
 
 

 
 از عبارت البالغهنهجنقد و بررسی تفسیر شارحان 

 941خطبه  "مَخْزُونٌ عِلْمٌ هَيْهَاتَ"

 
 *1سیدحسین سیدموسوی

 
 

 83/30/8031تاریخ پذیرش:                     81/30/8031تاریخ دریافت: 
 

      

 چکیده

های مختلف قرار گرفته است. اگر دیدگاه بررسی و مورد افتد،میاتفاق  ندهیدر آعلم امام نسبت به وقایعی که 

ه و طبق ادعای شیعه همه گفته شود امام اطالعی ندارد، چگونه ممکن است چنین فردی پیشوایی امت را پذیرفت
و حوادث آن را  ندهیاز آاگر گفته شود امام اطالع  ؛ واساس حدیث ثقلین باید از ایشان پیروی کنند بر مسلمانان

های مختلف از حوادث در خطبه کهیدرحالواند از مرگ خویش و شهادتش جلوگیری نماید؟ تمیدارد، پس چرا ن

 141در خطبه  ،از من بپرسید مرا از دست دهید کهنیاقبل از  ،نمایدمیاعالم  صراحتبهآینده خبر داده است و 

رو در میان شارحان از این ،کندمیاست چنین دانشی را نفی  شدهنقلاز آن حضرت  ،که پس از ضربت خوردن

است. در این  شدهمطرحدو دیدگاه مختلف در نفی و اثبات علم آن حضرت به کیفیت شهادت خویش  البالغهنهج
 ،ع( به همه امور از جمله جزئیات شهادت) یعلضمن پذیرش علم با روش استنادی تحلیلی مقاله تالش شده 

 عِلْمٌ هَيْهَاتَ إِخْفَاءَهُ إِلَّا اللَّهُ الْأَمْرِ فَأَبَى هَذَا مَكْنُونِ عَنْ أَبْحَثُهَا يَّامَالْأَ أَطْرَدْتُ كَمْ"توجیهات مختلف درباره عبارت 

این نتیجه برسیم که بایستی پاسخ دیگری را جستجو کرد.  ها بهآنرا مطرح و ضمن نقد هر یک از  "مَخْزُونٌ

چون عموم مسلمانان نسبت به آینده علم امام چون الگوی مسلمانان است باید همچون ایشان عمل کند و 
مهم اینجا  ینکتهاما ؛ افتد باخبر نیستند، او نیز بایستی رفتار عادی داشته باشدمیندارند و از حوادثی که اتفاق 

کند. بر این اساس باید این تعبیر آن حضرت را میدهد با علم او نیز مطابقت پیدا میاست که آنچه امام انجام 

 فایده باشد.بی ،مردم دانست که هر چه تالش کنند تا از زمان مرگ و مکان آن اطالع یابندبرای عموم 

 

 .ع(، زمان شهادت، انکار علم به شهادت) یعل: علم به حوادث آینده، هاکلیدواژه
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 مقدمه. 9
ع( و چهارده معصوم داشتن علم لدنی نسبت به حوادثی است ائمه )ی یکی از اعتقادات مهم شیعیان درباره

خبر دارد و هیچ امری  زیچهمهاساس ما معتقدیم امام از  نیبر اافتد. میحال و آینده اتفاق  که در گذشته،
بر تواند پیشوایی مسلمانان را میامام این دانش را نداشته باشد ن کهیدرصورت او مخفی باشد.نیست که نزد 

ص( در حدیث ثقلین سفارش فرموده است: تا وقتی به خاندان من و ) امبریپکه ویژه آنگیرد. به عهده

حوض کوثر بر من که در شوند تا اینمیشوید و این دو از هم جدا نمیاید هرگز گمراه نقرآن چنگ زده

 .(4/42 :1441کلینی، ) وارد شوند
در این صورت مرجعیت امام چه در علم به  حال اگر کسی بگوید امام از حوادث آینده و حال خبر ندارد،    

که در این حال امام نیز همچون یکی از  چرا رود.میال ؤکتاب الهی و چه در سیاست و رهبری امت زیر س
کند. قرآن میپیروی کردن از ایشان وجهی پیدا ن ؛ وی نسبت به دیگران نداردابناء بشر بوده و برتر

بلکه  کسی که هدایت نشده است، یا پیروی است، یستهیشافرماید: آیا کسی که هدایت شده است می

( نیز 52 ،)یونس ﴾نْ يُهْدىأَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ ال يَهِدِّي إِالَّ أَ أَ فَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ﴿باید هدایت شود 

بنابراین ؛ (7، )انبیاء ﴾الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُون فَسْئَلُوا أَهْلَ﴿دانید میفرماید از اهل دانش بپرسید اگر نمی

دیگران  کهنیاع( و ائمه )پیشوایی که عالم نباشد شایسته پیروی نیست و در این صورت تبلیغ نسبت به 
 شان پیروی کنند، وجهی ندارد.باید از ای

آگاهی دارد. البته این به معنی داشتن علم غیب نیست،  افتدیمع( از حوادثی که در آینده اتفاق علی )    
که  ییهاییشگویپص( به او داده است. آن حضرت در پیامبر )ی از ناحیه آموزشی است که بلکه این آگاه

گوید: یا به آن حضرت میکه ی کلب ی از اصحابش از قبیلهیکدر پاسخ کند، نسبت به حوادث آینده می

: ای برادر کلبی این علم غیب نیست، دیفرمایمو  خنددیم ،امیرالمؤمنین به تو علم غیب داده شده است
قیامت و آنچه در ارحام  یلحظههمانا آموزش دیدن از صاحب دانش است. سپس علم غیب را آگاهی از 

عالم ویژه خداوند ارا داند و آن میرد، میو اینکه در کجا می آوردیمدست هن فردا بوجود دارد و آنچه انسا

 .(148: 181 )خطبه کندمی
 

 خبر از حوادث آینده. 2
ها بعد اتفاق افتاده است. برخی از این که سالخوریم میع( بر) یعلهایی از به پیشگویی البالغهنهجدر 

 از: اندعبارتپیشگویی 

 :شودصره غرق مىشهر ب .2-9
اى ایراد کرد که بخشى از آن، از ع( خطبهعلى )جنگ جمل به پایان رسید و بصره فتح شد  کهنیاپس از 

 .آیدشمار مىهخبرهاى غیبى آن حضرت ب
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بینم مسجد آن چون سینه کشتى از آب سوگند به خدا که شهرتان غرق خواهد شد تا آنجا که مى    

الحدید در شرح ابىابن .(22 :15خطبه ) که با سینه بر زمین خوابیده است یمرغشتربیرون مانده و یا مثل 

و بار دیگر  "القادر باهلل"زمان در  بارکیر آب غرق شده است نویسد: بصره تاکنون دو بار داین کالم مى

ه ساختمان این شهر را در آب فرو برد و از آن هم فارسجیخلهاى طغیان آب "القائم بامر اللّه"در زمان 

شد و در این دو ع( خبر داده بود در میان آب دیده مىعلى )طور که تنها قسمتى از مسجد جامع همان

 .(1/424 :1557، الحدیدبیاابن) ا خراب شد و جمعیت زیادى غرق شدهحادثه تمام خانه

 حمله مغول و فتنه صاحب زنج .2-3و  2
 شیهه و افسارها حرکات بدون و صدا و سر و غبار بدون رىلشک با که بینممى را او من گویا «احنف» اى

: گویدمى ره(رضى ) اند شریفگرفته شترمرغان قدم همچون خود هاىقدم زیر را زمین ،افتاده راه به اسبان

 هاىخانه و آباد هاىکوچه بر واى: فرمود( عامام ) سپس .باشدمی «نجر صاحب» به اشاره سخن این

 دارند پیالن هاىخرطوم همچون ییهاخرطوم و کرکسان هاىبال همانند ىهایبال که اىیافته تزئین

 بر که آنها بر واى.( است بصره هاىعمارت و قصرها بزرگ هاىناودان و زیبا هاىبالکن به اشاره)

 هب را اشچهره و امافکنده برو را دنیا من، گرددنمى جستجو شانگمشده از و شودنمى گریه کشتگانشان
 کالم این از دیگرى قسمت امنگریسته بآن خودش چشم با و امگرفته اندازه درست آنرا و اممالیده خاك

 خوردهچکش سپرهاى همچون هاشانچهره که نگرممى را قومى گویا .باشدمی مغول هاىترك درباره

 است باز کشتار رد دستشان چنانآن و کشندمى یدك را اصیل هاىاسب ،پوشندمى حریر و دیباج ،است

 ،مکارم شیرازی) کمترند رشدگانیاس از فراریان و کنندمى حرکت کشتگان بدن روى از مجروحان که
 .(181-182 :148خطبه ) (19-11 /4 :1572

 :گرددعراق مسلط مى نیسرزممعاویه بر  .4-2
مسلط  ز او بر عراقرود و معاویه پس ادهد که او پیش از معاویه از دنیا مىع( خبر مىمؤمنان )امیر 

 :افزایدگردد و سپس مىمى

مَا لَا يَجِدُ فَاقْتُلُوهُ وَ لَنْ أَمَّا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي رَجُلٌ رَحْبُ الْبُلْعُومِ مُنْدَحِقُ الْبَطْنِ يَأْكُلُ مَا يَجِدُ وَ يَطْلُبُ "

ي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَقْتُلُوهُ أَلَا وَ إِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّ

دى بعد بدانید که بزو .(14 :27خطبه ) "تَتَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْهِجْرَةِ

سفیان( بر شما مسلط خواهد شد. هر چه را بیابد بن ابى همردى گلو گشاد و شکم بزرگ )معاویاز من، 
توانید. او به شما دستور خواهد داد تا توانید او را بکشید، که نمىخواهد. اگر مىبخورد و هر چه را نیابد مى

ن به من شما دشنام دهید که براى من مایه اما دشنام داد؛ یدیید و از من بیزارى جویبه من ناسزا بگو
ید چرا که من بر فطرت توحید و یاما بیزارى از من بیزارى مجو؛ پاکیزگى و براى شما موجب نجات است

 ام.ام و در ایمان و هجرت از همه سبقت گرفتهاسالم زاده شده
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سلط شد و از مردم خواست ع( خبر داده بود، معاویه پس از آن حضرت بر عراق معلى ) طور کههمان    
ع( حتى در على )ناسزاگوئى به  زیانگاسفکه به آن حضرت ناسزا بگویند و از او بیزارى جویند و داستان 

 .هاى نماز جمعه که از زمان معاویه به دستور او مرسوم شده بود در تواریخ ثبت و ضبط استخطبه

 :شوندهم ده نفر کشته نمى برند و از شماها ده نفر جان به سالمت نمىاز آن .5-2
و بازگشت گروهى از  ع( و خوارج در کنار نهروان رخ داد امام پس از اتمام حجتامام )در نبردى که میان 

لَا  مَصَارِعُهُمْ دُونَ النُّطْفَةِ وَ اللَّهِ لَا يُفْلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَ"آنان به صفوف امام، رو به یاران خود کرد و فرمود: 

قتلگاه آنان کنار آب نهروان است بخدا سوگند، از گروه آنان ده نفر  (15 :21 طبه)خ "كُ مِنْكُمْ عَشَرَةيَهْلِ

گوید این خبر غیبى یکى ابن ابى الحدید مى. شودبرند و از شما هم ده تن کشته نمىجان به سالمت نمى
نبردى که میان امام و خوارج ع( است، که نقل آن نزدیک به تواتر رسیده است و در على )از معجزات 

ع( فقط على )بردند و از میان یاران  سالمتبهنهروان رخ داد همه شاهد بودند که نه نفر از خوارج جان 
 .(2/5: 1557، الحدیدأبیابن) هشت تن به شهادت رسیدند

 :مروان بن حکم حکومت بسیار کوتاهى خواهد داشت .6-2
امام حسن و امام حسین از پدر عفو او را خواستند حضرت او را  در جنگ جمل اسیر شد و بن حکممروان 

 وَ أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ وَ هُوَ أَبُو الْأَكْبُشِ الْأَرْبَعَةِ وَ سَتَلْقَى الْأُمَّةُ مِنْهُ"و سپس فرمود:  آزاد کرده

بدانید که او به مردم حکومت خواهد کرد، ولى بسیار کوتاه، به  .(194: 75 خطبه) "مِنْ وَلَدِهِ يَوْماً أَحْمَر

زودى این امت از دست او و هب و باشدیمسگى بینى خود را بلیسد. او پدر چهار فرمانروا  کهنیااندازه 

 .فرزندانش روزگارى خونین خواهند داشت

ومت او بیش از نه ماه طول طور که آن حضرت خبر داده بود مروان به حکومت رسید اما حکهمان    

 .، بشر و محمد به ریاست رسیدندزیعبدالعز ،عبدالملک یهانامبه نکشید و چهار فرزندش 

 تسلط حجاج بن یوسف سقفی بر کوفه: .7-2

 طبه)خ "بُ شَحْمَتَكُمْ إِيهٍ أَبَا وَذَحَةَمَا وَ اللَّهِ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلَامُ ثَقِيفٍ الذَّيَّالُ الْمَيَّالُ يَأْكُلُ خَضِرَتَكُمْ وَ يُذِيأَ"

شود که آگاه باشید به خدا سوگند جوانى متکبر و ستمگر از طائفه ثقیف بر شما مسلط مى. (175: 111
کند و همه را کند، کنایه از این که به جان و مال شما رحم مىخورد و پیه شما را آب مىسبزه شما را مى

وان ثقیفى همان حجاج بن یوسف ثقفى خونخوار و ستمگر معروف بود که در داند. این جاز آن خود مى
 .ایام حکومت خود به جان و مال مردم افتاد و هزاران نفر را به قتل رسانید

 :پیروى از قرآن و هدایت استع( موعود )مهدى  برنامه .8-2

هَوَى وَ يَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى يَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْ"

در عصر آن گرامى، هواى نفس مغلوب هدایت و رستگارى خواهد شد و این  (112 :158 طبه)خ "الرَّأْيِ
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 آن حالشود نیز رأى آنها پیرو قرآن مى ؛ وانددر حالى است که مردم هدایت را به هواى نفس تبدیل کرده
 .اندتا آن زمان قرآن را تابع رأى خود قرار داده که
 

 ع() یعل یانتهایبدانش . 3

دارد قبل از اینکه مرا از میکند و اعالم میها حضرت درخواست پرسش از امور مختلف در برخی از خطبه

افتد باخبر است و یمکه تا قیامت اتفاق  یحوادث یتمامکند که از میدست بدهید از من بپرسید و قسم یاد 
 گوید:میع((، برخی از این مطالب را ن) یعلص( )غلو کردن درباره ) امبریپترس از کافر شدن به  به خاطر

 :توانماگر بخواهم از همه خصوصیات شما خبر دهم مى

يعِ شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ وَ لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِيَّ وَ اللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَ مَوْلِجِهِ وَ جَمِ"

أَلَا وَ إِنِّي مُفْضِيهِ إِلَى الْخَاصَّةِ مِمَّنْ يُؤْمَنُ ذَلِكَ مِنْهُ وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ وَ  (وآلهعليهاهللصلى)بِرَسُولِ اللَّهِ 

ا صَادِقاً وَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَ بِمَهْلِكِ مَنْ يَهْلِكُ وَ مَنْجَى مَنْ يَنْجُو وَ اصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ مَا أَنْطِقُ إِلَّ

 .(429: 172 خطبه)"  مَآلِ هَذَا الْأَمْرِ وَ مَا أَبْقَى شَيْئاً يَمُرُّ عَلَى رَأْسِي إِلَّا أَفْرَغَهُ فِي أُذُنَيَّ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَيَّ

رود و همه کارهایش خدا قسم اگر بخواهم هر یک از شما را خبر دهم که از کجا آمده و به کجا مى به    
( کافر شوید و بدانید صاللَّه )من غلوّ کنید و نسبت به رسول  دربارهترسم توانم. ولى مىچه خواهد بود، مى

ا ندارم. سوگند به پروردگارى که که این راز را با خواص از یارانم در میان خواهم گذاشت که ترسى از آنه
اش داد، جز سخن راست بر زبان نیاورم و آن ( را به حق برگزید و بر سایر خالیق برترىصخدا )رسول 

شوند و چه کسانى ها با خبر ساخته بود. به من گفته بود که چه کسانى هالك مىگرامى مرا از این حادثه
چیزى باقى نگذاشته بود که از خاطرم بگذرد  ؛ وا خبرم کرده بودکنند و از پایان کار براه نجات را طى مى

 مگر آنکه آن را در دو گوشم خوانده و به من رسانده بود.

گفتار حضرت مسیح است که  ع( مانندعلى )نویسد: این گفتار الحدید در ذیل این کالم مىابىابن    

 (4 ،عمرانآل) ﴾بُيُوتِكُم في تَدَّخِرُونَ ما وَ تَأْكُلُونَ بِما أُنَبِّئُكُمْ وَ﴿هاى من این است که: معجزه گفت: ازمى

، الحدیدأبیابن) دهمکنید خبر مىچه در خانه ذخیره مىخورید و از آنى که در خانه مىیشما را از غذا

1557 :19/11). 

 :دهماز هر چه سؤال کنید خبر مى

ءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَ لَا عَنْ فِئَةٍ لَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْفَاسْأَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَوَ ا"

مَنْ يُقْتَلُ مِنْ  حَطِّ رِحَالِهَا وَتَهْدِي مِائَةً وَ تُضِلُّ مِائَةً إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِنَاعِقِهَا وَ قَائِدِهَا وَ سَائِقِهَا وَ مُنَاخِ رِكَابِهَا وَ مَ

 .(157 :15 طبهخ) "أَهْلِهَا قَتْلًا وَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتاً
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کنید از هیچ حادثه این زمان تا روز قیامت و سوگند به آن خدایى که جانم در اختیار اوست. سؤال نمى    
سازم. ا را از آن آگاه مىشم کهنیاکنند مگر از هیچ گروهى که صد نفر را هدایت و صد نفر را گمراه مى

و از محلّ خواباندن شترانشان و از مکانى که در  نماید و از رهبر آنهاکه چه کسى به آن گروه دعوت مى
میرند شوند و کسانى که از آنها به طرز فجیعى مىآیند و از کسانى که به هر کیفیت کشته مىآن فرود مى

 .دهمبه شما خبر مى هانیااز همه 

 فِتْنَةٌ بِرِجْلِهَا تَشْغَرَ أَنْ قَبْلَ الْأَرْضِ بِطُرُقِ مِنِّي أَعْلَمُ السَّمَاءِ بِطُرُقِ فَلَأَنَا تَفْقِدُونِي أَنْ قَبْلَ سَلُونِي النَّاسُ اأَيُّهَ"

 چه آن دنیابی مرا آنکه از پیش مردم اى .(489 :181 طبهخ) "قَوْمِهَا بِأَحْلَامِ تَذْهَبُ وَ خِطَامِهَا فِي تَطَأُ

 فساد و فتنه آنکه از پیش( بپرسید) آشناترم زمین طرق از آسمان هاىراه به من که بپرسید خواهیدمى

مکارم ) سازد دیگرگون را شما هاىعقل و بگستراند آن بر را خود شوم سایه، کند پایمال را شما سرزمین

 .(4/471 :1572 ،شیرازی
داد،  خبر مردم کار از سرانجام آن در و فرمود ایراد شد بیعت مدینه در او با که هنگامى( عامام ) و کالم    

 "الْيَوْمِ هَذَا وَ الْمَقَامِ بِهَذَا نُبِّئْتُ لَقَدْ وَ كِذْبَةً كَذَبْتُ لَا وَ وَشْمَةً كَتَمْتُ مَا اللَّهِ وَ"فرماید: میدر بخشی از آن 

 مرا نخست از و امنگفته دروغى گاههیچ و امنکرده کتمان را حقیقتى هرگز سوگند خدا ( به27 :11 طبهخ)

 .بودند داده خبر دارم امروز که وضعى به
 

 لهأمس. 4
شده است که آن حضرت پس از ضربت خوردن خویش آن را مطرح فرموده است  نقل یکالمع( ) یعلاز 

 بخش ابتدائی آن خطبه چنین است:

 الْأَيَّامَ أَطْرَدْتُ كَمْ مُوَافَاتُهُ مِنْهُ الْهَرَبُ وَ النَّفْسِ مَسَاقُ الْأَجَلُ فِرَارِهِ فِي مِنْهُ رُّيَفِ مَا لَاقٍ امْرِئٍ كُلُّ النَّاسُ أَيُّهَا"

 کس هر مردم ( اى497 :141 )خطبه "مَخْزُونٌ عِلْمٌ هَيْهَاتَ إِخْفَاءَهُ إِلَّا اللَّهُ فَأَبَى الْأَمْرِ هَذَا مَكْنُونِ عَنْ أَبْحَثُهَا

 پایان و زندگى آمد سر اجل .کرد خواهد مالقات را آن فرار حال همان در( مرگ) کندمى فرار چهآن از
 حقیقت و اسرار از کنجکاوى و بحث به من که ىروزهای چه بود خواهد آن به رسیدن آن از فرار و حیات

 عالم به مربوط و پنهان است علمى هیهات، .نخواست را آن اخفاى جز خداوند ولى پرداختم( اجل) امر این
 .(4/155 :1572 ،مکارم شیرازی) غیب

که این ع( از زمان شهادت خویش آگاهی ندارد، در صورتی) یعلآید میچنانکه از ظاهر این کالم بر    

ظاهر مورد قبول قرار گیرد با آنچه در مقدمه گفتیم ناسازگاری وجود دارد. سید مرتضی معتقد است الزم 
شود که او با خداوند قدیم در میآنچه بوده و خواهد بود را بداند زیرا این امر باعث نیست امام علم غیب و 

همه معلوماتش شریک باشد و اینکه معلوماتش نامتناهی بوده و به خویش عالم به علم وجوبی باشد، در 
نویسد: او میع( ) یعلحالی ثابت شده است که امام عالم به علم حدوثی است. وی سپس در خصوص 
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دانست، زیرا اگر میشود و قاتلش ابن ملجم است اما زمان دقیق و معین آن را نمیدانست که شهید می
بایست کشته شدن را از خودش دفع کند با خود را به دست خود به هالکت نیندازد می داشت یعلمچنین 

 .(5/159: 1492 ،شریف مرتضی، )با اختصار
باخبر است از مرگ خویش نیز آگاهی  زیچهمهاز  که یامامآیا  شود کهمیمطرح  یسؤالاین اساس  بر    

 رسد؟ اگر بگویید آری،میمکان و توسط چه فردی به شهادت  چه داند که در چه زمان،میدارد؟ آیا امام 
توان از کسی که از میپس چگونه  پس چرا از مرگ خویش جلوگیری نکرده است؟ و اگر بگویید خیر،

کید شده است که خودتان را وی کرد؟ از این باالتر در قرآن تأاست پیر اطالعیبد مربوط به خو یحادثه

( و جلوگیری نکردن از 112)بقره  ﴾ةِوَ ال تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ﴿با دستان خویش به هالکت نیندازید 

توان مید. حال چگونه دار منافاتعوامل مرگ خود نوعی کمک به شهادت و مرگ است و با این آیه نیز 
شود با این آیه جمع کرد؟ در ادامه تالش شده است ضمن میبین علم امام به آینده که شامل خود نیز 

 طرح نظرت مختلف و نقد هریک از آنها به تبیین جدیدی از تفسیر کالم آن حضرت بپردازیم.
 

 در تفسیر این کالم البالغهنهجنظر شارحان . 5
گروهی معتقدند آن  شوند.میع( به دو دسته تقسیم ) یعل( در تفسیر این کالم ع) یعلشارحان کالم 

طور اجمالی از شهادتش الع دقیقی نداشته است، هر چند بهحضرت از زمان و یا مکان شهادت خود اط

ع( از همه دقایق و ظرایف شهادت خود آگاه بوده است و این ) یعلو گروه دیگر معتقدند  آگاه بوده است
 حضرت معنای دیگری دارد. کالم

 

 ع( به تفصیل و جزئیات شهادت خود() یعلتفسیر گروه اول )عدم آگاهی 

 :نویسدمیدر ذیل این کالم  البالغهنهجابی الحدید در شرح ابن .1

 أعلمه ص اهلل رسول أن و الوجوه جميع من مفصلة معرفة قتله حال يعرف يكن لم أنه على يدل الكالم هذا"

 ألفاظ من مجراه يجري ما و مفارقكم غدا و لكم عبرة اليوم أنا و ع قوله ليس و مجمال... .. علما بذلك

 .(118-1/117 :1557، الحدیدأبیابن) "قلناه لما بناقض الفصل

 تفصیل به و جهات جمیع از را خود شدن کشته چگونگىع( على ) که دارد آن بر داللت سخن این    
 موضوع این. است فرموده ارزانى او به مختصرى و مجمل علم مورد این در( صپیامبر ) و دانستهنمى
 سرش فرق به اشاره و خورىمى ضربه این بر زودىه ب» است فرموده او به( صپیامبر ) که است ثابت

پیامبر  که است شده ثابت هم این «فرمود على ریش به اشاره و شودمى خضاب آن از این و است فرموده
 پى را ناقه آنکه آرى: داشت عرضه «کیست پیشینیان ترینبدبخت دانىمى آیا» است ودهفرم على به( ص)

 سرت بر که کس آن» فرمود. نه داشت عرضه «؟کیست پسینیان ترینبدبخت دانىمى آیا» فرمود. کرد
 اینکه بر کندمى داللت همچنینع( على ) منینؤامیرالم سخن. «کندمى خضاب را تو ریش و زندمى ضربه
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 که بینىمگر نمى مرد خواهد او ضربت از که است دانستهنمى قطع طوربه ملجم ابن زدن ضربه از پس

 مخاطب را خود فرزندان و اهل و «خواهانید را آن شما که است چیزى همان ماندم سالمت اگر» گویدمى
 ع(على ) زیرا نم،آ خواهان من که است چیزى همان این بگوید که است نبوده شایسته و است داده قرار

 که موضوعى تأکید است شده نقل او از که هم دیگرى کالم در. است خواستهمى دنیا از بیش را آخرت
 و خویشتنم خون صاحب خود من ماندم زنده اگر: »گویدمى که اوست سخن این آن و شودمى دیده گفتیم

 .(414-4/415: 1572 الحدید،ابى)ابن «ضربه مقابل در ضربه یک مردم اگر

نویسد: زمان و کیفیت شهادت به می 1ابن میثم بحرانی در اختیار مصباح السالکین در تفسیر لفظ مکنون .4
 .(515 :1511، ابن میثم) طور تفصیلی

طور ( امر مخفی و پنهان را وقت تعیین شده به5/491: 1514خویش ) البالغهنهجهمو در شرح     

وید: این امر از اموری است که خداوند آن را ویژه خود کرده است و گمیداند و میتفصیلی و مکان آن 
، 54مثل این کالم الهی: علم به زمان قیامت نزد خداوند است )لقمان  .4نمایدمیکسی را از آن آگاه ن

کند که آن حضرت شهادت او را میص( اشاره ) امبریپاز ( وی سپس به روایتی 82 زخرف و 47فصلت 

 نویسد:میع( از زمان مرگ ) یعلگاه در خصوص تحقیق ، آنکندمیبینی پیش

 به آن مشخّصه قرائن و مکان و وقت به است مربوط باره، این در حضرت آن پیگیرى و بررسى امّا    
 بزرگوار آن زندگى دوران در( صگرامى ) پیامبر از پرسش طریق از بررسى این است ممکن که تفصیل،

 احوال دریافت براى کهاین یا است، داشته پنهان او از را واقعه این لتفصی( صاکرم ) رسول و باشد

 را امر این همواره خداوند امّا است، داده قرار دقّت و فحص مورد بوده مردم با که اوقاتى دیگر خویش در
 علم خزانه در آن که امر، این دانستن است دور چه: است فرموده رو این از است، داشته مکتوم و پوشیده
 .(5/582: 1572 ،ابن میثم) است نهفته خداوند

 بدین ترتیب ابن میثم امر مکنون و پنهان را دو چیز دانسته است:
 ص() امبریپتفصیل شهادت و پرسش از  -الف

 ع( با مردم و اینکه و اوقاتی که با ایشان بوده است.) یعلهای حالت -ب

داند میوم ـلـرای وی نامعـرت را بـآن حضادت ـان و تفصیل شهـرح خود زمـالهیجی در شنواب .5
 .(151 :بی تا ،الهیجینواب)
کند. هر چند نسبت به شهادتش او را میع( را به شهادتش انکار امام )مغنیه علم تفصیلی  محمدجواد. 4

 .(4/521: 1528 ،)مغنیه ترین آخرین به او خبر داده استص( از شقی) امبریپداند چرا که میعالم 

                                                           
 جای لفظ مخزون، مکنون آمده است.ها بهدر برخی نسخه .1

 لك هو اسم بكل أسألك اني اللّهم: فرمود حضرت آن که است شده نقل( ص) پیامبر از روایتی در که عرفانی است اصطالحی مستاثره اسماء .4

که در علم غیبت به  هاییاسم)یعنی یا  الغيب. علم في به اوستأثرت خلقك من احداً علّمته أو كتابك في أنزلته أو نفسك، به سميـّت

 .(111: 1411( )سید ابن طاووس، ایدادهخود اختصاص 
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ع( از جزئیات شهادت خود اطالع داشته باشد، اتهام امام ) کهیدرصورتوسوی معتقد است باس مع. سید2
 صراحتبه( توضیح آنکه خداوند در قرآن 4/421: 1571 ،موسویآید )میپیش  "القاء نفس در هالکت"

م از همه جزئیات اگر اما رونیا(. از 112 ،فرماید: خود را با دستان خود به هالکت نیفکنید )بقرهمیاعالم 

؛ که چنین نکرده استگیری کند، در حالیبق این آیه بایستی از شهادتش پیششهادت خود آگاه باشد، ط

 باید گفت امام از آن لحظه خبر نداشته است. نیبنابرا

 مینویسد: تمامیالحدید ابیمحمدتقی شوشتری ضمن طرح مباحث مرحوم خوئی و مخالفت وی با ابن .1

زیرا مراد از خبر آن است که خداوند متعال تفصیل امر شهادت  ،ها منافاتی با این کالم نداردلاین استدال

بوی یوسف را از که یعقوب ع( پنهان کرده است تا تقدیر بر آن حضرت جاری شود، چنانامام )را بر 

که او را در حالی ، این زمانی بود که خداوند اراده کرده بود یعقوب به یوسف برسد، درمسافت دور دریافت

 :1571شوشتری، چاه خارج از سرزمینش ندید، زمانی که خداوند اراده کرده بود یعقوب از او جدا باشد )
دهد تا تقدیر الهی را در این مورد و موارد مشابه می( وی سپس روایاتی در این خصوص ارائه 11/48

 شهادت ائمه توضیح دهد.

سخن  دییتأ، ایشان ضمن البالغهنهجای بر گویا و شرح فشرده مکارم شیرازی در ترجمه اهللتیآ .7

 نویسند: می "هيهات علم مخزون"الحدید در توضیح عبارت ابیابن

 زمان و دانست تواننمى تفصیل طوربه را مرگ زمان که کندمى معنى این به اشاره امام جمله این با    

 از اجمال طوربه خدا اولیاء که ندارد منافات این و داندمى جهان خداوند تنها مسلم طوربه را آن وقوع

 .(4/212 :1572 ،شیرازی مکارم) 1باشند مطلع آن چگونگى

 نقد این دیدگاه

یی ع( با دانش آن حضرت به حوادث آینده و ادعاها) یعله در مقدمه اشاره شد این تفسیر از کالم کچنان

 مقام شامخ امامت در تضاد است. ، عالوه بر این باکه کرده است سازگاری ندارد
 

 از زمان و مکان شهادتش(ع( ) یعلگروه دوم )آگاهی 
و پذیرش آگاهی آن حضرت از  ع( از همه حوادث هستی اطالع دارد) یعلاین گروه ضمن اعالم اینکه 

د و به حل ناسازی اند برای کالم حضرت تفسیری نو ارائه دهنهای آسمانی و زمینی، تالش کردهراه

 ع( بپردازند.) یعلهری کالم ظا
 عالمه مجلسی در مرآه العقول سه نظر را مطرح کرده و نظر دوم را پسندیده است. .1

که از پیامبر در خصوص زمان حیات و مدت  (5/491)البالغه نهجنظر ابن میثم بحرانی در شرح  -الف
 آنها را از وی پنهان داشت.عمر و یا قرائن احوالش در اوقات دیگر با مردم پرسیده است و خداوند 

                                                           
 و زیر نظر معظم له انجام شده است.این ترجمه توسط آقایان محمدرضا آشتیانی و محمدجعفر امامی . 1
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 کثرت و باطل یاران و اصحاب و باطل غلبه و حق اهل مظلومیت و مردم بر حق بودن مخفى -ب
 را کوشش نهایت خود، حق گرفتن براى حکومت امر آغاز در بزرگوار آن زیرا است، آن کنندگانکمک
 کسچیه قلب به آنها مثل که فتادا جریان به حوادثى ؛ ونرسید خود مقصود به حال این با و داد انجام
 در و شدند آماده او براى یاورانى و یاران و او رسید به خالفت نوبت که هم کار آخر در و کردنمى خطور

 حوادث انگیزترینشگفت از که حکمیت فتنه گشت، پیروز منافقان بر و کرد جهاد وجه بهترین به خدا راه

 طرفبه حرکت به تصمیم و فرمود آورىجمع را لشکریان نکهآ از بعد سپس. گرفت را او راه سر بود،
 و پلید ملجم ابن ضربت وحشتناك و کوبنده بسیار حادثه آن گرفت خود( خوردگانفریب و معاویه) دشمنان

 جریان این کلّ راز( مخفى) «مکنون» ازع( امیرالمؤمنین ) مقصود پس آمد پیش تاریخ فرد جنایتکارترین
 از شما عقول چرا که. بدارد پوشیده شما از را راز این مگر نخواست خداوند و است آن سبب و انگیزشگفت

 است. یاله قدر و قضا مشکالت از راز این زیرا است، ناتوان یانگیزشگفت راز چنین فهم
صیغه چهارم خوانده و متکلم نگرفته و گفته است: امر  صورتبهرا  "اطردت"برخی از معاصرین:  -ج

مرگ است و راز پنهان بودنش مصالحی است که خداوند در زمان مرگ قرار داده است و هر  مکنون زمان
 یک را به سبب و علتی منتهی گردانیده.

گرفته است که آنها اطردت را متکلم وحده باب  البالغهنهجهای مجلسی این دیدگاه را مخالف نسخه

 (5/411: 1494 ،)مجلسی "ن الوجوهو االوسط احس" :نویسدمیوی در پایان  اند،افعال گرفته

 نقد این دیدگاه

رسد که دیدگاه سوم تفاوت چندانی با نفی زمان شهادت ندارد از میمیثم گذشت و به نظر نقد دیدگاه ابن

ماند. در نقد این میبنابراین تنها نظر دوم ؛ رو مورد قبول مرحوم عالمه مجلسی قرار نگرفته استاین

 دیدگاه باید گفت:

طور قطع اما همین کالم وی نشان از آن دارد که آن را به ،وجه دوم هر چند بهترین دانسته شده است    

چرا که با توجه  ،رو آن را بهترین دانسته است. نیز این دیدگاه هیچ راز و سرّی ندارداز این ،نپذیرفته است

 هایبدو  1الهام کرده است را هایبدو  هایخوببه مختار بودن انسان و اینکه خداوند به او همه 

که در همان ابتدای رود. چنانمیها و باطل سوی بدیطور طبیعی انسان بهبه ،الوصول هستندسهل

 ،عنوان جانشین بیافریندخواهد آدم را بهمیدارد که میآفرینش انسان وقتی خداوند به فرشتگان اعالم 

 .4کندمیه در زمین خونریزی و فساد آفرینی کمیگویند: آیا کسی را میآنان به حضرتش 

                                                           

 .(8: مسش ) ﴾تَقْواها وَ فُجُورَها فَأَلْهَمَها﴿ .1

 نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ يَسْفِكُ وَ فيها يُفْسِدُ مَنْ فيها تَجْعَلُ أَ قالُوا خَليفَةً الْأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْمَالئِكَةِ رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ﴿. 4

 .(59 ،بقره) ﴾تَعْلَمُونَ ال ما أَعْلَمُ إِنِّي قالَ لَكَ
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رسد؛ چرا که میآغاز گشت و هرگز به پایان ن 1روشن است که فساد انسان که از همان ابتدا با قابیل    

که چرا اهل باطل بیش از طرفداران حق هستند و بنابراین در این؛ طبیعت انسان چنین سرشته شده است

اند تا ست که پنهان باشد. به همین خاطر است که پیامبران آمدهامری نی ،یابدمیچرا باطل بر حق غلبه 

های های نفسانی سوق دهند و برای انجام آن نعمتها را به سوی مکارم اخالق و دوری از خواهشانسان

 .اندداشتهطور مکرر اعالم را به مهای جهنبهشتی و عذاب

م بحرانی از کالم ایشان در نفی علم امام میثالحدید و ابنابیضمن طرح نظر ابن خوئیمیهاش. 4

طور ؤمنین از زمان و مکان شهادتش بهاند که امیرالمگوید: چگونه این دو توهم کردهمیزده شده و شگفت

ارزشی و دانسته است. این گمان فاسد و رأی بیمیاجمالی آگاه بوده است و آن دو را به تفصیل ن

کند و به کالم آن میو روایات اشاره  البالغهنهجدو به عباراتی از طرفدار است. وی سپس در نقد این بی

 فرماید:میحضرت به حارث همدانی که 
 

 قبال منافق أو مؤمن من  يرني يمت من همدان حار يا

2فعال ما و اسمه و بنعته  أعرفه و طرفه يعرفني
 

 

باشد، زمان مرگ خودش را میای حاضر است و از زمان مرگش آگاه چگونه کسی که نزد هر مرده    

 .(118-1/117: 1528 ،خوئیمیهاش)داند مین

رسد این نظر را مینظر ( به5/144 :1494 ،مجلسیایشان سپس با نقل کالم مرحوم عالمه مجلسی )    

شوند اطالعی ندارد، امکان میگوید: کسی که از اسباب تقدیر الهی که واقع پذیرد. مرحوم مجلسی میمی

شود، میکه خود را به هالکت نیندازد( و مکلف به آن تقدیرات ز آن محذورات برایش وجود دارد )اینفرار ا

چگونه ممکن است به فرار از آن تقدیرات مکلف شود، در غیر این  ،داندمیاما کسی که همه حوادث را 
در بسیاری ع( ائمه ) صورت الزم است هیچ یک از تقدیرات الهی در مورد او واقع نشود، بلکه )باید گفت(

ها مکلف به عمل به این علم نیستند. سپس مرحوم مجلسی مواردی از احادیث در خصوص علم از تکلیف

 نیحسنسبت به منافقین و علم امام ع( ) یعلص( و ) امبریپشناخت  ،به پیروز نشدن بر معاویهع( ) یعل

یک از ایشان مکلف به عمل به این علم گوید: هیچمیکند و مینشینی اهل کوفه را مطرح به عقبع( )

 اند بودند.نبودند، بلکه مکلف به عمل به همین شکلی که انجام داده

طور تفصیلی زمان شهادت و مکان بهع( ) علیپس روشن شد که : گیردمیمرحوم خوئی سپس نتیجه     

سؤال فرضی در مورد جمله:  گاه در پاسخ بهآن دانست و اشکال القاء در هالکت نیز دفع گردید.میآن را 

                                                           

 .(59 ،مائده) ﴾الْخاسِرينَ مِنَ فَأَصْبَحَ فَقَتَلَهُ أَخيهِ قَتْلَ نَفْسُهُ لَهُ وَّعَتْفَطَ﴿. 1

 است داده انجام را چهآن و او نام درست من و شناسدمى خوب مرا او» «بیندمى روبرو مرا منافق یا باشد مؤمن بمیرد کس هر همدانى حارث . اى4
 .دانممى
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 نظر دوم( را مطرح شد آورده است) همان نظر مجلسی "الْأَمْرِ هَذَا مَكْنُونِ عَنْ أَبْحَثُهَا الْأَيَّامَ أَطْرَدْتُ كَمْ"

 .(1/149: 1528 ،خوئیمی)هاش

مظلومیت  راز و سر غلبه باطل بر حق و علتع( ) یعلکه مراد از امر مکنون در کالم خالصه کالم آن    

پنهان کردن خداوند از همه آنهاست نه ع( ) یعلاهل حق است و منظور از پنهان کردن خداوند آن را از 
همچون کالم آن حضرت در پایان خطبه پنجم ع( ) یعلباشد. پس این کالم ع( ) یعلاینکه تنها مختص 

 الطَّوِيِّ فِي الْأَرْشِيَةِ اضْطِرَابَ لَاضْطَرَبْتُمْ بِهِ تُبُحْ لَوْ عِلْمٍ مَكْنُونِ عَلَى انْدَمَجْتُ بَلِ"فرماید: میاست که 

به خدا سوگند عالقه فرزند ابوطالب به مرگ از عالقه طفل شیرخوار به پستان مادر بیشتر است.( ) "الْبَعِيدَةِ

 ،سیدرضی) دییدرآعمیق به لرزه  یهاچاهدر  هاطناباما من از علوم و حوادثی آگاهم که اگر گویم همانند 
 .(24: 2 خطبه

 

 نقد این کالم

رسد این توجیه را مرحوم خوئی نپذیرفته است و از سر ناچاری به آن تن داده و در پایان جهت میبه نظر 
نیز با توجه به نقل کالم  قوت قلب خویش آن را به نظر مرحوم مجلسی که گذشت مهر تأیید زده است.

جز تن دادن به تقدیر الهی را  یاچارهئی معتقد است امام مجلسی در قبل از این باید گفت مرحوم خو
روشن است که  تواند پاسخ مناسبی باشد.میشود و نمیندارد. پر واضح است که این دیدگاه منجر به جبر 

 شود.میمعنا پاداش و مجازات بی ،مجبور بدانیم اعمالشانها را در اگر انسان

 نویسد:میدهد و میرد نقد و بررسی قرار کالم وی را مو مرحوم عالمه جعفری    

امیرالمؤمنین  کردارهاى و گفتارها از که گونههمان ،اوالً زیرا داد، قرار بررسى مورد باید را توجیه این    

 در و بود عالم پیوست،مى وقوع به او زمامدارى روزگار در که حوادث آن همه بر حضرت آن ،دیآیبرمع( )

 خبر آینده حوادث از فراوان طورهب و دانستممى را جریانات این من که فرمودمى صریحاً موارد از بعضى

 مفسران اتفاقبه و] دادمى خبر که غیبى امور آن و مرگ مسئله از ترتاریک حوادث، آن کهنیا ،ثانیاً. دادمى

 نظرهب بعید بسیار ،الثاًث. نبود[ یافتمى تحقق امور آن همه دیگران و الحدید ابى ابن مانند البالغهنهج

 و نداده تشخیص شدن گشوده قابل اسرار از را قدر و قضا ناگشودنى رازهاىع( امیرالمؤمنین ) که رسدمى
 آخر در خویى مرحوم کهنیا امّا. فرماید سپرى ناگشودنى رازهاى از کاوش و بحث به را فراوانى روزهاى

 از شما عقول زیرا» ،«بدارد پوشیده شما از را راز این کهنیا مگر نخواست خداوند و: »گویدمى جمالتش
 ظاهر زیرا است، حضرت آن کالم روشن بسیار ظاهر خالف «است ناتوان انگیزشگفت بسیار راز چنین فهم

 گشوده او خود براى مخفى راز آن که است فرموده سپرى را روزهایى که است نیا بزرگوار آن فرمایش
 .(452- 451 / 44 :1571 ،جعفری) جامعه مردم براى نه شود،

 جعفری یمحمدتقمه الع .5
 نویسد:میوی در شرح خویش ضمن نقد دیدگاه خوئی به نظرات دیگر نیز اشاره کرده و 
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 ابن و بحرانى میثمابن که است همان مبناى بر حضرت آن جمله توجیه و تفسیر در دیگر احتمال یک    

 امر، نهایت است، بوده آن خصوصیات بقیه و او قتل موقع حضرت آن منظور که اندشده متذکر الحدیدابى

 آگاهى حتى و شهادتش بهع( امیرالمؤمنین ) علم و آگاهى که بگیرند نظر در را لهأمس این که بود ضرورى
 خداوندى مطلق اختیار استمرار به حضرت آن اعتقاد با منافاتى هیچ شهادتش، خصوصیات به بزرگوار آن

 ﴾الْكِتابِ أُمُّ عِنْدَهُ وَ يُثْبِتُ وَ يَشاءُ ما اللَّهُ يَمْحُوا﴿ مبارکه آیه به نظر با شیعه معتقدات در که اتاثب و محو در

 او نزد در الکتابامّ و کندمى اثبات بخواهد را چهآن و کندمى محو بخواهد را چهآن خداوند) (51)رعد: 

 .(451 :همان) ندارد است، شده مصطلح ،«بدا» نام با و شده ثابت( است

 نویسد:میرو کند از این طریق مشکل را حل کند از اینمیایشان سپس به بحث بدا پرداخته و تالش     

 شامخ مقام به انسان ترینعارفص( اکرم ) پیامبر از پس کهع( امیرالمؤمنین ): بگوییم توانیممى حال
 و پلید آن دست با و مخصوص زمان آن در او تلق شدن مقرر که دانستمى همه از بهتر است، بوده ربوبى
 خداوندى بالغه مشیت برابر در تواندنمى قدر، و قضا قانون حسببه کوفه مسجد محراب در و األشقیا اشقى

 که است قطعى ؛ ونماید جلوگیرى خداوندى اراده نفوذ از و نموده مقاومت «اثبات و محو» بر
 درباره خداوندى نهائى مشیت کشف به داشت، واقعیات انکشاف هب که شدید اشتیاق با ع(امیرالمؤمنین)

 این درباره آیا کهنیبه ا آگاهى صدد در و پرداخته بود، داده او به سلم وص( اکرم ) پیامبر که خود قتل خبر
 از «بدا» امکان به جهت را مزبور حادثه خداوند ولى بود، برآمده نه یا گرفت خواهد صورت «بدا» حادثه،

 نیز آنان شهادت خصوصیات همه به السالمهمیعل ائمه علم درباره توجیه این. است داشته خفىم وى

 نظرهب بعید بسیار» که کردیم وارد این از پیش که انتقادى همان که کند اعتراض کسى اگر ؛ ودارد جریان

 صدد در و نداده صتشخی گشودنى اسرار با را قدر و قضا ناگشودنى رازهاىع( امیرالمؤمنین ) که رسدمى
 زیرا است، روشن اعتراض این پاسخ است، وارد نیز احتمال نیبه ا «آید بر ناگشودنى رازهاى شناخت

     خواهد «بدا» مشمول خصوصیاتش همه باع( ) نیرالمؤمنیام قتل آیا کهنیا شناخت براى کوشش الزمه
 صدد در و نداده تشخیص گشودن قابل راسرا از را ناگشودنى رازهاى بزرگوار آن که نیست آن نه یا گشت

 .(451-458 :همان) است آمده بر ناگشودنى راز شناخت
 

 نقد این دیدگاه

هر چند ایشان از الفاظ  ،خوئی و مجلسی است که عالمه با آن مخالفت کردمیاین نظر همان دیدگاه هاش
خ قابل قبولی ارائه نشده است. دیگری بهره برده است. خود وی نیز به این اشکال توجه کرده است اما پاس

چه ایشان به آن توجه کرده از اشکال مطرح شده ع( منافات دارد و باز هم چنان) یعلبا اختیار  همچنین

 مبرا نیست.
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ع( اکتفا ) یعلالحدید و رد آن تنها به دانستن ابیضمن طرح دیدگاه ابن مدرس وحید در شرح خویش .4

به زمان ع( ائمه )اما متون حدیثی فراوانی از اینکه ؛ نمایدمییر نکند و عبارت مورد بحث را تفسمی
 دهد.میمرگشان آگاه بودند ارائه 

چرا که آن  ،بینی حوادث گفتیم سازگاری نداردو پیشع( ) یعلچه در علم این تفسیر با توجه به آن    

ص( به من ) امبریپرا  هانیافرماید میدارد که از همه حوادث آگاه است نیز میحضرت به صراحت اعالم 

ی همهع( ) یعلص( از جزئیات شهادت آن حضرت آگاه باشد و به ) امبریپموزش داد. چگونه ممکن است آ

 .(19/54 :1528 ،دیمدرس وح) امور را نفرماید؟! آن
نویسد: چه بسا انسان خیالی و غافل و میضمن بحث ششم در ذیل این خطبه  ،محمدباقر محمودی .2

طور اجمال از این کالم حضرت برداشت کند که او به زمان شهادتش عالم نبوده است و آن را به متجاهل

 .از سوی گوینده آن استی یاما این اعتقاد خطا؛ دانسته استمیاز پیامبر 

های گوناگونی مطرح کرد و توان برای آن وجهمیاول آنکه این کالم حضرت دارای اجمالی است که     

توان یافت که با صاحب والیت و وصی رسول خدا و حافظ دین اسالم و شریعت میصحیح در آن وجهی 
ع( نسبت به ) یعلعدم تقابل با اخبار متواتر که داللت بر عالم بودن  تیو قابل ابدی منافات نداشته باشد

دارد. آن معنا  ،ص( و افاضه از جانب خداوند تبارك و تعالیخدا )هم با آموزش رسول  آن ،همه امور را دارد
با آن برخورد  هافتنهچه از خواستم به امر پنهانم و آنمیفراوانی  یهازمانچنین است: من بارها و در 

ام و یا در آینده تا رسیدن من به حق خویش و تسلط بر منصب خویش که همان خالفت است شما کرده

ا این دانشی پنهان است که تنها پاکان از را خبر دهم اما خداوند پنهان شدن آن را از شما اراده کرد، زیر

کردید و از میکردم شما آن را تباه میهایشان از آن اطالع دارند و اگر شما را از آن با خبر شک در قلب

 ورزیدید.میجهاد همراه من با دشمنانم که همان دشمنان خداوند هستند سستی 

 عَلَى انْدَمَجْتُ بَلِ": فرمایدمیخطبه پنجم است این کالم حضرت همچون کالم وی در آخر  ،براینبنا    

بنابراین منظور از ابای خداوند از  "الْبَعِيدَةِ الطَّوِيِّ فِي الْأَرْشِيَةِ اضْطِرَابَ لَاضْطَرَبْتُمْ بِهِ بُحْتُ لَوْ عِلْمٍ مَكْنُونِ

 ع(.) یعلاست نه پنهان شدن از ع( ) یعلآشکاری آن امر، پنهان شدن بر اصحاب 
 داند:میایشان سپس تأویل دیگری را نیز صحیح     

شدن  نائلشهادت در راه خدا و  "الْأَمْرِ هَذَا مَكْنُونِ عَنْ أَبْحَثُهَا الْأَيَّامَ أَطْرَدْتُ كَمْ"از این کالمش ع( ) یعل

سبت به به لقای حق و همراهی و همنشینی با صدیقان و شهدا و صالحان را اراده کرده است زیرا او از ن

اشتیاقش به شهادت هر روز آن را از  به خاطر نیبنابرا؛ تر استمرگ از طفل به پستان مادرش مأنوس

کرد، میرفت و شهادت را آرزو میکرد، اما به آن نرسید. هر روز به استقبال روز دیگر میخداوند درخواست 
داشت میت برسد، بلکه آن را مخفی کرد از اینکه آن حضرت قبل زمان مقدرش به شهادمیاما خداوند ابا 

پس به طرح س ،که مقدر فرموده است باقی نگه دارد. این احتمال دارای شواهدی استتا او را برای زمانی
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وی در بخش دیگر از کالم ضمن طرح همین تفسیر در  .(1/154 :1544 ،محمودی) پردازدمیشواهد 
ی که آن را اخت و در آن شتاب نکرد به خاطر مصالحنویسد: خداوند زمان آن را به تأخیر اندمیپایان 

 .(152 :)همان کردمیاقتضاء 

واجب است  ،اند ظاهر یا صریح و آشکار استاگر کالم آن حضرت در آنچه ایشان ادعا کرده کهآن دوم    

ها است یع( عالم به گرفتار) یعلهای قاطع متواتر وجود دارد که تأویل کردن کنار گذاشته شود، زیرا دلیل

تفاق افتاده است. ائمه فرموده بود ا کهچنانآنو  و از وقوع حوادث قبل از وقوعشان خبر داده است

چه تا چه بوده و آناهلل به آنع( اتفاق نظر دارند که ایشان با افاضه خداوند و وارثت از رسول) تیالباهل

محال است  اند. مثل اینکه:تدالل کردههای مختلف بر شکاکان اسقیامت خواهد بود عالمند و با صورت

یا  ؛ وخبرهای آسمان و زمین مانع گردداز گاه او را خداوند اطاعت از شخصی را بر جهانیان واجب کند آن

رشید هجری و امثال ایشان علم منایا و بالیا  ،میثم تمار ،فرمودند: وای بر شمامیائمه به شکاکان 
 با اختصار( ،)همان دین الهی و حافظان شریعت جاویدان آنها را ندانندممکن است قوام  چگونه دانستند.می
 

 (نقد )اوالً

این کالم را آن حضرت در بستر مجروح شدن از ضربت شمشیر فرموده است و یک خطبه در جمع . 1
ع( حضور ) نیحسع( و یا امام حسن )امام  همچون یمعصومقطع افراد  طوربهاصحاب نیست، در این جمع 

 ؟!چرا کالم حضرت ایشان آن را تباه کند ،دارند

که از این تعابیر در گذشته نیز حضرت برای اصحابش مطرح کرده است و خبر از آینده داده است چنان .4

 .آمدن غالیه علل دیگری دارد( به وجوداما کسی گمراه نگشت ) ،اشاره شد
ع( از همه امور ) یعلآید، وانگهی اگر می باز هم به تقدیر الهی آن را برگردانده شد و بوی جبر از آن .5

 کند.میداند زودتر از موعد آن را طلب نمیپس از آن امر مقدر نیز آگاهی دارد و چون آن را  ،آگاه است

اطالع از زمان شهادت دانستید. چه تفاوتی ع( را بی) یعل رآگاهانهیغبازهم شما  ،بر مبنای تفسیر دوم .4

که ایشان معتقدین را  به مورد اشتیاق و خبر نداشتن از شهادت وجود دارداز رسیدن  عدم اطالعبین 
 کند؟میغافل و متجاهل قلمداد  ،افرادی خیالی

 مورد مناقشه ارتباطی ندارد. به عبارتناظر بر اثبات علم امام است و  دوم روشن است که کالم    

 

 توضیح و تفسیر ما
رسد این فرمایش حضرت میف شارحان به عمل آمد به نظر با توجه به نقدی که نسبت به تفاسیر مختل

فرمایند میو یا پند و اندرزی است که  اندنشدهاست که هرگز مرتکب  ییخطاشبیه استغفار ائمه نسبت به 
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. 1باشندمیاز آن اندرزها هستند و قبل از اینکه آن را مطرح کنند عامل به آن  ازینیبخود  کهیدرحال
ع( بودند اما چون این ) نیحسع( و امام حسن )امام  همچون یمعصومك حاضر افراد هرچند در جمع اند

که  البالغهنهج 51که در نامه طور عام مطرح کرده است؛ چنانرسد، حضرت آن را بهمیکالم به آیندگان 

ه بنابراین امام هرچند معصوم است و نسبت به همه امور آگا؛ نویسدمیع( در نصیبین حسن )به امام 
 اما عموم مردم چنین نیستند.؛ باشدمی
زمان و مکان مرگ برای کسانی مخفی و پنهان است که هر آن در معرض خطا بوده و مرتکب خطا     
اما آنان که خداوند به عصمت ایشان گواهی داده است و از ابتدای عمر تا آخر عمر مرتکب هیچ  ،شوندمی

های عادی بنابراین منظور کالم حضرت خطاب به انسان؛ وندشمی از این امر استثنا ،شوندمیی نیخطا

ها اگر از زمان مرگ و است که از ویژگی عصمت و علم لدنی برخوردار نیستند. روشن است که انسان

و به مجرد اینکه  شوندی مرتکب یکنند تا زمان نزدیک به آن هر نوع خطامیمکان آن آگاه باشند تالش 

های اطرافمان اتفاق از مرگ که در تجربه یعدم آگاهو زاهد و مسلمان شوند. این زمان نزدیک شد عابد 

امر مکنون برای غیرمعصومین و از  نیبنابراست هاجهت کنترل هواهای نفسانی انسان میابزار مه ،افتدمی

 شما فرماید:مینی بودن مرگ را اعالم اطور مکرر ناگهرو آن حضرت بهاز این ع( است.) یعلجمله ایشان 

 داده شماه ب حرکت دستور وقت چه دانیدنمى و ایدکرده توقف ىیجا در که هستید کاروانى همچون
 .4شودمى
 

 گیرینتیجه
 از: عبارت استچه از این مقاله حاصل شد آنع( ) یعلدر تفسیر کالم امیرالمؤمنین 

کشته شدن در محراب آگاه  طور اجمالی ازحضرت از زمان و کیفیت شهادت خود اطالع نداشت اما به ک:ی

 بود.

را  "مَخْزُونٌ عِلْمٌ "و دانست میدو: آن حضرت از زمان و کیفیت شهادت خود مطلع بود و همه جزئیات را 

 ود:نمدیگر تفسیر  یاگونهبهباید 

 با ایشان بوده است. یزمانهایو اکه ع( با مردم و این) یعلهای حالت .1

 ."فس در هالکتالقاء ن"اتهام  خاطر دفعبه .4

 پنهان کرده است تا تقدیر بر آن حضرت جاری شود.ع( امام )خداوند متعال تفصیل امر شهادت را بر . 5
 کثرت و باطل یاران و اصحاب و باطل غلبه و حق اهل مظلومیت و مردم بر حق بودن مخفى .4

 .آن کنندگانکمک

                                                           

 .(429 :172 طبه)خ عَنْهَا قَبْلَكُمْ أَتَنَاهَى وَ إِلَّا مَعْصِيَةٍ عَنْ أَنْهَاكُمْ لَا وَ إِلَيْهَا أَسْبِقُكُمْ وَ إِلَّا طَاعَةٍ عَلَى أَحُثُّكُمْ مَا اللَّهِ وَ يإِنِّ النَّاسُ أَيُّهَا .1

 (.441 :127به )خط بِالسَّيْر يُؤْمَرُونَ مَتَى يَدْرُونَ لَا وُقُوفٍ كَرَكْبٍ أَنْتُمْ فَإِنَّمَا .4
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 .مصالحی که خداوند در زمان مرگ قرار داده است. 2
 .است داشته مخفى وى از «بدا» امکان به جهت را مزبور حادثه وندخدا .1
تا رسیدن به حق  ه استنمود آن برخورد در آینده با ایو  تاکنون ی کهیهافتنهخبر دادن به مردم از  .7

 خویش و تسلط بر منصب خالفت.
 ابای خداوند از اینکه آن حضرت قبل از زمان مقدرش به شهادت برسد. .8
 از کیفیت و جزئیات مرگ برای عامه مردم تا عاملی برای جلوگیری از خطاهای ایشان باشد.اطالع  .1
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-آشتیانى محمدرضا ترجمه ،البالغهنهجبر  اىفشردهشرح  و ایترجمه گو(، تابی) ------------- -
 .اول چاپ ،هدف :قم ،شیرازى مکارم اهللآية نظر زیر ،امامى محمدجعفر

 .نابی ،جابی ،البالغهنهجشرح  ،(1528)احمد  ،وحید مدرس -

 .سوم ، چاپللمالیینالعلم : داربیروت ،البالغةنهجظالل في  ،(1528) محمدجواد ،مغنیه -

 .اول چاپ ،دار المحجة البيضاء، االکرمدار الرسول  :بیروت ،البالغهنهجشرح  ،(1571على )عباس سید ،موسوى -

 .کتابچىاخوان :تهران ،البالغهنهجشرح تا(، )بی محمدباقر میرزا ،الهیجانىنواب -
 :تهران ،میانجىابراهیم سید: مصحح ،البالغهنهجشرح البراعة في منهاج  ،(1528اهلل )حبیب میرزا ،خوئىهاشمى -

 .چهارم چاپ ،مكتبة االسالمية

 


