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چکیده
بهج الصباغه فی شرح نهجالبالغه نوشتۀ عالمه محمدتقی شوشتری ،یکی از شرحهای مهم نهجالبالغه است که با
هدف رفع کاستیهای شروح پیشین و با رویکردی انتقادی نسبت به شارحان نهجالبالغه نگاشته شده است .این
کتاب به جهت بسامد نقدها و تنوع موضوعات ،نمونۀ کمنظیری برای مطالعۀ نگرة انتقادی عالمه شوشتری
بهحساب میآید .از اینرو ،مقالۀ حاضر کوشیده که با تحلیل و پردازش نقدهای عالمه شوشتری ،روش ایشان در
نقد آرای شارحان نهجالبالغه را کشف و تبیین نماید .برای این منظور در یک مطالعۀ موردی ،نقدهای عالمه
شوشتری به ابنابیالحدید گزینش و در قالب محورهایی چند تحلیل و ارزیابی گردیده است .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان میدهد که سه مؤلفۀ مستند ،برداشت و دلیل از عمدهترین مؤلفههای روششناختی است که عالمه
شوشتری در نقد آرای ابنابیالحدید مورد توجه قرار داده است.
کلیدواژهها :روش نقد ،مطالعه انتقادی ،بهجالصباغه ،شرح ابنابیالحدید.

 .1استادیار گروه نهجالبالغه دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ،ایران.
* :نویسنده مسئول

Email: mardani1400@gmail.com
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 .1مقدمه
شیخ محمدتقی شوشتری (معاصر) محقق و پژوهشگر حدیث پژوه شیعی ،با هدف رفع کاستیهای شروح
پیشین و با رویکردی انتقادی به شرح نهجالبالغه پرداخت .وی بعد از معرفی شرحهای نهجالبالغه ،از سه
شرح ابنابیالحدید ،إبن میثم و میرزا حبیباهلل خویی بهترتیب بهعنوان مهمترین شروح نهجالبالغه یاد
کرده است .با این همه این شرحها را خالی از ضعف ندانسته و اشکاالت آنها را برشمرده است .از اشکاالت
عالمه شوشتری به ابنابیالحدید ،افراط در ذکر حوادث تاریخی و عدم نقل برخی از وقایع و افراط و
تفریط در بیان نکات ادبی است .از نظر عالمه شوشتری إبن میثم دارای مذاقی فلسفی بوده و تأویالت
باطل زیادی در شرح خود آورده است و چون به تاریخ تسلط نداشته خطاهای زیادی را مرتکب شده است.
میرزا حبیباهلل خویی نیز در شرح خود از اخبار ضعیفه فراوان استفاده کرده و در عین حال تنها به روایات
امامیه اکتفا کرده است .همچنین کمی اطّالع از تاریخ و پیروی از خطاهای إبن میثم از دیگر اشکاالت
وی بوده است .از اینرو ،عالمه شوشتری تصمیم گرفت تا شرحی جامع بر نهجالبالغه به نگارش درآورد
که از کمیها و کژیهای دیگر شرحها خالی باشد (شوشتری .)33-37/1 :1731 ،وی بدون آنکه تصریح
روشنی بر سبک و شیوه خود داشته باشد از اسلوب مشخصی پیروی کرده و از پشتوانهای منطقی برخوردار
بوده است .از اینرو شایسته است تا آرای انتقادی ایشان بهصورت روشمند بررسی و بر پایه مستندات
معتبر تحلیل و ارزیابی گردد.
 .1-1بیان مسئله

مقاله حاضر کوشیده است تا با تحلیل و پردازش نقدهای عالمه شوشتری ،روش وی در نقد آرای شارحان
نهجالبالغه را کشف و تبیین نماید تا از یکسو ،زمینه شناخت تفکر انتقادی ایشان فراهم آید و از سوی
دیگر ،روششناسی نقد در مطالعات دینی توسعه /تعمیق یابد .برای این منظور در یک مطالعه موردی،
نقدهای عالمه شوشتری به ابنابیالحدید گزینش و در قالب پرسشهای ذیل تحلیل و پردازش گردیده
است :روش نقدهای عالمه شوشتری بر پایه چه مؤلفههایی استوار است؟ در رویکرد انتقادی عالمه
شوشتری کدامیک از روشها از بسامد بیشتری برخوردار است؟ برآیند نقدهای عالمه شوشتری بر
ابنابیالحدید کدام است؟
 .2-1پیشینة پژوهش

شایان ذکر است که پیش از این ،پژوهشهایی دربارة شرح بهجالصباغه و روش عالمه شوشتری انجام
شده است .لکن پژوهشهای یاد شده به جهت مسئله ،دامنه و منبع با مقاله حاضر متفاوت است؛ چه
مسئله برخی از آنها (مانند :پایاننامه ارشد با عنوان روششناسی شرح عالمه شوشتری در بهجالصباغه،
نوشته محمدمهدی کرمی و پایاننامه ارشد با عنوان روششناسی بهجالصباغه فی شرح نهجالبالغه نوشته
فاطمه منصور کیانی) روش عالمه شوشتری در نگارش شرح نهجالبالغه بوده و منبع برخی دیگر (مانند
مقاله «روششناسی عالمه محمدتقی شوشتری در نقد احادیث ساختگی» نوشته سید علی آقایی) کتاب
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االخبار الدخیله بوده است .این در حالی است که دربارة مسئله و منبع پژوهش پیشرو (روش نقد با تمرکز
بر شرح بهجالصباغه) بهویژه با دامنه موردنظر (آرای ابنابیالحدید) پیشینهای بهدست داده نشده است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

رویکرد انتقادی عالمه شوشتری نسبت به آرای پیشینیان ،بهعنوان یک ویژگی برجسته و مشترک در
تألیفات ایشان شناخته می شود .این رویکرد ،آنگاه که موجب تضارب آراء گشته ،اندیشه دیگران را به
چالش میکشد ،اهمیت بیشتری یافته ،شایسته تحلیل میگردد .یکی از آثاری که در انعکاس نگاه انتقادی
عالمه شوشتری سهم وافری دارد ،بهجالصباغه فی شرح نهجالبالغه است .وی در این کتاب که شرحی
موضوعی بر نهجالبالغه است ،از خالل تفسیر و تبیین کلمات امیرالمؤمنین(ع) ،آرای شارحان پیشین را نیز
مورد نقد و بررسی قرار داده است .بهجالصباغه ،به جهت بسامد نقدها و تنوع موضوعات ،نمونه کمنظیری
برای مطالعه نگرهی انتقادی عالمه شوشتری است .چه ،براساس پژوهش انجام گرفته ،در این شرح
نزدیک به  166نقد نسبت به شارحان نهجالبالغه صورت گرفته است که بیش از  06درصد آن متوجه
ابنابیالحدید ،شارح معتزلی نهجالبالغه بوده است (مسعودی و همکاران .)73-1 :1701 ،به همین خاطر،
ارزیابی و تحلیل نقدهای عالمه شوشتری نسبت به شرح ابنابیالحدید از موضوعات درخور پژوهشی است
که بر پایه روش و منطقی علمی میسور میگردد.
 .2مؤلفههای روششناختی نقد
در یک بررسی کلی میتوان نقدهای عالمه شوشتری را شامل سه مؤلفۀ روششناختی مستند ،برداشت و
دلیل دانست .چه ،عمدهترین بخشهایی که عالمه شوشتری در نقد آرای ابنابیالحدید مورد توجه قرار
داده ،یکی از سه عنوان یاد شده است .منظور از «مستند» منابع و مدارکی است که شارح برای اعتبار
دیدگاه خویش برگزیده است که خود از سه منظر فقدان منبع ،ضعف منبع و یا گستره منبع مورد نقد قرار
گرفته است .منظور از «برداشت» فهم و برداشتی است که شارح نسبت به متون و کلمات امیرالمؤمنین(ع)
ابراز داشته است که این مؤلفه نیز از دو جهت تأویل ناصحیح و فهم نادرست واژگان به چالش کشیده
شده است و سومین مؤلفه «دلیل» است که مقصود از آن برهان و منطقی است که شارح برای اثبات
دیدگاه خود ارائه کرده است که از زوایایی چون اخذ به الزمه سخن و قیاس مخالف مورد نقد قرار گرفته
است .گفتنی است که مؤلفههای یاد شده گاه به شکل همنشین در نقدهای عالمه شوشتری مطرح شدهاند
و گاه بهصورت جانشین .از اینرو نمونههایی گزینش شدهاند که دستکم مصداق یکی از مؤلفههای یاد
شده محسوب شوند ،هر چند نسبت به دیگر موارد نیز قابل استناد بوده باشد.
 .1-2نقد مستند

یکی از مهمترین مؤلفههای روششناختی عالمه شوشتری در نقد آرای ابنابیالحدید ،مستندات وی در
شرح نهجالبالغه است .چه ،مستندِ رأی شارح مهمترین بخش استدالل وی محسوب میگردد و هر چه
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قدر از اعتبار و اتقان برخوردار باشد ،دیدگاه وی نیز معتبر تلقی خواهد شد .از اینرو ،بیشترین بخشی که
عالمه شوشتری در نقد آرای ابن ابیالحدید مطمح نظر قرار داده ،مستند دیدگاه ایشان بوده است که با
شیوههایی چون :زیر سؤال بردن فقدان مستند معتبر ،ضعیف شمردن مستند ذکر شده و به چالش کشیدن
گستره آن به نقد دیدگاه وی پرداخته است.
 .1-1-2فقدان مستند

یکی از نقدهای عالمه شوشتری به ابنابیالحدید ،تفسیری است که وی دربارة فرازی از نامه 37
نهجالبالغه بیان کرده است .چه ،امیرالمؤمنین(ع) خطاب به معاویه فرموده است« :و أُق ِ
ْس ُم بِاللَّ ِه إِنَّهُ ل َْو ََل
َ
بع ِ ِ ِ
ت إِلَي َ ِ
ِ
س اللَّ ْحم؛ به خدا قسم اگر عالقهام به باقى ماندن
صلَ ْ ْ
َْ ُ
ض اَل ْست ْب َقاء ل ََو َ
ك منِّي قَ َوارِع تَ ْق َرعُ ال َْعظ َ
ْم َو تَ ْهل ُ
مردم مؤمن نبود ضربات کوبندهاى از طرف من به تو مىرسید که استخوان را بکوبد و گوشت را آب کند»
(انصاریان.)370 :1730 ،
ِ
ك منِّي قَ َوارِع :ضربات
صلَ ْ
ت إِل َْي َ
ابنابیالحدید در شرح این عبارت امیرالمؤمنین(ع) که فرمود« :ل ََو َ
کوبندهاى از من به تو مىرسید» با انتسابِ تفسیری به امامیه نگاشته است:
«منظور از «قوارع» هتک حرمت همسران رسول خدا(ص) و اباحه نکاح ایشان با غیر است .مثل آنکه
حرمت اُمّ حبیبه را بشکند و حکم به اباحه نکاح وی با مردان دیگر را صادر کند تا هم عقوبتی باشد برای وی و
هم برای برادرش معاویه؛ زیرا وی مانند برادرش نسبت به علی(ع) بغض و کینه داشت و اگر حضرت چنین
میکرد در واقع ضربه کوبندهاى بود که به معاویه وارد میساخت .این نظر امامیه است و حتی از آنها روایت
شده که حضرت عایشه را نیز تهدید به این کار کرد اما ما این خبر را قبول نداریم و کالم حضرت را بهگونهای
دیگر تفسیر میکنیم» (ابنابیالحدید.)13/11 :1773 ،
عالمه شوشتری در نقد این سخن ابنابیالحدید ،ابتدا از انتساب بدون استناد وی خرده میگیرد (فقدان
مستند) و از غفلت ابنابیالحدید از منابع همکیشانش گالیه میکند (گستره مستند) و سپس با ذکر
تفسیری متفاوت ،برداشت وی از کالم امیرالمؤمنین(ع) را تصحیح مینماید .وی در ردّ نظر ابنابیالحدید
مینویسد:
«اگر منظور ابن ابیالحدید از «قول امامیه» ،تفسیر «قَوَارِع» در کالم امیرالمؤمنین(ع) باشد ،مستندش چیست؟
آیا سید رضی یا مرتضی یا مفید یا صدوق یا کلینی آن را گفتهاند؟ و اگر منظور وی اصل واگذاری امور
همسران رسول خدا(ص) به امیرالمؤمنین(ع) و تهدید عایشه به آن باشد که این گزارش مختص امامیه نیست
و ابن اعثم کوفی هم آن را نقل کرده است» (شوشتری.)311/3 :1731 ،
عالمه شوشتری در ادامه مینویسد:
«مراد از هتک حرمت همسران پیامبر(ص) ،از بین رفتن احترام همسران رسول خدا(ص) بهعنوان اُمُّ
المؤمنین بودن است نه اباحه نکاح و جواز ازدواج آنها با مردان دیگر؛ زیرا امامیه اعتقاد دارد که اگر خود رسول
خدا(ص) هم یکی از همسرانش را طالق میدادند باز هم آن زن حق ازدواج با دیگری را نداشت» (همان).
در حقیقت ،عالمه شوشتری با معرفی شماری از اندیشمندان امامیه و تهی خواندن آثار ایشان از
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مدعای ابنابیالحدید ،از انتساب نادرست وی به امامیه خرده گرفته و فقدان مستند وی را هویدا ساخته
است .او همچنین با ذکر برخی از منابع اهل سنت ،گستره مستندات وی را زیر سؤال برده و او را به عدم
تتبع کامل متهم ساخته است.
لکن در تحلیل دیدگاه عالمه شوشتری و ارزیابی نقد ایشان به ابنابیالحدید باید نکاتی را افزود که در
ذیل بدان اشاره میکنیم :اینکه ابنابیالحدید بدون نام بردن از افراد یا کتب مشخص ،این قول (تفسیر
قوارع) را به امامیه نسبت داده است خالی از ضعف نیست ،لکن منظور از شیعه امامیه فقط افراد نامبرده
نیستند تا نفی آن سبب ردّ سخن ابن ابیالحدید گردد .این در حالی است که گروهی دیگری از
اندیشمندان شیعه ،اصل مدعا (تفویض امر زنان پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین(ع) را گزارش نمودهاند و حتی
عالمه مجلسی سخن ابنابیالحدید را نشانه شهرت آن در میان شیعه دانسته است (مجلسی:1367 ،
 .)10/71البته اگر منظور عالمه شوشتری ،انتساب تفسیر یاد شده از «قوارع» به امامیه باشد سخن دیگری
است که باید برای یافتن قایالن آن در میان شارحان نهجالبالغه جستجو کرد نه محدثان شیعه! با این
همه از ظاهر کالم ابنابیالحدید چنین برمیآید که وی اصل تفویض امر زنان پیامبر(ص) را به امامیه
نسبت داده است (که امری ثابت و پذیرفته شده است) نه تطبیق «قوارع» بر قطع عصمت ام حبیبه را.
دیگر آنکه تفسیر عالمه شوشتری از کالم امیرالمؤمنین(ع) با ظاهر روایات اهلبیت(ع) سازگار نیست.
چه ،بر پایه برخی از متون شیعه ،اصل تفویض امر زنان پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین(ع) صورت گرفته است
(صفار )303/1 :1363 ،و بر پایه برخی متون دیگر ،طالق همسران پیامبر(ص) نیز به امیرالمؤمنین(ع)
تفویض شده است (صدوق )310/3 :1701 ،و امیرالمؤمنین(ع) نیز عایشه را به آن تهدید کرده است.
(مجلسی )331/73 :1367 ،اما در توجیه این موضوع و تحلیل علت مسئله تفویض ،بیان امام زمان(ع)
بهترین پاسخ است .چرا که حضرت در جواب یکی از اصحاب امام حسن عسکری(ع) که دربارة علت
تفویض طالق همسران پیامبر(ص) به امیرالمؤمنین(ع) سؤال کرده بود ،فرمود که شرافت همسری با
پیامبر(ص) و انتساب به ایشان تا زمانی است که آنها بر طاعت خدا باقی باشند .پس هر یک از آنها که بعد
از پیامبر(ص) خروج کند و از فرمان خدا سرپیچی نماید ،راه ازدواجش گشوده و از شرافت مقام مادری
مؤمنان تنزّل مییابد (طبری.)113 :1317 ،
 .2-1-2ضعف مستند

نمونه دیگر از نقدهای عالمه شوشتری به ابنابیالحدید ،دیدگاهی است که وی دربارة مخاطب کالم
امیرالمومنین(ع) در خطبه  331نهجالبالغه بیان داشته است .چه ،حضرت در این خطبه از شخصی ستایش
کرده که نامی از وی به میان نیامده است .حضرت میفرماید« :لِلَّ ِه بَََلءُ فََُل ٍن فَ لَ َق ْد قَ َّوَم ْاْل ََو َد َو َد َاوى ال َْع َم َد َو

السنَّةَ و َخلَّ َ ِ
ب نَِق َّي الث َّْو ِ
ب قَلِيل ال َْع ْي ِ
اعتَهُ َو اتَّ َقاهُ
اب َخ ْي َرَها َو َسَب َق َش َّرَها أَدَّى إِلَى اللَّ ِه طَ َ
َص َ
بأَ
أَقَ َام ُّ َ
ف الْف ْت نَةَ ذَ َه َ
َ
بِ َح ِّق ِه؛ خداوند شهرهاى فالن را خیر دهد ،چه اینکه کژىها را راست کرد و درد را درمان نمود .سنّت را به

پا داشت و فتنه را پشت سر انداخت .با جامه پاک و کم عیب از دنیا گذشت .به خیرِ حکومت رسید و از
بدى آن پیشى جست .بندگى حق را به جا آورد و حقّ تقواى او را مراعات نمود»(انصاریان.)166 :1730 ،
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ابنابیالحدید با استناد به یک نسخه کهن و بعضی از مصادر تاریخی ،خلیفه دوم را فرد ستایش شده
معرفی کرده و در این باره نگاشته است:
«منظور از «فَُلن»« ،عُ َمر» است چنانکه فخار بن معد موسوی نقل کرده که در نسخهای که به خط سید
رضی بود زیر واژه فالن نوشته شده بود عمر! اما راوندی بر این نظر است که حضرت این سخن را دربارة
بعضی از یارانش فرموده است ولی این سخن بعید به نظر میرسد زیرا ظاهر کالم حضرت چنین میرساند که
حضرت از شخصی که دارای حکومت و رعیت بوده تعریف میکند .عالوه بر آنکه طبری در کالمش به
صراحت یا نزدیک بهصراحت گفته که مراد از این کالم ،عُمَر است» (ابنابیالحدید.)3/13 :1773 ،
عالمه شوشتری در نقد این سخن ابنابیالحدید ،ابتدا انتساب کالم یاد شده به امیرالمؤمنین(ع) را انکار
کرده و سپس با تحلیل محتوای کالم امیرالمؤمنین(ع) ،مستند ابنابیالحدید در این باره را ضعیف و
نامعتبر شمرده است:
«سخن ما در اصل انتساب این کالم است و ظاهر آن است که این خطبه از امیرالمؤمنین(ع) نیست .امّا از
آنچه ابنابیالحدید از طبری نقل کرده است چنین فهمیده میشود که حضرت صرفاً این بخش از سخن دختر
ب بِ َخي ِرها َو نَ َجا ِمن َش ِّرها» و این تعبیر فایده خاصی ندارد؛ زیرا بدین معنا
أبی خثمه را تأیید کرد که گفتَ « :ذ َه َ
است که در خالفت و سلطنت خیر و شر وجود دارد و عمر از خیر آن بهرهمند شد و از شرش نجات یافت؛ اما
باقی عبارت نقل شده یا افترائی است از روی عمد و یا توهمی است که از قول حضرت حاصل شده است.
عالوه بر آنکه آنچه در طبری آمده تحریف شده است زیرا ابن عساکر گفته است که حضرت بعد از شنیدن
سخن دختر ابیخثمه فرمودند« :أصَدقَت :آیا راست گفت» نه اینکه گفته باشد «لقَد صَدَقَت :او راست گفت»
(شوشتری.)313/0 :1731 ،
در حقیقت ،عالمه شوشتری با تضعیف مستند ابنابیالحدید (تاریخ طبری) ،برداشت وی از کالم
امیرالمؤمنین(ع) را نااستوار خوانده و با نقد اعتبار منبع یاد شده ،سخن منسوب به امیرالمؤمنین(ع) را
برساخته دانسته است.
لکن در ارزیابی دیدگاه عالمه شوشتری باید گفت که بر پایه منابع متعددی که به گزارش خطبه یاد
شده پرداختهاند ،اصل صدور حدیث از امیرالمؤمنین(ع) ثابت است ،هرچند همه منابع از حکایت
امیرالمؤمنین(ع) از سخن دختر ابیحثمه خبر دادهاند نه انشاء ایشان (مردانی .)10-31 :1706 ،عالوهبر
آنکه اثبات تحریف گزارش طبری ( 716ق) به استناد گزارش ابنعساکر ( 131ق) امری ناموجه است و
نمیتوان با یک منبع متأخر ،اصالت گزارش یک منبع متقدم را زیر سؤال برد ،چراکه قدمت طبری بلندتر
و دسترسی وی به مصادر کهن بیشتر بوده است.
 .3-1-2گستره مستند

از دیگر نقدهای عالمه شوشتری به ابن ابیالحدید ،تفسیری است که وی در شرح خطبه  133نهجالبالغه
بیان داشته است .چه ،امیرالمؤمنین(ع) در این خطبه با نقل قول از کسی که ایشان را حریص خوانده بود
ك َعلَى َه َذا ْاْل َْم ِر يَا ابْ َن أَبِي طَالِ ٍ
ْت بَ ْل
به دفاع از خویش برخاسته و فرمودندَ « :و قَ ْد قَ َ
ال قَائِل إِنَّ َ
َح ِريص ،فَ ُقل ُ
بلَ
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ِ
ب؛ کسى به من گفت :اى پسر ابوطالب! تو بر امر خالفت بس
ص َو أَبْ َع ُد َو أَنَا أَ َخ ُّ
أَنْ تُ ْم َو اللَّه َْل ْ
ص َو أَق َْر ُ
َح َر ُ
حریصى؛ به او گفتم :به خدا سوگند شما حریصتر و دورترید و من سزاوارتر و نزدیکترم» (انصاریان،
.)711 :1730
در حقیقت ،حضرت در پاسخ به کسی که پیگیری و پیجویی ایشان نسبت به حقِ جانشینی پیامبر(ص)
را حرص قلمداد نمود ،به قرابت و نزدیکی خویش به رسول خدا(ص) احتجاج کردند و او را حریص واقعی
خواندند .در این میان ،ابنابیالحدید با تعیین مخاطب و مکان احتجاج امیرالمؤمنین(ع) به شرح این کالم
پرداخته و نوشته است:
«در این خطبه ،ماجرای روز شوری ـ بعد قتل عمر ـ بیان شده است و کسی که به امیرالمؤمنین(ع)
ك َعلَى َه َذا ْاْل َْم ِر يَا ابْ َن أَبِي طَالِ ٍ
َح ِريص» سعد بن أبیوقّاص بوده است درحالیکه امامیه گفتهاند
گفت «إِنَّ َ
بلَ
که این سخن مربوط به سقیفه است و آن را ابوعبیده بن جراح گفته است» (ابنابیالحدید:1773 ،
.)761/0
این کالم ابن ابیالحدید ،با مخالفت عالمه شوشتری مواجه شده و در ردّ آن آورده است« :چگونه این
قول را به امامیه نسبت داده است درحالیکه کلینی و محمد بن جریر طبری که از قدمای امامیه هستند
گفتهاند که این سخن را عبدالرحمن بنعوف در روز شوری به امیرالمؤمنین(ع) گفته است» (شوشتری،
.)371/3 :1731
وی در ادامه مینویسد:
«نمیدانم مستند کالم وی که گفته سَعدبنأبیوقّاص آن سخن را به امیرالمؤمنین(ع) گفته است چیست؟
درحالیکه در خبری که ابنابیالحدید از ثقفی نقل کرده است (ثقفی )711/1 :1701 ،و نیز در خبر ابنقتیبه
(ابنقتیبه )131/1 :1316 ،هیچ نامی از سعد به میان نیامده است .در نتیجه ،خبرِ مُجمَل بر مُفصَّل حمل
میشود و آن قول کلینی و طبری است که به اسم عبدالرحمن تصریح کردهاند» (همان).
در واقع ،عالمه شوشتری ابتدا انتساب ابنابیالحدید به امامیه را مردود خوانده و سپس با ذکر مستند
مخالف (گزارش کلینی و طبری) گستره منابع وی را زیر سؤال برده است .او همچنین با تهی خواندن
مستندات ابنابیالحدید از نام سعدبنابیوقاص ،دیدگاه وی در این باره را به چالش کشیده است.
اما در ارزیابی دیدگاه عالمه شوشتری باید افزود که ایشان در حالی انتساب سخن ابنابیالحدید به
امامیه را انکار نموده است که این قول در برخی منابع امامیه گزارش شده و قطبالدین راوندی ( 137ق)
در شرح خود بر نهجالبالغه آن را نقل نموده است (راوندی .)113/3 :1713 ،لکن دربارة مخاطب کالم
امیرالمؤمنین(ع) و فضای صدور سخن ایشان ،نظر عالمه شوشتری به صواب نزدیکتر است و گزارشات
منابع فریقین نیز آن را تأیید میکند .چه ،از میان منابعی که به گزارش کالم امیرالمؤمنین(ع) پرداختهاند،
همگی بر صدور این خطبه در ماجرای شورای خالفت عمر اتفاقنظر دارند (ثقفی763/1 :1701 ،؛ ابن
قتیبه131/1 :1316 ،؛ طبری311 :1311 ،؛ ابن طاوس )333 :1731 ،و تنها دو گزارش شیعی به نام
مخاطب امیرالمؤمنین(ع) تصریح کرده و آن را «عبدالرحمن بنعوف» معرفی کردهاند (طبری:1311 ،
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311؛ ابن طاوس.)333 :1731 ،
شایان ذکر است که دربارة نقد مستند آرای ابنابیالحدید نمونههای متعدد دیگری نیز وجود دارد که
برای آگاهی از آنها میتوان به موارد ذیل مراجعه کرد (شوشتری116/1 :1731 ،؛ همان331/1 ،؛ همان
316/1؛ همان133/1 ،؛ همان.)761/16 ،
 .2-2نقد برداشت

یکی دیگر از مؤلفههای روششناختی در نقد آرای ابنابیالحدید ،فهم و برداشت وی از متون و منابع
است .چه ،برداشت شارح از کلمات امیرالمؤمنین(ع) از نشانههای مهمی است که نقاط قوت یا ضعف
دیدگاه وی در تفسیر نهجالبالغه را نشان میدهد و در ارزیابی آرای او به ناقد مدد میرساند .از اینرو،
یکی از محورهایی که عالمه شوشتری در نقد آرای ابنابیالحدید مورد توجه قرار داده است ،برداشت وی
از متون نهجالبالغه است که با شیوههایی چون :فهم نادرست واژگان و تأویل ناصحیح به ارزیابی دیدگاه
او پرداخته است.
 .1-2-2فهم نادرست واژگان

ازجمله نقدهای عالمه شوشتری بر ابنابیالحدید ،تفسیری است که وی برای عبارتی از خطبه 137
نهجالبالغه ارائه است .چه ،حضرت در بخشی از توصیه خود به اصحاب ،آنان را به تأنّی و بردباری سفارش
کرده و از شتابزدگی در تصمیم و عمل پرهیز داده استَ « :و ََل تَ ْع َجلُوا فِي أ َْم ٍر َحتَّى تَ تَبَ يَّ نُوا فَِإ َّن لَنَا َم َع ُك ِّل أ َْم ٍر
تُ ْنكِ ُرونَهُ ِغيَرا؛ و در کارى تا دقیقاً بررسى نکنید شتاب نورزید ،زیرا آنچه را شما (از روى جهل) منکر آن
هستید ما را قدرت تغییر آن هست» (انصاریان.)703 :1730 ،
ابنابیالحدید در شرح این عبارت از نهجالبالغه ،ضمن تبیین معنای واژه « ِغيَرا» ،کالم امیرالمؤمنین(ع)
را با رفتار نابخردانه عثمان مقایسه کرده و نوشته است« :مراد امیرالمؤمنین(ع) این است که من مانند
عثمان نیستم که بر چیزی که از آن نهی شدم اصرار ورزم ،بلکه هر آنچه را که مسلمانان انکار کنند ولی
مقتضای شرع تغییر آن باشد را تغییر میدهم» (ابنابیالحدید.)771/0 :1773 ،
عالمه شوشتری با نقد برداشت ابنابیالحدید ،ضمن بیان معنای واژه « ِغيَرا» به تبیین مراد
امیرالمؤمنین(ع) پرداخته است:
«مراد از « ِغيَرا» منافع و مصالح مسلمین است ،چرا که «غِیَراً» از باب غار یغیر و یغور به معنای نفع و
صالح است و مراد از آنچه که مردم انکار کردند جنگ با اهل قبله است؛ اما ابنابیالحدید به خطا رفته و گمان
کرده که « ِغيَرا» از «غَيَّ َر» است ،کما اینکه در فهم مراد امیرالمؤمنین(ع) از این فقره نیز اشتباه کرده است»
(شوشتری.)111/3 :1731 ،
ِ
در حقیقت عالمه شوشتری ،فهم نادرست ابنابیالحدید از واژه «غيَرا» را منشأ برداشت اشتباه وی
برشمرده و با تحلیل فضای تاریخی و نیز اقتضائات ادبی کالم امیرالمؤمنین(ع) به تفسیر مراد حضرت
پرداخته است.
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لکن در ارزیابی دیدگاه عالمه شوشتری باید گفت که تفسیر ابنابیالحدید از واژه « ِغيَرا» نادرست نبوده
و بر پایه شماری از منابع واژهشناسی « ِغيَرا» به معنای «تغییر» هم میباشد .در واقع ،واژه « ِغيَرا» از
واژگان چندمعنایی است که عالوه بر معنای منفعت و مصلحت( ،فیومی )311/3 :1313 ،به معنای تغییر و
تبدیل نیز بهکار رفته است (جوهری .)331/3 :1363 ،مؤید این معنا ،تبیین ابنمیثم بحرانی و عالمه
مجلسی است که ضمن تأیید برداشت ابنابیالحدید ،به تحلیل وجوه معنایی تغییر در کالم
امیرالمؤمنین(ع) پرداختهاند( .ابنمیثم737/7 :1713 ،؛ مجلسی)313/73 :1367 ،
 .2-2-2تأویل ناصحیح

یکی دیگر از نقدهای عالمه شوشتری نسبت به برداشت ابنابیالحدید ،دیدگاه وی دربارة حکمت 310
نهجالبالغه است که امیرالمؤمنین(ع) در آن به ذکر ویژگیهای برادر دینی خود پرداخته و در قالب تعابیری
ِ ِ
ضى أَخ فِي اللَّ ِه و َكا َن ي ْع ِظمهُ فِي َع ْينِي ِ
صغَ ُر الدُّنْ يَا فِي َع ْينِ ِه َو
يما َم َ
ُ ُ
َ
بلند از وی ستایش کرده استَ « :كا َن لي ف َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ين
ص ِامتا فَِإ ْن قَ َ
َكا َن َخا ِرجا م ْن ُس ْلطَان بَطْنه فَ ََل يَ ْشتَ ِهي َما ََل يَج ُد َو ََل يُكْث ُر إِ َذا َو َج َد َو َكا َن أَ ْكثَ َر َد ْه ِره َ
ال بَ َّذ الْ َقائل َ
ِ
السائِلِين و َكا َن َ ِ
ضعفا فَِإ ْن جاء ال ِ
ث غَ ٍ
اب َو ِص ُّل َو ٍاد...؛ مرا در گذشته برادرى
ْج ُّد فَ ُه َو ل َْي ُ
ضعيفا ُم ْستَ ْ َ
يل َّ َ َ
ََ
َو نَ َق َع غَل َ

خدایى بود ،کوچکى دنیا در نظرش او را در نظرم بزرگ مىنمود .از سلطه شکمش آزاد بود ،آنچه نمىیافت
آرزو نمىکرد و هرگاه مىیافت زیادهروی نداشت .اکثر روزگارش را خاموش بود و اگر مىگفت بر
گویندگان غالب مىشد و تشنگى پرسشکنندگان را به زالل معرفت فرو مىنشاند .افتاده بود و او را ناتوان
مىشمردند ،ولى به وقت جدّ و جهاد شیر خشمگین و مار زهرآگین بود( »...انصاریان.)131 :1730 ،
دربارة مراد حضرت از برادر دینی و هویتِ این فرد ستایش شده ،بین شارحان نهجالبالغه اختالف
است .چنانکه ابنابیالحدید پس از برشمردن برخی از دیدگاهها ،با تأویل بردن واژه «أخ» ،وی را فردی
مثالی معرفی کرده و دراینباره گفته است:
«مردم در اینکه منظور حضرت از «أخ فِي اللَّه» چه کسی است ،اختالفنظر دارند .برخی گفتهاند که
ض ِعيفا
مقصود رسول خدا(ص) بوده است ولی این گفته با این فقره از سخن امیرالمؤمنین(ع) که فرمودَ « :و َكا َن َ
ض َعفا» سازگاری ندارد .گروه دیگر گفتهاند مراد ابوذر است اما این فقره از سخن امیرالمؤمنین(ع) که فرمود
ُم ْستَ ْ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ث غَاب َو ص ُّل َواد» قابل تطبیق بر وی نیست ،زیرا ابوذر به شجاعت معروف نبوده است.
اء الْج ُّد فَ ُه َو ل َْي ُ
«فَِإ ْن َج َ
نظر دیگر این است که مراد ،مقداد است که فردی شجاع بوده و از شیعیان خاص امیرالمؤمنین(ع) بهشمار
میرفت .برخی نیز بر این عقیدهاند که این کالم به فرد مشخّصی اشاره ندارد و صرفاً از باب مَثَل ـ که امری
رایج در بین عرب بوده است ـ ایراد شده که این قول نزد من قویترین وجه است» (ابنابیالحدید:1773 ،
.)117/10
عالمه شوشتری با به چالش کشیدن اصل انتساب سخن و نیز تضعیف برداشت ابنابیالحدید به نقد
دیدگاه وی پرداخته و نگاشته است:
«اوالً سخن ما را دربارة عدمصحت انتساب این کالم به امیرالمؤمنین(ع) است؛ ثانیاً بر فرض صحت
انتساب این سخن میگوییم :اینکه ابنابیالحدید گفته فقره «فَِإ ْن جاء ال ِ
ث غَ ٍ
اب َو ِص ُّل َو ٍاد» قابل
ْج ُّد فَ ُه َو ل َْي ُ
ََ
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تطبیق بر ابوذر نیست اشتباه است و کامالً بر وی انطباق دارد؛ زیرا أبوذر با اینکه ضعیف بود ـ بهویژه بعد از
آنکه معاویه و عثمان او را سوار بر شتر برهنه کردند و شب و روز به حرکت واداشتند و از مدینه تبعید کردند ـ
امّا مانند یک شیر در برابر عثمان ایستادگی کرد .همچنین این نظر ابنابیالحدید که گفت حضرت فرد معیّنی
را اراده نکرده ،درست نیست زیرا کالم حضرت مانند صریح است در اینکه شخص خاصی را اراده کرده است»
(شوشتری.)331/13 :1731 ،
وی در ادامه آورده است:
«باید گفت که مراد حضرت شخصی است که در گذشته و در زمان رسول خدا(ص) بوده است و بعید نیست
که گفته شود مراد «عثمانبنمظعون» است .چراکه حضرت به هنگامیکه یکی از دختران عثمان از دنیا رفت،
خطاب به وی فرمود :به سلف صالح خود «عثمانبنمظعون» ملحق شو و همچنین یکی از پسران خود از
اُمالبنین را به نام وی نامگذاری کرد» (همان).

در واقع عالمه شوشتری با ردّ تاویل ابنابیالحدید نسبت به تعبیر «أخ فی اهلل» ـ که از باب تعیین
مصداق صورت گرفته است (طبری )13/3 :1313 ،ـ دیدگاه وی را نقد و بر فردی دیگر تطبیق داده است.
اما در ارزیابی دیدگاه عالمه شوشتری باید گفت که تردید وی دربارة انتساب این حکمت به
امیرالمؤمنین(ع) دور از واقع نبوده و بر پایه شماری از مصادر فریقین ،این کالم سخن امام حسن
مجتبی(ع) است (کلینی373/3 :1363 ،؛ ابن شعبه373 :1363 ،؛ ابن قتیبه .)717/3 :1311 ،البته برخی
دیگر از مصادر ،این کالم را به امیرالمؤمنین(ع) نسبت دادهاند (طبرسی336 :1711 ،؛ ابن حمدون:1001 ،
703/1؛ زمخشرى )113/3 :1313 ،که در جمع بین این دو دسته از مصادر میتوان چنین گفت که اصل
صدور سخن از امیرالمؤمنین(ع) بوده و امام حسن(ع) آن را حکایت و بازخوانی کرده است .چنانکه
طبرسی در مشکاة االنوار آورده استِ « :من َك ََلِم أ َِمي ِر الْم ْؤِمنِين َعلِ ٍّي َخطَ ِ
ْح َس ُن بْ ُن َعلِ ّي(ع)» (طبرسی،
ب بِه ال َ
ْ
َ
ُ َ
 .)336 :1711لکن با فرض پذیرش صدور کالم از امیرالمؤمنین(ع) باید افزود که از میان افراد نامبرده،
جناب ابوذر غفاری پیوند و نسبت بیشتری با صفات ذکر شده دارد .چنانکه رسول خدا در روایتی خطاب به
ب لِنَ ْف ِسي َو إِنِّي
َك َما أ ُِح ُّ
ابوذر ،وی را به یکی از خصال نامبرده متصف نمود و فرمود« :يَا أَبَا ذَ ٍّر إِنِّي أ ُِح ُّ
بلَ
ض َعفا ...؛ ای ابوذر! من آنچه را که برای خود دوست میدارم برای تو نیز میپسندم و من
أ ََر َ
ض ِعيفا ُم ْستَ ْ
اك َ
تو را ضعیف و ضعیف خوانده شده میبینم( »...ابنابیجمهور .)111/7 :1361 ،عالوه بر آنکه عالمه
مجلسی نیز در نقد اشکال ابنابیالحدید ،شجاعت ابوذر را امری روحانی (نه جسمانی) خوانده و وی را
شایسته این خصوصیت دانسته است (مجلسی.)310/0 :1363 ،
گفتنی است که دربارة نقد برداشت آرای ابنابیالحدید ،نمونههای متعدد دیگری نیز وجود دارد که
برای آگاهی از آنها میتوان به موارد ذیل مراجعه کرد (شوشتری31/7 :1731 ،؛ همان03/3 ،؛ همان،
316/1؛ همان116/1 ،؛ همان.)317/3 ،
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 .3-2نقد دلیل

سومین مؤلفه روششناختی که در نقد آرای ابنابیالحدید تأثیرگذار است ،دلیل و برهان وی بر مدعای
خویش است .چه ،دلیلی که شارح برای دیدگاه خویش اقامه میکند ،یکی از عناصر مهمی است که
توانایی وی در تفسیر نهجالبالغه را نشان میدهد .از اینرو ،یکی از موضوعاتی که عالمه شوشتری در نقد
آرای ابنابیالحدید مورد توجه قرار داده ،ادلهای است که وی برای اثبات دیدگاه خویش ارائه کرده است
که با شیوههایی چون :اخذ به الزمه سخن و قیاس مخالف مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
 .1-3-2اخذ به الزمه سخن

یکی از نقدهای عالمه شوشتری به ابنابیالحدید مربوط به استداللی است که وی در تفسیر حکمت 711
نهجالبالغه ارائه کرده است .امیرالمؤمنین(ع) در این حکمت مردم را به دعای در حق پیامبر(ص) و مقدم
ِ
اجة فَابْ َدأْ بِ َم ْسأَل َِة
داشتن آن بر خواستههایشان سفارش کرده و فرموده است« :إِ َذا َكانَ ْ
تل َ
َك إِلَى اللَّه ُس ْب َحانَهُ َح َ
َّ ِ
ِِ
اجتَ ْي ِن فَ يَ ْق ِض َي إِ ْح َد ُاه َما َو يَ ْمنَ َع ْاْلُ ْخ َرى؛
ك فَِإ َّن اللَّ َه أَ ْك َرُم ِم ْن أَ ْن يُ ْسأ َ
اجتَ َ
َل َح َ
الص ََلة َعلَى َر ُسوله (ص) ثُ َّم َس ْل َح َ
هرگاه تو را به خداوند حاجتى باشد دعاى خود را با صلوات بر پیامبر(ص) آغاز کن ،سپس حاجت بخواه،
که خداوند کریمتر از آن است که از او دو حاجت بخواهند ،یکى را جواب دهد و دیگرى را منع نماید»
(انصاریان.)110 :1730 ،
در این باره ،ابنابیالحدید با طرح مسئلهای پیرامونی ،به اظهارنظر دربارة آن پرداخته و برای اثبات
دیدگاه خویش دلیل آورده است .وی با طرح این نکته که دعای امت در حق پیامبر(ص) تأثیری برای
حضرتش ندارد ،به تبیین مراد امیرالمؤمنین(ع) پرداخته و نوشته است:
«این گفتار امیرالمؤمنین(ع) بر مقتضای ظاهر که متعارف بین مردم است بیان شده است و آن حضرت از
اینگونه محاورات زیاد دارد و با مردم به قدر خِرد ایشان سخن میگوید؛ اما حقیقت و باطن امر این است که
ّله َم
خدای تعالی به سبب درخواست ما از او بر رسولش درود نمیفرستد؛ زیرا معنای گفتار ما که میگوییم «ال ُ
ص ِّل َعلی ُم َح َّمد» این است که خدایا محمد را گرامی بدار و مرتبهاش را باال ببر ،درحالیکه خدای سبحان بدون
َ
اینکه از او چنین درخواستی کنیم نهایت اکرام و رفعت مقام را برای آن بزرگوار معمول داشته است .اینکه از
ما خواستهاند بر رسول خدا درود بفرستیم بدان جهت است که این درخواست برای خود ما موجب ثواب و
پاداش است ،نه اینکه دعا و صلوات ما سبب بزرگ داشت و رفعت مقام آن حضرت خواهد شد» (ابنابیالحدید،
.)363/3 :1773
عالمه شوشتری با رد استدالل ابنابیالحدید ،دیدگاه وی را مخدوش خوانده و در نقد آن آورده است:
«بنا به گفته ابنابیالحدید اساساً دعا نمودن برای رسول خدا عبث و بیهوده است ،نظیر اینکه بگوییم خدایا
آن حضرت را پیامبر(ص) بگردان! و صرف اینکه این دعا برای ما موجب پاداش است آن را از لغویت در گفتار
خارج نمیکند .اینکه ابنابیالحدید میگوید خدای تعالی دربارة آن بزرگوار نهایت اکرام و رفعت مقام را به
عمل آورده ،مسلم است ولی باید توجه داشت که فوق هر اکرامی ،اکرامی است و فوق هر درجهای ،درجهای
است( ».شوشتری.)773/3 :1731 ،
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ایشان در ادامه بهعنوان شاهد کالم خویش به ذکر دعاهایی که مشتمل بر صلوات بر رسول بوده
پرداخته است (همان) .در واقع عالمه شوشتری الزمه سخن ابنابیالحدید ـ که بیهوده بودن طلب خیر
برای پیامبر(ص) است ـ را نفی کرده و در اثبات خالف آن دو دلیل آورده است :یکی دلیل عقلی (ذو
مراتب بودن کمال و درجات معنوی) و دیگری دلیل نقلی متون دالّ بر تأثیر دعا در حق پیامبر(ص).
بهبیاندیگر ،مدعای ابنابیالحدید در این باره عدم تأثیر دعای امت در حق پیامبر(ص) است که دلیل وی،
نیل پیامبر(ص) به باالترین مرتبه کمال است .حال ،الزمه این دلیل ـ که عبث بودن طلب خیر در حق
پیامبر(ص) است ـ مورد انتقاد عالمه شوشتری قرار گرفته و در ردّ آن شاهد آورده است.
در ارزیابی دیدگاه عالمه شوشتری باید افزود که از میان متون ادعیهای که وی برای تأیید دیدگاه
خویش ذکر کرده است ،برخی به جهت استناد و اعتبار ضعیف بوده (امین ،بیتا )71 :و برخی نیز داللتی بر
مدعای ایشان ندارد (امام سجاد(ع) 113 :1731 ،و  .)311در مقابل ،متون دیگری وجود دارد که نافی تأثیر
دعای امت در حق پیامبر(ص) است و درود امت بر پیامبر(ص) را تنها موجب فضیلت و تقرّب خود امت
ك َو
ْت َّ
ك َو َو ِسيلَة إِل َْي َ
الص ََلةَ َعلَْي ِه قُ ْربَة ِم ْن َ
میداند ،چنانکه در روایتی از امام صادق(ع) آمده استَ « :و َج َعل َ
ِِ
ك( »...طوسی،
ين َعلَْي ِه َو أ ََم ْرتَ ُه ْم بِ َّ
ك َو َك َر َامة َعلَْي َ
ادوا بِ َها أَثَ َرة لَ َديْ َ
ُزلْ َفة ِع ْن َد َك َو َدلَل َ
الص ََل ِة َعلَْي ِه لِيَ ْز َد ُ
ْت ال ُْم ْؤمن َ
.)713/1 :1311
از سوی دیگر عالمه شوشتری در تأیید باور خویش چنین استدالل کرده است که هر چه در این عالم
اتفاق میافتد ،از طریق سبب آن رخ میدهد و لذا دعا و درود ما برای پیامبر(ص) نیز از اسباب اکرام تامّ
خداوند به پیامبر(ص) محسوب میگردد (شوشتری .)771/3 :1731 ،این در حالی است نظام سبب و
مسبب ذومراتب است و سیر نزولی دارد .از این رو ،فرد دانی (امت) نمیتواند سبب فیض فرد عالی
پیامبر(ص) گردد و تنها انسان کامل است که واسطه رزق مادی و معنوی دیگر مخلوقات قرار میگیرد.
 .2-3-2قیاس مخالف

یکی دیگر از نقدهای عالمه شوشتری نسبت به ابنابیالحدید ،مربوط به بخشی از خطبه  07نهجالبالغه
است که سید رضی آن را نقل نکرده است .امیرالمؤمنین(ع) در بخشی از این خطبه که بعد از جنگ
نهروان ایراد فرموده ،از نقش برجسته خود در نبرد جمل و نهروان یاد کرده و آورده است« :لَم يَ ُكن لِيَجتَرئ
َك في ُكم لَما قُوتل أصحاب الجم ِل و أهل النَّهر ِ
وان؛ کسى جز من بر آن جرأت نداشت و
َعلَيها غَيري َو لَو لَم أ ُ
ُ ََ َ ُ َ
اگر در میان شما نبودم ،هیچگاه با اصحاب جمل و اهل نهروان جنگی رخ نمیداد» (ابنابیالحدید:1773 ،
.)11/3
ابنابیالحدید پس از گزارش این فراز از خطبه امیرالمؤمنین(ع) پرسشی طرح کرده و نگاشته است:
«اگر گفته شود که چرا حضرت نامی از اهل صفین نبرده است میتوان چنین گفت که چون شبهه و اشکال
دربارة جنگ با اصحاب جمل و نهروان بوده است؛ زیرا طلحه و زبیر به بهشت بشارت داده شده بودند و عایشه
نیز عالوه بر همسری رسول خدا(ص) در دنیا ،به همسری در آخرت هم وعده داده شده بود .احوال طلحه و
زبیر در جهاد و سبقت در اسالم و هجرت معلوم بود و احوال عایشه نیز در محبت رسول خدا(ص) به او و نزول
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قرآن دربارة وی مشخص بود .اهل نهروان هم که اهل عبادت و قرآن و کنارهگیری از دنیا بودند و از قاریان و
زاهدان عراق بهشمار میرفتند .امّا معاویه به فسق و انحراف از اسالم مشهور بود و اصحاب و همراهیانش از
اهل شام ،جزو سرکشان و نابخردان و فرومایگان عرب بودند ،از اینرو بر خالف دو گروه نخست ،جایی برای
شبهه در جنگ با آنان باقی نمانده بود» (همان.)11 ،
عالمه شوشتری با ردّ دیدگاه ابنابیالحدید ،استدالل وی را به نقد کشیده و با ذکر نمونههای خالف،
به مقایسه اهل صفین با اصحاب جمل و نهروان پرداخته است:
«سخن ابنابیالحدید اشتباه در اشتباه است .چرا که اوالً در نقلهای دیگر از اهل صفین هم نام برده شده
است .ثانیاً عدهای از بزرگان مانند عبداهلل بن عمر ،محمّد بن مسلمۀ ،أبو موسى أشعری و سعد بن أبی وقّاص
در جنگ با معاویه و اهل صفین هم اشکال کردند و از شرکت در آن سرباز زدند .ثالثاً :عدّهای از زُهّاد و قاریان
عراق جنگ با معاویه را فتنه خوانده و در آن اشکال کردند» (شوشتری.)731/1 :1731 ،
در واقع عالمه شوشتری با مقایسه اهل صفین با اصحاب جمل و نهروان ،هر آنچه را که ابنابیالحدید

بهعنوان دلیل و نشانۀ شبهه در جنگ با اصحاب جمل و نهروان ذکر کرده بود ،دربارة اهل صفین هم وارد
ساخت و اشکال طرح شده را به اصحاب معاویه نیز تعمیم داد.
اما در ارزیابی دیدگاه عالمه شوشتری باید گفت که علیرغم نشانههایی که ایشان در مورد اهل صفین
بیان کرد ،لکن تردیدی وجود ندارد که در میدان جمل و نهروان امر جنگ پیچیدهتر و تشخیص حق و
باطل دشوارتر بود  .چه ،معاویه نماد نفاق و تزویر بود و دشمنی اهل شام با اهل عراق نیز اظهر من
الشمس؛ لکن سپاه مقابل امیرالمؤمنین(ع) در جمل و نهروان اهل قبله بودند و سابقه و پیشینه آنان در
اسالم آشکار بود و طبیعتاً رویارویی با چنین دشمنی برای هرکسی مقدور نبود .عالوهبر آنکه اکثر منابعی
که گزارش یاد شده را نقل کردهاند ،تنها از دو جنگ جمل و صفین نام بردهاند (ثقفی3/1 :1701 ،؛
مجلسی711/77 :1367 ،؛ خویی.)07/3 :1366 ،
باید افزود که دربارة نقد دلیل آرای ابنابیالحدید ،نمونههای متعدد دیگری نیز وجود دارد که برای
آگاهی از آنها میتوان به موارد ذیل مراجعه کرد (شوشتری317/3 :1731 ،؛ همان133/1 ،؛ همان11/1 ،؛
همان.)13/16 ،
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روششناسی نقدهای عالمه شوشتری بر شرح ...

نتیجهگیری
بهجالصباغه فی شرح نهجالبالغه یکی از شرحهای مهم نهجالبالغه است که با هدف رفع کاستیهای
شروح پیشین و با رویکردی انتقادی نسبت به شارحان نهجالبالغه نگاشته شده است.
یکی از افرادی که بیشترین نقدهای عالمه شوشتری متوجه وی شده است ،ابنابیالحدید شارح
معتزلی نهجالبالغه است .چنانکه از میان  166نقد صورت گرفته در بهجالصباغه ،بیش از  06درصد آن
دربارة ابنابیالحدید بوده است.
سه مؤلفه مستند ،برداشت و دلیل از عمدهترین مؤلفههای روششناختی است که عالمه شوشتری در
نقد آرای ابنابیالحدید در شرح نهجالبالغه مورد توجه قرار داده است که در این میان ،نقد «مستند» از
بسامد بیشتری برخوردار بوده است که با سه شیوه فقدان مستند ،ضعف مستند و گستره مستند به ارزیابی
آرای ابنابیالحدید پرداخته شده است.
برآیند مطالعه نقدهای عالمه شوشتری بر ابن ابیالحدید حکایت از آن دارد که موضوعات تاریخی و
کالمی بیشترین دغدغه عالمه شوشتری را تشکیل میداده است و دربارة مسائل آنها معموالً نسبت به
شارح معتزلی نظر مخالف داشته است.
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