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 53 یهبه آ( السالم  لیه)عیاستدالل امام عل یچگونگ یلتحل
 یتحکم یانسوره نساء در مواجهه با خوارج در جر
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 چکیده
هترا    اشتکا  هتا امتال   ت      کت  د   در جریان حکمیت پیکار صفین، خوارج دستت 

حکمیتت   «لِ َّتاِ  إِلَّتا  الْحُکْ ُ إِنِ»کردند: نخست ها استدال  ها آیا  پذیرش حکمیت  ارد م 
را متتم  هتا انتختاو د      دانستند؛ د ل اینکا امال را در صالحیت هندگان خدا ند نم 

کا مبتن  هتر  نساء ت    سوره 53آیا  ها کردند. از استدال  امال     حَک  غیر اد  م 
متورد   شتود کتا آیتا    ر ش تفسیر قرآن ها قرآن هود ت در پاسخ ها شبما نخست ر شن م  

 ستوره  53 آیتا  هتا    است ثانیاً  ال است؛ مجاز    اضاف  ا الً دارا  حصر استناد خوارج،
 نستاء  ستوره  53 آیا آن را ها هاید   است قرآن متشاهمات از خورد؛ ثالثاً م  تخصیص نساء
کردنتد. در پاستخ هتا شتبما      خ ت   حُک  اجرا    حُک   ضع میان خوارج راهعاً د؛دا ارجاع

ظتارر مست مان   در هتاطن     شود کا ا الً یک  از د  طرف تخاصت ، هتا   د ل نیز آشکار م 
هناهراین حَک  را از میان خود هرگزیدند؛ ثانیتاً طترفین تخاصت  از حتاک      ، نامس مان هودند
کمین سر هتاز زدنتد؛ ثالثتاً هتا اینکتا حکمتین  تاد         ت در تعیین حَ  شرع ت امال     

 53آیتا   هتا  نبودند، موظف هودند ها نیک  حُک  کنند. از این شیوه استدال  امال    
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 مقدمه
اند و محددود بدز امدان و م دان      ها فرود آمده آیات قرآن برای تمام دوران و تمام انسان

لَمْ یُنْزِلْزُ لِزَمَدان  دُونَ اَمَدان  وَ لَدا    »... فرمودند:  طور کز امام رضا خاصی نیستند؛ همان
کندد   ره پرتواف نی میو چون خورشید و ماه هموا (12/ 7 : 0721)صدوق، « لِنَاس  دُونَ نَاس 

اندد.   ، مفاهیم این آیات بر مصادیق و مدوارد متتلدق قابدن انق دا     (069/ 0 : 0111)صفار، 
»... آیات قرآن منحصر در یک وجز و معنا نیسدتند:   عالوه بر آن بز فرموده امام علی

بسیاری اا مدوارد د بدا     ؛ ال تز آیات در(192: 0101)سید رضى،  « ذُو وُجُوه   فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ
 اند. هایی کز اا صدر اسالم تا کنون وجود داشتز د بز تحریق معنوی دچار شده فهمی کج

ای در موضوع اعتقادی ناال شده باشدد و در   شده چز بسا آیز با توجز بز مقالب گفتز
انفال  62بقره، آیز  682عین حال با خود پیام اخالقی نیز بز همراه داشتز باشد )مانند آیز 

ای در موضوع فقهی یا مسائن سیاسی و اجتماعی فرود آمدده   حجرات(، یا آیز 42و آیز 
آل عمران، آیات  79برداری در مسائن کالمی باشد )مانند آیز  باشد، با این حال قابن بهره

ای مربوط بز اح ام خانواده باشد، ولی با تعمق در مفداد آن   نساء(، یا ظاهر آیز 79و  97
احدزا    99را در مورد اح ام سیاسی و اجتماعی نیز جاری ساخت، مانند آیز بتوان آن 

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقا َ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَ َمدا   »سوره نساء:  99و بسان آیز محن بحث یعنی آیز 
 4«.نَّ اللَّزَ کانَ عَلیما  خَ یرا مِنْ أَهْلِزِ وَ حَ َما  مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْالحا  یُوَفِّقِ اللَّزُ بَیْنَهُما إِ

این آیز اگرچز در ظاهر اا اح ام فقهی مربوط بدز خدانواده و ارائدز راه حدن جهدت      
اصالح مرافعز و مشاجره میان ان و شوهر ستن گفتز و توصیز کرده اسدت اا خدانواده   
هر یک اا طرفین، حَ َمی تعیین شود و برای رفع اختالف با ی ددیگر مشدورت کنندد،    

های صدر اسالم بهره برده  ترین چالش جویی ی ی اا مهم اا آن برای چاره امام علی
است. آن حضرت کز متاطب اصلی قرآن است و پیش و بیش اا دیگران بدز تفسدیر و   

بدا    6،(777: 0101)سیید رضیى،   تأوین آیات و معانی ظداهری و بداطنی آنهدا اشدراف دارد     
ی ار صدفین بدز برخدی شد هات خدوارخ پاسد        استدالل بز این آیز در مسئلز ح میت پ

 گوید. می
د تحلیلی درصدد بررسی چگدونگی اسدتدالل امدام     پژوهش حاضر با روشی توصیفی

سوره نساء در جریان ح میت و نیز تأثیرپذیری برخی صحابز، امدام   ۵۳بز آیز  علی
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اا آن است؛ اا  -خصوص اهن سنت بز -های کالمی و تفسیری و صاح ان کتا  باقر
با اسدتدالل بدز آیدز     امام علی»های اصلی این پژوهش چنین است:  این روی پرسش

سوره نساء، چگونز ش هات خوارخ بدز مسدئلز ح میدت را پاسد  دادث تدأثیر آن در       99
هدایی کدز صدورت     گفتنی است بدا بررسدی   .«گفتار و نوشتار عالمان چگونز بوده استث

 ت و روی رد تدوین نشده است.گرفت، آش ار شد تا کنون پژوهشی با این ماهی

 سوره نساء 53تحلیل اجمالی مضمون فقهی آیه 
سوره نساء، بز دلین انسجام و پیوستگی مفهومی این آیدز بدا    99پیش اا پرداختن بز آیز 

ضروری است، بز صورت اجمالی اا آن ستن بز میدان آیدد.    -92آیز - آیز پیشین خود
کردن مسئلز قیمومیدت مدردان بدر اندان، بدز       این سوره پس اا مقرح 92خداوند در آیز 

تَتدافُونَ    و الالَّتد  »نشوا ان و چگونگی مواجهز شوهر بدا ان ناشدزه پرداختدز اسدت:     
وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَ ُمْ فَال تَ ْغُوا عَلَدیْهِنَّ    نُشُواَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِ  الْمَضاجِعِ

بز معصدیت خددا آلدوده شدد یدا در       ی. بر اساس این بند اا آیز، اگر ان(71)نساء: 9«سَ یال 
اا گنداه و امدر بدز     یبااداشتن و یترین فرد برا شُرف ارت ا  گناه قرار گرفت، شایستز

ست کز وظیفز عمدوم مممندان را در اینجدا بدر عهدده      ا اا من ر، شوهر او یمعروف و نه
کندد. اگدر مدمثر واقدع نشدد، اا او      گرفتز است تا در مرحلز نتست همسرش را موعظز 

)طوسی، کند  یتن یز بدن یکار اظهار انزجار کند و در مرحلز سوم ان را مانند هر معصیت
-01/221: 0716؛ جوادی آملی، 027/ 2: 0791؛ قرطبی، 27/ 01: 0171؛ فخر رازى، 060-061/ 7 تا:  بی

220). 
جدویی   بز چاره دد دهند ین میسیا  واحدی را تش  92کز با آیز دد  99در ادامز، آیز 

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقا َ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَ َما  مِنْ »کند:  برای رفع اختالف میان اوجین اشاره می
برخدی عالمدان اهدن سدنت     «. أَهْلِزِ وَ حَ َما  مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْالحا  یُوَفِّقِ اللَّزُ بَیْنَهُمدا 

بدین صورت است کز اگر پس اا موعظدز و هجدران و ضدر ،     معتقدند تناسب این دو
نشوا ان رفع نشد، باید ان و شوهر در مح مز حاضر شدوند تدا حدق مظلدوم اا ظدالم      

دقیدق بدز نظدر     . ایدن سدتن  (177/ 0تا:  عربی، بی ؛ ابن27/ 01: 0171)فخر رازى، ستانده شود 
مم ن است هر یک  99آیز  ولی در ،حق با شوهر بوده است 92نابر آیز رسد؛ ایرا ب نمی
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اا دو طرف یا حتی هر دو طرف، مقصر و موجب ناسااگاری شده باشند. ستن درست 
 یآیز ق ن ناظر بر ناسااگار»گفتز است:  تسنیمدرباره تناسبِ این دو آیز را مملق تفسیر 

 یجان ز( بود و این آیز بیان راه حدن بدرای نشدوا و ناسدااگار     بر اثر نشوا ان )قهر یک
. شدافعی نیدز ظهدور آیدز را در نشدوا      (221/ 01: 0716)جیوادی آملیی،   « ان ز آنها استدوج

. مراد اا شقا ، جدایی و دشمنی است. (711و  071/ 2: 0117)شافعی، اوجین دانستز است 
خداوند برای اصالح این ناسااگاری دو حَ َم اا طرفین قرار داده است؛ ایرا بدا وجدود   

: 0102؛ طباطبایی، 21/ 01: 0171)فخر رازى،  م بعید خواهد بود دو حَ َم، احتمال ستم و تح
/ 09تیا:   ؛ نووی، بی027/ 2: 0791)قرطبی، اند  امیران و حاکمان« فَابْعَثُوا» ؛ اما متاطب (719/ 1

. حاکم برای داوری حَ َمی اا خویشاوندان شوهر و حَ می اا (271/ 0تا:  ؛ شوکانی، بی127
یدک   زیند؛ ال تز جایز است کز دو حَ َم اا خویشاوندان هدی  گ خویشاوندان همسر برمی

/ 09تا:  ؛ نووی، بی020-021/ 1تا:  قدامه، بی )ابنن اشند یا اا خویشاوندان ی ی اا آن دو باشند 
 . (701/ 70: 0792؛ نجفى، 791/ 1: 0107؛ شهید ثانی، 290/ 7: 0116؛ محقق حلی، 121

 کالمی به آیه بسترهای فکری و اجتماعی جهت استدالل
گرفتدز   ف ری و اجتمداعی شد ن    پس اا ت یین اجمالی معنای آیز الام است بز بسترهای

سوره نساء اشاره شود. پدس اا درگذشدت رسدول     ۵۳بز آیز  برای استدالل امام علی
اج ار اا شتص مورد سفارش آن حضرت خدارخ شدد و بدز     ، ردای خالفت بزخدا

گیدری ایدن شد اف در     . بدا شد ن  (11: 0101سید رضی، : .کن)قامت دیگران پوشانیده شد 
هدای حقیقدی    دار با آمدواه  های ااویز های برآمدنِ تف رات و جریان جامعز اسالمی، امینز

اسالم ش ن گرفت. اا جملز آنها جریانی جمودگرا بز نام خوارخ بودند کز در پایان دهز 
 چهارم هجری بز وجود آمدند.
بودند و تا ق ن اا پایان جند  صدفین بددین ندام      لیخوارخ ابتدا اا یاران امام ع

ها را بدز نیدزه ادندد،     شدند. در ن رد صفین پس اا آن ز سپاهیان معاویز قرآن شناختز نمی
بان  برافراشتند کز سدپاه معاویدز مدا را بدز کتدا  خددا        جماعتی اا یاران امام علی

ن بز آنچدز در کتدا  خددا    م»فرمود:  خوانی. امام خواند و تو ما را بز شمشیر می می
دروغ گفتندد،   گویدد خددا و رسدول    ترم؛ با باقیمانده آنان و کسی کز مدی  است، آگاه
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را اا  -فرماندده سدپاه   -را تهدید کردند کز اگر مالک اشتر . آنان امام علی«پی ار کنید
مالدک را کدز در    میدان کاراار منصرف ن ند، چون عثمان او را خواهند کشت. امدام 

-011/ 7 تا:  ؛ یعقوبى، بی160-161: 0111)منقری، ی پیروای بر معاویز بود، بااگرداند چندقدم
را بز پذیرش ح میت وادار کردند، امام ابتددا   . آنان امام(0/077: 0791؛ شهرستانی، 016

ع اس سپس مالک اشتر را برای داوری برگزید؛ ولی آنان ابوموسی اشدعری را   ع داهلل بن
/ 7 تا:  ؛ یعقوبى، بی211-166: 0111)منقری، رت بز ایشان تحمین کردند برخالف مین آن حض

در عین حال پس اا ح میت خرده گرفتند کز چرا در دین  .(0/077: 0791؛ شهرستانی، 016
« لَدا حُ ْدمَ إِلَّدا لِلَّدز    »خدا حَ َم قرار داده است؛ چرا کز هی  حُ می جز خداوند نیسدت:  

 .(0/077: 0791؛ شهرستانی، 71/ 0: 0762، ؛ ثقفى201-207: 0111)منقری، 
ها را حَ َدم قدرار داده    در دین خدا انسان خوارخ غیر اا این اش ال کز امام علی

اا جملز آنها کز محن بحدث در   2.دانستند های دیگری بز حضرت وارد می است، اش ال
دو عداص ی دی اا    پذیرفت عمدرو بدن   پژوهش حاضر است، این بود کز ایشان ن اید می

)بالذری، و یارانش جنگیده و عدالت ندارد  طرف ح میت باشد؛ ایرا او با امام علی
همچنین نقن شده است خوارخ  .(221 /0: 0726؛ مسکویه، 92/ 2: 0712طبری،  ؛716/ 7 : 0626

عاص را بدز دلیدن    عمرو بن ،(062: 0117)اسکافى، در عدالت هر دو حَ م تش یک کردند 
 9ی را بز س ب بااداشدتن اهدن کوفدز اا یداری امدام علدی      فسقش و ابوموسی اشعر

 .(012: 0102؛ بحرانى، 720/ 01 : 0116الحدید،  ابی )ابن
مسئلز ح میت کز در ابتدا موضوعی سیاسی میان دو طرف متتاصدم پی دار صدفین    

،  )سجادىبود، پس اا اعتراض خوارخ بز نتیجز ح میت، بز یک چالش کالمی ت دین شد 
را بدز   ، خوارخ خود و امام علدی «لَا حُ ْمَ إِلَّا لِلَّز»یرا پس اا غریو شعار ؛ ا(01: 0727

بندابراین بدز امدام     .دانسدتند  دلین پذیرش ح م در دین خداوندد، کدافر و گناه دار مدی    
کنیم، تو نیز چون ما باید اا لغزشت  گفتند ما اا لغزش خود بااگشتز و توبز می علی

ن صورت با تو دشمن خواهیم شد. حضرت پیشدهاد آندان   بااگشتز، توبز کنی؛ در غیر ای
آیا انتظار دارید پس اا ایمان بدز خداوندد و هجدرت و جهداد در     »را نپذیرفت و فرمود: 

در ایدن صدورت گمدراه شدده و اا      بر کفر خود شدهادت دهدمث   رکا  رسول خدا
 0791؛ دینیوری،  796/ 7 : 0626؛ بیالذری،  091/ 0 : 0101)دینورى، « گان نتواهم بودیافتهدایت
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شرک اسدت   . خوارخ بعدها در این مسئلز کز کفر امام علی(11/ 2: 0712؛ طبری، 711:
، عثمدان،  . آندان غیدر اا امدام علدی    (19: 0111)اشیعری،  یا نز، اختالف نظر پیدا کردند 

عایشز، اصدحا  جمدن، معاویدز و اصدحابش، دو َح َدم )ابوموسدی اشدعری و عمدرو         
)ر.ک: بغیدادی،  کز بز ح میت رضایت داده بدود، کدافر دانسدتند    عاص( و هر کس را  بن

بنابراین موضوع ح میت دیگدر تنهدا یدک مسدئلز سیاسدی و       .(21: 0667؛ همو، 90: 0111
 اجتماعی ن ود، بل ز ستن اا کفر امام نتست شیعیان و خلیفز چهارم اهن سنت بود.

بدا خدوارخ، آن    گیری کاراار نهروان و مواجهز نظدامی امدام علدی    پیش اا ش ن
چندین نوبدت بدا آندان در مسدئلز ح میدت       -ع اس ابن -حضرت و صحابی دانشورش

احتجاخ و مناظره کردند. پس اا پیشنهاد خوارخ بز حضرت برای توبدز اا گنداهِ نداکرده،    
کدوااء اتفدا  افتداد     نتستین مناظره ایشان با خوارخ و ی ی اا سرکردگان آنان بز نام ابدن 

در مواجهز با تف ر نفی ح میت خوارخ، ادلدز و   . امام علی(761-711: 0791)دینوری، 
أَوْفُوا »گو با اشاره بز آیات وبراهین متتلفی بیان کردند؛ اا جملز در همان نتستین گفت

، ح میت را ندوعی عقدد و   (60)النحل : « أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّزِ إِذا عاهَدْتُمْ»و  (0)مائده: « بِالْعُقُودِ
؛ (771/ 7: 0116الحدیید،   ابی ؛ ابن201: 0111)منقری، نست کز باید محترم شمرده شود عهد دا

إِنِ الْحُ دمُ إاِلَّ  »خوارخ را تفسدیر نادرسدت اا آیدز    « ال ح م إلاا للاز»در نوبتی دیگر شعار 
کدز بددان بداطلی را     ستنی است حدق »دانست و فرمود:  (92و  11؛ یوسف: 22)انعام: « لِلَّزِ

 (.76: 0721)سید رضی، 2«خواهند
ها نیز مجا  نگشتند و بر همدان تفسدیر بدز رأی     اما اا آنجا کز خوارخ با آن استدالل

گوی چهره بز چهره، بز آیز ودر گفت خود اا آیز اصرار داشتند، در نوبتی دیگر امام
گیدری   سرآغاا بهره دد  ز خواهد آمدچنان دداستشهاد فرمود کز این خود سوره نساء  99
و صاح ان آثدار کالمدی و تفسدیری دو مدذهب شدیعز و       ع اس و بعدها امام باقر ناب

 .شدسنی در نقد تف ر خوارخ 

 به آیه تحلیل چگونگی استدالل امام علی
، مسئلز ح میدتِ  «إِنِ الْحُ مُ إاِلَّ لِلَّزِ»اا بحث پیش روشن شد کز خوارخ با استناد بز آیز 

اعدالم کردندد و ح میدت را در انحصدار خداوندد      و معاویز را باطن  میان امام علی
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دانستند. بر اساس آیات قرآن دو نوع حُ دم ت دوینی و تشدریعی در عدالم وجدود دارد.      
نویسد: الق( ح م ت وینی: آیداتی چدون    عالمز ط اط ایی در خصوص این دو ح م می

لَدزُ الْحَمْددُ فِد     »، (97)انعام: « الْحُ ْمُأاَل لَزُ »، (92و  11؛ یوسف: 22)انعام: « إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِ»
بدز   (07)المیممن:  « فَالْحُ ْمُ لِلَّزِ الْعَلِد ِّ الْ َ ِیدرِ  »و  (21)قصص: « وَ الْآخِرَةِ وَ لَزُ الْحُ ْمُ  الْأُولی

ح م ت وینی اشاره دارند. در این آیات ح م ت وینی فقط بز خداوند متعدال اختصداص   
ی: این ح م گاهی بز خداوند اختصاص داده شدده اسدت،   یافتز است.  ( ح م تشریع

. بندابراین  (11)یوسیف:  « إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِ أَمَرَ أَلَّا تَعْ ُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ذلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ»مانند آیز 
هی  کسی در ح م تشریعی با خداوند مشارکت ندارد. ح دم تشدریعی )وضدعی و     ،آیز

یَحْ ُدمُ بِدزِ ذَوا عَددْل     »گاهی نیز بز غیر خداوند نس ت داده شده اسدت، مانندد   اعت اری( 
)مائیده:  « یَحْ ُمُ بِهَدا النَّ ِیودونَ  »و  (11)مائیده:  « فَاحْ ُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّزُ»، (62)مائده: « مِنْ ُمْ

 و اصدالتا  و بدز   آید کدز ح دم حدق، اوال     . اا انضمام این دو دستز آیات بز دست می(11
صورت استقاللی منحصر بز خداوند است و دیگدران بدز اذن خداوندد اا آن برخدوردار     
خواهند بود و بز س ب اصالت، استقالل و اولویت خداوند در ح م اسدت کدز خدود را    

 وَ هُدوَ خَیْدرُ  »و خیرالحداکمین   (1)تیین:  « أَلَیْسَ اللَّدزُ بِدأَحْ َمِ الْحداکِمِینَ   »أح م الحاکمین 
 (. 009/ 2: 0102)طباطبایی، نامیده است ( 12)اعراف: « الْحاکِمِینَ
ستنِ عالمز ط اط ایی در اختصاص حُ م ت وینی بز خداوندد ناتمدام اسدت؛     ظاهرا 

ایرا محذوری وجود ندارد کز این ح م نیز باالصالز متعلق بز خداوند باشد و بدالعرض  
ای روشن اا چنین حُ می است. نموندز    نزبز بندگانش واگذار گردد. معجزه پیام ران نمو

دیگر، حُ می است کز در برخی آیات قرآن اا اعقای آن بز پیام ران سدتن گفتدز شدده    
وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ »در آیز « حُ م»است و خود عالمز نیز بدان معترف است. وی در تفسیر 

بز همراهش  توجز بز ستن یوسقنوشتز است: با ( 77)یوسف:  «آتَیْناهُ حُ ْما  وَ عِلْما 
قُضِ َ الْأَمْرُ الَّذِي فِیدزِ  »و نیز ستنش در آیز بعد  (11)یوسف: « إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِ»در اندان 
اهلل  شود کز حُ می کز بز او داده شده است، همان حُ م روشن می (11)یوسف: « تَسْتَفْتِیانِ

 هلل است و این همانی است کز ابدراهیم ا همان حُ م است؛ بنابراین حُ م یوسق
 (17)الشیعراء:  « رَ ِّ هَبْ لِد  حُ ْمدا  وَ أَلْحِقْنِد  بِالصَّدالِحِینَ    »اا خداوند درخواست کرد: 

در « إِنِ الْحُ ْدمُ إِلَّدا لِلَّدزِ   »در مقلب پیشینِ عالمز ط اط ایی آیز  (.001/ 00: 0102)طباطبایی، 
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کنندد؛ امدا در    د را بیدان مدی   م ت وینی بز خداوند امره آیاتی آمده است کز اختصاص حُ
ستن گفتز است کز ظاهرا  مقلب دوم صدحی  اسدت.    اا اعقای آن بز یوسق اینجا

، «إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّدزِ »آید کز حُ م در آیز  همچنین اا ظاهر مقلب دوم عالمز بز دست می
طور کز خواهدد   گارتر است و آناعم اا ت وین و تشریع است کز ال تز با اطال  آیز ساا

 با خوارخ بر اطال  آیز رهنمون است. آمد، نوع مواجهز امام علی
إِنِ »کدز برآمدده اا آیدز    « لَا حُ ْمَ إِلَّا لِلَّز»خوارخ با شعار  ،کز گذشت بز هر روی چنان

آن را  ایستادند و ح میت صدفین و حَ َمدان   بود، رویاروی امام علی« الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِ
گفتز، بدز دیگدران د بدا اذن      کز مربوط بز امور اعت اری و قراردادی بود و ط ق آیات پیش

 بودن آن نیز امدام  گو این ز بز فرض ت وینی ،خداوند د قابن تفویض است، برنتافتند 
هدای خدود بدا     ها و منداظره  در م احثز اا طرف خداوند مأذون بز پذیرش بودند. امام

سوره نساء بود  99ترین آنها استشهاد بز آیز  متعددی داشت. اا مهم های خوارخ استدالل
. شد هز پدذیرش   6. شد هز اصدن ح میدت،    4کز برای پاس  بز دو ش هز بز کار گرفت: 

با ایدن دو   ح میت حَ َمان فاسق. در ادامز بز صورت مفصن، نوع مواجهز امام علی
 سوره نساء ت یین خواهد شد. 99ش هز بر اساس آیز 

 به آیه در مواجهه با شبهه حکمیت تحلیل استدالل امام علی. ۱
با شد هز ح میدت در جوامدع حددیثی      گزارش تفصیلی چگونگی مواجهز امام علی

 اهن سنت چنین آمده شده است:
و اقامدت در حدروراء، بدز ایشدان گفتندد:       پس اا جدایی خوارخ اا امام علی

در دین خددا حَ َدم قدرار دادی،    باشی؛ ایرا  شایستز خرقز و عنوان خالفت نمی»
چدون   . امدام «در حالی کز فرمان جز بز دست خدا نیسدت )ال ح دم إال هلل(  

ستن آنان و عزلتشان را شنید، دستور داد منادی ندا سدر دهدد تدا فقدط قاریدان      
قرآن گرد او جمع شوند. چون خانز اا قاریان مملو گردید، مصدحق بزرگدی را   

ای »داد و آن را بدا دسدتش ت دان داد و فرمدود:      خواست. آن را مقابن خود قرار
خدواهیث   اا او چز مدی  ،ای امیرمممنان»، مردم گفتند: «مصحق! با مردم ستن گو

 امدام  «خوانیم. مقصودت چیسدتث  ها را می او مرکب و کاغذ است؛ ما نوشتز
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ش بین من و دوستان و رفقایتان کتا  خدا حاکم است. خداوند در کتداب »فرمود: 
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقا َ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَ َما  مِدنْ أَهْلِدزِ   فرماید:  ان و شوهری میدرباره 

. آیدا امدت   (72)نسیاء:  « وَ حَ َما  مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریددا إِصْدالحا  یُوَفِّدقِ اللَّدزُ بَیْنَهُمدا     
/ 0تا:  حنبل، بی )ابن «تری دارد یا عهد میان ان و شوهرث حرمت فزون محمد

 .(011/ 1تا،  ؛ بیهقی، بی027/ 7تا:  ؛ حاکم نیشابوری، بی12ی19

سوره نساء را در احتجداخ بدا خدوارخ بدز کدار       99در این روایت، آیز  امام علی
؛ 22)انعام: « إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِ»بستز و ح میت رخ داده را معارض با حُ م خداوند در آیز 

ی  آن چندین اسدت کدز خدوارخ بددون در نظدر گدرفتن        داند. توض نمی (92و  11یوسف: 
پنداشتند حصر در این آیز حقیقی است و انحصار حُ دم )خدواه    مجموع آیات قرآن، می

ای کز دیگدران در آن   گونز دهد، بز تشریعی باشد و خواه ت وینی( در خداوند را نشان می
بز رأی اا آیدز، شدعار    ای ندارند؛ پس بز س ب جمود در مفاد آیز و ارائز تفسیر هی  بهره

 سر دادند. « لَا حُ ْمَ إِلَّا لِلَّز»
در مواجهز با این برداشت نادرست خوارخ، اا قاعدده ت یدین قدرآن بدا      امام علی

یَنْقِقُ بَعْضُزُ بِ َعْض  وَ یَشْدهَدُ بَعْضُدزُ عَلَدی    »کز خود حضرت نیز بر آن تأکید کرده:  -قرآن
سدوره نسداء اسدتناد کدرد. اا      99بهره جست و بدز آیدز    -(067: 0101)سید رضى، «  بَعْض 

 آید: استشهاد حضرت بز این آیز، مقالب ذین بز دست می
، بز صدورت اضدافی و مجداای اسدت، ندز      «إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِ». حصر حُ م در آیز 4

ایدن  شود. بنابر  نساء فهمیده می 99حقیقی. این موضوع اا قراردادن این آیز در کنار آیز 
خداوند برای رفع ناسااگاری میان ان و شوهر بز حاکم امر کدرده اسدت دو حَ َدم     ،آیز

بگمارد و آن دو حَ َم نیز نیک بیندیشند تا حُ م الهی را برای اصالح این ناسااگاری و 
گدردد. مفسدر    میین حَ َم نیدز بدز حُ دم خداوندد بداا     تعی ،جدایی دریابند. بر این اساس

 گوید: در این باره می ،الدین قاسمی جمال محمد ،معاصر اهن سنت
و « یَحْ ُدمُ بِدزِ ذَوا عَددْل  مِدنْ ُمْ    »اگر خوارخ بیندیشند در این ز خداوند در آیدات  

ها را در دینش حَ َم قدرار داده   ، انسان«فَابْعَثُوا حَ َما  مِنْ أَهْلِزِ وَ حَ َما  مِنْ أَهْلِها»
با عمدن   (92و  11؛ یوسف: 22)انعام: « مُ إِلَّا لِلَّزِإِنِ الْحُ ْ»فهمیدند کز آیز  است، می
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آیدد؛ ایدرا حَ َدم     منافات ندارد و آن امر نیز اا حُ م الهی بز حسا  می علی
انجدام داد، اا   گدردد و آنچدز علدی    ها بز حُ م خداوند باا می قراردادن انسان
 (.12/ 0 : 0101)قاسمى، همین قسم بود 

خدورد.   سدوره نسداء تتصدیص مدی     99عام است و با آیز « لَّا لِلَّزِإِنِ الْحُ ْمُ إِ». آیز 6
 نویسد: شاط ی در این خصوص می

ای را کدز بدا    این بوده کدز آیدز  « إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِ»اشت اه خوارخ در استدالل بز آیز 
مورد استدالل قرار دادندد و اا آیدز    بدون متصِّص آن 9لفظ عام وارد شده است،

یَحْ ُمُ بِدزِ ذَوا عَددْل    »و آیز  (72)نساء: « وَ حَ َما  مِنْ أَهْلِها  أَهْلِزِ  ثُوا حَ َما  مِنْفَابْعَ»
دانسدتند   روی گرداندند. اگر آنان این قاعده ابان عربدی را مدی   (62)مائده: « مِنْ ُمْ

ها هستند کز اا آنها اراده خصوص نشده است و همواره معندای   کز برخی اا عام
ها هسدتند کدز اا آنهدا اراده خصدوص شدده       دهند، اما برخی دیگر اا عام عام می

مدورد، عدامِ    گفتندد آیدا ایدن    شتافتند و بز خدود مدی   است، در ان ار ح میت نمی
)شیاطبى،  کردندد   گاه آن را بز وجز صحیحی تأوین مدی خورده استث آن تتصیص

0171 :060-067.) 

سوره نساء  99تشابهات قرآن است و باید آن را بز آیز ، اا م«إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِ». آیز 9
( چندین     999)  ع ددالرحمن مَلَقدی   اند ارجاع داد. ابدن  و امثال آن کز اا مح مات قرآن
 نویسد: کرده است. وی در مقام محاجز با خوارخ می برداشتی اا استدالل امام علی

کتدابش در مدوارد    ، در حدالی کدز خداوندد در   «ال ح دم إال هلل »گوییدد   چرا مدی 
متعددی، مردم را حَ َدم قدرار داده اسدت؛ دربداره کفداره شد ار فرمدوده اسدت:         

، درباره اصالح ناسااگاری ان و شوهر فرمدوده اسدت:   «یَحْ ُمُ بِزِ ذَوا عَدْل  مِنْ ُمْ»
هُ إِلَدی  فَدرُدوو »، همچنین فرموده اسدت:  «فَابْعَثُوا حَ َما  مِنْ أَهْلِزِ وَ حَ َما  مِنْ أَهْلِها»

أُولِد  الْدأَمْرِ مِدنْهُمْ      وَ لَوْ رَدووهُ إِلَدی الرَّسُدولِ وَ إِلدی   »و  (26)نساء : « اللَّزِ وَ الرَّسُولِ
 لَعَلِمَزُ الَّذِینَ یَسْتَنْ ِقُونَزُ مِنْهُمْ وَ لَوْ ال فَضْنُ اللَّزِ عَلَیْ ُمْ وَ رَحْمَتُدزُ لَداتَّ َعْتُمُ الشَّدیْقانَ   

اندد. خداوندد اح دام فراواندی را بدز       . اینها آیات مح م قرآن(17)نساء : « اإِلَّا قَلِیل 
عالمان و امیران ارجاع داده است تا آنان درباره مسائلی کدز بدرای آنهدا، ح مدی     
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ناال نشده است، نظر دهند. خوارخ اگدر اا ایدن آیدات مح دم روی برگردانندد،      
ادعای خدود را رهدا کدرده،     جهلشان آش ار شده است و اگر آنها را بپذیرند، باید

 .(76-71: 0107)مَلَطی، بز حق بااگردند 

کدز جزئدی اا جامعدز و     -. خداوند برای حدن چالشدی مربدوط بدز درون خدانواده     2
تعیین حَ َم را بر عهده حداکم اسدالمی نهداده اسدت؛ بندابراین مم دن        -ح ومت است

اه داری قدرار ندداده    آمده در امور کالن ح ومتی ر های پیش نیست در اختالفات و تنش
باشد. بر اساس قیاس اولویت، وقتی برای حن اختالف ان و شوهر بز حَ َم نیاا است، 
بز طریق اولی برای حن اختالفات سیاسی و اجتماعیِ دو گروه در جامعدز اسدالمی، بدز    

 حَ َم نیاا است.
  دز امدام علدی   اندد؛ چنان  و اجرای حُ م خلط کدرده . خوارخ میان وضع حُ م 9
آرى حُ م جز اا آنِ خدا نیست، لی ن اینان گویند فرمدانروایی را جدز خددا    »رماید: ف می

روا نیست؛ حالی کز مردم را حاکمی باید نی وکردار یا ت ه ار، تا در ح ومدت او، مدردِ   
گاه کز وعده حقا سدر رسدد و مددت     باایمان کار خویش کند و کافر بهره خود بَرَد تا آن

رسد کز ط ق آیز  ستن حضرت بز نظر می  اا این (.76: 0721)سید رضی، 8«هر دو در رسد
سدوره   99، وضع حُ م فقط در قلمرو خداوند است؛ اما بر اساس آیز «إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِ»

 نساء باید حاکمی باشد کز ح م خداوند در مرافعات را تشتیص داده و جاری سااد.

 الف( تحلیلی بر علت گزینش آیه 
یَحْ ُمُ »سوره مائده  79پیشین روشن شد کز در آیاتی دیگر اا قرآن، مانند آیز اا مقالب 

اا تعیین دو حَ َم  دکز مربوط بز اح ام صید در حال احرام است د دد« بِزِ ذَوا عَدْل  مِنْ ُمْ
در استدالل خود با خوارخ، بدز آیدز    ستن بز میان آمده است؛ با وجود این امام علی

کند. این انتتا  اا دقدت نظدر و عمدق بیدنش آن حضدرت       شهاد میسوره نساء است 99
سدتن   ن ردنِ دو طرف با ی دیگر اا سااشح ایت دارد؛ ایرا تنها در این آیز است کز 

 بددین جهدت بدوده اسدت کدز اوال       ده است. گویا انتتدا  آیدز محدن بحدث    بز میان آم
اندد، در جند     اشدویی اهن یک منزل و دارای پیوند ان گونز کز دو طرف ناسااگار همان
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دد هرچندد    صفین نیز دو طرف متتاصم، اهن و پیرو یدک آیدین و دارای پیوندد ایمدانی    
اجااه دارد حَ مدی اا اهدن خدودش     ثانیا  هر یک اا اوجین ناسااگار بودند؛ دد ظاهری

دیدند کز حَ می اا  هر یک این حق را در خود می رگزیند. در دو طرف ن رد صفین نیزب
 ز خواهدد آمدد، خدوارخ در تعیدین     چنان ،و حزبی خود انتتا  کنند و یوابستگان ف ر

  ردند؛ در حالی کز تحت اختیار آن حضرت ن ود.اعتراض عاص بز امام عمرو بن

  عباس از امام علی ب( اثرپذیری ابن
ع داس را   ایشدان ابدن   .با خوارخ آمده اسدت  مناظره امام علی ،در ادامز همان روایت

ع اس سز روا با استشهاد بز آیدات   خوارخ بز سوی آنان فرستاد و ابنگو با وبرای گفت
قرآن مناظره کرد و در این مدت توانست چهار هزار نفر را بز توبز ب شاند کز اا جملدز  

؛ 027/ 7تیا:   ؛ حاکم نیشابوری، بی12ی19/ 0تا:  حنبل، بی )ابنکواء بود  این افراد، سرکرده آنان ابن
ع داس و خدوارخ    . در این روایات اا محتوای رد و بدل شده میان ابن(011/ 1تا،  بیهقی، بی

های دیگر، بدان دست یافت. پیش اا نقدن   توان اا گزارش ستنی در میان نیست؛ اما می
ع اس، شاگردی وی در محضر  آن الام است یادآوری شود علت پرداختن بز مناظره ابن

: 0726شهرآشیو،،   )ابنحضرت است ع اس بز آن  و وامداری علم تفسیر ابن امام علی
؛ بنابراین ایدن احتمدال قدوی نیدز     (72/ 0: 0791؛ قرطبی، 10/ 0: 0177عطیه اندلسى،  ؛ ابن17/ 7
، تحت تأثیر آن حضرت بوده ع اس بز آیز مورد استدالل امام رود کز استشهاد ابن می

 است.
فدت، ندزد   گو بدا خدوارخ مأموریدت یا   وبرای گفت ع اس چون اا جانب امام ابن

چدرا داوری  »آنان در منققز حدروراء حاضدر شدد. وی منداظره را آغداا کدرد و گفدت:        
داریدث در حالی کز خداوند دربداره ح میدت میدان ان و شدوهر      ح مین را ناخوش می

إِنْ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقا َ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَ َما  مِدنْ أَهْلِدزِ وَ حَ َمدا  مِدنْ أَهْلِهدا      »فرموده است: 
بدز ح مدین نیداا     . چگوندز امدت محمدد   (72)نساء: « یُریدا إِصْالحا  یُوَفِّقِ اللَّزُ بَیْنَهُما

گدوییم موضدوعاتی کدز خداوندد حُ مدش را بدز        ما مدی »خوارخ گفتند:  «نداشتز باشندث
مردم واگذار کرده است و امر فرموده کز در آن اظهار نظر کنند و آن را اصدالح نمایندد،   

اند، عمن کنند؛ اما موضوعاتی کدز خداوندد حُ دم کدرده و      گونز کز امر شده آنتوانند  می
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 ز ح م کرده است صدد ضدربز   ندگان حق اظهار نظر ندارند؛ چنانجاری ساختز است، ب
ققع شود. در این امور آنان را حدق نظدر    بز شتص اناکار اده شود و دست دادشال  
هدا داده   کدردن بدز انسدان    ی اجدااه ح دم  خداوند )در امدور »ع اس پاس  داد:  ابن ،نشاید

)ط دق ایدن آیدز دو     (62)مائیده :  « یَحْ ُمُ بِزِ ذَوا عَدْل  مِنْ ُمْ» ز( فرموده است: است؛ چنان
-711/ 7 : 0626؛ بیالذری،  92-91/ 2: 0712)طبیری،   «دهندد(  ش ار نظر می هعادل درباره کفار

 .(221-0/22: 0726؛ مسکویه، 716
سدوره نسداء    99، بدز آیدز   ع اس با الگدوگیری اا امیرمممندان   در این مناظره، ابن

تمسک جستز و بز روابودن قراردادن حَ َم در ن رد صفین استدالل کرده اسدت؛ خدوارخ   
شدنیده بودندد، دربداره آن     کز گویا این آیز و استشهاد بز آن را یک بار اا امام علدی 

در برخی امور اجااه اظهدار نظدر   ع اس گفتند خداوند  و در پاس  بز ابن بودنداندیشیده 
بز بندگان داده است و تعیین حَ َم برای ان و شوهر ناسااگار اا جملز آنها است؛ اما در 
اموری مانند حدود مربوط بدز اناکدار و داد ایدن اجدااه را بدز بنددگان ندداده اسدت و         

تدالل خدوارخ نیدز   ح میت میان دو گروه اا مسلمانان اا همدین سدن  اسدت. ایدن اسد     
های تشریعی اسدت کدز در آنهدا     کز اصن حدود اناکار و داد اا حُ مادرست بود؛ چران

سدا   اما این ز چدز کسدی مصددا  اناکدار یدا داد بدز ح       ،بندگان حق اظهار نظر ندارند
کردن حد انا وقتی است کز نزد حاکم شرع با   ز جاریآید، بحث دیگری است؛ چنان می

شدود و در   ثابدت مدی   (799/ 10)همیا::  یا علم حداکم   (726/ 10: 0792)نجفى، اقرار یا بینز 
: 0761موسیوی ممینیی،   )هنگام اقرار اناکار بلوغ، عقن، اختیار و قصد وی نیز شرط است 

: 0792)نجفیى،  رع بیش اا ده شرط وجدود دارد  و برای اث ات دادی نزد حاکم ش (126/ 7
 سدوره نسداء را اا امدام علدی     99ع اس کز چگونگی استدالل بدز آیدز    ابن (.129/ 10

آموختز بود، با الهام اا شیوه حضرت، بز آیز فقهی دیگدری اسدتناد کدرد. وی بدز تعیدین      
کندد.   اشاره می ددسوره مائده آمده است  79کز در آیز  دکفاره ش ار بز حُ م دو حَ َم د

در این آیز خداوند اا ش ارکردن در حال احرام نهی کدرده اسدت و اگدر کسدی اا روی     
وَ مَنْ قَتَلَدزُ  »اى همانند آن اا چهارپایان بدهد:  عمد، ش اری را بز قتن برساند، باید کفاره
م دن اسدت مسدئلز هماننددی     و اا آنجا کدز م « مِنْ ُمْ مُتَعَمِّدا  فَجَزاءٌ مِثْنُ ما قَتَنَ مِنَ النَّعَمِ

کفاره با آنچز ش ار شده است، براى بعضی مورد شک و تردید واقع شود، قرآن در این 

http://lib.eshia.ir/21010/2/459/الزنا
http://lib.eshia.ir/21010/2/459/الزنا
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امینز دستور داده است کز باید این موضوع ایر نظر دو نفر اا افراد مقلع و عادل انجدام  
؛ فخیر  0/219: 0177جیوزى،   ؛ ابین 726/ 7: 0727)طبرسیى،  « یَحْ ُمُ بِزِ ذَوا عَدْل  مِدنْ ُمْ »پذیرد: 

 دم بدرای حدن و    ؛ بنابراین تعیدین دو حَ (17/ 2 : 0721؛ مکارم شیرازی، 177/ 07: 0171رازى،
د ح مدین مدورد   دد  دز خواهدد   چنان دفصن جن  صفین نیز روا خواهد بود، اگرچدز دد  

 ن ودند و بر ایشان تحمین شدند.  رضایت امام علی

  از امام علی ج( الگوگیری امام باقر
گویی است کدز میدان   و، در ضمن گفتدیگر استفاده اا آیز در سیره اهن بیتنمونز 
فرمایدد:   می د انجام شد. امامدی ی اا پیروان خوارخ  داار  د و نافع بن امام باقر

در دین خداوند حَ م قدرار داده اسدت. بدز     اند کز چرا امیر مممنان خوارخ معترض»
رش )برای اصالح ناسااگاری اوجدین( دو نفدر   آنان بگو خداوند متعال در شریعت پیام 

وَ حَ َما  مِنْ أَهْلِها إِنْ   أَهْلِزِ  فَابْعَثُوا حَ َما  مِنْ"اتش را قرار داده و فرموده است: اا متلوق
معداذ اشداره    گاه بز ح میدت سدعد بدن   آن امام باقر«. "یُرِیدا إِصْالحا  یُوَفِّقِ اللَّزُ بَیْنَهُما

و او بر اساس آنچز   م درباره بنی قُریظز تعیین کردوی را برای حُ کند کز پیام ر می
: 0117؛ طبرسى، 092-091/ 7: 0101)مفید، خداوند برای آنان جاری ساختز است، ح م کرد 

بدز آیدز مدذکور، برگرفتدز اا سدیره       روشن است کز شیوه استدالل امام باقر (.771/ 0 
 بوده است. جدشان امیرمممنان

 به آیه در پاسخ به شبهه حَکَمیت فاسقان ستدالل امام علی. تحلیل ا5
پدذیرش ح میدت دو    ی ی دیگر اا اش االت خوارخ بز امام علدی  ، ز گذشتن چنا

؛ (062: 0117اسیکافى،  کردند ) حَ َم غیرعادل بود. آنان در عدالت هر دو حَ م تش یک می
بااداشتن اهن کوفدز اا   عاص را بز دلین فسقش و ابوموسی اشعری را بز س ب عمرو بن

دانسدتند.   عدادل نمدی   (012: 0102؛ بحرانى، 720/ 01 : 0116الحدید،  ابی )ابن یاری امام علی
برخی اا متعص ان اهن سنت، این تش یک خوارخ در ح میت را صحی  انگاشدتز و آن  

 ددد  الددین آمددی   اندد؛ سدیق   قدرار داده  ندانستن امام علی را دستاویزی برای معصوم
 نوشتز است: دد م اشعری مسلکمت ل
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ایدن اسدت کدز ابوموسدی اشدعری و عمدرو        ن دودن علدی   دلین سوم معصوم
بز ح میت گماشت و معنای ایدن عمدن،    دد اند کز دشمن و فاسق دد عاص را بن

معصدیت   تم ین اا دشمنان و فاسقان بدرای خلدع اا امامدت اسدت و ایدن خدود      
ن بز معصیت نیدز معصدیت   معصیت است و تم ی است؛ ایرا خلع امام منصوص

 (.   711/ 2 : 0177)آمدى، 

وَ   أَهْلِدزِ   فَدابْعَثُوا حَ َمدا  مِدنْ   »بدز جملدز    در پاس  بز این ش هز خوارخ، امام علی
تواندد حَ َدم را اا    اگدر ان یهدودی باشدد، مدی    »د: استدالل کرد و فرمو« نْ أَهْلِهاحَ َما  مِ

)قاضیى عبیدالجبار،    7«آندان عدادل نیسدتند    خویشان خود برگزیند و این در حالی است کز
)اسیکافى،  ع اس با خوارخ نیز نقن شده اسدت   . این استدالل در مناظره ابن(71/001: 0692
  (.727/ 01 : 0116الحدید،  ابی ؛ ابن069: 0117

اوال  چندین برداشدتی    ؛ن ات قابن توجهی وجود دارد ،بز آیز درباره استشهاد امام
بودنِ دو حَ َم در جریدان ناسدااگاری ان و    دیدگاه است کز مسلمان اا آیز م تنی بر این

و  (702/ 70: 0792)نجفى، شوهرِ مسلمان الام است؛ ولی برای غیر مسلمانان شرط نیست 
اندد، در حقیقدت کافرندد:     ، اگرچز بز ظداهر مسدلمان  اا آنجا کز محاربان با امام علی

؛ اا این روی فسدق یدا حتدی کفدر حَ َدم      (762: 0112)طوسی،  40«کَفَرَة محاربوا عل »
در جریدان صدل      ز پیام رنچنا ،کند صن ح میت خدشز وارد نمیطرف مقابن بز ا

عمرو مشرک را بز طرفیت مشرکان قریش پدذیرفت و حتدی    حدی یز، ح میت سهین بن
« الدرحمن الدرحیم   بسدم اهلل »عمرو م نی بر این ز اا ابتدای معاهده،  درخواست سهین بن

حدذف و بدز   « محمدد رسدول اهلل  »نوشتز شود و نیز « باسمك اللَّهما» بز جای آن حذف و
/ 2: 0712؛ طبری، 21/ 7 تا:  )یعقوبى، بی 44نوشتز شود، ق ول فرمود« ع داهلل محمد بن» جای آن

 .(091/ 1 : 0112کثیر دمشقى،  ؛ ابن971
شدوهر بدرای هدر     حاکم باید برای اصالح ناسدااگاری ان و  ،نساء 99بر آیز  ثانیا  بنا

 امام (.700/ 70: 0792؛ نجفى، 176/ 2: 0101)شهید ثانی، یک اا دو طرف حَ َمی برگزیند 
اجدااه انتتدا  حَ دم ندداده بودندد؛       با استدالل بز این آیز فهماند کز شامیان بز امام
 بنابراین ن اید بر حضرت خرده گرفتز شود.



 نامه امامیه، سال چهارم، شماره هفتم / پژوهش 38

: 0177)فاضل مقداد، آن متالفت ن نند ثالثا  آن حضرت شرط کرده بود کز ح مین با قر
اا شی  خود ابوعلی جُ ادائی   . قاضی ع دالج ار معتزلی درباره استدالل امام علی(111

 کند: نقن می
عداص( را حَ َدم    کز برای دین خدا فاسدقی )عمدرو بدن    این اش ال خوارخ بز علی

 قدرار داده اسددت، وارد نیسددت؛ ایددرا آن حضدرت شددرطش بددرای پددذیرش ح میددت،  
تدوان گفدت کدز امدام      پس بنا بر ایدن نگداه مدی    .کردن بر اساس کتا  خداوند بود ح م

سدوره نسداء    ۵۳اساسا  فاسقی را حَ م قرار نداده است و اسدتدالل آن حضدرت بدز آیدز     
اگدر میدان    ددد 46بودنشدان  بز رغدم ظدالم   دد برای ت یین این مقالب است کز اگر ح مین
آنان قابدن پدذیرش اسدت و در بدا  امامدت      ان و شوهر بز نی ی حُ م کنند، ح میت 

دانیم شایسدتز امامدت کیسدت و ایدن تعیدین حَ دم فقدط         نیز ممتنع نیست، اگرچز ما می
 .  (000/ 71: 0692)قاضى عبدالجبار،  49برای اا بین بردن ش هز برای دیگران است

را بدز تم دین اا دشدمنان و فاسدقان      الدین آمدی در حالی امام علدی  رابعا  سیق
و آنان بر عدالت همز  استتااد کز خود اا پیروان اهن سنت  کند و بز ایشان می می متهم

؛ 029: 0109صیال،،   )ابین اجماع دارندد   دد اا جملز آنان است کز امیرمممنان دد صحابز
 .(0/77: 0102حجر عسقالنی،  ابن

  های نادرست از استدالل امام علی نقد برداشت
بدز   ع اس و امام باقر و بز ت ع ایشان، ابن امام علیدانشمندان اسالمی اا استدالل 

اند و این استدالل در  سوره نساء برای دفع ش هز کالمی خوارخ، بسیار بهره جستز ۵۳آیز 
منع س شده است؛  دد خصوص دانشیان اهن سنت بز دد میان آثار کالمی و تفسیری آنان

داده شد. مدوارد یادشدده استشدهاد      ز بز هنگام تحلین م احث پیشین، بز آنها استنادچنان
در استدالل بز آیز بود؛ اما برخی اا مت لمان اشدعری اا آن   صحی  بز سیره امام علی
( در کتدا  خدود     674)  برای نمونز ابواسدحا  شدیرااى   .اند ت یینی نادرست ارائز کرده

 اط کدرده  بودن قرآن را اسدتن  قدیم اا استدالل امام علی اإلشارة إلی مذهب أهن الحق
 نویسد: است. وی در کتابش می
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 طالدب  ابدی  بودن قرآن، روایتی است کز اا علی بن اا جملز دالین قدیم و االی
بدز خداوندد   »نقن شده است کز هنگدام نارضدایتی خدوارخ اا ح میدت فرمدود:      

سوگند، من متلو  را حَ َم قرار ندادم، بل دز قدرآن را حَ َدم کدردم )و اللادز مدا       
وَ إِنْ خِفْتُمْ "(، خداوند متعال فرموده است:  إنما ح مت القرآن ح مت متلوقا و

(؛ همچندین  72نسیاء:  ) "وَ حَ َمدا  مِدنْ أَهْلِهدا     أَهْلِدزِ   شِقا َ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَ َما  مِنْ
امدانی کدز خداوندد در     .(62)مائیده:   "یَحْ ُمُ بِزِ ذَوا عَددْل  مِدنْ ُمْ  "فرموده است: 

میان ان و شوهر و تعیدین أرشدی )تداوان( کدز اراش آن ندیم      خصوص اختالف 
درهم است و مُحرِم باید بپردااد، بز حَ َمیت فرمان داده اسدت، دربداره اخدتالف    

. همز صحابز این «تر است میان دو گروه اا مسلمانان ح میت سزاوارتر و شایستز
 در سددتن را شددنیدند و کسددی آن را رد ن ددرد؛ بنددابراین سددتن امددام علددی 

  (.  711ی 717: 0172)شیرازى، بودن قرآن برای ما حجت است  قدیم

ابواسحا  شیرااى اا پیروان اهن حدیث است و آنان معتقدند قرآن کالم خداوندد و  
بدر اسداس ایدن     (.767: 0111)اشیعری،  (  غیرمتلو  است )ان القرآن کالم اللاز غیر متلو 

و اللادز مدا ح مدت    » در کالم امام« متلو »باور، وی پنداشتز است کز مراد اا واژه 
این است کز قرآنی کز برای داوری میان شما قرار  قرآن است و منظور امام« متلوقا

 دادم، متلو  و حادث نیست، بل ز قدیم و االی است.
بودن  این برداشت ابواسحا  شیرااى اا ستن آن حضرت بز دلین باورمندی بز قدیم

حدیثی و غلفت اا فضای صدور حدیث است. توضدی    ن ردن بز خانواده قرآن و توجز
یعندی انسدان را    ،متلدو   مقلب این است کز خوارخ اش ال کردند چرا امدام علدی  

فرمودندد مدن متلدو  را    « و اللاز ما ح مت متلوقدا »حَ َم پذیرفتز است. امام با جملز 
واستز بدود آنچدز   حَ َم قرار ندادم، بل ز ستن خداوند را حَ َم نهادم؛ ایرا اا حَ َمان خ

دادن رأی شتصی و هوای نفدس   حق و مراد خداوند است اا قرآن دریابند و اا دخالت
های دیگری اسدت کدز در آنهدا آمدده اسدت. چدون        بپرهیزند. شاهد این ستن، گزارش

اهلل و اهلل سد حانز    دیدن   یف  الرجال  ح م»خوارخ بز ح میت ش هز وارد کردند و گفتند: 
/ 0 : 0117؛ طبرسیى،  199: 0171؛ شاطبى، 720/ 01 : 0116الحدید،  ابی )ابن« مُ إِلَّا لِلَّزیقول: إِنِ الْحُ ْ
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أَمَّا قَوْلُ ُمْ إِنِّ  حَ َّمْتُ فِ  دِینِ اللَّزِ الرِّجَالَ فَمَا حَ َّمْدتُ  »در پاس  فرمود:  . امام(012
ایدن ادعدای شدما کدز      ؛لَزُ اللَّزُ حَ َما  بَیْنَ أَهْلِدزِ الرِّجَالَ وَ إِنَّمَا حَ َّمْتُ کَلَامَ رَبِّ َ الَّذِي جَعَ
ام، )صحی  نیست(؛ ایرا من مدردم را حَ َدم قدرار     مردم را در دین خدا، حَ َم قرار داده

« ندادم، بل ز ستن خداوندم را کز آن را حَ َم میان اهلش قرار داده است، حَ َدم کدردم  
 (.721/ 77 : 0117؛ مجلسی، 011/ 0 : 0117)طبرسى، 

آمده اسدت. بدا توجدز بدز آن کدامال       « الرجال»، «متلو »در روایت باال، بز جای واژه 
، رأی و دخالت هوای نفدس انسدانی   «متلو »اا واژه  شود کز منظور امام روشن می

 .قرآن حادث است و قدیم نیسدت  ،امیزدر ت یین ح م الهی است. گفتنی است بز باور ام
أنا اللاز تعالی محدثز و   اعتقادنا ف  القرآن... »نویسد:  می االعتقاداتشی  صدو  در کتا  
 (.17: 0101)صدوق، « منزلز و حافظز و رباز

 گیری نتیجه
 آید:  اا مقال ی کز گذشت، نتایج ایر بز دست می

 ددد  کز در ارت اط با اح دام خدانواده اسدت    دد سوره نساء را 99آیز  . امام علی4
کز بز دن ال ح میت ن درد صدفین بدز     دد سی و اجتماعیبرای نتستین بار در چالش سیا

بز کار بست. ایشان در مقام احتجاخ با خدوارخ، بدا اسدتدالل بدز آیدز       دد وجود آمده بود
مزبور، سستی ادلز آنان را نمایاند و با این سیره خود، روش فهم صحی  و دقیق اا آیات 

 نشان داد.  دد کز تفسیر قرآن بز قرآن است دد قرآن را
ح میدت را منحصدر بدز خداوندد     « إِنِ الْحُ ْدمُ إِلَّدا لِلَّدزِ   ». خوارخ با استدالل بز آیز 6
در مناظره با خدوارخ   ع اس و امام باقر و پس اا ایشان، ابن دانستند. امام علی می

گیری اا آن، نشان دادند: اوال  حصر حُ دم   سوره نساء تمسک جستند و با بهره 99بز آیز 
 «إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّدزِ »بز صورت اضافی و مجاای است؛ ثانیا  آیز « لْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِإِنِ ا»در آیز 

، اا «إِنِ الْحُ ْدمُ إِلَّدا لِلَّدزِ   »خورد؛ ثالثا  آیدز   سوره نساء تتصیص می 99عام است و با آیز 
اندد   قدرآن سوره نساء و امثال آن کز اا مح مدات   99متشابهات قرآن است و باید بز آیز 

ارجاع داد؛ رابعا  وقتی خداوند برای حن چالش مربوط بز درون خانواده، تعیین حَ َم را 
بر عهده حاکم اسالمی نهاده اسدت، بدز طریدق اولدی بدرای حدن اختالفدات سیاسدی و         
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اجتماعیِ دو گروه در جامعز اسالمی وجود حَ َم را تجویز کرده است؛ خامسدا  خدوارخ   
، وضع حُ دم  «إِنِ الْحُ ْمُ إِلَّا لِلَّزِ»اند. بنابر آیز  حُ م خلط کرده میان وضع حُ م و اجرای

بایدد حداکمی باشدد کدز      ،سوره نساء 99فقط در قلمرو خداوند است؛ اما بر اساس آیز 
 جاری سااد.   ،ح م خداوند را در مرافعات تشتیص داده

اش ال خدوارخ   ،شده ع اس با استفاده اا آیز گفتز و بز ت ع ایشان ابن . امام علی9
ن ودن حَ مین را بز این صورت پاس  دادند کز اوال  ی ی اا دو طدرف تتاصدم،    بز عادل

ظاهر مسلمان و در باطن نامسلمان بودند؛ بنابراین حَ می را اا خود برگزیدندد؛ ثانیدا     بز
در تعیین حَ مین سر باا ادند؛ ثالثدا  بدا    ددامام علی دد طرفین تتاصم اا حاکم شرع

 ن ودن ح مین، آنان موظق بودند بز نی ی حُ م کنند. جود عادلو
اندد، اسدتدالل کالمدی امدام      . مت لمان و مفسران اسالمی کز غال ا  نیز اا اهن سدنت 2
سوره نساء را نیدک دانسدتز و متدأثر اا سدیره آن حضدرت، آن را در       99بز آیز  علی

 اند. احتجاجات خود با خوارخ بز کار بستز

 ها نوشت پی
  
 اا داورى و ]شوهر[ خانواده آن اا داورى پس دارید، بیم شوهر( و )ان دو آن میان جدایی اا اگر و .4

 خدا ،آرى. داد خواهد سااگارى دو آن میانِ خدا دارند، سااگارى سرِ اگر. کنید تعیین [ ]ان آن خانواده
 است. آگاه داناى

 نگوید؛ اما ستن هرگز و گوید ستن تا بتواهید آن اا ؛عَنْز أُخْ ِرُکُمْ لَ ِنْ وَ یَنْقِقَ لَنْ وَ فَاسْتَنْقِقُوهُ» .6
 .«دهم می خ ر آن اا را شما من

 ایشدان  اا هدا  خوابگداه  در[ بعد] و دهید پندشان[  نتست] دارید بیم آنان نافرمانی اا کز را انانی و .9
 راهی هی  آنان بر[ دیگر] کردند، اطاعت را شما اگر پس بزنید؛ را آنان[ ن رد تاثیر اگر] و کنید دورى

 مجویید.[  سرانش براى]

 /۵۵ : 964۵ جلسی،م؛ 1۳9/ 94 : 9641 الحدید، ابی ها سز مورد )ابن این اش ال ها ارش. در برخی اا گز2
/ ۵۵ : 964۵ ؛ مجلسی،987 /9 : 964۵ بیان شده است )ط رسی، ها، شش مورد ( و در برخی گزارش619
ها بیش اا شش اش ال خواهد  ها بز ی دیگر، تعداد این اش ال کردن گزارش (؛ ال تز با ضمیمز۵77-۵78
 بود. 
 :9647 طوسدی، )« فسدق  [ علی]وه متالف»اند:  فاسق . شیعز معتقد است کز متالفان امام علی9

11۳).  

 «.کَلِمَ ُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِنٌ. »2
 



 نامه امامیه، سال چهارم، شماره هفتم / پژوهش 33

 
آمده است؛ «الح م»بر سر اسم جنس « ال»رساند. در این آیز  بر واژه، عمومیت را می« ال جنس». آمدن 9

 /9 : 9619 ی،سدیوط اسدت ) « بیدع  کنا» ( کز بز معنای17۳: )بقره «الْ َیْعَ اللَّزُ أَحَنَّ وَ» در آیز« الْ َیْعَ»مانند 
4۵9.) 

نَّاسِ مِنْ أَمِیر  بَرٍّ أَوْ فَاجِر  یَعْمَنُ نَعَمْ إِنَّزُ لَا حُ ْمَ إِلَّا لِلَّزِ وَ لَ ِنَّ هَمُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّزِ وَ إِنَّزُ لَا بُدَّ لِل». 8
 ...«.یهَا الْ َافِرُ وَ یُ َلِّغُ اللَّزُ فِیهَا الْأَجَنَفِ  إِمْرَتِزِ الْمُمْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِ

 مِنْ حَ َما  وَ أَهْلِزِ مِنْ حَ َما  "فَابْعَثُوا: تعالی اللاز قال قد: لهم فقال موسی أبا و عمرا یعدل ال: ... فقال". 7
 جوامع این گزارش در.  «عدول غیر هم و أهلها ح وم  اختارت قد یهودی  المرأة کانت لو رأیت أ أَهْلِها"
 آنان خوارخ فرستاد، ستنان شنیدن برای را ع اس ابن امام وقتی کز است گونز آمده این شیعز حدیثی
آن  اا ی دی  کرد. منع س حضرت آن بز را آنها ع اس ابن کردند. مقرح ح میت بز راجع اش ال شش
 مدن »: دهد می پاس  امام است. داده قرار حَ م را ها انسان خدا دین در چرا کز است این ها اش ال
 خصوص در را ها انسان خداوند دادم. قرار حَ َم را خداوندگارم کالم بل ز ندادم، قرار حَ َم را ها انسان
 فَجَزاءٌ مُتَعَمِّدا  مِنْ ُمْ قَتَلَزُ مَنْ وَ": است فرموده و داده قرار حَ َم( گردد صید احرام حال در کز)ای  پرنده
 پرنده خون تر اا باعظمت کز مسلمانان خون .(1۳: مائده) "مِنْ ُمْ عَدْل  ذَوا بِزِ یَحْ ُمُ النَّعَمِ مِنَ قَتَنَ ما مِثْنُ
 (.  ۵78 /۵۵ : 964۵ مجلسی،؛ 988 /9 : 964۵ ط رسی،) «است تو با حق»: گفتند خوارخ .«است

 اند کرده نقن ابوهریره اا تسن اهن . این باور م تنی بر روایات فراوان شیعز و سنی است؛ برای نمونز40
 حدر   أندا : »فرمود گاهآن و نگریست فاطمز و حسین ،حسن ،علی بز پیام ر کز
 مصادر در ،(961 /۵: تا بی نیشابوری، حاکم؛ 161/ 1: تا بی حن ن، ابن) «سالم م لمن وسلم حارب م لمن
 أَسْدتَطَ  وَ حَارَبَنِ  فَقَدْ حَارَبَزُ فَمَنْ نِّ مِ عَلِیاا  إِنَّ: »... است شده نقن خدا رسول اا نیز شیعز روایی
 کوفی، فرات؛ ۵46: 9696 ،یطوس )«سِلْمِ  سِلْمُكَ وَ حَرْبِ ، حَرْبُكَ عَلِ و یَا: فَقَالَ عَلِیاا  دَعَا ثُمَّ رَبِّ ،
9694 :677). 

ره در صدل  حدی یدز اشدا    در احتجاجات خود با خوارخ بز ایدن سدیره ن دوی    . امام علی44
 (.981/ 1 : تا بی فرمودند)یعقوبی،

. فقهای شیعز، در این ز عدالت حَ َمین برای داوری میان اوجین شرط است یا خیر، اختالف نظر 46
 (.19۳/ ۵9: 9۵4۳ ؛ نجفی،۵47/ 8: 969۵ ثانی، )شهیددارند 

 مِنْ حَ َما  وَ أَهْلِزِ مِنْ حَ َما  افَابْعَثُو": تعالی اللاز قال قد: لهم فقال موسی أبا و عمرا یعدل ال: فقال. »... 49
 جوامع . این گزارش در «عدول غیر هم و أهلها ح وم  اختارت قد یهودی  المرأة کانت لو رأیت أ "أَهْلِها

 آندان  فرستاد، آنان ستنان شنیدن برای را ع اس ابن امام وقتی کز است گونز آمده این شیعز حدیثی
 آنها اا ی ی کرد. منع س حضرت آن بز را آنها ع اس ابن ردند.ک مقرح ح میت بز راجع اش ال شش
 حَ َم را ها انسان من»: داد پاس  امام است. داده قرار حَ َم را ها انسان خدا دین در چرا کز است این
 در کز)ای  پرنده خصوص در را ها انسان خداوند دادم. قرار حَ َم را خداوندگارم کالم بل ز ندادم، قرار
 مِنَ قَتَنَ ما مِثْنُ فَجَزاءٌ مُتَعَمِّدا  مِنْ ُمْ قَتَلَزُ مَنْ وَ": است فرموده و داده قرار حَ م( گردد صید راماح حال
 خوارخ «.است پرنده اا خون تر عظمت با کز مسلمانان خون ،(1۳: مائده)"مِنْ ُمْ عَدْل  ذَوا بِزِ یَحْ ُمُ النَّعَمِ
   (.۵78 /۵۵ : 964۵ مجلسی،؛ 988/ 9 : 964۵ ط رسی،) «است تو با حق»: گفتند
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 منابع
 قرآن کریم، ترجمز محمدمهدی فوالدوند، تهران: دفتر مقالعات تاری  و معارف اسالمی.

اهلل المرعشدی   ، قدم: کتابتاندز آیدت   شرح نهج ال الغد   (، 9641ه   اهلل ) الحدید، ع دالحمید بن أبی ابن
 النجفی.

 ، بیروت: دارال تا  العرب .ااد المسیر ف  علم التفسیر (، 9611علی ) جواى، ع دالرحمن بن ابن
، بیروت: دار ال تب اإلصاب  فی تمییز الصحابز (، 969۳علی) الدین أحمد بن حجر عسقالنی، شها  ابن

 العلمی .  
 ، بیروت: دار صادر.المسندتا(،  حن ن شی انی )بی محمد بن حن ن، أحمد بن ابن
 . ، قم: عالمزمناقب آل أب  طالب (، 9۵71)علی شهر آشو ، محمد بن ابن
 ، بیروت: دار ال تب العلمی .الصالح مقدم  ابن(، 9694) یع دالرحمن شهراور صالح، عثمان بن ابن
 نا[. جا[: ]بی ، ]بیأح ام القرآنتا(،  ع داهلل )بی عربی، محمد بن ابن
، بیدروت:  تفسدیر ال تدا  العزیدز   المحرر الدوجیز فدی    (، 9611غالب ) عقیز اندلسی، ع دالحق بن ابن

 دارال تب العلمیز.
، بیدروت:  یشدیر  ی، تحقیق: علاالمام  و السیاس  (، 9694مسلم ) قتی   دینورى، ابومحمد ع داهلل بن ابن

 داراألضواء.
 ، بیروت: دارال تا  العربی.المغنیتا(،  احمد )بی قدامز، ع داهلل بن  ابن
 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.ال دای  و النهای  (، 9648عمر) بنکثیر دمشقی، ابوالفداء إسماعین  ابن

 نا[.    جا[: ]بی ، ]بیی، تحقیق: محمدباقر محمودالمعیار و المواان   (، 9641اس افی، ابوجعفر)
 ، آلمان: فرانس شتاینر.مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین (، 9644اسماعین ) اشعری، علی بن
 . ، قاهره: دارال تب أب ار األف ار ف  أصول الدین (، 961۵دین)آمدى، سیق ال

 . ، قم: مجمع الف ر اإلسالم النجاة ف  القیام  ف  تحقیق أمر اإلمام  (، 9697میثم ) علی بن ، میثم بن بحرانی
 راآلفا .، بیروت: دار الجین د داالفر  بین الفر  و بیان الفرق  الناجی  منهم (، 9648بغدادی، ع دالقاهر )
 ، تحقیق: بئر نصری، بیروت: دارالمشر .الملن والنحنم(، 9111بغدادی، ع دالقاهر )
 ، مصر: دارالمعارف.انسا  األشرافم(، 91۳1جابر ) یحیی بن بالذری، أحمد بن

 جا[: دارالف ر. ، ]بیالسنن ال  رىتا(،  حسین )بی ، أحمد بنیبیهق
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 . ، تهران: انجمن آثار ملیالغارات (، 9۵1۳)  هالل سعید بن محمد بن ثقفی، ابراهیم بن
 ، قم: اسراء. تسنیم(، 9۵81جوادی آملی، ع داهلل،)
 ، بیروت: دارالعلم للمالیین.الصحاح (، 9647حماد ) جوهری، اسماعین بن

 ، بیروت: دارالف ر.المستدرک علی الصحیحینتا(،  ع داهلل )بی حاکم نیشابوری، محمد بن
 ، قم: منشورات الرضی.األخ ار القوال(، 9۵48)داود  دینوری، احمد بن

 : انتشارات دانشگاه تهران. تهران ، فرهن  معارف اسالمی  (،9۵7۵، سید جعفر) سجادى
، ترجمز سیدجعفر شهیدی، تهران: شرکت انتشدارات  نهج ال الغز(، 9۵78حسین ) سید رضی، محمد بن
 علمی و فرهنگی.
االسدالم، قدم:    ، شرح: ص حی صال ، محقق: فدیض ال الغزنهج  (، 9696حسین ) سید رضی، محمد بن

 هجرت.
 . ، بیروت، دار ال تا  العربیاإلتقان ف  علوم القرآن (، 9619سیوطی، جالل الدین )

 ، بیروت: دارالمعرف .االعتصام ف  أهن ال دع و الضالالت(، 9614، ابواسحا  ) شاط ی
 .، دارالف ر، بیروتکتا  األم (، 964۵ادریس ) شافعی، محمد بن

 جا[: عالم ال تب. ، ]بیفت  القدیرتا(،  علی )بی ، محمد بنیشوکان
 ، قم: الشریق الرضی.الملن و النحن(، 9۵46ع دال ریم ) شهرستانی، محمد بن

 ، قم: مق ع  أمیر.الروض  ال هی  ف  شرح اللمع  الدمشقی  (، 9694علی عاملی ) الدین بن شهید ثانی، این
، قدم: ممسسد    مسالك األفهام إلی تنقی  شرائع اإلسالم (، 969۵علی عاملی ) لدین بنا شهید ثانی، این

 المعارف اإلسالمی .
 ، بیروت: دارال تب العلمی . اإلشارة إلی مذهب أهن الحق (، 961۳شیرااى، ابواسحا  )
   .  : نشر جهان ، تهرانعیون أخ ار الرضا (، 9۵78بابویز ) علی بن صدو ، محمد بن

 ، قم: الممتمر العالمی للشی  المفید.اعتقادات اإلمامیز (، 9696بابویز ) علی بن ، محمد بنصدو 
اهلل مرعش   ، قم: کتابتانز آیت1بصائر الدرجات ف  فضائن آل محماد (، 9646حسن) صفار، محمد بن

 . نجف 
سدالمی جامعدز   ، قم: دفتر انتشدارات ا المیزان فی تفسیر القرآن (، 9697ط اط ایی، سیدمحمدحسین )
 مدرسین حواه علمیز قم.

 . ، مشهد: نشر مرتضیاإلحتجاخ علی أهن اللجاخ (، 964۵)  علی ط رسی، احمد بن
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 تهران: انتشارات ناصر خسرو.  ،مجمع ال یان فی تفسیر القرآن   (، 9۵71حسن ) ط رسی، فضن بن
 یروت: دارالتراث.، بتاری  الق ری )تاری  االمم والملوک((، 9۵87جریر ) ط ری، محمد بن
 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.الت یان ف  تفسیر القرآنتا(،  حسن )بی طوسی، محمد بن

  ، قم: دفتر ت لیغات اسالمیتجرید االعتقاد(،   9647) حسن  محمد بن طوسی، نصیرالدین محمد بن
 ، دفتر ت لیغات اسالمی. ، قم المی اللوامع اإللهی  ف  الم احث ال(،  9611ع داهلل ) فاضن مقداد، مقداد بن
 ، بیروت: دار احیاء التراث العرب .مفاتی  الغیب (، 9614عمر) فتر رااى، محمد بن
، تهران: ممسس  الق ع و النشدر فد  واارة   تفسیر فرات ال وف  (، 9694ابراهیم ) فرات کوفی، فرات بن
 . اإلرشاد اإلسالم 
 ، بیروت: دار ال تب العلمیز.ن التاوینمحاس (، 9698الدین ) قاسمی، محمد جمال

:  ، قاهرهالمغن  ف  أبوا  التوحید و العدلم(، 914۳ع دالج ار ) احمد بن قاضی ع دالج ار، ع دالج ار بن
 الدارالمصری .
 ، تهران، ناصرخسرو.الجامع ألح ام القرآنش(، 9۵46احمد ) قرط ی، محمد بن

 ممسس  الوفاء. :، بیروتامع  لدرر اخ ار االئم  االطهاربحار االنوار الج (، 964۵مجلسی، محمدباقر)
 ، بیروت: ممسس  الوفاء.شرائع اإلسالم (، 9641حسن ) الدین جعفر بن ، نجمیمحقق حل

 ، تحقیق ابوالقاسم امامی، تهران: سروش. تجار  األممش(، 9۵71) مس ویز، ابوعلی مس ویز الرااى 
   . ، مشهد: آستان قدس رضوىمیفرهن  فر  اسال  (،9۵71مش ور، محمدجواد)

 ، بیروت: دار المفید.االرشاد فی معرف  حجج اهلل علی الع اد(، 9696محمد ) مفید، محمد بن
 ، تهران: دارال تب اإلسالمی .  تفسیر نمونز(، 9۵76م ارم شیرااى، ناصر )

 .  : م ت   مدبول  هره، قا التن یز و الرد علی أهن األهواء و ال دع(،  969۵ع دالرحمن) مَلَقی، ابن
، م ت د  آید  اهلل    ، محقق: ع دالسالم محمدد هدارون، قدم   وقع  صفین(،   9646مزاحم ) منقری، نصر بن

  . یالنجف یالمرعش
 إسماعیلیان. ی، قم: ممسس  مق وعاتتحریر الوسیل (، 9۵14اهلل ) موسوی خمینی، سیدروح
 . ، تهران: دارال تب اإلسالمی  رح شرائع اإلسالمجواهر ال الم ف  شش(، 9۵4۳باقر ) نجفی، محمدحسن بن

 ، بیروت: دارالف ر.المجموع شرح المهذ تا(،  شرف)بی الدین بن نووی، محی
 ، بیروت: دار صادر.الیعقوبی  تاری تا(،  یعقو  )بی ابی یعقوبی، احمد بن

 




