و صحیحه الج امع ،تحقی ق
حسین الهرساوی ،قم :مؤسسة امام صادق 1422،ق.
.41شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،البدایة فی علم الدرایة ،تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال ،ق م:
کتابخانه آیة ااهلل مرعشی نجفی1411 ،ق.
.41شوشتری ،محمدتقی ،بهج الصباغة فی شرح نهج البالغة ،تحقیق احم د پ اکت،ی ،ته ران :بنی اد
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نهجالبالغة.1761 ،
 .42شیخ صدوق ،ابوجعفرمحمد بن علی ،معانی االخبار ،تحقیق علی اکب ر غف اری ،ق م :انتش ارات
جامعه مدرسین.1761 ،
 .47شیخ طوسی ،ابوجعفرمحمد بن حسن ،االمالی ،قم :دارالثقافة1414 ،ق.
 ،الفهرست ،تحقیق جواد قیومیاصفهانی ،قم :مؤسسة نشر الفقاهة1413 ،ق.

.44

 .41شیخ مفید ،ابوعبداهلل محمد بن محم د ،االرش اد ف ی معرف ة حج ج اهلل عل ی العب اد ،بی روت:
دارالمفید1414،ق.
 .46طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر ،تاریخ االمم والملوک ،بیروت :مؤسس ة االعلم یللمطبوع ات،
1417ق.
.43فضلی ،عبدالهادی ،أصول الحدیث ،بیروت :مؤسسة أم القری1421 ،ق.
 .41کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،تهران :دارالکت االس المیة،
1711ق.
 .43مجلسی ،مولی محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسة الوفا 1417 ،ق.
 .11مسعودی ،ابوالحسن علی بن الحسین ،مروج الذه ومعادن الجوهر ،تحقیق یوسف اسعد داغ ر،
بیروت :داراالندلس1361 ،م.
 .11مفضل بن عمر جعفی ،التوحید ،تحقیق وتعلیق کاظم المظفر،بیروت :موسسة الوفا 1414،ق.

.12مکارم شیرازی ،ناصر ،پیام امام

 ،تهران :دارالکت االسالمیة.1733،

 .17نجاشی ،ابوالعباس ،احمد بن علی ،الرجال ،تحقیق سید موسی شبیری زنج انی ،ق م :انتش ارات
جامعه مدرسین1416 ،ق.
.14نمازی ،علی ،مسن رتا علم رجال الحدیث ،اصفهان :بی نا1412 ،ق.
 .11یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب ،تاریخ یعقوبی ،بیروت :دار صادر ،بی تا.
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