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ه یص  دبحث،پ وهشد صهرشنب ت جهبهشه  گرش  د نگ مشولههشست
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 مقدمه .1

کننید    میی و گاهی تکفیر نمایند  میگروه دیگر را لعن و سبّ  ،گروهی از مسلمانان امروزه

و این رفتار خود را صیحی    کنند میلعن  به صراحترا ، افرادی از صحابه شیعیاناز برخی 

 زیکیار خیویر را نیه تنجیا  یا      ،با استناد به گزارش های تاریخی و حدیثی دانند  آنان می

 کنند میگروهی از عالمان به و ود لعن در قرآن  استناد شمرند   میبلکه مستحب دانند،  می

هم افزون بر  توده مردم دهند   میقرار  دشمنانو آن را مجوز لعن با نام و نشان مخالفان و 

   افزایند میاهل سنّت   و بر خشم  امعه نمایند میو شتم را چاشنی کار لعن، سبّ 

گزارش هایی که در بردارنده رفتارهای ییاد شیده انید بیه دقّیت       اگر باور بر این است

امامیان  توان دریافت آیا بیه راسیتی چنیین شییوه ای در زنیدگی       میآن گاه  ،دوبررسی ش

 معمول بوده است؟  معصوم

 و مفاهیم کلیدی پژوهش الفاظتبیین . 2

 . سب2-1ّ 

شده است و شتم به معنای سخن زشت و ناسیزا گفیتن    بیان سبّ در لغت مترادف با شتم

آن بیه  که غلظت شتم مو ب تبدیل است گفته شده  باره فرق میان سبّ و شتم در 5 است

 ا رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دوسبّ خواهد شد  سبّ و شتم مترادف هستند ام

 2 سبّ نیست  ولی هر شتمی استواژه برقرار است  هرسبّی شتم 

 . لعن2-2

لعن در لغت به معنای دور ساختن و طرد کردن است  واژه شناسیان دربیاره لعنیی کیه از      

ملعون را از رحمت خیویر دور سیاخته    ،یعنی خداوند ؛اند  انب خداوند صورت پذیرد گفته

                                              

 .813، ص11ج ، لسان العرب منظور، ابن. 1
 .192ص ،ةیاللغو الفروق ،یابوهالل عسکر. 1
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و به معنای درخواست از خداوند  رد نبه نفرین دااست و اگر از  انب مخلوق صورت پذیرد 

 5است تا ملعون را از رحمت خویر دور سازد 

 . لعن در قرآن کریم3 

شیود،   بنا به اقتضای درون دینی بودن این پژوهر، مجم ترین اصلی که به آن تو ه میی 

نیزد  روش به کارگیری لعن با نام و نشان در قرآن است؛ چراکه بیه عنیوان ل یل اکبیر در     

شود  قیرآن کیریم در    مسلمانان، معیاری برای ع اید، گفتار و کردار آنان در نظر گرفته می

تیوان بیر آن تکییه     رابطه با موضوع مورد پژوهر، الگوهایی را معرفی کرده است که میی 

  2نمود 

غییر هیم    خیواه هم کیر و  خواه ،با دوستان و مخالفان روش رویاروییقرآن کریم   

دخویی و بیدزبانی و  پرهییز از تنی   ،خوش خل یی  ،رأفت ،رحمت است  ردهکتبیین  راکیر 

که قرآن کریم به آن سفارش کیرده  هستند  شتم و توهین از  مله اموری ،ا تناب از سبّ

 7 است

بررسیی   1 چجل و یک واژه درقرآن به کار رفته است ،و ریشه لعن 4دو واژه ،ریشه سبّ

 کفیر،   -5شیود :   خداونید میی   ب لعین از سیوی  شانزده امر مو  ،دهد موارد لعن نشان می

فسیاد  ا -6نفیاق   -1طاغوت،  ایمان به  بت و -4کشتن بی گناه،  -7پیمان شکنی،  -2

 دروغ -51ناتوان شمردن خداوند  -3 کتمان ح ی ت دینی، -8قطع رحم   -3 فی االرض،

                                              

 .244ص ،ةیاللغوالفروق  ،یعسکر ابوهالل .1

 .4و2اتیآ ،الممتحنة؛ 11هیآ االحزاب،. 1

 .19 هی؛ الفتح، آ11هیآ ،، الحجرات103 هی؛ االنعام ، آ38 هی؛ االسراء ، آ38 هی، آ البقرة. 8

 .103هیآ االنعام،. است آمده میکر درقرآن هیآ کی در مورد دو هر. 2

 .219ص ،میالکر القرآن اللفاظ المفهرس المعجم ،ی.ک: فواد عبدالباقر . 3
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از ایمیان  کفر پس -54تکبر و غرور،  -57انکار آیات الجی،  -52کاری،  ستم -55گویی، 

 5 آزار و اذیت پیامبر اکرم -56دامن و  تجمت به زنان پاک -51

شود و آن تعلق لعن به انواع   ز درباره ابلیس، یک ویژگی دیده می در کاربردهای لعن،

همیین  چجل و چجارم   عراف در کنار آیها  آیه سی و هشتم سوره است  عام  عناوینکلی و 

کننید   کاران که پیوسته لعن صری  می کشد  رفتار ستم می دو نوع رفتار را به تصویرسوره، 

 مجمبسیار برند   بر عناوین به کار میرا و لعن  نمایند میو رفتار مؤمنان که ح ایق را بازگو 

در قرآن نیامده اما درود فرستادن بر  ،دیگران امر صری  در قالب صیغه امربه لعنِاست که 

بیر مسیلمانان درود   است دستور داده شده  امبرمنان امر شده و به پیؤبه م پیامبر

 2 فرستد

 ائمه  نبوی و لعن در سیره. 4

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

م ا  در روایتیی از  گرفیت  میی  آرامر و آسایر مادی آنیان بیه کیار    ، جت هدایت معنوی
                                              

؛ 31 ،98 هیآ النساء،؛ 18 هیآ ،؛ المائده42 هیآ االحزاب،: لعن موارد در شده ادی بیترت به اتیآ. 1

؛ ه ود:،  41 هی  آ ،؛ آل عمران42 هیآ ،؛ المائده139 هیآ ،؛ البقره11 هی، آ ؛ محمد43 هیآ ،التوبه

 میک ر  قرآن اتیآ از هیآ سه در؛ 38 هیآ االحزاب،؛ 18 هیآ ،؛ النور38 هیآ عمران، آل، 40 ،13 هیآ

 را آن مفسران، شتریب که دهد یخبرم فرعون و عاد قوم یبرا را ایدن در لعن داشتن دنبال به خداوند

 انی  ب ای  دن در لعنت یبرا شکل سه ییطباطبا عالمه. اند کرده ریتفس غرق وهالک  ییایدن عذاب به

 اعمال نامه در مرگ از پس یحت که یگناهان -1شد، شانیا بینص ایدن در که یعذاب -1:است کرده

 .8نمودند، گمراه را مردم و کردند یزیر هیپا را کفر و شرک سنّت که چرا شد؛ خواهد نوشته شانیا

 را دوم ش کل  ژهی  و به اول شکل دو شکل، سه نیا انیم از شانیا. فرستند یم برآنها مردم که یلعنت

 .21 هیآ القصص،؛ 99، 40 هیآ هود،. است دانسته تر مناسب

 .108 هیآ ،التوبة، 34 هیآ ،. االحزاب1
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 خیقق پییامبر  اروایت شده است که در پاسخ شخصی که از  ق(13)د منین عائشهؤالم

 پرسیده بود، گفت:
 1.است بوده قرآن اخالقش

گشت  اگر از کار کسی  میشد در سیمایر ظاهر  اگر از چیزی ناخشنود می پیامبر

بدی ، بلکه غیر مست یم ،کرد میظاهر ن شد نام آن شخص را در ایراد عیب او، ناخوشنود می

را لعن نکیرد، بیدی را    میهیچ زن و خاد 7کسی را ناسزا نگفت، 2 نمود میآن کار را گوشزد 

نیه   ،نه فریاد کر ،نه تندخو ،نه خشن  گذشت بخشید و می داد بلکه می میبه بدی پاسخ ن

که در این پژوهر بیه عنیوان    این است سیرت رسول خدا  بود فحاش و نه عیب  و

 رفته است مبنا مورد پذیرش قرار گ

منان را به پرهیز از سبّ ؤم ، نادر روایات و گزارش های تاریخی آمده که معصوم

شان به لعن صری  و بیا نیام و نشیان    ای و شتم سفارش کرده و خوش نداشته اند که یاران

حُسن خُلق آنان چنان بود که حتی مادّه گرایان 4 جره شوندو به این کار شُ بپردازنددیگران 

بسیار خشینود   ولی از شیوه برخورد و مناظره ائمه ،کردند میو زنادقه با آن که خدا را انکار 

امام خویر بیا آنیان رفتیار و منیاظره      همانند، ع داشتندتوقّو از شاگردان امامان ندبود

منان و یا حتی آنان که به ظاهر ؤو م با مسلمانانائمه  با این وصف روشن است که 1 کنند

 چگونه رفتاری داشته اند  بودند، مسلمان

                                              

 .82ص ،المفرد األدب ،ی؛ بخار91، ص4ج . احمدبن حنبل، مسند،1
 .180-114ص ،1ج ،طالب یأب آل مناقبابن شهرآشوب،  .1
از ناسزا گفتن به کفار کشته ش ده در نن      امبریمنابع اهل سنت آمده است که پ یبرخ در. 8

ک ه ممک ن اس ت     ش ود  یم یبازماندگان یچراکه ناسزا به مردگان سبب آزردگ ؛کرده است یبدر نه
؛ 183ص ،اللس ان  وآداب الصمت کتاب  ا،یالدن یابن اب .ندیبه اسالم در آ یروز ایمسلمان باشند و 

 . 811ص ،ةیالمحسن النخبة شرح یف ةیفة السنالتح ،ینزائر

؛ 143ص الطوال، االخبار  ،ینوری؛ د108ص ،نیصف وقعة ،ی؛ منقر143، ص1ج ،یالکاف ،ینیکل. 2
 .328ص، 1ج الفتوح، ،یکوف أعثم ابن
 .8ص ،دیالتوح ،یبن عمر نعف مفضل. 3
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نیام فیرد ملعیون و یود دارد کیه       بیانمواردی از لعن و برائت صری  با ، ائمه  در سیره

الحاد  ،که به شرک مام اغلّو در ذات و صفات  5 اند افراد لعن شده از غالیان بودهبیشتر

به شدت شد،  گری ختم می شریعت به اباحی  و در مواردی در حوزهانجامید  می 2و یا لنویت

قیدرت ظیاهری در  امعیه     ، ا کیه ائمیه   ازآن 7 قرارگرفته است مورد انکار و تکذیب ائمه

با لعن صیری   نبودند، بنابر اضطرار برخورد عملی و فیزیکی با غالیان  قادر به  ونداشته اند 

همیّت این امر چنان اند  کرد میغالیان، خطر آنان را به شیعیان و  امعه مسلمانان گوشزد 

ق( به یکی از اصحابر که اخبارغالیان را نیزد ایشیان بیازگو    548) مام صادقابودکه 

 : فرماید میکرده بود، 
سقاتت   ،نصارا در حق  یی گتندق    آنچهدرباره  ای مصادف! اگر عیسی 

 4شست همانا شایسنه بود ته خ این  ای را تر ی تور گردان .ن می

 همیت داشت که دستور قتل یکی از آنان از  انب امام معصوم اچنان  خطر غالیان

از بیاب   بنابراین باور بر این است موارد لعن صری  در سخنان ائمیه  1است  صادر شده

نمود و قائل به  واز همیشگی آن توان به عنوان حکم اولیه تل ی  میو ن است اضطرار بوده

لعین صیری  و برائیت     ،دهد ر الی و حدیث شیعه نشان میهای ب اکت    ست و ویشد

                                              

، 1ج ،الرن   ال ةمعرف    اری   إخت هم   و،؛ 194،839،890ص الرن   ال، ،یطوس    خیش   . 1

 .143-148ص ،انیغال ،یفروشان یصفر: ک.ن نیچن هم؛ 290،390،391،891ص

 هیآ زخرف، سوره اله االرض یف و اله السماء یف یهوالذ و ریدر تفس انیغال یکه برخ چنان. 1

 اری  تخا ،یطوس خیش؛ 149 ص، 1ج ،یالکاف ،ینیکل است، نیزم در اله همان امامکه  ندیگو یم 32

 .339 ص، 1ج ،الرنال معرفة

 .144، 132ص ،انیغال ،یفروشان یصفر. 8

 .333ص ،1ج ،الرنال ةمعرف اریاخت ،یطوس خی. ش2

 .33ص ،الرنال ،یغضائر ابن؛ 308ص ،1ج ،همان. 3
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موارد نسبت به غالیان انجام شده و نسبت به هر مخالفی چنیین رفتیاری   بیشتر  صری  در

 5 شده است عمال نمیا

 تبرالعن با  نسبت. 5

از دشمنان خداونید تبیارک و تعیالی و رسیول      تبراضروریات آن،  ویکی از وا بات دینی   

آیید لیزوم برائیت     از آیات قرآن کریم در زمینه برائت به دسیت میی   آنچهاست   اکرم

و همراهیانر هنگیام اعیقم     مؤمنانِ موحّد از مشرکان و کفّار است  حضرت ابراهیم

پیامبران الجی برای  چنین، هم 2کنند  میاستفاده  بُرَآؤُا  از واژه به صراحتبرائت از مشرکان 

خداونید   7می گیرنید  بجره  ء بَریی  اعقم برائت از شرک و بت پرستی قوم خویر، از واژه

  می فرماید:درباره مشرکان مکه 
 . 4ءٌ مِنَ الْمُشْرِتینَ یَ رَسُولُه أَنَّ اللَّهَ بَری

عقم برائت، ضیمن بیه کیارگیری مسیت یم مشیت ات برائیت مح  یق        ادر عمل با  تبرا

چنین در راستای برائت از مشرکان و کفار الزم است هرگونه ارتباط  با آنیان   هم 1 شود می

 6 تا زمانی که به توحید بازگردند ودقطع ش

                                              

 :س د ینو یم   انی  غال ق ول  به نسبت باقر امام واکنش دربارهق( 848)د. یمغرب نعمان یقاض. 1
 کَمَ ا  قتُلَهُمیَفَ یٍّلِعَلِ کَانَ کَمَا سُلطانٌ لَهُ کُنیَ وَلَم هیعَلَ اهللِ صَلَواتُ یٍّعَلِ بنَ محمدَ جَعفَرٍ أبا ذَلِکوَبَلَغَ »
 «وَأص حَابَه  رةَی  المُغِ هی  عَلَ اهللِ صَ لَواتُ  جعفر أبو فَلَعَنَ هِ،یفِ ألحَدوا نَیالَّذ هِیعَلَ اهللِ صَلَواتُ یٌّعَلِ قَتَلَ
 (.29ص ،1ج ،االسالم دعائم ،یمغرب نعمان یقاض)

 .2 هیآ الممتحنه،. 1
 .21 هیآ ونس،ی؛ 19 هیآ االنعام،. 8
 .8 هیآ التوبه،. 2
کام ل  : ک.ن. اس ت  آم ده  ءیب ر  لفظ باابراز برائت نسبت به مخالفان ائمه  ارات،یو ز هیدر ادع .3
 . اراتیالز
 .2 هیآ الممتحنه،. 4
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اسیت    تبیرا قاییل بیه    علیامیرالمؤمنین حضرت شیعه نسبت به مخالفان والیت 

قرآن  آنچهآنان با از نگاه  تبراکیفیّت انجام  دهد، نشان میبرخی علمای شیعه  یررسی آراب

صیحابه را از مصیادیق   برخیی  لعن صری   این گروه،تفاوت دارد   بیان فرموده است،کریم 

و برای آن  دانند می تبراشتم و قذف را از مصادیق  ،سبّ ،در برخی موارد 5 دنراشم میبر تبرا

 ،خیویر  آلیار برخیی در  اسیت،   افراط در این امر مو ب شیده  2کنند  می بیان و لواب ا ر

 هِلِآ وَ دٍمَّحَی مُلَعَ اتِوَلَالصَّ ابِوَن لَمِ دُزیَأ عنِل ال وابَلَ ن أَ یانِی بَفِ صلٌفَ»  با  عنوان فصلی

  7  بگشایند «هِابِوَ َ دِّرَ وَ قمِالسَّ ابِوَن لَمِ وَ

 :فرماید میاین درحالی است که قرآن کریم به صیغه امر  
یُصَلُّونَ عَلَى الدَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَدُوا صَلُّوا عَلَیْهِ یَ سَقلممُوا  إِنَّ اللَّهَ یَ مَالئِكَنَهُ  

 .  4تَسْلیما

و بیا   دهد میرا دستور  صلوات بر رسول اکرم به صراحتای که  با و ود چنین آیه

بیر صیلوات    لعن در قرآن کریم، تفضیل لعین  امر بر  به ف دان دستور صری  با صیغه تو ه

  رسد عجیب به نظر می

لعن صری  و ییا سیبّ و شیتم در نگیاه      ،ین  ا تقش شد نشان داده شودااز م دمه تا 

ل لین چه  ایگاهی دارد  روایاتی هم که در البات فرضیه بحث؛ یعنی ف دان لعین صیری    

                                              

 را تیب اهللعن دشمنان  ن،یاالربع در یقم محمدطاهر. کرد نیچنق( 920.د)یمحقق ثان که چنان. 1
ن امع   ق( در1109.د)ینراق  (. 488ص ،نیاالربع   ،یقم)داند یم اریبس ثواب یدارا آنان نام انیببا 

 ،1ج ،الس عادات  ن امع  ،ینراق  ) دان د  یم نید شعائر از لعن هنگام را  یاسام به حیتصر ،السعادات
 (.130ص

 .191ص ،نیشیپ ،یهمدان یرحمان. 1
 .103ص ،نیالنور مجمع ،ی. مرند8
 .34 هیآ األحزاب،. 2
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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 

  لهئطرح مس. 6

براین باورند که قرآن و اهل بیت میقزم   علیامیرالمؤمنین حضرت با آن که شیعیان 

 دیگرند و هیچ یک به تنجایی مایه هدایت بشر نیست و این باور از قرآن و پیامبر یک

امّا در مجیامیع رواییی آنیان    است  به آنان رسیده  لینآیه والیت و حدیث ل آیه تطجیر،در 

گزارش هایی و ود دارد که سیمایی متفاوت از  علیامیرالمؤمنین حضرت درباره سیره 

و  قیرآن از رسیول اکیرم    آنچهبه دیگر سخن، رفتاری مغایر با   کند میایشان ترسیم 

  پیروانر ترسیم کرده است 

 علیی امیرالمیؤمنین حضیرت   که  به رو هستیم رونمونه با گزارش هایی  به عنوان

 امیرالمیؤمنین حضیرت   و یا خواند میاز اصحاب خویر را منافق، ملعون و کافرزاده  فردی

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

یری از روش های است با تمرکز بر این دو گزارش و با ارایه تحلیل های تاریخی و بجره گ

  ، موضوع را بررسی کند بر اصول قرآنی تکیهو  ن د سند و متن

 و مبانی بررسی متن و سند روایات  تحقیقروش . 7

ن د خار ی و اسنادی و ن د داخلی بر اساس سینت  با سند و متن روایات  ،در این پژوهر 

رسد در بعید   میظر به ن 5 تحلیل و بررسی خواهد شد ،حدیث عالمان شیعه در علم ر ال و

                                              

 ،یزی  به کار گرفته اند. ن.ک: مهر ثیاحاد یبررس یاصطالحات را برا نیمعاصر ا ی. پژوهش ها1
نق د در   یاره ا یمع» ،یمانی؛ س ل 1-80ص  ،14 ش ،ثیعل وم ح د   ،«(یخیتار نهیشینقد متن )پ»
 یو مب ان  گاهینا» ،ی؛ معمار48-82، ص 8،شماره 1833و زمستان  زییپا ،یاسالم پژوه ،«ثیحد

 .38-83ص ،20 و 89 ش ،یاسالم مطالعات ،«یثینقد متن در علوم حد
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 ت هایبسیاری از روای ،بر اساس مقک های پذیرفته شده نزد علمای شیعه ن د خار ی و

کیه ر یال مججیول،     چرا ؛مطاعن و سبّ و لعن با نام و نشان، غیر صحی  و نامعتبر است

و متجم به کذب و  عل در سند آن و ود دارند که با تسام  عالمان شیعه   میغالی، غیر اما

 مسیلم تیاریخی تکییه     ییت هیای   بیر واقع هیم   به رو شده است  در بحث ن ید درونیی    رو

مقک های به کار رفته در ن د متن و سند در این پژوهر اراییه  برخی در ادامه،   شود می

 گردد   می

 مالک های محتوایی )نقد داخلی( .7-1

یین قیرار   د رفیت از ا ناین پژوهر به کار خواه مجمترین مقک های محتوایی که در 

 است:
 ؛ مواف ت و یا عدم مواف ت با آیات قرآن کریم  5

 ؛رسول اکرم  سنّت متواتر و لابت شده مواف ت و یا عدم مواف ت با  2

 ؛مواف ت و یا عدم مواف ت با مسلّمات تاریخی   7

 ؛ائمه شأن عصمتبا مواف ت و یا عدم مواف ت   4

  5عاققن  مواف ت و یا عدم مواف ت با سیره  1

 مالک های سندی)نقد خارجی( . 7-2

ارزییابی     درگییرد  میی این پژوهر از شیوه علمای ر الی متأخر در ارزیابی سند بجره  

  روایت صحی  با نمی نمایدسند از حیث اعتبار و عدم اعتبار از ت سیمات چجارگانه، عدول 

الضابِطِ عَین مِثلِیه فیی    ما ات صَلَ سَنَدُها إلی المَعصُوم ِبِنَ لِ العَدلِ »یعنی ؛تعریف مشجورش

وسیله راوییان  ه که سندش باست  روایت حسن نیز آن بررسی می گردد  2« َمیع ِالطَبَ اتِ

منتجی شود  روایت مولّیق نییز روایتیی خواهید بیود کیه در        ممدوح به معصوم مامیا

                                              

 .82 ص ،هیامام مکتوب منابع و اتیروا یابیارز ،یفروشان ی. صفر1

 .114 ص ،نیالمجتهد مالذ و نیالد معالم ،یعامل نیالد نی. حسن بن ز1
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چنین،  همن  تولیق شده باشد  ابگیرد، ولی در میان اصحابِ معصوم قرار  میمااطری ر غیر

 5 سه قسم باشد اینروایت ضعیف روایتی خواهد بود که به  ز از 

 پیشینه پژوهش. 8

ن د سندی و محتوایی احادیث ساب ه ای طوالنی دارد و پژوهر گران معاصر از دو بعد به 

کننید،   پردازند  عده ای کتاب های حدیث را زیر تیغ ن د می برند و تقش میی  این امر می

کننید    آنجا را پاالیر نمایند و با عناوینی مانند  الصحی  مین کتیاب الکیافی عرضیه میی     

 گذارند   ای خاص را به بوته ن د می پیرامون مسئلهگروهی دیگر، احادیث 

 هیای  نفرین ساختارهای و محتوایی تحلیل»میراحمدی و همکاران در پژوهشی با نام 

نفرین را اعم از  لعن دانسته اند و به بررسی ساختار و مفجوم و موضوع آن   «البقغه نجج

مو ود در نجج البقغه را بیشتر از  در نجج البقغه پرداخته اند  ایشان نفرین ها و لعن های

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     

ت و دربیاره  م اله آنان  بسامد نفرین های شخصی در نجج البقغه را کم توصیف کرده اس

 به آن دهد   لعن اشعث بن قیس تقش نموده است،  نبه  معی و عمومی 

 این م اله بدون تو ه به بحث های تاریخی، واژه  حائک را از حیاکه به معنای تبختر و

تقش نمود تا  تکبر دانسته است  م اله با آن که در نتیجه گیری آورده است، حضرت

دهد که چرا نام اشعث و  نیاورد اما به عنوان نمونه پاسخ نمینام نفرین شدگان را در کقم 

بیه   م اله ادعا نموده که حضیرت علیی   آمده است؟ یا مغیره در کقم آن حضرت

هیچ و ه به پرده دری و آبروریزی کسی نپرداخته است اما در برابر کلماتی نظییر منیافق،   

 خواهد شد، پاسخی نداده است  کافر، حائک، لعین، ابتر که پرده دری و آبروریزی تل ی

                                              

 .109-104 ص ،ثیالحد أصول ،ی؛ فضل12-18 ص ،ةیالدرا علم یف ةیالبدا ،یثان دی. شه1
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واکاوی سیب و لعین از دییدگاه میذاهب     »هم چنین، علی نیا خطیر در م اله ای با نام 

به بررسی  واز سب و لعن و عدم آن پرداخته است  م اله یاد شده روایت هیای  « اسقمی

ض مورد استناد قائقن به  واز و عدم آن را مطرح ساخته است و در نجایت قائل بیه تعیار  

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 

 های تاریخی  گزارش. 9

برمنبر کوفه مشغول ایراد  علیامیرالمؤمنین حضرت گزارشی در نجج البقغه آمده که  

سخن آن حضرت را قطع کرد و  ق(41)د بن قیساشعث خطبه بود و مطلبی بیان کرد که 

 گفت: 
 برض ّ توست، نه به نتع تو.  گویی یآنچه م

 امام در پاسخ فرمود: 
 ی خق ا  لعدت است؟ من زیان یا سود به چیزی چه ته آگاهان  را تو تسی چه

 بقه  سوگد  ،تافر پسر مداف ِ ،بافد ه پسر! بافد ه ای! باد برتو تدد گان لعدت لعدتِ

 .1ش ی اسیر اسالم زمان در دیگر بار ی تتر زمان در بار یک تو! خ ا

 نقد داخلی و بررسی تاریخی متن . 11

اما نبایید از   روشن است علیامیرالمؤمنین حضرت در  خقفت اشعث کارشکنی های  

و در  نگ صفین  بود علیامیرالمؤمنین حضرت از اصحاب اشعث نظر دور داشت که 

فعالیت هیای مفییدی   صد روز به درازا کشید در کنار کارشکنی هایر،  به یک نزدیککه 

                                              

! نَیالالعِن   وَلَعنَةُ اهللِ لَعنَةُ کَیعَلَ ،یلِ مِمَّا یَّعَلَ مَا کَیدرِیُمَا » .34ص، 1،جنهج البالغه ،یرض دیس. 1
 .«یأخرَ الِاسلَامُ وَ مَرَّةً الکُفرُ أسِرَکَ لَقَد وَاهللِ! کَافِرٍ بنُ مُنَافِقُ! حَائِکٍ بنُ حَائِکُ
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امیرالمؤمنین در میان اصحاب اشعث  کند که میإبن أبی الحدید معتزلی بیان  5 داشته است

صیحاب رسیول   در مییان ا  ق(3)د همانند عبداهلل بن أبی بن أبی سیلول  علیحضرت 

  2 بوده است خدا

  ماننید پییامبر   علیامیرالمؤمنین حضرت باور بر این است که  ،به همین دلیل

  کییرد و تییا  ییای ممکیین از پییرده دری پرهیییز داشییت   بییا اصییحاب خییویر رفتییار مییی

 علیی امیرالمیؤمنین حضیرت   در ارتبیاط بیا ایین  میقت      ق( 616)د بی الحدیدابن ا

 : نویسد می
یگتقت  چقه شق  تقه      ی ماجرا پرسق  یناز من درباره ا ی ن بطرب یدیسنم عل

تقه  اشقع   از  ییل ی ته طعن تتر به ای زده بود چشم پوش یاز آن خارج [یعل]

 یقز چه چ یدان می  تو چه گتت ای بهنگذشت ی  ،توست نه نتعت بر ض ّ ینگتت  ا

 ،پسقر بافدق ه   ی خ ا ترا لعدت تدق ! بافدق ه  . من است برض ّ یزبه نتع من ی چه چ

زشقت  اشع  گتنه بود از سخدان  یمداف  پسر تافر ی حال آن ته آنچه آن خارج

 فضقیلنی  صقاح   هقر  همانا  گتت [ی بن بطر یعل]دانم،  میگتنم  ن .تر بوده است

 [] علقی  ی شقمرن   نقاق   را یی دارد تقه  فضلیت همان در ته ن ارد دیست

امقر بقر    یقن هم سقاخت ا را بقه جهقم مقن     ییاشقع   ته  میمع ن علم بود ی هدگا

برخورد تقرد ی لعدقنش    یخشمداک ش  ی با یاشع  گران آم  ی از  []یعل

خ شه یارد نساخت بلكه آن را اثبقا    [] یدر علم عل یآن خارج ییل .نمود

ترد ی به آن اعنراف نمود ی از آن در شگتت ش  ی گتت  خ ا ای را در حال تتقر  

 .3چق ر داناست، بكش 

                                              

 .148 ص ،صفین وقعة ،یمنقر. 1
 .198ص، 1ج ،البالغة نهج شرح د،یالحد یاب ابن. 1
 .42-48ص، 10،جهمان. 8
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تعجّیب   اشیعث سیبب  با  رویاروییدر  امیرالمؤمنین حضرت علیژه ها و عبارات وا

وادار به بسط مطلب نموده  را به عنوان شارح سخنابن ابی الحدید  واست شنوندگان شده 

 ،بسیاری از شیارحان نجیج البقغیه     5 البته تو یه ابن بطریق نیز چالر برانگیز استاست  

  پردازند میو به شرح آن دانند  می علیامیرالمؤمنین حضرت این سخن را از  تردید بی

شعث، او سیزاوار  امعاصر آورده اند که با تو ّه به شخصیّت و عملکرد  انرحاحتی برخی ش

 2 بیر از این بوده است

یکیی از شیارحان در    ند،او را حائک بن حائک خواند چون حضرت ،افزون بر این 

ها به واسطه شغل بافندگی از سوی اعراب شیمالی بیه    یمنی که دهد میاین باره توضی  

امیرالمؤمنین حضیرت  که آیا است  نداشتهتو ه شارح در حالی که 7 شدند میسخره گرفته 

را زیر چتیر امیت   ان مسلمی ها همه گروه دبای میدر م ام یک رهبر سیاسی که  علی

و  بگییرد برابر  نوبی ها موضع در توانست مانند سایر اعراب شمالی  میواحده حفظ نماید 

  د به تعصّبات  اهلی دامن زن

بیه   علیی امیرالمؤمنین حضیرت  دریابد آیا ،بدیجی است این پژوهر درصدد است

چراکه برخی شارحان نجج البقغه با دیدن  کارگرفته است؟ه ن واژه ها را باهم طور دقیق،

 بوقلمیون صیفت،   پسیت صیفت،   ،واژه هایی مانند پلید دهند، میاین کلمات به خود ا ازه 

 4 مغز مشوش را درباره او به کار برند و غوطه ور در لجن زار خودخواهی

                                              

 ی ا  و باالتراس ت  اسالم و ایمان فضیلت آیا که شود می ذهن در پرسشی پیدایش مونب که چرا .1

 ای مس ئله  در را او ک ه  این از علی حضرت امیرالمؤمنین آیا. خاص ای درمسئله علم فضیلت

 است؟ شده می ناراحت بخوانند کافر را او که آن از بیشتر بدانند نادان

 .411ص، 1ج ،امام امیپ ،یرازیش مکارم. 1

 .193ص، 1ج ،البالغة نهج شرح د،یالحد ی. ابن اب8

 .189ص، 2،جالبالغة نهج شرح ،ی. نعفر2
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امیرالمؤمنین حضرت مخاطبان را تو یه نمایند که چرا  ،دیگر شارحان در صدد برآمدند 

در یکی از شیارحان   به عنوان نمونه،را لعن و ت بی  کرده است؟ اشعث این گونه  علی

 :نویسد این باره می
گونقه   ینن اند  ته چرا امام ا یسند آگاه ناشع  نتاق  یزانآنان ته از م ی شا

بقر ای   جقا  یقک برخورد ترده است تا آنجا تقه لعقن خق ا ی مقردم را      یتد  با ی

مداف   پسر بافد ه،  بافد ه»را یصف نموده ماند   یفرسناده ی با آن صتا  پست ی

در  یگقر ی بقار د  یشق   یربار اسق  یکبه خ ا قسم ته در حالت تتر  فرزن  تافر،

تقه   یاسالم ی در هر دی حال نه مال ی نه شرافت نس  تو را نجا  نق اد ی مقرد  

 آنقان   یققرار دهق  ی مقرا را بقه سقو      یررا در معقر  شمشق   یشخو یشانخو

 بقر ای اعنمقاد   یگانگقان ی ب یرنق  خشقم گ  یبقر ی  یشقان برد سزیار است تقه خو 

 .نكدد  

کاری  میزان خرابی و خراب ،اندک نگاهی به تاریخ سیاه زندگی این منافقبا این حال، 

حتی در  اهلیت مورد غضیب  او  ،این افزون بر  دهد مینشان  میاو را در میان  امعه اسق

ل یب   عرف النیار در برافروختن آتر  نگ ها داشت تا آن  ا که  میچراکه دست شو ؛بود

  5 گرفت

این  ،توان دریافت که همگی در نگاه نخست میروشنی ه شارحان ب از مجموع سخنان

و گویا آن را بر خقف سییره لابیت شیده ایشیان در نظیر       دانند میرا دور از انتظار  کلمات

امیرالمیؤمنین  از زبیان مبیارک    ییامر ما را در تردید در صدور چنین واژه ها این آورند  می

  گرداند میمصمّم  علیحضرت 

  

                                              

 .213ص ،1ج ،پیام امام ،یرازیش مکارم. 1
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 جو در خاستگاه خبر و  جست. 11-1

در این بیاره   علیامیرالمؤمنین حضرت سخن  بیانق( پیر از ه 416د سید رضی)

 :نویسد می
 اعنقرا   آن خقاطر  بهاشع  ش  ته  یانب یزیچ یاز سخن عل یبخش در

 1.ترد

چیه چییزی    علیامیرالمؤمنین حضرت برخی شارحان نجج البقغه درباره این که 

  عیده ای آن را بیا   نماینید  میی سخنانی را مطیرح   ،واقع شداشعث گفت که مورد اعتراض 

 علیی  امیرالمیؤمنین حضیرت   گویند که میو  دانند مینجج البقغه مرتبط  525خطبه 

 فردی برخاست و گفت:گفت که  کمین سخن میدرباره ح
 تق ام  دانقیم  مقی ن .تقردی  امقر  آن بقه  یسپس داشنی برحذر حكمیت از راما 

 است؟ بوده درست دسنور 

 دست بر دست زد و گفت: آن گاه علی 
   2.بگسل  پیمان ته است تسی سزای این

آن است که این اشتباه من  امیرالمؤمنین حضرت علیگمان برد که منظور اشعث 

معتیرض شید و   ایشان  بر مبنای این گمان، به اشعث آن گاه م  بود که حکمیت را پذیرفت

 گفت:
 3.تو)نتع(  برای نه ی توستبر  یسخدان ته گتن نای

 : نویسد پذیرد و در این باره می نمی( این ارتباط را 5734 د مرحوم شوشتری) 
 ،پقس  آیرده رضقی  سقی   ته باش  سخدی به ناظرفرموده  علی آنچه اگر

                                              

 .34ص، 1ج ،نهج البالغه ،یرض دیس. 1
 .182ص، همان. 1
 .34ص، همان. 8
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... عبق ا   ازق( 22)احنماال اسقكر  بن أمیه حال شرح در أغانی در ته دانست بای 

 آن از پقس  داشنم، حضور حَكَمیّت جلسه در  گتت ته ش ه نقم خیار بن ع ی بن

بقر   علی توفه مسج  در ریزی داشنم، یتار علی با ی بازگشنم توفه به

 مدبقر  بقر  پس ترد، می دعو  جماعت نماز برای را مردم ی بود زده تكیه ترتشی

 علقی . نشسقت  ی آمق   اشقع   آم نق ،  گقرد  مقردم  ته آن تا نشست ی رفت

 رسقول  جانق   از مقن  نزد تدی  می گمان شما  گتت الهی ثدای از پس ی برخاست

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

 آیرد بیقرین  ای رقعه آن یاز زده تدار را تیرها سپس نبوده، است ترتش این در

 غیقر  برابقر  در همگی ی است برابر خونشان مسلمانان»  بود ش ه نوشنه آن در ته

 دهق   پدقاه  را گقری  فنده یا ی آیرد پ ی  ناگواری اتتاق ته آن هر ی ان  یكپارچه

سخن بود ته  ینآن گاه پس از ا .«مردم ی مالئكه همه لعدت ی باد ای بر خ ا لعدت

 .2آن گونه پاسخ داد یزاشع  اعنرا  ترد ی حضر  ن

چرا که با تو ه بیه  ؛ است داشته دقّت نظررسد، مرحوم شوشتری در این  ا  میبه نظر  

 کند نمی به طور مست ل بیاناین خبر را  ،شیعی انجام گرفت هیچ منبعِ ی که ویو   ست

 آنچیه هیچ دلیل و شاهد تاریخی ندارد  گوییا ن یل    525ه و ارتباط دادن این کقم با خطب

سییّد   میی دییدگاه کق با گزارش کرده ق(36یا  31)د  عبداهلل)عبیداهلل( بن عدی بن الخیار 

  است   رضی و دیگر علمای شیعه سازگار نبوده

                                              

 ان،یعیچراک ه ش    ؛س خن نهفت ه اس ت    نیدر ه   انیعیقابل قبول نزد ش ریمشکل ساز و غ بخش. 1

ک ه   یزی  . هم ان چ دانند یم و علم رسول خدا تیرا وارث وال یعل حضرت نیرالمؤمنیام

 داشت و نزد مردم نبود. یحضرت عل نیرالمؤمنیاماختصاص به 

 .9ص، 3،جالبالغة نهج شرح یف الصباغة بهج ،یشوشتر. 1
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 یا کیه گیزارش     ارتباط داده اند  امیا از آن  525را به خطبه اشعث اعتراض  ،از این رو

توان  میناست، هل سنّت آمده و آن گاه به منابع شیعی راه پیدا کرده امورد بحث در منابع 

و سپس کیقم را بیدون   کرد شیعه نیست حذف  میقبخشی از آن را که مطابق با مبانی ک

آمده  یندر منابع پیش آنچهدلیل به چیزی دیگری ارتباط داد، مگر آن که سندی مست ل از 

 .ارائه نماییمبرای این سخن است 

 :نویسد میادامه  مرحوم شوشتری در 
اللقک( آن   یکجمله )هذه عل از اشع ظاهرا مدظور  یكنمجمم است ی ل خبر

نقم ترده اسقت   ته از رسول خ ا یستخود مص اق جمله ا یه علبوده ت

تشد گان عثمان را ته مُح ِثان )فنده گقران ی خطاتقاران(    یته عل ینی آن ا

شق  چقرا    ینامر خشقمگ  یناز ا ( حضرتشینبوده ان  پداه داده است، ی )بدابرا

 .1دانسنه است میته تشد گان عثمان را مُح ِث ن

اسیت،  آن در نجج البقغه مو یب شیده    بیانشجرت این ما را و  شد،چنان که اشاره   

را در دیگیر  اشعث اعتراض  ، دلیلعلمای شیعه به  ای آن که در اصل ما را شک نمایند

 و نمایند  به دیگیر سیخن، سییّد رضیی     و   ست علیامیرالمؤمنین حضرت سخنان 

  2األغیانی آنچیه در  بییان   از هو شارحان نجیج البقغی  است اصل سخن را به اختصار آورده 

، مرحیوم شوشیتری    پدید آیید  ائد اشکالیکقم و ع  درتا مبادا  کنند می پرهیز است، آمده

و سییخن ابییوالفر  پییذیرد  مییین کننیید، بیییان مییی هارتبییاطی را کییه شییارحان نجییج البقغیی

آن که دیگیران از  گیرد  قرار میای  و ناخواسته در ورطه کند می بیانرا  ق(716)د اصفجانی

  دوری  سته اند

                                              

 .همان. 1

 . 12، ص11ج ،یاألغان ،یاصفهان. 1
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 جوی نخستین راویو  اختالف عبارات در منابع و جست. 11-2

  ورده انید هل سنّت نییز آ ا، دیگر منابع کند مین ل  غانیألادر  ابوالفر  اصفجانی  آنچه 

عبیداهلل )عبداهلل( بن  ،ولی راوی مست یم ما را در دیگر منابع نیز استطریق ن ل متفاوت 

 فی طلب الحیدیث  الرحلة ق( در467د )خطیب بغدادیرای نمونه، بعدی بن الخیار است  

 : نویسد می
بن ع ی بن خیقار )بدقی نقوفلی( بقن عبق  مدقاف گتقت  حق یثی از          عبی ا 

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

آم  ی بر مدبر رفت  ح ی  را نیابم. پس به عراق مسافر  تردم، ریزی علی

در حالی ته شلوار ی ردایی پوشی ه بود ی ترتشی به دیش افكدق ه بقود. اشقع     

گتت  چه ش ه ته گریهی  آم ، یكی از بازیهای مدبر را گرفت، آن گاه علی 

چیزی است تقه   بد ن . گمان دارن  نزد ما از جان  رسول خ ا بر ما دریغ می

همگان بود نه ع ه ای خاص ی نقزد مقن   برای  نزد دیگران نیست. رسول خ ا

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  

گویی برض  توست نه به نتعت. آن گاه  اشع  گتت  ای مرد رها تن! آنچه تو می

دانی چه چیز به نتع ی یا ضقرر   شت گردان ! تو چه میگتت  خ ا تو را ز علی

گیقرد. ای   من است؟ اسباب شوخی یمسخرگی ش ه ام ته چوپان مرا به سخره می

    .1گوستد  چران! چه چیز ناپسد ی از من دی ه ای؟

                                              

ن زد   یا فهیاثبات ون ود ص ح   یمعاصر برا سندگانیاز نو یکی. 181-119ص ،یبغداد بیخط. 1

 نی  ا استناد، تونه نداشته اس ت چراک ه در   نیبه لوازم ا یخبر استناد کرده، درحال نیبه ا یعل

 (.32ص،فةیالشر السنة نیتدو ،یناللنمله نوشته شده بود) کیتنها  فهیصح
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ایین   و افزون بیر  است همان گونه که اشاره شد طریق ن ل این گزارش متفاوت بوده 

 و ود ندارد  آن در« یَأمَنُهُ األبعَدُ»تا « ةُ اهللِعَلَیکَ لَعنَ»عبارات 

سخن اشعث را به چیزی ارتبیاط   این روایت ها بست و توان چشم بر نمی ،به هر روی

 سیمای  عل و یا تحرییف در بنابراین،   نمی شود قامهاآن   داد که دلیل و سند تاریخی بر

تردیید  است، که در نجج البقغه آمده  شکلی بهاین گزارش هویداست و باید در اصل خبر 

  داشت

 خبر تحلیل. 11-3

آییا   بیود، امیا  لعن الجی  وی مستحقاشعث ممکن است گفته شود با تو ه به اقدامات 

را در پاسیخ بیه    یکی از اصحاب خیویر  می، انظار عمودر  علیامام  توان پذیرفت می

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

وردن آن در کوفه و حضور وی در مسجد در شب ضربت خ علیامیرالمؤمنین حضرت 

داشته است  او دچیار  نو ود  امامحریم و مانعی میان او و دهد  ، نشان میحضرت

ما روشن است شیوه مدارا و تحمّل و تمسّیک بیه   ا، در پی دارد لعن الجی نفاق نفاق بود و 

هشدار به کردار ناشایست، الر بجتیری در  لیب و ییا دفیع حسیاب شیده و       بیان ح ایق و 

بیرخقف   علیی امیرالمؤمنین حضرت به نظر بسیار بعید است که  منط ی داشته است 

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

 لیب تو یه    ،ییار این نکته در سخن عبداهلل بن عدی بین الخ  بیان شد، آنچهافزون بر 

 و بیت زیر را خواند: رو به عبداهلل کرد شعث،ااتمام سخن با از پس  کند که حضرت می

  گیرد می سخره به مرا چوپان که ام شده ومسخرگی شوخی اسباب

 ای؟ دیده من از ناپسندی چیز چه! چران گوسفند ای      
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 امیرالمؤمنین حضرت علیی سُرایر این بیت، بسیار بعید است که  با تو ه به شأنِ 

به هر روی پس از تمثّل آن حضرت به شعر یادشده، عبد اهلل بن  5 به آن تمثّل  سته باشد

 گوید: می عدی به امام
 از را ایقن  تقه  ام داشقنه  دیست همانا! سوگد  خ ا به! ف ایت به یمادرم پ ر

  2.بشدوم خودتان زبان

 :گوید میحضرت نیز در پاسخ 
  3.است همان سوگد  خ ا به! بله

 اسیت، صیدد بیوده    ابن عدی  مله ای گفته که گویا در ،در گزارش ابوالفر  اصفجانی

  نشان دهدرا  علیامیرالمؤمنین حضرت میان خود و   میرابطه ای بسیار صمی

اسیت،  عبیداهلل بین عیدی بین الخییار       خودِ، گو که یگانه راوی آنو فضای این گفت 

ولیی   دهید  نشان میی و او را  علیامیرالمؤمنین حضرت میان  میای بسیار صمی رابطه

به  آن حضرتهل سنّت از اصحاب و یاران اشگفت این که این فرد در منابع شیعی و 

   شمار نیامده است

و ییا   31هیای   مرگ عبداهلل بن عدی بن الخیار را سال ،که منابع تاریخی به دلیل آن

اشیعث    ال داد برای تضعیف و سرکوب قیام نیوه توان احتم هجری اعقم کرده اند، می 36

، این ما را  عیل شیده   ق(81)د بن قیساشعث یعنی عبدالرحمن بن محمد بن  ؛بن قیس

                                              

ش د و خ اک    یدچار خرف   یطوالن یاست که پس از عمر یثیبن اسکر ل ةیأمسروده  شعر نیا. 1
 به که آن از پس ةیامشد.  رهیحالت به او خ نیچوپان گوسفندان درا ی. روزختیر یم شیبرسرخو
 المحاسن ،یهقیب) سرود را تیب نیا و شد متعجب است، شده چوپان تونّه مورد که نیا از آمد خود
 (.331ص ،یالمساو و
 یب را  ع راق  ت ا  ک ه  یثیحد آن بفهماند، است خواسته یم نمله نیا با اریخ بن یعد بن عبداهلل .1
 .است بوده نیهم آمده، آن دنیشن
 .13ص، 11ج ،یاألغان ،یاصفهان. 8
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چراکیه شیورش    ؛ضیافاتی تنیدتر کیرده انید    اآن را بیا   ،اگر هم اصلی داشیته اسیت   است 

حجیا    بن قیس بر مروانیان گران آمده بود و تلفات سپاهاشعث عبدالرحمن بن محمد بن 

 )حیک: عبدالملک بین مروان از به حدی بود که وی در نامه ای  ق(31د  )بن یوسف ل فی

 در خواست کمک کرد و نوشت:  ق(86 تا 61
 أمَّا بَع ُ فَیَا غَوثَاه ثُمَّ یَا غَوثاه.

کنییزی زیبیاروی    ،شعثاکه در شورش ابن  نوشته است ق(746)د مسعودی، چنین هم

 آوردند ولی او تو جی به آن دلبر سیمین بر ننمود و گفت: ق(86)د برای عبدالملک
آیا تام بگیرم در حالی ته ابن اشع  در برابر ابو محم  )تدیه حجقاج( صقف   

  1.عرب در این راه نابود ش ه ان  آرایی ترده ی بزرگان

ب عربی آنان را سَنیز برای تضعیف و تح یر مروانیان نَاشعث عبدالرحمن بن محمد بن 

 گفت: و می کرد مینفی 
 !به خ ا سوگد  .یرن گ میهمانا پسران مریان را به زرقاء)مادربزرگش( خرده 

 زادگقان  تقافر ( مقریان )جق   العاص ابقی  پسران ته ن ارن  ینبهنر از ا یآنان نسب

 2.ان  صتوریه اهم تلتت گردن

  اشعار در تکذیب حریف و یا تجییج یاران در فتنیه  ودنبزرگان و یا سر گفتارتمسّک به 

را بیه خیاطر    ق(87)اعشی همیدان  ،  حجّا  بن یوسف ل فیشود میبسیار دیده اشعث ابن 

شعری سرود و برای فرار از مجازات اعشی  7 سرودن اشعاری در تأیید ابن أشعت گردن زد

چنان از أعشیی   یامد و همدر آن از  ّد عبدالرحمن به بدی یاد کرد ولی حجّا  را خوش ن

 4 متنفّر بود و وی را کشت

                                              

 .121 و 181، ص8ج ، الذهب مروج ،یمسعود؛ 193ص، 1ج ،یعقوبی خیتار ،یعقوبی. 1
 .138ص، 3ج ،الملوک و االمم خیتار ،یطبر. 1
 .183ص ،همان. 8
 .192ص، 2،جالکامل ر،یاث ابن. 2
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 نقد خارجی)بررسی سندی(. 11

در گیزارش  این ما ا ارایه نکرده است نجج البقغهق( سندی برای مطالب 416د سید رضی)

  خطیب بغدادی نیز سند و طری ی دیگیر بیرای گیزارش    دارد ابوالفر  اصفجانی سندکتاب 

متن گیزارش از زبیان خطییب بغیدادی بیا آنچیه ابیوالفر         مورد بحث، ارایه کرده است   

تفاوت دارد اما با تو ه به این که کسی  ز عبیداهلل)عبداهلل( بن عدی  است اصفجانی آورده

توان به این نتیجه رسید که سیّد رضی از هر  ، میاست بن الخیار این گزارش را ن ل نکرده

 شده است  یعنی فرد یاد شده منتجی می ؛منبعی ن ل کرده باشد ناگزیر به راوی مست یم آن

تا مییزان اعتبیار ایین گیزارش      می شونددر این بخر سه نفر از واسطه های ن ل معرفی 

 روشن گردد 

 ق( 217د.)محمدبن أبی رجاء خراسانی. 11-1

صحاب خاصِ قاضی أبو او از  هی ق(258-538  )حکقاضیِ مأمون محمدبن أبی ر اء، 

معروف حنفی  یهجری از دنیا رفت و از ف جا213بوده است  وی به سال  ق(585)د یوسف

که محمد بن أبی است تنجا یک روایت وارد شده  ،  در مجامع روایی شیعهآمد  میبه شمار 

 5 است ر اء در طریق آن و ود دارد، روایت هم مربوط وفات فاطمه زهرا

 ق( 183د.)عوف زهریابراهیم بن سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن . 11-2

 :می نویسد ق( درباره ابراهیم بن سعد271د ابن سعد)
 ی در حق   یقز ن گقاهی  یار،بسق  ی ثقه با احاد یفرد اش ابو إسحاق بود، یهتد

با خانواده اش یارد بغ اد ش  ی در حكومقت هقارین مسق ول     .ش  میگرفنار خطا 

                                              

؛ 103، ص1ج ،المن ورة  ن ة یالمد خیت ار  ،اب ن ش بة   ؛139، ص8، جأخبار القضاة  ،یالقاض عی. وک1

 ف ی  الکام ل  ر،ی  ؛ ابن اث200ص ،یاألمال ،یطوس خی؛ ش828، ص1، جبغداد خیتار ،یبغداد بیخط

 .833، ص4ج ، التاریخ
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  1.رفت یااز دن یهجر 183در بغ اد به سال  المال ش . یتب

او و اعضیای   2 خاندان سعد بن ابراهیم از صاحب منصبان حکومت بنی عباس بوده اند

روایتیی را   طب ات الکبیری ر ال شیعی یاد نشده اند  ابن سعد در  های بادر کت خاندانر

که درطریق آن ابراهیم بن سعد قرار دارد و مضمون روایت آن است که چیون  است آورده 

  7 از وی ارث نبردند علیحضرت از این رو  عفر و  ،تاز دنیا رف  ناب ابوطالب کافر

 آن، پییامبر  اسیاس چنین این فرد در طریق روایتی واقع شیده اسیت کیه بیر      هم

 وکنید   مامت میادرآخرین روزهای حیات خویر با بیماری به مسجد آمد و دید که ابوبکر 

ور او در سند روایتی چنین است حض هم 4 ا ازه داد او به امامت خویر در نماز ادامه دهد

 از آن حضیرت  پسپرسد  می به فردی که از ایشان پیامبر ،آن اساسکه بر 

عجیب تر از همه این که ابیراهیم بین    کند  میبوبکر را معرفی ابه چه کسی مرا عه کند؟ 

 ق(541)پس ازاسیاس آن صیال  بین کیسیان     کیه بیر  است سعد واسطه ن ل روایتی شده 

 :  گوید می
 خق ا  دشقمن  از! مومدقان  امیر ای» آم  ی گتت  ینزد عل  ،اشنرهمسر مالک 

 حضقر   امیرالمقممدین   ،بمقانم  ای بقا  تقوانم  مقی ن دیگر ته شدی م سخدی [مالک]

بدق ه خق ا    ینبهنر یریزگتت  د میته  ی مگتت  شد ای؟ شدی ه چه  گتت علی

 ای ای، بقوده  شقما  مدظورش. یمبد ه خ ا را حاتم ترد ینی امریز ب تر یمرا تشن

 آن تقا  بقودم  ناراحت مالک از پیوسنه  گتت [تیسان بنصالح ] پس ،مممدان یرام

ی از  یق ؟ آ مقی از پس مصر بر  یگتت  چه تس علی .داد رخ مصر آشوب ته

                                              

 . 811، ص8ج ،یالکبر طبقات. ابن سعد، 1

 .828ص ،همان. 1
 .112ص، 1ج ،همان. 8
 .114ص، 1ج ،همان. 2
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بقا   یمق( مشور  خواست، ای گتقت  چطقور اسقت اشقنر را بترسقن     88ابن عباس)

گتت  بد ه را بر اس  بدشان اگر  [علی حضر  امیرالمممدین ]،ته ترد یتار

. پس اشقنر  ش  ته [بهنر چه هم باز]ش   یریزش  ی اگر پ ته [بهنر چه] هالک ش 

گتت  خ ا ای را  یافتته خبر مرا اشنر را در میمصر فرسناد ی هدگا یرا به سو

   1.به ری افكد 

و سوگند یاد که اهل غنا و موسی ی بود  می گوینداین درباره ابراهیم بن سعد  افزون بر

 2 حدیث نگوید ،کرده بود تا آواز نخواند

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

هجری از  587یعنی ابراهیم به سال ؛فاصله زمانی او و ابراهیم بن سعد بسیار زیاد است

عمر هم برای او فرض شود هنگام مرگ عبیداهلل بن عیدی بین    اگر صد سال  7 دنیا رفت

او از بنو نوفل از تیره قریر بود و مادرش از بنی  4 سیزده یا چجارده ساله بوده است ،الخیار

ن حضور داشت و در همان او خواهر عثمان بود  پدرش در  نگ بدر در صفوف مشرک هامی

را از  ، اوای از این رو عیده   وی به سن تمییز رسیده بود ه، نگ کشته شد  هنگام فت  مک

 1 برشمرده اند اصحاب رسول خدا

                                              

 .1184ص، 2ج ، تاریخ المدینة المنورة شبه، ابن. 1

 .892ص، 10ج ،االسالم خیتار؛ همو، 804، ص3ج ،النبالء أعالم ریس ،یذهب. 1

 ،الثقاتابن حبان،  ؛29ص ،3ج،طبقات الکبری. ابن سعد، اریبن الخ یبن عد داهللی. سال مرگ عب8

 .31، ص83ج ،دمشق نةیمد خیتار ابن عساکر، ؛42ص

 . 811، ص8ج ،طبقات الکبریسعد،  ابن. 2

 ،کم ال اإل م اکوال،  اب ن ؛ 101ص، 8ج ،عابیاالست؛ ابن عبدالبر، 123، ص8ج ،الثقاتحبان،  ابن. 3

، 3ج،الص حابة  زیی  تم یف   اإلصابة حجر، ابن؛ 313ص، 8ج ،النبالء أعالم ریس ،ی؛ ذهب21، ص1ج

 .18ص
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 ا که هنگام حصیر عثمیان بیه     داشت تا آن فراوانی ا  عققه ق(71)د وی به عثمان 

 سراغ او رفت و گفت:
 نمقاز  مقا  بقرای  غوغاییقان  امقام  اتدقون  تقه  حقالی  در هسنی همگان امام تو

 1.خوان  می

و از سوی اهل سنّت تولییق شیده اسیت      رفت میمشجور مدینه به شمار  یاو از ف جا 

ایین نکتیه مو یب شیگفتی      2را در بر دارد مناقب و فضایل عثمان  است وروایاتر اندک 

در گیزارش میورد بحیث،     است است که فردی همانند او که عققه بسیار به عثمان داشته

ود و  لباتشمرد و در صدد ا می امیرالمؤمنین حضرت علی  میخود را از دوستان صمی

  است  آن حضرتای نزدیک میان خویر و  رابطه

و عبیداهلل  است  نوبی بوده  عرب ،بن قیس کندیاشعث  ا که  رسد از آن میبه نظر 

احتمیال داد کیه    توان  یم  ،بن عدی بن الخیار و ابراهیم بن سعد از اعراب شمالی بوده اند

و یا اگیر هیم اصیلی     اند گویی را ساختهو  آن دو برای تخریب  اعراب  نوبی چنین گفت

هیای   ه اعتیراض نیز به لحاظ سیاب  اشعث انتخاب  7 ، عباراتی به آن افزوده انداست داشته

 است  کرده میتر  پذیرش این گزارش را آسان ،علیامیرالمؤمنین حضرت وی به 

 دوم بیان و بررسی گزارش. 11-4

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

انید  نصیر بین    بییان کیرده   را  آنهمگی به پیروی از متون کجین،   که منابع متأخر، است

 :  نوسید میق( درباره حوادث پس از  نگ صِفِّین 252د )مزاحم

                                              

 .839ص، 1ج االستذکار، ؛ إبن عبدالبر،310، ص1ج، المصنف ،یصنعان .1
الس نن    ،یهق  ی؛ ب108-101، ص2ج ،حیالصح ،یخارب؛ 48-44ص، 1ج،مسند ،. أحمد بن حنبل1

 .113-112ص، 8ج ،یالکبر
نق ل   یدو نشان را هدف گرفته بود: نخست آن که از زبان عل   ریت کی با یاهلل بن عد دیعب. 8

 ب ه  را سیق بن اشعثکه  نیاست و دوم ا نداشته امبریازنانب پ یتیعهد و وصا شانیکرده که ا
 (.83 ص، 2ج ،البالغة نهج شرح د،یالحد یاب ابن) است کرده بیتخر شکل نیدتریشد
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عمقری   یه،! معاییاگتت  بار خ ا میپس از نماز صبح ی شام  یوسنهپ یعل

بقن عقبقه ی    یق  یل یس،بن مسلم، ضحاک بن ق ی حب ی،اشعر یبن عاص، ابوموس

 نیقز  ای رسقی ،  معاییه به خبر این پسرا لعدت تن.  ی عب الرحمان بن خال  بن یل

  1.ترد می لعدت را [] ینبن سع  یحسد یس، ابن عباس، ق[] علی قدو  در

متفیاوت ایین گونیه     به شکلیق( ما را را 261د پس از او فضل بن شاذان نیشابوری )

 :یسدنو می
 تقه  المتضقم  ابی از عب الرحمن بن خضیر از عوام بن حماد از تردی  ریایت

 گقاه  آن معاییقه،  نخسقت ! خ ایا بار  گتت می قدو  در [] علی شدی م  گتت

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

 :نویسد می (ق513د )ابی مخنف به ن ل ازق( 233بقذری)چنین  هم 
 عمقری  ی معاییه خ ایا  گتت می قدو  در صبح نماز از پس پیوسنه علی پس

 ضقحاک  ی یلی  بن خال  بن عب الرحمن ی مسلمه بن حبی  ی اعور ابا ی عاص بن

 علقی،  هقم  ای پقس  رسی  معاییه به خبر این! تن لعن را عقبه بن یلی  ی قیس بن

 لعقن  را جعتقر  بقن  عبق ا   ی عبقاس  ابن ی حسین ی حسن ی سع  بن قیس ی اشنر

 3.باد خشدود آنان همه از خ ا ته ترد می

 : کند بیان میاز أبو مخنف با این عبارات به ن ل ق( این ما را را 751د طبری) 
  میسقل  اعور ابو ی عمری ی معاییه خ ایا گتت می صبح نماز قدو  در پیوسنه

 خبر این!، فرما لعدت را یلی  ی قیس بن ضحاک ی خال  بن عب الرحمان ی حبی  ی

 ی حسقن  ی اشقنر  ی عبقاس  ابقن  ی علقی  قدو  هدگام هم ای پس رسی  معاییه به

                                              

 .331ص ،وقعة صفین ،یمنقر. 1
 .42ص ،ضاحیاال. فضل بن شاذان، 1
 .831، ص1، جأنساب االشراف ،ی. بالذر8
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   1!ترد می لعن را حسین

 در بیشتر مطالب برگردان تاریخ طبری که نامه طبری با آن عبارت تاریخ با این حال، 

 نویسد: باره میداند  او در این  میآغازگر لعن را معاویه  له تفاوت دارد وئاین مس ست درا
ی عبق ا  بقن    ینی حسقن ی حسق   یبه پدج نماز ان ر بترمود تا بر علق  هیمعای

ی بقر   یهبر معای یزن یی عل ی،لعدت تردن  یهمعباس ی مالک اشنر رضوان ا  عل

ی ضقحاک   یق  ی عب الرحمن بن خال  بن الول  میعمری بن العاص ی ابواألعور السل

 2.به حرب خوارج مشغول ش  یی ازآن پس عل یلعدت ترد یسبن ق

ابین   7 ق( به پیروی از طبری ما رای لعن را آورده اسیت ه 671د ابن ألیر )هم چنین،  

بیا  امامییه    برخی علمای شییعه  4 کرده استبیان ق( هم این گزارش را هی 818د ) خلدون

شیمرده  لعن معاویه را  ائز  است، آمدهسنّت  هلهای اب اکت که دراین گزارش  استناد به

کیه بیر   اسیت  منابع کجن آمیده  از گزارشی دیگر با مضمون یکسان، در برخی دیگر    1 اند

 :شود می بیانیکی از آنجا  اساس
 معاییقه  قدقو   در یی، بقا  معاییقه  جدق   هدگام عده ا  رضی علی همانا... 

 یاز ی [در قدقو  را  یننتقر ]توفقه  اهقالی  پقس  تقرد  می نترین را عده ا  رضی

 شقام  اهقالی  ی تقرد،  مقی  نتقرین  را [] یدر قدو  علق  یزن یهآموخند ، ی معای

 .8از ای آموخند  [در قدو  را یننتر]

                                              

 .31ص، 2ج ،والملوک االمم تاریخ ،یطبر .1
 .433ص، 2ج ،یطبر خنامهیتار ،ی. بلعم1
 .888ص، 8ج ، التاریخ فی الکامل ،ریاث ابن . 8
 .183ص(، دوم)قسمت 1ج العبر، کتاب  خلدون، ابن . 2
، 1ج ،ریالغ د  ،ین  یأم؛ 111ص ،الجامع حهیصح و یالبخار یف الصراح القول  ،یاصفهان عتیشر. 3
 .181ص
 .80ص، 1ج ،واآلثار السنن معرفة ،یهقیب. 4
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 تاریخی متن -و بررسی تحلیلی داخلینقد . 12

 :سازد یاد شده نکاتی را روشن می تأمل در گزارش های  

لعین و  گیذار   را بنییان  علی حضرت امیرالمؤمنیناست آن که تقش شده  نخست

 را آغازگر خوانده اند   آن حضرتهمگی  ،که  ز یک گزارش چرا ؛نفرین معرفی کنند

در صدد مشیروع  لیوه دادن شییوه خیویر در سیبّ و لعین        یانآن که گویا کوف دوم

  مستند ساخته اند کار خویر را به رفتار امام علی ،از این رو ند دیگران بود

  نمیود  علیی  حضیرت  امیرالمؤمنینسِّی به آن که معاویه در رفتار خویر تأ سوم 

 بنابراین خوب و بد آن متو ه آغازگر است 

بیه میا    سیره امام علیکه از  آنچهبا  مو ودآن که محتوای گزارش های  چجارم 

 تفاوت کامل دارد  است، رسیده

در  رییان  نیگ    علیی  حضیرت  امیرالمیؤمنین  اخیر باید تو ه داشت گزارشدر 

 هالی شام باز داشت و فرمود:اصفّین اصحاب خویر را از دشنام و لعن 
 ی بگوییق   ناسقزا  تقه  باشقی   ناسقزاگو  ی گقر  نترین پیوسنه ته ن ارم دیست

های آنان را برشقماری  ی بگوییق  آنقان     تاری زشت اگر یلیكن .بجویی  بیزاری

 1.خواه  بوددرست تر ی قانع تدد ه تر  ،چدین ی چدان ترده ان 

 فرمود: علی حضرت امیرالمؤمنینکه است شیعی آمده  یچنین در گزارش هم
 تقرده  نتقرین  ی گتنقه  ناسقزا  مقرا  معاییه ته مرا رسی  خبر همانا! باشی  آگاه

 تقه  آن بقر  را لعدقت  ی تقن  بیشنر معاییه بر را سرتوبت ق ر ! خ ایا بار. است

  2.عالمیان پریردگار ای مینآ .فرست فری است سزایار

                                              

، 1ج الفت وح،  ،یکوف اعثم ابن؛ 143 ص ،الطوال االخبار ،ینورید، 108ص ،وقعة صفین ،یمنقر. 1
 .328ص
 .40ص ،االخبار یمعانصدوق،  خی. ش1
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این شرط را گنجاند که معاویه سیبّ   ،در صل  خویر با معاویه امام حسن مجتبی

 اسیت،  آغازگر لعین و نفیرین بیوده    حال اگر علی 5 را ترک کند علیامام و لعن 

 توانست از معاویه چنین ت اضایی کند؟ می چگونه امام حسن مجتبی

را  علیی  حضیرت  رالمیؤمنین امیهمگی در صدد بوده انید تیا    مو ودگزارش های 

آغازگر لعن و نفرین با تصری  به نام معرفی کنند و بیه نیوعی معاوییه را تبرئیه و تو ییه      

 اند ههل سنّت ذوق زده شداهایی در منابع  چنین گزارش و ودنمایند  برخی شیعیان نیز از 

بدون آن که تأمل نماینید م صیود و غیرض    بیان کرده اند، خویر های ب او آن را در کت

 2 چه بوده استچنین گزارشی بیان گذشتگان از 

و  علیامام ق( پس از ن ل برخی از مکاتبات میان ه 616د بی الحدید معتزلی)اابن 

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

 گردد: می بیانآن  این  ا بخر هایی از دربیان کرده است که  حضرت
دانسنم چرا باب نامه نگاری میقان   گویم  ای تاش! می مدان میمپس به امیر م

چرا به نوشقنن   ؛ترد ی اگر ضریر  اقنضاء می خویش ی معاییه را گشوده است؟

ی اگقر گریقزی از ایقن     ؟موعظه بسد ه نكرد بی آن ته منعر  فخرفریشی شود

تا آن  چرا به همین دی امر بسد ه نكرد بی آن ته به امور دیگر بپردازد؟ نبودتار 

ی آنهایى را ته جقز   معاییه نگردد ته موج  مقابله به مثم ی بلكه مقابله به اش ّ

به نادانى، خ ا را دشدام  [ی]م هی  ته آنان از ریى دشمدى  دشدامخواند   خ ا مى

ناسزاگویی بقه ایقن سقتیهِ احمق  بقاز       چرا این مرد بزرا خود را از؛ خواهد  داد

هرته با مردم چیزی گوی  تقه خقوش ن ارنق     »ن اشت با آن ته خود گتنه است  

گویدق    ؛ یعدی افنراء بسنه ی سخدان باطم می«داند  مردم با یی آن گوید  ته نمی

                                              

 .12ص، 1ج ،العباد یعل اهلل حجج معرفة یف االرشاد د،یمف خی. ش1
 .181ص، 1ج ،ریالغد ،ینیأم؛ 888ص، 88ج ،بحاراالنوار ،ی. مجلس1
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 در ی ترد نترین معاییه بر توفه در ته ترد رفنار قدو  در چدین این [یعل]ی ای 

 اعقور  ابقو  موسقی،  ابقو  عقاص،  بقن  عمری ی نمود لعدت را ای جمعه طبهخ ی نماز

 نیقز  ای ی رسی  معاییه به خبر پس افزید. نترین به نیز را مسلمه بن یحبی  سلمی

 ابقن عبقاس ی   ،حسقدین  ی نمود لعدت را علی جمعه خطبه ی نماز در ی ترد نترین

در آن زمان نزد ای چیزی بود ته اتدون بر ما  ی شا اضافه ترد ی یناشنر را به نتر

 1.رس  پوشی ه است ی برای خ ا خواسنی است ته به انجام می

چنیان بیاوری در نسیل هیای      ،چنان که پیداست تکرار یک گزارش از سوی مورخیان  

بعدی پدید آورد که شارح نجج البقغه با آن که با حجم وسیعی از سیخنان حکمیت آمییز    

گزارش هیا را مسیلّم   ، در این ما را چشم بسته ،موا ه بود علی حضرت امیرالمؤمنین

   برد را زیر سؤال می علی حضرت امیرالمؤمنینو حکمت  پندارد می

 (نقد خارجی)بررسی سندی. 13

ق( ایین میا را را در کتیاب    ه 252د نصر بین میزاحم من یری )    شد،گونه که اشاره  همان 

دیگران از وی ن ل کرده اند  نصر بن میزاحم   ،از اوو پس است آورده  وقعة صفین ،خویر

معلوم نیسیت کیه    این روایت را از عمر بن سعد اسدی ن ل کرده است  در کتاب من ری، ،

کیه   راوییانی  از چه گزارش کرده اسیت  امیا از سلسیله    را عمر بن سعد اسدی این روایت 

ن احتمال داد که عمر بن توا میاست، کرده  بیانمحمد بن سلیمان کوفی برای این روایت 

سعد اسدی از یحیی بن سعید و ص عب بن زهییر ازدی و آن دو از یوسیف ابین ابیی روق     

 2 روایت را گزارش کرده اند

                                              

 .188ص، 14ج ،البالغة نهج شرح د،یالحد یاب ابن.  1

 . نیشیپ ،یکوف مانیسل بن محمد. 1
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کیه وی از ضیعفاء    کنند تأکید می، اما می دانندعلمای امامیه، نصر بن مزاحم را شیعه   

و از اسیت  شد مججول بوده بیان  عُمَرُ بنُ سَعدٍ األسدَیّ با ضبطی که  5 روایت کرده است

عمیرو بین سیعید    بیا     برخی مح  ان عمر بن سعد اسدی را آید نمیمامیه به شمار ار ال 

  کنند  نمیامر اقامه  ینبر ا یلیدل یول دانند مییکی مدائنی 

 یشده که من یر  یاد یبه نام عمر بن سعد اسد یبلکه در کتاب نصر بن مزاحم از فرد

از عمرو بین سیعید میدائنی کیه شییخ        میوایت ن ل کرده است و نااز وی ر بدون واسطه

  یکیی  آیید  نمیی به میان است طوسی وی را عمرو بن سعید الزیات المدائنی معرفی کرده 

 یلدل یازمندن یاألسددانستن عمرو بن سعید الزیات المدائنی با عمر بن سعد بن ابی الصید 

 یاد شده است اما درباره این کیه مامیه افردی به نام عمرو بن سعید در میان ر ال  2 است

  گفت  توان نمیین فرد است، سخن قاطعی عُمَرُ بنُ سَعد اسدی در سلسله راویان نصر، هم

کیه   داردمشکقتی است، روایاتی که از طریق عمر بن سعد اسدی در کتاب نصر آمده 

 که  نبه غلیوّ و  کند بیان میشود  نخست آن که معجزاتی را  میبه دو نمونه از آنجا اشاره 

حضیرت   امیرالمؤمنینکه در آن  کند میای را گزارش  واقعه»او  ت صیر در آن آشکار است 

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

 مناسیب نتوانستند تا آن که به  یایی رسییدند کیه     ،قامه نماز پیدا کننداکردند  ایی برای 

قامه نماز عصر بود، ولی وقت نماز گذشته و خورشید غروب کیرده بیود  حضیرت دعیایی     ا

امه کرد از افق باال آمد و سیپس آن  اقای که بتوان نماز عصر را  خواند و خورشید به اندازه

  4«7 حضرت با اصحابر نماز گزارد 

                                              

 .218ص ،الرنال ،ینجاش .1
 ،اراتی  الز کامل ،ةیقولو؛ ابن 130، 181ص ،الفهرست ،یطوس خی؛ ش8ص ،وقعة صفین ،یمنقر. 1
 .129ص
 .184 ص ،وقعة صفین ،یمنقر. 8
 انی  ب تیروا در بوده یعل یبرا یکرامت که دیخورش بازگشت حکمت که رو آن از است غلوّ. 2

 .افکند ریتاخ به را نماز یعل که رو آن از است ریتقص و است نشده
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 او رواییت   اسیت  آشیکار آن  ای در قبیلیه رقابت که  کند می یانرا بکه روایاتی دوم آن 

که پیر از  نگ صفّین فردی موسوم به اَربَد از قبیله فَزَاره )عدنانی( در کوفه بیه   کند می

مرد فرار کرد ولیی    آن ددارا  وی بازداشتاعتراض کرد  مالک اشتر دستور  امام علی

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

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

 :هَمدان)قحطانی(، آن گاه حضرت فرمود
 نانامسلم المال بیت بر یا دیه ی نیست معلوم قاتلش است ی درگیری تشنه» 

  1«.است

اعیراب شیمالی بودنید، مالیک اشیتر  و       کیه از  کتیاب  نویسینده راوی و  ،روایتدراین 

شیمالی معرفیی    یخشونت طلب و عامل میرگ عربی   بودند همدانیان را که اعراب  نوبی

   کنند می

کیه مالیک   است آمده  می کند،در گزارشی دیگر که عمر بن سعد اسدی آن را روایت 

و  کندمی  ریر بن عبداهلل بجلی را سرزنر  علی حضرت امیرالمؤمنیناشتر در حضور 

این روایات با مطالبی که درباره شخصیّت مالک در مجیامع رواییی    2می گوید به او ناسزا 

 سازگاری ندارد  است شیعه آمده 

مورد تأیید علمای اهیل سینّت اسیت،     قرار دارد،ص عب بن زهیر که در سلسله راویان  

بو مخنف اه وی دایی ک می دانیمو تنجا است از او نیامده   مینا ،مامیهاولی در میان ر ال 

 7 لوط بن یحیی بن سعید بوده است

                                              

 .29ص ،وقعة صفین ،یمنقر. 1

 .40ص ،همان .1

 .23ص، 3ج ،االسالم خیتار ،ی؛ ذهب143، ص2ج ،ثیالحد رنال علم مستدرکات ،ینماز. 8



 مشتمل بر لعن اشخاص یمنان علؤم یردو گزارش از ام یخیتار یبررس 14 

 

معرفیی  هیل سینّت   اشییعه و  بن الحارث از ر ال  عطیةبی روق الجمدانی و یا همان ا 

علیی از   حضرت امیرالمؤمنینکه  کند میروایت  او  قرار داردکه مورد تأیید ایشان  شود می

کیه منظیور از َالِی ُ     کنید  میوایت چنین او ر هم 5 طلحه و زبیر به ا بار بیعت ستانده است

   2 تحریم ابوبکر بوده است  چجارم سوره  المُومِنینَ درآیه

مامییه بیه  جیت آن    اکیه علمیای    کنید  می بیانروایاتی در تفسیر  اومخفی نماند که 

تأیید  در آنچهبا این حال،  7دانند  میبیتهل امامت و والیت اوی را معت د به  ،روایات

بیر ازآن چییزی اسیت کیه در فضیایل اهیل بییت رواییت         کند می بیانخلفای سه گانه 

با این وصف روایت مورد بحث بر اساس مقک های امامیه از روایات ضعیف به  4نماید  می

  می رودشمار 

 گیری  نتیجه. 14

از ناسزاگویی و نفرین صیری  کراهیت    علی شد امیرالمؤمنین حضرتچنان که اشاره 

خواستند ایشیان را   میگویا عده ای  کرد  میو یاران خویر را از این کار نجی است داشته 

معرفی نمایند و یا است، داده  میاین کار را انجام  ،که با نام و نشان یناسزاگو و نفرین گر
                                              

 .108ص، 1ج ،أنساب االشراف ،یبالذر .1
تَتُوبا إِلَى اللَّهِ إِنْ :.استناد مورد هیآ. 108ص، 1ج ،بإصبهان نیالمحدث طبقات ،یاالنصار خیأبوالش. 1

الئِکَةُ بَعْ دَ  فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَیْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْالهُ وَ جِبْریلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمَ
 (.2 هیآ م،یالتحر)ذلِکَ ظَهیرٌ

 .121ص، 3ج ،ثیالحد رنال علم مستدرکات ،ی؛ نماز118ص ،خالصة االقوال (،یحلّ عالمه .8
أن  یرَسُ ولُ اهللِ  إِنَّ اهللَ أمَرَنِ    یقَ الَ لِ   : گف ت طالب یاب بن یعل که است کرده گزارش یو. 2

 ث اقَکُم یصِهراً، فَأنتُم أربَعَةٌ قَد أخَ ذَ اهللُ مِ  یُّعَلِ ایَوَ عُثمَانَ سَنَداً وَ أنتَ  راًیأتَّخِذَأبَابَکرٍ وَالِداً وَ عُمَرَ مُشِ
 ،18ج ،دمش ق  مدین ة  تاریخ عساکر، ابن) إِلَّا مُنَافِقٌ بغِضُکُمیُإِلَّا مُؤمِنٌ وَ ال  حِبُّکُمیِأمِّ الکِتابِ ال یفِ
و عم ر در ق رآن    ابابکر امارتکه  نیبرا یرا از ابن عباس نقل کرده مبن یتیروا نیچن هم( . 28ص
الکامل فی  ،یعد ابن) کند یماستناد  میتحر سوره سوم هیآ به ادعا نیا اثبات یبرا و است شده انیب

 (.284ص ،8ج ،ضعفاء الرنال
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معاویه و یارانر را لعن نمیود معاوییه    ،علی امیرالمؤمنین حضرتآشکارا بگویند چون 

   ده استنیز مجبور به این کار ش

مطالب دیگری به ایشان نسیبت داده انید کیه نشیان از زییاده روی در       ،افزون بر این

راویان این دسته از  با مخالفان خویر دارد  شیعیان نیز بی تو ه به انگیزه های رویارویی

بیه آن تمسّیک    علی امیرالمؤمنین حضرتاخبار، پیوسته در  واز لعن صری  مخالفان 

  می  ویند

و گاهی  از مخالفان ائمه   میغیر اما راویانِ این گونه اخبار،بیشتر تر آن که  منکته مج

بوده اند اما از آن  ا که مطالب روایت شده از سوی این راویان در بر دارنده امیوری بیوده   

، اسیت  شده و به گونه ای طعن بر مخالفان بوده میخاطر شیعیان شادی که مو بات است 

 و سندی قرار گرفته است کمتر مورد بررسی متنی 

ویژه علما و ه ب علی امیرالمؤمنین حضرتداران  رسد شیعیان و دوست میبه نظر  

و تو ه داشته باشند  رو به رو شوندبا دقت نظر بیشتری با این گزارش ها  یدبا فرهیختگان 

پیذیرش  تواند مورد  میدارد که ن  میکه این روایات به ظاهر مطاعن مخالفان است امّا لواز

 قرارگیرد 
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