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 دن قرآن در نهج البالغهبو« حمال ذو وجوه»بررسی روایت 
 1حامد پوررستمی

 چکیده
كلمهههات معصهههومان از اسهههباب نگهههرش صهههحیح فقهههه ، فههههم الحدیثانهههه بهههه روایهههات و 

كههه فمههای صههدور را بایههد از جملههه قههراین  صههحیح از فمههای صههدور حههدیث اسههتن چههرا 
كشه  مهراد  كنهار قهراین عقلهی و ادبهی نقهش مهمهی در  كهه در  حالی در متن به شهمار آورد 

كالم  ایفا می معصوم كه به حمهال ذو وجهوه بهودن قهرآن و نقهش  _ نهج البالغه 77كند. 
كهههه از دو حیههههث  _بنیهههادین حهههدیث در منههههابرات اشهههاره دارد  از جملهههه مههههواردی اسهههت 

گههزارش صههدوری و معنههایی قابههل تهمههل و تحقیهه  اسههت. نویسههنده در جمههع هههای  بنههدی 
ه و بر این اساس، مراد امام را چنهین تر دانست کیرا به واقع نزد یفمای صدور، قول اسکاف

كریم در مقام هست كه قرآن  كهه بهر  ستیها و ن استنباط نموده  ها، چنهین قهابلیتی داشهته 
 یریدها مفسهر موبه  اسهت در سهیهدها و نبایهمعانی مختل  حمهل شهود، امها در مقهام با

گرفته و وجوه و ال یریاصول و قراین روایی و تفس یروشمند تمام كار   ییمعنها یهها هیرا به 
 د. یح را كش  نمایصح

كالم  ها: کلید واژه  ، حمال ذو وجوه. 77فمای صدور، نهج البالغه، 

 مقدمه
كشهه  مههراد معصههومی ههها و فمههای  ، بررسههی زمینهههکههی از قواعههد مهههم در فهههم حههدیث و 

كهههالم اسهههت.  كهههه فراینهههد درک و تفسهههیر مهههتن بههها زمینههههصهههدور  های فکهههری،  ایهههن از آن رو اسهههت 
گفتهار، مؤله  را احاطهه  اریخی و فرهنگیاجتماعی، ت كه در زمان خله  اثهر و تکهوین مهتن و  ای 

كهههرده و او در آن ج رافیهههای خهههاص فرهنگهههی، اجتمهههاعی و تهههاریخی بهههه خلههه  اثهههر پرداختهههه، در 
گفتمهان متعهارف بشهری اسهت  ارتباط است. این مطلب در جای خود، یهک اصهل عقالیهی در 

گفتار یک كه در تحلیل، تفسیر و معناشناسی یک  كلی و  متن، نوشتار یا  اندیشمند، به فمای 
                                                      

 (.purrostami@ut.ac.Ir) تهران دانشگاه اریاستاد. 1
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كرد و با توجهه بهه آن جههت گیری محهوری، از میهان معهانی نهفتهه و  آهنگ سخن وی باید توجه 
كالم، مراد وی را بازشناسهی نمهود. روایهات  كرد و در پرتو تناسب سیاق  كالم، احراز  محتمل در 

كرم این قاعهده مسهتثنا نیسهتن فههم درسهت و  از  و ائمه معصوم صادر شده از پیامبر ا
گهربار به شناخت و معرفت تاریخ صدور آن روایات وابسته است.  2صحیح آن سخنان 

از این رو، فهم فمای صدور حدیث موضوعی در هم تنیده بها فههم مهراد حهدیث اسهت. در 
گون در آیات قرآن خب منابع اسالمی روایاتی به چشم می گونا كه از وجود وجوه  ر داده یها آن خورد 

گون معرفی مهی گونا كریم را قابل حمل بر وجوه  كهالم  كه قرآن  نههج  77كنهد. یکهی از آن روایهات، 
كههه امههام علههی البالغههه هنگههام فرسههتادن ابههن عبههاس بههرای منههابره بهها  اسههتن بهها ایههن ممههمون 

كه قهرآن پذیرنه خوارج به او توصیه می كه با قرآن به احتجاج و منابره نسردازدن چرا  ده وجهوه كند 
گون و برخوردار از معانی احتمالی چندگانه است و در ادامه، منهابره بها سهنت را بهه عنهوان  گونا

 3دهد. ی  راهکار و راهبرد اساسی فرا روی ابن عباس قرار می
كهالم  پژوههان و قهرآن های فراروی حهدیث از پرسش كهه فمهای صهدور ایهن  پژوههان آن اسهت 

بودن « حّمال ذو وجوه»صدور، مراد امیر مؤمنان از وی گی چگونه بوده است؟ با توجه به فمای 
كثهرت معهانی و قرائهت كهالم نهابر بهه  هها در فههم و تفسهیر قهرآن اسهت؟ آیها  قرآن چیست؟ آیا ایهن 

 دستور امام به احتجاج با سنت، تهییدی بر نظریه عدم حجیت بواهر قرآن است؟
كالم، می وایات مههثور را در فههم و برداشهت از تواند حدود و ث ور سنت و ر نور نگرش به این 

قرآن تحت تهثیر قرار دهد. به عنوان مثال، پذیرش اصِل قابلیت حمل آیات بر معانی مختله  
تواند بهه مسههله ضهرورت رجهور بهه سهنت و در نهایهت بهه  های متعدد از آن می و امکان برداشت

كهه ممکه 4خدشه پذیری نظریه قهرآن بسهندگی در تفسهیر گفتهه شهود بها منجهر شهودن چهرا  ن اسهت 
كهن»توجه به عبارت  ، راهکهار بهرون رفهت از «و لکن حاججهم بالّسننن با سنت بها آنهها محاجهه 

تواند  مشکل چندمعنایی بودن آیات قرآن، رجور به سنت است. به عبارت دیگر، این مبنا می
  5میزان نیازمندی تفسیر قرآن به سنت را تحت تهثیر قرار دهد.

                                                      
 .  121ص ،«البالغه نهج یها خطبه صدور یاجتماع ه یفرهنگ یفما» ن23ص ،«زمان و فقه مسئله به یخیتار ینگاه. »2

« صهایمح عنهها جهدوای لهن فهانهم بالسهنه حهاججهم لکهن و قولهونی و تقول وجوه ذو حمال القرآن فاّن  بالقرآن التخاصمهم. »3
 (. 77 كالم ،البالغه نهج)

 ،2ج ،یریتفسهه مکاتههب: آ. ر ه،یههنظر نیههای لیتفصهه مطالعههه جهههت. دانههد یمههی كههاف خههود ریتفسهه در را قههرآن كهههی ا هیههنظر. 4
 .196 - 127ص

 و نیثقله ثیحهدی بازشناسه دری مهم نقش تواند یم وجوه، ذو قرآن با تعامل در سنت به رجور ضرورت موضور ن،یچن هم. 5
 . دیآ شمار به قرآن ریتفس و فهم ندیفرای شناس بیآس در بلندی گام و داشته سنت و قرآنی ریناپذ افتراق
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كهه برخهی حتهی عرضهه چنین، تلقی برخه هم ی از وی گهی حّمهال ذو وجهوه قهرآن باعهث شهده 
كهه برخه كنندن به طوری  كاری خطا و نادرست قلمداد   یروایات به قرآن را به خاطر این وی گی، 

)موضهوعات( بهه  یث جعلهیهث عهر  را نادرسهت دانسهته و آن را از احادیحهد یاز عالمان سن
كتههب موضههوع یانههد. برخهه شههمار آورده الفوائههد در  ین باورنههد. شههوكانیز بههر همههیههه ناز صههاحبان 
 سد:ینو یباره م ن یدر ا المجموعن

را « ت الکتهاب و مثلهه معههیاوت»ث ینان دانسته و حدید یآن را برساخته ب یخطاب
 داند.  یبا آن ناسازگار م

گفتههه اسههت. پهه نیز همههیههن یصهه ان بههن  یههیحی، یت ذهبههیههز بنهها بههه حکایههنههان نیش از ایگونههه 
كه ان وضع آن ریمع گهر اسهتن  رانیث خود وین حدیا به زنادقه نسبت داده است. افزون بر این 
كن یرا وقتیز  م، با آن مخال  استن چون در قرآن آمده است: یآن را بر قرآن عرضه 

 6د.یچه بازتان داشت دست بکش د و از آنیریامبر به شما داد برگیچه را پ آن
 ل هم وجود دارد. ین قبیاز ا یگریات دیو آ
گفته است: ن یدر ا كش  الخفاماحب ص  باره 

ث یههن احادیتههر یث از جعلههین حههدیههثابههت نشههده اسههت. ا یثینههه حههدین زمیههدر ا
كههه پیموضههوعه اسههت، بلکههه خههالف آن صههح  یاال انهه»فرمههود:  امبریههح اسههت 

  7«.ت الکتاب و مثله معهیاوت

كههه ن ین، مکحههول مههدعیههبههاالتر از ا  سههّنت بههه  ازیههش از نیاز قههرآن بههه سههّنت بههیههشههده اسههت 
 قرآن است:

 8الوتاُ  السه! مم السه! ایل الوتاُ اح ج ایل

شناسهی فههم  چنهین زبهان توانهد از حیهث حهدیثی و تفسهیری و ههم از این رو، این موضور مهی
 دین حایز اهمیت باشد. 

كتابخانهههه ای )دیجیتهههالی و غیردیجیتهههالی( و نهههور  گفتنهههی اسهههت روش تحقیههه  در مقالهههه 
كه نکهات و یافتههتوصیفی  _تحقی ، تحلیلی كهه در ایهن مقالهه  _هها  هها را از پهردازش داده است 

                                                      
 .7سوره حشر، آیه . 6
 . 569ص ،2ج ،الناس السننی عل ثیاالحاد من اشتهر عما االلباس لیمز و الخفام  كش . 7

 «.قرآن بر ثیحد عر  مخالفان دگاهید نقد» ن30ص ،نیالروا علمی ف نیالکفا. 8
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كرد.  _بیشتر تاریخی و روایی هستند   استنباط و استخراج خواهد 
 شناسی مفهوم

كهالم  كمهی بهه 77قبل از پهرداختن بهه ابعهاد فمهای صهدور  بررسهی دو واژه ، مناسهب اسهت 
 ود. پرداخته ش« حمال ذو وجوه»در عبارت « وجوه»و « حمال»

گوسهفند نهر یها برجهی از بهرج« بهه فهتح حهام و الم»، «حمهل»اصهل واژه  ههای دوازده  بهه معنهای 
بهه معنهای محهل « حومل»شود و پذیر اطالق می واژه حّمال نیز به مركب رام و فرمان 9گانه است.

گوسهفند نهر یها مركهب رام پذیرنهده بهار و ماننهد  از آن 10قرار دادن و نهادن چیزی است. كه  جایی 
كهردن»، معنهای محهوری «َحَمهَل »ن است، از این رو، از فعل آ كهردن»، «بهار  « پهذیرفتن»و « حمهل 

گفتهه «حمل»شود و دیگر معانی استعمال شده در بار   استنباط می ، به معنهای محهوری پهیش 
داللت بر صی ه مبال ه دارد. از این رو، حّمال بهه « فّعال»از سوی دیگر، هیئت  11گردند. باز می
كننده یا بسیار پذیرنده و در بردارنده است.معنا بس  12یار حمل 
كالم «حّمال»، واژه نهج البالغهدر  كهار رفتهه اسهتن آن 17در خطبه  77، عالوه بر  جها  نیز به 

 فرماید:  كه امام در معرفی برخی از عناصر نامطلوب جامعه می
َ  ِل   م اقت   دی ب   ُ ؤ حغاَ   ُ و بع   د وفاَ   ُ ك   اف ق اَّ   ُ مض     َح    ال  ا   ال  ع   م ه   دی م   م 

 13 َایا غغره  
كننههده اسههت  گمههراه  كههه پههیش از او بههه راه راسههت رفتههه و  كسههی  گمههراه اسههت از راه 

كه در زنده بودن و بعهد از مهردنش از او پیهروی مهی گناههان غیهر  كسانی را  كننهد. بهار 
كرده ...   خود را حمل 

كهه دركهالم « حمال»جا نیز واژه  كه در این تن چنهان گذشه 77به همان معنایی آمده اسهت 
كشههیدن و حمههل »بههه « حّمههال خطایهها غیههره»را در « حّمههال» نهههج البالغهههكههه مترجمههان  بههه دوش 

كرده 15«برگرفتن»یا  14«كردن  اند.  معنا 
                                                      

 . 240ص ،نیالع. 9

 (. 182ص ،11ج ،العرب لسان) موضع: حومل. حّمال اسمه ذلوالت  حمالت  نیبالباد تیرای: االزهر قال. 10

یی معنها بهار نیها بهر _ انهد پرداختهه البالغهه نههج واژگهان به كه _ معاصر محققان ن،یچن هم. 184 - 173 ص ،11ج همان،. 11
ك  (.  192ص ،البالغه نهجی ها واژه ن580ص ،البالغه نهج ل ات فرهنگ دری ریس: ک.ر) اند كرده دیتا

 و مقدمهه بهه( نهامعلوم شهار ) هشهتم قهرن البالغهه نههج گرانسهنگی ادبه شهر  در ن،یچنه ههم. 577ص ،نیبحرال مجمع. 12
 «. كّمراب للمبال ن شّدد فاعل اسم: »است آمده( حّمال) لیذ 216ص ،یعطارد زاهللیعز حیتصح

 .17 خطبه ،البالغه نهج. 13
 ی. نیجو حیتصح به 6 و 5 قرن ترجمه وی دیشه ،یكاشان اهلل مالفتحی ها ترجمه: ک. ر. 14
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هههای فارسههی بههه معههانی متعههددی چههون طریقههه، روش،  هههر چنههد در فرهنگنامههه« وجههه»واژه 
صهحه، صهحیفه،  حالت، پول، علت و جهت، عامل، صورت و چهره، عنهوان، روی، امکهان،

یشههه 16ذلههت و وجههود آمههده اسههت، فههرا روی هههر »ای دارد و آن  امهها در عههرب ایههن واژه یهه  مفهههوم ر
كه خلیل بن احمد فراهیدی و فیروزآبادی بدان اشاره نموده استن هم« چیز  17اند. چنان 

كههه  ایههن معنهها بسههته بههه مههورد اسههتعمال، معنههای ویهه ه خههود را مههی یابههدن یعنههی همههان طههور 
چههه از  بههه آن« وجههه الههنجم»بههه معنههای آغههاز و اول دنیهها، « وجههه الههدهر»ی آورده اسههت، فیروزآبههاد

بهه آقها و « وجهه القهوم»بهه معنها و مقصهود از سهخن و « وجهه الکهالم»شهود،  ستاره برایت آشکار می
كههه تمههامی معههانی فههوق ناشههی از بسههت و توسههعه همههان معنههای اصههلی  سههید قههوم معنهها مههی شههود 

كّل شیم» كه یکهی از معهانی  است.« مستقبل  كهالم بهوده و « وجهه»مالحظه شد  معنها و مقصهود 
گفهت از آن جهههت بهه معنهها و مفههوم،  كهه فههراروی ذههن و اندیشههه  مهی« وجههه»شهاید بتههوان  گوینههد 

كالم، قرار می با معنهای « وجه»گیرد. به هر روی، این معنای ل وی  مخاطب در حین مواجهه با 
 اصطالحی آن مطابقت دارد. 

كههه مههراد از واژه  گههر، از قههراین روایههی نیههز بههه دسههت مههیاز سههوی دی گونههه « وجههه»آیههد  در ایههن 
كه ممکن است از آیات برداشت و استنباط شود  . 18احادیث، معانی و مقاصدی است 

 نههج البالغههكه به طور تخصصهی و مسهتقل بهه تبیهین و تشهریح واژگهان  _برخی از محققان 
گفتهار رسهول خهدا را »نویسهند:  مهی 19«ر معرفن بمعناهیوجهه علی غی»ذیل عبارت  _اند  پرداخته

و « توجیهه»، «معنها»را بهه معنهای « وجهه»كهه  20«كنهد، بهدون شناسهایی معنها آن توجیه و معنا می
در روایهت و سهیاق « وجهوه»یها « وجهه»اند. از سهوی دیگهر، موقعیهت و جایگهاه واژه  گرفته« قرائت»

                                                                                                                             
 .  االسالم  یف ،یتیآ ارفع، ،یرازیش مکارمی ها ترجمه: آ. ر. 15

 . 8186ص ،سخن بزر  فرهنگ. 16

: ج م،یشه كهل مسهتقبل: الَوجهُه : »سهدینو یمهی روزآبهادیف نیچن هم(. 1929ص ،3ج ،نیالع« )میش كّل  مستقبل: الَوجه. »17
 دیسه و المقصهود لیالسهب: الکهالم مهن و منهه له  بهدا مها: الهنجم مهن و اّولهه: الهدهر من و میالش نف  و ُاجوه و وجوه و اوُجه
 (.423ص ،4ج ،تیالمح القاموس« )القوم

 آورده« وجوههات  للقهرآنی تهری حته تفقهه ال» ثیحهد در« وجهه»ی معنها در( ق711م) منظهور ابهن بهزر ی ل هو مثهال، عنوان به. 18
گونی معان را« وجوهات » از مراد كه« هیعل االقدام فتهاب حتملهای یمعان لهی تری ا: »است  لسهان: ک.ر) است دانسته گونا
 امهام كالم كه آن از پ  ،االثر و ثیالحد بیغری ف نیالنها در زین( ق606م) ریاث ابن(. 225ص ،15ج وجه، مدخل ،العرب
 در را آن قهرآن و شهود حمهل قهرآن بهریی( معنها و) لیهتهو گونهه ههری عنهی« وجوه ذو حمال: »سدینو یم كند، یم نقل را یعل
 (.  444ص ،1ج ،نیالنها: ک.ر) است ریكث و مختل ی معان زین« وجوه ذو» از مراد و دهدی جا خود

 .210خطبه. 19
ن له جعل: َاوَجه. 20  (. 580ص ،4ج ،البالغه نهج قاموس) داد قراری وجه و معنا آنی برای عنی وجهات
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كهه مناسهب معنایی آن نشان می كهه مهیتهرین معهادل دههد  گرفهت،  ی  تهوان بهرای ایهن واژه در نظهر 
كههالم در  نهههج همههان معنهها، مفهههوم و قرائههت اسههت. عههالوه بههر آن، شههرایت و فمههای صههدور ایههن 

كه در ادامه به این مهم خواهیم پرداخت:  نیز ما را به این معنا رهنمون میالبالغه   سازد 

 یرامونیپ مناظرات و منازعات و کالمی ریگ شکل روند
كههه عرصههه بههر شههامیان تنههگ شههد و نبههرد را علیههه خههود تمههام شههده در جنههگ  صههفین، وقتههی 

یهه  می دیدند، بی تاب شده و در صدد چاره جویی برآمدند. در این میهان عمهرو عهاص بهه معاو
كه طرحی دارد تا موجب اختالف و تفرقه در بین سساه علی می  گوید: شود و می گوید 

كه علی و اصحابش اههل ورر و  هها را بهر سهر نیهزه بهاال  دیهن هسهتند، قهرآناز آنجایی 
كم باشد.  برده و می كتاب خدا حا  گوییم بین ما و شما 

كردند و در نتیجه، برخی از سساه عراق فریب ایهن طهر  را خهورده و بهه آن  گونه  شامیان این 
گرفت و احتمال جنگ داخلی هر لحظه می  رفت.  روی آوردند. اختالف و نزار باال 

 فرمود: تنه، علیدر برابر این ف
كتهاب نیسهتند و ایهن طهر ، خدعهه و نیرنگهی از  به خدا قسمن آنها خواسهتار حکهم 
كنیههد و بهر حهه  خههود و قتههال بهها دشههمن پههای  جانهب آنههها اسههت. تقههوای الهههی پیشههه 
یههه، عمههرو عههاص، ابههن ابههی معههیت، ابههن مسههلمه و ابههن ابههی سههر  نههه  بفشههارید. معاو

شناسهم و از  آنهها را بهتهر از شهما مهی اصحاب دین هستند و نه اصحاب قهرآن. مهن
 كودكی روی آنها شناخت دارم.

كهارگر افتهاد و  اما سخن امام تهثیری نداشت و در آستانه شکست شهامیان، ایهن خدعهه 
 21امام ناچار شد مال  اشتر را به عقب نشینی فراخواند.

ك ننههد. در قههرار بههر آن شههد از دو طههرف داور )حکمههی( انتخههاب شههود تهها بههر اسههاس قههرآن حکههم 
نهایت، از سوی شامیان، عمرو عاص )به عنوان حکم( به همراه چهار صهد نفهر بهه سهوی دومهن 

كهه  22الجندل رهسسار شدند و امام نیهز چههار صهد نفهر را بهه فرمانهدهی شهریح بهن ههانی فرسهتاد 
عبهد اهلل بههن عبهاس )بههه منظههور اقامهه نمههاز( و ابههو موسهی اشههعری )بهاهرا بههه عنههوان حکهم( نیههز بههه 

                                                      
 نههههج شهههر  ن303ص ،7ج ،نیهههالنها و نیهههالبدا ن36 - 34ص ،4ج ،لهههوکالم و االمهههم خیتهههار ن162ص ،الموازنهههن و اریهههالمع. 21

 (. تصرف و صیتلخی اندك با) 97ص ،6ج ن216ص ،2ج ،البالغه

 ی ابوموسهه عهههده بههر تیههحکم تیمسههئول و بههودهی نظههام فرمانههده عنههوان بهههی هههان بههن حیشههر نقههش رسههد یمهه نظههر بههه بههاهرات . 22
 . بودی اشعر
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 ه آنان بودند. همرا
كه امام با شهخص ابهو موسهی اشهعری بهه عنهوان حکهم موافه   كی از آن است  البته قراین حا

گزینههه هههایی چههون مالهه  اشههتر و ابههن عبههاس را مههدنظر داشههت، امهها اصههرار و تهدیههدات  نبههوده و 
گونههه دیگهری پههیش بههرد. ایهن نکتههه مهورد توجههه برخههی  سهاده كههار را بهه  لوحههان و م رضهان داخلههی 
كه آورده است: 240، ابی جعفر اسکافی معتزلی )مچون هم  ق( بوده 

گمههاردن شههریح بههه فرمانههدهی سههساه و فرسههتادن ابههن  آن كههه علههی نسههبت بههه  چههه را 
كه  عباس به منظور نماز و نظارت بر امور انجام داد، خود دلیلی است بر ادعای ما 

او بهر امام علی با حکمیهت ابوموسهی اشهعری مخهال  بهوده و راضهی بهه سرپرسهتی 
گهروه فرسهتاد تها ابهو موسهی بهر آنهها نمهاز  كه ابن عبهاس را همهراه  امور نبود. این است 

كه فرستادن ابو موسی، به خواسته و اصرار اهل یمهن و  نخواند و این نشان می دهد 
 23اصحاب آنها بود.

گو  گفت و  گفته اسکافی، ابو موسی اشعری و عمرو عاص برای حکمیت به  به هر روی، به 
كتاب خدا و آننشستند كه حکم  كنهار  ، در حالی  كهه بهه خهاطر آن فرسهتاده شهده بودنهد،  چهه را 

ای عمههرو عههاص بههه ابههو موسههی  گذاشههته و ماننههد اهههل هههوی و رأی برخههورد نمودنههد. طههی نقشههه
 پیشهههنهاد بركنهههاری ههههر دو خلیفهههه را داد و او نیهههز سهههاده لوحانهههه پهههذیرفت. ابتهههدا ابهههو موسهههی بهههر 

كهه منبر رفت و علی را از خال كهرد. سهس  نوبهت بهه عمهرو عهاص رسهید و اعهالم نمهود   فت خلهع 
كههرد و مههن نیههز او را خلههع مههی كههنم و از سههوی دیگههر،  ابههو موسههی صههاحب خههویش )علههی( را خلههع 

یههه( را ولههی امههر شههما قههرار مههی تههرین افههراد بههه ایههن مقههام  دهههم و او شایسههته صههاحب خههود )معاو
 24)خالفت( است.

گروههههی از سهههس گرفتهههه و در منطقهههه اه علهههیپههه  از جریهههان حکمیهههت،   ای بهههه نهههام  كنهههاره 
كفههر و خههروج از اسههالم  یههه، سههساه علههی را نیههز بههه  گرفتنههد. آنههها عههالوه بههر سههساه معاو  حههرورام منههزل 

كردند.   متهم 
كهه علهی كسانی  كردنهد  در واقع، همان  را بهه پهذیرش حکمیهت وا داشهتند و او را تهدیهد 

دهنهد یها بها او ماننهد عثمهان رفتهار  یه تحویهل مهیكه در صورت نسذیرفتن حکمیت، او را به معاو
كفهر  كرد، وقتی حمرت به حکمیت تن داد، علیهه او شهوریدند و پهذیرش حکمیهت را  خواهند 

گنههاه  نامیههدهن علههی كههرده و از ایههن  كفههر خههود اعتههراف  كردنههد و از او خواسههتند بههه   را تکفیههر 
                                                      

 .189ص همان،. 23
 .190 - 189ص همان،. 24
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كند.  25توبه 
و  جههات آغههاز شههد و امههام علههیپهه  از ایههن قمههیه، فصههل نههوینی از منههابرات و احتجا

یارانش در صدد هدایت خوارج برآمدند. یکی از نمایندگان امهام در احتجاجهات، عبهد اهلل بهن 
كه چون حمرت او را برای منابره و احتجاج با خوارج به سهوی آنهان مهی فرسهتد،  عباس است 

كهه در مخاصهمه و منهابره بها خهوارج از قهرآن اسهتفاده  به او سهفارش مهی نکنهدن زیهرا قهرآن فرمایهد 
قابل حمل بر وجوه مختله  اسهت و بلکهه بهرای مخاصهمه بها خهوارج، از سهنت بههره بهردن چهون 

گزارش دیگر آمده است: علی بن ابی طالهب، عبهداهلل  26ای جز پذیرش آن ندارند. آنان چاره در 
گفت:   بن عباس را به سوی خوارج فرستاد و به او 
كردند، تو  گر به قرآن با تو منابره  كن.ا  27از سنت استفاده 

 مناظره در عباس ابن عملکرد
كهههرد؟ بهههه عبهههارت  كهههه آیههها ابهههن عبهههاس بهههه توصهههیه امهههام عمهههل   امههها مسههههله مههههم دیگهههر، آن 

گهزارش  انهد و حاصهل  ههای تهاریخی منهابره ابهن عبهاس بها خهوارج را چگونهه ترسهیم نمهوده دیگر، 
گههزارش گفههت   در مههواردی متنههاق  متفههاوت و  هههای تههاریخی   كههار چههه شههد؟ در ایههن بههاره بایههد 

كلههی مههی اسههت و نقههل واحههدی بههه چشههم نمههی گههزارش خههورد. بههه طههور   ههها را بههر چهههار  تههوان ایههن 
 قسم دانست:

 ( نقش اصلی و موفقیت آمیز ابن عباس1
گزارش می211صنعانی )م كهه ابهن عبهاس از امهام  ق(، به نقل از ابو زمیل حنفی چنین  دهد 

كنهد. ابهن  حمرت از ایهن مسههله ابهراز نگرانهی مهی طلبد، اما اجازه منابره با خوارج می علی
گوید بر آنها وارد شدم، به من  ابن عباس می 28شوم. دهد: ان شام اهلل موف  می عباس پاسخ می

گفتم: چرا با علی گفتند: چه چیز تو را به این كشانده است؟  یهد و  بهه مخالفهت مهی جا  پرداز
كهه از جملهه آن بهود بود؟ آنها در پا او اولین مؤمنان به رسول خدا سخ، عللهی را بهر شهمردند 

كه حکم از آن خدا است )ال  كردن در حالی  كه علی، رجال را )برای حکم دادن( وارد حکمیت 
                                                      

 .  134ص ،خوارج و یعل امام ن317ص ،ثیالحد بیغر یف نیالنها ن370ص ،االشراف انساب. 25

 لهن فهانهم بالسهنن حهاججهم لکهن و قولهونی و تقهول وجهوه ذو حّمهال القهرآن فهاّن  بهالقرآن، التخاصهمهم: »77 كهالم به نابر. 26
 «. صات یمح عنها جدوای

 . 478ص ،1ج ،العمال كنز. 27

 همهان را امهامی نگرانه ابهراز نیها بتهوان دیشها امها امهده،ین قهرآن بها محاجهه عهدم بهه امهام حیتصر گزارش، نیا در چه گر البته. 28
 . كرد یم ینیب شیپ را آن امام كه نمودی ابیارز او تیموفق عدم جهینت در و قرآن با عباس ابن محاّجه احتمال
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كههنم، بههر  كتههاب خههدا و سههنت بهها شههما محاجههه  گههر بهها  گفههت: ا حکههم ااّل هلل(. ابههن عبههاس بههه آنههها 
من اهلهه و حکمهات  فهابعثوا حکمهات »گردید؟ سس  با ذكر شواهدی از قرآن و سنت از جمله آیه  می

كههه خههوارج بتواننههد  29،«مههن اهلههها ان یریههدا اصههالحات  بههه اشههکاالت خههوارج پاسههخ دادن بههدون آن 
كننههد و در نتیجههه، بیسههت هههزار نفههر حههرف ای بههر حههرف خدشههه هههای ابههن  هههای ابههن عبههاس وارد 

   30عباس را پذیرفته و برگشتند و چهار هزار نفر باقی مانده و جنگیدند.
كرده و سهه 303یی )منسا گزارش صنعانی را ذكر  كمابیش همان  ق( نیز به نقل از ابو زمیل، 

آورد، امهها در پایههان، بههر خههالف صههنعانی تعههداد  هههای ابههن عبههاس را مههی اشههکال خههوارج و پاسههخ
گهزارش فهوق مهی 31شهمارد. پذیرفتگان را دو هزار نفر )نه بیسهت ههزار نفهر( مهی كهه ابهن  دو  رسهاند 

كتاب و س كرد. عباس با  یادی از آنان را اقنار   نت با خوارج احتجاج نمود و تعداد ز
 ( نقش کمکی و موفقیت آمیز ابن عباس2

گویهد: وقتهی  نقل شده ابهن شهداد بهن المعهاد بهه عایشهه چنهین مهی مسند ابویعلی موصلیدر 
یه نامه می علی كردند، هیجده هزار نفر در سرزمین به معاو  نویسد و داوران )به باطل( حکم 

گرفتنهد. علهی حرورام سکنا داشتند و علیه امام علی كهرد و قهرآن را  موضهع  آنهها را جمهع 
گفت:  كهه سهخن «. ای قرآن، سهخن بگهون»مقابل خود قرار داده و  گفتنهد: قهرآن  مهردم بها تعجهب 

گویهد( و خداونههد فرمههود در اختالفههات از دو  په  قههرآن سههخن نمههی»)گویههدن حمههرت فرمههود:  نمهی
رگزینید )فابعثوا حکمات من اهله و حکمات مهن اهلههان از طهرف زن داوری و از طرف حکم و داور ب

طرف مرد داوری برگزینید( و در مسهله جلوگیری از ریختن خون مسهلمین نیهز انتخهاب حکهم و 
كههه از موضههور اخههتالف زن و شههوهر مهههم ابههن  سههس  علههی«. تههر اسههت داور الزم اسههتن چههرا 

كنههد و پهه  از سههه روز، چهههار هههزار نفههر  ا آنههها محاجههه مههیفرسههتد و تهها بهه عبههاس را سههوی آنههها مههی
  32برگشتند.

گرفهت و ابهن عبهاس  رساند احتجاج و منابره اولیه توسهت امهام گزارش فوق می صهورت 
گفتنهی اسهت  بهه سهوی خهوارج رفتهه و منهابرات خهود را آغهاز مهی بعد از احتجاج امهام كنهد. 

جسهت، ناشهی از  آنهها اسهتناد جسهته مهیچه ابن عبهاس در احتجاجهات خهود بهه  بسیاری از آن
                                                      

 و شهوند انتخهاب شهوهر و زن بسهتگان ازی داورانه ،یانوادگخه اختالفهات بهروز هنگهام در: دیهفرما یمه كه 35 هیآ نسام، سوره. 29
 . ندینما تیحکم

 . 157ص ،10ج ،المصن . 30

 .  148ص ،طالب یاب بن یعل نیالمؤمن ریام خصائص. 31

 . 367ص ،1ج ،یموصلی علیابو مسند. 32
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 ...«. فابعثوا حکمات من اهله »بودن مانند استناد به آیه  های امام علی تعلیمات و آموزه
ج ( واگذاری کار به امام3  پس از مواجهه شدن با اشکاالت خوار

كنههار امههام علههی قههراین دیگههر نشههان مههی كههه قنبههر و ابههن عبههاس در  بههرای منههابره رفتههه  دهههد 
كه پ  از منابره قنبر، حمرتبود ابن عباس، برخیز و »فرماید:  به ابن عباس می ندن چنان 

كهرد. امیهدوارم از تهو ب ذیرنهد كه قنبر آنان را دعهوت  كن  په  از آنکهه «. این مردم را چنان دعوت 
گویههههد: یهههها  خههههوارج اشههههکاالت خههههود را مطههههر  نمودنههههد ابههههن عبههههاس خطههههاب بههههه حمههههرت مههههی

گوینهد؟ تهو بهرای پاسهخ دادن بهه آنهها از مهن سهزاوارتری.  مردم چه می امیرالمؤمنین، شنیدی این
سس  حمرت با ذكر شواهدی از قرآن و سنت به تمامی اشکاالت پاسخ داده و بهیش از چههار 

  33هزار نفر از خوارج نزد علی برگشتند.
 ( عدم موفقیت ابن عباس4

منههابره ابههن عبههاس بهها هنگهام  كننههد وقتههی امههام برخهی ماننههد ابههو جعفههر اسههکافی نقهل مههی
گونهه منهابره نههی نکهرده بهودم؟»خوارج، بر او وارد شد، فرمود:  گهزارش  34«.مگهر تهو را از ایهن  ایهن 

كه ابن عباس به توصیه امهام می ال تخاصهمهم بهالقرآن، فهان القهرآن حمهال »مبنهی بهر  رساند 
طلوب و بایسته بهه عمل ننمود و به طور م« ذو وجوه تقول و یقولون و لکن حاججهم بالسنن ... 

كههه برخههی  در احتجههاج نایههل نشههد و از سههنت بهههره الزم نبههردن نکتههه روش مههورد نظههر امههام ای 
 35اند. مانند ابن ابی الحدید معتزلی نیز برآن پای فشرده
گزارش كه چرا در برخی از  ال تخاصمهم »های مورخان و محدثان، عبارت  در پاسخ به این 

 ذكههر نشههده اسههت، احتمههاالتی قابههل ...« جههوه تقههول و یقولههون بههالقرآن، فههان القههرآن حمههال ذو و
 طر  است:

كشههید  . از آغههاز موضههع1  گیههری خههوارج در حههرورام تهها نبههرد نهههروان، بههیش از چنههد مههاه طههول 
گرفههههت. شههههاید  یههههادی میههههان دو طههههرف صههههورت  و در ایههههن فاصههههله منههههابرات و احتجاجههههات ز

ربههوط بههه بخشههی از ایههن دوره شههش تنههها م _كههه فاقههد عبههارت مههذكور هسههتند  _هههای فههوق  گههزارش
 36ماهه باشند.
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گزارش نموده2 گر چه اصل جریان را  كه مورخان،  اند، اما ممکهن اسهت  . احتمال دیگر، آن 
كههه از  برخههی از عبههارات و جمههالت را بههه صههورت نقههل بههه معنهها و تلمیحههی آورده باشههندن چنههان 

یادت و نقصان در ج گفته در منابع و مصادر، مسهله ز گهزارششواهد پیش  هها و ت ییهر  مهالت و 
آید. شاید هم برخی از ناقالن به دالیل مختله ، از جملهه جاللهت  و تبدل در آنها به دست می

كهالم حمهرت امیهر مؤمنهان روی خهوش نشهان نهداده و از آوردن آن  مقام ابن عباس، بهه نقهل 
كه برخی مانند صنعانی و نسایی آورده كرده باشندن چرا  كهه امهام خودداری  ابهن عبهاس  اند 

 37دهد. را به علت منابره با قرآن مورد عتاب و سرزنش قرار می

 یبند جمع
گزارش كه نمی در جمع بندی  گفت  توان در این باره ابهار نظر قطعی نمود و بر یک  ها باید 

كه اقوال متفاوت استن اما به نظر می تهر  رسهد قهول اسهکافی بهه واقهع نزدیهک قول پای فشردن چرا 
كامالت بجا بوده و بر طب  شواهد، ابن عباس در منابره خود بها  های امام رانیباشدن یعنی نگ

كهه امهام سررسهید و ابهن عبهاس را بهه  خوارج به آیات قرآن استناد جست. در این هنگام بود 
پهردازد و  خود بهه احتجهاج بها آنهها مهی علت منابره با قرآن مورد سرزنش قرار داد. سس  امام

یادی را هدایت اندكهه  كند. بیشتر دانشمندان نیز در فرجام این داسهتان چنهین آورده می جمع ز
بهها دالیههل و شههواهد قههاطع و مبههین از آیههات قههرآن و سههنت نبههوی و تحلیلههی منطقههی  امههام علههی

كثیری را مجاب و به ساحل نجات رهنمون ساخت.  38آنها، غبار شبهات را زدود و جمعیت 
گزارش منابعی قیت ابن عباس مبنی بر احتجاج بها قهرآن و اقنهار كه از موف 39بر این اساس، 

كثریت و بازگشت بیست ههزار نفهری آنهها خبهر داده كهه بها  انهد، صهحیح بهه نظهر نمهی ا رسهدن چهرا 
كه این عدد در منابع دیگر بهه  نگری او هم و آینده كالم امام معصوم خوانی نداردن به وی ه آن 

گز چشم نمی ارش نسایی مبنی بر احتجاج ابن عبهاس و خورد و چنین رقمی بعید است. البته 
گزارش 40بازگشت اقلیت دو هزار نفری. كمکی ابن عباس یا  دیگر مبنی بر احتجاج   های نقش 

كمال امام علی )بعد از احتجاج ناتمام قنبهر و ابهن عبهاس( و ههدایت تهوده  41با قرآن تمام و 
 تر است.  كثیری از خوارج، پذیرفتنی
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كههه مههراد از عبههارت  الحههدیثی می امهها از جهههت معنههایی و فقههه كههرد  تههوان ایههن طههور تحلیههل 
كهالم « حمهال ذو وجهوه» كههریم در مقهام هسهت 77در  كهه قهرآن  هها، چنههین  هها و نیسهت آن اسهت 

كه بر معانی مختل  حمل شود و امکان ارائه قرائت گون )اعم از حه   قابلیتی داشته  گونا های 
ین خاصیتی در قرآن و نور شخصهیت احتجهاج و باطل( از متون آن وجود دارد و با توجه به چن

كهه بها سهنت بها آنهها منهابره و  به ابن عباس توصیه می شوندگان )خوارج(، امام علی فرمایهد 
كه نگاه آسیب كهالم  احتجاج نمایدن چرا  شناسهی  و شخصهیت 77شناسانه به فمهای صهدور 

كه تمامی آنها ی  خوارج نشان می و برخی جاهالنه به  دست نبوده، بلکه برخی م رضانه دهد 
زدنههد. یههک دسههته از آنههها عامالنههه در صههدد تحریهه  واقعیههات و وارد نمههودن  بحههران دامههن می

سخن محّکمه را شنید، فرمود: اینهان چهه  گوید: وقتی علی خدشه و شبهه بودند. قتاده می
كامهان عیهب یهان قهرآن. حمهرت فرمهود: خیهر، بلکهه نا گفتنهد: قار جهو هسهتند.  كسانی هسهتند؟ 

كهه آنههان میگف كهه از آن باطههل را »امهام فرمهود: «. ال حکههم ااّل هلل»گوینهد:  تنهد  سههخن حقهی اسههت 
كهه  جویانهه خهوارج سهبب می ایهن روحیهه عیهب 42«.جویند می كهه نتواننهد حه  را آن چنهان  شهد 

منههد از قههرآن بههوده تهها در  غیههر روش  هههای هههر چنههد ههها و پاسههخ بایههد ببیننههد و در صههدد برداشههت
 بهره ببرند.  منابرات از آنها

منهد تمهامی اصهول و قهراین  اما مفسر در مقام بایدها و نبایدها موب  اسهت در سهیری روش
گرفته و وجوه و الیه كار  كشه  نمایهد تها بتوانهد از معهانی  تفسیری را به  ههای معنهایی صهحیح را 

كهریم دربردارنهده الیهه واقع ا و هه نمها و شهبه صهحیح باطهل مصهون بمانهد. بهه عبهارت دیگهر، قهرآن 
كه ممکن است در دو بعد معناشناسانه و آسیب گون است  گونا شناسهانه بسهت  وجوه معنایی 

گسههترش یابنههد. در عبههارت  نههابر بههه بعههد « تقههول»، عبههارت «حّمههال ذو وجههوه تقههول و یقولههون»و 
كههه جبهههه حهه  )ماننههد ابههن  آسههیب شناسههانه اسههتن یعنههی آن دسههته از وجههوه معنههایی صههحیح 

شناسههانه  توانههد نههابر بههه بعههد آسههیب نیههز می« یقولههون»مقابههل، عبههارت  دهههد. در عبههاس( ارائههه می
كهه از جانهب جبههه باطهل )ماننهد خهوارج( مطهر   باشدن یعنی آن دسته از وجهوه معنهایی باطهل 

 گردد.  می
كههالم، می ری قههرآن و نههور ارتبههاط آن بهها یههذ تههوان وجههوه  از ایههن رو، بهها توجههه بههه فمههای صههدور 

كهههه وجهههوهحهههدیث را اسهههتنباط نمهههودن بهههه  هههها و  كثهههرت قرائهههت یری قهههرآن بهههه معنهههایپهههذ طهههوری 
كه هرمنوت برداشت گونه  ست، بلکه نابر به دو یانگارد، ن در غرب می یک فلسفیها از متن، آن 

كههه پههذ بیبعههد معناشناسههانه و آسهه ری یگههری بههر اسههاس سههید یو نفهه یرش اولههیشناسههانه اسههت 
                                                      

 . 297ص ،خوارج و یلع امام ن272ص ،11ج ،العمال كنز ن150ص ،10ج ،المصّن . 42
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 رد. یپذ انجام می یبو اد ی، عقلیمند و با توجه به اصول و قراین نقل روش

 کتابنامه
، تهران پژوهشهگاه یعاملی، ترجمه: محمد سسهر ید جعفر مرتمی، سو خوارج یامام عل _

 ش. 1384، یشه اسالمیفرهنگ و اند
 ق. 1368، نج : دار النعمان، یطبرساحمد ، االحتجاج _
، یروت: موسسهن االعلمهیه، بی : محمهد بهاقر محمهودی، تحقیبالذراحمد ، انساب االشراف _

 ق. 1394
كثیر دمشقی، تحقالبداین و النهاین _ ، یام التهراث العربهیهروت، دار احی، بیریش ی : علی، ابن 

 ق. 1408
 تا.  ی، بیروت: موسسن االعلمی، بیطبرمحمد بن جریر ، تاریخ االمم و الملوآ _
كاشاننیه ال افلیتنب _  ش. 1378ام ح ، ی، تهران: پی، ترجمه و شر : مال فتح اهلل 
، یروت: دار الکتههاب العربههیهه، بیی، احمههد نسههاطالههب یبههن ابهه یعلهه  ر المههؤمنینیههخصههائص ام _

 ق. 1417
 ق. 1348روت: دار الفکر، ی، بیینسا ، احمدیالسنن الکبر _

كهههریمری در فرهنهههگ ل هههات نههههج البالغههههیسههه _ كیجعفهههر یزمهههان ،  ههههان، ی، تههههران: انتشهههارات 
 ش. 1367

 ش. 1379ه، یسالم، تهران: فق  االینقی ف ید علی، ترجمه و شر : سشر  نهج البالغن _
اد نهههج یهه، قههم: بنیقوچههان یزاهلل عطههاردیهه، شههار  قههرن هشههتم، تحقیهه : عزشههر  نهههج البالغههه _

 ش. 1375 عطارد، _البالغه 
كتابخانهه ید، مصصح: ابوالفمل ابراهیالحد یبن ابعز الدین ، شر  نهج البالغه _ م، قم: نشهر 

 تا.  ی، بینجف یآین اهلل مرعش
، قهم: موسسهن ییم سهامرایابهراه _ یمخزوم ی : مهدی، تحقیدیفراه احمدل بن ی، خلنیالع _

 ق. 1409دار الهجرة، 
 ش. 1382، تهران: سخن، یانور ، حسنفرهنگ بزر  سخن _
روت: دار الکتهاب یه، محّمهد بهن علهی شهوكانی، بث الموضهوعنیهالفوائد المجموعهن فهی االحاد _

 ق. 1406العربی، 
 تا.  یروت، دار العلم، بی، بیدروزآبایفمجدالدین ، تیالقاموس المح _
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 تا.  ین، بیشرقی، تهران: دار الکتب االسالم ی، محمد علقاموس نهج البالغه _
ام التههراث، یههروت: داراحیههالکههرم، ب یبههن ابهه یالحسههن علهه یر ابههیهه، ابههن اثخیالتههار یالکامههل فهه _

 ق. 1408
بههن  لیماع، اسههالخفههام و مزیههل االلبههاس عمهها اشههتهر مههن االحادیههث علههی السههنن النههاس كشهه   _

 ق. 1408محمد عجلونی جراحی، بیروت: دار الکتب العلمیه، 
ب ب ههدادی، تحقیهه : احمههد عمههر هاشههم، بیههروت: دار یهه، احمههد خطالکفایههن فههی علههم الروایههن _

 . ق1405الکتاب العربی، 
 ق. 1409روت: موسسن الرسالن، ی، بیهند ی، عالم الدین متقكنز العمال _
 ق. 1405رم، قم: نشر ادب الحوزه، ، ابن منظور محمد بن مکلسان العرب _
جهها، نشههر الثقافههن  ی، بههینید احمههد حسههی : سههیههن طریحههی، تحقی، فخرالههدنیمجمههع البحههر _

 ق. 1408ن، یاالسالم
، احمهههد مثنهههی تمیمهههی، تحقیههه : حسهههین سهههلیم اسهههد، دمشههه : دار مسهههند ابهههویعلی موصهههلی _

 تا.  المامون للتراث، بی
جههها، المجلههه   ی، بهههیلهههرحمن اعظمهههب ایههه : حبیهههصهههنعانی، تحق ، عبهههد الهههرزاقالمصهههن  _

 تا.  ی، بیالعلم
نها،  یجها، به ی، بی : محمد باقر محمودی، تحقیمعتزل یاسکاف ، ابی جعفرار و الموازننیالمع _
 تا.  یب
كبهههر ، یریمکاتهههب تفسههه _ ، قهههم: پژوهشهههگاه حهههوزه و دانشهههگاه، تههههران: سهههمت، ییبابهههاعلهههی ا

 ش. 1386
روت: دار االضههوام، یهه، بیابههن م ههازل بههن محمههد یعلهه، طالههب یبههن ابهه یمناقههب االمههام علهه _

 ق. 1424
 ش. 1364ان، یلیر، قم: اسماعی، ابن اثثیب الحدیغر ین فیالنها _
، یتی، تهران: نشر فرهنگ اسالمی(، ترجمه: عبد المحمد آی)موسو ید رضی، سنهج البالغن _

 ش. 1378
ر یهی، زمحمهد جعفهر امهام _ یانی(، ترجمه: محمد رضا آشتی)موسو ید رضی، سنهج البالغن _

 تا.  ی، قم: هدف، بیرازینظر: مکارم ش
دی، تههران: انتشهارات ید جعفهر شههی(، ترجمهه: سهی)موسهوید رضی، محمهد سهنهج البالغهن _

 ش. 1378، یو فرهنگ یعلم
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كابم ارفهع، تههران: فهی(، ترجمه: سی)موسو ید رضی، محمد سنهج البالغن _ كاشهانید  ، ی  
 ش. 1379

، تههران: ینیجهوتصحیح: عزیز اهلل نامعلوم قرن پنجم(،  )مترجم ینهج البالغه با ترجمه فارس _
 ش. 1377دانشگاه تهران: 

 ش. 1360نا،  یزاده، قم: بی، عمران علنهج البالغه یها واژه _
 ش.1374، 36، شنه پژوهشیآ، یزیمهر ی، مهد«به مسهله فقه و زمان یخیتار ینگاه» _
، 136، شهماره معرفهتا، یهك یزیهعز ی، غالمعله«ث بهر قهرآنیدگاه مخالفان عر  حهدینقد د» _

 ش. 1388
، یچلقههههائ  ی، احههههد داور«البالغههههه نهج یها صههههدور خطبههههه یاجتمههههاع _ یفرهنگهههه یفمهههها» _

 ش. 1389، بهار 1، سال یکم، شماره فصلنامه مطالعات تفسیری




