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 چکیده
 یۀ. بر پاودشیهفتاد و هفتم شناخته م ۀاست که به عنوان نام یعبارات البالغهنهجاز عبارات پراستناد و مشهور 

 )ع(یباشد که امام عل یشفاه یاهیتوص دیعباس است، بامتن که خطابش متوجه ابن نیا ،یخیتار یهاگزارش
ناد است اند از عدممتن عبارت نیدر ا یاصل یۀ. دو توصدناهوگو با خوارج مطرح کردگفت یدر زمان اعزام او برا

ود که ب یخوارج یهایژگیاز و ث،یبه احاد یسنت. توجه به ظواهر قرآن و کم توجه یریکارگبه زیبه قرآن و ن
پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی این متن به روش نقد درونی و مقایسه با قرآن برآمدند.  انیقار انیاز م
ا و اصحابش ب)ع( نیرالمؤمنیاز مناظرات ام ماندهیمتعدد باق یهاگزارشهای تاریخی سامان یافته است. داده

 انتسابموجود در  دی. افزون بر تردکندمیرا با چالش مواجه البالغه نهجصحت نقل مذکور در  ،خوارج نهروان
مذکور  یهاهیتوص تیبر رعا یدینه تنها مؤ یخیشواهد تار نیاز آن است که ا یحاک جیمتن، نتا نیو استناد ا

شمار در صدر اسالم به یمهم مناظرات قرآن یهانمونهاز بلکه  ست،ین شانیو اصحاب ا)ع( یحضرت عل یاز سو
 .رودیم
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 مقدمه .1
است.  بوده )ع(حضرت علی، گردآوری شواهدی از سخنان بلیغ البالغهنهجدر  ق.(604)د.  سیدرضیاهتمام 

دانسته که سند شواهد مذکور را ذکر کند و خود را ملزم نمی( 42 :1631خانی، حاجیبه دالئل مختلف ) او

منبعی را ذکر  غالباً، (11-10 :1631خانی، حاجی)مورد  11 یا) 116-113 :ق1634 الغطاء،کاشف) 12 در جز
و هر نظم دیگری ها ترتیب تاریخی آنرعایت و بارات ۀ عپیوستاست. همچنین بر نقل کامل و  نکرده

این اثر  شده درها نقد و بررسی متون نقلمجموع این ویژگی .(41 :1634سیدرضی، ) نداشته است یدیتأک
منابع دیگری باشد که عبارات را  براساسپذیر است که کند. نقد سندی زمانی انجامرو میهرا با دشواری روب
نقد قالب در  بیشتر متون این اثرو بنابراین، نقد و بررسی  اندبا سند ذکر کرده اماناقص  یابه شکل کامل 

  است. طرحقابلنقد تاریخی،  ازجملهو  ،محتوایی
یان در م قرن پنجم هجری آغاز شد واز  ،تدوین ازبه فاصلۀ اندکی پس و شرح آن،  البالغهنهجتوجه به     

که  بالغهالنهجاز عبارات مشهور . و استناد بوده است مورداستفادهنت اهل س حتی امامیه، زیدیه، اسماعیلیه و
در شمارۀ این . بیان شده استعباس ابنخطاب به است که  11نامۀ  متن، گرفتهمورد استناد قرار  فراوان

هم  22و  14های در برخی از منابع با شماره ،است 11های رایج، نامۀ که در چاپاختالف است و با این نامه
ه السالم لومن وصیته علیه»ین است: چن البالغهنهجدر متن  (. 114دشتی و محمدی، . ک نذکر شده است )

وُلوَن، ولنن حاّجهم ویَ قُ  تقولُ ، لّما بعثه لالحتجاج علی الخوارج: ال ُتخاصمهم بالُقرآن، َفِإنَّ الُقرآَن َحّماٌل ذُو وجوه  
ی هادر برخی از چاپ ،های کهندر نسخه« حاجَّهم»عبارت . (11نامه/)« م َلن َیِجُدوا َعنَها َمحیصا  بالسنة، فإن َّهُ 

گفتنی است که سید رضی این متن را در اثر  آمده است. «مهمخاصِ »و  «مجهُ حاجِ » صورتبهالبالغه نهج
 (. 231 :1320 سیدرضی،ست داده است )دنیز بهالمجازات النبویه دیگر خود، 

 . بیان مسأله1-1
وجود  ، ومعانی بودن یچندوجهبرای اثبات ، یاد شده 11از نامۀ  هر جا ،هاپژوهشمنابع و  بسیاری ازدر 

 سابانت ،اصالت در موردی یقبل از این نیز نقدها بوده است. در آیات قرآن ظاهر و باطن و محکم و متشابه
اهد به آن اشاره خو یبخش بعدانجام شده است که در  البالغهنهجصحت و اعتبار روایات یا عناوین متون  و

افی کالسالم و همچنین خود روایت، از اعتبار به حضرت علی علیهموردنظر انتساب متن  از قرار معلوم شد.
ویژه منابع حاوی مناظرات ؛ زیرا متن یا حتی مضمون آن در متون مهم و کهن تاریخی، بهبرخوردار نیست

ود. شآن حضرت با خوارج، گزارش نشده است و این امر از عوامل اصلی تردید در صدور این متن شمرده می
آن انتساب تواند می.( 2-3 بخش)ادامۀ مقاله، )ع( افزون بر آن، انتساب این متن به کسی غیر از امام علی

های بررسی گزارش)ع(، صحت انتساب این متن به امام علی فارغ از تردید در .را زیر سؤال ببردحضرت به 
. کندنیز تردیدها دربارۀ اعتبار متن موردنظر را تقویت میحضرت و اصحابش با خوارج آن موجود از مناظرات 

وجه . تنظر کرد، استفادۀ مکرر از آیات قرآن استتوان از آن صرفمشهود است و نمیها آنچه در این گزارش
 ست. ا آشکار کامالً ،در جریان حکمیت ویژهبهها و سخنان به قرآن، ها و نامهدر تمام خطبهآن جناب  تأکیدو 

onenote:https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20درنگی%20در%20نامه%2077%20نهج%20البلاغه/تحقیقات.one#الشریف%20الرضی%20وأسباب%20إغفاله%20لأسانید%20نهج%20البلاغة%20و%20مصادره%20(شریف%20رضی%20و%20دلایل%20عدم%20ذکر%20مصادر%20و%20اسناد%20نهج%20البلاغه)&section-id={1730CF9B-11E7-4CB0-A35A-B34E3919C0A0}&page-id={B5C248BC-2A6B-4C15-9C3B-406D163A1C7A}&object-id={
onenote:https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20درنگی%20در%20نامه%2077%20نهج%20البلاغه/تحقیقات.one#کاشف%20الغطاء،(1436ق)%20،%20113-114&section-id={1730CF9B-11E7-4CB0-A35A-B34E3919C0A0}&page-id={5C1AF76E-8B5A-4215-91AD-1DAD99B46BFB}&object-id={A12CC376-8727-0655-05BB-03DFF41D888C}&1F
onenote:https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20درنگی%20در%20نامه%2077%20نهج%20البلاغه/تحقیقات.one#الشریف%20الرضی%20وأسباب%20إغفاله%20لأسانید%20نهج%20البلاغة%20و%20مصادره%20(شریف%20رضی%20و%20دلایل%20عدم%20ذکر%20مصادر%20و%20اسناد%20نهج%20البلاغه)&section-id={1730CF9B-11E7-4CB0-A35A-B34E3919C0A0}&page-id={B5C248BC-2A6B-4C15-9C3B-406D163A1C7A}&object-id={
onenote:متون%20شیعه.one#سیدرضی،%20697.&section-id={EF2C358B-DBDC-456A-A5EA-4A4D1DEBCF76}&page-id={025D1F44-92AA-4422-B927-6CA68F8A6A5B}&object-id={ABAEFBDA-1D86-49C2-88E0-78B02CF69295}&1F&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20در
onenote:https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20درنگی%20در%20نامه%2077%20نهج%20البلاغه/شروح.one#دشتی،%20محمد%20و&section-id={3D1F4857-1D39-443D-B0B9-304CD21E5ABC}&page-id={AFCBE20A-C77B-40B0-9E6E-E3CC84A00969}&object-id={F6C9A800-B725-05B9-0DF8-48DDF78CCB6A}&5F
onenote:https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20درنگی%20در%20نامه%2077%20نهج%20البلاغه/متون%20شیعه.one#سیدرضی،%20المجازات%20النبوية،%20236.&section-id={EF2C358B-DBDC-456A-A5EA-4A4D1DEBCF76}&page-id={BF46CD24-48B5-4D2A-A847-3A26D142B0C3}&object-id={26C80D77-912C-4065-AFAF-5799F93C4A54}&36
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 پیشینۀ پژوهش .1-2
مقالۀ در  ،. برای نمونهقرار گرفته است یموردبررس البالغهنهجهایی از بخشاعتبار  ،پژوهش در چندتاکنون 

 ضمن« الدین بجرانه(بر عبارت )ضرب تأکیدالبالغه با نهج 6411بررسی تحلیلی انتقادی انتساب حکمت »
به فرد  ن)ع( تضعیف و احتمال انتساب آانتساب این حکمت به حضرت امیر ؛بررسی سندی، متنی و منابع

 (.34 :1311 و جعفری،پور اصل )حسین دیگری تقویت شده است
 هایو دیدگاه هابا بررسی چالش البالغهنهج 211اعتبارسنجی اصالت خطبۀ »با عنوان نیز پژوهشی     

شواهد ردّ انتساب این خطبه از سوی این پژوهش  در انجام شده است. هرچند« حدیثی و تاریخی خطبه
 :1314ریه، عش)شده است  خطبه به حضرت پرداختهبه توجیه انتساب این نیز ذکر شده ،  البالغهنهجشارحان 

11).  
 سندگاننوی «البالغهنهجموردی  ۀکاربست بینامتنیت قرآنی در تصحیح متن روایات: مطالع»در مقالۀ     

 البالغههجندرج و اضطراب در متن توجه به این رابطه به شناسایی تصحیف، ند که هنشان داند تا کوشیده
ـ که این اثر  درتصحیف آنان ده نمونه از کند. کمک می ناسایی شواژگان صورت گرفته یا ریشۀ در حرکات را 

نشان را و یک مورد اضطراب در متن درج یک یا چند واژه در متن دو نمونه از افزون بر آن، و  اندکرده
  .(121 :1311، و افسردیر نفیسی) اندداده
نویسنده  «سیبن ق میکتاب سلو  البالغهنهجزنان در  ری)ع( ضدزن بوده است؟ تصویعل ایآ» پژوهشدر     

عالوه بر آنکه با متون  ،20در نامۀ  خصوصبه، نسبت به زنان هالبالغنهج ینفم یهاکه گزاره دهدینشان م
 نیو همچن افتیها از آن یاثر توانینمشیعی دارند، در متون متقدم شباهت  ییارسطو یهاو انگاره یسن
 (Inloes, 2015: 354-357) ندارند یسازگار زیقرآن ن اتیبا آ
ه است ک نامهمخاطب  نقدی بر« تحلیل منابع، متن و تاریخ با البالغهنهج 31بازشناسی مخاطب نامۀ »    

شده  هین نوشتفّاز نبرد صِ (ع)و پس از بازگشت امیرمؤمنان )ع(خطاب به امام حسن ،شریف رضی گفتۀهب
ا پیش آن امام همام راست. این پژوهش با تحلیل متنی، تاریخی و سندی و نیز بررسی منابعی که سخنان 

 )ع(،نامام حسنه  مخاطب نامهاست که ده کرمطرح و تقویت  را اند، این فرضیهو پس از سیدرضی نقل کرده
 .(11 :1313، و زهرائی مجتهدیه است )بودبلکه محمد بن حنفیه 

سورۀ نساء  31تحلیل چگونگی استدالل امام علی)ع( به آیۀ »مقالۀ در ، 11خاص در ارتباط با نامۀ  طوربه    
با خوارج،  (ع)علی  امگوهای امودر گفت ، این آیۀ پرکاربرد و مهم«در مواجهه با خوارج در جریان حکمیت

آن روش حضرت مبتنی بر تفسیر قرآن به قرکه ثابت کند  کوشدمینویسنده  قرار گرفته است. موردتوجه
حکمیت را در صالحیت  (41و 60؛ یوسف/11انعام/) ﴾ِإِن اْلُحْنُم ِإالَّ ِللَّهِ ﴿بوده است. خوارج با استدالل به آیۀ 

ام کردند. از استدالل امدانستند و همچنین امام را به انتخاب دو حَکم غیرعادل متهم میبندگان خداوند نمی

                                                 
شد که برخی از آنها ها و شروح مختلف اشاره میاین حکمت در چاپاست. جا داشت در این مقاله به شماره  641در چاپ مغلوط صبحی صالح  .1

. شریف )به ضبط ابن سکون حلی، عالم شیعی قرن پنجم. نک 661( و 211 :1636)دشتی،  640، 611، 613، 661، 663، 631عبارت است از: 
 (. 201 :ق1634رضی، 

onenote:تحقیقات.one#عشریه،%20رحمان%20و%20مهران%20خاکسار%20کندر%20و%20محمد%20نقیب،%20
onenote:تحقیقات.one#عشریه،%20رحمان%20و%20مهران%20خاکسار%20کندر%20و%20محمد%20نقیب،%20
onenote:تحقیقات.one#نفیسی،%20شادی%20و%20حسین%20افسردیر،%20
onenote:تحقیقات.one#بازشناسی%20مخاطب%20نامۀ%2031%20نهجالبلاغه%20با%20تحلیل%20منابع،%20متن%20و%20تاریخ&section-id={1730CF9B-11E7-4CB0-A35A-B34E3919C0A0}&page-id={4AFE4804-BA39-4A46-87F9-2AB44A988831}&object-id={B0FA0C58-90F2-47F4-94EA-B7DE737DD955}&C3&base-path=https://d.doc
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عام  ؛شود که آیۀ مورد استناد خوارج، دارای حصر اضافی و مجازی استنساء روشن می ۀسور 31به آیه 
 سورۀ 31 همچنین از متشابهات قرآن است و باید آن را به آیۀ و خورداست و با آیۀ سورۀ نساء تخصیص می

 (.21 :1311محمدجعفری، نساء ارجاع داد )
 که بعدها خوارج از درونـ قرّاء از ، «پیدایش قرآن بسندگی در میان قاریان صدر اسالم هایزمینه»مقالۀ     

خن گفته سن داشته، نامیان آدر  «اهلل نا کتابُ حسبُ »که خلیفۀ دوم در رشد اندیشۀ  یریتأثو ـ  برآمدندها آن

به  مصحفن ختو حتی آوی در سخنان یقرآنعبارات از خوارج  استفادۀمانند در این پژوهش مباحثی . ستا
توان میکه ( 10-61مجتهدی، ثنائی و ) دانسته شدهقرآن  ظاهربهنماد توجه زیاد آنان  عنوانبه خویش گردن

  .مطرح ساخت 11نامۀ  مضموندر نقطۀ مقابل ها را آن
نامۀ  از طور مشخصبهنیز که « البالغهنهجبودن قرآن در « حمال ذو وجوه»بررسی روایت »اما مقالۀ     

 ه،ویسندنبه اعتقاد  است.به انجام رسیده  الحدیثیفضای صدور و بررسی فقهگوید، در موردنظر سخن می
شناسانه در دو بعد معناشناسانه و آسیب تواندمیاست که  یها و وجوه معنایی گوناگونقرآن دربردارندۀ الیه

وجوه  ،اصول و قراین تفسیری همۀکارگیری و با به منددر سیری روشکه است  آنمفسّر وظیفۀ  و بدیابسط 
عباس در مناظرات ابن از نقش ،در ادامه .(164 :1316پوررستمی، ) کندهای معنایی صحیح را کشف و الیه

 ؛آمیزکمکی و موفقیت نقش -2 ؛آمیزاصلی و موفقیت نقش -1ده است: یاد ش عنوانچهار  در قالببا خوارج 
با  هر مورددر نویسنده موفقیت. عدم -6 ؛خوارجپس از مواجهه با اشکاالت  )ع(واگذاری کار به امام -3

-162 :1316پوررستمی، ) عباس به قرآن استناد کرده استابنمنابع کهن ثابت کرده که  بههایی اشاره
نهی کرده و او را برای این وگو با قرآن از گفترا عباس بنامیرالمؤمنین)ع( ا مؤلف بر آن است که. (161

 یتذکر اساساً ،موردنظرامام در متن که د شوداده مینشان  ،حاضردر پژوهش کرده است.  همؤاخذرفتار 
 !کرده باشند نهی با قرآناز مناظره عباس را آنکه ابننه  ،انددهداعادی 

 مه یا خوارج نخستین،محکِّ ازجملههای خوارج به بررسی آراء فرقه« های خوارجتاریخ و عقاید فرقه»مقالۀ     
امام »اشاره شده است:  11به نامۀ  آنی از بخشدر  و پرداخته هیّ باضِ ه و اِ دَ جارِ ه، عَ سّیه، ُصفریّ یهَ دات، بَ جَ ه، نَ قَ زارِ اَ 

گسیل داشت و سفارش کرد که با آنان با قرآن محاجّه  ...عباس را برای مذاکره با خوارج عبداهلل بن )ع(علی 
اما  ؛به آنان ملحق شود )ع(نکند و به سنت متمسّک شود و نیز بحث با آنان را به تأخیر اندازد تا علی

(. البته نویسنده 22 :1321فرمانیان، ) «عباس بحث را پیش کشید و با استناد به قرآن با آنان سخن گفتابن
 .ده و به قرآن استناد کرده استنکر ییاعتناعباس به سخن حضرت ابنکه چرا دهد توضیح نمی

ه ب« در برابر گروه خوارج)ع( های امام علیتحلیل و بررسی مناظرات و استدالل»لۀ مقادر مریم امینی     
 برهیتکمختلفی چون  هایامام در استدالالت خود در برابر این گروه، از روش»است که رسیده نتیجه این 

وآله، شرایط سیاسی روز و معیارهای عقلی و منطقی و علیهاهللآیات شریفۀ قرآن، سنت رسول اکرم صلی
در بخش روش استدالل به سنت رسول  .(11 :1312امینی، ) «های طرف مقابل بهره گرفته استدانسته

با دستور دادند که عباس امام به ابن کهبا توجه به آنشده است.  استناد 11وآله، به نامۀ علیهاهللاکرم صلی
چشم تناقضی به اینجا، در زدنددست چنین کاری  بهخود  ،حالدرعینو  آیات قرآن با خوارج صحبت نکند
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 :1312امینی، ) قرآن پیوند داده است ازعباس به تفاوت سطح فهم امام و ابنرا  آننویسنده و  خوردمی
ردند کدر مناظرات به قرآن استناد عباس و دیگر اصحاب امام ابنکه چرا  دادهنپاسخ  سؤالبه این  وی .(101

 ،دادندبودند و به ظاهر الفاظ قرآن اهمّیت میگرا خوارج ظاهر جا کهاز آن .و حضرت هم مخالفتی نداشت
 .شحابامام یا اصکه باشد؛ کننده مناظرهکرد که تفاوتی نمی ،از همین روو  بود ی آناناندیشکج مشکل در

کند و از همین رو، تنها از نفوذ کالم آن حضرت در ایشان حکایت می، شدهارائهمقالۀ حاضر در  ی کهشواهد
 .آرایی کردندصفرویاروی آن حضرت  خوارجاندکی از متعصبان 

 پژوهشضرورت و اهمیت . 1-3
ده، در آن گردآمسخنان حضرت علی)ع(  ت عربی ازبالغاز ی یهانمونهمنبعی کهن که  عنوانبه البالغهنهج

رسی نماید. برمی از ابعاد مختلف ضروریشهرت و اهمیت این متن کهن، بررسی آن را  .متنی حدیثی است
ی را گران بسیارو نقد بیرونی و درونی عبارات آن از سوی دیگر، توجه پژوهش سوکیاسناد و مصادر آن از 

، هم از نظر علوم قرآن و البالغهنهجیکی از احادیث مشهور  عنوانبه 11به خود معطوف کرده است. نامۀ 
، از نظر شده استبه برهۀ تاریخی مهمی از عصر علوی مرتبط  ازآنجاکهاست و هم  یبررسقابلحدیث 

ن های تاریخی به ارزیابی این متبر گزارش تأکیدتاریخی حائز اهمیت است. این پژوهش بر آن است تا با 
 بپردازد.

 

  . بحث2

 سنجیدهمعیارها با ن آ مایۀدرونبه این معنی که  هاست،نقد درونی آنها، روایتارزیابی های یکی از راه
 از لحاظ سندی ظاهراًاغلب برای نقد احادیثی کاربرد دارد که های دیگر، به همراه قرینهاین روش شود. 

 موردنظرلذا برای مواردی که مشکل سندی دارند یا مانند متن  (231-230 :1314)مسعودی،  مشکلی ندارند
ام حدیث هرگاه در مق»است.  نقد درونی مهم عیارهایاز منقد تاریخی سند ندارند، بسیار کاربردی است.  ما،

ت خارجی و نمایانگر واقعیهای تاریخی که کاشف تواند با دادهافتاده است، نمی باشد که اتفاق بیان وقایعی
اهد که کدر نهایت چنان از اعتبار حدیث مینکات متعارض حدیث با تاریخ  پیشین است در تعارض باشد.

 (.216، )همان «.باشد شدهنقلمعتبری  هایکتابدر  توان حکم به ساختگی بودن آن داد، هر چندمی

 (توصیه)نامه متن  .2-1
گارش نمستندات تاریخی  پایۀ همه، بربا این ،دهآور البالغهنهجهای سیدرضی این روایت را در قسمت نامه

سیل گگاه که امام قصد آن ،گزارش طبری ینآغاز بنابر بخش د.نمایمیعباس بعید ای به ابنچنین نامه
تا  مکندر جواب دادن و مخاصمه با خوارج عجله : »و فرموده اب را داشت، خوارج یسوبهعباس داشتن ابن

در زمان مناظرات اصلی، امام  احتماالًتوان دریافت که می از این عبارت(. 1/46 :1321 طبری،) «ازگردمب
عباس خوانیم که امام پیش از گسیل داشتن ابننیز می الفتوحدر عباس حضور داشته است. هم در کنار ابن

 امام. وگوهایی میان ایشان رخ داددر این اثنا، گفت و خود فراخواند سویبهوی را برای مناظره با خوارج، 
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همچنین در  (.6/211: 1611اعثم، ابن) «دریابشان را علت گردآمدناین قوم برو و  سویبه» فرمود: )ع(
رده را درخواست کحضرت  آنلباس و زره برای احتراز از شمشیر خوارج، عباس ابن آمده است که نقلی دیگر

 (.613 :1626مغازلی، ابن)نصیحت کرده است مرگ  بارۀو در دادهاو را دلداری و امام 
 بدوها عباس قبل از شروع مناظره کنار حضرت حضور داشته و توصیهابنرسد که در مجموع، به نظر می    

م له لّما السالومن وصیته علیه»که گذشت، در آغاز عبارت آمده است: چنان . بنابراین،شفاهی انجام شده است
ن متن را نه نیز ایسید رضی که است  آنحاکی از و توصیه « وصیت»تعبیر «. بعثه لالحتجاج علی الخوارج

قرار  غهالبالنهج ازمناسبی نامتن در جای این  ظاهراً، رونیازا. دانسته استحضوری خطابی  صرفاًنامه بلکه 
 گرفته است. 

 کهن منابع عبارات نامه در  .2-2
ت ابارعکدام هیچشود که ، مشاهده میبا خوارج  شو اصحاب (ع)مناظرات امیرالمؤمنین کهن منابع  با بررسی

های یبررس یۀبر پا .اندوردهآ رات ادو منبع این عبار صرفاًسنت میان منابع کهن اهلدر  .نداهنیاوردرا  11نامۀ 
ین منبع کهن که نخست (261 :1342دشتی، ؛ 3/641 :1341حسینی خطیب، )البالغهنهجن مصادر امحقق

 ( استق123)د.زمخشری  نصوص األخیار وربیع األبرار ، داده استرا به دست  البالغهنهج 11عبارت نامۀ 
 فإنّ  الخوارج: التخاصمهم بالقرآن یعباس حین بعثه إلبنال عنهاهللرضی یقال عل»است: که آن را چنین آورده 

 :1612زمخشری، « )یجدوا عنها محیصاالقرآن حمال ذووجوه تقول ویقولون ولكن خاصمهم بالسنة فإنهم لن

 البالغهنهج به متن کامالً این متنبدانیم، « حاّجهم»بدلی از تصحیف یا نسخهرا « ممهُ خاصِ »اگر . (2/44
خشی از ب رده است.بهره ب البالغهنهجکه زمخشری مستقیم یا باواسطه از  شاید بتوان گفتو  شباهت دارد

چنین نیز ( ق404)د.اثیر ابن از ثراأل فی غریب الحدیث و النهایة یعنی دومین منبع کهنعبارت این نامه در 
: اَل تُ َناِظُروهم ِباْلُقْرآِن َفِإنَُّه َحمَّال ُذوُوجوه»است:   (.1/666 :1311اثیر، ابن) «َوِفي َحِدیِث َعِليٍّ

ین اهای محققان مصادر این اثر، تالش و با وجود البالغهنهجبا توجه به تأخر زمانی این دو نسبت به     
منابع شیعی پیش در میان . چه اثری بوده است ق(604)د.سیدرضی منبع که  مطرح استهمچنان پرسش 

 نسبتاً ۀسندنویتنها منابع بعدی نیز  همچنین در .است دست نداده، هیچ منبعی عبارات نامه را بهالبالغهنهجاز 
پرداخته  البالغهنهجاز  ، آن همبه نقل این عبارات بحاراالنواردر  ق(1110)د.  مجلسیعالمه  ،متأخر شیعی

 اند.ارجاع داده البالغهنهجمنابع بعدی نیز همه به . (2/261مجلسی، )است 

 متنو اعتبار  دیگرانتساب  .2-3

نابع برخی از م ازجملهو منابع برخی از ی دیگر هم توجه کرد. در نتسابافزون بر آنچه گفته شد، باید به ا
 األثر ب الحدیث وغری یالفائق فدر این عبارت  .یافته استانتساب نیز  زبیر بن عواماین عبارت به گفته، پیش

 زمخشری،) «مهم ِبالسنةِ بِاْلُقْرآِن خاصِ  م اْلَخَوارِجَ اَلُتخاصِ : »استده آم خطاب به فرزندش از قول زبیر زمخشری

 :اناثیر، همابن) شوددیده می نیزاالثر  فی غریب احلدیث و النهایة در اواز قول  ین عبارتا(. 3/340 :تابی

، زمخشری و ق4در آثار دو عالم قرن مشابه  نسبتاًبا عباراتی  11همان مضمون نامۀ  ساننیبد(. 6/316
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از  ق( 32جنگ نهروان )سال پیش از  حدود دوگفتنی است که زبیر است.  شدهنقلاز قول زبیر هم  اثیر،ابن
های متعدد اعتبار هررو، نفس انتسابنادرستی چنین انتسابی، بهدرستی یا ق(. فارغ از 34دنیا رفته بود )

 سازد. عبارات موردنظر را مخدوش می

  البالغهنهجشروح نامه در . 2-4

گام قد آن نمسیر  در ندرتبهاند و پرداخته نامهمتن، به شرح  اصالت، با فرض البالغهنهجهمۀ شروح  باًیتقر
به  11 ۀرا از نظر نوع برخورد با نام البالغهنهجتوان شروح ، مییبندمیتقسیک  براساس، همهنیباااند. نهاده

 امهنهای تاریخی به شرح و تحلیل بدون توجه به گزارش ی کهپرشمار نخست شروح :ه تقسیم کرددستدو 
 اند.های تاریخی به شرح متن پرداختهبا توجه به گزارشکه  و دیگر شروح معدودی اندتهپرداخ

  الحدیدابیابن شرح. 2-4-1
 نآدانسته است. او برای توجیه قطعی  )ع(را به امیرالمؤمنین نامهانتساب  ق(414الحدید معتزلی )د.ابیابن

ته است. به برده و از حجیت قرآن کاس سؤال ریزنیز وآله را علیهاهللصلی رپیامب یحتی تفسیر و تأویالت قرآن
ه بیافتن بدون احاطه را  یآیات قرآن ؛ زیراانداز قرآن کمتر پرسیده)ص( ااعتقاد وی، مردم زمان رسول خد

 بارۀشتر درند. آنان بیبود کسب برکت پذیرفته منظوربه ،مقدس اسامیاز کلمات و  یبسیار مانند ،معنای آن
ند. افتین احاطهآن  ینامع به شد،میقرآن صحبت  در موردکمتر جا که و ازآن کردندسنت رسول خدا سؤال می

ناسخ و منسوخ قرآن بیشتر از سنت و حدیث است در مورد قرآن اختالف بسیاری پدید جاکه از آن همچنین
یار پیامبر بس ،کردندقرآن سؤال میای از کلمه بارۀاصحاب از پیامبر در به نوشتۀ او، هرچند برخی ازآمد. 

 نآ بارۀآیۀ سوره نساء( نازل شد، عمر درآیۀ کالله )آخرین کهیهنگام ،مثالعنوانبهداد. مختصر جواب می
و هیچ توضیح « برای تو کافی است آیۀ صیف»در پاسخ فرمود:  و رسول خدا)ص(از ایشان سؤال کرد 

سنت  اب فرمود:عباس ابنبه  )ع(علیاز همین رو، . درگذشتدیگری نداد. عمر هم دیگر نپرسید و نفهمید تا 
 .(12/12 :1606الحدید، ابیابن) کن نه با قرآنبا خوارج مناظره 

اد، دهمواره مختصر جواب میرا سؤاالت مسلمانان  )ص( رسول خداکه مبنی بر آنالحدید ابیابن سخن    
 دربارۀ قرآن هابه پرسش طور مفصلبه آن حضرتکه  حاکی از آن استستندات بسیاری منیست.  قبولقابل

سنت هم معتقدند که پیامبر علمای اهلبرخی از حتی  ؛(دربارۀ کالله، 13/102 :1621کلینی، ) نددادمیپاسخ 
ابی، ابنبراینافزون. (1/42 :1620 جامع البیان،طبری، وآله تمام قرآن را تفسیر کرده است )علیهاهللصلی

 ،به قرآن استناد کرد )ع(،سفارش امیرالمؤمنین  رخالفبعباس جا که ابنازآنمعتقد است ه الحدید در ادام
ا ب احتجاجور شد! منظور حضرت از از عقیدۀ خود برنگشتند و آتش جنگ شعله ،جز شمار اندکیبهخوارج 

 َمنْ  اللَُّهمَّ َوالِ »یا  «َو اْلَحقُّ َمَع َعِليٍّ َیُدوُر َحْیُثَما َدارَ  اْلَحقِ  َمعَ  َعِليٌ » انندعباس با روایاتی مابنسنت این بود که 
را شنیده  هااز خوارج آن شماریمناظره کند که  «ْن َنَصَرُه َو اْخُذْل َمْن َخَذَلهَو َعاِد َمْن َعاَداُه َو اْنُصْر مَ  َواالهُ 

عباس فقط به همین روایات ابنتوان ثابت کرد که اگر چطور می(. 12/12 :1606الحدید، ابیابن)باشند 
م محاجّه با سنت ه صرفاًاگر  بساچه ،کردند؟! بنابراینشدند و سفسطه نمیکرد، آنان اقناع میاستناد می
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روایات هم مانند زیرا  ؛گزیدنددیگری از سنت را به نفع خود برمیمغز وجه خوارج لجوج و خشک ،دشمی
 .(1/210 :1312بابویه، ابن) قرآن محکم و متشابه دارند

معتقد  ،دنردااز عقیدۀ خود بازگرا از خوارج  شماری تنها عباساحتجاج ابن کهبا اشاره به این الحدیدابیابن    
. شدیهم حاصل م یاهداف برتر دیگر، کردبه خواست امام در این احتجاج عمل میعباس ابنگر است ا

 الهییر تقدهررو، بهکه همگان را از میان برد و ی درگرفت جنگ پیش نرفت و ماما به خواستکار  بنابراین،
الحدید را نقض ابیدیدگاه ابن های تاریخی متعددگزارش. (12/12 :1606الحدید، ابیابن)شد خواهد  محقق

آمده که پس از ها در انتهای آنمناظرات به آیات متعددی اشاره شده،  متنکه در نکند. افزون بر آمی
 عبدالرزاق المصنفنفر باقی ماندند و کشته شدند.  6000 تنهاگشتند و ازنفر از عقیدۀ خود ب 20000مناظره، 

 ابیشترین آمار جداشدگان از خوارج ر ،با خوارج است (ع) اممناظرات ام دربارۀترین منبع کهنصنعانی که 
 (،210/ :1611اعثم، ابن) 2000 دیگر هایدر گزارش . این آمار(10/111 :1603صنعانی، ) دست داده استبه

بازگشت چنین شماری نشانۀ . است ده( آم 200 :1604نسائی، نفر ) 2000 و (1/341 :1606ابویعلی، ) 6000
 ! شدن آتش جنگورشعلهنشانۀ نه  ؛بوداصحاب دیگر عباس و موفقیت امام، ابن

 هج الصباغة فی شرح نهج البالغةب .2-4-2 
( ق1611)د.عالمه شوشتری . اشاره کرد الصباغةهبج توان به شرح مندرج در های نامه میترین شرحاز مفصل

 :1314شوشتری، د آورده )مبرّ الکاملو  تاریخ طبریتنها شارحی است که مناظرات را از منابع کهنی مثل 
 الحدید وابیابنالحدید پرداخته است. وی برخالف سخن اجتهادی ابیابنبه نقد شرح و ( 10/620-626

 :1314شوشتری، ) ه استسخن گفتعباس با قرآن و سنّت ابن از احتجاج، 1براساس مستندات تاریخی
 طورهب ،همیشگی خود ۀبا نگاه نقّادان ،های متن نامه با مناظرات اشاره نکردهبه تناقض. اگرچه او (10/621

 وی در پایان روایتی از اصول کافیغیرمستقیم و ضمنی، به نادرستی مضمون این نامه اشاره کرده است. 
جوه مختلف وآله( نیز دارای وعلیهاهللقرآن، بلکه سنت )حدیث پیامبر صلی تنهانهکه طبق آن  نقل کرده است

 . (10/631 :1314شوشتری، کنندۀ وجه درست هستند )بیانمعصومان)ع(  صرفاًو  دانسته شده
 شروح دیگر .2-4-3

مکن است م :میثم اعتقاد داردابنبرای نمونه الحدید دارند. ابیابننظری مشابه نظر  البالغهنهجشروح دیگر 
. به ریح استصمقصود بیان ولی سنت در را برتابند؛  دیگری هایویلأتباشد و ن صریحمقصود بیان آیات در 

و مانند « یحرب ییا علحربك »توانست روایاتی مانند میاو کرد. عباس باید با سنت مناظره میتوصیۀ امام، ابن
قرآن آیات  جا کهاز آننیز  البالغهتوضیح نهجمؤلف به نوشتۀ  (.236 :1342 میثم،ابنها را انتخاب کند )این

متشابه دارد و این آیات برای امتحان مردم گذاشته شده است، احتمال معانی مختلف دارد، ولی سنت در 
 (.6/216 :تاحسینی شیرازی، بیکرد نه قرآن )استناد میعباس باید به سنت ابن ،. بنابراینروشن استمعنی 

الحدید، منابعی از روایت حدیث غدیر را آورده و بیان داشته که این روایت ابیابنمغنیه پس از تأیید سخن 

                                                 
نقدهای عالمه شوشتری  یکی از بیشترین نقدها مربوط به شرح ابن ابی الحدید است.درصد  10، الصباغةهبجنقد صورت گرفته در  400از میان  -1

 (.62: 1311مردانی، )ن.ک.: . موضوعات تاریخی استدر بر ابن ابی الحدید 
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ا هیچ نقدی ر نیز البالغةمنهاج الرباعة فی شرح هنج (.6/202 :1312 مغنیه،) سنت متواتر استنزد شیعه و اهل

 ارۀبچند معنی بودن قرآن در»آورده است: « حّمال ذو وجوه»در معنای عبارت  تنها ده ونکراین نامه  متوجه
خن س همانسپس «. محکمات و آیات واضح و آشکار قرآن رۀنه دربا ؛متشابهات و کلیات قرآن صادق است

گویند، سخن می (ع)حقانیت امیرالمؤمنین از  ی کهروایات ید باباعباس ابنالحدید را آورده است که ابیابن
جاکه سنت در ابطال های دیگر هم آمده است که ازآندر شرح (.20/601 :1312ی، ئخوکرد )محاجّه می

بیهقی ؛ 2/141 :1312کاشانی، شد )ناگزیر باید از سنت استفاده میتر است، بهتر و مبیّنمذهب خوارج، واضح
 (. 211 :تانواب الهیجی، بی؛ 2/111 :1311کیذری، 

ها ر آنمناظراتی که د ؛اندنکرده ای به مناظرات، اشارهالصباغةهبج جزبه، یادشده شروحگفتنی است که      

بود که بسیاری از خوارج از  هااند و با همین استداللبه قرآن استناد کرده فراوانشان حضرت و اصحاب
 .مپردازیمناظرات میاین قرآن در  تعقیدۀ خود بازگشتند. در ادامه، به بررسی آیا

 )ع(در مناظرات امام علیقرآن آیات  .2-5
 که در ادامهچنانکنیم. بررسی می ،آیات براساس، مناظرات با خوارج را در منابع کهن، 11برای بررسی نامۀ 

اند. اگر فرمان امام وگو با خوارج به قرآن استناد کردهخواهد آمد، هم امام و هم اصحاب آن حضرت در گفت
شان در مناظرات با خوارج به آیات قرآن بوگو با قرآن بود، چرا خود و اصحاعباس عدم گفتعلی )ع( به ابن

خش بود برضایت، بر خالف ادعای ابن ابی الحدید،  احتجاج به قرآن نیزکه نتیجۀ استناد کردند؟ جالب آن
 دستهن بهک در منابعکدام از مناظراتی که در هیچگفتنی است که و بیشتر خوارج از عقیدۀ خود بازگشتند. 

بودن  یچندوجهای کوتاه و ضمنی هم به ، حتی اشارهشوددیده نمی 11عبارت نامۀ اثری از  تنهانهرسیده، 
قرآن وجود ندارد. همچنین با احتجاج اصحاب امام به قرآن، هیچ توبیخی هم از سوی آن حضرت به چشم 

 خورد. نمی
 (35؛ نساء/55)مائده/ آیات رفع اختالف .2-5-1

حکم  ﴾ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِللَّهِ ﴿خوارج به قرآن استناد کرده بودند که  ،المصنف( در ق211)د.گزارش صنعانی  به
با ( )صکتاب خدا و سنت پیامبر  براساسآیا اگر »از خوارج پرسید:  در آغازعباس ابنفقط از آن خداست. 

سپس به آیات رفع اختالف  بله. پاسخ دادند: نآنا« دارید؟از لجاجت خود دست برمی ،شما صحبت کنم

عادل از میان شما در آن . دو (11مائده/). ﴾ُكُم ِبِه َذَوا َعْدل  ِمْنُكمْ َیحْ ﴿آیۀ  ازجملهتوسط افراد استناد کرد. 

 :1321 طبری،؛ 2/162مبرد، ؛ 313و  2/362 :1316بالذری،  یزن 10/111 :1603صنعانی، ) حکم دهند
. آیۀ مذکور ـ که دربارۀ داوری دو شخص (611 :1626 مغازلی،ابن ؛2/146 :1611یشابوری، حاکم ن؛ 1/46

در بخشی از گزارش یعقوبی نیز آمده است:  -گوید سخن می« شکار در حال احرام»عادل در موضوع کفارۀ 
خرگوش که به  بارۀکه گفتید من دو حکم را به داوری پذیرفتم، خدای عزوجل درامام به آنان فرمود: این
گر دو کنند و اپذیرفته و گفته است: دو نفر عادل از شما بدان حکم میشود، حـَکَم ربع درهمی فروخته می

 :1311یعقوبی، حَکَم به آنچه در کتاب خداست، حکم کرده بودند، من نباید از حُکم آن دو نفر بیرون شوم )

onenote:شروح.one#فيظلالنهجالبلاغة،%20ج%204%20%20%20%20،%20صفحهى%20201&section-id={3D1F4857-1D39-443D-B0B9-304CD21E5ABC}&page-id={409350B4-1468-4A41-BE78-31F1DC029D9B}&object-id={B53E6F6D-BB7C-451C-A96B-35057A829495}&2B&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc376929
onenote:شروح.one#خویی،%2020/407.&section-id={3D1F4857-1D39-443D-B0B9-304CD21E5ABC}&page-id={E0627789-EBA1-4CBB-84C2-12DA243D3006}&object-id={36791D9F-B3D0-0E91-3C4E-9D7EB47E1BA7}&24&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20د
onenote:شروح.one#کاشانی،%202/567.&section-id={3D1F4857-1D39-443D-B0B9-304CD21E5ABC}&page-id={F14FFCCD-BEDD-4155-849D-C45E1E767562}&object-id={D6CB2785-7218-0993-2198-E5451DDA49D3}&21&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20
onenote:شروح.one#حدائقالحقائقفيشرحنهجالبلاغة،%20ج%202%20%20%20%20،%20صفحهى%20596&section-id={3D1F4857-1D39-443D-B0B9-304CD21E5ABC}&page-id={60C313DB-9E5F-4818-B993-0D69301A6EA5}&object-id={C463293C-38F6-0CD7-10F3-F1E9B9A8A9D9}&2E&base-path=https://d.docs.live.net/b0
onenote:شروح.one#حدائقالحقائقفيشرحنهجالبلاغة،%20ج%202%20%20%20%20،%20صفحهى%20596&section-id={3D1F4857-1D39-443D-B0B9-304CD21E5ABC}&page-id={60C313DB-9E5F-4818-B993-0D69301A6EA5}&object-id={C463293C-38F6-0CD7-10F3-F1E9B9A8A9D9}&2E&base-path=https://d.docs.live.net/b0
onenote:شروح.one#حدائقالحقائقفيشرحنهجالبلاغة،%20ج%202%20%20%20%20،%20صفحهى%20596&section-id={3D1F4857-1D39-443D-B0B9-304CD21E5ABC}&page-id={60C313DB-9E5F-4818-B993-0D69301A6EA5}&object-id={C463293C-38F6-0CD7-10F3-F1E9B9A8A9D9}&2E&base-path=https://d.docs.live.net/b0
onenote:شروح.one#شرحنهجالبلاغه(نوابلاهيجى)،%20صفحهى%20291&section-id={3D1F4857-1D39-443D-B0B9-304CD21E5ABC}&page-id={B52F9CCA-8F4D-4AD3-BA4B-DACD451CE809}&object-id={17078351-2B00-0E10-0B3E-EF3194CCEB57}&26&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researche
onenote:متون.one#صنعانی،%20المصنف،%2010/%20157&section-id={1EE5253E-DC6C-4717-8819-7C6C32EC5DC2}&page-id={D125AF85-F45E-4A70-AA57-AB3290F5B1C1}&object-id={EDAA9ACA-3FAB-4528-A8E1-2E481FFE0DCF}&10&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%2
onenote:متون%20سنی.one#بلاذری،%202/348.&section-id={1EE5253E-DC6C-4717-8819-7C6C32EC5DC2}&page-id={B591531A-5B7C-4328-9BF3-928CD7B23EBF}&object-id={44BCC5BB-F574-4B7A-AB9C-4F91C75CDB0C}&E&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20د
onenote:متون%20سنی.one#الكامل%20في%20اللغة%20و%20الأدب،%20مبرد،%20ج2،%20ص%20141&section-id={1EE5253E-DC6C-4717-8819-7C6C32EC5DC2}&page-id={EA768CE7-9662-4EE3-8444-AFDA83C7C7EB}&object-id={2FD57589-771D-48C5-A6F3-9FF55DB1202C}&D2&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc37692
onenote:متون%20سنی.one#طبری،%205/64.&section-id={1EE5253E-DC6C-4717-8819-7C6C32EC5DC2}&page-id={EC0B0D51-CD71-4FB4-8E1D-3A99697F5B03}&object-id={84536B5C-4F19-45E0-ACBC-3009EF405953}&A&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20درنگ
onenote:متون%20سنی.one#طبری،%205/64.&section-id={1EE5253E-DC6C-4717-8819-7C6C32EC5DC2}&page-id={EC0B0D51-CD71-4FB4-8E1D-3A99697F5B03}&object-id={84536B5C-4F19-45E0-ACBC-3009EF405953}&A&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%20درنگ
onenote:متون.one#نیشابوری،%202/164.&section-id={1EE5253E-DC6C-4717-8819-7C6C32EC5DC2}&page-id={236626CE-0395-4CB9-98B2-205BA0C3A7F3}&object-id={29B506AF-1795-4D85-BC93-0F917073F3C2}&38&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%
onenote:متون.one#ابن%20مغازلی،%20471&section-id={1EE5253E-DC6C-4717-8819-7C6C32EC5DC2}&page-id={D136C07B-746F-46D0-B3CF-DEC04AFDC833}&object-id={3ADA4D1D-FC06-4B29-8214-A27122FF196B}&A&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_%
onenote:متون%20سنی.one#%5bوقعة%20خوارج%5d&section-id={1EE5253E-DC6C-4717-8819-7C6C32EC5DC2}&page-id={8B9AF650-83F6-4D68-AAA1-0D0040650EA8}&object-id={ABF876FB-FDBB-4229-AAE3-E04EEB127833}&27&base-path=https://d.docs.live.net/b02306abc3769292/0Researches/مناظره%20با%20خوارج%20_


 و همکاران مجتهدی                                                 البالغه              نهج 77تاریخی بر نامة درنگی      011

 

نیز به احتجاج آن حضرت به این آیه اشاره خصائص امیرالمؤمنین ق( در 303(. در گزارش نسائی )د.2/112
 (. 111 :1604نسائی، شده است )

رفع اختالف میان  به که برای خوارج تالوت شد، آیۀ مربوط)رفع اختالف( از آیات دیگر در این زمینه     
یکی از خانوادۀ مرد  ؛حَکَم سفارش شده استدو برای رفع اختالف به انتخاب  زن و شوهر بود. در این آیات

  .(31نساء/)و یکی از خانوادۀ زن 
وآله نیز انتخاب علیهاهللدر مسألۀ جلوگیری از ریختن خون امت پیامبر صلی بنابراین آیه، طبیعی است که    

بالذری،  ؛123/ :1601بسوی، نیز  10/111 :1603صنعانی، تر است )تر و مهمواجببه طریق اولی داور 
حاکم ؛ 41-1/46 :1321 طبری، ؛1/342 :1606ابویعلی، ؛ 200 :1604نسائی،  ؛313و  2/362 :1316

   .1(2/146 :1611یشابوری، ن
 (51؛ نحل/1آیات وفای به عهد )مائده/ .2-5-2

از امام  خوارجاز سپاه عراق برخاست و  «الحنم اال هلل»ق(، زمانی که شعار 212نصر بن مزاحم )د. نوشتۀبه 
صر این کار را تقبیح کرد )نبرای ایشان، خواستند از قبول حکمیت بازگردد، امام با ذکر آیات وفای به عهد 

که علی)ع( خواست ابوموسی تر چنین آورده است: هنگامیطبری در گزارشی مفصل(. 111، 116بن مزاحم، 
ائی و حُرقُوص بن زُهَیر پیش او آمدند و بن بُرج ط ةُزرعَ های رستد، دو خارجی به نامرا برای حکمیت بف

از گناه »حرقوص گفت: «. ت خاص خداستحکمیّ»او در جواب گفت: «. ت خاص خداستحکمیّ»گفتند: 
مان بَر تا با آنان بجنگیم و به پیشگاه خدا ت چشم بپوش و ما را سوی دشمنانخود توبه کن و از حکمیّ

بودم؛ اما از من اطاعت نکردید. میان خودمان و آنان مکتوبی این را به شما گفته »حضرت فرمود: «. برویم
قُ ﴿ها نهادیم و پیمان کردیم. خداوند فرموده است: نوشتیم و شرط ُُضوا َو َأْوُفوا ِبَعْهِد اهلل ِإذا عاَهْدُتْم َو ال تَ ن ْ

 حضرت فرمود:«. این گناه است و باید از آن توبه کنی»(. حُرقُوص گفت: 13)نحل/ ﴾... ْیماَن بَ ْعَد تَ وِْكیِدهااأْلَ 

این گناه نیست ولی رأی خطاست و سستی در عمل است. من از قبل به شما گفته بودم و از این کار شما »
 ت دهیای علی! به خدا قسم اگر اشخاص را دربارۀ کتاب خدا حکمیّ»حُرقوص گفت: «. را منع کرده بودم

ه چ !روز شویتیره»آن حضرت در جواب گفت: «. جویمجنگم و از این کار رضا و تقرب خدا را میبا تو می
 (. 1/12 :1321 طبری،« )وزدای و باد بر تو میبینمت که کشته شدهبدبختی! می

 ( 45خدا)ص( با مشرکان )قصص/رسول جاحتجا یۀآ .2-5-3

، پیمان حکمیت از« امیرالمؤمنین» کلمۀحذف  بارۀاء، دروّـَککه ابنهنگامی  ،(ق220)د.به گزارش اسکافی 
آیا تو و »حضرت فرمود:  او را به تردید در حقانیت خویش متهم ساخت،و  ایراد گرفت آن حضرتبه 

ترید که در دین خود شک و تردید کنید یا مهاجران و انصار؟ و آیا من سزاوارتر به شک همراهانت شایسته
                                                 

مردم «. ای مصحف، سخن بگو»آن را به آنان نشان داد و فرمود: ق( آمده است که امام در احتجاج با خوارج، قر301. در گزارش ابویعلی موصلی )د.1

سپس  .«یاران شما بین من و کتاب خدا جدایی انداختند»حضرت فرمود: «. ای بین دو ورق استای امیرمؤمنان، از او سؤال نکن، آن نوشته»گفتند: 
دهد امام علی)ع( پیش از احتجاج (. این گزارش نشان می1/342: 1606ابویعلی، سورۀ نساء به انتخاب حَکَم سفارش کرد ) 31با اشاره به آیۀ 

های سورۀ نساء، از آموزه 31ویژه آیۀ عباس در مناظرات، به. بنابراین، استفاده از آیات قرآن توسط ابنبودها مناظره کرده عباس با خوارج، با آنابن
 است. خود حضرت بوده
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کواء گفت: پیامبر از تو به یقین سزاوارتر است و مهاجران و انصار از ما و تردیدم یا معاویه و مردم شام؟ ابن
ُهما  یِه ُهَو َأْهدا ِبِكتاب  ِمْن ِعْنِداللَّ ُقْل َفْأُتو ﴿: گفتکه خداوند به پیامبر خویش  یبهترند. امام فرمود: آیا هنگام ِمن ْ

یا نسبت به آنان انصاف داشت؟  بودپیامبر در آیین خود شک کرده  ،(61قصص/) ﴾ ِبْعُه ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقینأَتَّ 
به شهرهای خود »سپس امام فرمود: «. سوگند به خدای کعبه که ما را محکوم کردی»کواء گفت: ابن

: 1602اسکافی، ه و همراه او به کوفه بازگشتند )شدپراکنده  نپس آنا .«خدا شما را رحمت کندبازگردید. 
200). 
ار همه را با دالیل استو و امامادعایی بیش نبوده  های خوارجکرده است که بهانه تأکیداسکافی در ادامه     

السالم علیه یعل»او افزوده است:  .(201 :1602، قرآنی و حجت خود زدوده و روشن کرده است )اسکافی
 «.بخشد یرهای...  یو سرگردان یرا روشن ساخت و توفیق یافت دوازده هزار تن را از گمراه یآیین داور

در  یسرزنش کنندگان! عل یا»است: اشاره کرده با قرآن  )ع(علی امامداوری  ربارۀد اعریسپس به شعر ش
ت همین اسنیز او  ۀاز خلق را داور قرار نداده است. او قرآن را داور قرار داده و شایست یدین و آیین خود کس

با دشمن را در  ید. او داورکناو داناترین مردم به کتاب و سنت است و خداوند توفیق را به او الهام می ...
هایی آورده که بیانگر مثال. اسکافی در ادامه، (202 :ق1602فی، )اسکا« ... شتها به خدا واگذاجنگ

آنان را به داروفروشانی تشبیه کرده که فقط نام دوا را او توجهی به خرد و ظاهراندیشی خوارج است. بی
اسکافی، سره را از ناسره تشخیص دهند )زر توانند یا بازرگانانی که نمی یستند؛آشنا ن آنکاربرد  اب و دانندمی

های آنان خطور نکرده و درست و نادرست را افرادی که اندیشیدن به قلببه نوشتۀ او،  .(203 :1602
ین وجه به بهترتوانند آن خبر را اند، چگونه میاند و فقط خبر را از راه شنیدن به دست آوردهتشخیص نداده

 :1602اسکافی، هستند ) (1جمعه/) ﴾ِل اْلِحماِر َیْحِمُل َأْسفارا  َكَمثَ ﴿آن حمل و معنی کنند؟ آنان مصداق آیۀ 
بودن قرآن  «ذووجوه»از  اساساً خوارجتوان گفت که نظر به دیدگاه اسکافی، می با .(201و  206

صدق  تواند برای آنانعبارت نامه نمی بنابراین،ه دیگر آن استناد کنند. وند که بخواهند به وجآورسردرنمی
  کند.

 (11عمران/آیۀ مباهله )آل .2-5-4

ود. ب تپیمان حکمیّ از «امیرالمؤمنین»که گفته شد، از ایرادهای خوارج به امام علی )ع( حذف عنوان چنان
آنان به شک امام دربارۀ جایگاه خود اشاره کردند و افزون بر آن، این ابهام را طرح کردند که آیا معاویه را از 

گفتم که به من حکم کنید و معاویه را رها کنید ت میاگر من موقع حکمیّحضرت فرمود: داند. خود برتر می

نا َو ِنساءَُكْم َتعاَلْوا نَْدُع أَْبناَءنا َو أَبْناءَُكْم َو ِنساءَ ﴿:کردبه آیۀ مباهله استناد  سپس آن حضرتکردید. قبول نمی
(. آیا خداوند در بر حق بودن 41عمران/)آل ﴾ اللَِّه َعَلی اْلكاِذِبینَ  َنتَ َو أَنْ ُفَسنا َو أَنْ ُفَسُكْم ثُمَّ نَ ْبَتِهْل فَ َنْجَعْل َلعْ 

آنان  از ناحق بودن )ص(مسیحیان نجران تردید داشت؟ آیا خداوند یا رسولش بطالن اعتقادو در  (ص)پیغمبر
با  (ص)ولی رسول خدا  ...؛ها هیچ شک و تردیدی نداشت ؟ البته که پیامبر در ناحق بودن آناطالع نداشتند

امبر عمل بلکه مانند پی ؛انیت خودم شک نداشتمبه حقّ ،ت را پذیرفتمحکمیّ که آنان انصاف داشت. من نیز
ها رفتار کردم و به که من بر حق بودم و با انصاف با آنحالیدر ؛ت شدمحَکَمیّپذیرش کردم و حاضر به 
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ی برای این استدالل قرآنی حضرت پاسخ خوارج ،جا رسیدسخن به اینهنگامی که  .تعبیر دیگر کوتاه آمدم
 :1611اعثم، ابن) گشتندۀ خویش بازهشت هزار نفر امان خواستند و از عقید ،اعثمنداشتند و به نقل ابن

6/210.) 
 (16)روم/آیۀ صبر کردن و سستی نکردن در برابر کافران  .2-5-5

رت دادند، حضرا سرمی «ال حکم إال للّه»در امتداد این مناظرات، ذیل روایتی دیگر، هنگامی که خوارج شعار 
. (41زمر/) ﴾ِسرینَ اَلِئن َأْشرَْكَت لََیْحَبَطنَّ َعَمُلَك َو َلَتُكوَننَّ ِمَن الخَ ﴿فرمود: پس منتظر حکم خدا باشید. آنان گفتند: 

. پس (40روم/) ﴾یُوِقُنوننََّك الَِّذیَن اَل ، َو اَل َیْسَتِخفَّ َفاْصِبر ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحق﴿د: کرپس حضرت به این آیه استناد 

 (.1/16 :1321 طبری، ؛2/311 :1316بالذری، هزار نفر از خوارج بازگشتند ) از آن بود که دو
 (۷حشر/ ؛21)احزاب/رسول خدا )ص(  و اطاعت از مربوط به الگو بودن اتآی .2-5-1

وگوی امام و خوارج اشاره شده که در ادامه ی در گفتفراوانبه آیات  (ق212 از پس .دگزارش یعقوبی ) در
به عبارت دیگر، در این گزارش حضرت همۀ سؤاالت خوارج را با قرآن پاسخ داد. در این ذکر خواهند شد. 

ن آرا پرسیدند.  با معاویهدر صلح « امیرالمؤمنین»نام  حذفعلت از امام علی )ع( خوارج گزارش آمده است: 
به پس س .وآله در صلح حدیبیه تأسّی جستمعلیهاهللد: من به سنّت رسول خدا صلیدر جواب فرمو حضرت

 . (2/112 :1311یعقوبی، ) (21احزاب/) ﴾ُسوِل اللَِّه ُأْسَوةٌ َحَسَنةٌ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي رَ ﴿: اشاره کرد« سوۀ حسنها»آیۀ 
امیرالمؤمنین ، عباسابناز بازگشت پس  نیز آمده است: المناقبق( در 621مغازلی )د.ابن شدر گزار   

، آنان معترض بودند ازجملهدانستند. را کافر می اوگو حاضر شد. خوارج به چند دلیل والسالم برای گفتعلیه
در این بخش از  .حذف کرداز نام خود را  «امیرالمؤمنین» عنوان در پیمان حکمیت آن حضرتکه چرا 

در  و اشاره کردو پایبندی خود به سیرۀ آن حضرت گزارش، امام به سیرۀ رسول خدا )ص( در صلح حدیبیه 
ُذوهُ َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفخُ ﴿: )ص( سخن گفت سورۀ حشر، از لزوم تأسی به سنت رسول خدا 1ادامه با ذکر آیۀ 

راست : »گفتندخوارج و سرانجام  در ادامه، امام آیۀ اسوۀ حسنه را ذکر کرد(. 1)حشر/ ﴾ا نَ َهاُكْم َعْنُه َفانْ تَ ُهواَومَ 
 (.616 :1611مغازلی، ابن« )در برابر دلیل ما بود یاین دلیل .گفتی

 (155آیۀ منع هالک ساختن خویش )بقره/ .2-5-۷

گفتید سورۀ بقره بود. امام فرمود: اینکه  111ز دیگر آیات مورد استناد حضرت علی )ع( در برابر خوارج آیۀ ا
ْلُقوا َواَلت ُ ﴿گوید: یعزوجل م یخدا بازگردید، خداین با شمشیر خود نزدم تا به امر فّصِ در جنگمن شما را 

یعقوبی، ) کاند یجماعتبسیار بودید و من و اهل بیتم  یو شما گروه (111بقره/) ﴾الت َّْهُلَكةِ  یِبأَْیِدیُكْم ِإلَ 
 . (جاهمان

 (5۷عمران/آیۀ وجوب حج )آل .2-5-8

عزوجل  یبودم و وصیت را ضایع کردم، خدا یمورد سخن شما که من وص فرمود: درامام خطاب به خوارج 
ْیِت َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْیِه َسِبیال   یَوِللَِّه َعلَ ﴿فرمود:  را  کعبهحج  ی. بگویید که اگر کس(11عمران/آل) ﴾النَّاِس ِحجُّ اْلب َ

به  نرود، خود کافر شده و شما هم کعبهدارد به حج  یکه توانای یشود؟ اگر کسیکافر م کعبهانجام ندهد آیا 
 .(611 :1611مغازلی، ابنجا؛ همانیعقوبی، ) رها کردن من خود کافر شدید نه من با رها کردن شما
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 (111عمران/آیۀ خیانت )آل. 2-5-5

ز پس اچرا پرسیدند که از دیگر سؤاالت خوارج پرسش آنان دربارۀ غنائم جنگ جمل بود. آنان از امام می
ما عایشه سهم کدامیک از ش ،غنائم را تقسیم نکردی؟ حضرت فرمود: اگر غنائم را تقسیم کرده بودمنبرد 

َوَمْن یَ ْغُلْل ﴿: استناد جست عمرانآل 141آیۀ سپس به . ودو این خیانت ب ستبود؟ درحالی که او مادر شما
 ،. هرکس خیانت ورزد در روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده(141آل عمران/ ) ﴾ِبَما َغلَّ یَ ْوَم اْلِقَیاَمةِ یَْأِت 

راست »ن شما تقسیم کنم. خوارج گفتند: میاخواستم در حق عایشه خیانت کنم و او را . من نمیحاضر شود
 (.611 :1611مغازلی، ابن) «بود گفتی این جواب سؤال ما

 (4۷)مائده/ آیۀ قضاوت مسیحیان با انجیل .2-5-16

اند. در بخشی از مناظرۀ امام با خوارج، آنان از علت رضایت آن حضرت به انتخاب دو حَکَم نامناسب پرسیده
ه که اهل کتاب اگر ب گونه؛ هماننبودند بد دیگر، کردندمیبا عدالت حکم آنان اگر » امام در پاسخ فرمود:
َوْلَیْحُنْم ﴿جا که فرمود: آن ؛ندوشمیما وارد  ند، از کفر خود بیرون آمده و به دیننحکم ک ،آنچه خدا نازل کرده

ْنجِ  َأْهلُ  خوارج  .«نازل کرده باید حکم کنندچه خدا در آن . اهل انجیل با آن(61مائده/) ﴾یِل ِبما أَنْ َزَل اللَّهُ ِفیهِ اْْلِ
عباس های ابناحتجاج بارۀ؛ در611 :1611مغازلی، ابن)« درست است و این دلیل برابر دلیل ماست»گفتند: 

 (.1/123 :1601بسوی، :  .ک.با خوارج، همچنین ن
 کار رفته از سوی فرستادۀ امامآیات متعدد به .2-5-11

وگوهای آنان با طورمفصل به ارسال نامه از سوی امام به خوارج و گفتبه الفتوحق( در 316اعثم )د.ابن
 نامهدر آمده است که امام علی )ع( او رسان آن حضرت پرداخته است. در بخشی از گزارش نماینده و نامه

 توسط ( تمسک جست. سپس نامه را32)مدثر/ ﴾نَ ْفس  ِبما َكَسَبْت َرِهیَنةٌ  ُكلُّ ﴿ها را نصیحت کرد و به آیۀ آن

تو »د: پس از خواندن نامه پرسیوهب فرستاد. ابن ،عبداهلل بن وهب، رئیس خوارج به نزدعقب عبداهلل بن ابی
گفت: « ؟آیا مسلمانی»سپس پرسید: «. ویممردی از اصحاب امیرالمؤمنین و از موالیان ا»او گفت: « کیستی؟

و  الّلهِ ب﴿اإلیمان بقره چنین پاسخ داد: ات سورۀ ایمان پرسید. وی با اشاره به آیو بله. از او دربارۀ اسالم 
همچنین  .(134)بقره/ ﴾َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ ﴿ (221)بقره/ ﴾ِلهِ ال نُ َفرُِّق بَ ْیَن َأَحد  ِمْن ُرسُ  هِ لِ سُ رُ  وَ  هِ بِ تُ كُ   وَ  هِ تِ كَ الئِ مَ 

َعُث َمْن ِفي اْلُقُبورِ َأنَّ اللَّ َو ﴿رۀ معاد به این آیه استناد جست: دربا (. رئیس خوارج سؤاالت بسیاری 1)حج/ ﴾َه یَ ب ْ

 به ترتیبو  خواستنمونه از قرآن پرسید و او همه را از قرآن پاسخ داد. پس از آن دربارۀ اعداد قرآنی از وی 
خ تک سؤاالت پاسعقب هم به تک ابیاعداد شروع به پرسش کرد و برای هر عدد، نمونۀ قرآنی خواست. ابن

عقب از این کهف اشاره کرد. عبداهلل بن ابی 22حاقه و  1یوسف،  63بقره،  114حجر،  66های داد و به آیه
ف اصاو بارۀگاه درها دانست! آنخانهها را مانند سؤاالت کودکان در مکتبسؤاالت خوارج تعجب کرد و آن

 (.241تا  1611:6/242، اعثمابند )خداوند از وی پرسیدند و او سورۀ توحید را تالوت کر

  عباس با خوارجوگوی ابناز گفتامام نهی  .2-1
کنندۀ رسیده است که شاید تداعیما دست  بهدو منبع کهن عباس در کالمی از امام علی )ع( خطاب به ابن

اسکافی  گزارشو به عبارت دیگر، نهی او از احتجاج با خوارج از طریق قرآن باشد. به  11عبارت نامۀ 
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 رفت؛ وضوبه خیمۀ یزید بن قیس  ،قبل از احتجاج با خوارج ام علی )ع(، امالمعیار والموازنه( در ق.220)د.
و به ا و تیافحال مناظره با خوارج  دررا عباس ابناز خیمه خارج شد،  گرفت و نماز خواند و هنگامی که

افی، اسک« )پایان ده. مگر تو را نهی نکرده بودم؟ رحمت خدا بر تو باد سخن گفتن با ایشانبه » :فرمود
 (.1/41 :1321 طبری،) است ای، همین نقل را آوردهنیز با افزوده .(ق310)د.طبری  گزارش (.112 :1602

دربارۀ جایگاه یزید بن از خوارج  آمده است که امامتنها  انساب األشرافدر (، .ق211)د.بالذری  گزارش در
  (.2/361 :1316بالذری، نماز خواند ) رفت ود و به خیمه او یپرسقیس 

ا عباس بوگوی ابنو گفتاز مناظره  فقط امام، های اسکافی و طبریگزارشدر  د،شومیکه دیده چنان    
هنی منبع ک ارشگزن، در ایافزون بر  نهی نشده است.قرآن ه از استفاد به هیچ وجه و استخوارج نهی کرده 

 شود. مشاهده نمینیز نهی هیچ خبری از همان  ،انساب األشرافچون 

 قرآن براساسحَکَمیت  .2-۷
ی است که به آیات قرآن پی برد، حکمیّت )ع(امام علیو توجه  11توان به ضعف نامۀ از موارد دیگری که می

گاه چهی ،دیگرعبارتجز قرآن را مبنای کار خود قرار نداد. به گاههیچ آن حضرت. رفتبر پایۀ قرآن شکل گ
شباهت ای، به احتجاج بیگونهبا عنوان قضاوت میان دو طرف، بهت حکمیّ کرد.به سنت استناد نمی صرفاً

حضرت ن آبا این سؤال از  ،تپس از جریان حکمیّ ،اساس تشکیل خوارجنبود و قرار بود بر مبنای قرآن باشد. 
ا مردان م»پاسخ داد: چنین در مناظرات اولیّه به این مسأله و امام شد که چرا حَکَمیت افراد را پذیرفتی؟  آغاز

د، ویگنمی سخن ن دو جلد است، خودمیا مکتوبیبلکه قرآن را حَکَم قرار دادیم، قرآن  ؛را حَکَم قرار ندادیم
 (.121خطبه/؛ 1/44 :1321 طبری، ؛2/361 :1316بالذری،  ؛111 :1602اسکافی، ) «نیاز به ترجمه دارد

دو طرف حکمیت »در مناظرات فرمود: او ت و شرط ایشان در قبول آن قرآن بود. حَکَمیّ ام از آغازمبنای ام    
 :1316بالذری،  ؛111 :1602اسکافی، « )میرانده بمیرانند دارند و آنچه قرآنبگوید زنده باید آنچه قرآن می

َشْيء   َفِإْن تَ َناَزْعُتْم ِفي﴿: کرده استبه قرآن استناد « إنّما حکّمنا القرآن»در ادامۀ عبارت  آن حضرت (.2/361
 بنابربازگرداندن به کتاب خدا یعنی : »(121خطبه/) فرموده است(. سپس 11)نساء/ ﴾الرَُّسولِ  ِإَلی اللَِّه وَ  فَ ُردُّوهُ 

کتاب خدا داوری کنیم و بازگرداندن به رسول خدا این است که سنّت او را بپذیریم. پس در حقیقت اگر به 
داوری  وآلهعلیهاهللکتاب خدا داوری شود، ما از دیگر مردم به آن سزاوارتریم و اگر به سنّت رسول خدا صلی

  «.شود، باز هم ما اولی هستیم
وجود دارد، از  آن حضرت ای ازهرجا توصیه، شوداستثنا  البالغهنهج 11ۀ ناماگر در مجموع باید گفت:     

تجاج توان پذیرفت که امام در احنمیبه همین نسبت، . سخن گفته شده استقرآن و سنت در کنار یکدیگر 
 آیۀ مورد اشارۀ امامبه احتجاج با سنت توصیه کرده یا فرمان داده باشند.  صرفاًاصحاب خود با خوارج، 

ها باید هم به قرآن مراجعه کرد و هم به در هنگام اختالفات و خصومتکه دهد هم نشان می (11نساء/)
دانست و هرگز در این رویکرد کوتاهى روا امیرمؤمنان على)ع( کتاب و سنّت را منبع اصلى هدایت مىسنّت. 
 (.102 :1316 دلشاد تهرانی،) نداشت
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  خوارج در استفاده از قرآن ظاهرگرایی .2-8
آنان است.  بینیظاهرخردی و بیدر شرح اوصاف خوارج آنچه بیش از هر موضوع دیگری برجسته شده، 

شما  (34خطبه/) ؛«أَنْ ُتْم َمَعاِشُر َأِخفَّاُء اْلَهاِم ُسَفَهاُء َاأْلَْحاَلمِ »السالم در وصف خوارج فرمود: حضرت علی علیه

 . مغز و نابخردیدسبک یگروه
شود که خوارج از لحاظ قومی، بیشتر از قبایل بدوی با بررسی نام قبایل منسوب به خارجیان روشن می    

بنابراین،  (.110 :1321جزیرۀ عرب و بیشتر از دو قبیلۀ بکر و تمیم بودند )هیندز، شرق شبهشمالمرکز و 
همانند صحرانشینان  آنان که خوی تمرد و غرور بدوی دورۀ جاهلی خویش را همچنان حفظ کرده بودند،

درک عقالنی از دین  رو،ازاینعقل و عقالنیت در آنان جایگاهی نداشت.  و کردندبدوی نابخردانه عمل می
ظاهر تناد اسبه مآب بودند که تنها و مقدس بینظاهری جماعتای نداشتند، که از روح دین بهرهنداشتند. آنان 

توصیه به یارانش (. چرا باید حضرت 60خطبه/) از فرمان امام علی )ع( سرپیچیدند ﴾ِإالَّ ِللَّه ُحْكمُ ال إنِ ﴿آیۀ 
اید نبانسان گو نکنید؟ آنان از این آیه فقط این را فهمیده بودند که وبا چنین افرادی با قرآن گفتکه کند 

که بخواهند با آن  شناختند. اصال وجه دیگری از این آیه نمیداوری کند و این امر خاص خداوند است
های مختلف آیات پی نبرده بودند که بخواهند برداشت دانستند و به الیهمخاصمه کنند. وجوه قرآن را نمی
د. را درک کننمقصود، موضوع و هدف خداوند از آیات قرآن  خواستندنمیدیگری از آیات کنند. خوارج حتی 

مغز و هایی پر از شعار و خشکانسان(. 41 :م1114ابوزهره، پنداشتند )الفاظ قرآن را مقدس می صرفاًآنان 
در مناظرات، از اعداد قرآنی  کهرفت؛ چنانفراتر نمیقرآن اهمیت کماهر واز ظ شانهایفکر که پرسشکوته

با  بازیچۀ خود قرار داده بودند.بدین گونه، را قرآن و آیات ( 241ـ6/242 :1611، اعثمابن)کردند سؤال می
تادگان عباس و دیگر فرسدور نیست که امام توجه ابنتوجه به چنین نگاهی که خوارج به آیات قرآن داشتند، 

خوارج را با آیات قرآن مجاب سازند؛ چه آنچه  تارا به این نگاه خوارج جلب کرده و از آنان خواسته باشد 
 افتاد، آیات قرآن بود نه سنت. بست و بیشتر کارگر میزبان آنان را می

شامیان در زمان باال مکر ه و حیلمن فرمود: خطاب به خوارج )ع( امامآمده،  البالغهنهجبرپایۀ آنچه در     
 کارشان را که ظاهر عمل را دیدید و باطن اما شما ،را به شما گوشزد کرده بودمین فّدر صِها رفتن مصحف

 ،بودبرای آنان ارزشمند  اندازه اگر ظاهر قرآن تا این بنابراین، .(121خطبه/د )یچیزی جز دشمنی نبود، ندید
د و به ادندآنان معنای ظاهری را مالک عمل قرار می شت؟دن آیات برای آنان چه اهمیّتی دابو «ذووجوه»

به مخاصمه بپردازند. پس در مناظرات با آنان اگر هم  کردند که بخواهند با آنمعانی باطنی آن توجهی نمی
 پذیرفتند.همان معنای ظاهری قرآن را می ،شدمیبا قرآن استناد 

تواند قرآن را تفسیر کند؟ درحالی که او مفسّر معروف و ترجمان عباس میابناز طرفی چه کسی بهتر از     
های معنایی قرآن را برای آنان توضیح دهد، چون او مسلّط به معانی توانست الیهالقرآن بود. او به راحتی می

جا . از کگو شکست دادو، او به راحتی با قرآن محاجّه کرد و آنان را در این گفتکه گذشتچنانقرآن بود. 
ها ! آنکردند؟کرد، خوارج لجوج و عنود قبول میبه سنت استناد می صرفاً عباس همابنمعلوم است که اگر 

وایات، ر برپایۀ ؛ زیرانجامداتوانستند از هر روایتی وجه دیگری از معنی آن را بگیرند و مخاصمه به طول می
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 سندهببهات روایات بدون مراجعه به محکمات آن نیز محکم و متشابه دارد و اگر کسی به متشا نبویسنت 

َو ُمْحَكما    اْلُقْرآنِ  ِإنَّ ِفي َأْخَبارِنَا ُمَتَشاِبها  َكُمَتَشاِبهِ »السالم فرمود: گمراه خواهد شد. امام رضا علیه ،کند
بابویه، ابن) «.ُِضلُّواُمْحَكِمَها َو اَل تَ تَِّبُعوا ُمَتَشاِبَهَها ُدوَن ُمْحَكِمَها فَ تَ  یَكُمْحَكِم اْلُقْرآِن فَ ُردُّوا ُمَتَشاِبَهَها ِإلَ 

« راسخان در علم» تنهاجز خداوند، بهعمران، باطن قرآن را آل 1این، بنابر آیۀ برعالوه (.1/210 :1312
 یگاه فاصلۀ بسیاری داشتند.جا اینو خوارج با  دانندمی
که نانچ با سنت نداشتند.چندانی آشنایی  اساساًخوارج نکتۀ بسیار مهم دیگر آن است که  اینجادر     
داشتند. در زمان  تأکیددانیم، خوارج از طبقۀ قرّاء قرآن برخاستند و قاریان عراق بر آموزش قرآن می

ترین مادۀ آموزش دینی ، قرآن اساسیدر عهد خالفت عمر گیری قاریان قرآن در عراق و دیگر ایاالتشکل
به  ویژه کوفه و بصره از محدودۀ قرآنه مبنی بر آنکه آموزش در ایاالت بهنزد مسلمانان بود و تأکیدات خلیف

ه ای که بود، تأثیر فراوانی بر توجه کمتر قاریان بهای دیگر و به ویژه سنت کشیده نشود، با هر انگیزهحوزه
که خوارج چندان با بنابراین، از آنجا. (12 :1311)ثنائی و مجتهدی،  م، فرائض و حدیث )سنت( گذاشتاحکا

 معنی بوده است. سنت آشنایی نداشتند، سخن گفتن با سنت با ایشان بی

  
 گیرینتیجه

 تردید است. محل )ع(ام علیامآن به انتساب اعتبار نامۀ موردنظر و 
 .است شده نقلو همین عبارات از زبیر هم  داردمتن نامه در متون موجود اضطراب 
  .ای شفاهی بوده استنه یک نامه، بلکه توصیه متنبه فرض صحت متن موردنظر، این 

 کشف نشده است. البالغهنهجمنبع اصلی این نامه تاکنون توسط پژوهشگران حوزۀ 
 . شوددیده نمی ،با خوارج هارهمنابع حاوی مناظ ویژهبهاین نامه در متون مهم و کهن تاریخی، 

 هاینیست، بلکه نمونهنامه این های مذکور در شواهد تاریخی نه تنها مؤیدی بر رعایت توصیه    
 با قرآن است. یارانش و )ع(قرآنی در همۀ موارد، نشان دهندۀ احتجاج حضرت علی هایهمناظر

ن به قرآ ،در جریان حَکَمیتبه ویژه ها و سخنان، ها و نامهدر تمام خطبه )ع(حضرت علی تأکیدتوجه و     
  بوده است.

ای مجاب نداشتند. بنابراین، بر خوارج به سبب ظاهربینی، آشنایی چندانی با وجوه قرآن و تأویالت قرآنی    
  شد.به آیات قرآن استناد می صرفاًباید  هاآنکردن 

 

 تشکر و قدردانی
السالم مندی از کتابخانۀ تخصصی امیرالمؤمنین علی علیهمراتب تقدیر خود را به خاطر بهره نویسندگان،

ترین مجموعۀ منابع را دربارۀ ای که طی بیست سال گذشته کاملدارند. کتابخانهمشهد اعالم می
البالغه در اختیار محققان قرار داده است. همچنین از هر سه داور محترم ناشناس برای و نهج امیرالمؤمنین

  تذکر برخی از نکات ضروری سپاسگزاریم. 
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 منابع
 قرآن کریم. 
 قم:  .ابراهیم تحقیق: محمد ابوالفضل .هالبالغشرح نهج .ق.(1606) .هبۀ اهللالحدید، عبد الحمید بن ابیابن

 .اهلل املرعشي النجفيمكتبة آیة 
 محمود  و یتحقیق: طاهر أحمد الزاو .النهایة في غریب الحدیث واألثر .ق(1311) .اثیر، مبارک بن محمدابن

 املكتبة العلمية.بیروت:  .محمد الطناحی

 بیروت: دار األضواء. .تحقیق: علی شیری .الفتوح .ق(1611) .اعثم کوفی، محمد بن علیابن 

 تهران: جهان. .تحقیق: مهدی الجوردی .السالمعیون أخبار الرضا علیه .(1312) .یبن علبابویه، محمد ابن 

 یق: تحق .عنهاهللمناقب أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب رضی .ق(1626) .مغازلی، علی بن محمدابن

 صنعاء: دار اآلثار. .أبو عبد الرحمن ترکی بن عبد اهلل الوادعی

 بی جا: دفتر نشر الکتاب. .البالغهنهجشرح  .(1342) .علی میثم بحرانی، میثم بنابن 

 اهره: ق .تاریخ المذاهب اْلسالمیة في السیاسة و العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیة .م(1114) .ابوزهره، محمد

 دارالفکر.

 دمشق: دار املأمون للرتاث. حمقق: حسنی سليم أسد. .یمسند أبي یعل .ق(1606). ، احمدبن علییأبویعل 
 المعیار و الموازنة في فُضائل اْلمام أمیرالمومنین علي بن أبي طالب  .ق(1602). بن عبداهللاسکافی، محمد

 .وسسة احملموديمبیروت:  .)صلوات اهلل علیه( و بیان أفُضلیته علی جمیع العالمین بعد األنبیاء و المرسلین

 السالم در برابر گروه خوارجلیههای امام علی عبررسی مناظرات و استداللتحلیل و . »(ش1312) .امینی، مریم». 

 .122-11 ،1شمارۀ  های حدیثی،آموزه

 مؤسسة الرسالة. :بیروت .یتحقیق اکرم ضیاء العمر .المعرفة و التاریخ .ق(1601) .، یعقوب بن سفیانیبسو 
 مؤسسة األعلمي بیروت:  .تحقیق محمد باقر محمودی .انساب األشراف .ق(1316)بن یحیی ، احمدیبالذر

 .للمطبوعات

 تصحیح: عزیزاهلل .البالغهنهجحدائق الحقائق فی شرح  .ش(1311) .بن حسینقطب الدین محمد ی کیذری،بیهق 

 ، عطارد.البالغهنهجقم: بنیاد  .عطاردی

 سال  .علوم حدیث .«البالغهنهجبررسی روایت حمال ذووجوه بودن قرآن در » .ش(1316) .پوررستمی، حامد

 .161-131، 1 شمارۀ .بیستم
 ،سندگی در میان قاریان صدر اسالمبهای پیدایش قرآنزمینه»ش( 1311) .مهدی ثنائی، حمیدرضا و مجتهدی». 
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