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چكیده
یكی از موضالالوعا اعتقادی ش الیعیان علم ویژه اما به امور غیبی اسالالت .از قرن
سالالالو با تدوین برخی از کت حدیثی و نقل احادیث مربوط به علم غی اما ،
زمینه طرح علمی این موضالالوع فراهم شالالد .آنچه قابل توجه اسالالت گزارشالالهای
تاریخی به ظاهر متعارض میباشالالد که گاهی علم غی را از اما  ،نفی و گاهی آن
را برای اما ثابت میکند .بخشالی از آن گزارشالهای متعارض را سالید رضی در
«نهج البالغه» گردآورده است که البته با یک نگاه دقیق نه تنها تعارضی میان آنها
وجود نالدارد بلكاله بالا تبیین صالالالحیح مفهو «علم غیال » به راحتی قابل جمع
هسالالالتند .با وجود برخی از پژوهشالالالهای صالالالور گرفته در این زمینه ،در مورد
برداشالالالت متفاوتی که از این گزارشالالالها بدسالالالت می آید و همچنین راه حل آن،
پژوهش خاص الی صالالور نگرفته اسالالت .در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با
اسالالتفاده از منابع تاریخی و حدیثی و همچنین شالالروح نهجالبالغه صالالور گرفته
اسالت با هدف رفع ابها درباره علم غی اما عالوه بر بررسی راههای جمع میان
این گونه گزارشها به مفهو دقیقی درباره «علم غی خداوند» و «علم غی اما »
دسالالالت پیدا کرده ایم که در آن ،علم غی الهی دارای چهار ویژگی اسالالالتقال ،
تفصیل ،قطعیت و فعلیت است در صورتی که علم غی اما دارای عد استقال ،
اجمالی بودن ،تغییرپذیری و شأنی بودن می باشد.
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مقدمه

یک مز ویهگران پرشومین مما لیم و دمنش ویه آنان مسخخت که منسخخننان لند مز آ ه هاا مند.
می ویهگ هم ها مسخنا دمرل لقی پمیافته شد مست و هم هعض مز آینت قاآ کایم و محندیث اعتبا ها
آ دالمت ا کاد .لقل سخخیرم حکم ا کاد کسخخ که مز جنن خدموند اسخخالومرت هدمیت ااد رم هالاد
دمرد و هه لاوم جننشخر پرنابا گاما مسخخال  مز جنن خدموند ااصخخوب ا شخخود هنید مز لیم و دمنش
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کنای نسخبت هه آنچه در هدمیت منسن هن الز مست ،هاخوردمر هنشد .قاآ کایم هن هرن لد تسنو ارن
صخنحبن لیم و کسخنن که لیم و آگنه ندمرند ،پراو منسننان لند رم مز صنحبن لیم اورد توجه قامر
دمد مسخخخت( .قاآ کایم ،سخخخور زاا( )9آیه )9در هاخ محندیث اعتبا نرز هن مشخخخنر هه می ویهگ مان ،
تومننی پنسخخخ هه ها گونه سخخممل ،خبا دمد مز مسخخامر و اکاوننت منسخخننان و ین پرش گوی مز حومد آیاد مز
نشننه هن و لال م مان هرن شد مست( .کیرا  ،1356 ،ج ،1

)516

هعد مز پمیاا می مصخخل لقی  ،هحث درهنر کرفرت لیم مان و ارزم و احدود آ مز ابنحث اام
کالا مسخخختم هعضخخخ رم مفام رم پرش گافته مند و هام مان لیم غر اطیق و ه قرد و شخخخا رم قن ل
شخخد مند و هعضخخ هم رم تفایط رم رفته مند و جنیگن مان رم تن حد منسخخننان لند تازل دمد مند .نننگفته
نؤنند هنشخ مز استادمت ها دو گاو  ،هعض مز مخبنر و گزمرشان تنرین درهنر لیم غر مان مست که
هه حسخ ظنها ،دمرم دوگننگ و زاراهم هام هادمشخت اتفنوت مسخت .هنش مز می گزمرشان در اورد
لیم غر مان لی  ا هنشد که در کتنب ناجممبالغه آاد مست.

31

هه نظا ا رسخد تعنرض ظنها در می گزمرشخان هن درک صحرد ویهگران لیم خدموند و لیم مان و
تؤنیز قن ل شخخد هر آنان قنهل حل مسخخت .مگا چه در زاراه لیم غر مان پهوهشخخان انتیف صخخورت
گافته مسخت وم هه ور خن

هن تؤاکز ها گزمرشان تنرین ناجممبالغه پهوهش در رمستن رفع تعنرض

رومینت اتعنرضنؤن در هحث لیم غر مان صخخورت نگافته مسخخت .هاخ مز پهوهشخخان منجن شخخد در می
زاراه در کتنه هن لاوم «لیم مان » هن گزیاش و تصخحرد احؤدحس نند جؤعآور شد که  19رسنمه و
اقنمه در اوضخخوش لیم مان رم در ها دمرد و در هنش خ مز اقنالت آ  ،ابنحال پراماو لیم غر مان اطاح
شد مست که هحث اورد نظا می اقنمه در آنان هه ور استقل دید نؤ شود .غرا مز آنچه که در می کتنب
آاد  ،اقنالت هن هدف هارسخخخ «لیم مان » و ین «لیم غر مان لی  »نوشخخخته شخخخد مند انناد اقنمه
«لیم مان م تن ین احدود؟» نوشته آقن سرد لی هنشؤ که هه هارس دو دیدگن اننمف در زاراه گستا
لیم ماخن و دالیخل آناخن پادمخته مسخخخت و ین اقنمه «لیم غر مان لی  در ناج ممبالغه» هه قیم آقن
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احؤد لشخنیا اافاد که در آ  ،دیدگنهان شخنرحن شرع ناجممبالغه و مه مه ممحدید اعتزم درهنر
نول ین شخنص هود لیم مان اورد اقنیسه قامر گافته مست .اقنمه «لیم مان مز نگن ماراممؤماار 
هن تأکرد ها ناج ممبالغه» نوشخته آقن احؤدحسخ نند  ،مثا دیگا مسخت که هن مستفند مز سنان مان در
ناجممبالغه و اانهع حدیال دیگا ،رویکاد تنرین هه لیم مان رم نقد کاد مسخت و می شباه رم که هنور فعی
شخخرعرن درهنر لیم مان هن آنچه در لصخخا حضخخور م ؤه هود اتفنوت ا هنشخخد ،پنسخخخ دمد مسخخت .اقنمهم
که ابنحال مز قبرل اانهع لیم غر مان  ،گستا لیم مان و هاخ مز اومرد لیم غر مان رم در ناجممبالغه
هارسخخخ کاد مسخخخت و هنقخا اقنمه «لیم غر ماراممؤماار  هن تأکرد ها ناج ممبالغه» هن قیم آقنین
احؤدرضخن شخنهاود و احؤدمار تفضی  ،هن هدف مثبنت لیم غر مان لی  در ناجممبالغه نوشته
شد مست و اومرد انتیف مز آ ومکنو شد مست.
مز آنچه در سخطور فو گمشت هدست ا آید پهوهش که در آ هن مستفند مز سنان مان لی 
ّ
در ناجممبالغه ،اوضخوش گزمرشان اتعنرضنؤن در هحث لیم غر مان و حل آنان اورد هارس قامر گافته
هنشخخخد صخخخورت نگافته مسخخخت .هه نظا ا رسخخخد هن تبرر افاو لیم غر و جنیگن آ در ناجممبالغه و هن
هارسخ دقرق درهنر لیم غر خدموند و لیم غر مان و هرن شخنخصخههن ها یک ،ا توم گزمرشان
هه ظنها اتعنرض در لیم غر مان رم هن یکدیگا جؤع کاد و تبرر صحرح در پاتو آ مرم ه نؤود.
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دیگا هن لاوم «لیم غر و لیم لی  در ناجممبالغه» هه قیم آقن مهامهرم مقبنل نوشخخته شخخد مسخخت

بررسی مفهوم غیب

یک مز لانوی ااؤ که در مهتدم الز مسخت درهنر آ هحث شود «لیم هه غر » مست که هن تسناد
«لیم غرخ » نرز هه آ گفته ا شخخخود .هن توجه هه مهانا که در می هحث وجود دمرد اانسخخخ مسخخخت هه
تفصرل در اورد می لاوم هحث کارم.
َ
غر مز نظا مغت در اقنهل شخاندت ا هنشخد و هه اعان ها چرز مسخت که مز منسن پاان هنشد.
 )654هانهامی در اعان غر یک ماا پاان و فاد ین مفامد که آ چرز مز

(مه ااظور ،1414 ،ج،1

آنن پاان مست اورد توجه مست .هن نگن دقرقتا غر مز نظا مغت دمرم دو اعان ا هنشد
الف) پنهان ماندن از دیدگان؛ هسخخرنر مز کنرهادهن غر هه می اعان مشخخنر دمرد انناد میؤن هه
هاشخخخت و جاام که مز اصخخخندیق میؤن هه غر مسخخخت زیام می ماور مز دید منسخخخن پاان مسخخخت .هاخ مز
َّ

ُ

َ

َ
ِن بالغیب» رم میاگونه تفسخخرا کاد مند که آنان کسخخنن هسخختاد که هه آنچه مز دید آنان
افسخخام «ال ِذی َن یؤ ِمَ
ِ

ِ

39

39

پاان مسخخخت انناد هاشخخخت و جاام ،ثومب و لقنب و ابعو شخخخد در قرنات و ...میؤن دمرند ( .با ،
 ،1412ج،1

)29

ب) پنه ان ماندن از در

و فهم؛ گنه غر هه اعان پاان انند مز در ک و فام ین هه لبنرت
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دیگا لد لیم مست( .رمغ مصفانن ،1412 ،

 )336در آیه شایفه
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َ
ادسهم كل ُبهم َرًا بالغیب  ....قا َرّب َع َُل ب ِعدهِت ما
«سَیقِلِن ثَلثو ر ِابعهم كلبهم ویقِلِن َخسَو سَ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َ
َّ َ
یعل ُم ُهم ِإا ق ِلی ٌا هه زود خومهاد گفت پاج ت هودند و شخخشخخؤر آنان سخخگشخخن هود ،ترا در

تنریک ا مندمزند ...هگو پاوردگنر هه شخخؤن آگن تا مسخخخت .جز مندک کسخخخ تعدمد آنان رم نؤ
دمند( ».قاآ کایم ،سور کاف ( )18آیه.)22

ااد زان پرنابا در تعدمد مصحنب کاف مختالف دمشتاد وچو هه اابع اعتبا دستاس ندمشتاد
حدا ا زدند .مز احتوم آیه اعیو ا شود اامد مز غر در آیه لد لیم مست.
مان درهنر اعان مصخخطالح «لیم غر » تعنریف گوننگون هرن شخخد مسخخت که هه نظا ا رسخخدخنسخختگن
می مختالف ،هادمشخخختان اتفنوت مز آینت قاآ و رومینت مسخخخت .هعضخخخ مز اعنن مصخخخطالح لیم غر
لبنرتاد مز
 .1لیم غر لیؤ مست که هدو آاوخت مز دیگا مفامد هشا و هه ور اوهبت ویه مما هه دست
ا آید(.صننع

ا  ،صننع ا ح ،1385 ،ج ،1

)209

 .2در اعان دیگا ،لیؤ که هدو ومسخطه هنشد ین هه لبنرت دیگا لیم غرااستفند هنشد لیم غر

47

نخنارخد ا شخخخود(.افرد،1413 ،

 )62هانها تبررا نزدیک هه می تعایف فقط لیم ومت و

مستقالم هه غر  ،لیم غر ننارد ا شود ( .بن بنی  ،1412،ج ،2

)95

 .3گنه هم اقصخخخود مز لیم غر  ،لیو انتص هه خدموند مسخخخت که در مخترنر فاشخخختگن و
پرنابام نرز قامر نگافته مست( .کیرا  ،1429 ،ج ،1

)361

 .4یک دیگا مز کنرهادهن مصخخطالح می ومژ که هه اعان مغو آ نزدیک مسخخت ،آگنه مز
غر هه شخخرو م غرااتعنرف مسخخت(.خوی و دیگام  ،1324 ،ج ، 6

)312چاننکه اشخخنهد

ا شخخود هانها هاخ مز تعنریف ،نسخخبت دمد لیم غر هه غراخدموند نندرسخخت و هانها هاخ تعنریف
صخحرد ا هنشخد .هه نظا ا رسخد در ارن تعنریف فو  ،تعایف دو و سو هن لیم غر خدموند و

47

تعایف مول و چاخنر هخن لیم غرخ ماخن سخخخنزگخنر دمرد .هاخنهامی در رمهاخن جؤع ارخن مخبنر و
گزمرشان تنرین هه هادوگونه تعایف مصطالح لیم غر نرنز دمریم.
علم غیب در آیات قرآن

مگا چه اوضخوش لیم غر مان هه صورت صاید در آینت قاآ نرناد مست وم آینت وجود دمرد که
شد مست
الف) اختصاص علم غیب به خداوند

آینت اتعدد در قاآ کایم هه صامحت دالمت ها مختصن

لیم غر هه خدموند دمردم انناد آیه

َ
َّ
ُ َ
ب إا َّ ُ
الس َم َ
اوات َواْلرض ال َغی َ
« قا ا یع َ َُل َمن یف َّ
اّ
ِ
ِ
ِ
ِ

هگو کسخخنن که در آسخخؤننان و زار هسخختاد غر نؤ دمناد جز خدموند(».قاآ کایم ،سخخور

نؤل ( )53آیه)56
آینت مز می قبرل لیم هه غر رم انصو

خدموند اعاف ا کاد.

ب) نسبت دادن علم غیب به پیامبران

آینت دیگا دالمت ها آ دمرند که خدموند پرنابام رم مز لیو غرب آگن کاد مست انناد خبا دمد
حضخات لرسخ مز هعالت پرنابا مکا  که یک مز خباهن غرب میشخن مست ( قاآ کایم ،سور صف
( )61آیه  )6ین خباهنی که پرنابا مسخخال مز حومد آیاد ا دمدند انناد خبا دمد مز شخخکسخخت رو و
سخپس پراوز آ در آیاد نزدیک (قاآ کایم ،سخور رو ( )30آیه2و )3خبا دمد مز شخکسخت اشاکن
در جاگ هدر(قاآ کایم ،سخور قؤا ( )54آیه 44و )45خبا دمد مز پراوز ها اشخاکن و ورود هه اسجد
ممحام یک سنل قبل مز فتد اکه(قاآ کایم ،سور فتد ( )48آیه.)22
ج) نسبت دادن علم غیب به بندگان برگزیده حغیر پیامبران)

گنه خدموند در قاآ  ،لیم غر رم هه غرا پرنابام نسخبت ا دهد .آگنه حضخات اایم مز تومد و
اقن حضخات لرسخ (قاآ کایم ،سخور آل لؤام ( )3آیه )45ین آگنه اندر حضات اوس مز هنزگشت
نوزمدا هه مو و پرنابا مو(قاآ کایم ،سخور قصخص ( )28آیه  )2و ین آگنه حضخات سنر مز فازند دمر
شخخخدنش (قاآ کایم ،سخخخور ومرینت( )51آیه  )29-24مز آگنه هن غرب هه شخخخرو م غرا اتعنرف و
خنر ممعند مست که در مخترنر می هادگن هاگزیدگن قامر گافته مست.
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ا توم مز آنان لیم غر هام مانان رم مستفند کاد .اوضوش لیم غر در قاآ کایم هه سه گونه اطاح

41

هن توجه هه آینت دسخخته دو و سخخو تادید هنق نؤ انند که لیم هه غر هه اعان یند شخخد یعا
آگخنه مز غرخ هه شخخخرو غرا اتعنرف ،انتص خدموند نرسخخخت و خدموند پرنابام و هاگزیدگن خود رم هه
هاخ مز می لیو آگن سنخته مست .چان که در قاآ کایم هه می حقرقت تصاید شد مست(قاآ کایم،
سخخور ج ( )22آیه  26و )22ین در آینت دیگا آگن سخخنخت مز محومل پرش خرارن رم اصخخدمق مز خباهن
غرب اعاف کاد مسخت( .قاآ کایم ،سخور آل لؤام ( )3آیه ،44سخور یوسف ( )12آیه  ،102سور
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

هود ( )11آیه  )49هانهامی اامد مز مختصخخخن

لیم غر هه خدموند و نف آ مز غرا مو نؤ تومند شخخخنال

آگنه هنی وحرنن و مما هنشخخد .ممبته آنن خود ،هه ور مسخختقالم و ومت چار دمنش خ ندمرند .خدموند
چار لیوا رم در مخترنر میشخن قامر ا دهد .هانهامی آینت دسخته مول ،لیم ومت و مستقالم غرا خدموند
هه غر رم نف ا کااد و چار دمنش رم انتص خدموند اعاف ا کااد.
علم غیب امام در نهج البالغه

یک مز اوضخخولنت که در خطبههن ،نناههن و سخخنان مان لی  در کتنب شخخایف ناجممبالغه
قنهل هارسخ مسخت اوضخوش لیم غر میشخن مست که ا تومند اابع هسرنر خوه در می زاراه هنشد .آنچه
قنهل دقت و توجه مسخخخت دو گونه نگن اتفنوت درهنر لیم غر در سخخخنان آ مان هزرگومر مسخخخت که هه
تفصرل در می اورد هحث خومهرم کاد.
 .1نگاه اول؛ اثبات علم غیب امام

هرشخخختای نؤونههنی که در ناجممبالغه مز لیم غر مان هحث شخخخد هن می نوش نگن قنهل هارسخخخ
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مسخخت که لیم غر رم هام مان ثنهت ا کاد و چه هسخخن لیم غر اطیق مز هاخ اومرد آ مسخختشخخؤن ا
شخخخود .قبل مز آنکه نؤونههنی مز گزمرشخخخان تنرین درهنر لیم غر مان رم هرن کارم هه گوشخخخههنی مز
هرن صاید مان لی  در لیم غر خود ،مشنر ا کارم.
میشن در یک مز اوملظ خود هه آگنه خود مز غر خبا دمدند و در هنش مز آ فااودند
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َ ُ
َّ َ
ََ ُ َ
َ
َ ُ
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ا َر ُجا ُ م بْخ َرجه َو َمِلجه َو ًَیع َش ََْه لف َعلأ َ
َ
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ِ
«و ِ
ٍ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ ُ
ُ ُ
اّ ،هه خدم سخوگاد ،مگا خومهم ،مز ساگمشت و سانوشت یك یکتن و
تكفروا ِیف ِبرسَِ ِ ِ

ها آنچه در آنرد خبا دهم ّ ،مان ا تاسخخم در هنرۀ ا هه پاتگن « ّ
غیو» در مفترد و اام هؤسخخاگ و
هؤتخن رسخخخول خخدم -درود خخدم ها مو و خخننخدمنش  -هرارد و هه اقن رسخخخنمت کنفا شخخخوید ».

(خطبه)133
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آ حضات در جن دیگا ا فاانید

َ
َ
َ
َّ
َ َمج ُ َ َ َ ُ
َ ُبَ ُ
أ به اض َط َرب ُُت اضط َر َ
یو یف الطِی ال َب ِعیَد،
ش
ر
اْل
اب
ِ
ل
َل
ع
ِن
َ
« َبا اَد أ َع مك
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ

نه ،چار نرسخت .سکوت ا مز دمنش مست که مگا آ رم آشکنر سنز  ،پایشن و ه تنب شوید
ّ
هؤن گونه که ریسؤن در چن لؤرق هه شدت مازد و تعندل مز کف دهد»( .خطبه)5

انتیف مز ناجممبالغه هه چشخخخم ا خورد .هام االنل مان در فامز در اورد لیم و دمنش خود خطنب هه
ااد فااود
«

َ َ
َ
َ َ َ
َ ُ
َ َ
ُ
َ َ َّ
َ
ا َن َتفق ُدو فَل ََا ب ُط ُرق َّ
الس َ َما ِ َع َُل ِم ِّ بط ُر ِق اْلر ِض ،م
َیا الَا ُ س َلِ قب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

«

َ
َ َ َُ َ َ َ
َ َّ
َ َُ
َ
َ َ َ ُ
َ َ َ َّ َ
َ َ َ ُ
الس َاعو،
فَاس َْلِ قبَا َن تف ِقدو ف َِ ال ِذی نفس َ بیِد ا تس َْلَِّ عن ش ٍ ِفمی بَكم و بی
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ

ااد مز ا

هپاسخرد قبل مز آنکه دیگا اام نرنهرد ،که ا هه رمهان آسؤن آگنهتا مز رمهان زار هستم»
(خطبه)116
در جن دیگا فااود
ّ

میاك پرش مز آنکه اام مز دسخخت دهرد ،مز لیو و م اللنتم هاا هاید و پاسخخش کارد .سخخوگاد هه
آ که جننم در قبضۀ قدرت موست ،مز ها رخدمد تن روز رستنخرز هن خبا » (خطبه )65
ممبته می تعبرا در اانهع حدیال دیگا نرز ینفت ا شود(صدو .)331 ،1335 ،
در ناجممبالغه نؤونههن اتعدد مز لیم میشخخخن هه غر وجود دمرد .یک مز نویسخخخادگن اعنصخخخا ،آقن
احؤد جعفا ومصخخخف کتنه هن لاوم «أخبنر غرب ین پرشخخخگوی هن مان لی  هؤام هن اسخخختادمت
تنرین » نگنشخته و هؤه اومرد لیم غر مان رم در آ جؤع آور کاد مسخت .ها مسخنا هاخ گزمرشان
آانر در ناجممبالغه هفتند و پاج خبا غرب آاد مسخت (سخخبحنن ،1326 ،

 )169که هه نؤونههنی مز

آنان مشنر ا شود
 .1/1هنگام عزیمت به جنگ نهروان

در حر لزیؤت هه سخخو نااوم هام جاگ هن خومرج ،ااد هه خدات حضخخات آاد و لاض کاد
خومرج هاگنا که خبا ورود شخخؤن رم هه ااطقه شخخاردند مز ناا لبور کادند و لق نشخرا نؤودند .مان مز مو
سخممل کاد هن چشم خودت دی د که مز ناا لبور کادند؟ لاض کاد آر م مان گفته مو رم نندرست دمنست و
فااود
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ّ
اوصاف علم امام در نهجالبالغه در پرتو تعارض زدایی از ادله

یک دیگا مز شخومهد لیم غر آ حضات اجؤوله محندیال مست که مز میشن نقل شد که در آنان
َ َ
َ
جؤیخه اعاوف « َسخخخیون قبخل أ تفقدون م مز ا هپاسخخخرد قبل مز آنکه اام نرنهرد» هه کنر رفته که در اومرد
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ُ
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ٌ َ

ُ

ُ

َ

َ َ ُ ُ ُ َ
َ َّ
اّ ا یف ِل ُأ ِمهْن َعش َرة َو ا ی ِلو ِمَكم َعش َرة،
« مص
ارعهم دون الَطف ِو و ِ
ِ

قتیگنهشخخن می سخخو ناا مسخخت  .هه خدم سخخوگاد ،مز میشخخن د نفا هم نجنت نرنهاد  ،و مز
شؤنین د نفا هم هه شاندت ناساد» (خطبه )61
در می لبخنرت ،ماخن هخن لیم مما خود هه دو نکته مشخخخنر کاد مند یک آ که خومرج مز ناا لبور
نکاد منخد و دیگا آ که در خنتؤه جاگ ،شخخخادم ان کؤتا مز د نفا و زند هن آنن نرز کؤتا مز د نفا
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

خومهد هود .در می سن دو خبا غرب اام هرن شد مست
ممف) ننسخخت می که ا فاانید «قتیگن آنان در می
ناا لبور نکاد و هؤچان در می

اف ناا مسخخت» می لبنرت ا فاؤنند که آنان مز

اف آاند نبادند و ان هن آنان نباد ا کارم و سخخامنجناش آ مسخخت که

می سخخو ناا مجسخخند ه جن آنان رم در ها خومهد گافت .لجر آ مسخخت که جؤنلت دیگا مز ینرم آ
حضخخات یک پس مز دیگا آادند و هؤر خبا رم هه مان دمدند و مان نپمیافت ،سخخپس میشخخن ها ااک
سخومر شخد و هه جنی رسخرد که مشخکا خومرج نؤنین هودند ،غالفان شخؤشخرا رم شکسته و مسبان رم مز کنر
مندمخته و هؤگ آاند پرکنر هن مان هودند.
بق هعض مز رومینت ،جومن در مشکا مان لی  ،هود که وقت خباهن ااهو هه لبور خومرج
مز ناا رم شخخارد و مصخخامر آ حضخخات رم ها منکنر می خبا اشخخنهد کاد در مانات مان شخخك نؤود و هن خود
گفت هؤام مو ا رو مگا خبا لبور رمسخخخت هود در یك حؤیه غنفیگرامنه ضخخخاهه م ها چشخخخم مان فاود
ا آور  .مو رفت و هاگنا که صخخد کال مان رم اشخخنهد کاد مز آ حضخخات تقنضخخن لفو و هنشخخش
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نؤود( .مه ارالم هحامن  ،1362 ،ج ،2

)153

ب) در پرشخگوی دو ا فاانید «هه خدم سخوگاد مز آنان د نفا نجنت ننومهد ینفت و مز شؤن د نفا کشته
ُ
ننومهد شخخد» .هاخ گفتهمند فقط نه نفا مز خومرج در جاگ نااوم تومنسخختاد جن خود رم نجنت دهاد ...
و مز ینرم مان لی  ،در می جاگ هشخخت نفا هه شخخاندت رسخخردند( .مه ارالم هحامن  ،1362 ،ج ،2
)154
می پرشگوی هن می صامحت آارنته هن قسم هه خوه نشن ا دهد که قی مان لی  ،هن جن
دیگا مرتبن دمشخته و لیم و آگنه هن خود رم مز آنجن مخم ا کاد مند وگانه نؤ تومنستاد در هامها ااد
هن می صامحت مز حندثه نزدیک که هه هرچ وجه قنهل پرشهرا نرست خبا دهاد.
مه مه ممحدید در ویل می سن ا گوید
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ّ
پرشخگوی هن و مخبنر غربره ها دو گونه مسخت هعضخ هه صخورت کی و ابام مدم ا شود که نؤ تومند
هرننگا اعجز م هنشخد ،وم گن منگشخت رو خصوصرنت و جز رنت و لدد گممرد ا شود ،انناد آنچه در
سخخخن هنال آاد مسخخخت ،می گونه ماور جز مز ایق لیم پاوردگنر که هه پرناباا آاوخته و پرنابا آ رم در
مخترنر لی  ،قامر دمد ماکن پمیا نرسخخخت ه شخخخك هرچ منسخخخنن هدو مادمد مما قندر ها درك چار
ماور قبل مز وقولش نرسخخت و ها جن چار ماا ینفت شخخود اعجز مما خومهد هود( .مه مه ممحدید،

.2/1خبر دادن از آینده فراریان جنگ نهروان

وقت جاگ نااوم رم خومرج هن آ تیفنت ساگر ومگممر کادند ،کس هه مان لی  ،لاض کاد
که هؤه خومرج هه هالکت رسردند ،آ حضات فااود
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الر َجا َو ق َر َ
ات الَ َس َا ِ كل َما مج َم ِمهْن قرن ق ِطع ح یكِن
ار
اّ إهَّن َط
« كَل و
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ
َّ
آخ ُرُه ل ُصَِصََا َسََلبی ،هاگز! هه خدم سخخوگاد  ،میان نطفههنی هسخختاد در پشخخت اادم و
ِ
ِ

زهدم زنن  .ها زان کسخخ مز آنن سخخا ها َ
آورد ،قطع شخخود تن سخخامنجن آخایاشخخن دزدم و
رمهزنن هنشاد( .خطبه )66
مان  در می سخخخن کوتن دو رمز اام مز آیاد خومرج رم ها اال کادندم یک آ که گؤن نکارد هن
می تیفنت سخاگرا که خومرج دمد مند هام هؤرشخه ریشهک شدند چو خنرج گا تفکا مست که در
آیاد هم مدماه خومهد ینفت ،دیگا آ که نسخخخلهن آیاد

خومرج مدماه خومهد ینفت تن آ که آخای

نسیشن هؤگ دزد و رمهز خومهاد شد.
سخپس هام هقن خومرج در هستا زان خصوصرنت رم هدی شاح هرن کاد مند که مز آنان رؤسنی هن
نفود قرن خومهاد کاد .مان  ،مز ظاور و خاوج آنن هه لبنرت «قا » هه صخورت مستعنر تاشرح تعبرا
نؤودند و فااودند

ُ َّ َ َ
ُ َ ٌ ُ َ
«كلما مج َم ِمهْن قرن ق ِطع

ها زان کس مز آنن سا ها َ
آورد ،قطع شود »م

قطع مز ویهگران گرن مسخخخت که هه کانیه هام هوجود آاد و مز هر رفت خومرج مسخخختعؤنل شخخخد
مسخت .در لنقبت ماا ،روممت و هرچنرگ رم هام آنان پرشهرا کادند و فااودند «آنان سخامنجن دزدم سا
رم هگرا خومهاد شخخد» .گاو زیند مز خومرج ،پس مز آ حضخخات هه اقن رینسخخت رسخخردند ،زیام آ نه
ّ
نفا کخه در جاگ نااوم فامر کادند ،ها کدم هه احی رفتاد و فزون ینفتاد هه لالو می نه نفا گاوه
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ّ
اوصاف علم امام در نهجالبالغه در پرتو تعارض زدایی از ادله

 ،1333ج ،6

)3

47

مز هؤفکام خومرج در م امف پامکاد هودند که حضات ها آنان دست نرنفت .مز آ نه نفا ،دو نفا هه لؤن ،
ّ
دو نفا هه کاان  ،دو نفا هه سخخجسخختن  ،دو نفا هه جزیا و یك نفا هه تل اورو رفتاد .و هسخخالت نوآور در
هنر دیننت مز ننحره آنان در هؤه جن پامکاد شخد ،و در نانیت هه هرسخت گاو و فاقه تقسخرم شدند( .هحامن ،
 ،1362ج ، 2

)155

مه مه ممحدید وقت هه می سخن مان  ،ا رسخد اشختن ا شخود که سخاگمشخت نسلهن
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

هعد خومرج رم هارسخخ کاد .و نترجه می هارسخخ رم هه صخخورت گزمرشخخ در شخخاح هؤر خطبه آورد و

46

نشخخن دمد مسخخت که سخخن مان لی  هه درسخخت احقق شخخد و نومدگن آخای نسخخلهن خومرج هه
ُ
رمهزن و قتل و غنرت اشخغول شخد مند .یک مز می مفامد « َومرد ه َایف» خنرج هود که در سنل129در
روزگنر رشرد ه ااد هه قتل رسرد( .مه مه ممحدید ،1404 ،ج ،5

)24

.7/1اشاره به شهید نشدن محمد بن ننفیه در جنگ جمل

حضخخات لی  وقت فازندشخخن احؤد ه َح َاف ّره رم آاند شخخاکت در جاگ جؤل ا کادند راوز

ّ
ااؤ مز فاو جاگ و نکتههنی رم که مز نظا رومن و جسخخؤ در یك سخخاهنز اسخخیؤن مثا ا گممرد و مو رم
شجنش و آاند هام پرکنر ا کاد هرن ا فاانیدم مز جؤیه آنکه هن تعبرا هسرنر زیبنی هه مو فااودند
َ

ُ ُ

«اعر َ
اّ جْج َم َتو :جؤجؤۀ خویش رم هه خدم وم د » (خطبه )11
ِ ِ

میشخن هن می لبنرت مشنر کادند هه می که آاند میالنر و شاندت در رم خدم هنا که می آاندگ انیه
شخخجنلت و پنیؤاد مسخخت .هعض خ مز شخخنرحن ناجممبالغه مز می جؤیه ،پرشخخگوی و هشخخنرت نسخخبت هه
سخانوشخخت « ّ
احؤد ه حافره» در اردم جاگ جؤل رم مسختفند کاد مند زیام کال حضخخات دالمت دمرد هه
می که تو مز می اردم سخنمم هاو خومه آاد چام که در افاو لنریت ،هنز پس گافت نافته شخخد مست.
مه مه ممحدید گفته مسخت اؤک مست هگویرم می که مان  در می لبنرت مز کیؤه «ألا لنریه هد »
مسخختفند کادند ،هه خن ا می هود که خود ا دمنسخختاد احؤد ه حافره در می جاگ کشخخته ننومهد شخخد
ُ ُ َ
ؤجؤتک جؤجؤه خویش رم هه خدم هفاوا»
وگانه مگا ا دمنسخختاد که شخخارد ا شخخود مز تعبرا «هع ممیه ج
مستفند ا کادند( .مه مه ممحدید ،1333 ،ج ،1

)531

.4/1نکومت مروان و دودمان او

هعد مز آنکه ااوم در جاگ جؤل هه مسخخخنرت درآاد و هن شخخخفنلت حسخخخار  اورد لفو مان قامر
گافخت ،آ دو هزرگومر لاض کادنخد م مارا امااخن مجخنز ا دهرخد مو هن شخخخؤن هرعت کاد مان  در
سنانن هعد مز مشنر هه هرعتشکا مو فااود
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«َمَا إن له إم َرة كلعق ِو الكلب َنفه َو ُ َِ َو اْلْ َبِ اْلر َب َع ِو َو س َتلا اْلمو ِمَه َو ِمن ُولِد َما
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
[ َمِتا ] َْحر ،هه شخخؤن ملال ا کام که مو در آیاد چاد روز  -هه کوتنه مرسخرد سخخگ هرا

خود رم  -هه فاانناومی رسخخد  .نرز مو رم چانر پسخخا آید که آنن نرز هه کاس خ حکوات رسخخاد  ،و
هزود ّمات مسال مز مو و فازندمنش روز خونر خومهاد دید»( .خطبه )33
مان در می سخخن کوتن سخخه پرشخخگوی درهنر ااوم و دودان مو ا کاد ننسخخت هه حکوات

ان و در هعضخ نقیان نه ان هرشختا ول نکشخرد .دوار پرشگوی آ حضات می هود که فااود «مو پدر
قوچ هن چانرگننه مسخخت» هه گفته جؤع مز شخخنرحن ناجممبالغه می سخخن مشخخنر مسخخت هه فازندم
چانرگننه مو «لبدممؤیك» که جننش خر مو شخخد« ،لبدممعزیز» که ومم اصخخا گادید« ،هشخخا» ومم لام  ،و
« ّ
احؤد» نرز ومم جزیا شخخد .درسخخت مسخخت که فازندم «ااوم » هسخرنر هرش مز می هود وم می چانر نفا
کسخخنن هسخختاد که هه حکوات رسخردند و مارااماان لی

هه آنان مشخخنر نؤود .جؤع دیگا مز شخخنرحن ،

می سخخخن رم مشخخنر هه نومدگن «ااوم » که فازندم «لبدممؤیك» هودند ،ا دمناد که چانر نفا آنان هه
نناان «ومرد ه لبدممؤیك» (مز سخنل  86تن « ،)96سیرؤن ه لبدممؤیك» (مز سنل  96تن « ،)99یزید ه
لبدممؤیك» (مز سخنل  101تن  )105و «هشخن ه لبدممؤیك» (مز سنل 105تن  )125هه خالفت رسردند و مو
ّ
تاان کسخ هود که چانر فازندا هه خالفت رسردند .ممبته در ارن دو نفا ّمول و دو نفا مخرا ،ادت کوتنه
خالفت هه دسخخت «لؤا ه لبدممعزیز» مفتند که نو دیگا «ااوم » هود (مز سخخنل  99تن  .)101هه هؤر
دمرل ،جؤع قول دو رم تاجرد دمدند ،چام که هن سخخوار پرشخخگوی مان که در کال هنال آاد مسخخت و
ا فاانید «و ّمات هه مسال هه زود مز دست مو و پسامنش ،روز خونرا خومهاد دمشت» سنزگنرتا مست.
 .5 /1وقوع قیام «صانب الزنج» در بصره

در سخخنل  255هجا در لاد حکوات خیرفه لبنس خ «ممؤاتد » ااد در هصخخا ظاور کاد که
خود رم «لی ه احؤد» مز نسخخل مان زی ممعنهدی

و زید ه لی ا ننارد و هادگن رم هه اننمفت هن

انمکن خود فامخومند و چو مو هادگن زنج یعا سخخرن پوسخخت رم هه می قرن و شخخورا دلوت کاد هه
«صخخنح ممزنج» اعاوف شخخد .مان لی

مز زان خود یعا حدود دویسخخت سخخنل قبل ،مز وقوش می حندثه

خبا دمدند .میشن در سنانن هعد مز جاگ جؤل در هصا خطنب هه محاف ه قرس فااود

45

ّ
اوصاف علم امام در نهجالبالغه در پرتو تعارض زدایی از ادله

رسخرد و ممبته حکوات کوتن مو مشخنر فااود که احقق شد .مو در سنل  65هجا هعد مز اعنویة ه یزید
هه حکوات رسخرد و هه گفته هعضخ مز ّ
اورخن حکوات مو چانر ان و د روز و هه گفته هعضخ دیگا شخخش

45
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َول ِتو ال ِذی َن ا یَد
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م محاف ،در آیاۀ زان کس خ رم هرام که سخخپنه رم حاکت دمد که نه غبنر ها منگرزد و نه

فایند  ،نه صخدم مگن مسخبن آید و نه شراهم  .زار رم زیا پنهن خود که چو پن شتا
ّ
احؤد هاقع ) .سپس فااود وم ها
ااغ مسخت ،کوهاد .مشخنر مست هه مارا زنگرن (لی ه
رمهان و کوچههن آهند و خننههن زیات شخخد تن که چو هنل کاکسخخن سخخنیبن دمرد و انناد
خا و پریان ،ننودم ! وم ها شخخؤن مز می گاو که ها کشخختگننشخخن نگایاد و مز افقودمنشخخن
نپاسخاد ! ا مز دنرن رو گادمند م و هه مندمزۀ ضاورت مز آ  ،هساد کاد م و هن دیدۀ ومقع هر
هدم نگایستهم » (خطبه )128
هسخخرنر مز شخخنرحن ناجممبالغه می سخخنان رم مشخخنر هه قرن صخخنح زنج و پراومنش ا دمناد که
تفصخخخرل مخبنر و وقنیع آنان بق تعبرا مه ارالم هحامن نرنزااد کتنه مسخخخت اشخخختؤل ها هرسخخخت جید که
ّ
اسختقال در می هنر نوشخته شخود .مان در می خطبه حت ویهگران آنان و هؤچار وضخعرت هصخا در آ
َ
ُ َ َ َ
َ
اْم) و ه سخخنزوهاگ و هدو
یون اْلرض بْقد
زان رم هم پرشگوی کاد مند .هام االنل میاکه پنهاهاه (ی ِث
ِ
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ِ
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ُ
ِن ل ُه غ َب ٌار َو ا لج ٌب و  )...قرن خومهاد کاد هه روشخخا در کال هرن شخخد مسخخت.
تجارزمت نظنا (ا یك
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شخخخنرحخن ناج ممبالغخه دیگا ویهگراخن می قرن رم نرز مز ات ناجممبالغه مسخخختظانر کاد مند( .هحامن ،
 ،1362ج )135 ، 3
 6/1دستور دادن معاویه به ّ
سب و لعن آن نضرت

یک دیگا مز اومرد إخبنر هه غر آ حضات ،خبا مز دستور دمد اعنویه هه س ّ و مع میشن مست.

مان در هنشخخخ مز سخخخنان خود خطنب هه پراومنشخخخن مز حنکؤرت اعنویه و لؤیکاد شخخخو مو خبا دمدند و
فااودند
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َ
آگن هنشخخرد که هزود پس مز ا فاد شخخکؤبنر و پاخومر ها شخخؤن حکم رمند که آنچه ینهد،
َ
خورد و آنچه نرنهد ،خومهد  .پس مو رم هکشخخرد که هاگز ننومهرد کشخخت  .هاوا هنشخخرد که مو

شخؤن رم فاان دهد تن دشخانام دهرد و مز ا هرزمر جویرد ّ .مان دشان رم اجنزید  ،که لنقال
دمناد سخخنحت قدسخخم ّ
ابامسخخت و شخخؤنین رم نجنت مسخخت .و ّمان هرزمر  ،هاگز  ،که ها فطات
مسال زمد شد و در میؤن و هجات پرشتنز هود م » (خطبه)56

جز اعنویه ه مه سخفرن نبود که ها مثا نفای رسخول خدم هدی درد ابتال شد ( .باس  ،1403ج،1
 ) 224چاننکه مه ارالم هحامن نرز گفته ،هرشتا شنرحن ها می هنورند که ااظور مز آ گشندگیو شکؤبنر ،
اعنویه مسخخخت( .هحامن  ،1362 ،ج ،2
مست(مه مه ممحدید ،1404 ،ج،4

 )149مه مه ممحدید نرز می خطبه رم ها اعنویه تطبرق دمد
)54

میاکه مان فااود مند آ شخکؤبنر شؤن رم هه دشان گوی هه ا اجبور خومهد کاد ،نرز احقق شد.
هه گومه تنریخ اعنویه می کنر زشخخت رم ااتک شخخد و دسخختور س خ ّ و دشخخان آ حضخخات رم در اانها و در
خطبههن دمد .هاخورد هنصخالهت مه لبنا هن هعضخ مز س ّ کاادگن آ حضات (مه شاا آشوب،1329 ،
ج  )221 ، 3و جاین ُحجا ه لد و ینرمنش که اأاور هه مظانر هام ت مز آ حضخخخات شخخخدند
(اجیسخخ  ،1403 ،ج ،42

ّ
اوصاف علم امام در نهجالبالغه در پرتو تعارض زدایی از ادله

در می خطبه سخخن مز حنکؤرت و تسخخیط زود هاگن کس خ هه ارن آاد مسخخت که هس خرنر پاخور و
حایص در غمم خورد مست و دستور هه س ّ و دشان آ حضات خومهد دمد .آ شکؤبنر گشند گیو کس

 )290مز جؤیه شخخومهد تنرین مسخخت که تحقق پرش گوی مان رم تأیرد

ا کاد.

49

علم غیب امام علی  از منظر ابن ابی الحدید

هعد مز هرن هاخ مز نؤونه هن لیم غر مان در ناجممبالغه اانسخ مسخخت سخخن مه مه ممحدید
رم در اورد لیم غر مان ااور کارم .مو هعد مز هرن اومرد مز لیم غر مان هه صخخخورت اوجبه جز ره لیم
غر رم هام میشن ا پمیاد و ا گوید
هدم که غرا اؤک نرسخخت که هاخ مز نفسخخان دمرم ویهگرانی هنشخخد که هن آ مز ماور پوشخخرد و
غرب آگن شود .در می اورد در ابنحث گمشته هه حد کفنیت هحث شد مست .ممبته اؤک نرست که هرچ
نفسخخخ هتومند هؤه ماور غرب و پوشخخخرد رم درك کاد زیام نراو اتانه نؤ تومند هه ماور نناتانه چرا و
احرط شخود و ها نراوی در ها نفسخ حند و اتانه مسخت .هانها می  ،الز مسخت سن مارا ممؤماار
 ،رم هه می اعان ندمنرم که اقصخودا می مسخت که هه هؤه ماور غرب دمننسخت ،هیکه ااظور می مست

49

که ماور احدود مز ماور غرب و پوش خرد رم که حکؤت خدموند سخخبحن مقتضخخن آ رم دمرد و مو رم هام
دمنسخت آ شخنیسخته دمنسخته مسخت ا دمند .در اورد رسخول خدم هم هؤر گونه مست و آ حضات هم
ماور احدود و اعدود رم ا دمنسخختهمند نه آنکه ها هؤه ماور نناتانه دمنن هنشخخد(.مه مه ممحدید،1404 ،
ج ،10

 )13میشخن سخپس هه دو اورد مز اومرد لیم غر مان و پرشگوی آ حضات مشنر ا کاد که

هه جات اانسبت هن هحث ،آنان رم نقل ا کارم
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

َ
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ُ

الف -پاسخ به تمیم بن ا َ
سامه و پیشگویی درباره فرزند او :مان لی  ها اابا خطبه ا خومند و ضؤ آ
فااود «پرش مز آنکه اام مز دسخت هدهرد مز ا هپاسردَ .»...تؤرم ه ُم َ
سناة ه ُز َهرا ه ُد َرید تؤرؤ گفتنر

میشن رم قطع کاد و اعتاضننه گفت چاد تنر او در سا ا اوجود مستم لی  ،هه مو فااودند
هؤخننن هه خدم سخخخوگاد می رم ا دمنم و ها فاض که تو رم مز آ آگن کام چه دمری ها آ خومهد هود چگونه
ا شخخؤنر و تو رم مز سخخب می هاخنسخخت و پاس خردنت خبا ا دهم که هه ا گفته شخخد مسخخت ها ها تنر
اویت فاشخته ی مسخت که تو رم معات ا کاد و شرطنن که تو رم هه جابش وم ا دمرد و نشننه می سن آ
مسخت که در خننه مت پسخاك شخراخومر مسخت که پسخا رسخول خدم [ مان حسر  ]رم ا کشد و
دیگام رم ها کشت مو تحایك ا کاد.
می اوضخخوش هؤننگونه هود که مان گفته هود .تؤرم پسخخا هه نن حصخخر دمشخخت که در آ هاگن
نوزمد شخرا خومر هود و چادم زیسخت که فاانند اأاورم مه زیند شخد و مه زیند مو رم پرش لؤا ه سعد
فاسختند و فاان دمد هن مان حسخر  ،جاگ کاد و هه حصر گفت مه سعد رم مز قول مو تادید کاد که کنر
رم هه تأخرا نرادمزد و مان حس خر صخخبد روز که در ش خ پرش مز آ ُح َص خر هه کاهال آاد هه شخخاندت
رسرد(.مه مه ممحدید ،1333 ،ج ،13

)13

َ
عـازب دربـاره یـاری نکردن امـام حســـین  :روز لی  هه َهامء ه لنزب که مز
ب -بیم دادن براء بن ب
اننمفن آ حضخات هود ،فااود «م َهامء ،آین حسخر کشخته ا شود در حنم که تو مو رم ینر نؤ کا ؟

هاگز چار

و هن می جؤیه هه مو فاؤنندند که تو حسخر رم ینر ننومه کاد! هامء گفت م مارا اماان
ابند! هاگنا که مان حسخر هه شاندت رسردندَ ،هامء می اوضوش رم اتمکا ا شد و ا گفت چه مندو
هزرگ که در رکنب مو حنضا نشد تن هام دفنش مز مو کشته شو (.مه مه ممحدید ،1404 ،ج ،10

)15

.2نگاه دوم؛ تبیین تعارضنما

در ناجممبالغخه شخخخومهد مندک مز گفتنر و کادمر مان وجود دمرد که در ظنها هن آنچه درهنر لیم غر
در سخنان مان گفته شخد در تعنرض مسخت .هام االنل مان در هعض مز می اومرد لیم غر رم درهنر خود

77

نف کاد مند و در هعضخ اومرد لؤیکاد مان هه گونهم هود مسخت که در ظنها هن دمشخت لیم غر سنزگنر
نرست .میاک هه هعض مز می اومرد مشنر ا کارم
 1/2این ،علم غیب نیست

هاگنا که مان لی  مز دو حندثه اام آیاد یعا شخخخورا مصخخخحنب زنج و فتاه اغول هن وکا
هسترد؟ مان  تبسؤ کادند و هه آ ااد که مز نیفه ها کی هود فااودند
« م هامدر کیب  ،می لیم غر نرسخت هیکه آاوخت مز صخنح دمنش مست  .لیم غر تاان هؤن
لیم هه زان فامرسخخخرد رسخخختنخرز مسخخخت و آنچه خدم سخخخبحن در می آیه هرن فااود «ه تادید لیم
رسخختنخرز تاان نزد خدمسخخت» پس خدم سخخبحن آنچه رم در َرحؤانسخخت ا دمند مز پسخخا ین دختا ،زشخخت ین
زیبن ،سخخننوتؤاد ین هنرل ،هدهنت ین سخخعندتؤاد  ،و آ که هرؤۀ دوزخ مسخخت و ین آ کو هؤاش خر پرنابام
در اراوسخت  .می مسخت لیم غرب که جز خدموند ندمند  .جز می دمنشخ مست که خدم هه پرناباا آاوخته
و مو هم اام تعیرم دمد و هامیم دلن کاد مسخخخت که سخخخراهم آ رم نگه دمرد و هؤۀ وجود پمیامیش هنشخخخد»
(خطبه )128
ممبته محندیال هن می اضخخؤو مز مانان دیگا نرز نقل شخخد مسخخت .مز هنب نؤونه لبدممیه ه اغرا
ا گوید ا و یحر ه لبدممیه ه ممحسخ نزد مان کنظم هودیم .یحر هه میشخن لاض کاد فدمیتن
شخو  ،آنن گؤن ا کااد که شخؤن لیم غر دمرید .فااود «سبحن ممیه! دستت رم ها سا هگممر .هه خدم
قسخخم! هرچ اوی در سخخا و تؤن هدنم نرسخخت ،اگا می که رمسخخت شخخد» سخخپس فااود «نه هه خدم قسخخم!
(لیو ا ) جز ورمثت مز رسخخول خدم نرسخخت( ».کشخ  )561 ،1331 ،در رومیت دیگا مز مان صخخند
نقل شد مست که فااود:
«هه شخخؤن نؤ گویم که ان غر ا دمنرم .ان هه کتنب خدم لیم دمریم و کتنب خدم هؤه چرز رم در ها
دمرد .خدموند لیؤ هه ان آاوخته مسخخت که کسخخ غرا مو نؤ دمندم هؤچار لیؤ رم که هه فاشخختگن و
پرنابامنشخخن آاوخته (هه ان آاوخته مسخخت) .هانهامی آ چه رم فاشخختگن و پرنابام خدموند ا دمناد ،ان
ا دمنرم( ».هحامن  ،1315 ،ج،1

 )33مز قبرل دو اورد فو مسخخخت آنچه در توقرع مان زان

هه

احؤد ه لی ه هالل کاخ آاد که آ حضات مز قن یر هه لیم غر هام مان مظانر هام ت جستاد.
( باس  ،1333 ،ج ، 5

)333

.2/2سخنان امام به منذر بن جارود
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ّ
اوصاف علم امام در نهجالبالغه در پرتو تعارض زدایی از ادله

خصخخخوصخخخرنت خبا دمدندم یک مز ینرم آ حضخخخات لاض کاد م مارا اماان شخخخؤن دمرم لیم غر
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در سخخخرا مان لی  لؤیکادهنی وجود دمرد که در ظنها دمشخخخت لیم غر رم هام میشخخخن هن
مهان اومجه ا کاد .یک مز آنان منتصخنب هعضخ مز کنرگزمرم خن توسخط آ حضات هود در حنم ظنهام
لیم و آگنه مان مقتضخخن ا کاد هن لیم مانات مفامد خن رم هشخخانسخخاد و آنان رم ااصخخوب نکااد .هه لاوم
نؤونه اامر مه جنرود لبد مز قبریه لبد ممقرس کسخخ مسخخت که مان لی  مو رم حکؤام فنرا قامر

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

دمد هودنخخد وم مو هخخه آ هزرگومر خرخننخخت کاد و چاخنرهزمر درهم مز هرخخت ممؤخنل رم رهود ،ماخخن  مو رم در
نناهم توهرخ کا و در نناهم هه مو نوشختاد « ّمان هعد ،هامسخت که پنک و صالحرت پدرت اام نسبت هه تو
فایفت ،و ا گؤن ا کاد تو هم روا پدر رم پرش خومه گافت و رم مو رم خومه رفت ّ .مان ّ
اتأس خفننه

آ

ور که هه ا گزمرا رسخخرد مسخخت تو مز فااننبادمر هوم نفس خود دسخخت هادمر نرسخخت و هام

آخاتت توشخخهم وخرا نکاد  .آهند دنرنیت رم هن خامه آخاتت هه دسخخت آور و هن تبنه دیات ،فناریت
رم هه نن و نوم رسنن ( ».نناه ) 31
 3/2نصب عیون و جواسیس
ً
ً
در هاخ مز لبنرمت ناجممبالغه تصخخخایجن ین تیویحن آاد مسخخخت که ماراممؤماار  هام هنزرسخخخ

کنرگزمرم مقدم هه نصخخخ لرون کاد هودند .هه لاوم نؤونه مان در نناه م هه قالم ه لبنا که کنرگزمر
میشن در اکه هود صایحن هه نص جنسوس مز جنن مان مشنر کادند و چار نوشتاد

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َُ
َ َّ
«َ َّما َبع ُد ف ِإ َّن َعیّ باَلَغ ِر ِب ك َت َب ِإىل یع ِل ُمّ ََ ُه ُو ِج َه ِإىل اَلَِ ِسم ََا ٌ ِمن َُا الشام»....
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ّ
ّ
ّمان هعد ،اأاور م اللنت ا در اغاب گزمرا دمد مسخخت که گاوه مز شخخنارن رم هه هاننۀ حج هه اکه
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گسرل دمشتهمند(...نناه )33
و یخن در نخناخه م کخه هخه لبخدممیه ه لبنا ومم هصخخخا هه صخخخورت تیویح هه وجود مفامد اأاور و
جنسوا مشنر کاد و نوشتاد

َ
َ
َ
َ
َ ََ
«َ ...و قد َبلغّ َتَ ُّم ُر َك ِل َبّ ِتی َو ِغلظ ُتو َعلهی»..
ِ
ِ
ِ
ٍ

هه ا خبا رسرد مست که نسبت هه «تؤرؤرن » تاد و هد خوی ا کا (نناه)18
ممبته می مقدم مان – در نصخ لرو و جومسخرس -مفزو ها ناجممبالغه در اانهع دیگا نرز گزمرا
َ
شخد مست هه لاوم نؤونه با در تنریخ خود آورد مست که لبد مماحؤ ه شبر فزمر جنسوا مان
در شن هود ( .با  ،1382،ج  )108 ،5نوش می گزمرشان و مقدمانت ،لؤیکاد دیگا مست که هه نظا
ا رسخخد هن لیم غر مان سخخنزگنر ندمرد چام که منگنر لیم غر مان مقتضخخنء ا کاد نرنز هه چار
کنرهنی نبنشد.
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راه جمع میان دو نگاه متفاوت به علم غیب

دو نگن اتفنوت که درهنر لیم غر در ناجممبالغه مرم ه شخد در یک نگن هدو و شتنهزد اتعنرض
و اتانق

هه نظا ا رسخخخد وم هن اقدمر تأال ا توم رمهانی رم هام جؤع ارن می دو نگن هرن کاد

که هه مختصنر هه وکا آنان ا پادمزیم
 .1اختصــاع علم ذاتی و اســتقاللی به خداوند :اشخخاورتای روا هام جؤع هر می دو نگن آ مسخخت که
خود رم صخنح لیم غر ا دمناد هه مکتسخنب آ لیم مز ننحره خدموند اتعنل مشخنر دمرند .تادید نرست
که کسخخخ غرا خدموند هه ور ومت و مسخخختقالم مز غر آگن نرسخخخت هیکه خدموند ها کس رم هه ها مندمز
هنومهد ،مز می لیو آگن ا کاد هؤن گونه که در قاآ ا فاانید
َّ
ُ َ َ
« َو ا یَیطِن بشى ٍ ِمن ِعل ِم ِه إا ِبا شا َ :
ِ
ِ ِ

و کس خ مز لیم مو آگن نؤ گادد جز هه اقدمر که مو هنومهد( ».قاآ کایم ،سخخور هقا ()2
آیه)255
هانهامی فقط خدموند هه ور ومت و مسخخختقالم هه غر لیم دمرد و دیگام مگا لیؤ دمرند ،هه
ومسخطه لطن خدموند مسخت ( .باسخ  ،1335 ،ج ،6

 )313مان لی

در هنش مز سنان خود هه

دو گونه لیم غر – ومت و مکتسنه  -مشنر کاد و فااود مند

َّ
َ َّ
َ َ َ
َ
َ َ ُ ُ َ َ ٌ َّ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َّ َ ُ َّ ُ َ
اّ ِنی ُه  ف َعل َم َِیهم
«فهذا ِع َُل الغیب ال ِذی ا یعلمه َحد إا اّ و ما ِسِی ذلو ف ِعَل علمه
ِ
ِ
ِ

می مسخت لیم غرب که جز خدموند ندمند  .جز می دمنش مست که خدم هه پرناباا آاوخته و مو
هم اام تعیرم دمد و هامیم دلن کاد مسخخت که سخخراهم آ رم نگه دمرد و هؤۀ وجود پمیامیش
هنشد» (خطبه )151
مان در هؤر خطبه لیم غر مکتسنه رم رم در هرنن صاید تا چار فااود
ّ ُ َ ُّ
«و إّنا ُ َِ ت َع ٌَل ِمن ِذی ِعَل؛
ٍ

می لیم غر نرست هیکه آاوخت مز صنح دمنش مست» (خطبه )128
ضایس ه لبدممؤیک نقل کاد مست که هؤام مهوهصرا نزد مان هنقا هودیم .مهوهصرا لاض کاد
«فدمیتن شخخو ! قیؤاو لیم لنمم شخخؤن تن کجنسخخت؟» فااود «م مهناحؤد! لنمم ان غر نؤ دمند و مگا
خدموند ،لنمم ان رم هه خود ومگممر کاد ،هؤنناد یک مز شخخؤن ا شخخودم وم خدموند پروسخخته هه مو لیم نو
ّ
ا آاوزد(.صخفنر )325 ،1404 ،تعبرا «مگا خدموند ،لنمم ان رم هه خود ومگممر کاد ،هؤنناد یک مز شؤن
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ّ
اوصاف علم امام در نهجالبالغه در پرتو تعارض زدایی از ادله

اومرد که مان لیم غر رم مز خود نف ا کااد ،هه لیم ومت و مسختقالم هه غر مشنر دمرند و هاجن که
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ا شخود» پس مز منکنر لیم م ؤه هه غر و قبل مز مثبنت لیو ویه مما آنن که در پنین رومیت آاد مست،
ّ
می محتؤنل رم جد ا سنزد که اقصود مان مز نف لیم هه غر  ،لیم مستقالم و ومت مست.
 .2اختصـاع علم تفصیلی به خداوند :در کالا مز مارااماان

در ناجممبالغه لیم غر هه آگنه مز پاج

اسخأمه ااحصخخا شخد مسخت .هانها می سخن مان  ،لیم غر لبنرت مسخت مز لیم هه زان قرنات ،لیم هه
زان نزول هنرم  ،لیم هه آ چه در رحم زنن مسخخت ،لیم هه حومد آیاد زندگ ها فاد و لیم هه اکن
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

ااگ ها فاد( .خطبه  )128اشخخنهه می رومیت مز مان هنقا نرز نقل شخخد مسخخت(.صخخدو  ،1362 ،ج،1
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 )290لیم هه می پاج اسخأمه در آیهم هه خدموند نسخبت دمد شخد مسخت(.قاآ کایم ،سور مقؤن ()31
آیه  )34هاخ لیم خدموند هه اومرد پاجگننه یند شخد رم لیم تفصخری دمنستهمند و لیم پرنابا ومان هه هؤه
ین هاخ مز می اومرد رم لیم مجؤنم دمنسخختهمند (نند ،1388 ،

 585و اکنر و دیگام  ،1324 ،ج،25

 ،1 )148رومینت اتعدد و صخخایح وجود دمرد که مز لیم مان هه حومد آیاد  ،زان ااگ مفامد و...
ا دهد .چار رومینت قنهل منکنر نرسخخت .جؤع می دو دسخخته مز رومینت هن حؤل رومینت منکنر هه لیم ومت
و مسختقالم خدموند ،هن ظنها می رومینت چادم هؤنهاگ نرسختم زیام در هاخ مز می رومینت تصاید شد
که خدموند هرچ یک مز هادگننش رم ها می ماور آگن نسخنخته (صدو  ،1362 ،ج،1
ّ
که می لیو حت هه پرنابا و مان دمد نشد مست( .صفنر)109 ،1404 ،

 )290ین تأکرد شد

یک مز محتؤنلهن در جؤع می رومینت می مست که لیم خدموند هه اومرد پاجگننه یند شد تفصری و
لیم پرنابا و مان مجؤنم مستم هدی اعان که پرنابا و مان هه ور مجؤنم مز تؤن حومد قرنات و
حومدث که در آستننه آ رخ ا دهد آگنهاد ،وم زان دقرق و جز رنت تؤن حومد آ رم نؤ دمناد.
 . 1ذیل آیه ش ریفه  34س وره لقمان روایاتی نقل ش ده که به اراحت علم به موارد پنجگانه در آیه را منرصر به خداوند می داند.
َّ
ّ
ّ
یعلمهن اال الله و قرأ هذه اآلیة» و
ااحب مجمع البیان ذیل آیه شریفه آورده است« :جاء في الردیث ان مفاتیح الغیب خمس ال
ّ
سپس علم تفصیلی غیر خداوند را در این موارد ،نفی و آن را مستند به روایات میکند و می فرماید« :و قد روي عن ّ
أئمة الهدی ان
هذه األشیاء الخمسة ال یعلمها علی ّ
التفصیل و الترقیق غیره تعالی.
در قرون اولیه پس از غیبت  ،برخی از عالمان دین مانند ش یخ مفید ،س ید مرتضی ،شیخ طوسی و ...قائل به عدم لزوم علم مطلق
برای امام و به عبارت دیگر مردود بودن علم امام ش دند .یکی از مص ادیق این مردودیت ،نفی علم تفص یلی امام را به برخی از
این موارد پنجگانه بود .ش یخ مفید

در کتاب «المس ائل العکبریة ،مس هله  20ص  »70میفرماید :اجماع ش یعه تنها بر علم

امام بر احکام ش رع منعقد اس ت و لزومی ندارد به تمامی وقایع و جزئیات به تفص یل آگاه باش د .پس این اطالق در علم
امام را نمیپذیریم .و هرکس چنین قائل ش دب بدون دلیل و مدرس س خن گفته اس ت .اما در خص وص علم امام علی به
قاتلش ،میگوییم :ظاهرا اخبار متفاوت استب برخی میگوید :ایشان فی الجمله از این مسهله با خبر بودند و برخی گویند :ظاهر
در این است که به تفصیل قاتلش را میشناخت .اما خبر قطعی درباره علم تفصیلی امام به زمان مرگش نداریم.
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غرب که انتص خدموند مسخت ،لیم قطع هه غر مسخت و پرنابا و مان هه لیم غرب دستاس دمرند که
قنهل تغررا مسخخت .هانها می تفس خرا فقط خدموند مز موح احفوظ که احل لیو قطع مسخخت ،آگن مسخخت و
پرنابا و مان  ،تاان مز موح «احو و مثبنت» که احل قامر گافت لیو اوقت و قنهل تغررا مسخخت آ گنهاد.
(اکنر و دیگام  ،1333 ،ج،56

 )131در رومیت مز مان سخخجند آاد مسخخت «مگا نبود آیهم در

کتنب خدموند ،هام شخؤن مز آ چه گمشته و آ چه تن قرنات رخ خومهد دمد ،سن ا گفتم» رمو مز مان
پاسرد «کدم آیه؟» مان فااود

ُ
ُ َ َ ُ ُّ
«یْ َُِا َّ ُ
كتاب
م
َ
اّ ما یشا ُ َو یثبأ و ِعَِد
ال
ِ
ِ
ِ

خدموند ها چه رم هنومهد احو ،و ها چه رم هنومهد مثبنت ا کاد و «م ّ ممکتنب» [موح احفوظ]

نزد موست( ».قاآ کایم ،سور رلد( )13آیه ( )39حؤرا ،1413 ،

)335

مز می رومیت اؤک مسخخت می گونه مسخختفند شخخود که م ؤه فقط هه لیوا دسخختاس خ دمرند که قنهل

ّ
اوصاف علم امام در نهجالبالغه در پرتو تعارض زدایی از ادله

ااحو باس در اجؤع ممبرن می جؤع هاد رم هه هاخ رومینت م ؤه نسبت دمد مست (.باس ،
 ،1322ج  1)502 ،8در رومیت مز مان صند نقل شد مست که فااود «هه شؤن نؤ گویم که ان
غر ا دمنرم .ان هه کتنب خدم لیم دمریم و کتنب خدم هؤه چرز رم در ها دمرد( ».هحامن  ،1416 ،ج،1
 )32هه نظا ا رسد می رومیت نرز امید مجؤنم هود لیم مان هه هاخ اطنم مستم زیام در قاآ
هؤه اعنرف هه ور تفصری نرناد مست.
 .3اختصــاع علم غیب قطعی به خداوند :محتؤنل دیگا در اعان لیم غر آ مسخخت که اقصخخود مز لیم

تغررا مسخخخت و لیو ثنهت و قطع انتص خدموند مسخخخت .هانهامی لیم هه حقنیق غرب قطع  ،لیم غرب
مسخخخت که انتص خدموند مسخخخت و خباهن غرا قطع م ؤه ،لیم غرب مسخخخت که آگنه مز آ هام غرا
خدموند اؤک مست.
 .4اختصــاع علم غیب فعلی به خداوند:جؤع دیگا هر آینت و رومینت هه ظنها انتیف در هحث لیم غر
آ مسخخت که اقصخخود مز لیم غرب که انتص خدموند مسخخت ،در هاخ اومرد ،لیم فعی هه غر مسخخت و
اقصخود مز لیم غرب که نزد م ؤه مست ،لیم شأن مست(.اکنر و دیگام  ،1324 ،ج،25

 )149یعا

پرنابام و م ؤه ،در صخورت که نرنز هنشخد و خدموند صخالح هدمند ،مز غر آگن ا شوندم مان هؤومر هه ور
فعی هه هؤه اصخخندیق غر  ،لیم ندمرند .در ومقع در می حنمت ،مان هه جات آ که هن اصخخندر غر در

 . 1مرحوم طبرس ی ذیل آیه ش ریفه علم تفصیلی غیر خداوند را در این موارد ،نفی و آن را مستند به روایات میکند و می فرماید :و
أئمة الهدی ّان هذه األشیاء الخمسة ال یعلمها علی ّ
قد روي عن ّ
التفصیل و الترقیق غیره تعالی.
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77

مرتبن مسخخت و ا تومند در اومقع که مرمد کاد ین نرنز هنشخخد ،مز غر آگن شخخود ،صخخنح لیم غر اعاف
ا شخخود و مز آ جات که هه ور هنمفعل هه هؤه اصخخندیق غر آگنه ندمرد ،می لیم مز مو نف ا ش خود.
می تفسخخرا هه وسخخریه هاخ رومینت تأیرد ا شخخود .ااد مز مان کنظم پاسخخرد «آین شخخؤن لیم غر
دمرید؟» آ حضات هه مو هن رومیت مز مان هنقا پنسخ دمد .فااود «مهوجعفا مان هنقا فااود
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ُ َ َّ َ َ َ َ
ََ َ
ُ ََ
«ی َس لَا ال ِع َُل ،فَع َُلَ ،و یق َبض عَا ،فَل َعَل

ّ
لیم هام ان گسختاد ا شخود ،پس ا دمنرم و مز ان گافته ا شخود ،پس نؤ دمنرم( ».صفنر،
،1404

)513

می رومیت هرن ا کاد که گنه خدموند لیم غر رم در مخترنر م ؤه قامر ا دهد و گنه درهن
غر هه رو آنن هسخته مست .می هؤن اعان شأن هود لیم غر هام آنن مستّ .
لؤنر سنهن نقل
کاد که مز مان صخخند

پاس خرد «آین مان  ،غر ا دمند؟» فااود «نهم وم ها گن هنومهد چرز رم

هدمند ،خدموند آ رم هه مو ا آاوزد( ».کیرا  ،1356 ،ج،1

 )533تعبرا می رومیت که ضخخؤ نف لیم

غر  ،آگنه مز غر رم هه زانن که مان مرمد کاد ،نسخبت ا دهد ،هؤن اعان شأن هود لیم مان هه
غر رم ا رسخخنند .یعا چار دمنشخ هه ور هنمفعل نزد مان نرسخختم مان در اومقع که هنومهد آ دمنش
در مخترنر مو قامر ا گراد.
 .5تقیه و علم غیب :وجه جؤع دیگا که گنه هام جؤع هر رومینت انتیف می اوضخوش هرن ا شخخود،
آ مسخخخت که انن بن م ؤه ،هه محنظ سخخخطد اعافت و فام اتفنوت هودند .هاخ دمرم اامت هنالی مز
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لیم و هصخخرات هودند ،در حنم که هاخ مفامد لند هن وه هن سخخند هودند که الز هود که هن میشخخن
اتانسخخ هن فام آنن سخخن گفته شخخود تن گافتنر منحامف و خطن نشخخوند .مفزو ها می  ،وجود گامیشهن
اننمف اکت مهلهرت  انناد غنمرن و مهل سخخات ،هه م ؤه  مجنز نؤ دمد که هن هؤه هه یک گونه
سخخن گفته و حقنیق رم در هنالتای سخخطد هرن کااد .چار االحظنت که ا توم مز آ هن لاوم تقره نن
هاد ،هنلث شخخد که م ؤه هن وجود لیم هه غر  ،هام جیوگرا مز منحامف هاخ مفامد نندم و سخخوء مسخختفند
جاین هن غنمرننه و در مان انند خود و شخرعرننشخن مز شخخا اننمفن  ،گنه لیم هه غر رم مز خود نف
کااد ین مز آ مستفند نکااد(.اکنر و دیگام  ،1324 ،ج،25

)151

در هاخ مز رومینت شخخومهد ها تأیرد می رفتنر تقره آارز مانان وجود دمرد .سخخدیا صخراف نقل کاد
مست که هؤام مهوهصرا ،یحرن هزمز و دمود ه کالرا رق در اجیس مان صند  هودیم که آ حضات
هن خشخخم ومرد شخخد .در جن خود نشخخسخخت و فااود «تعج ا کام مز کسخخنن که هه ان لیم غر نسخخبت
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ا دهاد هن میاکه جز خدم کسخ لیم غر ندمردم تصؤرم گافتم فال کارز رم هزنم مان فامر کاد و نفاؤرد
در کدم م ن خننه پاان شخد» وقت مز جنیش حاکت کاد و دمخل اازل شد ا و مهو هصرا و ار ّسا دمخل
شخخخدیم و لاض کادیم فخدمیت شخخخویم! در اورد کارزتن شخخخاردیم که چار و چان فااود م ان هن میاکه
ا دمنرم شخؤن دمرم لیم زیند هسترد ،لیم غر هه شؤن نسبت نؤ دهرمم مان فااود «م سدیا اگا
تو قاآ ننومند م ؟» گفتم چام ،فااود «آین در آنچه مز قاآ خومند هه می آیه هاخورد م ؟
آ کخه نزد مو لیؤ مز کتنب هود ،گفت ا آ رم هام تو ا آور پرش مز آنکه چشخخخم ها هم
زن ( ».قاآ کایم ،سور نؤل ( )53آیه )33

َ
ٌِ َ
اب» که نزد وص حضات سیرؤن هود هن
كت
آ حضخات در مدماه ضخؤ اقنیسه دمنش « ِعَل من ال ِ
ِ

َ
ُ
اب» (قاآ کایم ،سخور رلد ( )13آیه)43پاسخردند «کس که هؤه لیم کتنب رم دمرد
كت
دمنش « ِعَل ال ِ
ِ

هن فامتا مست ین کس که جز مز لیم کتنب رم دمرد؟» گفتم آ که لیم هؤه کتنب رم دمرد ،فام هرشتا

دمرد .پس هن دسخت خود مشخنر هه سخراهما کاد و فااود «هه خدم قسخم تؤن آ نزد ان مست .هه خدم قسم
ّ
تؤن لیم کتنب نزد ان مست( ».صفنر)213 ،1404 ،
هن توجه هه شخخخومهد انتیف که ها لیم مما م ؤه هه ماور پاان دالمت دمرند محتؤنل جد آ مسخخخت
که رفتنر مان در مهامز ه م الل مز اکن انف شخد کارزا ،تقره آارز هود مسخت .هه ویه آ که وقت
اجیس لؤوا هه متؤن رسخرد و لد م خن

ّ
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مز مصحنهش هه ور خصوص نزد می شن حنضا شدند ،آ

حضخات خود رم صخنح لیم ممکتنب اعاف کادند که دمنشخ هسخرنر گستاد مست .هانهامی نؤ توم تقره
آارز هود هاخ لبخنرمت م ؤه رم در نف لیم غر منکنر کاد و ا توم گفت ،یک مز حکؤتهن نف لیم
غر مز م ؤه ،پنیر هود سطد فام ااد و محتؤنل منحامف و غیو آنن هود مست.
ویژگی های علم امام

مز آنچه در رم حل تعنرض رومینت گفته شخخد ا توم هه می نکته اام و مسخخنسخخ دسخخت ینفت که رومینت
اعنرض نؤن ،جات صخخدورشخخن غنمبن مشخخنر هه «ویهگران لیم مان » هود مسخخت نه نشخخن دمد تعنرض و
خالف هر رومینتم مگاچه ظنها آ دو دسخخخته مز رومینت در ظنها ،اتعنرض نشخخخن دمد ا شخخخود .هن می
ً
توضخخخرد که «لیم غر مان » غنمبن هن چانر ویهگ «لد مسخخختقالل ،مجؤنم هود  ،تغرراپمیا و شخخخأن
هود » هؤام مسخت که توضخرد آنان در رمهان حل تعنرض گمشت و در حقرقت می ویهگران مست که لیم
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غرخ مان رم مز لیم غر خدموند کناال اتؤنیز ا کاد چام که لیم غر خدموند در ااتبه م هسخخخرنر هنالتا
دمرم مستقالل ،تفصرل ،قطعرت و فعیرت مست.
ضخؤان هؤن ور که گمشت در کانر ویهگران چانرگننه فو که در حقرقت ویهگ هن نفسنن و درون
لیم مان هسخخختادّ « ،
تقره» هه لاوم یک ویهگ هراون و کنرکادگام گنه ها مثاهنشخخخ و کنرکاد لیم مان
سخنیه مفک ارشخود و در کرفرت تبرر لیم مان توسخط میشخن تأثرا گممر مسخت که در فام سنان مان در
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

اورد لیم غر نبنید مز نظا دور دمشته شود.
نتیجه گیری

مز ابنحال که در می اقنمه اطاح شخخد ا توم نترجه گافت هادمشخخت دوگننه مز سخخنان مان لی  در
ناجممبالغخه درهنر لیم غر خود  -که در نگن مول هنلث هادمشخخخت اتانق

و اتعنرض درهنر لیم غر

مان ا شخود -ننشخ مز لد شانخت کنال و دقرق مز لیم غر  ،اامت آ و لد توجه هه نسب هود آ
مسخخخت .در حنم که وقت ان رومینت تعنرض نؤن رم هارسخخخ کادیم هه می نترجه رسخخخردیم که رومینت در اقن
مرم ه توضخرحنت تکؤری درهنر لیم مان مست که هه ور خالصه ا توم گفت لیم مان غنمبن دمرم لد
مستقالل ،مجؤنم هود  ،غرا قطع هود و شأن هود مست و هن توجه هه می ویهگران در کانر قایاه«تقره»
ا توم فام صخخخحرد و هدو تعنرضخخخ رم مز رومینت ااهو هه لیم غر مان هادمشخخخت کاد و در نترجه در
یک لبنرت جناع و کوتن ا توم گفت لیم غر  ،گونهم مز آگنه مسخخخت که هه صخخخورت ومت و اطیق،

71

انصخخو

خدموند مسخخت و هام منسخخن هن لند دسخختینفتا نرسخختم ممبته خدموند هانها اصخخنمح هن

اوهبت ویه  ،هاخ مز هاخدگن خود رم مز آ هاا ااد ا کاد که ممبته لیم و آگنه آنان هن ویهگرانی هن لیم
و آگنه خدموند اتؤنیز مست.
هن توجه هه میاکه لیم غر گنه هه خدموند و گنه هه غرا خدموند نسخبت دمد ارشود هنید هه یک مز وجو
جؤع که در هنش پنینن اقنمه هرن شد می تعنرض رم مز هر هاد که هاتای آنان هؤن مست که در اومرد
کخه ماخن لیم غرخ رم مز خود نف کاد منخد آ لیم ومت که هؤن لیم اطیق مسخخخت رم مرمد کاد مند که
انصخو

خدموند مست وم هاجن خود رم دمرم لیم غر اعاف کاد مند آ لیم اوهبت و غرا استقل

و ممبته غرا اطیق رم مرمد کاد مند.
مگا چه اوضخخوش لیم غر مان مز جانت انتیف اورد هارس خ قامر گافته مسخخت وم هاوز هاخ مز زومین
می هحخث نرنز هه تحقرق و پهوهش دمرد .اوضخخخولنت پرشخخخااند لبنرتاد مز «ااز ارن لیم غر مان هن

71

دیگا هادگن صخخنمد مما » « ،هارسخخ سخخاد و احتومی رومینت لیم غر مان » و «هارسخخ تطبرق لیم
غر مز نگن اتکیؤن شرعه و اممه دیگا» که مارد مست اورد توجه احققن احتا قامر گراد.

ّ
اوصاف علم امام در نهجالبالغه در پرتو تعارض زدایی از ادله
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هارند ناج ممبالغه.
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.نهج البالغه ،اتاجم ،سرد جؤنل ممدی دی پاور1336 ،ا ،تاام
 .1مه أه ممحدید ،لبد ممحؤرد ه هبة ممیه ، 1333 ،شــر نهج البالغة ابن أبی الحدید ،تصخخخحرد
احؤد مهوممفضل مهامهرم .ج 1و  6و  .13قم ااشورمت اکتبة آیة ممیه االش نجف .
 .5مه شااآشوب ، 1336 ،المناقب ،ج .3قم منتشنرمت لالاه.
 .3مه ااظور ،احؤد ه اکا  ، 1313 ،لسان العرب ،ج .1هراوت دمر صندر.
 .3هحامن  ،ارالم ه لی ه ارالم ، 1333 ،شر نهج البالغة ،ج 1و . 5اام نشا ممکتنب.
 .6هحامن  ،سرد هنشم ، 1315 ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج  .1اام هارند هعالت.
 .5حؤرا  ،لبد ممیه ه جعفا ، 1313 ،قرب اإلسناد ،قم امسسة آل ممبرت.
 .3خوی  ،ارازم حبر ممیه ، 1333 ،منهاج البراعة فی شــر نهج البالغة ،تحقرقم مهامهرم ،ارننج ،
ج . 5تاام اکتبة مإلسالارة.
 .1رمغ مصخخفانن  ،حس خر ه احؤد ، 1315 ،مفردات ألفاظ القرآن ،هراوت دمرممعیم  -داشخخق ممدمر
ممشنارة.
 .6صخننع  ،ا و صخخننع  ،ا ح 1316 ،ا ،پاســخ به شـبهات در شـبهای پیشـاور ،ج .1تاام نشخخا
اشعا.
 .13صخخدو  ،احؤد ه لی 1355 ،ا ،الخصــال ،تحقرق و تصخخحرد لی مکبا غفنر  ،ج . .1قم
جناعه ادرسر .
 .11صدو  ،احؤد ه لی 1335 ،ا ،األمالی ،اام کتنهچ .
 .15صخخفنر ،احؤد ه حسخخ  ، 1333 ،بصــائر الدرجات فی فضــائل آل محمد  قم اکتبة آیة ممیه
ممؤالش مماجف .
 .13بن بنی  ،سرد احؤد حسر  ، 1313 ،المیزان فی تفسیر القرآن  ،ج  3و  .11قم جناعه ادرسر .
 .13باس  ،محؤد ه حس  ، 1333 ،االحتجاج علی أهل اللجاج ،ج  .5اشاد نشا ااتض .
 .16باسخ  ،فضخل ه حسخ 1335 ،ا ،مجمع البیان فی تفسـیر القرآن ،ج  6و . 1اام منتشنرمت
ننصا خساو.
 .15با  ،احؤخخد ه جایا ، 1313،تــاریخ الطبری (تــاریخ األمم و الملو ) ،ج  .6هراوت دمر إحرخنء
ممتام ممعاه .
 .13با  ،احؤد ه جایا ، 1315،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج .1هراوت دمر ممؤعافة.
 .11کیرا  ،احؤد ه یعقوب ، 1356 ،الکافی ،ج 1و  .6قم دمر ممحدیث.
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 .53نند  ،احؤد حس 1311 ،ا ،علم امام ،قم منتشنرمت دمنشگن مدین و اممه .
 .56سبحنن  ،جعفا1335 ،ا ،نهجالبالغه و آگاهی از غیب ،قم هارند ناج ممبالغه.
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 .16کش خ  ،احؤد ه لؤا ، 1331 ،رجال الکشـی (إختیار معرفة الرجال) ،اشخخاد منتشخخنرمت دمنشخخگن
اشاد.
 .53اجیس  ،احؤد هنقااحؤد ه تق  ، 1333 ،بحار األنوار ،ج  .35هراوت دمر إحرنء ممتام ممعاه .
 .51افرد ،احؤد ه احؤد ه نعؤن  ، 1313 ،اإلختصاع ،قم منتشنرمت کاگا شرخ افرد.
 .55افرد ،احؤد ه احؤد ه نعؤن  ، 1313 .أوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،قم منتشخخنرمت
کاگا شرخ افرد.
 .53اکنر شرامز  ،ننصا و دیگام 1333 ،ا ،تفسیر نمونه ،ج  .56تاام دمرممکت مإلسالارة.
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