
 آيا خطبه ي شقشقيه واقعا سخن حضرت علي است ؟

 
به نظر ما از جمله اخبار جعلي و كذبي كه در نهج البالغه وجود دارد و به دروغ به حضرت علي             :جواب

د از شـهادت   سـال بعـ  200خطبـه ي مزبـور حـدود    . نسبت داده شده است خطبـه ي شقشـقيه مـي باشـد        
د خالـد برقـي                  در كتـاب  ) 274متـوفي  (حضرت علي براي نخستين بار توسط ابوجعفر احمد بـن محمـ »

شـيخ  » معـاني االخبـار   « نقل شده است كه از نظر سـند فاقـد اعتباراسـت، زيـرا؛ در         » المحاسن و االدب    
مي رسد و او بـه  » عكرمه «  دو سند براي خطبه ي مذكور ذكر شده كه هر دو به           390صدوق صفحه ي    

تنقيح المقال في احوال « اعتراف محدثان شيعي دروغگو و نردباز، بوده است همچنين عالمه ممقاني در            
 از قول عالّمه حلّي و شيخ كليني و سيد بـن طـاووس دربـاره ي عكرمـه سـخناني                262 ص   2ج  » الرجال

 .مبني بر منحرف بودن او نقل كرده است
 

 و دانشمندان اهل سنّت معتقدند كه خطبه ي مذكور با قرآن مغايرت دارد، زيرا       و اما از نظر متن، اساتيد     
ابوبكر و عمر و عثمان ـ سالم اهللا عليهم اجمعـين ـ از سـابقين اولـين مهـاجرين، و ممـدوح خداونـد مـي          

بـدگويي كـرده    –به خـالف قـرآن    –در حالي كه گوينده ي خطبه ي شقشقيه از آن بزرگواران     . باشند
به عالوه مي فرمايند اين سخنان واقعـاً شقشـقه اسـت،          . نابراين سخن حضرت علي نبوده و نيست      ب. است

ولي گفتار و بيانات انسان كامل و دانشمند كم نظيري مانند حضرت علـي پـاك و مبـرّا اسـت از اينكـه                    
 :شقشقه باشد توضيح اين كه

 
خطبه ي مورد بحث شقشقه :يعني»مّ قَرَّتتلك شِقشِقَه هدرت ثُ « :درآخرخطبه،گوينده ي آن گفته است    

و شقشقه غده اي است در گلوي شتر كه به هنگام عصباني شدن همراه بـا آب و           . اي بود و آرام گرفت    
براي سـخني كـه از   » شقشقه هدرت ثم قرت« ذكر عبارت . كف دهان از الي پوزه اش آويزان مي شود   

و انصـافاً نسـبت   . كسي جاري گردد، گفته مي شـود روي ضعف و ناراحتي و عصبانيت آنچناني بر زبان     
 . دادن گفتار شقشقه مانند به حضرت علي توهين به آن صحابي جليل القدر است

 
عالوه بر آنچه ذكر شد، به نظر ما خطبه ي مذكور به دليل اينكه با ديگر خطبه ها و سخنان آن حضـرت    

 . ذكر نمونه هايي مي پردازيمتناقض و منافات دارد، سخن حضرت علي نمي باشد اينك به 
 

خالفـت را ماننـد پيراهنـي پوشـيد در     ) ابـوبكر (آگاه باش سوگند به خدا كه پسر ابي قحافـه     «:مورد يكم 
حاليكه مي دانست من براي خالفت مانند قطب وسط آسيا هستم، علوم و معارف از سرچشمه ي فـيض                

 .»ي علم و دانش به اوج من نمي رسدمن مانند سيل سرازير مي شود، هيچ پرواز كننده اي در فضا
 

 نهج البالغـه منافـات دارد، كـه طبـق آن مـي      6اين سخن درباره ي حضرت ابوبكر با مكتوب شماره ي           
ابوبكر صديق ـ سالم اهللا عليه ـ توسط شوراي مهاجرين و انصار انتخاب شده و خـدا هـم از آن     : فرمايد 

http://www.docudesk.com


ينده خود را مدح كرده است، اما در ضمن مكتوب      همچنين در اين خطبه گو    . انتخاب راضي بوده است   
« :  تصريح كرده و مي فرمايد28 نهج البالغه مي خوانيم كه حضرت علي به نهي خدا از ستودن خود         28

اگـر خـدا آدمـي را از سـتودن نهـي       «: يعنـي » لو ال نهي اهللا من تزكيه المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمه           
 . »اري را ذكر مي كردنفرموده بود، گوينده فضايل بيشم

 
جامه ي خالفت را رها و پهلو از آن تهي نمودم و در كار خود انديشـه مـي كـردم كـه آيـا               « : مورد دوم 

ايـن سـخن نيـز بـا     » حمله كرده و يا آنكه بر تاريكي كوري صـبركنم   ) نداشتن سپاه و ياور   (بدون دست   
 . موارد زير تناقض دارد

 
 ) ن گذشتكه شرح آ (6با نامه شماره ي : الف
 
فنظرت في امري فاذا طاعتي قد سبقت بيعتي و اذا الميثـاق فـي       «  كه در آن مي فرمايد     37با خطبه ي    : ب

بـا  (بر بيعت مـن   ) ص(در كار خود نگريستم ديدم اطاعت من از فرمان رسول خدا            « :يعني» عنقي لغيري 
شارحان نهج البالغه در شرح ايـن  » .پيشي گرفته و پيماني براي بيعت با غير خودم بر گردن دارم      ) ابوبكر

به حضرت علي سفارش كرده بـود كـه مسـلمانان بـا هـر كـس بـه           ) ص(خطبه يادآور شده اند كه پيامبر     
 . عنوان امير و خليفه بيعت كردند تو نيز بيعت كن

 
و لعمري ما علي من قتال من خالف الحق و خابط الغـي مـن   « : كه در آن فرموده است  24با خطبه ي    : ج

بجان خودم سوگند در جنگيدن با كسيكه مخالفت حق كرده و در راه ضاللت « : يعني»  و ال ايهانادهان
پس اگر انتخاب ابوبكر صديق خالف حـق و هـدايت   » و گمراهي قدم نهاده مسامحه و سستي نمي كنم       

 .بود مي بايست حضرت علي طبق گفته ي خودش با وي بجنگد
 

اال و اني اقاتل رجلين رجال ادعي مـا لـيس لـه و اخـر منـع      « : فرمايد آنجا كه مي172دـ و نيز با خطبه ي    
آگاه باشيد من با دو كس مي جنگم، يكي آنكه ادعا كند آنچه را كه براي او نيسـت  «:يعني» الذي عليه  

اگر ابوبكر صديق اليق و شايسته مقام خالفت    » و يكي آنكه رو گرداند از چيزيكه به عهده گرفته است          
اگر گفته شود امام علي ـ عليه السالم ـ در زمان ابوبكر و   . ضرت علي مي بايست با او بجنگدنمي بود، ح

، 32ولي آن حضرت در خطبـه ي  : عمر و عثمان تقيه كرده و با آنها نجنگيده است، در پاسخ مي گوييم     
» هم الذلـه قـد احملـتهم التقيـه و شـملت    « :تقيه را عامل گمنامي و ذلت و خواري مي داند، و فرموده است         

و حاشـا وكلّـا   » .تقيه و پنهان شدن ايشان را گمنام كرده و ذلّت و خواري آنان را فرا گرفته اسـت           «:يعني
 .كه شير خدا علي مرتضي با ذلّت و خواري تقيه كرده باشد

 
ديدم صبر كردن خردمنديست، پس صبر كردم در حالتي كه چشمانم را خاشـاك و غبـار،     « : مورد سوم 

 . »ستخوان گرفته بود، ميراث خود را تاراج رفته ديدمو گلويم را ا



 
كسانيكه اين خطبه را از حضرت علي مي دانند اصالً توجه ندارند كه مضامين آن توهين به آن حضرت       

حضرت علي موضعش در ) معاذاهللا(زيرا با پذيرفتن اين خطبه، بايد پذيرفت طبق عقيده ي شيعيان . است
 . ي صبر و تسليم بود و آن را نشانه ي خردمندي دانسته استبرابر ظلم و ضاللت و گمراه

 
. به عالوه در اين سخن، گوينده خالفت را ميراث خود دانسته و آن گونه برايش در عـذاب بـوده اسـت        
در حاليكه در آخر همين خطبـه همـان مقـام و امـاراتي را كـه بـه خـاطر آن معـذّب بـوده اسـت بـه بـي                     

هـذه ازهـد   و ال لقيـتم دنيـاكم   « : ارزشترين چيز يعني به عطسه ي بز ماده تشبيه كرده است و گفته است         
نا گفته نمانـد  . و اين به وضوح مي رساند كه آغاز و پايان خطبه با هم منافات دارد» عندي من عفطه عنز   

كساني كه مدعي هستند خطبه ي شقشقيه سخن حضرت علي اسـت ـ نعـوذ بـاهللا ـ عطسـه ي بـز مـاده را        
 ميراث او مي دانند و آيا اين توهين به مقام شامخ و پاك حضرت علي نيست؟ 

 
چند روزي از عمـرش مانـده وصـيت كـرد خالفـت را بـراي عمـر، ايـن دو           ) ابوبكر(ولي  « :مورد چهارم 

خالفت را در جاي نادرست و نـاهموار  . غارتگر خالفت را مانند دو پستان شتر ميان خود قسمت نمودند        
باه و عـذر  مالقـات بـا او رنـج آور بـود و اشـت       . قرار داد در حالي كه عمر سخن تند، و زخم زبان داشت           

 » .خواهيش بيشمار بود
 

اين سخنان نيز با بسياري از خطبه ها و سخنان حضرت علـي در نهـج البالغـه تنـاقض دارد؛ از جملـه بـا               
 : موارد ذيل كه

 
 . حضرت عمر را مرجع و ياور و پناه مسلمين مي خواند134در كالم : الف
 
 .  وحدت مسلمانان خوانده است حضرت عمر را قيم امور مسلمين و وسيله ي146در كالم : ب
 
كجي را راست نمود و بيماري را معالجـه كـرد و   :  درباره ي حضرت ابوبكر مي فرمايد  219در كالم   : ج

 ... سنّت را بر پا داشت پاك جامه و كم عيب از دنيا رفت و 
 
امـر  بعـد از ابـوبكر فرمـانروا شـد و     :  درباره ي حضـرت عمـر مـي فرمايـد          459در حكمت شماره ي     : د  

 . خالفت را بر پا داشت و ايستادگي نمود تا آن كه دين استوار گشت
 

پس از كشته شدن عثمان هيچ چيزي مرا به صدمه نينداخت مگر اينكـه مـردم ماننـد مـوي          « : مورد پنجم 
گردن كفتار بدورم ريختند و از هر طرف به سوي من هجوم آوردند به طـوري كـه از ازدحـام ايشـان و              



 » .، حسن و حسين زير دست و پا رفتند و دو طرف جامه و رداي من پاره شدبسياريِ جمعيت
 
 

 : كساني كه اين سخنان را به حضرت علي نسبت مي دهند توجه ندارند كه
 

تشبيه مؤمنان كه نزد خدا محترم و گرامي هستند به مـوي كفتـار و تشـبيه حضـرت علـي بـه گـردن            : اوالً
به عالوه گوينده از فرط دروغگويي صحنه اي .  حضرت علي استكفتار بي احترامي نسبت به مومنان و      

را ترسيم نموده كه در آن مردم ديوانه وار به جاي دست دادن با حضرت علي به آرامي ومتانـت، از هـر             
 ! طرف به وي هجوم آورده و پيراهن و عبايش را پاره كرده اند؟

 
هللا بن سبأ يهـودي، خانـه ي حضـرت عثمـان را     به شهادت تاريخ وقتي شورشيان به سركردگي عبدا : ثانياً

حضرت علي دو فرزند توانا و برومنـد خـود حضـرت حسـن و حضـرت حسـين ـ        . محاصره كرده بودند
دروغگـو كـم   «اما به مثـل مشـهور   . سالم اهللا عليهما ـ را فرستاد كه نگهبان و حافظ حضرت عثمان باشند 

 و حسين بعد از شهادت حضرت عثمان كه زيرا جاعل اين سخنان زشت از حضرت حسن    » حافظه است 
جواناني برومند و توانا بودند بعنوان كودكان خردسالي ياد نمـوده كـه غفلـت و مشـغول بـودن پدرشـان          

 . باعث شد زير دست و پاي بيعت كنندگان قرار گيرند
 

بـه ي  به نظر ما مطالبي كه بيان شد براي اهل انصاف و صاحبان عقل سـليم كـافي اسـت تـا بپذيرنـد خط        
مزبور كه با آيات صريح قرآن و سخنان موثق حضرت علـي مغـايرت دارد، بـه دروغ بـه حضـرت علـي         

 .نسبت داده شده است
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