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  مفهوم شناسی قرآن ناطق و ارتباط آن با معصومین
 **منصور پهلوان *سعید حاجیان

 4/3/98تاریخ پذیرش:    18/13/97تاریخ دریافت: 

 چکیده
مطرح گردیاد. مقام قرآن   لفظ قرآن نااطق، برای اولین باار توساااد اماام علی

نااطق از قرآن مکتوب باایتر بوده و قرآن کریم در آیاا، بسااایاری اشااااره به مراتب 

را یرانه مرجعی که علم الکتاب  ایشان و هدایت به سوی آنها نموده و اهش بیت 

 است.در ناد ایشان است معرفی نموده

، تنهاا و ائماه طااهرین  احاادیاث وارده، پیاامبر اکرم  بر پاایاه بسااایااری از

مصاادیق قرآن ناطق هساتند؛ زیرا تمام رفتار، گفتار و کردار ایشاان بر اسا  آیا، 

های مختلفی که در که در میان تمام برداشاااتو آنها هساااتند قرآن بوده هساااتند 

اند، مراد و مقصاااود حقیقی طول تاریب توساااد افراد مختلف از آیا، قرآن داشاااته

های منحرا برای گمراه کنند. بسااایاری از فرقهه آن نطق میدانند و بالهی را می

اند که محفوظ ماندن از این آسیب کردن مردم از آیا، متشاابه، سو  استفاده کرده

شااود از این رو که قرآن ناطقند محقق می  فقد به واسااطه تمسااک به اهش بیت

ی اقع هیچرونه تناقضااو در و توان تبلور آیا، قرآن را در رفتار و گفتار آنان یافت می

، مصدام دیرری برای قرآن ناطق و جا امامان معصاوم  بین آنان و قرآن نیسات

 نیست. 
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 مقدمه
، شناخت قرآن ناطق و مفهوم آن میاز جمله مباحث با اهمیت در فهم جایگاه رفیع ائمه معصومین 

و سخنان ایشان و تثییر آن در تفسیر قرآن، اقتضای  بیت باشاد. موقعیت ممتاز و جایگاه حسااس اهل 
آن دارد کاه پیرامون این مفهوم توضااایحااتی ارائه گردد و معنا و مفهوم قرآن ناطق و اهمیت ارجاع به آن، 

باشااد، روشاان گردد، در جهت تفساایر صااحیح از میان تمام وجوهی که برای آیات قرآن کریم متصااور می
های بسیار زیادی از آیات قرآن کریم وجود دارد و تفاوت ها همرنان تفسایردنیای اساالم، با گذشات قرن

باشدب آیا امامان از این تفاسایر در بعضای از اوقات بسایار فراوان بوده و حل این مشاکل، چگونه میسر می
ناطق هساااتندب و اگر منظور از نطق در این  گوید، قرآنآن جهات که زبانشاااان به آیات قرآن ساااخن می

عباارت، فقن معناای لغوی آن بااشاااد، آیاا برای حاافظان و قاریان که مکرر مشاااغول خواندن قرآن کریم 
 توان به کار بردب و یا اینکه قرآن ناطق دارای مفهوم دیگری استبهستند، تعبیر قرآن ناطق را می

معناای لغوی آن بااشاااد، آیاا به برای حافظان و قاریان که و اگر منظور از نطق در عباارت قرآن، فقن 
اطق توان به کار بردب و یا اینکه قرآن نمکرر مشاغول به خواندن قرآن کریم هساتند، تعبیر قرآن ناطق را می

در میدان بیاِن معانی و مفاهیم قرآن،  بیت بدون شااک، مکتب اهل باشاادبدارای مفهوم دیگری می
ه پیامبر بدیهی است که این برجستگی به دلیل پیوند آنان ب .دیگر مکاتب دارد برجساتگی خاصای نسبت به

 باشد.های وحی میهای این خاندان به آموزهو  اتصال آموزه اکرم 
 پردازیم.حال با این توضیح مختصر به بیان شناخت قرآن ناطق و مفهوم آن می

 
 مفهوم نطق در لغت و قرآن -1

ن فیروزآبادی در القاموس المحینطق و منطق به معنی ساخن گفتن و ناطق به معنای سخنگو است. 
فیروز آبادی، ) »نطق، ینطق، نطقا و منطقا و نطوقا، تکلم بصاااوت و حروف تعرف بها المعانی «گویاد: می

 ت.، نطق کرد، یعنی با صدا و حروفی که از آن معانی فهمیده شود سخن گف(733، 7: ج 9779
: 9779جوهری، « )المنطق الکالم و قد نطق نطقا، ای کّلمه»گوید: جوهری در صاااحااح اللغه می

 ، منطق همان کالم است. نطق کرد یعنی سخن گفت و با او تکلم کرد.(9559، 4ج 
النطق فی التعارف االصوات المقطعه التی یظهرها اللسان »اسات: راغب اصافهانی در المفردات گفته

ای اسات که بر زبان جاری شده و به (، نطق در عرف، اصاوات بریده391: 9491راغب، « )اانو تعیها اال 
 رسد.گوش می
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برخی از لغت شاناساان معتقدند که نطق تنها یک معنا دارد و آن عبارت است از: آشکار کردن آن چه 
انسان باشد یا حیوان در باطن اسات به وسایله آن چه در ظاهر است؛ اعم از گفتار، صوت یا حال، خواه در 

 (. 939، 91: ج 9479مصطفوی، )
در سااوره  اساات. برای مثال:م نطق را برای انسااان، پرندگان، کتاب و هر شاایئی به کار بردهیقرآن کر 

ُحُکْمََوَماََغٌ ﴿فرماید: نجم  می ُقَیَوَماََماََضلََّصاح  َاْلهٌَ َْوط  ق شما )رسول الله ی(؛ رف7و  1)النجم،  ﴾َنن 
) د.یگویگمراه و منحرف نشده و از روی هوای نفس سخن نم 

ُقٌَنَ﴿ها فرمود: خطاب به بت  م یدر مثالی دیگر حضاارت ابراه (؛ 91)الصااافات/ ﴾ماََلُکْمَل ََتْوط 
 دب یگوییاست که سخن نمچه شده

َثَُسلََ﴿فرماید: در این خصوص، سوره نمل درباره حضرت سلیمان می َّاُسَیاَأََیماُنَداُوَدََوَقاَلَیَوََور  هَاَالو

َقَ ِّْموَاََمْوط  ََُنل وت َیالطَّ
ُ
ََوَأ َیر  َشَََ لِّ ماان از داود ارث برد و گفت: ای مردم تکّلم ی(؛ سااال91)النمال/ ﴾ٍءَیوَاَم ْنَکَُ

 است.م شده و هر آن چه )الزم بود( به ما داده شدهیپرندگان به ما تعل
ش را با صاادای خود، یر خویالضاامند و ما فییگویپرندگان سااخن مکند که این آیه صااراحتًا بیان می

 کنند.آشکار می
ُقَیه اَُ جابُواَ﴿فرماید: در جایی دیگر، در مورد نامه اعمال انسااان می ُخَماَیَنلَََْوط  َتْوسََ  َّاََنسََْ و ُُ َّاَ َإ ن ُکْمَب اْلَحقِّ

ْوُتْمََتْعَملٌَُنَ د )و اعمال شما را بازگو یگوحق با شاما ساخن مین کتاب ما اسات که به ی(؛ ا19ه/ی)الجای ﴾ُُ
َیوََلَهَ﴿:فرماایدنوشاااتیم و همرنین مید مییادادکناد(، ماا آن چاه را انجاام میمی ُقَیَواَُ جابع  ﴾ب اْلَحق ََْوط 

 ات راجع به کتاب اعمالید. آیگو(؛ و نزد ما کتابی اسات که به درسااتی و راسااتی سااخن می11)المؤمنون/
 سخن خواهند گفت.است که با انسان 

لت نیز می ه َهََنلََ﴿فرماید: در سااوره فصااّ َّیَإ  اَماَجاُؤهاَ َََ ْمُعهُْمََوََأْبصََاُرُهْمََوَُجلٌُُدُهْمَب ماَکاُنٌاَیَحت ه ْمَسَََ

َّ َ یَوَقالٌُاَل ُ لٌُد ه ْمَل َمََ ه ْهتُْمََنلَََ.ْعَملٌَُنَی َُّ َال َشَََأْنَطَقََیواَقالٌُاََأْنَطَقَواَالل لََقُکْمََأوََّلََمرٍَّةیکُلََّ َِ َ ٌَ  19لت/)فّص ﴾ٍءََوَُه
 (؛19و 

میامت بر اعمال آدمی گواهییها در روز قها و پوستها، چشمشده که گوش حیه تصر ین دو آیدر ا
ه شود ک یدب! معلوم میه ما گواهی دادیند: چرا علیهای خود گوفرماید: به پوستیه بعدی میو در آ دهند

َُّ ََأْنَطَقَوَ﴿: ها خواهند گفتد، آن وقت در جواب پوستیپوست با شعور بوده و سخن انسان را خواهد شن اَالل

 َ َّ َشَََأْنَطَقََیال  ز را به سخن در آورده ما را به سخن و تکّلم در آورد.یکه هر چ ی)همان(؛ خدای﴾ٍءَیکُلََّ
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ز زنده ، ناطق و با ید که همه چیبه حّدی خواهد رسامت تکامل یشود که در قین آیات روشن میاز ا
 (.39، 7: ج 9779د )قرشی، یشعور خواهند بود و انسان با دست و پای خود سخن گفته و جواب خواهد شن

 
 . معنای قرآن ناطق 2

را به عنوان  و اهل بیت پیامبر  خوریم که حضاارت علی به بخشاای از آنها بر می ،با بررساای روایات
درباره خود   کند. برای بیان این مطلب نیاز اساات بدانیم، زمانی که امیر مؤمنانناطق معرفی میقرآن 

آیا از آن جهت که زبانشان  (171، 79: بحار االنوار، ج 9497مجلسی، )« من قرآن ناطق هستم»فرمود: 
گوید، قرآن ناطق هسااتندب و اگر منظور از نطق در این عبارت، فقن معنای لغوی قرآن سااخن می به آیات

آن باشاااد، آیا برای حافظان و قاریان که مکرر مشاااغول خواندن قرآن کریم هساااتند، تعبیر قرآن ناطق را 
 توان به کار بردب و یا اینکه قرآن ناطق دارای مفهوم دیگری استبمی

تری از معنای لغوی کلمه ساااؤال باید گفت که تعبیر قرآن ناطق دارای مفهوم وسااایعدر پاساااخ به این 
توان گفت که قرآن ناطق کسی است که تمام رفتار، گفتار و کردار او بر اساس باشاد. در واقع، مینطق  می

ن حال ا در آآیاات قرآن بااشاااد و تبلور آیاات قرآن را در رفتاار و گفتاار او بتوان دید گرچه آیات قرآن کریم ر 
. بیان او بیان قرآن بوده و توان یاافتو در واقع هیرگوناه تنااقضااای بین کردار او و قرآن نمی تالوت نکناد

است و بر اساس حدیث قرآن ناطق، مصاداق  مؤمنان حقیقی اسات که در قرآن کریم به آنها خطاب شاده
احدی از امت اساااالم در این  بااشاااناد وهیچ وقات از قرآن جادا نمی (194، 9: ج 1427 ،یقلین )کلینی

 فضیلت با آنان مشارکت ندارد. 
های مختلفی که در طول تاریخ توسن افراد مختلف از آیات آری آنها هساتند که در میان تمام برداشت

کنند و در واقع دساترسی به تمام دانند و به آن نطق میاند، مراد و مقصاود حقیقی الهی را میقرآن داشاته
 رآن کریم فقن از مراجعه به آنان میسر است.مراداِت آیات ق

ََبْیَنَ»فرمایند:با اشااره به این مطلب می  قرآن ناطق، حضارت علی ُطٌرع ََمسَْ ٌّ َِ َ ٌَ ََّماَُه ن
َهَ اََاْلُقْرآُنَإ 

ُقََنْوُ َ ََّماَیَْوط  ََلُ َم ْنََتْرُجَماٍنََوَإ ن ُقَب ل َساٍنََوَل ََبُهَّ َل ََیَْوط  لََّجْین  َجالََُالهَّ (، و 125: خطبه  1414 ،)شریف رضی «َالرِّ

گوید و ناچار برای آن مترجمی این قرآن خطی اسات نوشاته شاده میان دو پاره جلد که به زبان ساخن نمی
 گویند.الزم است، که مقصود آن را بیان کند و مردانی هستند که از آن سخن می

مقایسااه با سااایر کتب نیساات، اما مانند سااایر      آری، هر چند قرآن کریم از نظر محتوایی و ارزشاای قابل
ها خطوطی اسات که در میان دو جلد قرار دارد و همواره افرادی هساتند که ساعی در بیان مقصود و کتاب
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های مختلفی از قرآن توسااان افراد مختلف به عبارات نورانی آن دارند و در همین جا اسااات که برداشااات
های مختلف، موجب بروز اختالفات شاادید فکری و برداشاات اساات که آشااکار شاادن اینظهور رساایده

در این بیان، اشاره به وجود   اسات. امیرمؤمنان حضارت علی اعتقادی در میان امت اساالمی گردیده
رسااد که به های مختلف در فهم آیات قرآن دارند و در پی بیان این مطلب، این سااؤال به اهن میتفساایر

 هدایت نزدیکبه مراد خداوند داردب و کدامین قرائت از قرآن، انساااان را راساااتی کدام تفسااایر حکایت از 
 کندبمی

فرمایند: اگر نزاع کردید در چیزی از امور دنیا و آخرت، رد کنید آن را به سوی آن حضرت در ادامه می
ء متنازع فیه به سوی خدا آن است که با کتاب خدا، حکم کنیم و رد ، پس رّد کردن شی خدا و رسول 

آن اساات که ساانت و طریقه او را اخذ کنیم. پس اگر در کتاب خدا به  کردن آن به سااوی رسااول الّله 
َ»صاادق و راسااتی حکم داده شااود،  ٌل  ََرسََُ َّة  و َمَب سََُ َوَإ ْنَُحک  َب  َ  َّاس  ََالو َّ َ ََلَوْحُنََأَحق  ََوَََالل َّاس  ََالو َلَوْحُنََأَحق 

، پس ما سااازاوارترین مردمان به حکم کردن به آن هساااتیم و اگر حکم کرده شاااود به طریقه «َأْول َُهْمَب هَا

 اولویت داریم )همان(.به آن ، پس ما رسول الّله 
متشااابه، سااوء اسااتفاده های منحرف و مذاهب باطل برای گمراه کردن مردم از آیات بساایاری از فرقه

اند و این مطالب را تحت عنوان "تفسااایر آزاد" و کرده و بادین وسااایلاه مطالب باطل خویش را ترویج نموده
و آیه هفتم ساوره کنند (  به عنوان تفسایر مطرح می2: 1323، "تثویل" و یا "باطن گرائی" )امینی و مظفری

   آل عمران اشاره به همین معنا دارد.
ینکااه قرآن، نور و هاادایاات برای مؤمنین اساااات ولی برای گروهی جز زیااان و خساااران در واقع بااا ا

اناد کاه محفو  ماندن قرآن از این گونه باه صاااراحات فرموده (. پیاامبر اکرم 82 ،نیسااات)اإلساااراء
که قرآن ناطقند محقق  شااود(، فقن به واسااطه اهل بیت تحریفات)که از آن به تحریف معنوی یاد می

جای  های بیخداوند تحریف تندروها و غلو کنندگان در کتاب خدا و نساابت»که فرمودند: شااود، آنجا می
 ،ابویه)ابن ب« اهل باطل و تثویل گمراه کنندگان را به واسااطه اوصاایاء و جانشااینان من بر طرف خواهد کرد

 (.281، 1: کمال الدین، ج 1325
های معنوی و سااامانی از تحریفشاااود کاه این کتاب آاین می نتیجاه اینکاه، قرآن بادون عترت 

جا، مصااون و محفو  نباشااد و هر کساای به میل خود و مطابق اهداف های بیهای باطل و تفساایرتثویل
خویش آن را تفساایر نماید و راه خالصاای از این امر خطیر فقن در سااایه پناه بردن به قرآن ناطق اساات. در 

ای دیگر یافت، توان به گونهقرآن به عترت میعلات انحصاااار فهم کاامال   بیاان نورانی از اماام علی
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ا و ای است که جز خدداد، بخشی از آن به گونهفرماید: خداوند کالم خویش را بر ساه قسم قرارایشاان می
خواساات اهل فهمد، خداوند میامانت داران او که راسااخان در علم و دانش هسااتند، هیچ کس آن را نمی

نتوانند به دروغ ادعای چیزی که خدا به آنها نداده) علم و  یامبربااطال و غاصااابان خالفت و میراث پ
 (.253، 1: ج 1423 ،دانش قرآن( بنمایند و مجبور شوند از صاحب والیت پیروی نمایند)طبرسی

ا تو هستم یعنی: ب« ایاک اعنی و اسمعی یا جاره»یابیم که بسایای از آیات به: با مراجعه به روایات، می
، 1: عیون اخبار الرضاااا، ج 1423 ،هیو ابن بابو 431، 2کن، نازل گردیده)همان، ج ولی همساااایه گوش 

( و یا در بعضای از آیات لفظ واحد اساتعمال شده ولی معنای جمع دارد، 632، 2: ج 1427 ،و  کلینی 222
خ سیا به عکس لفظ جمع اسات ولی معنای واحد دارد، در برخی از آیات نیمی از آن نسخ شده نیمی از آن ن

اساات ولی  نشااده، در بخشاای از آیات مخاطب، مقصااود حقیقی نیساات، گاهی لفظ خطاب به پیامبر 
، به نقل 222، 17: ج 1422  ،و حرعاملی 4، 22: بحار، ج 1423 ،مقصاود واقعی امت هستند ) مجلسی

انکه ناز تفساایر نعمانی( و این دلیل واضااحی اساات بر آنکه کالم خداوند شااباهتی به کالم بشاار ندارد، چ
واند تها متفاوت اسااات و در واقع هیچ کس به تفسااایر و تثویل حقیقی قرآن نمیکاارهای او با کار انساااان

و جانشینان او) همان( و  آنها سزاوارترین مردم به تفسیر حقیقی قرآن  دساترسای پیدا کند مگر پیامبر 
 ،( زیرا چیزی دورتر به فکر بشر از تفسیر قرآن نیست)عیاشی125خطبه :   1414 ،هساتند) شاریف رضی

 (.268، 1: ج 1371 ،و برقی 12، 1: ج 1382
فّ  خواسات از قرآن صامت بر ضّد ر میین، هنگامی که عمرو عاص با تزویبه همین جهت در جنگ صاِ

ُِّرََنوُ ،ََلخُُ واََهَ ا»فرمودند:   قرآن ناطق ساااوء اساااتفاده کند، امام علی ام ُتََوَأناَالُمَعب ه َ َالصََه ُ جاُبَالل

َِّرََنوُ ََغَ ،َإ  َلَ َُمَعب ت  امَ  َالصََه  َ َه  َالل جَاب  ََوََ رواَالُحکَمَب ک  ق  اط  الوَه
َه َ  َالل ، 97: ج9499)حر عاملی،  «ر یب کجَاب 

د و یز یاویای خداوند دسااات بیم، پس به کتاب گوین کتاب خاموِش خداسااات و من ساااخنگوی اوی، ا(74
 ست.یی برای آن نید چرا که جز من سخنگویحکم کردن بر اساس کتاب خاموش خدا را وانه

که قرآن ناطق اسااات در   توان دریاافات که مکتب امیر مؤمنانباا توجاه باه این بیاان نورانی می 
ِإا ال »ی برخوردار اساات و با توجه به عبارت : میدان بیاِن معانی و مفاهیم قرآن کریم، از برجسااتگی خاصاا

َر َعنه  َغ  َعبِّ  گردد.، اهمیت این امر در حد باالیی نمایان می«رییم 
 

 است؟. تعبیر قرآن ناطق از چه زمانی بکار رفته3

در کالم  انتو میبا توجه به بررسااای روایات پیرامون قرآن ناطق، اولین زمان اساااتعمال تعبیر قرآن ناطق را 

http://payameshgh.persianblog.ir/page/125
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تا زمان  . البتاه پیامبر اکرم (171، 79: بحاار االنوار، ج 9497مجلسااای، )یاافات   امیرمؤمناان 
و ارتباط تنگاتنگ  حیاات خود بطور مکرر مفااهیمی همرون جادایی نااپاذیر بودن قرآن از اهال بیت 

 اینمودند. به عنوان نمونه، ایشان در ضمن خطبهرا گوشزد می و اهل بیت   قرآن و حضرت علی 
ُقََفرمودند:  درباره امیر مؤمنان  َّاط  اُنُ َالو لْق  َیف ََل سََ زبان   (، یعنی علی319،  1: ج 9495)سالیم،  َِ

ًا باید متذکر شد که قرآن ناطق تعبیری است که حضرت البته مجدد باشد.گویای خداوند در میان خلق می
ی خود بکار بردند و برای اولین بار نیز توساان خود ایشااان اسااتفاده شااد. به هر حال، این درباره  علی

ر را برد. اما اینکه آن حضرت این تعبیتوان به چیستی آن پیموضاوعی اسات که با جساتجو در احادیث می
بیان نمودند، مطلبی اسااات که به طور دقیق مشاااخ  نیسااات. اگرچه، در بخش اولین بار در چه زمانی 

اسااات، اما با این نقل گردیده  روایی این مقاله، تعبیر قرآن ناطق در ضااامن چند روایت از امیر مؤمنان
 حال، تقدم زمانی روایات مشخ  نیست.  

ین پرداخت، نگرش تاریخی به اتوان از آن طریق به بررسااای عبارت قرآن ناطق یکی از زوایایی که می 
هایی که این مفهوم در آن بساایار مورد توجه و اسااتدالل موضااوع اساات. در همین راسااتا، یکی از موقعیت

ترین نبردهای زمان خالفت ایشااان قرار گرفت، جنگ صاافین بود. جنگ صاافین از مهم  امیرمؤمنان
ساافیان در ساارزمین صاافین که در ناحیه بیاهجری بین آن امام بزرگوار و معاویه بن 37بود که در سااال 

غربی عراق بین رقاه و باالس قرار دارد، ر  داد و از همین رو باه جناگ صااافین شاااهرت یاافت )ابن ابی 
 .(39 ،7: ج 1382 ،الحدید

در آساااتانه پیروزی گرفت که عمرو بن عاص برای   سااار انجاام پس از چند روز نبرد، ساااپاه امام
وم قرآن بر سار نیزه کردن متوسل شد و دستور داد با بستن قرآن بر سر شا گریختن از شاکسات، به نقشاه

ها و حمل کردن قرآن بزرگ دمشااق، همه سااپاهیان فریاد بزنند: ای اهل عراق! کتاب خدا بین ما و نیزه
ُقَ»خطاب به ساااپاهیانش فرمود:   شاااماا حاکم اسااات. امام علی ) ، قرآن ناِطق منم «َأناَالُقرآُنَالوهاط 

 .(194، 9: ج 9491قندوزی، 
ولی نیرنگ عمروعاص کارسااز شاد و گروه زیادی از ساپاه عراق که تعداد آنها بالغ بر ده هزار نفر بود،  

 و 1423:499،بس شدند ) ابن مزاحمدسات از جنگ برداشتند و خواستار قبول درخواست شامیان و آتش
و این مطلب بسیار واضح است که علت کارساز شدن نیرنگ عمرو عاص،  (933 ،1: ج 1362 ،ابن واضح

 باشد.عدم توجه سپاهیان عراق به جایگاه رفیع قرآن ناطق می
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 . احادیثی که متضمن لفظ قرآن ناطق است 4
ن یو همرن  اتی فراوان، حضااارت علییهای قبلی بیان شاااد، بر اسااااس رواهماانگوناه کاه در بخش

گوید از امام ، لسااان و کتاب ناطق الهی و قرآن ناطق هسااتند. چنانره ابوبصاایر می فرزندان ایشااان
إنَالکجابَ»شان فرمودند: ی( پرسیدم، ا22 ،) الجاییهه اَُجابواَیوطقَنلیکمَبالحقی درباره آیه  صاادق

 قرآن، (128، 23: ج 1423مجلسااای، )«،َهمَالوَاطقٌنَبَالکجابجَ َیوطق،َوَلکنَمحمَهَوَأهَلَبیلَ َ

 .باشند، ناطق به کتاب )یعنی قرآن( میت ایشان یو اهل ب کن محمد ید، لیگوسخن نمی
ُقٌ َُ»نقل گردیده که فرمودند:  نیز   از امیر مؤمنان َتْوط  َُُیَوََلْنَََ ل َكَاْلُقْرآُنََلاسََْ ب ُر ِْ

ُ
َقََلُکْمَأ ْمََنْوُ َْوط 

ت َی َ ن لَْمََماََمضَََ ََوَن لَْمََماَیإ نََّل َ
ْ
اْلق َیإ لَىََیأ مَ  ََوَُحْکَمََماَبََیٌْ َحْحُتْمَل َیَوُکْمََوَبََیاَمة  َیاَنََماََأصََْ ٌْ َتْخَجل ُفٌَنََللَ َأْلُجُمٌ  َ َ  َنْوُ ََیَسَََ

َّْمُجُکْمَ او هرگز به زبان شاما سخن نکند، من به ترجمانی از او شما را خبر (  19، 9: ج 9497)کلینی،  «َلَعل

ان شما حکم است و ید، قرآن میایامت بیه گذشته و علم هر چه تا روز قدهم که در آن اسات علم هر چمی
 آموزم.د به شما مییان قاطع دارد، اگر از من بپرسید بیدر هر چه اختالف دار 

آموزم، داللت بر این موضاااوع دارد که د به شاااما مییاشااااره آن حضااارت به اینکه: اگر از من بپرسااا
جاامعی کاه در قرآن وجود دارد، تنهاا با مراجعه به او که قرآن ناطق اساااتنطااق قرآن و بهره بردن از علوم 

 باشد.است، میسر   می
ٍقَََسَیإ نََّاْلُقْرآَنَلََ»نقال گردیاده کاه فرمودند:   در روایتی دیگر از اماام بااقر  ُمُرََوَیَب َواط 

ْ
ْنَیأ ْوهَ ََوََلک 

َ ََأْهلع ُمُروَنََوَیل لُْقْرآن 
ْ
نیأ ٌْ گوید، ولی برای قرآن، به درسااتی که قرآن سااخن نمی (141  ،9همان، ج ) «ْوهَ

کنند. و این مطلب واضاااح اسااات که اهل قرآن اهل افرادی هساااتناد که بر اسااااس قرآن امر و نهی می
 باشند.می بیت

ایشاااان را به عنوان قرآن ناطق  روایاات فراوان دیگری نیز وجود دارد کاه امیرمؤمناان و اهل بیت
َّ نماایاد. تعاابیری ماانند: می معرفی َالل اََترُجمانََوىى  ُقَ(، 332، 4: ج 1427 ،)تساااتری َأنََ جاُبَالوهاط   أَناَالک 

َ،  (171، 79:  بحاار االنوار، ج 9497)مجلسااای،  ق  اط  الوَه  َ َّ اََکاَ ُمَاللَ ( و یا عباراتی 122، 72)هماان، ج  َأنََ
َ، (993،  14: ج 9497و  مجلساای،  944، 9: ج 9497) کلینی،  لِسااُهُُ  نلاطُِق ُ همرون:  ُقَب الُقرآن   الوهاط 

َ، ( 54، 9: ج 9773)صااادوق،  اط  َالُقرالوَه َآُقََنن  ر آن کاه دربااره امااام ی( و نظاا1، ح 121، 2)هماان، ج  ن 
 است.ات آمدهیدر روا ان معصوم یشوایگر پیو د  علی

اُنَمییَاَنلیََأنَتَباُبَن لم ََوَالإَ »د: یفرماز درباره بیان مقام علمی قرآن ناطق میین رساااول خادا 
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مَاََِاَلَ ََلحم َ َُ َكَ َكََوََدمََ ای علی تو در علم منی و ، (791، 9: ج 9491قندوزی، ) «َوََدمىُمخَال  ََلحمََ

 است. ختهیآم خته، همان سان که با گوشت و خون من دریمان با گوشت و خون تو درآمیا
باشد، در گفتار  خته شدهیمان با تمام وجود او آمیباشد و ا ن کسای که باب علم پیامبر اکرم یبنابر ا

 باشد.زی جز قرآن از او صادر نخواهد شد و اطالق قرآن ناطق بر او درست مییو در کردار چ
اشاااره  ایگاه بلند قرآن ناطقهای لطیف خود به جاز سااوی دیگر، قرآن مجید نیز با آیات صااریح وکنایه

،  1، صاااراط مساااتقیم )همان، ج (144، 1ج  :9494)قمی، گاه او را نبث عظیم . در این خصاااوص، دارد
( ، مجاهد فی 328،  1(، من عناده علم الکتااب )هماان، ج 212، 2(، ساااابق باالخیرات )هماان، ج 22

(، تصدیق 85، 1(، عروه الویقی )همان، ج 122، 1( ، حبل الله )همان، ج 284، 1سابیل الله )همان، ج 
: 9774)بحرانی، (، شااااهد 372، 2)همان، ج  ه پیامبر، نور نازل به همرا(143، 1)همان، ج گر حق 

کسی که سینه او را خدا برای اسالم گسترش (، 479، 5جتالی او )همان(، اان واعیه )همان، (، 33، 7ج 
، 9فروشد )همان، ج و کسای که جان خویش را در برابر مرضاات خدا می (149، 1: ج 9794، یقمداده )
، مطهرون (797، 9و فرزناادانش باا عناااوینی همرون: صاااادقون )هماان، ج گاااه از او  ناااماد.می (791

، 5: ج 9774و  بحرانی،  479: 9494و  قمی،  157: 1422 ،(، فائزون )اسااتر آبادی124، 2)همان، ج 
 کند.( یاد   می97، 9راسخون فی العلم )همان، ج ( و 773،  9: ج 1424 ،، متوّسمین )قمی(745

فهم قرآن و دانش آن را خادا باه من عناایت »نقال شاااده کاه فرمود:   اماام علیاز قرآن نااطق، 
علم به ناسااخ و  ( و در میان اصااحاب پیامبر152، 27: بحار االنوار، ج 1423 ،)مجلساای« اسااتکرده

( و در جایی دیگر 5، 26شد)همان، ج منساو ، محکم و متشابه، خاص و عام قرآن به من اختصاص داده
مسک به کتاب ناطق نموده و از حکم کردن به کتاب صامت پرهیز کنید، چون قرآن زبان شاما ت»فرمود: 

 (.322: 9497، ابن بطریق« )گوایی جز من ندارد
ر نیز در مجموعه های تفسیری و روایی و تاریخی خود در همین زمینه، صادها موّر  و محّدث و مفساّ

 اند.پرداخته ره امام علی و اهل بیت)شیعی و سّنی(، به نقل روایت اسباب نزول وارده دربا
 

 . علم الکتاب نزد قرآن ناطق است5
اساات  یدر قرآن و ساانت، از مسااائل  رمؤمنان علییژه امی، به وت یاهل ب یت علمیگاه و مرجعیجا

اه و گیا جاید که آیآ ین پرسااش به وجود میاساات. حال امطرح بوده یان مذاهب اسااالمیر باز در میکه از د
ف ﴿: هیا آیو آ استبان شدهیز در قرآن بین  رمؤمنانیام یعلمت یشاخص َُ َّ َ َ هَُقْلَ َوُکْمََوَیَوَبَََینیهاًَبََیب الل



 

166 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

 
البلاغه،
 

بهار
 

1398
، 

شماره
 

60
 

166 

 استب  رمؤمنانیام یت علمیان مرجعیدر صدد ب(؛ 47)الرعد/ ﴾َمْنَن ْوَهُ َن لُْمَاْلک جاب
توان دریافت که این آیه در مقام بیان مرجعیت علمی حضااارت علی باا مراجعاه باه روایات فریقین می 
  پردازیم:باشد. از این رو، به بررسی مختصر آن میمی 

و دانش  یع علمیگاه رفیت و جایاز موقع  و در رأس آنها حضرت علی ت یعه، اهل بیاز نظر شا
تار ََیإ : »فرمودند ت یت اهل بیان مرجعیدر ب که رساااول خدا  یاخوردار بوده، به گونهبر یاله

ر یام یگاه علمی( و درباره جا97، 9: ج 9495)سلیم،  «یکمَماَإنَتمسَکتمَبهماَلنَتضلٌاَُجابَالل َونترتیل

أتَیللَوةیبابهاَلمنَأرادَالمهَیوةَالعلمَونلیأناَمه»ر به باب شااهر علم نموده و فرمودند: یتعب  ن یالمؤمن

که بخواهد وارد شهر گردد، از درب آن وارد  یدرب آن است؛ کس   یمن شهر علم هستم و عل «.الحاب

گاهیاسااات که ا یهیبد (.53: 9491گردد )علی بن موسااای،  سااات که ین یو معمول ی، عادین دانش و آ
ت ت و زعامیهدا یخداوند برا اساات که ین معرفت و شااناخت الهیمساابوق به خطا و لغزش باشااد، بلکه ا

 یمک اتین است که "من عنده علم الکتاب" از آیعه بر ایلذا عقیده شا اسات.ت فرمودهیها آن را عناانساان
  رمؤمنااان یه امیاان آیا یم بوده و مصاااداق واقعیه از قرآن کر یاان آیاسااات و منظور از "الکتاااب" در ا

 باشد.یم
ند از جمله: اطلب تاکید کردهافزون بر علمای شایعه بخش از محدیان و مفسران فریقین نیز بر این م 

که علم کتاب در نزد  یآن کس» کند که:ینقل م  ح از امام صادقیبا ساند صاح یم قمیبن ابراه یعل
 (.717، 9: ج 9494، ی)قم« باشدیم  رمؤمنان یاو است، ام

ن یمصداق ا»کند که:  یبدین گونه نقل م  محمد بن حسان صافار در بصائر الدرجات از امام باقر 
 ،صاافار« )باشاادیم   یعل ،امبر ین ما بعد از پیم که اول و افضاال و بهتر یهساات تیه ما اهل بیآ

1424 :236) . 
 اتیتفسیر نموده و به روا یبه عنوان مصداق واقع  مؤمنانریه را به امین اهل سنت نیز که آیمفسار 

 کنیم: یاز آنها اشاره م یروشن شدن بحث، به بعض یاند. براتمسك جسته یمتعدد
اکر کرده که منظور از   جعفر  یرا از اب یتیدرباره مصاااداق آیه "من عنده علم الکتاب" روا ییعاالب

د یه سؤال گردیدر باره آ  جعفر ی(. از اب797، 5: ج 9493، ییعالب)باشاد  یم  رمؤمنانیه، امین آیا
ه علم ک یر، کسیخ»فرمودند: ه عبدالله ابن ساالم استب آن حضرت ین آیکه: من عنده علم الکتاب در ا

 همان(.)« باشدیم  یکتاب در نزد او است، عل
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ك یکند که در یه را مطرح می، چند نظر "منَنوه َنلمَالکجابرش درباره مصداق "یدر تفسا یابن جوز 

ابن باشد )یم  ه، علی یاست، مراد از آه قرار داده شده و گفتهین آیمصداق ا  ه  حضارت علی ینظر 
که عبدالله ابن ساااالم را  یاو درباره کساااان(. 32،  6: ج  1445 ،یوطیسااا  و  91،  4: ج 1422 ،یالجوز 

 ید. شعبگردیاست و مربوط به عبدالله بن سالم نم ین سوره مکیا»سد: ینویه قرار داده اند میمصاداق آ
 )همان(. « استاز قرآن نازل نشده یزیکند که درباره عبدالله چینقل م

تفساایر مشااهور خود به نام الّدر المنثور از سااعید بن منصااور و ابن جریر و ابن المنذر و ابن سایوطی در 
َمْنَن وَهُ َن لُْمَ»اند که مراد از ای گمان نمودهنماید که عدهابی حااتم و نحااس در کتااب ناساااخش نقل می

َجاب هرگز! »در جواب گفت: ، عبدالله بن ساالم اسات. این مسااثله از ساعید بن جبیر ساؤال شااد، او « اْلک 

 ،و ابن کثیر 32،  6و ج  62، 4)همان، ج « چگونه این طور باشاااد و حال این که این ساااوره مکی اسااات
(، یعنی سااوره رعد در مکه نازل شااد و حال آن که عبدالله بن سااالم در مدینه اسااالم 542، 2، ج 1412

 است.آورده
ه به ین آیا لیرا که در ا یاتیه از سوره رعد و رواین آیر این اهل سانت در تفسایکرد مفسار یبا توجه به رو

نازل شااده و به   ه مزبور درباره امام علی یم که آیرساایجه مینتن یااند به آن اسااتدالل و اسااتناد نموده
آشااکار  بعد از رسااول خدا  ن مساالمانانیاساای او را در بیگاه علمی، معنوی و ساایت و جایخوبی مرجع

 نماید.می
 

 قرآن ناطق باالتر از قرآن مکتوب است. مقام 6
یات باشاااد. در این مرتبه، آقرآن کریم دارای مراتب مختلفی اسااات. یکی از مراتب قرآن، مرتبه مکتوب می

ننده به کبندد. احترام قرآن کریم در این مرتبه به قدری اسااات که بی احترامیقرآن بر روی کااغذ نقش می
فقن  قرآنست که مرتبه باالتری از قرآن مکتوب وجود دارد، چرا که شود اما باید دانآن کافر محساوب می

ها بر آن داللت دارد و به درسااتی های بر روی کاغذ نیساات، بلکه قرآن آن چیزی اساات که آن نقشنقش
کالم  باشد وکه خن قرآن و آنره که بر آن نقش بساته، به خاطر داللت بر آن کالم )کالم خدا( محترم می

 باشد.ی که خداوند تعالی از آن قصد کرده محترم میبه خاطر معان
پس کسای که الفا  قرآن را در صافحه دل جای دهد و معانی آن را در نظر داشاته باشد و متصف به  

صافات حسنه قرآن بشود و از آنره که خدا از آن نهی نموده پرهیز کند و از مواعظ قرآن پند گیرد و به طور 
لق او و دوای درد او گردد،خالصااه، به اندازه ظرف وجود ساازاوارتر به احترام اساات به  ی خودش، قرآن خ 
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، 7: بحار االنوار، ج 9497)مجلسی،« حرمت مومن از قرآن باالتر است»همین جهت در روایت آمده که: 
719). 

لق او قرآن شاده، حرمتش از قرآِن مکتوب باالتر باشد،  راتب مبا زیاد شدِن در نتیجه اگر مؤمنی که خ 
تبه به مردر او، حرمتش نیز بیشاتر خواهد شاد و این مرتبه ظهور بیشاتر خواهد شد تا  آنقراوصااف  رظهو

 درسد چنانره رمیبه نهايت اوصاااف قرآن  رمرتبه ظهودر این سد. بر  وت اياهل ب و رسااول الله 
لق ُِلْقُهَُالْقُرآنَُانشده است كه: » رداو  لسور تصف حضرو  همان(. «)دبو آنقر تحضرآن یعنی خ 

 نویسد: عالمه مجلسی با اشاره به این مطلب می
ن آقر قاخلا و آنقر معنی و آنمحلّ لفظ قر ايشانند كه حقیقی آنقر، کانیقت نظر ي»اگر به حق

)به آننقش كامل قر وباشد  آن در آنگويد كه نقش قرمیا رچیزی  آنكه قر دانسااتیچنانره هسااتند، 
 رايبس  نيرالمؤمنيام تحاصل است. چنانره حضر نمطهّر ايشا بقلو درلفظ( ومااعااناای حسب 

 (.37: عین الحیات، 1382 ،)مجلسیالله ناطق«  مند كه: منم كلادفرمومی
ای اسات که در ساینه کسااانی است که به آمده: که آن آیات روشان کننده 42در ساوره عنکبوت، آیه 

َماََقاَلَبََ»فرماید: در مقام بیان این آیه می  است. امام صادقآنها علم داده شده  َ َّ َحفَیَنََدلَّتََیَوَالل ، «اْلُمصَْ

به خدا سااوگند که آن ایات روشاان کننده در بین دو جلد اساات، روای از ایشااان پرسااید: آنان چه کسااانی 

ایُکٌُنٌاََغَیَمْنََنسَََ ََأْنَ»هساااتنادب ایشاااان در جواب فرمودناد:  ( چاه کسااای جز ماا )اهال بیت «َرنََ

خواهند بفرمایند، قرآن را به طور کامل غیر از اهل (. آن حضاارت می195، 9: ج 9494باشااد)صاافار، می
نهایی و اگر خود به ت« باشدآیات بینات در ساینه گروهی می»فرماید: داند چون آیه میکسای نمی بیت

 .او آیات بینات است، کسی جز قرآن ناطق نیستزد و کسی که سینه بینات باشند نباید آن را قید می
 

 گیرد؟را هم در  بر می است یا سایر ائمه   . آیا مقصود از قرآن ناطق حضرت علی7
 : توان تقسیم نمودبا بررسی روایات پیرامون قرآن ناطق، به طور کلی این روایات را به دو دسته می

 نماید.کتاب الله الناطق و قرآن ناطق معرفی می را به عنوان  بخش اول: راوایاتی که حضرت علی
َّ تعابیری مانند:  َالل ُقَ(، 332، 4: ج 1427 ،)تستری َأَناََترُجمانََوىى  جاُبَالوهاط  : 9497) مجلسی، أَناَالک 

ََّ،  (171، 79بحار ،ج  ق ََأَناََکا ُمَالل الوهاط   درباره امیرمؤمنان ( و یا کالم پیامبر122،  72)همان، ج   َ 

 :َُق  (993، 14: بحاراالنوار، ج 9497و مجلسی،  944، 9: ج 9497)کلینی،  ل ساُنُ َالوهاط 
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 نماید:"ناطقان بالکتاب" معرفی میرا به عنوان  بخش دوم: روایاتی که اهل بیت 
شاااان یپرسااایدم، ا  گوید: از امام صاااادقمی ه اَُجابواَیوطقَنلیکمَبالحقابو بصااایر درباره آیه: 

یعنی: قرآن ساااخن ، «،َهمَالواطقٌنَبالکجابج َیوطق،َوَلکنَمحمهَوَأهلَبیإنَالکجابَل َ»فرمودند: 

: بحار 9497مجلسی، )باشاند عنی قرآن( مییکتاب )، ناطق به ت او یکن محمد و اهل بید، لیگونمی
 .(993،  17االنوار، ج 

رسااایده، اما در واقع  نااگفتاه نماند هرچند برخی از این اوصااااف، به ظاهر در مورد برخی از ائمه  
ٍهََوَُروُحَواَم ْنَ»فرماید: می  اساات. چنان که امام سااجاد  وصااف همه ائمه  َم ْنَُنٌٍرََواح  کُل َواََواح هع

َ  َّ َالل (، پس با توجه به 16، 26، همه ما یکی و از یک نور هساااتیم و نور ما از امر خداسااات )همان، ج  «َأْمر 

 باشاااند که در رأس آنها امیر مؤمنان، قرآن ناطق می توان دریافت که همه اهل بیت مطالب فوق می
  .قرار دارد 

 
 نتیجه

تعبیر قرآن ناطق نه تنها دارای مفهومی وسایع تر از معنای لغوی کلمه نطق بوده، بلکه وی کسای است . 9
وان تو در واقع هیرگونه تناقضاای بین او و قرآن نمی توان یافتکه تبلور آیات قرآن را در رفتار و گفتار او می

ناطق مصاااداق حقیقی مفاهیم عالی اسااات که در قرآن کریم به آنها . بیان او بیان قرآن بوده و قرآن یافت
 است.اشاره   گردیده

باشاااد اما اینکه آن حضااارت این می  . اولین زمان بکارگیری تعبیر قرآن ناطق در کالم امیرمؤمنان 2
 تعبیر را اولین بار در چه زمانی بیان نمودند، مطلبی است که به طور دقیق مشخ  نیست.

ن یاساات و منظور از کتاب در ا یات مکیآیه شااریفه: من عنده علم الکتاب از آ. بر اساااس منابع فریقین، 3
 است.  رمؤمنان یه، قرآن ناطق، امین آیا یم بوده و مصداق واقعیه، قرآن کر یآ
اطق اشاااره نهای لطیف خود به جایگاه بلند قرآن . قرآن مجید در بساایاری از آیات، با بیان صااریح و کنایه4

 .  دارد
و حتی حرمت شاخ  مؤمن در صاورت اتصاف به مفاهیم . مقام قرآن ناطق باالتر از قرآن مکتوب بوده 5

 باشد.عالیه قرآن کریم از قرآن مکتوب باالتر می
 گیرد.را هم در بر می ، بقیه اهل بیت  . تعبیر قرآن ناطق عالوه بر حضرت علی 6
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که قرآن ناطق هسااتند در میدان بیاِن معانی و مفاهیم قرآن، به دلیل پیوند آنان به  بیت . مکتب اهل7
 های وحی از برجستگی خاصی برخوردار است.های این خاندان به آموزهو  اتصال آموزه پیامبر اکرم 
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 منابع 

 قرآن کریم

 اول، چاپ صاااالح، یصااابح: حتصااحی ق، 1414 ،نیحسااا بن محمد الرضااای، فیشااار  ،البالغة نهج
 .هجرت انتشارات:قم
بیروت،  ،شـــرح نهج البالغهش،  1386الدین ابوحامد عبدالحمید بن ابی الحدید، عزابن ابی الحدید،  .1

 .العربیة دار احیاءالکتب
الجوردی، مهدی : تصااحیح ،اول چاپ،  ون أخبار الرضــا یعق،  1378، ه، محمد بن علییابن بابو .1

 نشر جهان. :تهران
 اسالمیه.:انتشارات هرانط ،ن و تمام النعمةیکمال الد ق، 9795، _______________ .3
زاد المســـیر فی علم ق،  1422، حماادابن جوزی، جمااال الاادین ابو الفرج عبااد الرحمن بن علی بن م .4

 .ةدارالکتب العربی :بیروت ،التفسیر
ــحاح ق، 9497ابن بطریق، یحیی، .5 قم، مؤسااسااة النشاار  ،االخبار فی مناقب امام االبرارعمدف عیون ص

 .یاإلسالم
دار الکتب  :، بیروتمیر القرآن العظیتفســ ق، 1412ل بن عمر ، یابو الفداء إسااماعی، دمشااق ریکث ابن .6

 .ةیالعلم
مؤساااساااة النشااار :، قمفضـــائل العترف الطاهرف یات الظاهرف فیل اآلیتأوق، 1422،اساااترآبادی، علی .7

 .یاإلسالم
 بعثت. بنیاد :، قمر القرآنیتفس یالبرهان فش،  1374،مانید هاشم بن سلیبحرانی، س .8
 ة.یدار الکتب اإلسالم طهران: ،المحاسنق،  9779برقی، احمد بن محمد بن خالد،  .9

تفســـیر الثعالبی المســـمی بالجواهر الحســـان فی تفســـیر ق،  1418یعاالبی، عباد الرحمن بن محمد،  .12

 احیاء التراث العربی. دار بیروت:، القران
ــیر الثعلبی(، ق 1422،  أحمد، أبو إسااحاق ییعلب .11 ــف و البیان)تفس بو بن عاشااور، أ یق: علتحقی ،الکش

 اء التراث العربی. یدار إح بیروت:، یر الساعد ینظ -محمد 
 . ت ی، قم، مؤسسة آل البعهیوسائل الشق،  1422، حر عاملی، محمد بن حسن .12
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اء الثقافة یمجمع إح قم: ،لیل لقواعد التفضــیشــواهد التنز ق،  1411د الله بن عبدالله، ی، عبیحسااکان .13
 ة.یاإلسالم

 .دار القلم :بیروت ،مفردات ألفا  القرآنق،  1412ن بن محمد، یراغب اصفهانی، حس .14
 دار الفکر. :، بیروتالدر المنثور، میالدی 2212سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر،  .15
 یالعظم الله ةیآ مکتبة: قم ،الباطل ازهاق و الحق احقاق ق،1427 ، نورالله یقاضااا ،یشاااوشاااتر  .16

 .یالنجف یالمرعش
د  یبصـــائر الدرجات فق،  1424،صااافار، محمد بن حسااان .17 ة الله یمکتبة آ :قم ،فضـــائل آل محم 

 .یالنجف یالمرعش
 ،عة المرتضییالمصطفی لشبشارف ق،  1383،القاسم یجعفر محمد بن أب ین أبیطبری آملی، عماد الد .18

 ة.یدر یالمکتبة الح :نجف
 نشر مرتضی. :مشهد ،اإلحتجاج علی أهل اللجاجق،  1423طبرسی، احمد بن علی، .12
 .یةاالسالم یةالعلم ةمکتب :طهران ،یاشیر العیتفسق،  9739اشی، محمد بن مسعود،یع .22
 ة.یدار الکتب العلم :بیروت ،طیالقاموس المحق،  1415، عقوبیروز آبادی، محمد بن یف .21
 .هیدار الکتب االسالم :تهران ،قاموس قرآنش،  1371قرشی، علی اکبر،  .22
 دار الکتاب. :قم ،یر القمیتفس، ق 1424، میقمی، علی بن ابراه .23
 اسوه. :انتشاراتقم ،ینابیع المودف لذوی القربیق، 9491قندوزی، سلیمان بن ابراهیم،  .24
 ،آخوندیمحمد غفاری و  اکبر علی: تحقیق و تصااحیح ،یالکافق،  1427 ،عقوبینی، محمد بن یکل .25

 ة.یدار الکتب اإلسالم :هرانطاپ چهارم، چ
 .یاء التراث العربیدار إح :لبنان ،بحار األنوارق،  1423،مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی .26
 نشر نگین.  :چاپ دوم، قم ،عین الحیاتش، 1382___________________،  .27
فی الکتاب و الســـنه و   موســـوعة االمام علی بن ابی طالب ق، 9419محمد،، محمدی ری شاااهری .28

 دار الحدیث. :قم ،التاریخ
 ة.یدار الکتب العلم :بیروت ،میق فی کلمات القرآن الکر یالتحقق،  1432، مصطفوی، حسن .22
 .ینجف یمرعش الله هیآ کتابخانه :قم ن،یصف وقعة ق، 1423مزاحم، بن نصر ،یمنقر  .32
ــلق،  1425، س یبن قم یساالهاللی،  .31 ی انصااار باقر : تحقیق و تصااحیح ،یس الهاللیم بن قیکتاب س

 الهادی. :انتشارات، چاپ اول ، قمنییزنجانی خوئ
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 :تهران ، ساااوم چاااپ ،ترجمااه محمااد ابراهیم آیتی ،تـاریخ یعقوبی، ش1362یعقوبی، ابن واضاااح، .32
 انتشارات علمی و فرهنگی، 

 مقاالت:

، یمع و یمث و نریساز نرونیفرآی دش،1323زمستانرضا،یعل مظفری، و بهزادامینی، .77
.37ش  شناختی،اسطورهوعرفانیادبیاتفصلنامه 
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