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Abstract  
The phrase "those in authority" is only mentioned in the verses 59 and 83 of the Surah 

Al-Nisa' (The Women) and is terminologically disputed by Shia and Sunni scholars. Many 

great Shia scholars regard infallible Imams (peace be upon them) as the only referents of the 

phrase in the verse 59 and "infallibility" as the necessary condition of "those in authority", 

based on the context of the verse and several hadiths. The specification of the referent of the 

phrase in the verse 83 has divided Shias into two groups. One group infers the necessity of 

infallibility and regards the Holy Prophet's Household as the determinate referents, citing 

intra-textual proofs and several hadiths. Having a different conception of the context of the 

verse, the other does not limit the referents to infallible Imams, and holds that Imams are not 

the only referents of the phrase, citing some hadiths, which seems more plausible. Opposing 

Shia view about the verses, most Sunni scholars regard several other groups such as 

legitimate rulers, scientists, jurists, and people of Hall and Aqd (those whose opinions are 

what count) as the referents of the verses, citing some incomplete proofs which suffer from 

some shortcomings.  
 

Key words: Ulel Amr (those in authority), Sunni and Shia, most perfect referent, 

determinate referent, Surah Al-Nisa' (The Women) 
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سوره نساء  38و  95 اتیاالمر در آ یاول یمعناشناس یقیتطب یبررس
 نیقیفر دگاهیاز د

 1فتح اهلل نجارزادگان

 2روح اهلل شهیدی

 3سید راضیه توسل
 

 (02/3/99تاریخ پذیرش:  ؛29/01/95)تاریخ دریافت: 

  چكيده
است.   نیقیمورد نزاع فر  یشناسنساء به کار رفته و از نظر اصطالح ۀسور  38و  95 یۀتنها در دو آ« االمر یاول» ۀواژ 

 یاتیتو روا اقیبتر ست هیتانتد و بتا ت حمت  کترد  )ع(نیتنها بر معصوم 95 یۀرا در آ ریتعب نیمصداق ا عهیاز بزرگان ش یاریبس
 میرا بته دو دستته تقست انیعی، شت38 یتۀاصتطالح در آ نیمصداق ا نیی  تعنداپنداشته یرا ضرور «االمریاول»متعدد عصم. 

 نی  را مصتداق متعت )ع(.یتلزوم عصم. را استنباط کرد  و اه  ب ات،یو استناد به روا یدرون متن ۀبا ادل یگروه :کرد  اس.
 نیتبتر وتواز اشتتما  ا یاتیتروا ربود  و با ذکقائ  ن یانحصار نیبه چن اق،یمتفاوت از س یبا برداشت گرید  یاند و برخدانسته

ضتمن ماالفت. بتا  زیتستن. ناس.  اکثر محققان اهت   تریبه صواب نزد  رسدیاند که به نظر مح م راند  گرانیبر د  ریتعب
و اهت  حت  و عقتد را  هتانیچون حاکمان بر حتق، عالمتان، فق یمتعدد قیناتمام مصاد  یلیبا دال  ه،یدر هر دو آ عهیش دگا ید 

 روس.  ه ب رو ییهایاند که با کاستبرشمرد  االمریاول یبرا
 

 سور  نساء  ن،ی  مصداق اتم، مصداق متع ن،یقیفر  االمر،یاول :گاندواژیکل
  

                                                                                                                   

  Najarzadegan@ut.ac.ir -ی فاراب سیدانشگاه تهران ـ پرد  گروه علوم قرآن و حدیث استاد .1

  Shahidi@ut.ac.ir -ی فاراب سیدانشگاه تهران ـ پرد گروه علوم قرآن و حدیث  اریاستاد  .2

 Rtavassol.110@gmail.com -ی)نویسندۀ مسئول( فارب سیپرد  -دانشگاه تهران  ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو .  3
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 مقدمه. 1
 ست؛ین دهیپوش یبر کس نیمسلم ینیمستند معارف د  نیضرورت فهم قرآن به عنوان نخست

منحصـر بـود   ی)ص(نبـو  میتنهـا بـه تعـال یجهت پس از عصر رسالت که دانـ  اسـ م نیبد
آن در  ۀت ش کردند که ثمر  ینیعلوم د  شرفتیدر جهت گسترش و پ یاریعالمان و مفسران بس

 .  شودیم دهیاز قرآن د  افتهیروشمند و نظام  یبه فهم یابیدست
و  یگسـتردگ  یدگیـچیلـت پبـه ع یعلم لغت  شناخت واژگان و مفردات قرآنـ  یدایپ

یفهم قـرآن قـرار مـ یبرا ازیعلوم مورد ن نیتر مهم ۀخاص زبان عرب  در زمر  یهایژگیو  گرید 
مسـلمانان  انیـساز بوده و در فهم آنـان م انیجر  یقرآن ریواژگان و تعاب یبرخ انیم نی. در اردیگ

 ۀسـور  33و  59 یۀاصط ح در دو آ نیهاست. ا-از آن یکی االمریکه اول دهآم دهیاخت ف پد
یاولـ یو مصـداق یمفهوم ۀنشان از تفاوت گستر  اتیآ نیا اقینساء به کار رفته است. س ۀمبارک
 نیـخـ ف ا یریتفس اتیچون روا یقرائن برون متن یکه برخ دارد؛ حال آن هیدو آ نیدر ا االمر

 نیـهمنـوا نبـوده و ا گریکدیواژه با  نیمصداق ا نییدر تع زین نیقی. مفسران فر رساندیظهور را م
رو  پـژوه   نیـاز ا ؛منجر شـده اسـت ینیو معارف د  دیعقا ۀدر حوز  ییهاتشتت آرا به تفاوت

پـردازد  بـر آن  ینسـاء مـ ۀسور  33و  59 اتیدو واژه در آ نیا ۀسیحاضر ع وه بر آن که به مقا
اصـط ح  نیـاز ا حیصـح یفهمـ  یو بـرون متنـ یقرائن و شواهد درون متنـ یاست که با بررس

روشـمند بـه  یاآن به گونـه یو مصداق یتفاوت مفهوم ای یهمان نیارائه دهد و در مورد ا یقرآن
 .  ندیقضاوت بنش

 ( االمریاول آیۀ در اطاعت حق) نساء ۀسور 95یۀآ ليتحل. 2
ََ »متن آیه از این قرار است:   ََ ه ِطيُعوا اللَّ

َ
ِذيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
ْمهَِّ َيا أ

َ
َِلهْل اْم

ُ
ََ أ هوَ   ُُ ِطيُعهوا الََّّ

َ
أ

ََ اْلَيهْوِآ اِِْذهَِّ َ ِلهَ  ِمْنُكْم َفِإْن َتناَزْعُتْم ِفْل َشْلْ  َِ ه
ْنهُتْم ُتْمِمُنهوَن ِلاللَّ ُُ هوِ  ِإْن  ُُ ََ الََّّ  َِ

َُه ِإَلى اللَّ ٍء َفَُّدُّ
يًل  َِ

ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ََ أ  امبریـ! و پدیـخدا را اطاعت کن! دیاآورده مانیکه ا یکسان یا؛ (59)نساء/ َذْيٌَّ 

آن را بـه خـدا  د ینزاع داشت یزی! و هرگاه در چدی[ را اطاعت کنامبریپ یایخدا و اولواالمر ]اوص
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)کار(  نی! ادیدار  مانیا زی( اگر به خدا و روز رستاخدیبطلب یها داور)و از آن دیبازگردان امبریو پ
 .«است کوترین ان یشما بهتر و عاقبت و پا یبرا

 االمـریاولـ یو مصـداق ییمعنـا ۀبه گسـتر  دنیدر رس هیبستر  فضا و مورد نزول آ شناخت
 :میپرداز یمطلب م نیرو  نخست به ا نیرسان است. از اکمک

: آوردیمـ نیچنـ هیـمورد نزول آ ۀکه دربار  یجبر تابعبن از مجاهد یجمله نقل حسکان از
بـر  نـهیرا در مد شـانیا )ص(نازل شد  در آنگاه که رسول خـدا )ع(رمومنانیام ۀدربار  االمریاول
 «د؟یـگذار یزنـان و کودکـان وا مـ انیـمـرا در م ایـآ»عـر  کـرد:  ی)ع(خود نهاد و عل یجا

  0  ج0100  ی)حسـکان «؟یباش یموس یهارون برا ۀمن به منزل یبرا یستیخشنود ن ایآ»فرمود: 
 (  092ص

 ریسـا انیشأن نزول را در م نیود دارد که صّحت اوج یاما شواهد ؛است نیاز تابع مجاهد
 (011  ص0392. )نجارزادگان  کندیم دییذکر شده تأ هیآ نیا یکه برا یموارد

بـا  )ع(نیرالمـومنیو ام )ص(امبریـنـوع ارتبـاپ پ یشأن نـزول نشـان از همسـان نیا عبارات
 .گرددیو خ فت از آن استنباپ م تیدارد که مقام وصا )ع(و هارون ی)ع(موس

 هیآ هایبيبر مفهوم واژگان و ترک یمرور. 3
گفتـه « ذو»صاحبان اسـت و بـه واحـد آن  یبه معنا بیترک نیدر ا «یأول: »االمریاول -

. رودیمـردم و هماننـد آن بـه کـار نمـ عیـجم ی( و جز برا093  ص0  ج0999  ی)زاو شودیم
 (  021  ص0  ج0119  یدی)فراه

. شـأن   ب . فرمان  که جمع آن اوامر است؛أ در لغت در دو معنا کاربرد دارد: زین «امر»
 که جمع آن امور است. 

  یی)طباطبـا ند؛یاست که از خود شما یاالمریاول یمنکم: ظاهرًا ظرف مستقر به معنا -
 (.  921-923  ص1  ج0391

  0111فـار،  ست )ابنارجاع ا یو در اصل به معنا« ل ـو ـأ» ۀواژه از ماد نی: الیتأو  -
امـا همچـون  ؛(32  ص00  ج0101منظـور  ابـن ؛99  ص0102راغب اصفهانی   ؛059  ص0ج

همچون راغـب   یاست. برخ ییمعنا ۀگستر  یدارا زیکلمه ن نیا  یاز مفردات قرآن گرید  یبرخ
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يلً »عبارت    0102  یاند )راغب اصـفهانپنداشته ریمعنا و تفس نیکوتر ین یبه معنا ار  «أحسن تأَ
  2  ج0109 ر یــکث-انــد؛ )ابــنآن را بــه عاقبــت و ســرانجام کــار معنــا کــرده یاعــده .(99ص
 یبــه معنــا نجــایرا در ا «لیــتأو » یی( ع مــه طباطبــا009  ص01  ج0121  یفخــر راز ؛311ص

  1  ج0391  ییاز آن نشأت گرفته اسـت )طباطبـا ثدانسته که حکم مورد بح یمصلحت واقع
را  )ص(امبریو رد اخت ف به خدا و پ دهیزجاج را برگز  دگاهید  انیع الب( و صاحب مجم910ص

( 213  ص5  ج0391. )طبرسـی  نـدیکه خود افراد درصدد حـل آن برآاست بهتر از آن دانسته 
همان  یاقیس نین واژه در چنیا یمعنا رسدیدر هر صورت  با وجود اخت ف مفسران  به نظر م

اسـت کـه بـر  یو ثمـر جـهیو مقصود از آن نت استسازگارتر  زین هیاست که با ظاهر آ« عاقبت»
 (  3  ص0  ج0391  یی. )باباشودیکارها مترّتب م

گرفته لیأفعل تفض یرا به معنا« أحسن» ریتعب نجایهرچند مفسران در ا که نیا گرید  ۀنکت
 گـرید  اتیـو آ هیـآ نیـا اقیبه شهادت س رایز  ؛است حی( صحلیتفض ن)بدو  ینییاما افعل تع ؛اند

بـه حکـم عقـل  اطاعـت مزبـور  زیـنور و ن ۀسور  52و  50احزاب و  ۀسور  99و  99 اتیچون آ
تنهـا اطاعـت از خـدا   نـاً یّ متع یعنی ؛(211  ص09  ج0339  یآمل یاست )جواد ینییواجب تع

مطـرح  یتیمطلـب افضـل نیـدارد و در ا یپـدر  یکـیواجب است و عاقبت ن االمریرسول و اول
صـورت قائـل بـه خـوب  نیـدارد! و در ا یبرتر یگریاطاعت نسبت به کار د  مییکه بگو  ستین

 کار است. نیدر ا کیو عاقبت ن ریبلکه تمام خ ؛میاز اطاعت شو  ریغ یبودن کار

 هیدر آ االمریاول یمعناشناس. 4

 عهیش دگاهید. 1. 4
 و نیّ را مـراد و مصـداق متعـ )ع(امامـان معصـوم عه یشـ یبـه اتفـاق علمـا بیقر  تیاکثر 

 :  کنندیو آن را از دو راه اثبات م پندارندیم هیآ نیدر ا االمریاول یانحصار
 یبـرا نیمنؤمـ زینساء تجه ۀاز سور  هیچند آ نیا یکل اقیس: هی آ یمتندرون لیتحلالف. 
بـه  ژهیـبه طـور و  53 یۀ( در آ909  ص1  ج0391  ییاست. )طباطبا یامور داخل میجهاد و تنظ
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کرده اسـت. در  هیعادل توص یامانت و داور یادا ۀجامعه دربار  نیمسئول منان خصوصاً ۀتمام م
  یآملـ ی)جـواد دهـدیمردم را به اطاعت فرمان مـ آن  ییاجرا ۀپشتوان نیتضم یبرا زین هیآ نیا

  3  ج0391  یرازیاست. )مکارم ش یرهبر دربارۀ هیمفهوم آ ن یبنابرا ؛(210  ص09  ج0339
 (135ص

کـه در رأ، آن فرمـان بـه اطاعـت  دهـدیم لیتشک یمثلث هیآ ییابتدا گانه فرازسه نیفرام
ََ » یعیخداوند است در احکام تشر  ِطيُعوا اللَّ

َ
مطرح  )ص(امبری  سپس در طول آن اطاعت از پ«أ

وَ  »:شودیم ُُ ِطيُعوا الََّّ
َ
 ریـغ یکه وحـ یهمچون موارد؛ است یعیکه هم شامل اوامر تشر  «ََ أ

اطاعـت از  تیـو در نها ییو وال  یمجم ت قرآن و هم اوامر حکومت لیمانند تفص ؛ستا یقرآن
ْمَِّ ِمهْنُكْم »ذکر شده  االمریاول

َ
َِلْل اْم

ُ
اطاعت   یاز وح شانیبودن ا بینص یکه با توجه به ب «ََ أ

 (903و  909  ص1  ج0391  ییمتصور است. )طباطبا هیّ ها تنها در امور والئاز آن
  تنهـا )ص(و اطاعت از رسـول االمریامر به اطاعت از اولآن است که  تیحائز اهم ۀنکت

 یجـار زیـن االمـریاطاعت از اولـ یشده برا ادیتمام امور  جهیآمده  در نت «عوایأط» ریتعب کیبا 
  09  ج0339  یآملـ ی)جـواد یسـتسـازگار ن شانیجز با مقام عصمت ا یاطاعت نیاست و چن

ظـالم و خطاکـار باشـند  اطاعتشـان  یافـراد ایـاگر آنان فاقد عصـمت و  رایز  ؛(213-219ص
. االمـریاول ایاطاعت امر خداوند شود  دیبا ایصورت  نیمخالف اطاعت خدا خواهد شد و در ا

 )ص(امبریـو شـرپ پ دیـق ی  عصمت با الگو بودن بـبه ع وه( 011  ص2  ج0339پور  )بهرام
َِ »: دیفرمایکه خداوند متعال مچنان ؛شودیم میتحک زیامت ن یبرا هوِ  الله ُُ َُ َلَقْد ُهاَن َلُكهْم فهْل 

َوٌة َحَسَنٌة  ُْ  (20)احزاب/ «ُا
 ایـبود که جواز صدور خطا  قصور  یشامل کسان هیآ نیدر ا االمریاگر اول گر ید  یانیب به

کـه چنـان ؛ذکر شود دیّ امر اطاعت از آنان به صورت مق  بود ستهیاز آنان محتمل بود  شا ریتقص
وارد آمـده؛ امـا در قـرآن  نیاطاعـت از والـد رایبـ یدیـق نیعنکبـوت چنـ ۀسور  3 یۀدر مورد آ

وجود ندارد و در مـورد اطاعـت  یدیق چیه هب االمریاطاعت اول دییدال بر تق یحیتلم ای حیتصر 
روا گشـته  )ص(فرمان داده شده که در مورد اطاعت از خدا و رسـول صورتبه همان  شانیاز ا

 (010  ص9  ج0113  یاست. )صادق



 6، شمارۀ پیاپی9316پاییز و زمستان سال سوم، شمارۀ دوم،  تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 33
 

 

 

 تیـدر منصب امامت قرار داشته و مرجع )ع(تیگونه که اهل بهمان  گفت توانیم پس
 تیـکه حاکم رساندیم نیچن ه یو شرپ مذکور در آ دیق یدارند  اطاعت بجامعه را عهده ینید 
 است.  وندیدر پ شانیا گریبا شئون د  زین یاسیس

بـه  )ص(امبریـباور اسـت کـه پ نیبر ا هیامام: (اتی)استناد به روا یبرون متن لیتحلب. 
 انیـرا ب «االمـریاولـ» ریـمـراد از تعب )ع(تیـاهـل ب شـان یسـر قـرآن و بـه تبـع افّ و م   نیّ بعنوان م  

َُ : »ندیفرمایکه م )ع(از امام باقر حیاست با سند صح یتیاند؛ از جمله رواکرده َمََّ اللَّ
َ
َعهََّّ َ  -أ

ْنه -َجلَّ 
َ
َُ ِلَوََلَيِة َعِلْلٍّ، َ أ وَل ُُ َُ  َِ هِذيَن ُيِقيُمهوَن "َََّ  َعَلْيه هِذيَن آَمُنهوا الَّ ََ الَّ  َُ هوُل ُُ َُ  ََ  َُ ه ُكُم اللَّ ِلهيُّ ََ مها  ِإنَّ

ُعوَن  ُِ ُا ََ ُهْم  ُاَة  ََ ُيْمُتوَن الََّّ لَة  َُ  "الصَّ ه َمََّ اللَّ
َ
َا َمها ِههْلَم َفهأ ُُ ْمهَِّ، َفَلهْم َيهْد

َ
َِلهْل اْم

ُ
َََلَيَة أ ََ َفَََّض 

هاَة َ َُ هَلَة َ الََّّ ََّ َلُهُم الصَّ َما َفسَّ َُ ََّ َلُهُم اْلَوََلَيَة  ْن ُيَفسِّ
َ
َِ أ ََ آِل  َِ َُ َعَلْي ى اللَّ دًا َصلَّ ،  ُمَحمَّ هْوَآ َ اْلَحه،َّ الصَّ

َتاُه  ِلَ  ِمَن 
َ
ا أ َا َعهْن  َفَلمَّ ْن َيََّْتهدُّ

َ
َن أ ، َ َتَفهوَّ َِ ََ آِله  َِ َُ َعَلْيه ه ى اللَّ َِ َصهلَّ

وِ  اللَّ ُُ َُ  ُُ ، َضاَق ِلذِلَ  َصْد َِ
اللَّ

َُ  ِديِنِهْم  َحى اللَّ َْ ، َفأَ َُ َعََّّ َ َجلَّ لَّ َُ اَجَع  َُ  ََ ُه،  ُُ ُلوُه، َفَضاَق َصْد ْن ُيَكذِّ
َ
َِ  -َعََّّ َ َجلَّ  -َ أ َهها"  ِإَلْيه يُّ

َ
 يها أ

ْنََِّ  ِإَلْيَ  
ُ
ْغ ما أ وُ  َللِّ ُُ هاِ   ِمْن  الََّّ َُ َيْعِصُمَ  ِمهَن النَّ ََ اللَّ  َُ ُاَلَت ُِ ْغَت  ََ ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َللَّ   َ لِّ َُ"  ََ َفَصهَد

 َِ ْمَِّ اللَّ
َ
َُّهُ  َتَعالى -ِلأ ُْ َلُآ َيْوَآ َغِديَِّ ُذم -ِ  َِ السَّ  « ...َفَقاَآ ِلَوََلَيِة َعِلْلٍّ َعَلْي

ُكُم "نـازل کـرد:  نیفرمان داد و بر او چن ی)ع(عل تیرا به وال  امبرشیپ خداوند » ِلهيُّ ََ مها   ِإنَّ
 َُ هوُلَ... اللَّ ُُ َُ گـاه  تیـوال  قتیرا واجب کرد؛ آنان از حق االمریاول تی[ خداوند وال زیو ]ن "ََ  آ

کـه  گونـهکنـد  همـان ریآنان تفس یرا برا تیفرمان داد وال  )ص(نبودند  پس خداوند به محّمد
حضـرت دلتنـ   د یفرمـان رسـ نی. چون اکندیم ری]احکام[ نماز  زکات  روزه و حج را تفس

کننـد و دلتنـ  شـد و بـه خداونـد عـّز و جـّل  بیبرگردند و او را تکذ نیکه از د  دیشد و ترس
هوُ  "فرستاد:  یوح نیگاه خداوند چنرجوع کرد  آن ُُ َهها الََّّ يُّ

َ
هْغ  يا أ ه ...مها  َللِّ لِّ َُ ْنهََِّ  ِإَلْيهَ  ِمهْن 

ُ
 "أ

در روز  ی)ع(علـ تیـوال  یرا آشـکار سـاخت و بـه معّرفـ تیپس حضرت به فرمان خدا امر وال 
 (  03  ص2  ج0129  ینی)کل...« خم پرداخت و  ریغد

حـداقل  ایـدارنـد  یدر مجموع  تواتر اجمـال یبه لحاظ سند هیآ نیا دربارۀ عهیش ثیاحاد 
 نـانیهـا از معصـوم اطمبـه صـدور آن توانیرو  م نیاز ا ؛نداحیسند صح یها دارااز آن یاپاره
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عد محتواافتی و موافق بـا  گریکدیو همسو با  رندندا یتعارض گریکدیبا  اتیروا نیا زین یی. از ب 
. راننـدیسخن مـ االمریاول نیّ متع قیبه عنوان مصاد  )ع(نیبر وجوب اطاعت از معصوم هیآ رظاه
 است: ریبه شرح ز  اتیروا نیا یبندمیتقس

 :االم ریاول  نی  و متع  یبه عنوان مصداق انحص ار )ع(نیمعصوم حیصر یمعرف الف.
 ؛03  ص2  ج0129  ینـیشـده اسـت. )کل قیـتطب )ع(تیتنها بر اهل ب اتیاصط ح در روا نیا

  0  ج0395 ه یـبابو ابـن ؛039  ص0  ج0113 ه یـبابو -ابن ؛219-219  ص0  ج0331  یاشیّ ع
 ون یـحابـن ؛013  ص0101  یکوف ؛252و  250  ص0  ج0331  یاشیّ ع ؛251و  253  222ص

 (139  ص0103  یطبر ؛25  ص0  ج0335
 االمریاول ات یروا یدر برخ :گرید اتیآن با آ وندیدر پ االمریمصداق اول یمعرفب. 

«میآل ابـراه». آنان همان 0کرده است؛ همچون:  یمعرف ژهیو  یقرآن با اوصاف گرید  اتیرا در آ
کـه  نـدیهمان افراد  نانی. ا2... اندمیخدا و صاحب کتاب  حکمت و ملک عظ دهیکه برگز  اند

 شده است.  یمعرف تشانیمائده وجوب وال  مبارکه سوره 55 هیدر آ
 ن یثقلـ ثیماننـد حـد گرید  اتیدر روا االمریاول با اوصاف عترت: االمریاول وندیپ ج.

و  023  ص0  ج0335 ه یبابو شده است. )ابن ریعترت تفس گریکسا و نجوم با اوصاف د  ر یغد
ابـن ؛919-913و  909  905  صـ 2  ج0115  یه لـ ؛01-9  ص2  ج0129  ینیکل ؛021
 (199 و 193  ص2  ج0113 ه یبابو 

در  االمـریاولـ :)ص(با حقوق خداوند و رسول االمریهمانند دانستن حقوق اول د.
از  دهیخـود و رسـول  پسـند یانـد و خداونـد هرچـه بـراآمده )ص(امبریقرآن در کنار خدا و پ

 نیقـرار داده و بـه همـ زیـآنان ن ی(  برا10)انفال/ میاز غنا ی( و بخش9)حشر/ ءیجمله سهم ف
 (530  ص0399 ه یبابو -دانسته است. )ابن واجب زیاطاعت آنان را ن بیترت

 سّنت اهل دگاهید. 2. 4
حاکمـان بـر »از جملـه:  ؛دارنـد یاقـوال گونـاگون االمریسّنت در مورد مصداق اول اهل

« حاکمــان و عالمــان» ؛(990  ص2  ج0112قطـب   ؛521  ص0  ج0119  ی)زمخشــر« حـق
 ۀهم»( و 003  ص01  ج0121  ی)فخر راز« اهل حّل و عقد» ؛(291  ص5  ج0391  ی)قرطب



 6، شمارۀ پیاپی9316پاییز و زمستان سال سوم، شمارۀ دوم،  تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 33
 

 

 

دچـار  نـهیزم نیـدر ا زیـن شـانیا اتی(. روا91  ص3  ج0105  ی)آلوس «هیّ شرع تیصاحبان وال 
 ؛«)ص(خـدا امبریـپ یـۀفرمانـدهان منصـوب از ناح»تشتت و اخت ف فراوان اسـت؛ از جملـه: 

حـال  نی. با ا«نیس ط»و ...« ابوبکر و عمر و » ؛«)ص(امبریاصحاب پ» ؛«هانیعالمان و فق»
یو دستور به اطاعـت مطلـق از اولـ ستا یعیش ثیآنان همسو با احاد  اتیدسته از روا کیتنها 
 ی)ع(آنـان علـ نیاند که نخستخاص معنا شده یافراد االمریاول اتیروا نیدهد. در ا-یم االمر

 است. 
 اند:وارد کرده ریبه شرح ز  یاشکاالت االمریاول ۀدربار  عهیش دگاهیسّنت بر د  اهل

یمـراد از اولـ مییبگو  اگر :هیدر آ االمریبه اول یعدم اشتراط معرفت و دسترس الف.
بـه  یگفت که اطاعت از آنان مشروپ به معرفت و امکـان دسترسـ دیند  بااامامان معصوم االمر

اطاعـت را  هیاّما ظاهر آ ؛است طاقیبه ما ال  فیاز معرفت  تکل  یآنهاست و وجوب اطاعت پ
 (  001  ص01  ج0121  ینکرده است. )فخر راز یمشروپ به شرپ معرفت و امکان دسترس

 نیـبنـا بـر ا ؛نه شرپ وجوب ؛شرپ معرفت  شرپ واجب است  گفت  اوالً  دیپاسخ با در
واجـب باشـد. عـدم  زین االمریکه معرفت اول کندیاقتضا م االمریاط ق وجوب اطاعت از اول

امـام شـده اسـت.  بـتیسوء اعمال امت بوده که موجب غ لیبه دل زیبه امام معصوم ن یدسترس
 (933-939ص  1  ج0391  ییطباطبا)

 ر یغـد ن یثقلـ ثیمانند حـد یاتیو روا ریتطه ت یوال  یۀاز جمله آ یمتعدد اتیدر آ  اً یثان
 (939-939  ص1اند. )همان  جشده یبه ما معرف )ع(و ... امامان معصوم نهیسف

اسـت کـه در بـاور  نیـا اشـکال :ف رد کی جمع ب ر  ۀغیبا ص االمریاول قیعدم تطبب. 
بـه  هیـدر آ« االمر-یاول»که لفظ  و حال آن ستین شتریامام معصوم ب کی یدر هر عصر عه یش

 (001  ص01  ج0121  یصورت جمع آمده است. )فخر راز
  ال چنین است که امام معصوم در هر زمان اگر چه یـ  نفـر بـی  نیسـتئو این س پاسخ

مـردم یـ  زمـان را  ۀتنهـا وظیفـدهند و آیـه ها افراد متعددی را تشکیل میولی در مجموع زمان
 (111  ص3  ج0391  یرازیکند. )مکارم شیتعیین نم
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 االمـریرا بر اولـ )ع(امامان معصوم قیتطب اگر: هیبودن عبارات در آ گرسانیلزوم دج. 
َه إلهى اَلمهاآ: »فرمودیم هیآ دیبا م یر یبپذ   5  ج0391  ی)قرطبـ«. فإن تنهازعتم فهى شهىء فهَّدإ
 (290ص

 زیـاصـحاب اجمـاع ن ایـبر اهل حّل و عقد  االمریاول قیبر تطب یاهل سنت مبن دگاهید  بر
عّلت  نیدر تنازع  بد االمریبه اول هیعدم ارجاع آ نیکه ا اشکال وارد است؛ مضاف بر آن نیهم

جهت معقـول  نیاست؛ بد االمریاول نیهم نییتع )ص(امبرینزاع پس از رحلت پ نیاست که اول
بـا  االمـریاولـ حیاما پس از اثبات مصداق صـح ؛مرجع حل اخت ف باشد «هیمتنازع ف»  ستین
 33 یـۀکـه در آ چنـان ؛رنـدیگیها قـرار مـمرجع اخت ف زین شانی  ا)ص(امبریپ اتیو روا اتیآ

  0339  یآملـ یمطرح شـده اسـت. )جـواد )ص(امبریدر کنار پ االمرینساء رجوع به اول ۀسور 
 (250  ص09ج

 هادگاهید یابیارز. 3. 4
بر اهل  االمرینشان از انحصار مصداق اول یو هم برون متن یدرون متن ۀهم ادلّ  هیآ نیا در

 یآرا نـهیزم نیـامـا اهـل سـّنت در ا ؛مطلـب اسـت نیبـر همـ زین عهیدارد که اجماع ش )ع(تیب
 کیـخـود ندارنـد و تنهـا  یبر اثبـات مـدعا زین یمحکم و متقن لیدال  یو از طرف رددا یمتعدد
 زیـن عهیشـ دگاهیـاست. مناقشات اهل سنت بر د داستان  هم عهیش اتیات آنان با روایاز روا دسته

 59 یـۀدر آ االمـریاولـ نیّ مصـداق متعـ )ع(امامـان معصـوم جه یقابل پاسخ و ناتمام است؛ در نت
اطاعـت  ۀاست کـه دربـار  یها با همان ابعاد و شرائط و آثارنساء هستند که اطاعت از آن ۀسور 

  یاجتمـاع  یاسـیس تیاز جمله حاکم تیکه شامل تمام شئون حاکم یاطاعت ؛رسول خداست
 .است ینیو د  ییقضا

هرچند کـه در  ؛ستی اامر به قوت خود باق نیا زین )ع(عصر یحضرت ول بتیزمان غ در
و  ردیـگیالشرائط زمام امور را بـه دسـت مـجامع یهیدارد و فق انیجر  یآن دوران امور حکومت

امـر  ۀدر ادار  هیـفق تیـوال »چرا که  ؛اطاعت از او  همچون اطاعت از امام معصوم واجب است
پـس بـه موجـب  ؛(51  ص0393  ینی)خم« داشتند )ص(امبریکه پ درا دار  یتیجامعه همان وال 

امـا امـر معصـوم بـه اطاعـت از  ؛شـودینم هیآ نیشامل ا هیفق یول االمر یلزوم معصوم بودن اول
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کــه از طــرف  یاطاعــت کســان ی( و بــه عبــارت293  ص09  ج0339  یآملــ یداوســت )جــوا
 کـه نیـنـه بـه خـاطر ا  اسـتواجب   شوندیمنصوب م ی[ به مقامنیمع ی]با شروط نیمعصوم

 (  139  ص3  ج0391  یرازی. )مکارم شاالمرندیاول ندگانیبلکه چون نما ؛االمرندیاول

 نساء  ۀسور 33 یۀآ ليتحل. 9
ََ ِإلهىََ ِإ ا » هوِ   ُُ َُه ِإَلهى الََّّ دُّ َُ ََ َلهْو   َِ  اُعوا ِله

َ
َِ اْلَفْوِن أ

َ
ْمِن أ

َ
ْمٌَّ ِمَن اْم

َ
ْمهَِّ  جاَءُهْم أ

َ
َِلهْل اْم

ُ
أ

َبْعهُتُم ال َُ ََلتَّ ْحَمُته َُ  ََ َِ َعَلْيُكْم 
ََ َلْو َل َفْضُل اللَّ َُ ِمْنُهْم  ِذيَن َيْسَتْنِبُطوَن َُ الَّ هْيطاَن إِ ِمْنُهْم َلَعِلَم  «َلَّ َقِلهيًل شَّ

 (33)نساء/
 عی( آن را شـاقیـها برسـد  )بـدون تحقشکست به آن ای یروزیاز پ یکه خبر یو هنگام» 

 -دارنـد یکاف  یکه قدرت تشخ – انیشوایو پ )ص(امبریکه اگر آن را به پ-یدر حال سازند؛یم
گاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا بر شـما نبـود  جـز  یهاشهیبازگردانند  از ر  مسائل آ

 .«دیکرد یم یرویپ طانیاز ش یهمگ  یکم عده
نازل شد که اخبـار امـن  یکسان ۀدربار  هیمطلب اتفاق نظر دارند که آ نیمفسران بر ا اکثر

یمـردم منتشـر مـ انیـو آن را م دندیشـنیمـ  بـود نیمسـلم ینظام یرویکه مربوپ به ن یو خوف
( 390  ص2  ج0121 ه یـ)مغن .افشاکنندگان اخـت ف دارنـد نیا نییالبته مفسران در تع .کردند

  3ج تـا یبـ  ی/ طوسـ31  ص9  ج0113  ی)ابوالفتـوح راز داننـدیمـ نیمنافق را شانیا یبرخ
کـه بـه  یفـیشـمرد کـه اراجیبـر مـ یمانیاال  فیچون ع مه آنها را افراد ضع یو برخ (292ص
  شـدیسـاخته و پرداختـه مـ نیمنؤمـ نینفاق و خ ف در ب جادیا یآنها برا یادیکفار و ا ۀلیوس

  0391  یی. )طباطبـاکندیبا داستان بدر صغرا مطابقت م فهیشر  یۀآ ن یا بربنا  ؛کردندیمنتشر م
 (  23  ص5ج

 هیآ یهابیبر مفهوم واژگان و ترک یمرور. 1. 5
( و 231  ص2  ج0119  یدیـاشـاعه )فراه یبـه معنـا «عیذ» شهیر کلمه از  نیاذاعوا: ا -

« بـاء»بـا  نیخود و همچن یلفظ به خود نی( ا99  ص3  ج0101منظور  )ابن .افشا کردن است
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قابـل ذکـر اسـت کـه «. اذاع به» نیو همچن« اذاعه»شود: یکه گفته م چنان ؛گرددیم یمتعد
 (  210  ص1ج تا یعاشور  باست. )ابن یهمراه دیکأ ت یبرا« باء»آمدن آن با 

از  یبـه حـالت ایـبه ذات خـود  ءیبرگرداندن ش یو به معنا« ردد» ۀشیواژه از ر  نیرّد: ا -
 (  313  ص0102  یاحوال  است. )راغب اصفهان

 یکه از قعـر چـاه هنگـام دانندیم یو آن را آب است« نبط» ۀکلمه از ماد نیاستنباپ: ا -
دال بـر  یبـه طـور کلـ ایـ( و 139  ص9  ج0119  یدیـگـردد )فراه ظـاهر  شـودیکه حفر مـ
واژه را خـروج  نیـاصـل ا ی( مصـطفو 330  ص5  ج0111فـار،  است. )ابـن ءیاستخراج ش

آن  قیو اسـتخراج آب از چـاه را از مصـاد  دانـدیمـ گرید  زیقعر چ ایاخراج آن از درون  ای ءیش
اسـتخراج  یاسـا،  اسـتنباپ بـه معنـا نیـ( بـر ا29  ص02  ج0393  ی. )مصطفو کندیذکر م

  یی. )طباطبـاییو شناسـا زییـتم ۀاز حال ابهام بـه مرحلـ یو رأ هیچون حکم  نظر  ؛است یزیچ
 (30-31  ص5  ج0391

 نساء ۀسور 33 یۀدر آ االمریاول یمعناشناس. 2. 5

 عهیش دگاهید. 1. 2. 5
 عمده دارند:  دگاهیدو د  هیآ نیدر ا «االمریاول»مصداق  نییدر تع عهیش عالمان

 اولواالمر یو انحصار  نی  ، مصداق متع)ع(تیاهل ب. 1. 1. 2. 5
اخبار امن و خـوف را بـه  ه یآ اقیبر اسا، س ییطباطبا ع مه ی:درون متن لیتحلالف. 

یمـ )ع(و ائمـه )ص(امبریـکه دخالت در آن را تنهـا شـأن پ شمردیحسا، و مهم بر م یاگونه
عالمـان  ۀو مداخلـ یاسـیس یهاو رشته شهیاست با ر  یاوند اخبارچرا که مورد سخن خد ؛داند

توانسـت موجـب -یمـ  انـدبـوده محـد  ایـمتکلم  ه یصدر اس م که تنها فق یعلما خصوصاً 
 59 یـۀرا همچـون آ هیـآ نیـدر ا االمریشود؛ لذا مصداق اول یاجتماع یو ضررها یاتیمفاسد ح

 (30  ص5  ج0391  یی. )طباطباداندیم نیتنها منطبق بر معصوم
به حصول علـم اسـت؛ چـرا  نیقیمبحث  )ع(نیانحصار مصداق بر معصوم لیدال  گرید  از

 ریـعلـم جـز از غ نیـا نـاً یقیاسـت و  االمریکه خبر قاطع خداوند  حصول علم با رّد امور به اول
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مسـتلزم  یعلمـ نیبـه چنـ یابیدسـت ن یـبنـا بـر ا د؛یآیمعصوم )به علت جواز خطا( به دست نم
 ؛19  ص2  ج0101شـهر آشـوب  شود. )ابـن-یم افتی )ع(تیب هلعصمت است که تنها در ا

 (  293  ص3ج تا یب  یطوس
 نیآنها را در چن توانیفراوان است که م دگاهید  نیا دیمؤ  اتیروای: برون متن لیتحلب. 

 ارائه نمود: یقالب
 االمـریمصـداق اولـ ات یـروا ی: در برخـاالمـریبه عنوان مصداق اول )ع(ائمه یمعرف .0

  0  ج0335 ون یـح. )ابـن)ع(تیـاهـل ب گـرید  یاع م شده اسـت و در برخـ )ع(نیرالمومنیام
 ؛093  ص0129  یلمـید  ؛199  ص0105  یطبـر ؛291  ص0  ج0331  یاشیّ ع ؛29و  21ص

 (005و  001  ص0101  یکوف ؛252  ص0  ج0113  یطبرس
بـر  ه یآ نیا انیدر ضمن ب اتیاز روا ی: تعداد)ع(ائمه با شئون مرتبط با هیدادن آ وندیپ .2

چـون: علـم بـه  ییهـایژگـیاشاره دارنـد. و   که با آن مرتبط است )ع(تیاز اهل ب ییهایژگیو 
قرآن  علم به جوانب مختلف کتاب خـدا از  لیاهل علم بودن  علم به تأو  ن یح ل و حرام و د 

  0335 ون یحابن ؛291  ص0  ج0331  یاشیّ و ناسخ و منسوخ و ... )ع متشابهجمله محکم و 
ــ ؛21  ص0ج ــامل ؛31  ص99  ج0113  یمجلس ــر ع ــن ؛090  ص29  ج0119  یح ــعبه اب ش

 (253  ص0103 د یمف ؛031  ص0111  یحران
در عبارت « رحمت»و « فضل» تیروا نی: در چند)ع(بر ائمه هیفقرات آ گرید  قیتطب .3

َُ  ََ َلْو َل» ْحَمُته َُ  ََ َِ َعَلهْيُكْم 
  0113  یشـده اسـت. )مجلسـ )ع(نیحمـل بـر معصـوم «َفْضُل اللَّ

 (  290و  291  ص0  ج0331  یعیاش ؛121  ص35ج
ْمهَِّ ِمهْنُكْم...» هیبا آ هیآ نیکردن ا نیهمنش .1

َ
َِلهْل اْم

ُ
ََ أ هوَ   ُُ ِطيُعوا الََّّ

َ
ََ أ  ََ ِطيُعوا اللَّ

َ
 «... أ

کـه  دیآیبر م یتینساء از روا ۀسور  33و  59 یۀدر دو آ االمریداق اولمص ی(: همانند59)نساء/
  ینـیامـر شـده اسـت. )کل 59 یۀاست که به اطاعت آنان در آ یاالمر-یمفاد آن رّد امور به اول

 (  29  ص2  ج0129
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 االمریامام معصوم، مصداق اتم  و اکمل اول. 2. 1. 2. 5
 نیـآن بزرگـواران مصـداق اتـّم ا شان یدن او در دستر، بو  )ع(زمان حضور معصومان در

. انـدمهـم  نیـدار ابزرگان علما عهده شان یطبق فرمان خوِد ا بت یاما در زمان غ ؛رجوع هستند
 ی( البتـه منظـور هـر عـالم219  ص9  ج0113  یصادق ؛330  ص0  ج0339  یکرمان یاثی)غ

و توان تحلیـل اخبـار  استاست که در متن حکومت  یالشرائطجامع فقیهبلکه مراد  ؛ستیهم ن
 یبـرا یو صـدور فرمـان نظـام یاجتمـاع - یسیاسـ یسـازدشمن  تصـمیم یجن  و رفتارها

 ی. )جـوادسـتدرست با دشمن و دفاع از دین  آبـرو  جـان و مـال مسـلمانان را دارا یرویاروی
 (911-913  ص09  ج0339  یآمل

 ند از: اگروه عبارت نیا لیدال 
جنـ   انیـتنها امر امن و خوف در جر  هیآ نینزول ا مورد: هیآ یدرون متن لیتحل. الف
حوادِ  روزانـه  گونهنیاست و ا یو مقطع یو حواد  جزئ یدر موضوعات خارج یو روشنگر

 نجــا ی( از ا911-913  ص09  ج0339  یآملــ یکارشــنا، هوشــمند اســت. )جــواد ازمنــدین
کـه  یداخلـ یانـهیعنـوان قر  هبـ« اطاعت مطلـق»نساء که در آن  ۀسور  59 یۀبا آ هیآ نیتفاوت ا

( و عدم وحدت موضوع دو 951  ص09)همان  ج شودیمشخ  م  مستلزم عصمت مطاع بود
 .شودیدر آنها شناسانده م «االمریاول»تفاوت مصداق  یاز علل اصل یکیبه عنوان  هیآ

 االمـریاز علل معصـوم بـودن اولـ یکیبه حصول علم را  نیقیگروه اول  که نیمورد ا در
وجـه  نیتـر یعـال  یو تعّبـد یفقهـ ۀگفـت: صـرف نظـر از ادلـ دیبه اختصار با زین  اندخوانده

 دیـبا یآل  کس دهیبه آن ا یاما در زمان عدم دسترس ؛معصوم است تیحاکم یحکومت اس م
تقـوای سیاسـی و کـه در آشـنایی بـه قـوانین  در تقـوا و از جملـه  دزمام امور را بـه دسـت گیـر 

سـن تـدبیر و مـدیریت جامعـه   اجتماعی  در رعایت عـدالت اجتمـاعی  اجـرای قـوانین  در ح 
برخورداری از مهارت در عمل و شناخت راهکارهای عملی اجرای قوانین و هم در مقام مبارزه 
با شیطان و هوای نفس و ترجیح مصالح اس م و مسلمین بر منافع فردی و گروهی  بـر دیگـران 

حّد ممکن برسـد. )مصـباح  نیاو به کمتر  یاحتمال یخطاها زانیتا م ؛رتری و تقدم داشته باشدب
 (  011  ص2اس م  ج یاسیس هی  نظر 0390  یزدی
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 یرجوع به متخص  آن است و اطاعت از ولـ یعق  در هر مورد ۀر یکه س مضاف بر آن
؛ اسـت یبا وجود احتمال خطا و عدم عصمت  ضـرور یحت ینیامور د  رشنا،به عنوان کا هیفق
 وجود ندارد. بتیدر دوران غ یاسیو س یاحکام اجتماع یاجرا یلیامکان تعط رایز 

روایاتی است که داللـت بـر  دگاه یاین د  ینقل لیدال  نیتر مهم ازی: برون متن لیتحلب. 
به ویـژه مسـائل قضـایی و اخت فـات حقـوقی   ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی

ابوخدیجـه و توقیـع شـریف کـه در  ۀحنظلـه و مشـهور عمربن ۀدارد. در میان این روایات  مقبول
قابل استناد است و تشکی  در سند چنین روایـاتی  یوببه خ  یعقوب صادر شدهبنپاسخ اسحاق

گـذرا بـه  ی  نگـاه0390  یزدیـکه از شهرت روایی و فتوایی برخوردارند  روا نیست.)مصـباح 
 ( 99ص ه یفق تیوال  هینظر 

روات »و  پردازنـدیمـردم در اخت فـات مـ فیـتکل انیـبه ب اتیروا نیدر ا )ع(نیمعصوم
خود و حّجت خود بر خلـق  نیرا منصوب« )ع(تیافراد آشنا با علوم و معارف اهل ب»و  «ثیحد
  0100  یطوسـ ؛209  ص9  ج0119  یطوسـ ؛099  ص0  ج0129  ینـیاند. )کلکرده یمعرف
 (311  ص0119  یعلبنحسن ؛290ص

 پاسخ داد: نیچن توانیگروه اول م یمورد ادله نقل در
تنهـا   االمرنـدیبه عنوان مصداق اول )ع(نیمعصوم یکه ناظر به معرف اتیدسته اول روا .0

نـه  ؛باشـند ریشـده در مقـام تفسـ ادیـ ثیانحصار قابل استنادند که احاد  یادعا یبرا یدر صورت
 (951  ص09  ج0339  یآمل یمصداق کامل. )جواد انیو ب قیتطب

علم به ح ل و حرام   )ع(تیاهل ب یعلم تیبر مقام مرجع یمورد دوم به نوع اتیروا. 2
ک قرآن  محکم و متشابه  ناسخ و منسوخ و ... لیتأو   دیـبا زیـالبته در همـان مـورد ن .دارند دیتأ

مصـداق کامـل  انیب یدر پ زیآنها ن ایانحصار دارد  )ع(تیشئون به اهل ب نیا ایشود که آ یبررس
اشـعار بـه  اتیـروا نیـگفـت کـه ا دیـبا زیهستند. حال  به فر  انحصار مصداق در آن امور ن

و  یامـا مـورد سـخن مـا اسـتنباپ در شـئون اجتمـاع ؛به طور عـام دارنـد یانیوح میاستنباپ تعال
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 گـریو وجود اخت ف قابل اشتمال بر افراد د  ریّ در موارد تح به طور خاص است و به نظر یاسیس
 .  باشدیم زین

مصـداق باشـند و  قیهمچون مورد اول اگر از سنخ تطب زیدسته سوم و چهارم ن اتیروا. 3
را برسـانند.  )ع(نیبـه معصـوم هیـانحصـار فقـرات آ یمعنـا تواننـدینم گرید   یمفهوم رینه تفس
 (993و  951  ص 09  ج0339  یآمل ی)جواد

ت دگاهید. 2. 2. 5  اهل سن 
 دارند؛ از جمله: االمریمصداق اول رامونیپ یگوناگون یآرا زیسنت ن اهل

  ی)طوسـ داننـدیمـ هاهیآنان را فرماندهان سر  یو ابوعل یّد س   د یز همچون ابن یبرخ. 0
تـ   جـز سرپرسـتی کـه امـرای ار  حـال آن ؛(005  ص5ج تا یب  ی/ طبر293  ص3ج تا یب

مسئولیتی ندارنـد  گریای خاص یعنی جنگی که پی  آمده  د سربازان خود  آن هم در ی  واقعه
و تحلیـل  یریزنه برنامه ؛هستند یشأن اجرای یافراد دارا نی( و ا30  ص5  ج0391  یی)طباطبا

 (919  ص09  ج0339  یآمل یجامعه. )جواد یمسائل فرهنگ
 یهـا را علمـا و فقهـاو زجـاج آن حینجـیابـابن ج یجر چون حسن  قتاده  ابن یبعض. 2
 ۀنظـر هـیچ تناسـبی بـا آیـ نی( اما ا290  ص5  ج0391  یاند؛ )قرطببرشمرده )ص(امبریم زم پ

گاه  طور که گذشتشریفه ندارد: زیرا همان در صـدر اسـ م در حـد همـان  ژهیعلما به و  یآ
ذو ابعـاد  یفـرد  اسـت هیـکـه مـورد نظـر آ یین بود و حّل امورد  لفقه  حدیث  قرائت و اصو 

   (30  ص5  ج0391  یی. )طباطباطلبدیم )ع(نیهمچون معصوم
  یهستند؛ )ثعلبـ ی)ع(مانند ابوبکر  عمر  عثمان و عل یند که مراد افراداقائل یاعده .3

گفت که هیچ دلیل قطعـی از  دی( در پاسخ با999  ص0  ج0121  یبغو  ؛350  ص3  ج0122
بـر فـر  صـ حیت  ی( و حت32  ص5  ج0391  ییاّدعا نیست )طباطبا نیکتاب و سنت بر ا

شـود کـه دسـتور یآن چهار نفر دانستن موجب م ی  حکم آیه را منحصر به زمان زندگنهاآ ۀهم
 ( 919  ص09  ج0339  یآمل یشود. )جواد یقرآن عمً  تاریخ مصرف آن منقض

هم آنـان   زیرا اوالً  ؛این وجه نیز صحیح نیستاما ؛ دانسته اند اهل حّل و عقد شماری .1
نهادهـا و  یالبّتـه برخـ .رخـت بربسـته اسـت یاند و هم آن شـیوه از جوامـع کنـونمنقر  شده
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 یسـاالرهـا بـه مـردمتوانند مشابه جریان اهل حّل و عقد باشند که گـاه از آن شـیوهیها مارگان
 نیـاهل حّل و عقد في الجمله به صواب نزدی  اسـت؛ امـا ا مالبنا بر این احت ؛شودییاد م یدین

 ( 919  ص09  ج0339  یآمل ی. )جوادرسدینم عهیش دگاهید  تیبه جامع زیاحتمال ن

 هادگاهید یابیارز . 3. 2. 5
 انـد؛ )ع(نیقطعًا معصـوم هیآ نیدر ا االمریبر آن است که مراد از اول عهیش یعلما اجماع

اتـم.  ایباشد  نیّ است که مصداق  متع نیا  کندیم میکه آنها را به دو گروه تقس یزیاما وجه تما
مورد دوم است؛ چرا   نمودیم ترکیکه به صحت نزد  یمورد دگاه یبا از نظر گذراندن هر دو د 

امر حاضـر  یول  یبه ارجاع هر روزه در حواد  جزئ ازیعصمت ندارد و ن یآن اقتضا اقیس هک
 .  طلبدیم

  اوالً  :انحصار مصداق بودنـد دیکه بعضًا مؤ  زین یمتعدد اتیدر مورد روا گر ید  یسو  از
  اً یـمصداق کامـل و ثان انیب ایبودند  یمفهوم ریدر جهت تفس اتیروا نیکه ا افتی نانیاطم دیبا
و  اتیـآ لیـاسـتنباپ احکـام  تأو   ینـید  تیـچـون مرجع یشد و موارد لیقائل به تفص توانیم
 یو اجتماع یاسیس یهایریگمیدانست و تصم )ع(تیرا مخت  به اهل ب ستد نیاز ا یواردم

اهل اسـتنباپ ارجـاع داد و بـا  یبه حوزه تخصص -به امام معصوم یدر صورت عدم دسترس –را 
ُصهو ِ » تیـم ک قـرار دادن روا

ُ
يهع َعَلْيَنها ِإْلَقهاُء اْم ْفَِّ   29  ج0119  ی)حـر عـامل« ََ َعَلهْيُكُم التَّ

 و فروع را از اهل تخّص  آن گرفت. )ع(از ائمه را اتی( کل92ص
 هیـآ نیـدر ا االمـریاولـ یاظهار داشـت کـه اصـط ح قرآنـ توانیگفته م  یمطالب پ از

در  عتـاً یامـا طب ؛شودیم زیالشرائط نجامع هیمعصوم  شامل فق بتیدر زمان غ نیشیپ یۀبرخ ف آ
 ی)عصمت( و نقل یعقل لیدل یبه مقتضا شان یدستر، بودن ا و در)ع( نیزمان حضور معصوم

 به آنها رجوع کرد.  دیبا ینیو چه در احکام د  یچه در حواد  اجتماع
برتـر  دگاهیـشـد و د  یبررسـ عهیشـ یپاسخ علما زیت گوناگون اهل سّنت نیامورد نظر  در

 .دیمشّخ  گرد 
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  . نتایج6
بـر  عهیشـ ینسـاء علمـا ۀسـور  59 یـۀدر آ المـرایاولـ ریمراد خداوند از تعب نییمنظور تب به

انـد کـه بـه جـز اهـل عصمت آنها را اسـتنباپ کـرده االمریاسا، فرمان به اطاعت مطلق از اول
بـر  زیـن هیـآ نیـا لیـذ حیو صر  حیمتعدد  صح یریتفس اتیندارد. روا یمصداق خارج )ع(تیب

جـامع هیـبـر فق ریـتعب نیـشمول ا یکه حت یبه طور ؛ندامّتفق )ع(نیمعصومانحصار مصداق بر 
 .  دیآیمعصوم به دست نم بتیالشرائط در دوران غ

گروه از آنـان   کیدارند که به جز  یفیگوناگون اما ضع یمورد آرا نیدر ا زیسنت ن اهل
بـه  یچـون عـدم اشـتراپ معرفـت و دسترسـ یو مناقشـات یسـتموافـق ن عهیشـ دگاهیبا د  نیر یسا
 هیـبـودن عبـارات آ گرسـانیفرد و لـزوم د  کیجمع بر  غهیبا ص االمریاول قیعدم تطب االمر یاول

 رو به روست. یکه هرکدام با پاسخ دانوارد کرده
را تنهــا  االمــریمــراد از اولــ عه یشــ یعلمــا یگفــت کــه برخــ دیــبا زیــن 33 یــۀمــورد آ در

حـّل  یکـه بـراانـد دانسته یچنان شأن یرا دارا شانیا اق یبر س هیو با تک دانندیم )ع(نیمعصوم
و  داننـدیرجوع و حصول علم مـ ستهیرا شا )ع(تیامور مربوپ به اخبار امن و خوف تنها اهل ب

 اند. خود به گواه آورده یاثبات مدعا یرا برا یاتیروا
بـه رجـوع  ازیـکـه ن اندپنداشته یرا مربوپ به حواد  مقطع هیمورد نزول آ گر ید  یادسته
الشـرائط را جـامع هیـفق  یحکومـت اسـ م انیـو در جر  بتیدر دوران غ نیبنا بر ا ؛مکرر دارد

چـرا کـه از  ؛انـدمصداق دانسته و حصول علم را متوقف بر وجود عصـمت نکـرده نیمشمول ا
فاصـله را بـا  نیتـر کـم بـت یدر زمـان غ یفـرد نیعلم و تقواست و چن هیفق یول ییشرائط ابتدا

 یبـرون متنـ لیدر دال  زیگروه ن نیواجب است. ا یاز وعق  اطاعت  ۀر یو بنا بر س ردمعصوم دا
اهـل  ثیروات حـد»  مـردم را بـه )ع(نیاند که در آنهـا معصـومتمسک جسته یاتیخود به روا

تـر خود را قابـل قبـول أیگروه اول ر  ۀو با پاسخ به ادل نداارجاع داده نیمع یبا شرائط« )ع(تیب
انـد کرده انیب یقابل دفاع ریمتعدد  نا استوار و غ قیمصاد  هیآ نیا لیذ زی. اهل سنت نانندینمایم

 اند.بدان پاسخ داده عهیش یکه علما
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صـاحبان کـار و  یبـه معنـا هیدر هر دو آ «االمریاول»  گفت دیبا نیشیتوجه به موارد پ با
 نیـمنتهـا بـا ا .مـردم و شـئون مختلـف آن هسـتند یدر امور زندگ اریشأن است که صاحب اخت

دوم  یـۀاختصـاص داده اسـت و در آ )ع(تیشأن را به اهل ب نیاول  خداوند ا یۀتفاوت که در آ
 اند.الشرائط قائل شدهجامع هیفق یرا برا یشأن نیچن   یخو  اتیدر روا )ع(تیاهل ب

فرمـان بـه کـه  یـهشأن نزول بـا ظـاهر آ نیا یشواهد عبارت است از: سازگار نیاز جمله ا
بر  یاهل سّنت مبن اتی  موافقت با روا)ع(تیاهل ب اتیبا روا نیهمچن و می دهد اطاعت مطلق

 و .... ی)ع(بر اطاعت مطلق از امام عل )ص(امبریدستور پ
 یگونـاگون قیرا بـر مصـاد « امـر»مـراد از  هیـآ نیخود در ا یهامفسران بر اسا، پنداشته

صاحبان شـأن  یاند و برخکرده یرا فرماندهان و حاکمان تلق االمریاول یبرخ :اندمنطبق دانسته
 و ...

 یامر  شودیبرداشت م االمریعصمت که از فرمان مطلق خداوند به اطاعت رسول و اول
دال  عهیذکر است که قول شـ شایان ماا ؛بوده است یعیخصوص مفسران ش ۀاست که مورد اشار 

 زیـرگ اهـل سـنت نمفسـران بـز  انیـتفّرد نـدارد؛ بلکـه در م االمریبر لزوم عصمت در مورد اول
بنـا بـر  ؛اسـت افتهیرا از فر  اطاعت در  االمریحکم به عصمت اول  یچون فخر راز یشخص

 نیـبـر ا اتیآ یبرخ معصوم است. نییو تع قیدر تطب نهیزم نیدر ا سنتو اهل  عهیتفاوت ش ن یا
 ( و ...2جمعه/؛ 11گرند )نحل/نشانه )ص(امبریشأن پ

 نیـمصـداق ا )ع(تیکه اهل ب دیآیبر م نینساء  چن ۀسور  51 یۀآ لیذ یریتفس اتیاز روا
هـا  مـورد مقـام امامـت بـدان یکه بـه جهـت اعطـا ی؛ همان افراداندمیو همان آل ابراه اندهیآ

 «امبرانیـوارثـان پ»و « اهـل ملـک»بـه صـراحت خـود را  شانی. ااندفتهرشک و حسد قرار گر 
اند کـه بـا کتـاب و شـده یمعرفـ یهمان کساناالمر -یاول زین گرید  یتیاند. در رواکرده یمعرف

 یاافراد مفتـر  الطاعـه مانه )ع(تیاهل ب ن ی؛ بنا بر اگرانیو مورد حسد د  اندحکمت مقرون
 .  نداگرانینساء مورد رشک د  ۀسور  51 یۀهستند که در آ
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 نیـ؛ اما در ای)ع(انحصار مصداق آن به امام عل تگریحکا زین هیآ نیا لیذ یریتفس اتیروا
شـأن  راند کـه خداونـد دبرشـمرده شـده یهمـان افـراد )ع(تیاهل ب یتیدر ضمن روا زیورد نم
 ورشیـاز  یهمچـون اخبـار حـاک سوره مائده را نازل فرمـود. 55 یۀنساء و آ ۀسور  59 یۀآ شانیا

 داشت. یدر پ یآنها مفاسد ۀدیبر دشمنان که انتشار نسنج نیمنؤم یروزیپ ای نهیدشمن به مد
 ریو ضـم دانـدی( مـ30)نسـاء/«ََ َيُقوُلوَن َطاَعهة» ۀرا عطف به جمل هیآ نیا زیعاشور نابن

 نیرا در مورد منـافق هیآ نیا اق یبا توجه به س نیو بنابرا دهدیارجاع م ن یشیجمع را به ضمائر پ
 .  داندیم

سـال  کیدر آستانه بدر صغرا ] نیترساندن مسلم یرا برا یاشجع مسعودبنمینع ان یابوسف
 یدادن قـدرت و تجهیـزات نظـام فرسـتاد و او بـا بـزرگ جلـوه نـهیپس از جن  احـد[ بـه مد

عیم گروه یحمله به اردو یآنان برا یمشرکان  از آمادگ از مـردم  یمسلمانان خبر داد. گزارش ن 
بـه نه تنها نترسیدند  بلکه بر ایمانشان نیز افـزوده شـد و  یمؤمنان واقع یکرد؛ ول زلزلمدینه را مت

 .خدا تکیه کردند
مورد اخت ف مطرح بود که  یسوره نساء پس از مسئله اطاعت  رّد حکم شرع 59 یۀدر آ

اسـت  یمربوپ به خبر ه یآ نیاّما رّد در ا ؛در آن دست نداشت یکس )ص(از خدا و رسول ریغ
 االمـریرّد امـر مربـوپ بـه رسـول و اولـ نیو لذا ا کردندیمنتشر م نیمسلم انیسازان م عهیکه شا

 اتحاد موضوع ندارد. هیدو آ نیرّد در ا ن یخداوند متعال ذکر نشد؛ بنا بر ا از یاست و نام
رنـد ندا ییآشنا ثیبا حد که اص ً  ستین ینیمحدث ثیحد انیروشن است که مراد از راو 

را مطـابق حکـم  ثیمورد نظرنـد کـه بتواننـد حـد یبلکه اشخاص ؛اندانتقال دهنده کیو صرفًا 
 باشد. هیشخ  مجتهد و فق که نیمگر ا  ستیممکن ن نیدهند و ا  یس م تشخا یواقع

 . منابع7
 فوالدوند. یترجمه محمد مهد م یقرآن کر  .0

: مکتبة یعربستان سعود .محقق: اسعد محمد الطیب .میالقرآن العظ ریتفس (.ق0109)محمدبنحاتم  عبدالرحمن یابابن .2
 نزار مصطفی الباز.
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-عبد الله الجمعة و محمدبنمحقق: حمدبن .و اآلثار ثیاألحاد  یالمصنف ف (.ق0125)محمدبنعبد الله بة یش یابابن .3
 : الرشد.ا یر  .دانیلح میابراه

 .یتهران: کتابچ ی.األمال (.ش0399ی)علمحمدبن ه یبابو ابن .1
 .نیالمدرسقم: منشورات جماعة  ی.اکبر غّفار ی: علحیتصح .الخصال (.ق0113)ـــــــــــــــــــــ .5
 .یداور یقم: کتابفروش .علل الشرائع (.ش0335)ـــــــــــــــــــــ .9
 تهران: نشر جهان. ی.الجورد ی: مهدحیتصح .عیون أخبار الرضا علیه الس م (.ق0393)ـــــــــــــــــــــ .9
 .هیتهران: اس م ی.اکبر غفار ی: علحیتصح .کمال الدین و تمام النعمة (.ق0395)ـــــــــــــــــــــ .3
 الس م. همیعل تیقم: موسسه آل البی. ضی: آصف فحیتصح .دعائم اإلس م(. ق0335)محمد مغربیبنحیون  نعمانابن .9

 ی.اکبر غّفار ی: علحیتصح .و آله هیالله عل یتحف العقول عن آل الرسول صلّ  (.ق0111)علیبنشعبه حّرانی  حسنابن .01
 .نیقم: جامعه مدرس

 .داریقم: انتشارات ب .متشابه القرآن و مختلفه (.ق0101ی)علآشوب  محمدبنشهر ابن .00
 .خی: موسسة التار روتیب .ریو التنو  ریالتحر  )بی تا(.طاهرعاشور  محمدبنابن .02
 .یقم: مکتب االع م االس م .محقق: عبدالس م محمد هارون .معجم مقاییس اللغة (.ق0111)فار،فار،  أحمدبنابن .03
 .ةی: دار الکتب العلمروتیب .تحقیق: محّمد حسین شمس الدین .میالقرآن العظ ریتفس (.ق0109)عمربنسماعیلکثیر  اابن .01
: دار الفکر للط عة و النشر و روتیب ی.داماد ریم نی: جمال الدحیتصح .لسان العرب (.ق0101)مکرمبنمنظور  محمدابن .05

 دار صادر. –التوزع 
تحقیق: محّمد جعفر یاحقی و  .القرآن ریتفس یرو  الجنان و روح الجنان ف (.ق0113)علیبنابوالفتوح رازی  حسین .09

 های اس می آستان قد، رضوی.مشهد: بنیاد پژوه  .محّمد مهدی ناصح
: دار الکتب روتیب .ةیعط یعبد البار یمحّقق: عل .میالقرآن العظ ریتفس یف یروح المعان (.ق0105)آلوسی  سید محمود .09

 .ةیالعلم
 .ینیامام خم یو پژوهش یقم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  موسسه آموزش .قرآن ریتفس خیتار  (.ش0391)اکبر یعل  ییاباب .03
الترا   اءی: دار احروتیب ی.: عبد الرزاق المهدقیتحق .معالم التنزیل فی تفسیر القرآن (.ق0121)مسعودبننیحس  یبغو  .09

 .یالعرب
 قرآن. یقم: آوا .اتیح مینس ریتفس (.ش0339)پور. ابوالفضلبهرام .21
 .یالترا  العرب اءی: دار احروتیب .القرآن ریعن تفس انیالکشف و الب (.ق0122)میابراهاحمدبن  یثعلب .20
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 .یتهران: انجمن آثار مل .الغارات (.ق0395)محمدبنمیابراه  یثقف .22
 قم: اسراء.  .انیمیو عّبا، رح یبند عل دیمحّقق: سع .میتسن ریتفس (.ش0339)عبدالله  یآمل یجواد .23
قم: مؤسسة آل البیت علیهم  .تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة (.ق0119)حسنحر عاملی  محمدبن .21

 الس م.
الثقافة   اءیقم: مجمع اح ی.: محمدباقر محمودقیتحق .لیلقواعد التفض لیشواهد التنز  (.ق0100)داللهیعب  یحسکان .25

 .ةیاالس م
عّجل الله  یقم: مدرسة اإلمام المهد .التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکري علیه الس م (.ق0119)علیبنحسن .29

 .فیفرجه الشر  یتعال
 .ینیو نشر آثار امام خم میتهران: موسسه تنظ ی.: حکومت اس مهیفق تیوال  (.ش0393)روح الله  ینیخم .29
 ما. لیقم: دل .الس م همیاألئمة األطهار عل یناقب أبم یغرر األخبار و درر اآلثار ف (.ق0129)محمدبندیلمی  حسن .23
 . ةی: الدار الشامروتیب ی.: صفوان عدنان داوودحیتصح .مفردات ألفاظ القرآن (.ق0102)راغب اصفهانی  حسین .29
 : دار المعرفة.روتیب .و اسا، الب غة ریالمصباح المن قةیطر  یعل طیالقامو، المح بیترت (.م0999)طاهر احمد  یزاو .31
 .ی: دار الکتاب العربروتیب .لیالکّشاف عن حقائق غوامض التنز  (.ق0119)زمخشری  محمود .30
 .یقم: انتشارات فرهن  اس م .القرآن ریتفس یالفرقان ف (.ق0113)محمد  یصادق .32
قم: دفتر  .مترجم: سید محمدباقر موسوی همدانی .زانیالم ریترجمه تفس (.ش0391)طباطبایی  سید محمد حسین .33

 قم. هیّ علم یحوزه نیمدّرس یجامعه یاس م انتشارات
 .یمشهد: نشر مرتض .محّقق: محمد باقر خرسان .اإلحتجاج علی أهل اللجاج (.ق0113)علیطبرسی  احمدبن .31
 .: رضا ستودهقیاز مترجمان؛ تحق یمترجم: جمع .القرآن ریتفس یف انیترجمه مجمع الب (.ش0391)حسنبنطبرسی  فضل .35

 .یتهران: انتشارات فراهان
 : دار المعرفة.روتیب .جامع البیان في تفسیر القرآن )بی تا(.ریجر محمدبن  یطبر .39
 قم: بعثت. .دالئل اإلمامة (.ق0103)ــــــــــــــــــــ .39
 شانپور.قم: کو  ی.محقق: احمد محمود .الس م هیطالب عل یبن أب یإمامة عل یالمسترشد ف (.ق0105)ــــــــــــــــــــ .33
 . یالترا  العرب اءی: دار احروتیب ی.عامل ری: احمد قصقیتحق .القرآن ریتفس یف انیالتب )بی تا(.حسنطوسی  محمدبن .39
 .ةیتهران: دار الکتب اإلس م .خرسان یمحقق: حسن موسو  .األحکام بیتهذ (.ق0119)ـــــــــــــــــــــ .11
 .ةیقم: دار المعارف اإلس م .احمد ناصح یو عل یمحقق: عبادالله تهران .بةیالغ (.ق0100)ـــــــــــــــــــــ .10
 . ةیتهران: المطبعة العلم ی.محّ ت یهاشم رسول دیّ محّقق: س ی.اشیّ الع ریتفس (.ق0331)مسعودمحمدبن  یاشیع .12
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روح الجنان و منهج  ان یمجمع الب ریدر تفاس یعّ مه شعران یقرآن یهاپژوه  (.ش0339)محمدرضا دیس  یکرمان یاثیغ .13
 قم: موسسه بوستان کتاب.  .نیالصادق

 .یالترا  العرب اءی: دار احروتیب .بیالغ حیمفات (.ق0121)عمرفخر رازی  محمدبن .11
 قم: نشر هجرت. .نیکتاب الع (.ق0119)أحمدبنفراهیدی  خلیل .15
 خسرو.تهران: انتشارات ناصر  .الجامع ألحکام القرآن (.ش0391) احمدبنقرطبی  محمد .19
 : دار الشروق.روتیب .ظ ل القرآن یف (.ق0112)دیقطب  س .19
 .ثیقم: دار الحد ی.الکاف (.ق0129)یعقوبکلینی  محمدبن .13
وزارة  یتهران: موسسة الطبع و النشر ف .: محمد کاظمحیتصح ی.فرات الکوف ریتفس (.ق0101)ابراهیمبنکوفی  فرات .19

 .یاالرشاد االس م
 .یالترا  العرب اءیبیروت: دار إح .بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار األئمة األطهار (.ق0113)مجلسی  محمدباقر .51
 .ینیامام خم یو پژوهش یقم: انتشارات موسسه آموزش .اس م یاسیس هینظر  ش(.0390ی)محمدتق  یزدیمصباح  .50
امام  یو پژوهش یقم: انتشارات موسسه آموزش .هیفق تیوال  هیگذرا به نظر  ینگاه (.ش0390ی)محمدتق  یزدیمصباح  .52

 ی.نیخم
 .یتهران: وزارت فرهن  و ارشاد اس م .میکلمات القرآن الکر  یف قیالتحق (.ش0393)حسن  یمصطفو  .53
 .ةیتهران: دار الکتب االس م .الکاشف ریتفس (.ق0121)مغنیه  محمدجواد .51
 یقم: الموتمر العالم ی.زرند یو محمود محّرم یاراکبر غفّ  ی: علحیتصح .اإلختصاص (.ق0103)محمدمفید  محمدبن .55

 .دیالمف خیالش ةیاللف
 .ةیتهران: دار الکتب االس م .نمونه ریتفسش(. 0391)مکارم شیرازی  ناصر .59
پژوهشنامه حکمت و  .«االمریاهل سنت درباره اول اتیو روا هادگاهیو نقد د  یبررس» ش(.0332)نجارزادگان  فتح الله .59

 .5شماره   یفلسفه اس م
قم: نشر  .در قرآن( تیو حقوق اهل ب لیاز فضا ییها)آموزه میقرآن کر  یموضوع ریتفس ش(.0392)ــــــــــــــــــ .53

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 . یقم: الهاد ی.زنجان ی: محمد انصارحیتصح ی.اله ل سیقبنمیکتاب سل ق(.0115)قیسبنه لی  سلیم .59


