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 چکیده

البالغـه سـرد   طـور سسـترده در نهـ    یکی از موضوعات مهمی که بـه 
هـا،  علی)ع( در ضـم  خببـه  است. امیرمؤمنان« إخبار از غیب»آمده، 

هـای  عمیـ،، پنهـانی  ها وکلمات قصار از معارف توحیدی بسـیار  نامه
ایـ  اخبـار   دهد. خلقت و بسیاری از حوادث سذشته و آینده خبر می

نه ادّعایی دروغ بود و نه ادّعایی صـحی  تـو م بـا فررفروشـیک بلکـه      
البالغـه و سـایر   شـده داشـت کـه شـروج نهـ      اهدافی دقی، و حساب

ها نکردندک شـاید بـه دلیـی اینکـه     کتابهای مربوطه توجه شایانی به آن
ها تصـری  نررمـود. حکومـت امـام علـی      حضرت بر علت بیان آنآن
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)ع( در شرایبی محقّ، شد که تنها ظاهری از اسالم باقی مانده بـود و  
عم، و محتوای دی  متحوّل شـده بـود. مـردم از پرسشـهای علمـی و      

ــد و مکــر و  ترســیری منــ  مــی ــت بودن ــاران در جهال ــر ی شــدند، اک 
ررسی شرایط و فضـای صـدور اخبـار    تزویرهای دشمنان بسیار بود. ب

غیبی، پژوهش حاضر را به سه هدف عمـده رهنمـون سشـت: الـ (     
افزایی امت اسالم، ترسیر آیـات قـرآن کـریم و اتبـات راببـ       معرفت

عنوان برتـری  مرّسـر پـز از رسـول خـدا ) ( بـا ایـ         عمی، امام به

یـت  ج( اتبات حقانکتاب آسمانیک ب( اتبات حقانیت امام نزد یارانک 
 .امام نزد دشمنان

 

علـی)ع(، فضـای صـدور حـدیث،     امیرمؤمنـان های کلیدی: واژه

 .  مغیبات، هدف إخبار از غیب

 

 . مقدمه1

سنجینــ  سـرنان علمـی، فرهنگــی، سیاسـی، اجتمــاعی و     البالغـه نهــ از آن زمـان کـه   

رضـی)ره(،  اخالقی حضرت علی )ع( به همت دانشمند بزرگ قرن چهارم هجـری، شـری   

شدک مورد توجه بسیاری از بزرسان دنیای اسالم و عرب و حتی خارج از آن قرار  سردآوری

 است.« غیب و اخبار غیبی»سرفت. یکی از برشهای مهم ای  اتر سر  از 

نظرات علما متراوت است. برخی نظیر « علم به غیب»پیرامون سسترۀ علم امام از جمله 

بیننـد و معتقدنـد   و خصوصـیاتش نمـی  شیخ انصاری نیازی به علم ترصـیلی بـه آن و حـدود    

دربارۀ عموم و خصو  و کیریت علـم اممـ  اطهـار )علـیهم السـالم( از روایتهـای مرتلـ         

آید، پز شایسته است آن را به خود ایشـان واسـذار کنـیم    آوری بدست نمیمبلب اطمینان

وط بـه  (. دست  دیگر از علما نظیر شیخ طوسی، مقام امامـت را مشـر  0/934، 9491)انصاری، 

ای نظیـر آخوندخراسـانی، حجـ     (. عـده 9/050، 9330دانند )طوسـی،  آساهی از غیب نمی

ــی      ــاه م ــده آس ــال و آین ــته، ح ــوادث سذش ــ  ح ــه هم ــی را ب ــانی،  اله ــد )خراس ، 9421دانن

(. عالمه طباطبایی)ره( معتقد است علم غیب کمتری  اتری در جریـان حـوادث   374و9/373
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، 9497رعـادی را بـا علـم عـادی خلـط نمـود )طباطبـایی،        خارجی ندارد و نباید ای  علـم غی 

دانـد. در یـ    (. لذا ایشان علم معصومی  )ع( را به امور خارجی دارای انـواعی مـی  93/910

، بصـامر ، کـافی نوع، امام معصوم به استناد روایات متواتری که در جوام  حدی ی شیعه نظیـر  

توانـد از راه  در هـر شـرایبی مـی    و کتابهای شیخ صدوق ضبط شـده، بـه ا ن خداونـد    بحار

نه از راه اکتساب( به حقای، جهان هستی آساه شودک خواه آن موارد محسوس )موهبت الهی 

باشند یا همچون حوادث سذشته و آینده و موجودات مجرّد، نامحسوس. در ایـ  علـم هـی     

دۀ انسـان  یابـد، زیـرا قضـای الهـی بـر آن تعّلـ، سرفتـه اسـت و ارا        ترلّ  و تغییری راه نمـی 

کمتری  تأتیری ندارد. هی  تکلیری با مالکیت ای  علم بـر عهـدۀ امـام نیسـت. در نـوع دوم،      

دهنـد و اسـر   اممه )علیهم السالم( مانند سایر افراد بشر در مجرای اختیار، اموری را انجام مـی 

رسند و اسر شرایط نامساعد باشـد،  علی و عوامی و اوضاع خارجی مواف، باشد، به هدف می

یابند. علم و آساهی امام بـر جزمیـات حـوادث عـالم تـأتیری در      به هدف خویش دست نمی

اسـت و دیگـران از   « خصوصیات منحصر به فرد امـام »اعمال اختیاری او ندارد. علمی که از 

کند با امام جـواد )ع(  رخجی نقی میفرجباشدک چنانکه محمدب می اولاند، نوع بهرهآن بی

کننـد کـه شـما بـه وزن     شسته بود. به ایشان عرض کرد: شیعیان ادّعا مـی در کنار رود دجله ن

ای از حضرت فرمود: آیـا خداونـد قـادر اسـت علـم آن را بـه پشـه       آب دجله علم دارید! آن

رخجی عرض کرد: بله. حضـرت فرمـود: إنّـا  کمـرعمل ع لعـی انْ م ـ م        مرلوقاتش ترویض کند؟

یعنی چنی  عنایتی را از سوی خداوند بر خویش تأییـد  (ک 931  ،9403ب علوضعت ه  )مسعودى، 

های خود در روی زمی  عبا نمود و تعجّب صحابی خویش را از هر آنچه خداوند به حجت

 دلیی دانست.  نماید، بی

-علی )ع( به عنوان اولی  امـام و جانشـی  رسـول   بر اساس نظر عالمان شیعه، امیرمؤمنان

جای کالم حضرت در جایا سؤال اینجاست که چرا آناز غیب آساهی دارد. اماکرم ) ( 

کنـد؟ آیـا   به ای  نوع علم تصـری  مـی   البالغهنه موض  از  992طور ویژه در ¬خویش و به

حضرت نیست؟ چه ضرورتی بر ابراز ای  چنی  عملکردی حاکی از فررفروشی و علجب آن

اسـت؟  صـورت سرفتـه   علم وجود دارد؟ تصری  به برخورداری از چنی  علمی با چه هـدفی 

 آیا امام علی )ع( به هدف خویش در بیان ای  علم اشاره کرده است؟
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علی )ع( نگاشـته شـده   و دیگر آتاری که دربارۀ اخبارغیبی حضرت البالغهنه شروج 

اند و تنهـا بـه  کـر حـوادث مقـرون بـه صـدور برخـی از مغیبـات          در ای  باره بح ی نگشوده

 اند.پرداخته

األخبار الواردۀ ع  معرف  اإلمام علی »، بح ی با عنوان 37در شرج خبب   الحدید بیاب 

فی  کر  مور غیبی   خبر بهـا اإلمـام تـمّ    »، فصلی با عنوان 10و در شرج خبب  « باألمور الغیبی 

علی )ع( سشوده است و مواردی افزون بر روایات سیّدرضی در مغیبات امیرمؤمنان« تحقّقت

: 36و خببــ   5/3: 53و  یــی خببــ   7/47و  0/036، 9373لحدیــد، ا بــیآورده اســت )ابــ 

 (.93/062: 13و حکمت  93/926: 035و خبب   6/330

نرـز قدسـیّ  امـام علـی)ع( را دارای     « کرامـات »می م بحرانـی در فصـلی بـا عنـوان     اب 

-بنـدد )ابـ   صورت افاضات خداوند متعال بـر آن نقـش مـی   داند که امور غیبی بهقابلیتی می

(. شارج و متکلّم شیعی  یـی خببـ  اول بـه رّد شـبه  اخـذ ایـ  مبالـب        62،  9403ی م، م

(. او ضـم   کـر   19پـردازد )همـان،    شگرت توحیدی از تورات یا آتار غیرمسلمانان مـی 

کنـد )ر.:: همـان،   ای نمـی دیگر اخبار غیبی امیرمؤمنان )ع( به مسأل  مـورد نظـر مـا اشـاره    

 966 ،456 ،472  .) 

های امام علـی )ع( را بـه ترصـیی از    ها و پیشگوییکه اخبار جنگ الصباغهه بصاحب 

هـا  حضـرت از  کـر آن  آوری کـرده، دربـارۀ هـدف آن   جمـ   البالغـه نهـ  کتابهای پیش از 

 (.043-5/046و  5/936و  964-5/951، 9421آورد )شوشتری، سرنی نمی

هـای  حـاکی از پیشـگویی  هـای  جای اتر خویش، وقتی به خببهعالمه جعرری در جای

-رسد، به اتبات قرآنی علم غیب بشر و اتبات تاریری علم غیب امـام مـی  امیرمؤمنان )ع( می

، 9371آورد )جعرـری،  ای نسبتاً طوالنی درباره غیب میپردازدک چنانکه در جلد دهم مقدمه

لحدیـد  ا بـی حضـرت را بـه منقـوالت ابـ     ( و پانزده مورد دیگر از إخبـار غیبـی آن  92/040

 34-92/33و 56-3/52ک برای دیگر مـوارد بنگریـد: همـان،    069-92/059افزاید )همان، می

 پردازد.هدف  کر ای  اخبار نمی( ولی ایشان نیز به322-96/016و

البالغـه و  البالغه و سانیده، مدار: نه الغدیر فی الکتاب والسنّ  و األدب، مصادر نه 
البالغـه، مـ    البالغـه، دراسـات فـی نهـ     غـه؟، اسـتناد نهـ    البالدف  الشبهات عنه، ما هو نهـ  
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از دیگر آتاری هستند که بـا وجـود توجـه بـه      البالغهالبالغه و إصال  نه المشکّکی  فی نه 

 اند.اخبار غیبی ای  کتاب، به هدف  کر ای  اخبار نپرداخته

رو در صـدد اسـت بـا دقـت بـه شـرایط و فضـای صـدور روایـات امـام           پژوهش پـیش 

حضـرت، بـه برخـی از اهـداف     علی)ع(، اوضاع حاکم بر جامع  اسـالمی و سـیاق کـالم آن   

 ایشان در  کر ای  اخبار دست یابد.

 

 . مفاهیم1-2

 اصطالح ودر لغت « غیب. »1-2-1

داللـت  « شـدن پنهـان »و « پنهـان »وص  و مصدری در زبان عربی است کـه بـر   « غیب»

ک راغـب  4/423، 9424فـارس،  ک اب 9/916، 9427ک جوهری، 4/454، 9492دارد )فراهیدی، 

(. ایـ  واهه  7/012، 9362ک مصـبروی،  3/340، 9425منظور، ک اب 696،  9490اصرهانی، 

منظـور،  اسـت )ابـ   « غاب  ی غ یبل»جم  بسته شده و فعی آن « غُیلوب»و « غ ی اب»های صورتبه

 (.3/343، 9423ک طریحی، 9/654، 9425

اند که همـه حـاکی از پوشـیدسی و    معانی دیگری  کر کرده« غیب»شناسان برای لغت

« م ـا اطم ـأنَّ م ـ ع األرضْ   »به دلیـی پنهـان بـودن حقیقـت در آن،      «الشَّ ُّ»پنهانی است، نظیر: 

چربـی سوسـرند کـه    « شعحْمل تعـرمبْ الشَّـاۀْ  »ها ناپیداست، برش سود و پست زمی  که از چشم

(. مصـبروی ایـ    654-9/657، 9425منظـور،  رد )ابـ  داها پنهـان مـی  بدن حیوان را از چشم

داند که به نسبت انواع معانی ای  کلمه، معنای غیـب نیـز تغییـر    می« شهادۀ»کلمه را در مقابی 

، یا نزد حـواسّ ظـاهری، یـا    کند. شهادۀ به معنای حضور استک خواه حضور مکانی باشدمی

 (.7/012، 9362نزد علم و یا نزد بصیرت انسان )مصبروی، 

یافتـ  معنـای لغـوی اسـتک یعنـی      نـزد مرسّـران قـرآن توسـعه    « غیب»معنای اصبالحی 

(. 9/46، 9497ک طباطبایى، 9/902، 9370ودر: انسان نیست )طبرسی، که مورد حزّچیزى

انـد، نظیـر خداونـد    ایشان در مصادی، آن موارد متعدّدی را بر اساس آیات قرآن  کر نموده

ــی،  ــال )حرب ــی،    0/699، 9425متع ــی )مقات ــد(، صــرات اله ــی از مجاه ــه نق ک 9/32، 9403ب

(، 9/06، 9403ربـاج(، دیـ  الهـی )تسـترى،      بیب به نقی از عباء 9/36، 9491حاتم،  بىاب 
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بـه   9/39، 9403جری (، قـرآن )مقاتـی،   ب به نقی از ا 9/923، 9423وحی )ابوالرتوج رازى، 

ــی از زرّ ــ نق ــی، ب ــیشک حرب ــوج رازى، ک 0/690، 9425حب ــی از   9/993، 9423ابوالرت ــه نق ب

قتیبـه،  ک ابـ  9/32، 9367دوزخ، رستاخیز، وعده و وعید )قمى،  النجود(، بهشت، بیب عاصم

از قول  9/36، 9491حاتم،  بى(، قعد ر )اب 9/73، 9490به نقی از قتادهک طبری،  49،  9373

، 9425ع ( و زمـان ظهـور او )صـدوق،    غایب )(، مهدی9/34، 9400عبیه،  سلمک اب ب زید

ان ) ( و احادیث عبدان از رسولب ، بر اساس حدیث جابر9/904، 9496ک بحرانى، 97 

 ابوالقاسم از امام صادق )ع((.ب ک یر رقّی و یحییب داود

 

 البالغهدر نهج« غیب.»1-2-2

مـه جعرـری در شـرج    ای دارد. عالکاربرد سسترده البالغهنه در « غیب»لرظ و مرهوم 

را عبارت از حقای، دور از دیدساه انسان دانسته کـه دو مرهـوم   « غیب»خویش بر ای  کتاب، 

عامّ و خا ّ دارد. مرهوم عامّ به هر حقیقتی اشاره دارد که به دلیی وجود موان  از دید انسان 

اشـاره  غایب است. مرهوم خا ّ به حقای، پشت پردۀ واقعیات و رویـدادهای عـالم طبیعـت    

، 9371ها نـدارد )جعرـری،   دارد که حواسّ،  ه  و دیگر ابزار شناخت معمولی راهی به آن

دانـد کـه   را هـر آن چیـزی مـی   « غیب» ،منهاج البراعه(. عالمه خویی نیز در 92/043و  3/59

به دلیی عدم استعداد «  ات و صرات الهی»علم و مأخذش از خالی، پنهان است، خواه مانند 

حکمـت و مصـلحت الهـی بـر پنهـان      « زمان قیامت»ر: انسان باشد و خواه مانند و قابلیت د

هر چیـزی  « غیب»(. بر ای  اساس در نوشتار حاضر 6/390، 9426بودنش اقتضا کند )خویی، 

است )متعلّ، به عالم مادّه یا معنا( که از حزّ و در: انسان خارج باشد. حتـی اسـر کلیـات    

ی جزمیـات آن در کـالم نبـوی منقـول از صـحابه وجـود       اموری در قرآن  کر شده باشد ولـ 

 شود.اش از سوی امیرمؤمنان )ع( إخبار غیبی محسوب مینداشته باشد، ارامه

 10در صد و ده موض   کر شده است. بـه ترکیـ  در   « غیب»موضوع  البالغهنه در 

 (.13-54،  9310کلمات قصار )ر.:: بهادری،  99خببه، ی  نامه و  

دهـد  ( در یازده مورد از آساهی خـویش بـه امـور پنهـان هسـتی خبـر مـی       امام علی )ع

-(. از آن935، 934 ،947هــای و حکمــت 931، 902، 996، 13، 37، 92، 5، 4هــای )خببــه
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حضـرت پیشـنهاد قیـام در برابـر     ساعده به آنجمله وقتی ابوسریان پز از ماجرای سقیر  بنی

پرده برداشت و دربارۀ فلسـر  سـکوت خـویش    خلیر  اول داد، ایشان از هدف شوم سوینده 

 فرمود: در برابر انتراب خلیره

ب یْ انمد م جْتل ع لعى م کمنُونْ ع لمم لعوْ بلحْتل بْه  العضمـبعرعبْتُمل اضمـب رعاب  االْرْش ـی  ْ فـی البَّـوْی       »...

ر انـدامتان افتـد   دارم که اسر آشکار کـنم لـرزه بـ   ( اما اسراری نهرته در دل 5)خبب  « الب ع ید ۀْ

 لرزد.که طناب فرو شده در چاه میچونان

سویـد  هـای هسـتی مـی   حضرت در سه مورد از ناآساهی خویش به برخی از پنهانیآن

برد، از تالش فراوانش در بستر شهادت به سر می(. چنانکه وقتی 962، 941، 903ی ها)خببه

لهی بـر پنهـان مانـدن ایـ  امـر      در پی سشودن راز نهرت  مرگ سر  سرت و اینکه خواست ا

 است.تعلّ، سرفته

کعْم  عطمرعدْتل االعیَّام   عبْح  ُه ا ع ـ م م کمُنـوْن هـذعا االعْمـرْ، فعـأعب ى انُ إاْلَّ إْخمرعـاء هل، ه یْه ـات  ع لمـم          »

هـا نمـودم، ولـی    ( چه روزساران که برای دانسـت  راز اجـی کنجکـاوی   941خبب  « )م رمزُونٌ

تـرش دارد. هیهـات، دانشـی اسـت در خزانـ       تعالی آن بود که هر بار پوشـیده مشیّت خدای 

 اسرار.

کنـد کـه اخبـار غیبـی را از پیـامبر) (      متّقیـان)ع( در پـن  خببـه تصـری  مـی     موالی

، البراعـه منهـاج کـه صـاحب   طوری(. به975، 956، 903، 929، 96های است )خببهفراسرفته

جملـه امـام   (. از آن9/5، 9426دانـد )خـویی،   ر نبوی میآن را رشحاتی از کالم الهی و سرتا

 فرمود:

و الَّذ ی ب ع  عهل بْالح ،ِّ و اصْبعرعاهل ع لعى المرعلم،ْ، م ا  عنمب ،ُ إالَّ ص ـاد قاً و  قعـدْ ع هْـد  إْلعـیَّ بْـذل         »...

ته و راستی به رسـالت مبعـوث داشـ   کسی که محمد) ( را بهسوسند به( 975خبب  ) «کُلِّه ...

ان ) ( مـرا از  سـویم کـه رسـول   راستی سر  نمـی او را از هم  آفریدسان برسزیده، جز به

 همه چیز آساه ساخته است...

سازد که بر اساس زمان بـه  مصداق خبر غیبی را آشکار میعلی)ع( حدود نود حضرت

 شود:پن  دسته تقسیم می
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زمـان و مکـان اسـت، ماننـد     دهد کـه فـارغ از   دست  اول از حقای، عالم خلقت خبر می

، 923، 16، 14، 19، 12، 35، 33، 65، 41، 0، 9های شناخت مافوق بشری از خداوند )خببه

(، شناخت 093، 910، 936، 935، 930، 971، 973، 963، 962، 955، 950، 933، 930، 921

(، شـنیدن صـدای شـیبان    917، 990، 921، 19، 9های ها و وظای  فرشتگان )خببهویژسی

شناسـی: خببـ    ، زیسـت 65و94های علـوم مرتلـ  )فیزیـ : خببـ      ( و شگرتی910خبب  )

 (.099شناسی: خبب  ، زمی 3و حکمت935، 960

 (.964، 33، 3های هاست )خببهدست  دوم مربوط به ضمیر و حاالت درونی انسان

 (.19و9های دست  سوم مربوط به سذشت  دور و حوادث آغاز آفرینش است )خببه

ــان )ع(    دســت  چ ــت اســالم در عصــر حضــور امیرمؤمن ــه سرنوشــت امّ ــوط ب هــارم مرب

حضرت تا قیام آخـری  منجـی   (، پز از شهادت آن931، 903، 62، 51، 53، 36های )خببه

، 903، 996، 923، 925، 923، 920، 929، 13، 13، 37، 73، 57، 47، 90هـای  )ع ( )خببـه 

ــ  937، 966، 953، 959، 947، 944، 933 ــای حکمــت ،55، نام ( و 463، 464، 361، 920ه

، غرامب کالم امام شمارۀ 930، 952، 933، 13های زمان ظهور حضرت مهدی )ع ( )خببه

 ( است. 021، حکمت 9

و دست  پنجم مربوط به حوادث پز از عالم دنیا، یعنی برزخ و در نهایت قیامـت اسـت   

 (.921، 33، 09، 02های )خببه

 

 فضای صدور حدیث .1-2-3

بـا آیـات   « فضـای نـزول آیـات   »با حدیث، همانند رابب  « فضای صدور حدیث»رابب  

قرآن کریم استک یعنی راهیابی به معارف احادیث تا حدودی در سرو آسـاهی از شـرایط و   

بـرداری از اوضـاع   اوضاع جامع  اسالمی در عصر حضور معصوم )ع( است. کشـ  و پـرده  

یط خاصـی کـه همزمـان بـا صـدور حـدیث از       های مردم، رخـدادها و شـرا  عمومی، ویژسی

 شود. راهنما می« فضای صدور حدیث»پیوندد، به معصوم )ع( در جامع  اسالمی به وقوع می

تراوتهـایی وجـود دارد   « فضـای نـزول آیـات   »و « شأن نـزول آیـات  »همچنان که میان 

نیـز  « فضـای صـدور حـدیث   »و « شأن صدور حـدیث »(، میان 9/036، 9373)جوادی آملی، 
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تنها ناظر به تـأتیر  « شأن صدور حدیث»توان چنی  تمایزاتی در نظر سرفت. از جمله اینکه می

از « فضـای صـدور حـدیث   »ی  جانب  رخدادهای خا ّ بر صدور ی  روایت استک ولـی  

-تعامی و تعاطی )تأتیر دو جانبه( جوّ حاکم بر جامعه با صدور روایت از معصوم پـرده برمـی  

کم بر جامعه مقتضی صدور حـدیث اسـت و هـم صـدور حـدیث،      داردک یعنی هم فضای حا

 دهد.فضای جامعه را تغییر می

، همانند کمیـت  «فضای صدور»در برابر روایات « شأن صدور احادیث»کمیت روایات 

طورکـه مرسـران قـرآن    استک یعنی همـان « فضای نزول»در برابر « شأن نزول آیات»روایات 

انـد  پرداختـه « فضـای نـزول  »و کمتر به  9نشان داده« ل آیاتشأن نزو»ای به تبیی  اهتمام ویژه

و  غرلـت کـرده  « فضای صدور روایات»(، محدّتان نیز از  کر 9/035، 9373)جوادی آملی، 

 اند.توجه نموده« شأن صدور»فقط به روایات 

 

 . بحث2

 . اهداف امام علی )ع( از بیان مغیبات2-1

هـا دیـده   هـا و حکمـت  هـا، نامـه  ه برش خببهدر هر س البالغهنه مصادی، اخبار غیبی 

حضـرت هیچگـاه بـر هـدف خـویش از      سازد که آنشود. بررسی مت  روایات روش  میمی

بیان مغیبات تصری  ننمود. ای  مبلب سـواه  آن اسـت کـه امـام علـی )ع( شـرایط و فضـای        

سـی فضـای   دانست. لذا با توجه به نقشی که بررصدور کالم را برای فهم مراطبان کافی می

هـا از صـدور روایـات    صدور حدیث در فهم مراد سوینده دارد، حتی پـز از سذشـت قـرن   

مغیبات، باید شرایط آن روزسار را بررسی نمود تا علت اینکه امیرمؤمنان )ع( به اعالم اخبار 

 غیبی پرداخت، روش  شود.

  دوران هـای برافراشـت  موالی متقیان )ع( زمانی به حکومت رسید که بسیاری از سـتون 

رسالت فرو ریرته بود و اندیشه و عمی جامع  اسالمی بـا قـرآن و سـنت نبـوی ) ( فاصـل       

شان محروم بسیار سرفته بود. از ی  سو مردم از ترسیر آیات قرآن به فراخور زمان و احتیاج

                                                 
سنّت به چندی  هزار و در کتابهای شیعه به چند صد مورد به قول عالمه طباطبایی، اینگونه احادیث در کتابهای اهی 9

 (923:  9313رسد. )ر.:: طباطبایی، می



 هالبالغدر نهج باتیاهداف ذکر مغ یواکاو   34

 

عنـوان  بـه -شـد  بودند و احکام و معارف کتاب الهی چنانکه بایـد اسـتنباط و اسـترراج نمـی    

، 9490سـورۀ عـبز )طبـری،     39در آیـ   «  بّـاً »آسـاهی خلیرـ  اول و دوم بـه معنـای     نمونه نا

( و یا سوشزد نمـودن  725و4/724، 9427ک زمرشری، 0/594تا، نیشابوری، بیک حاکم32/33

خبای خلیر  دوم در احکام مهریه توسط یکی از بانوان که منجر به بیان ای  تعابیر از خلیرـه  

-ترند حتی عروس)هم  مردم از عمر فقیه« هل م   علم ر حتّی ر بّاتل الح جالْکُیُّ النّاسْ  فقع»شد: 

)بانویی صـحی  سرـت و عمـر اشـتباه کـرد(      «  صاب ت إمر ۀٌ و  خبعاع علم ر»نشی ( و های حجله

 (.5/11، 9364ک قرطبی، 9/419، 9427ک زمرشری، 0/976تا، )حاکم نیشابوری، بی

تـا،  سـعد، بـی  خدا ) ( ممنـوع بـود )ابـ    ات رسولاز سوی دیگر بیان و نگارش روای

حضـرت بـرای   ( و سـرنان راهگشـای آن  9/90تـا،  ک مسلم، بـی 9/35، 9341ک دارمی، 0/337

و طهـارت   بیـت عصـمت  ها پنهان مانده بود. مردم از منزلت و شرافت اهیسالیان سال در دل

موشی قرار داده بود، بلکه از )ع( ناآساه بودند و ای  سیاست نه تنها روایات را در معرض فرا

کرد. از ایـ  رو امـام علـی    علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه جلوسیری میرشد و بالندسی 

زدۀ امت اسـالم را بـه سـاحی    نمود تا کشتی طوفان)ع( در همه حال در حدّ توانش تالش می

ومـت  سال برای حرظ وحدت مسلمانان و قـدرت نظـام اسـالمی، بـا حک     05آرامش برساند. 

هـا داد )بـرای   خلرا همکاری نمود و در امور علمـی، سیاسـی، قضـایی و اقتصـادی مشـورت     

(، پز از آن وقتی در 992-16،  9334ها به ترکی  عصر هر خلیره بنگرید: دانش، نمونه

زمامـداری مسـلمانان را    -و نه میی و رغبت-هجری، با تجمّ  مردم بر حسب وظیره  35سال 

های نبـوی آغـاز کـرد و در    (، انقالبی دیگر با مبانی و روش963خبب  البالغه،پذیرفت )نه 

خدا ) ( سام پیش نهـاد تـا تمـدّن    وکاست بر مبنای طرج رسولها بدون هی  کمهم  زمینه

عنوان تمدّن برتر، به سراسـر جهـان صـادر کنـد. آن امـام همـام)ع( در       نهادۀ ایشان را بهبنیان

   سال  خویش، مردم را چنی  با شیوۀ کارش آشنا نمود:آغاز سکّانداری حکومت  قریبْ پن

بدانید که بار دیگر هماننـد روزسـاری کـه خداونـد پیامبرتـان را مبعـوث داشـت، در        »

حـ، فرسـتاد، در غربـال    که محمد ) ( را بـه کسیاید. سوسند بهمعرض آزمایش واق  شده

که در هاییردد یا همانند دانهشوید تا صال  از فاسد جدا سهم ریرته و غربال میآزمایش به
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تـان شـود و   تری  شما بـاالتری  شویدک پز پستزیر و زبر می ریزند تا جوش آید،دیگ می

 (96البالغه، خبب  )نه « ترینتان.تان پستباالتری 

برخـی از   دستۀ  اول حضـرت صـ  کشـیدند:    بر ای  اسـاس، سـه سـروه مقابـی آن    

المـال و  از امتیازات عصر خلرا در برخـورداری از  بیـت  مندی اصحاب کبار بودند که با بهره

-غنامم، زندسی مرفّهی داشتند و با حذف ای  امکانات، همسنگ دیگران شده بودند )تقرـی 

خدا ) (، حقـد  کسانی که از همان عصر حضور رسول دسۀ  دوم(. 9/75، 9355کوفی، 

 دستۀ  ست م  تافـت و  مـی های امام و خاندان رسالت)ع( را برنو حسدشان فضایی و برتری

های ریرتـه شـده در عصـر جاهلیـت بـه دسـت       مردمانی که سالیان سال به دنبال تالفی خون

(. ایـ   3/932، 9371شهرآشـوب،  ابـ  ک 9/15، 9423)طبرسـی،   طالب )ع( بودنـد  بیب علی

ای دور بهانـه های معرفتی مردم آن روزسـار بهـره جسـتند، هـر زمـان بـه      مجموعه، از کاستی

ر جم  شدند و مشکالتی را بر حکومت امام تحمیی کردندک جنگهای جمـی، صـری    یکدیگ

 و نهروان، بارزتری  نمون  آن بود.

کرد بـا راهکارهـای   افروزی نبود و تالش میمتقیان )ع( هیچگاه درصدد جنگموالی

افزایـی کنـد و از لبمـات    مرتل  اعمّ از دعا، روشـنگری، موعظـه و اتمـام حجـت معرفـت     

خـوردۀ میـدان   گ در عالم اسالم پیشگیری نماید و یا حداقی افراد نـادان و بـازی  سنگی  جن

مکر و تزویر را از ص  رویارویان بـا امـام مسـلمی  خـارج سـازد. امیرمؤمنـان )ع( نـه تنهـا         

ویـژه  بـه -سذاشـت، بلکـه ایشـان را در هـر زمینـه      جواب نمیسؤاالت و ابهامات مردم را بی

کرد تا هم شناخت ایشـان از معـارف اسـالم افـزون     پرسش می تشوی، به -ترسیر آیات قرآن

 سردد و هم فضایی امام را دریابند.

س لُونی ع  کتابْ انْ فعإنّه لیز  م ـ  آیـ إ إلّـا و قعـد ع رعفـتل بْلعیـیإ       »فرمود: حضرت میآن

ای نیست، آیه )در مورد کتاب خدا از م  بپرسید. همانا« نعزعلعت  م بْنعهارإ، فی س هیإ  م فی ج ب یإ

-سعد، بـی شناسم در شب نازل شده یا روز، در دشت نازل شده یا در کوه( )اب جز آنکه می

ــا،  ــوارد ر.:: صــنعانی،  0/333ت ــرای دیگــر م ک 5/052، 9493ک ســمعانی، 3/049، 9492ک ب

مسـیّب تعبیـر مشـهور     یی ترسیر سوره  اریات(. به سواهی سعیدب  3/304تا، سمرقندی، بی

- بـی بـ  کز از صحابه و عالمان اسالم غیر از علـی ح،، هی را به« ی قعبْیع  ن تعرمق دلون یس لُون »
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مسـیّب  الحدید بر سر  سـعیدب  ابی( و اب 3/9923، 9490عبدالبرّ، طالب )ع( بیان نکرد )اب 

(. هر کز جـز امـام علـی )ع( در طـول     93/926، 9373الحدید،  بیادّعای اجماع دارد )اب 

ــاریخ،  ــدّعیان:     ت ــ  م ــ  ای ــدک از جمل ــود، مرتضــ  سردی ــه پرســش از خــویش نم ــوت ب دع

، 9495عسـاکر،  هــ( )ابـ   927)م بعـد از   مغیـرۀ ولیـدب  ب هشاماسماعیی ب ب هشامب ابراهیم

عبـدالبرّ،  دعامـه )ابـ   بـ  (، قتـادۀ 93/965، 9497سلیمان )خبیب بغـدادی،  ب (، مقاتی7/069

، 9334عـاملی،  یـونز جـوزی )ابـ   ( و ابـ  0/755تـا،  هبـی، بـی  (، شافعی ) 957و956تا، بی

 ( هستند.9/093

إخبار »سیری از علی)ع( برای روشنگری در جامعه بهرهیکی از راهکارهای امیرمؤمنان

بصـیرت و  »ای که شایان توجه است و غرلت از آن، مـا را از در: فضـیلت   بود. نکته« غیبی

طـور ابتـدایی   هـا کـه بـه   ، اینکه إخبار غیبی چـه آن داردحضرت محروم میآن« شناسیزمان

ها که در پاسخ سؤال فـردی  ( و چه آن55و نام   964، 903، 36، 33های البالغه، خببه)نه 

اند، همگی جـزء نظـام تربیتـی امـام و بـا هـدف       ( صادر شده903 ،13 ،51های )همان، خببه

زبینانـه شـرایط سیاسـی، نظـامی،     انـد. ایشـان در همـه حـال بـا نگـاه تی      خاصّی صورت سرفته

هـا و  هـا و نامـه  کرد و تمام حرکات و سکنات، خببهفرهنگی و اجتماعی جامعه را رصد می

توان هایشان حکیمانه و با توجه کامی بودک بنابرای  با بررسی جوّ حاکم بر جامعه میحکمت

است، نامـی شـد    سویی برای امام شدهبه در: اموری که منجر به کاربرد ای  شیوه از سر 

حضرت را در  کر مغیبات اسـتنباط نمـود. برخـی    و از رهگذر آن، اهداف واالی تربیتی آن

 تری  اهداف از ای  قرار است:از مهم

 

 .تبیین معارف ت حیدی و کمک به فهم بیشۀر قرآن2-1-1

هدف بنیادی هم  انبیا و رسوالن، و اصی و اساس ادیـان الهـی اسـت. مـوالی     « توحید»

کوشـید  حضرت های متعدّدی به بیان معارف توحیدی پرداخت. آنان علی)ع( در خببهمتّقی

تا معانی عمی، و پرمغـز را در حـّد امکـان بـرای اّمـت خـویش بیـان نمایـد. اهمیـت مسـامی           

دلیـی  توحیدی در نزد او بدان حدّ بود که وقتی در بحبوحـ  جنـگ جمـی، یـ  اعرابـی بـه      
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مـان   شم و ناراحتی یاران امام مواجه شد، امیرمؤمنـان )ع(  سؤال از واحد بودن خداوند، با خ

 آنان شد و فرمود:

( 33،  9313)صـدوق،  « فعإْنَّ الَّذ ی یلرْیدلهل المأععْرعابْیُّ هلو  الَّـذ ی نُرْیـدلهل م ـ ع المقعـوْم     د علوهل»

 م!  خواهیخواهد، همان چیزی است که ما از ای  قوم میرهایش کنید! چیزی که اعرابی می

هـای مرلوقـات مجـرّد چنـان     حضرت در بیان اوصـاف خداونـد متعـال و ویژسـی    آن 

-سیـری بـی  زده کرده و بهـره است که شنوندسان را شگرتمضامی  عالی را به الراظ آورده

است. توصیرات فرابشری، اصبالحات، خوبی آشکار نمودهکریم را بهبدیی خویش از قرآن

مـورد از   04ول و حتی غیرقابی در: تا اعصـار آینـده، در   تعابیر و تقسیمات منبقی غیرمعم

خـوبی مللهْـم بـودن سوینـدۀ آن را از معـارف و      مشـهود اسـت و بـه    البالغـه نهـ  هـای  خببه

، 921، 923، 16، 14، 19، 12، 35، 33، 41، 0، 9 هایرساند )خببههای بلند قرآن میآموزه

(، از سوی دیگر 093، 910، 936، 935 ،930، 971، 973، 963، 962، 955، 950، 933، 930

کـریم در  بیان استداللهای قرآنی، کاربرد داللتهای مبابقی، تالزمی و تضـمّنی آیـات قـرآن   

سـاز  دهد )ر.:: نییبر اهتمام امیرمؤمنان )ع( بر مسأله توحید سواهی می البالغهنه عبارات 

ع( در خببـ  اول، افکـار   (. بـه عنـوان نمونـه امـام علـی )     910-979،  9310و بابااحمدی، 

داند و صرات خداوند را از هر حدّ و مرز مبـرّا  اندیش را از در:  ات الهی ناتوان میهرف

ای از سونـه کـه توصـی  کامـی او نـاممک  اسـت. ایشـان در ادامـه بـه        طـوری شماردک بـه می

تعـالی از  خداشناسی، کمال شـناخت، بـاور، تصـدی،، توحیـد، اخـال  و تنزیـه  ات بـاری       

شـوند و ایـ  در حـالی    سوید که همگان مسحور شـناخت او مـی  رات مرلوقات سر  میص

است که از نزدی  کردن خدا به مرلوقات، تصوّر اجزا، اشاره، شمارش و دانسـت  زمـان و   

 کند:مکان برای او نهی می

لتَّصْـد ی،ْ بْـه  تعوْح یـدلهل و کعم ـالُ      عوَّلُ الد ی ْ م عْرْفعتُهل و کعم الُ م عْرْفعت ـه  التَّصْـد ی،ُ بْـه  و کعم ـالُ ا    »

تعوْح ید ه  المإْخملعا ل لعـهل و کعم ـاُل المإْخملعـاْ  لعـهل نعرمـیل الص ـرعات  ع نمـهل ل شعـه اد ۀْ ُکـیِّ ص ـرع إ  عنَّه ـا غعْیـرُ             

ح انعهل فعقعدْ قعرعنعهل و  م  م قعرعنعـهل  المم وْصلوف  و  شعه اد ۀْ کُیِّ م وْصلوفٍ  عنَّهل غعیْرُ الص رع ْ فعم  م و ص    اللَّه  سلبْ

ج هْلعهل فعقعدْ  عشعار  إْلعیْه  و  م ـ م  عشعـار  إْلعیْـه      فعقعدْ تعنَّاهل و  م  م تعنَّاهل فعقعدْ ج زَّ عهل و  م  م ج زَّ عهل فعقعدْ ج هْلعهل و  م  م

« فعقعـْد ضعـمَّنعهل و  م ـ م قعـالع ع لعـام  فعقعـْد  عخملعـى م نمـهل...         فعقعدْ ح دَّهل و  م  م ح دَّهل فعقعدْ ع دَّهل و  م  م قعالع ف یم 
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البالغه، خبب  اول( )آغاز دیـ  شـناخت اوسـت، و کمـال شـناختش بـاور کـردن او، و        )نه 

نهایت باور کردنش یگانه دانست  او، و غایت یگانه دانستنش اخـال  بـه او، و حـدّ اعـالى     

( از اوست، چه اینکه هر صرتى سواه ایـ  اسـت کـه    اخال  به او نرى صرات )زامد بر  ات

غیر موصوف است، و هر موصوفى شاهد بر ای  است که غیر صـرت اسـت. پـز هـر کـز      

خداى سبحان را با صرتى وص  کند او را با قرینى پیوند داده، و هر که او را با قرینى پیوند 

سته، و هر که او را داراى دهد دوتایش انگاشته، و هر که دوتایش انگارد داراى اجزایش دان

اجزاء بدانـد حقیقـت او را نرهمیـده، و هـر کـه حقیقـت او را نرهمیـد بـرایش جهـت اشـاره           

پنداشته، و هـر کـه بـراى او جهـت اشـاره پنـدارد محـدودش بـه حسـاب آورده، و هـر کـه            

اش آورده، و کسى که سوید: در چیست؟ حضـرتش  محدودش بداند چون معدود به شماره

یزى درآورده، و آن که سرت: بر فراز چیست؟ آن را خالى از او تصور کرده را در ضم  چ

 است.(

« هلو  المـأعوَّلُ و االعمخ ـرُ و الظَّـاه رُ و المب ـاط  ُ    »همانند آی   البالغهنه برخی از مبالب توحیدی 

شـمارد، دارای چنـان   ( که صرات اول و آخر و ظاهر و باط  را برای خداوند برمی3)حدید/

و هرفایی است که تاریخ و فرهنگ اعراب معاصر امام علی )ع( از عجـز در: و فهـم   عم، 

عموم مردم حکایت داردک لیک  بینش فرازمـانی و فرامکـانی امیرمؤمنـان )ع( سـبب شـد تـا       

بهـره  ایشان صرفًا بـه خـاطر عـدم در: معاصـران، آینـدسان را از حقـای، ارزشـمند آن بـی        

انـد،  دریافـت کـرده   البالغـه نه بعد، از معارف توحیدی  هاینگذارد. معارفی که مردم سده

 حضرت است.به مراتب بیش از دریافتهای معاصران آن

کریم، موالی متّقیان )ع( روش حمد و در کنار توضی  و ترسیر معارف توحیدی قرآن

آموزد. ایشان امامی است که در سلو: م  الرل، م  الرل، تنا و مناجات الهی را به بشر می

بـرد و هیبـت و عظمـت    لی الح،ّ، دست بشر خاکی را به سوی آستان بلنـد ربـوبی بـاال مـی    إ

 سازد.کالمی با او برای مردم آشکار میخال، را در کنار امکان انز و هم

ها با حمد الهـی را تأدیـب خلـ، بـه     ، سرّ شروع خببهالبالغهنه می م بحرانی شارج اب 

ها همیشه خداوند را ناظر بر کـالم  داند تا انسانای او میهلزوم تنای خدا و اعتراف به نعمت

 (.75،  9403می م، و اعمالشان بدانند )اب 
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کـریم، بیـان جزمیـات آغـاز     سیـری از قـرآن  از سرنان امام علی )ع( در ترسـیر و بهـره  

آفرینش هسـتی اسـت. اینگونـه دقـای، و ظرایـ  در کـالم مـوال چنـان اسـت کـه نظریـات            

عنـوان نمونـه   انـد. بـه  ز بارها طرج و ردّ شدن به سر  امـام نزدیـ  شـده   شناسی پز اهستی

فرمـوده، شـبیه نظریـ     « هـا و زمـی   شکافت  فضـا و خلقـت آسـمان   »حضرت دربارۀ آنچه آن

 9زمـی  اسـت.  شناسـان مغـربْ  است که نتیج  آخری  تالشهای فکری سیتی« بانگانرجار مه»

 فرماید:آنجا که می

سلبْح انعهل فعتم،ع األجْو اء ، و شع،َّ األرْج اء ، و س کعام    العهو اء ، فأعجرعی ف یه ا م اءً ملتعالط مـاً  تُمَّ  عنمشعأع »

آنگـاه   (9)خببـ   « تعیَّارلهل، ملتعراک ماً ز خَّارلهل، ح م لعهل ع لعى م تم ْ الرِّی ْ المع اص رع ْ، و الزَّعْزععْ المقعاص ـرع ْ... 

ته را پدید آورد و به هر سـو راهـى سشـود و هـواى فـرازی  را      خدای سبحان فضاهاى شکاف

بادى و آن را بر پشت بیافرید و در آن آبى متالطم و متراکم با موجهاى دمان جاری ساخت 

 زا نهاد...و زندۀ توفان  سرت

هـا را بـه وسـعت دانـش     ها، توجه انسـان اینگونه سرنان امیرمؤمنان )ع( در تمام دوران

کریم و روایـات نبـوی   است. اسرچه کلیات آفرینش هستی در قرآنکردهحضرت جلب آن

خـوبی ترصصـی بـودن آن را در:     کر شده اما با ای  جزمیات و دقای، که دانشـمندان بـه  

 است.آمده« امیر بیان»کنند، تنها در کالم می

ــود آن  ــاید مقص ــم و       ش ــه نظ ــد ک ــانی باش ــکافی کس ــت و موش ــب دق ــرت جل حض

دارد، تا از ایـ  طریـ، هـر روز کـه     ها را بیشتر به خود معبوف میآنهای خلقت، پیچیدسی

یابد، زوایـای علـم و دانـش    سذرد و علم و تکنولوهی بشر در شناخت طبیعت وسعت میمی

 تر شود و بر حقانیت سایر سرنان امام نیز ا عان نمایند.امام برای ایشان روش 

 

 . اثبات حقانیت خ یش در نزد یاران2-1-2

حضرت در مورد ایشـان یکسـان   عصر خالفت امیرمؤمنان علی )ع( نظر سپاهیان آندر 

کـه  دانسـتند، کـم نبودنـد کسـانی    ای که ایشان را امام و منصوب الهی مـی نبود. در کنار عده

                                                 
 Endسیری هستی، قامی به انرجار بزرگ در سوبرنوفا است و از سوی فران  کلوز در کتاب آخری  نظریه در شکی 9

cosmis cata stropke and the fate of the universe .مبرج شده است 
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عنوان خلیر  منترب مردم پز از خلیر  سوم پذیرفته بودند. ایـ  سـروه   حضرت را تنها بهآن

باه و خبا در تصمیمات قامی بودند و بر اموری که از نظـر آنـان   حضرت احتمال اشتبرای آن

-کردند، حتی اسر در امری به صحّت تصمیم امام مـی پذیرفته نبود، اشکال و انتقاد وارد می

رسیدند باز هم از سایر موارد انتقاد کرده و برای ر ی خود در مقابی نظر امام جایگاهی قامی 

حضـرت را بشـری همچـون    عدم نگاه والیی به امام و اینکه آندلیی بودند. ای  دسته افراد به

کردند، تنها پز از آنکه کارهای امـام حـزّ و تجربـه ایشـان را قـان       خویشت  محسوب می

شــدند. در چنــی  شــرایبی إخبــار از امــور پنهــان خلقــت و وعــده و  کــرد، ســاکت مــیمــی

ت و پز از صدق خبرها و تحقّـ،  داشوعیدهایی از آیندۀ امّت اسالم، مردم را به تأمی وا می

ای از ایـ   شـدند. نمونـه  حضـرت مـی  عجـز آمـده و تسـلیم اوامـرآن    های امام بـه عینی وعده

دلیی وجود اصـحاب  توان دید. وقتی برخی از سپاهیان بهمی جملواکنشها را پز از جنگ 

ردند و کخدا ) ( در سپاه مقابی، برای جنگ تعلّی و کارشکنی میکبار و نیز همسر رسول

حتی پز از پیروزی و اتمام جنگ نیز از عملکرد خویش ناراضی بودنـد، امـام علـی )ع( بـا     

هـا را کوتـاه و   پیشگویی بالیای وارد بر شهر بصره، علمی غیرمعمـول را بـروز داد کـه زبـان    

یــا "از قبیلــه کلــب پرســید: شــ  و تردیــدها را در بــر حــ،ّ بــودن امــام خاتمــه داد. مــردی 

 و امام فرمود: "غیب داری؟آیا شما علم امیرالمؤمنی !

ای برادر کلبی، ای  علم غیب نیست، بلکه چیزی است کـه از صـاحب علـم آموختـه     »

لقمـان برشـمرده، اسـت... ایـ        34شدهک علم غیب علم به زمان قیامت و آنچه خـدا در آیـ    

وختـه و او  است علم غیبی که جز خدا کسی نداند. غیر اینها علمی است که بـه پیـامبرش آم  

ام، آن را حرظ کنـد و دلـم در درون خـود    است و از خدا خواسته که سینهنیز به م  آموخته

 (903)خبب  « جای دهد.

که مردم عادی ناتوان بودند، موجب تسـهیی  حضرت از اموریبنابرای  بیان آساهی آن

انشـینی  صـدق مـدّعای حضـرت را در ج   شد و در نهایت ایمان بهدر پذیرش سرنان امام می

 برشید.برح،ّ رسول خدا ) ( فزونی می

های حکومت امیرمؤمنان )ع( بود. معاویه بـا  تری  دورهیکی از سرت قاسطیننبرد با 

آورد و در صـری   پرچم خونرواهی خلیر  مقتول، لشکری از سرسـپردسانش در شـام سـرد    
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در مراحـی مرتلـ     عا های عمروب نبرد سرتی را با موالی متقیان )ع( بر پا نمود. خدعه

ساخت. حضرت علی لوحان در سپاه امام، کار را دشوار میجنگ با وجود ظاهربینان و ساده

زننـد و در  دید یارانش در ح،ّ خود پراکنده و از پشتیبانی امام عادل سـر بـاز مـی   )ع( که می

فشـارند، یـاران   مقابی، سپاه شام در باطی خـویش متّحـد و بـر اطاعـت از طـاغوت پـای مـی       

داد کـه سریبـان امـت اسـالم را خواهـد سرفـت و       هایی در آینده خبر مینافرمانش را از فتنه

کوفیان در عواقب شوم نافرمانی از امام برح،ّ، مجبور به  لّت در برابر جوانی از قبیل  تقیـ   

هـا را  خواهند شدک فردی هوسباز و سردنکش کـه از امـوال مـردم بهـره بـرده و آسـایش آن      

 د.سلب خواهد کر

 لعیلس لَّبع ع و انْ م نمکُمْ... ما بْی  ح ،ُّ هلو  بْم  م و  لمح قعن ی ب یْنعکُمْ و  ب یْن ی فعرعععّقع اللعه   نَّ لعو د دْتل»

«  بـا و  عح ـ ع!    إْیـهٍ  شعـحْم تعکُمْ،  یلـذ یبل  و  خعض ـرعتعکُمْ  ی أمکُـیُ  المم یّالُ، الذعیّالُ تعق ی ٍ غاُلمل ع لعیْکُمْ

 ملحـ،  کسـانى  بـه  مـرا  و افکند جدایى شما و م  میان خدا که دارم ( دوست996)خبب  

 شـما  بـر  تقیـ   قبیل  پسر سوسند به خدا باشید، سزاوارترند...آساه م  به شما از که سازد

است. همـ    رویگردان ح، از و رودمى دامنکشان که است متکبر شد. مردى خواهد چیره

 خواهـد  را تـان تـ   پیـ   و خـورد  بچـرد، خواهـد   را سـبزه  کـه  حیـوانى  چـون  را داراییتان

 ابو و حه! اى ک  سداخت. بز

سزنـد کـه چـرا بـا امـام      و در آن زمان مردم سرکش کوفه انگشت ندامت به دندان می

 (.9/95، 9355علی )ع( در جهاد همراهی نکردند )تقری، 

زا را وحشـت ای حضرت علی )ع( با خبر دادن از عاقبت نافرمانی از امام برحـ،ّ آینـده  

کندک چراکه با وجود شناخت  ح،ّ از حمایـت آن سـر بـاز زدنـد و     برای سپاهیانش ترسیم می

 ناشناسی به فرمودۀ آی  کریمه عذاب الهی است:فرجام ح،

( و 7راهیم/)ابـ « إْنَّ ع ذعابىْ لعشعد ید  و  إْ م تعأع َّنع ر بُّکُمْ لعئ ْ شعکعرمتُمْ لعأعزْید نَّکُمْ و  لعئ ْ کعرعرمتمل» 

[ شـما را افـزون   آنگاه که پروردسارتان اعالم کرد که اسر واقعاً سپاسگزارى کنیـد، ننعمـت  

 خواهم کرد و اسر ناسپاسى نمایید قبعاً عذاب م  سرت خواهد بود.
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شـکنان و سـتمگران   امیرمؤمنان )ع( با آنکه در جنگ جمی و صـری  در مقابـی پیمـان   

چنـی    نهتروان کرد، امـا دربـارۀ نبـرد    خویش افترار نمیایستادسی کرده بود، لک  به نبرد 

 فرمود:

، 9355)تقرـی،  « المر تمنع ْ و  لعمْ ی کُ م ل ی جْتعـرَْع ع لعیْه ـا غعیْـرْی     عیُّه ا النَّاسل  عنعا الَّذ ی فعقعأمتل ع یْ ع»

( ای مردم! م  همانم که چشم فتنه را کور کردم و جز م  کسی جـر ت نداشـت ایـ     9/96

 «  ر را بکند!کا

-که وجههحضرت خوارج بودندک کسانیعلت ای  مباهات آن بود که طرف مقابی آن

کـرد  طلبانه اقتضا مـی ای متنسّ  و متعبّد در جامعه داشتند. در آن برهه از زمان، نگاه عافیت

که حاکم اسالمی با چنان سروهی کاری نداشته باشد، اما حضرت علی )ع( خبر خـوارج و  

دانست. آنان قاریانی بودند کـه  خارجی میرا برای اسالم بسیار بیشتر از دشمنان  ترکر ایشان

سیـری از دنیـا در جامعـ  اسـالمی از     به سبب پرداخت  به عبادتهـای فـراوان و زهـد و کنـاره    

منزلت خاصـی برخـوردار بودنـدک در عـی  حـال شـجاع و جسـور بودنـدک بـه تأویـی قـرآن            

هـای الهـی   ظـاهر انگیـزه  کردنـد و بـه  تند به آیات وحی میپرداختند و سرنان خود را مسمی

هـا بـر   های تاری  روج خوارج و اتـر مرـرّب آن  داشتندک افراد عادی قادر به شناسایی جلوه

 سرتند:ای متزلزل شده و میدی  اسالم نبودندک لذا عده

ا بـا قاریـان و   ( آیـ 9/945، 9363)کلینـی،  « قُرّاؤنا وخیارلنا نقتُلُهم؟ إنّ هذا األمر عظـیم »

 راستی کار عظیمی است!برسزیدسانمان بجنگیم؟ ای  به

سـازی ایـ  فتنـه را بعـد از آن دانسـت کـه       کـ  به ای  دلیی بود که امام علی )ع( ریشه

(. فتن  اهی نهـروان آنقـدر تیـره و    10البالغه، خبب  جا را فراسرفته بود )نه  تاریکی آن همه

ها قبی وعدۀ پاداش الهی را به قاتالن خـوارج داده بـود و   تار بود که رسول خدا ) ( از سال

الحدید آنقدر خبر صحی  مورد اتراق از پیامبر) ( در ای  باره نقی شده کـه   بیبه قول اب 

( و امیرمؤمنان )ع( از ای  اخبار غیبی 9/065، 9373الحدید،  بیاست )اب به حدّ تواتر رسیده

 سرفت.مدد می

ای ادامـه یافـت کـه خـوارج بـه اظهـار عقیـده        ی امام تا مرحلههاروشنگری و نصیحت

که امام علی )ع( در مسیر حرکت به شام و جنگ با معاویـه بـه شـهر    کردند. زمانیبسنده می
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خباب و همسر باردارش و چندی  نرر دیگر را بـه  ب  نبار رسید، باخبر شد که خوارج عبدان

اند. در اینجـا بـود   طرز فجیعی به شهادت رساندهبه جرم اینکه همرکر امیرمؤمنان )ع( بودند،

تمام رها کرد و فردی را برای تحقی، فرستاد. خـوارج،  حضرت حرکت به شام را نیمهکه آن

فرستادۀ امام را نیز کشتند و از تسلیم کردن قاتالن خودداری نمودند و به ای  صورت جنگ 

 (.0/425 ،9421ک مسعودى، 4/69، 9371نهروان درسرفت )طبری، 

مـببی اهـی نهـروان و    امام علی )ع( برای قوت قلب سپاهیان خویش که با دیدن مقدس

شان در ترکر غلط دچار تزلزل شده بودند، از إخبار غیبی مـدد سرفـتک   شجاعت و استواری

-طور مکرّر خبر از عبور خوارج از پی طبرسـتان  خصو  بعد از آنکه ی  نرر یهودی بهبه

( تـا روحیـ    0/425، 9421داد )مسـعودى،  مـی  -، بر جـادۀ بـالد خراسـان   بی  حلوان و بغداد

نمـود و بـرخالف آن   تر نماید. حضرت امیر )ع( ادّعای وی را ردّ میمتزلزل سپاه را شکننده

کرد )همان(. امام تعداد کشتگان سپاه خویش و باقیماندسان سپاه نهروان را تنهـا  قسم یاد می

 ده نرر اعالم کرد:

 (51خبب « )هلمْ دلونع النُّبمرع ْ و انْ العیلرمل تل م نمهلمْ ع شعرعۀٌ و العی هْل  ل م نمکُمْ ع شعرعۀٌم ص ارْعل»

، 9332اند )بیهقـی،  که مورّخانی نظیر مسعودی و بیهقی تحقّ، آن را تأیید نمودهمبلبی

ن )ع( و معجـزات امیرمؤمنـا  »الحدیـد از   بـی سرتـ  ابـ   ( و به0/425، 9421ک مسعودى، 0/11

 (.5/3، 9373الحدید،ابیاست )اب « اخبارْ غیبیْ جزمی

مــوالی متّقیــان )ع( بــا در: عظمــت ایســتادسی و از میــان برداشــت  خــوارج در نظــر 

-مسلمانان و حتی سپاه خودشـان، بیشـتری  پیشـگویی را در جریـان ایـ  جنـگ فرمـود. آن       

شـدن  و  یامبر ) ( در کشـته حضرت حتی پز از اتمام نبرد، برای یارانش از تحق، وعدۀ پ

-و دستور فرمود تا وی را در میان کشـتگان بجوینـد. چنـدی  بـار یـاران آن      9ال دیه خبر داد

                                                 
م غنامم جنگ حنی ، به تمیم بود که در جریان تقسیزهیر ) و ال دیه یا  و الرویصرۀ( مردی از بنیب . حرقو 9

پیامبراکرم ) ( اعتراض کرد که: عدالت نورزیدی! یکی از اصحاب خواست در جواب چنی  جسارتی او را به قتی 

های بسیار شود که با وجود عبادتخدا ) ( اجازه نداد و وعده داد که آن مرد رمیز سروهی میبرساندک لیک  رسول

که  والرویصرۀ راهش را از وقوع پیوست. وقتی) ( پز از جنگ صرّی  بهشوند. ای  خبر پیامبراز دی  خارج می

علی)ع( جدا کرد و رهبری خوارج را برعهده سرفت که ک رت عبادتهایشان زبانزد بود. وی در نهایت در حضرت

خدا) ( شنیدم و دهم ای  حدیث را از رسولشهادت می» سوید:جنگ نهروان به قتی رسید. ابوسعیدخدری می
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حضرت از جستجو مأیوس شدند ولی در نهایت بـا پیـدا شـدن جسـد او صـدای تکبیرهـای       

حضرت در تحقـ، پیشـگویی رسـول    شادی بلند شد و آنمکرّر امیرمؤمنان )ع( و اصحاب به

 ) ( فرمود: خدا

ک 3/473، 9393حنبـی،  )ابـ  « خداوند راسـت سرـت و رسـولش درسـت ابـالغ کـرد.      »

 (077-0/075، 9373الحدید،  بیاب 

وار موالی متقیان )ع( در نبرد با خوارج به اینجـا خاتمـه نیافـت و در    اخبار غیبی سلسله

کـرد و از قیامهـا و    پاسخ به سر  یکی از یاران مبنی بر نابودی هم  خوارج، سـر  او را ردّ 

 های مکرّر ای  قوم در طول تاریخ خبر داد:سرکوبی

إْنَّهلمْ نُبع   ف ی  عصاْلعبْ الرِّج الْ و  قعرعار ات  النِّس اء کُلَّم ا نعج م  م نمهلمْ قعرمنٌ قُب    ح تَّـى ی کُـونع   »

ایى هسـتند در پشـت   هـ هـا نبرـه  به خـدا سـوسندکه آن  ( 62خبب  « )آخ رُهلمْ لُصلوصاً س الَّبْی ع

مردان و زهدان زنان. هر زمان از ایشان کسى سر برآورد و سرش قب  شـود تـا کسـى بـاقى     

 نماند، جز مشتى دزد و راهزن.

الحدیـد   بی( و اب 0/427، 9421مسعودی از وقوع ای  پیشگویی خبر داده )مسعودى، 

 (.5/3، 9373الحدید، ابیاست )اب آن را نزدی  به متواتر دانسته

علی )ع(، چشمان مـردم  های حضرتپز از فرونشاندن فتن  خوارج و تحق، پیشگویی

تا حدودی بر مقام و منزلت امیرمؤمنان )ع( باز شده بـود و بـر آسـاهی امـام از غیـب ا عـان       

بود، یکی بلنـد   البالغهنه  13حضرت در حال قرامت خبب  داشتند. به عنوان نمونه وقتی آن

هـا  یا امیرمؤمنـان از فتنـه  »، دیگری بلند شد و سرت: «یا امیرمؤمنان از بالء بگو!»شد و سرت: 

دهد که تـا چـه انـدازه إخبـار از غیـب بـه       ( و ای  حرکت نشان می9/3، 9355)تقری، « بگو!

چنـی    توانسـت چیـز مـی  یاران امام جر ت، امید و اعتماد به رهبر خویش را داده بـودک و چـه  

 تأتیری بر باور سپاهیان بگذارد؟

                                                                                                                   
دهم که علی)ع( او را کشت و م  با او بودم. پز از جنگ دستور داد که دنبال  و ال دیه بگردند. وقتی شهادت می

، 9343ک نسامی، 3/65، 9393حنبی، ک اب 92/941، 9492)عبدالرزاق، « یافتند شروع به ستایش خدا و رسولش کرد.

مال ، ب از ابوسعید خدری، انز (. حدیث پیشگویی پیامبراکرم ) ( تقریباً به ده طری،6/355

 شریط  شجعی نقی شده است.ب حارث و نبیطب عبدانالقاسم مولی بیب عا ، مقسمب عمروب عبدان



 34   63، پیاپی14سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

 

 . اثبات حقانیت خ یش در نزد دشمنان2-1-3

از آنجا که امیرمؤمنان )ع( رهبـر جامعـ  اسـالمی بـود، همـواره هـدف اول او هـدایت        

کرد، مرحله بـه مرحلـه بـا مـواعظ و نصـای ، سـران سـپاه        حضرت تالش میها بود. آنانسان

شدسان خارج سازد. و عناد نداشتند را از جرس  هال: دشم  و سپز سپاهیانی که لجاجت

 برد.آن امام همام برای تأمی  ای  هدف ساهی از  خبار غیبی بهره می

متقیان )ع( پیش از بر پایی جنگ صری  تالش نمود تا معاویه را از اهداف شـوم  موالی

دنیـایی کـه بـرای    ای به او نگاشـت تـا وی را متوجـه پـوچی     خود باز دارد. در ای  مسیر نامه

حضـرت از آینـدۀ معاویـه پیشـگویی     کند، نماید. آنتصاحب آن اینقدر نافرمانی خدا را می

 (.3/972، 9371زودی نسلش منقب  خواهد شد )جعرری، نمود و خبر داد که به

 ( بتـرس 55)نامه/« رعو احْذعرْ  عنم یلص یب    انُ م نمهل بْع اجْیْ قعارْع  إ تعم زُّ األصْیع و  تعقمبع ل الدَّابْ»

 .را براندازد نسلت و برکند را اتریشه که رسد اىحادته را تو زودىبه که

یزیـد تنهـا چهـی شـب     بـ  معاویـه، فرزنـد او معاویـ    بعد از حکومت چهار سال  یزیدب 

حکـم، دامـاد ع مـان( و    بـ  حکومت کرد و حکومت به یکی دیگر از خانـدان امیّـه )مـروان   

 (.6/950، 9373الحدید، ابیمنتقی شد )اب سپز فرزندان وی 

ای را کـه معاویـه از   امام علی )ع( با بیـان ایـ  خبـر غیبـی درصـدد بـود پـوچی نتیجـه        

حضـرت بـا بـه چـالش کشـیدن      تصاحب حکومت مسلمانان به دنبال آن بود، نشان دهد. آن

رد تا از ایـ   هدف معاویه، تالش نمود او را از کسب قدرتی که وارتی برای آن نیست، بازدا

طری، هم فرد دنیاطلبی را از اشتباه خویش آساه نماید و هم جمعیـت زیـادی از مسـلمانان را    

اسـاس او بودنـد، رهـایی ببرشـد. بـا توجـه بـه شـناختی کـه معاویـه از           که درسیر هدف بـی 

امیرمؤمنان )ع( سراغ داشت، صـدق ایـ  مبلـب بـرایش قبعـی بـود، لـیک  مکـر شـیبان و          

 وی را از توجه به حقیقت مبلب بازداشت.آرزوهای دراز، 

 

 گیرینۀیجه
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امام علی )ع( در عصری بـه خالفـت رسـید کـه راسـت نمـودن سـتون دیـ  تحـوالت          

تابیدنـد. برخـی از اصـحاب    طلبید، لیک  سروههای متعددی ایـ  قضـیه را برنمـی   بنیادی  می

حضـرت را  ی کینـ  آن اامتیازات دریافتی در عصر خلرای پیشی  را از دست داده بودند. عده

شـان را زامـی   از جنگهای صدر اسالم همراه داشتند و برخی دیگـر تعصـب و جهالـت عقـی    

کرده بود. ای  سه سروه جنگهای جمی، صری  و نهروان را بر حکومت امام تحمیی کردنـد.  

هـای امیرمؤمنـان )ع( را بـه فراموشـی     فکری بسیاری از یاران فضـایی و برتـری  جهی و کوته

نمود. امام تر میحضرت تنگدر هر بار مکر و تزویر دشمنان سیّاس، عرصه را بر آنسپرد و 

از ی  سو نگران معرفت و بینش امت بود و از سوی دیگر حقانیت عملکردهـای حکـومتی   

سیـری از روشـی بـود    دیدک لذا بهتری  راه، بهـره های دشمنان میخویش را لگدکوب خدعه

انگیرـت و  شـگرتی و عجـز مـردم را بـر مـی     « بار از غیـب إخ»که حقانیتش را آشکار سازد. 

 ساخت.حضرت همگان را بر علم وافر و جایگاه شایست  او معترف میهای آنتحقّ، وعده

خـدا ) ( را در  های رسولعلی )ع( از مغیبات یاد پیشگوییدر ضم ، إخبار حضرت

( در طـول دعـوت   اکـرم )  سـر رسـول  که بـه ا ن الهـی یـاری   کردک روشیا هان زنده می

دهـد کـه در فضـای حکومـت     نشـان مـی   البالغـه نه خویش بود. بررسی موارد اخبار غیبی 

حضـرت و نـاح،ّ بـودن    امیرمؤمنان )ع(  کر چنی  اموری چـه میـزان در اتبـات حقانیـت آن    

خصو  در بحبوح  جنگهای صری  و نهروان کـه  استک بهکننده داشتهدشمنان نقش تسهیی

یا پرچم مکر و حیلـه بلنـد شـده بـود و یـا تعّصـب و جهالـتک و ظـاهر          حضرتدر مقابی آن

 متشرّعی  فضا را غبارآلود نموده بود.

کریم و معارف توحیـدی  جهت ترسیر و تبیی  آیات قرآنبرش دیگر از اخبار غیبی به

-بیان شد و شایستگی امیرمؤمنان علی )ع( را در به نب، آوردن کتاب صامت الهی نشان مـی 

کرد و باور به   هدف نیز در نهایت فضیلتی دیگر را برای موالی متقیان )ع( تابت میداد. ای

هایی که همـه چیـز را بایـد    حضرت و پذیرش اوامر و نواهی ایشان را برای انسانحقانیت آن

 ساخت.با حواسّ ظاهری و تجرب  عینی دریافت نمایند، ممک  می

سیری کرد، امام با بهره)ع( اقتضا می در مجموع، شرایط عصر زندسی امیرمؤمنان علی

کنندۀ هـدایت مـردم باشـد،    کند تا تسهییاز هر موهبتی که خداوند به فرستادسانش اعبا می
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در کنـار  « إخبـار غیبـی  »حضرت از ها و اشتباهات مهل  نجات دهد و آنایشان را از نادانی

، جـز  «فررفروشـی »  روش به نحو احس  بهره برد. تعبیر کردن از ایدیگر روشهای تربیتی به

حضرت و غرلـت از اوضـاع   های شرصیتی آناندیشی و نگاه ناآساهانه نسبت به ویژسیک 

 .روزسار ایشان، ترسیر دیگری ندارد

 

 منابع
 دار القرآن الکریم. :، تهران9ق(، مترجم: محمدمهدی فوالدوند، چ9495، )قرآن کریم -

حسی ، تصحی : صبحی صال ، محمدب ش(، سردآوری: سیّدرضی 9333، )البالغهنهج -

 علویّون. :قم ترجمه: عبدالمحمدآیتی،

البیت )ع( ، قم: مؤسس  آل9، چکفای  االص لق(، 9421آخوند خراسانی، محمدکاظم، ) -

 إلحیاء التراث.

، محق،: اسعد محمد تفسیر القرآن العظیمق(، 9491محمد، )ب حاتم، عبدالرحم  بىاب  -

 .مکتب  نزار مصبرى الباز ، عربستان:3، چالبیب

محق،: محمد  ،شرح نهج البالغهق(، 9373ان، )هب الحدید، عزّالدی  عبدالحمیدب  بیاب  -

  بوالرضی إبراهیم، بیروت: دار احیاء الکتب العربی .

 ، حیدرآباد: دایرۀالمعارف الع مانی .الفۀ حق(، 9333محمد، ) ع م کوفی، احمدب اب  -

 ، بیروت: دار صادر.9، چمسند احمدق(، 9393)حنبی، احمد، اب  -

 ، بیروت: دار صادر.الطبقات الکبریتا(، سعد، محمد، )بیاب  -

 ، قم: عالمه.9، چطالب )ع(مناقب آل أبیق(، 9371علی، )شهرآشوب، محمدب اب  -

محق،:  ،األصحاب معرف  فی االسۀیعابق(، 9490عبدان، )ب عبدالبرّ، ابوعمر یوس اب  -

 محمد بجاوی، بیروت: دار الجیی.علی

 بیروت: دار الکتب العلمی . ،اإلنۀفاء فی فضائل الثالث  األئم  الفقهاتا(، ، )بی ----- -

 شیری، بیروت:دارالرکر،محق،:علیمدین دمشقتاریخق(،9495حس ،)ب عساکر،علیاب  -

، فى تفسیر الکۀاب العزیز المحرر ال جیزق(، 9400، )غالبب عبیه اندلسی، عبدالح،اب  -

 .، بیروت: دار الکتب العلمیه9محق،: عبدالسالم عبدالشافى محمد، چ
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، محق،: عبدالسالم محمد هارون، قم: معجم مقاییس اللّغ ق(، 9424فارس، احمد، )اب  -

 مکتب  اإلعالم اإلسالمی.

حمد صقر، قاهره: ، محق،: سید غریب القرآنق(، 9373مسلم، )ب قتیبه دینوری، عبداناب  -

 عیسی حلبی.

 ، قم: ادب الحوزه.لسان العربق(، 9425مکرم، )منظور، محمدب اب  -

 ، قم: دار الحبیب.9، چالبالغهشرح نهجق(، 9403الدی ، )می م بحرانى،کمالاب  -

، تصحی  وتعلی،: الصراط المسۀقیمق(، 9334الدی  ابومحمد علی، )یونز عاملی، زی اب  -

 ، تهران: المکتب  المرتضوی  إلحیاء اآلتار الجعرری .9، چمحمدباقر بهبودی

 مجم  الرکر اإلسالمی. ، قم:9، چفرائد األص لق(، 9491مرتضی، ) انصاری، -

البالغه با تحلیل انۀقادی شبهه ورود اخبار غیبی در نهجش(، 9310بهادری، آتنا، ) -

د معارف، دانشکده علوم راهنما: نصرت نیلساز و مجی ،تأکید بر علم امام و فضای صدور

 انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

 .، تهران: بنیاد بع ت9چ ،البرهان فى تفسیر القرآنق(، 9496، )بحرانى، سیدهاشم -

 نا.، قاهره: بیالمحاسن و المساویق(، 9332بیهقی، ابراهیم، ) -

الکتب العلمی  ، بیروت: دار 9، چتفسیر الۀسۀرىق(، 9403، )عبدانب تسترى، ابومحمدسهی -

 منشورات محمدعلى بیضون.

الدی  حسینی محدث ، محق،: سید جاللالغاراتش(، 9355محمد، )ب کوفی، ابراهیمتقری -

 ارموی، تهران: چاپرانه بهم .

 ، تهران: فرهنگ اسالمی.البالغهوشرح نهجترجمهش(، 9371جعرری، محمدتقی، ) -

 ، قم: نشر إسراء.(قرآن کریمتسنیم )تفسیر ش(، 9373جوادی آملی، عبدان، ) -

، محق،: احمد الصحاح تاج اللّغ  و صحاح العربی ق(، 9427حمّاد، )ب جوهری، اسماعیی -

 ، بیروت: دار العلم للمالیی . 4عبدالغرور العبار، چ

، با نظارت: المسۀدرک علی الصحیحینتا(، عبدان، )بیحاکم نیشابوری، محمدب  -

 ت: دار المعرف .عبدالرحم  مرعشلی، بیرویوس 

ابراهیم العایر، جدّه: ب ، محق،: سلیمانالحدیثغریبق(، 9425اسحاق، )ب حربی، ابراهیم -

 دار المدینه.
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، محق،: مصبرى عبدالقادر تاریخ بغدادق(، 9497علی، )خبیب بغدادی، ابوبکر احمدب  -

 ، بیروت: دار الکتب العلمی .9عبا، چ

 ، بیروت: دار الرکر.البالغ البراع  فی شرح نهجمنهاجق(، 9426خویی، حبیب ان، ) -

 ، دمش،: مببع  االعتدال.سنن الدارمیق(، 9341بهرام، )ب دارمی، عبدان -

اندیش  ، «تعامی امام علی )ع( با خلرا در جهت وحدت اسالمی»ش(، 9334دانش، اسماعیی، ) -

 .994-33،  4، سال اول، شماره تقریب

 العربی.، بیروت: دارإحیاءالتراثتذکرة الحفاظ (،تا)بیع مان، احمدب  هبی، محمدب  -

، محق،: روض الجنان و روح الجنانق(، 9423على، )ب حسی رازى،  بوالرتوج -

 ، مشهد: بنیاد پژوهشهاى آستان قدس رضوى.محمدجعرریاحقی و محمدمهدى ناص 

، 9داودى، چ، محق،: صروان عدنان المفردات ق(،9490محمد، )ب راغب اصرهانی، حسی  -

 دمش،: دار العلم الدار الشامی .

، بیروت: 3، چالۀنزیل غ امضحقائق عن الکشاف  ق(،9427زمرشرى، محمود، ) -

 دارالکتاب العربی.

، محق،: (تفسیر سمرقندی )بحر العل م تا(،محمد، )بیسمرقندی،  بولیث نصرب  -

 محمودمبرجی، بیروت: دار الرکر.

إبراهیم و ، محق،: یاسرب تفسیر سمعانی ق(،9493محمد، )سمعانی، ابومظرّرمنصورب  -

 غنیم، ریاض: دار الوط .ب عباسب غنیم

، محق،: احمد البالغهبهج الصباغ  فی شرح نهجق(، 9421شوشتری، محمدتقی، ) -

 البالغه.، تهران: مؤسسه نه 0پاکتچی، چ

، 9چ اشم حسینى، ، محق، و مصح : هالۀ حیدق(، 9313حسی ، )ب علیصدوق، محمدب  -

 .قم: جامعه مدرسی 

 نشراسالمی. کبرغراری، قم:، تصحی : علیالنعم وتمامالدینکمالق(، 9425،)---- -

محمد، ریاض: مسلممحق،: مصبرى ،تفسیر القرآنق(، 9492همام، )ب صنعانی،عبدالرزاق -

 مکتب  الرشد.

، قم: مکتب  النشر 5، چآنالمیزان فی تفسیر القرق(، 9497طباطبایی، سیدمحمدحسی ، ) -

 .اإلسالمی

 قم: هجرت. ،شیعه در اسالم ق(،9313، )---- -
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، محق،: محمدباقر خرسان، اإلحۀجاج على أهل اللجاجق(، 9423على، )طبرسى، احمدب  -

 ، مشهد: نشر مرتضی. 9چ

، مقدمه: البیان فى تفسیر القرآنمجمع ق(،9370حس ، )ب طبرسی، فضی -

 .تهران: ناصرخسرو، 3محمدجوادبالغى، چ

، بیروت: مؤسس  (تاریخ األمم والمل ک )تاریخ طبریم(، 9371جریر، )طبری، محمدب  -

 األعلمی للمببوعات.

 ، بیروت: دار المعرف .9، چجامع البیان فی تفسیر القرآن ق(،9490، )----- -

جا: ، بی0، محق،: سیداحمدحسینی، چمجمع البحرین ق(،9423طریحی، فررالدی ، ) -

 االسالمی . النشر ال قاف  مکتب

 .قم:المحبی بحرالعلوم، ، تحقی،:حسی الشافیتلخیص ق(،9330حس ، )محمدب  طوسی، -

، 9، محق،: مصبرى مسلم محمد، چتفسیر القرآن ق(،9492همام، )عبدالرزاق صنعانی، اب  -

 ریاض: مکتب  الرشد.

، قم: 0می و ابراهیم سامرامی، چمرزو، محق،: مهدیالعین ق(،9492احمد، )ب فراهیدی، خلیی -

 دار الهجرۀ.

 ، تهران: ناصر خسرو.9، چالجامع ألحکام القرآن ق(،9364احمد، )ب قرطبى، محمد -

 .: دارالکتابمحق،:سیدطیب موسوى، قم ،تفسیر القمى ق(،9367ابراهیم، )ب قمى، على -

، تهران: دار الکتب 5چ اکبرغراری،، محق،: علیالکافی ق(،9363، )یعقوبکلینى، محمدب  -

 اإلسالمیه.

، قم: 3چ ،طالب)ع(أبیبنإثبات ال صی  لإلمام علی ق(،9403حسی ، )ب مسعودى، علی -

 انصاریان.

 ، محق،:  سعد داغر، قم: دار الهجرۀ.الج هرومعادنالذهبمروج ق(،9421، )---- -

 الرکر.، لبنان: دار صحی  مسلم تا(،حجاج نیشابوری، )بیمسلم، اب  -

، تهران: بنگاه ترجمه و الۀحقیق فی کلمات القرآن الکریم ش(،9362مصبروی، حس ، ) -

 .نشر کتاب

، بیروت: 9، چ، محق،: عبدان محمود شحاتهتفسیر مقاتل ق(،9403سلیمان، )ب مقاتی -

 العربی.دارإحیاءالتراث

 الرکر.، بیروت: دار 9، چالسنن الکبری ق(،9343شعیب، )ب نسامی، احمد -
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البالغـه از  اترپـذیری مباحـث توحیـدی نهـ     »ش(، 9310ساز، نصرت و بابااحمدی، زهره، )نیی -

 .910-979،  91، سال دهم، شماره وحدیثقرآنتحقیقات عل م، «کریمقرآن

 


