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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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بررسی تطبیقی معناشناسی اولی االمر در آیات  95و  38سوره نساء
از دیدگاه فریقین
فتح اهلل نجارزادگان

1

روح اهلل شهیدی

2

سید راضیه توسل

3

(تاریخ دریافت95/01/29 :؛ تاریخ پذیرش)99/3/02 :

چكيده
واژۀ «اولی االمر» تنها در دو آیۀ  95و  38سورۀ نساء به کار رفته و از نظر اصطالحشناسی مورد نزاع فر یقین است.
بسیاری از بزرگان شیعه مصداق این تعبیر را در آیۀ  95تنها بر معصومین(ع) حمت کترد انتد و بتا ت یته بتر ستیاق و روایتاتی
متعدد عصم« .اولیاالمر» را ضروری پنداشتهاند تعیین مصداق این اصتطالح در آیتۀ  ،38شتیعیان را بته دو دستته تقستیم
کرد اس :.گروهی با ادلۀ درون متنی و استناد به روایات ،لزوم عصم .را استنباط کرد و اه بیت(.ع) را مصتداق متعتین
دانستهاند و برخی دیگر با برداشتی متفاوت از سیاق ،به چنین انحصاری قائ نبود و با ذکر روایتاتی بتر وتواز اشتتما ایتن
تعبیر بر دیگران ح م راند اند که به نظر میرسد به صواب نزدی تر اس .اکثر محققان اهت ستن .نیتز ضتمن ماالفت .بتا
دیدگا شیعه در هر دو آیه ،با دالیلی ناتمام مصادیق متعددی چون حاکمان بر حتق ،عالمتان ،فقیهتان و اهت حت و عقتد را
برای اولیاالمر برشمرد اند که با کاستیهایی رو به روس.
کلیدواژگان :اولیاالمر ،فر یقین ،مصداق اتم ،مصداق متعین ،سور نساء
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 .1مقدمه
ضرورت فهم قرآن به عنوان نخستین مستند معارف دینی مسلمین بر کسی پوشیده نیست؛
بدین جهت پس از عصر رسالت که دانـ

اسـ می تنهـا بـه تعـالیم نبـوی(ص) منحصـر بـود

عالمان و مفسران بسیاری در جهت گسترش و پیشرفت علوم دینی ت ش کردند که ثمرۀ آن در
دستیابی به فهمی روشمند و نظام یافته از قرآن دیده میشود.
پیدای

علم لغت شناخت واژگان و مفردات قرآنـی بـه علـت پیچیـدگی گسـتردگی و

دیگر ویژگیهای خاص زبان عرب در زمرۀ مهمتر ین علوم مورد نیاز برای فهم قـرآن قـرار مـی
گیرد .در این میان برخی واژگان و تعابیر قرآنی جر یان ساز بوده و در فهم آنـان میـان مسـلمانان
اخت ف پدیده آمده که اولیاالمر یکی از آن-هاست .این اصط ح در دو آیۀ  59و  33سـورۀ
مبارکۀ نساء به کار رفته است .سیاق این آیات نشان از تفاوت گسترۀ مفهومی و مصـداقی اولـی
االمر در این دو آیه دارد؛ حال آن که برخی قرائن برون متنی چون روایات تفسیری خـ ف ایـن
ظهور را میرساند .مفسران فر یقین نیز در تعیین مصداق این واژه با یکدیگر همنـوا نبـوده و ایـن
تشتت آرا به تفاوتهایی در حوزۀ عقاید و معارف دینی منجر شـده اسـت؛ از ایـن رو پـژوه
حاضر ع وه بر آن که به مقایسۀ این دو واژه در آیات  59و  33سورۀ نسـاء مـی پـردازد بـر آن
است که با بررسی قرائن و شواهد درون متنـی و بـرون متنـی فهمـی صـحیح از ایـن اصـط ح
قرآنی ارائه دهد و در مورد این همانی یا تفاوت مفهومی و مصداقی آن به گونـهای روشـمند بـه
قضاوت بنشیند.

 .2تحليل آیۀ 95سورۀ نساء (حق اطاعت در آیۀ اولیاالمر)
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ذيَّ َ أحسن تأ َِ يل (نساء)59/؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! خدا را اطاعت کنیـد! و پیـامبر
خدا و اولواالمر [اوصیای پیامبر] را اطاعت کنید! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را بـه خـدا
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و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دار ید! این (کار)
برای شما بهتر و عاقبت و پایان

نیکوتر است».

شناخت بستر فضا و مورد نزول آیه در رسیدن به گسـترۀ معنـایی و مصـداقی اولـیاالمـر
کمکرسان است .از این رو نخست به این مطلب میپرداز یم:
از جمله نقل حسکانی از مجاهد بنجبر تابعی که دربارۀ مورد نزول آیـه چنـین مـیآورد:
اولیاالمر دربارۀ امیرمومنان(ع) نازل شد در آنگاه که رسول خـدا(ص) ایشـان را در مدینـه بـر
جای خود نهاد و علی(ع) عـر

کـرد« :آیـا مـرا در میـان زنـان و کودکـان وا مـیگذار یـد؟»

فرمود« :آیا خشنود نیستی برای من به منزلۀ هارون برای موسی باشی؟» (حسـکانی  0100ج0
ص)092

مجاهد از تابعین است؛ اما شواهدی وجود دارد که ّ
صحت این شأن نزول را در میان سـایر

مواردی که برای این آیه ذکر شده تأیید میکند( .نجارزادگان  0392ص)011
عبارات این شأن نـزول نشـان از همسـانی نـوع ارتبـاپ پیـامبر(ص) و امیرالمـومنین(ع) بـا
موسی(ع) و هارون(ع) دارد که مقام وصایت و خ فت از آن استنباپ میگردد.

 .3مروری بر مفهوم واژگان و ترکيبهای آیه
 اولیاالمر« :أولی» در این ترکیب به معنای صاحبان اسـت و بـه واحـد آن «ذو» گفتـهمیشود (زاوی  0999ج 0ص )093و جز برای جمیـع مـردم و هماننـد آن بـه کـار نمـیرود.
(فراهیدی  0119ج 0ص)021
«امر» نیز در لغت در دو معنا کاربرد دارد :أ .فرمان که جمع آن اوامر است؛ ب  .شـأن
که جمع آن امور است.
ً
 منکم :ظاهرا ظرف مستقر به معنای اولیاالمری است که از خود شمایند؛ (طباطبـایی 0391ج 1ص.)921-923
 تأویل :این واژه از مادۀ «أـ وـ ل» و در اصل به معنای ارجاع است (ابنفـار0111 ،ج 0ص059؛ راغب اصفهانی  0102ص99؛ ابـنمنظـور  0101ج 00ص)32؛ امـا همچـون
برخی دیگر از مفردات قرآنی این کلمه نیز دارای گسترۀ معنایی است .برخی همچون راغـب
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ً
عبارت «أحسن تأَ يل» را به معنای نیکوتر ین معنا و تفسیر پنداشتهاند (راغب اصـفهانی 0102
ص .)99عــدهای آن را بــه عاقبــت و ســرانجام کــار معنــا کــردهانــد؛ (ابــن-کثی ـر  0109ج2
ص311؛ فخــر رازی  0121ج 01ص )009ع مــه طباطبــایی «تأویـل» را در اینجــا بــه معنــای
مصلحت واقعی دانسته که حکم مورد بحث از آن نشأت گرفته اسـت (طباطبـایی  0391ج1
ص )910و صاحب مجمع البیان دیدگاه زجاج را برگزیده و رد اخت ف به خدا و پیامبر(ص) را
بهتر از آن دانسته است که خود افراد درصدد حـل آن برآینـد( .طبرسـی  0391ج 5ص)213
در هر صورت با وجود اخت ف مفسران به نظر میرسد معنای این واژه در چنین سیاقی همان
«عاقبت» است که با ظاهر آیه نیز سازگارتر است و مقصود از آن نتیجـه و ثمـری اسـت کـه بـر
کارها ّ
مترتب میشود( .بابایی  0391ج 0ص)3
نکتۀ دیگر این که هرچند مفسران در اینجا تعبیر «أحسن» را به معنای أفعل تفضیل گرفته
اند؛ اما افعل تعیینی (بدون تفضیل) صحیح است؛ ز یرا به شهادت سیاق ایـن آیـه و آیـات دیگـر
چون آیات  99و  99سورۀ احزاب و  50و  52سورۀ نور و نیـز بـه حکـم عقـل اطاعـت مزبـور
ً
واجب تعیینی است (جوادی آملی  0339ج 09ص)211؛ یعنی متع ّینـا تنهـا اطاعـت از خـدا
رسول و اولیاالمر واجب است و عاقبت نیکـی در پـی دارد و در ایـن مطلـب افضـلیتی مطـرح
نیست که بگوییم اطاعت نسبت به کار دیگری برتری دارد! و در ایـن صـورت قائـل بـه خـوب
بودن کاری غیر از اطاعت شویم؛ بلکه تمام خیر و عاقبت نیک در این کار است.

 .4معناشناسی اولیاالمر در آیه
 .1 .4دیدگاه شیعه

اکثر یت قر یب بـه اتفـاق علمـای شـیعه امامـان معصـوم(ع) را مـراد و مصـداق متعـ ّین و

انحصاری اولیاالمر در این آیه میپندارند و آن را از دو راه اثبات میکنند:
الف .تحلیل درونمتنی آی ه :سیاق کلی این چند آیه از سورۀ نساء تجهیز مـؤمنین بـرای
جهاد و تنظیم امور داخلی است( .طباطبایی  0391ج 1ص )909در آیۀ  53به طـور ویـژه بـه
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ً
تمام مۀمنان خصوصا مسئولین جامعه دربارۀ ادای امانت و داوری عادل توصیه کرده اسـت .در
این آیه نیز برای تضمین پشتوانۀ اجرایی آن مردم را به اطاعت فرمان مـیدهـد (جـوادی آملـی
 0339ج 09ص)210؛ بنابراین مفهوم آیه دربارۀ رهبری است( .مکارم شیرازی  0391ج3
ص)135
فرامین سهگانه فراز ابتدایی آیه مثلثی تشکیل میدهـد کـه در رأ ،آن فرمـان بـه اطاعـت
َ
َّ
خداوند است در احکام تشر یعی «أ ِط ُيعوا الل ََ» سپس در طول آن اطاعت از پیامبر(ص) مطرح
َ َ ُ َّ َ
الَّ ُُو » که هم شامل اوامر تشر یعی است؛ همچون مواردی که وحـی غیـر
میشود َ«:أ ِطيعوا
قرآنی است؛ مانند تفصیل مجم ت قرآن و هم اوامر حکومتی و والیی و در نهایـت اطاعـت از
َْ
ُ
ُ
اولیاالمر ذکر شده « ََ أ َِلْل ام ْم َِّ ِم ْهنك ْم» که با توجه به بی نصیب بودن ایشان از وحی اطاعت
از آنها تنها در امور والئ ّیه متصور است( .طباطبایی  0391ج 1ص 909و )903
نکتۀ حائز اهمیت آن است که امر به اطاعت از اولیاالمر و اطاعت از رسـول(ص) تنهـا
با یک تعبیر «أطیعوا» آمده در نتیجه تمام امور یاد شده برای اطاعت از اولـیاالمـر نیـز جـاری
است و چنین اطاعتی جز با مقام عصمت ایشان سـازگار نیسـت (جـوادی آملـی  0339ج09
ص)213-219؛ ز یرا اگر آنان فاقد عصـمت و یـا افـرادی ظـالم و خطاکـار باشـند اطاعتشـان
مخالف اطاعت خدا خواهد شد و در این صورت یا باید اطاعت امر خداوند شود یا اولیاالمـر.
(بهرامپور  0339ج 2ص )011به ع وه عصمت با الگو بودن بـی قیـد و شـرپ پیـامبر(ص)
ََ ْ َ َُ ْ
َ ُ
اللهَ
برای امت نیز تحکیم میشود؛ چنانکه خداوند متعال میفرماید« :لقد ُهان لكهم فهْل ُُهو ِ ِ
ٌ
ُ ٌ
ا ُْ َوة َح َس َنة» (احزاب)20/
به بیانی دیگر اگر اولیاالمر در این آیه شامل کسانی بود که جواز صدور خطا قصور یـا
تقصیر از آنان محتمل بود شایسته بود امر اطاعت از آنان به صورت مق ّید ذکر شود؛ چنـانکـه
در مورد آیۀ  3سورۀ عنکبـوت چنـین قیـدی بـرای اطاعـت از والـدین وارد آمـده؛ امـا در قـرآن
تصر یح یا تلمیحی دال بر تقیید اطاعت اولیاالمر به هیچ قیدی وجود ندارد و در مـورد اطاعـت
از ایشان به همان صورت فرمان داده شده که در مورد اطاعت از خدا و رسـول(ص) روا گشـته
است( .صادقی  0113ج 9ص)010

| 33

تفس تطبی
ژپوهشاهی یر قی

سال سوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،9316شمارۀ پیاپی6

پس میتوان گفت همانگونه که اهل بیت(ع) در منصب امامت قرار داشته و مرجعیـت
دینی جامعه را عهدهدارند اطاعت بی قید و شرپ مذکور در آیه چنین میرساند که حاکمیـت
سیاسی نیز با شئون دیگر ایشان در پیوند است.
ب .تحلیل برون متنی (استناد به روایات) :امامیه بر این باور اسـت کـه پیـامبر(ص) بـه
ّ
عنوان مب ّین و مفسـر قـرآن و بـه تبـع ایشـان اهـل بیـت(ع) مـراد از تعبیـر «اولـیاالمـر» را بیـان
َ َّ
کردهاند؛ از جمله روایتی است با سند صحیح از امام باقر(ع) که میفرمایند« :أ َم ََّ الل ََُ -ع َّهَّ َ
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«خداوند پیامبرش را به والیت علی(ع) فرمان داد و بر او چنین نـازل کـرد" :إ َّنمها ََل ُّهي ُكمُ
ِ
ِ
ُ
َّ
الل َُ ََ َُ ُُهولَ "...و [نیز] خداوند والیت اولیاالمر را واجب کرد؛ آنان از حقیقت والیـت آ گـاه
نبودند پس خداوند به ّ
محمد(ص) فرمان داد والیت را برای آنان تفسیر کنـد همـانگونـه کـه

[احکام] نماز زکات روزه و حج را تفسیر میکند .چون این فرمـان رسـید حضـرت دلتنـ
ّ
شد و ترسید که از دین برگردند و او را تکذیب کننـد و دلتنـ شـد و بـه خداونـد ّ
عـز و جـل
َ ُّ َ َّ ُ ُ َ ِّ ْ ُ ْ َ َ َ
هَّ ِإل ْيه ِم ْهن َُ ِّله "...
رجوع کرد آنگاه خداوند چنین وحی فرستاد" :يا أيهها الَُّهو للهغ مها أن ِ
پس حضرت به فرمان خدا امر والیت را آشـکار سـاخت و بـه ّ
معرفـی والیـت علـی(ع) در روز
غدیر خم پرداخت و ( »...کلینی  0129ج 2ص)03
احادیث شیعه دربارۀ این آیه به لحاظ سندی در مجموع تواتر اجمـالی دارنـد یـا حـداقل
پارهای از آنها دارای سند صحیحاند؛ از این رو میتوان بـه صـدور آنهـا از معصـوم اطمینـان

بررسی تطبیقی معناشناسی اولی االمر در آیات  21و  33سوره نساء از دیدگاه فر یقین | 39

یافت .از بعد محتوایی نیز این روایات با یکدیگر تعارضی ندارند و همسو با یکدیگر و موافق بـا
ظاهر آیه بر وجوب اطاعت از معصومین(ع) به عنوان مصادیق متع ّین اولیاالمر سخن مـیراننـد.
تقسیمبندی این روایات به شرح ز یر است:
الف .معرفی صریح معصومین(ع) به عنوان مصداق انحص اری و متع ین اول یاالم ر:

این اصط ح در روایات تنها بر اهل بیت(ع) تطبیـق شـده اسـت( .کلینـی  0129ج 2ص03؛
ع ّیاشی  0331ج 0ص219-219؛ ابن-بابویـه  0113ج 0ص039؛ ابـنبابویـه  0395ج0
ص 253 222و 251؛ ع ّیاشی  0331ج 0ص 250و 252؛ کوفی  0101ص013؛ ابـنحیـون
 0335ج 0ص25؛ طبری  0103ص)139
ب .معرفی مصداق اولیاالمر در پیوند آن با آیات دیگر :در برخی روایات اولیاالمر
را در آیات دیگر قرآن با اوصافی ویژه معرفی کرده است؛ همچون .0 :آنان همان «آل ابـراهیم»
اند که برگزیده خدا و صاحب کتاب حکمت و ملک عظیماند .2 ...اینان همان افرادینـد کـه
در آیه  55سوره مبارکه مائده وجوب والیتشان معرفی شده است.
ج .پیوند اولیاالمر با اوصاف عترت :اولیاالمر در روایات دیگر ماننـد حـدیث ثقلـین
غدیر کسا و نجوم با اوصاف دیگر عترت تفسیر شده است( .ابنبابویه  0335ج 0ص 023و
021؛ کلینی  0129ج 2ص01-9؛ ه لـی  0115ج 2صـ

 909 905و 919-913؛ ابـن

بابویه  0113ج 2ص 193و )199
د .همانند دانستن حقوق اولیاالمر با حقوق خداوند و رسول(ص) :اولـیاالمـر در
قرآن در کنار خدا و پیامبر(ص) آمدهانـد و خداونـد هرچـه بـرای خـود و رسـول

پسـندیده از

جمله سهم فیء (حشر )9/و بخشی از غنایم (انفال )10/برای آنان نیـز قـرار داده و بـه همـین
ترتیب اطاعت آنان را نیز واجب دانسته است( .ابن-بابویه  0399ص)530
ّ
 .2 .4دیدگاه اهل سنت

اهل ّ
سنت در مورد مصداق اولیاالمر اقـوال گونـاگونی دارنـد؛ از جملـه« :حاکمـان بـر

حـق» (زمخشــری  0119ج 0ص521؛ قطـب  0112ج 2ص)990؛ «حاکمــان و عالمــان»
ّ
(قرطبی  0391ج 5ص)291؛ «اهل حل و عقد» (فخر رازی  0121ج 01ص )003و «همۀ
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صاحبان والیت شرع ّیه» (آلوسی  0105ج 3ص .)91روایات ایشـان نیـز در ایـن زمینـه دچـار
تشتت و اخت ف فراوان اسـت؛ از جملـه« :فرمانـدهان منصـوب از ناحیـۀ پیـامبر خـدا(ص)»؛
«عالمان و فقیهان»؛ «اصحاب پیامبر(ص)»؛ «ابوبکر و عمر و  »...و «س طین» .با این حـال
تنها یک دسته از روایات آنان همسو با احادیث شیعی است و دستور به اطاعـت مطلـق از اولـی
االمر می-دهد .در این روایات اولیاالمر افرادی خاص معنا شدهاند که نخستین آنـان علـی(ع)
است.

اهل ّ
سنت بر دیدگاه شیعه دربارۀ اولیاالمر اشکاالتی به شرح ز یر وارد کردهاند:
الف .عدم اشتراط معرفت و دسترسی به اولیاالمر در آیه :اگر بگوییم مـراد از اولـی

االمر امامان معصوماند باید گفت که اطاعت از آنان مشروپ به معرفت و امکـان دسترسـی بـه
آنهاست و وجوب اطاعت پی از معرفت تکلیف به ما ال یطاق است؛ ّاما ظاهر آیه اطاعـت را
مشروپ به شرپ معرفت و امکان دسترسی نکرده است( .فخر رازی  0121ج 01ص)001
ً
در پاسخ باید گفت اوال شرپ معرفت شرپ واجب است؛ نه شرپ وجوب؛ بنـا بـر ایـن
اط ق وجوب اطاعت از اولیاالمر اقتضا میکند که معرفت اولیاالمر نیز واجـب باشـد .عـدم
دسترسی به امام معصوم نیز به دلیل سوء اعمال امت بوده که موجب غیبـت امـام شـده اسـت.
(طباطبایی  0391ج 1ص)933-939
ً
ثانیا در آیات متعددی از جمله آیۀ والیت تطهیر و روایاتی مانند حـدیث ثقلـین غـدیر
سفینه و  ...امامان معصوم(ع) به ما معرفی شدهاند( .همان ج 1ص)939-939
ب .عدم تطبیق اولیاالمر با صیغۀ جمع ب ر ی ک ف رد :اشـکال ایـن اسـت کـه در بـاور
شیعه در هر عصری یک امام معصوم بیشتر نیست و حال آن که لفظ «اولی-االمر» در آیـه بـه
صورت جمع آمده است( .فخر رازی  0121ج 01ص)001
پاسخ این سئوال چنین است که امام معصوم در هر زمان اگر چه یـ نفـر بـی

نیسـت

ولی در مجموع زمانها افراد متعددی را تشکیل میدهند و آیـه تنهـا وظیفـۀ مـردم یـ زمـان را
تعیین نمیکند( .مکارم شیرازی  0391ج 3ص)111
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ج .لزوم دیگرسان بودن عبارات در آیه :اگر تطبیق امامان معصوم(ع) را بر اولـیاالمـر
بپذیر یم باید آیه میفرمود« :فإن تنهازعتم فهى شهىء إ
فهَّدَه إلهى اَلمهاآ»( .قرطبـی  0391ج5
ص)290
ّ
بر دیدگاه اهل سنت مبنی بر تطبیق اولیاالمر بر اهل حل و عقد یـا اصـحاب اجمـاع نیـز
ّ
همین اشکال وارد است؛ مضاف بر آن که این عدم ارجاع آیه به اولیاالمر در تنازع بدین علت
است که اولین نزاع پس از رحلت پیامبر(ص) تعیین همین اولیاالمر است؛ بدین جهت معقـول
نیست «متنازع فیه» مرجع حل اخت ف باشد؛ اما پس از اثبات مصداق صـحیح اولـیاالمـر بـا
آیات و روایات پیامبر(ص) ایشان نیز مرجع اخت فها قـرار مـیگیرنـد؛ چنـان کـه در آیـۀ 33
سورۀ نساء رجوع به اولیاالمر در کنار پیامبر(ص) مطرح شـده اسـت( .جـوادی آملـی 0339
ج 09ص)250
 .3 .4ارزیابی دیدگاهها

ّ
در این آیه هم ادلۀ درون متنی و هم برون متنی نشان از انحصار مصداق اولیاالمر بر اهل
بیت(ع) دارد که اجماع شیعه نیز بـر همـین مطلـب اسـت؛ امـا اهـل ّ
سـنت در ایـن زمینـه آرای
متعددی دارد و از طرفی دالیل محکم و متقنی نیز بر اثبـات مـدعای خـود ندارنـد و تنهـا یـک
دسته از روایات آنان با روایات شیعه هم داستان است .مناقشات اهل سنت بر دیـدگاه شـیعه نیـز
قابل پاسخ و ناتمام است؛ در نتیجه امامـان معصـوم(ع) مصـداق متعـ ّین اولـیاالمـر در آیـۀ 59
سورۀ نساء هستند که اطاعت از آنها با همان ابعاد و شرائط و آثاری است کـه دربـارۀ اطاعـت
رسول خداست؛ اطاعتی که شامل تمام شئون حاکمیت از جمله حاکمیت سیاسـی اجتمـاعی
قضایی و دینی است.
در زمان غیبت حضرت ولی عصر(ع) نیز این امر به قوت خود باقی است؛ هرچند کـه در
آن دوران امور حکومتی جر یان دارد و فقیهی جامعالشرائط زمام امور را بـه دسـت مـیگیـرد و
اطاعت از او همچون اطاعت از امام معصوم واجب است؛ چرا که «والیـت فقیـه در ادارۀ امـر
جامعه همان والیتی را دارد که پیامبر(ص) داشتند» (خمینی  0393ص)51؛ پـس بـه موجـب
لزوم معصوم بودن اولیاالمر ولی فقیه شامل این آیه نمیشـود؛ امـا امـر معصـوم بـه اطاعـت از
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اوســت (ج ـوادی آمل ـی  0339ج 09ص )293و بــه عبــارتی اطاعــت کســانی کــه از طــرف
معصومین [با شروطی معین] به مقامی منصوب میشوند واجب اسـت نـه بـه خـاطر ایـن کـه
اولیاالمرند؛ بلکه چون نمایندگان اولیاالمرند( .مکارم شیرازی  0391ج 3ص)139

 .9تحليل آیۀ  33سورۀ نساء
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ِمنهم لع ِلمَ ال ِذين يستن ِبطونَ ِمنهم َ لو َل فضل الل َِ عليكم َ ُحمتهَ َلتبعهتم الشهيطان ِإَل ق ِلهيل»
(نساء)33/
«و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برسـد (بـدون تحقیـق) آن را شـایع

میسازند؛ در حالی-که اگر آن را به پیامبر(ص) و پیشوایان – که قدرت تشخی

کافی دارنـد-

بازگردانند از ر یشههای مسائل آ گاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا بر شـما نبـود جـز
عده کمی همگی از شیطان پیروی میکردید».
اکثر مفسران بر این مطلب اتفاق نظر دارند که آیه دربارۀ کسانی نازل شد که اخبـار امـن
و خوفی که مربوپ به نیروی نظامی مسـلمین بـود مـیشـنیدند و آن را میـان مـردم منتشـر مـی
کردند .البته مفسران در تعیین این افشاکنندگان اخـت ف دارنـد( .مغنیـه  0121ج 2ص)390
برخی ایشان را منافقین مـیداننـد (ابوالفتـوح رازی  0113ج 9ص /31طوسـی بـیتـا ج3
ص )292و برخی چون ع مه آنها را افراد ضعیف االیمانی بـر مـیشـمرد کـه اراجیفـی کـه بـه
وسیلۀ کفار و ایادی آنها برای ایجاد نفاق و خ ف در بین مـؤمنین سـاخته و پرداختـه مـیشـد
منتشر میکردند؛ بنا بر این آیۀ شر یفه با داستان بدر صغرا مطابقت میکند( .طباطبـایی 0391
ج 5ص)23
 .1 .5مروری بر مفهوم واژگان و ترکیبهای آیه

 اذاعوا :این کلمه از ر یشه «ذیع» بـه معنـای اشـاعه (فراهیـدی  0119ج 2ص )231وافشا کردن است( .ابنمنظور  0101ج 3ص )99این لفظ به خودی خود و همچنین بـا «بـاء»
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متعدی میگردد؛ چنان که گفته میشود« :اذاعه» و همچنین «اذاع به» .قابـل ذکـر اسـت کـه
آمدن آن با «باء» برای تأ کید همراهی است( .ابنعاشور بیتا ج 1ص)210
 ّرد :این واژه از ر یشۀ «ردد» و به معنای برگرداندن شیء به ذات خـود یـا بـه حـالتی ازاحوال

است( .راغب اصفهانی  0102ص)313
 -استنباپ :این کلمه از مادۀ «نبط» است و آن را آبی میدانند که از قعـر چـاه هنگـامی

که حفر مـیشـود ظـاهر گـردد (فراهیـدی  0119ج 9ص )139و یـا بـه طـور کلـی دال بـر
استخراج شیء است( .ابـنفـار 0111 ،ج 5ص )330مصـطفوی اصـل ایـن واژه را خـروج
شیء یا اخراج آن از درون یا قعر چیز دیگر مـیدانـد و اسـتخراج آب از چـاه را از مصـادیق آن
ذکر میکند( .مصطفوی  0393ج 02ص )29بـر ایـن اسـا ،اسـتنباپ بـه معنـای اسـتخراج
چیزی است؛ چون حکم نظر یه و رأی از حال ابهام بـه مرحلـۀ تمییـز و شناسـایی( .طباطبـایی
 0391ج 5ص)30-31
 .2 .5معناشناسی اولیاالمر در آیۀ  33سورۀ نساء
 .1 .2 .5دیدگاه شیعه

عالمان شیعه در تعیین مصداق «اولیاالمر» در این آیه دو دیدگاه عمده دارند:
 .1 .1 .2 .5اهل بیت(ع) ،مصداق متعین و انحصاری اولواالمر

الف .تحلیل درون متنی :ع مه طباطبایی بر اسا ،سیاق آیه اخبار امن و خـوف را بـه
گونهای حسا ،و مهم بر میشمرد که دخالت در آن را تنهـا شـأن پیـامبر(ص) و ائمـه(ع) مـی
داند؛ چرا که مورد سخن خداوند اخباری است با ر یشه و رشتههای سیاسـی و مداخلـۀ عالمـان
ً
خصوصا علمای صدر اس م که تنها فقیه متکلم یـا محـد بـودهانـد مـی-توانسـت موجـب
مفاسد حیاتی و ضررهای اجتماعی شود؛ لذا مصداق اولیاالمر در ایـن آیـه را همچـون آیـۀ 59
تنها منطبق بر معصومین میداند( .طباطبایی  0391ج 5ص)30
از دیگر دالیل انحصار مصداق بر معصومین(ع) مبحث یقین به حصول علـم اسـت؛ چـرا
ً
که خبر قاطع خداوند حصول علم با ّرد امور به اولیاالمر اسـت و یقینـا ایـن علـم جـز از غیـر
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معصوم (به علت جواز خطا) به دست نمیآید؛ بنـا بـر ایـن دسـتیابی بـه چنـین علمـی مسـتلزم
عصمت است که تنها در اهل بیت(ع) یافت می-شود( .ابـنشـهر آشـوب  0101ج 2ص19؛
طوسی بیتا ج 3ص)293
ب .تحلیل برون متنی :روایات مؤید این دیدگاه فراوان است که میتوان آنها را در چنین
قالبی ارائه نمود:
 .0معرفی ائمه(ع) به عنوان مصداق اولیاالمـر :در برخـی روایـات مصـداق اولـیاالمـر
امیرالمومنین(ع) اع م شده اسـت و در برخـی دیگـر اهـل بیـت(ع)( .ابـنحیـون  0335ج0
ص 21و 29؛ ع ّیاشی  0331ج 0ص291؛ طبـری  0105ص199؛ دیلمـی  0129ص093؛
طبرسی  0113ج 0ص252؛ کوفی  0101ص 001و )005
 .2پیوند دادن آیه با شئون مرتبط با ائمه(ع) :تعدادی از روایات در ضمن بیان این آیه بـر
ویژگیهایی از اهل بیت(ع) که با آن مرتبط است اشاره دارنـد .ویژگـیهـایی چـون :علـم بـه
ح ل و حرام و دین اهل علم بودن علم به تأویل قرآن علم به جوانب مختلف کتاب خـدا از
جمله محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و ( ...ع ّیاشی  0331ج 0ص291؛ ابنحیون 0335
ج 0ص21؛ مجلســی  0113ج 99ص31؛ حــر عــاملی  0119ج 29ص090؛ ابــنشــعبه
حرانی  0111ص031؛ مفید  0103ص)253
 .3تطبیق دیگر فقرات آیه بر ائمه(ع) :در چندین روایت «فضل» و «رحمت» در عبارت
َ ْ ُ َّ َ ُ
َ
ُ
« ََ ل ْو َل فضل الل َِ َعل ْهيك ْم ََ َُ ْح َمت ُهَ» حمـل بـر معصـومین(ع) شـده اسـت( .مجلسـی 0113

ج 35ص121؛ عیاشی  0331ج 0ص 291و )290
ْ َْ
ُ َ َ ُ
َ
َ
ْ ُْ
 .1همنشین کردن این آیه با آیه « ...أط ُيعوا َّالل ََ ََ أط ُيعوا َّ
هَّ ِمهنكم»...
م
ام
هْل
َل
أ
َ
هو
ُ
الَّ
ِ
ِ
ِ
ِ

(نساء :)59/همانندی مصداق اولیاالمر در دو آیۀ  59و  33سورۀ نساء از روایتی بر میآید کـه
مفاد آن ّرد امور به اولی-االمری است که به اطاعت آنان در آیۀ  59امـر شـده اسـت( .کلینـی
 0129ج 2ص)29
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 .2 .1 .2 .5امام معصوم ،مصداق اتم و اکمل اولیاالمر

در زمان حضور معصومان(ع) و در دستر ،بودن ایشان آن بزرگـواران مصـداق ّ
اتـم ایـن

خود ایشان بزرگان علما عهدهدار ایـن مهـم انـد.
رجوع هستند؛ اما در زمان غیبت طبق فرمان ِ
(غیاثی کرمانی  0339ج 0ص330؛ صادقی  0113ج 9ص )219البتـه منظـور هـر عـالمی
هم نیست؛ بلکه مراد فقیه جامعالشرائطی است که در متن حکومت است و توان تحلیـل اخبـار
جن

و رفتارهای دشمن تصـمیمسـازی سیاسـی  -اجتمـاعی و صـدور فرمـان نظـامی بـرای

رویارویی درست با دشمن و دفاع از دین آبـرو جـان و مـال مسـلمانان را داراسـت( .جـوادی
آملی  0339ج 09ص)911-913
دالیل این گروه عبارتاند از:
الف .تحلیل درون متنی آیه :مورد نزول این آیه تنها امر امن و خوف در جر یـان جنـ
و روشنگری در موضوعات خارجی و حواد جزئی و مقطعی است و اینگونه حواد ِ روزانـه
نیازمنــد کارشــنا ،هوشــمند اســت( .ج ـوادی آمل ـی  0339ج 09ص )911-913از اینجــا
تفاوت این آیه با آیۀ  59سورۀ نساء که در آن «اطاعت مطلـق» بـه عنـوان قر ینـهای داخلـی کـه
مستلزم عصمت مطاع بود مشخ

میشود (همان ج 09ص )951و عدم وحدت موضوع دو

آیه به عنوان یکی از علل اصلی تفاوت مصداق «اولیاالمر» در آنها شناسانده میشود.
در مورد این که گروه اول یقین به حصول علم را یکی از علل معصـوم بـودن اولـیاالمـر
خواندهاند نیز به اختصار باید گفـت :صـرف نظـر از ادلـۀ فقهـی و ّ
تعبـدی عـالیتـر ین وجـه
حکومت اس می حاکمیت معصوم است؛ اما در زمان عدم دسترسی به آن ایده آل کسی بایـد
زمام امور را بـه دسـت گیـرد کـه در آشـنایی بـه قـوانین در تقـوا و از جملـه تقـوای سیاسـی و
اجتماعی در رعایت عـدالت اجتمـاعی اجـرای قـوانین در حسـن تـدبیر و مـدیریت جامعـه
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
ّ
برتری و تقدم داشته باشد؛ تا میزان خطاهای احتمالی او به کمتر ین حد ممکن برسـد( .مصـباح
یزدی  0390نظر یه سیاسی اس م ج 2ص)011
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مضاف بر آن که سیرۀ عق در هر موردی رجوع به متخص

آن است و اطاعت از ولـی

فقیه به عنوان کارشنا ،امور دینی حتی با وجود احتمال خطا و عدم عصمت ضـروری اسـت؛
ز یرا امکان تعطیلی اجرای احکام اجتماعی و سیاسی در دوران غیبت وجود ندارد.
ب .تحلیل برون متنی :از مهمتر ین دالیل نقلی این دیدگاه روایاتی است که داللـت بـر
ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی به ویـژه مسـائل قضـایی و اخت فـات حقـوقی
دارد .در میان این روایات مقبولۀ عمربنحنظلـه و مشـهورۀ ابوخدیجـه و توقیـع شـریف کـه در
پاسخ اسحاقبنیعقوب صادر شده به خوبی قابل استناد است و تشکی در سند چنین روایـاتی
که از شهرت روایی و فتوایی برخوردارند روا نیست(.مصـباح یـزدی  0390نگـاهی گـذرا بـه
نظر یه والیت فقیه ص)99
معصومین(ع) در این روایات به بیـان تکلیـف مـردم در اخت فـات مـیپردازنـد و «روات
حدیث» و «افراد آشنا با علوم و معارف اهل بیت(ع)» را منصوبین خود و ّ
حجت خود بر خلـق
معرفی کردهاند( .کلینـی  0129ج 0ص099؛ طوسـی  0119ج 9ص209؛ طوسـی 0100
ص290؛ حسنبنعلی  0119ص)311
در مورد ادله نقلی گروه اول میتوان چنین پاسخ داد:
 .0دسته اول روایات که ناظر به معرفی معصومین(ع) به عنوان مصداق اولیاالمرنـد تنهـا
در صورتی برای ادعای انحصار قابل استنادند که احادیث یـاد شـده در مقـام تفسـیر باشـند؛ نـه
تطبیق و بیان مصداق کامل( .جوادی آملی  0339ج 09ص)951
 .2روایات مورد دوم به نوعی بر مقام مرجعیت علمی اهل بیت(ع) علم به ح ل و حرام
تأویل قرآن محکم و متشابه ناسخ و منسوخ و  ...تأکید دارند .البته در همـان مـورد نیـز بایـد
بررسی شود که آیا این شئون به اهل بیت(ع) انحصار دارد یا آنها نیز در پی بیان مصـداق کامـل
هستند .حال به فر

انحصار مصداق در آن امور نیز بایـد گفـت کـه ایـن روایـات اشـعار بـه

استنباپ تعالیم وحیانی به طور عـام دارنـد؛ امـا مـورد سـخن مـا اسـتنباپ در شـئون اجتمـاعی و
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سیاسی به طور خاص است و به نظر در موارد تح ّیر و وجود اخت ف قابل اشتمال بر افراد دیگـر
نیز میباشد.
 .3روایات دسته سوم و چهارم نیز همچون مورد اول اگر از سنخ تطبیق مصـداق باشـند و
نه تفسیر مفهومی دیگر نمیتواننـد معنـای انحصـار فقـرات آیـه بـه معصـومین(ع) را برسـانند.
(جوادی آملی  0339ج 09ص

 951و )993

 .2 .2 .5دیدگاه اهل سنت

اهل سنت نیز آرای گوناگونی پیرامون مصداق اولیاالمر دارند؛ از جمله:
ّ
 .0برخی همچون ابنز ید سدی و ابوعلی آنان را فرماندهان سر یهها مـیداننـد (طوسـی
بیتا ج 3ص /293طبری بیتا ج 5ص)005؛ حـال آن کـه امـرای ارتـ
سربازان خود آن هم در ی واقعهای خاص یعنی جنگی که پی

جـز سرپرسـتی

آمده دیگر مسئولیتی ندارنـد

(طباطبایی  0391ج 5ص )30و این افراد دارای شأن اجرایی هستند؛ نه برنامهریزی و تحلیـل
مسائل فرهنگی جامعه( .جوادی آملی  0339ج 09ص)919
 .2بعضی چون حسن قتاده ابنجر یج ابنابـینجـیح و زجـاج آنهـا را علمـا و فقهـای
م زم پیامبر(ص) برشمردهاند؛ (قرطبی  0391ج 5ص )290اما این نظـر هـیچ تناسـبی بـا آیـۀ
شریفه ندارد :زیرا همانطور که گذشت آ گاهی علما به ویژه در صـدر اسـ م در حـد همـان
ّ
فقه حدیث قرائت و اصول دین بود و حل اموری کـه مـورد نظـر آیـه اسـت فـردی ذو ابعـاد
همچون معصومین(ع) میطلبد( .طباطبایی  0391ج 5ص)30
 .3عدهای قائلاند که مراد افرادی مانند ابوبکر عمر عثمان و علی(ع) هستند؛ (ثعلبـی
 0122ج 3ص350؛ بغوی  0121ج 0ص )999در پاسخ باید گفت که هیچ دلیل قطعـی از
کتاب و سنت بر این ّادعا نیست (طباطبایی  0391ج 5ص )32و حتی بـر فـر صـ حیت
همۀ آنها حکم آیه را منحصر به زمان زندگی آن چهار نفر دانستن موجب میشـود کـه دسـتور
ً
قرآن عم تاریخ مصرف آن منقضی شود( .جوادی آملی  0339ج 09ص)919
ً
ّ
 .1شماری اهل حل و عقد دانسته اند؛ اما این وجه نیز صحیح نیست؛ زیرا اوال هم آنـان
منقر شدهاند و هم آن شـیوه از جوامـع کنـونی رخـت بربسـته اسـتّ .
البتـه برخـی نهادهـا و
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ّ
ارگانها میتوانند مشابه جریان اهل حل و عقد باشند که گـاه از آن شـیوههـا بـه مـردمسـاالری
ّ
دینی یاد میشود؛ بنا بر این احتمال اهل حل و عقد في الجمله به صواب نزدی اسـت؛ امـا ایـن
احتمال نیز به جامعیت دیدگاه شیعه نمیرسد( .جوادی آملی  0339ج 09ص)919
 .3 .2 .5ارزیابی دیدگاهها

ً
اجماع علمای شیعه بر آن است که مراد از اولیاالمر در این آیه قطعا معصـومین(ع) انـد؛
اما وجه تمایزی که آنها را به دو گروه تقسیم میکند این است که مصداق متع ّین باشد یا اتـم.
با از نظر گذراندن هر دو دیدگاه موردی که به صحت نزدیکتر مینمود مورد دوم است؛ چرا

که سیاق آن اقتضای عصمت ندارد و نیاز به ارجاع هر روزه در حواد جزئی ولی امر حاضـر
میطلبد.

ً
ً
از سوی دیگر در مورد روایات متعددی نیز که بعضا مؤید انحصار مصداق بودنـد :اوال
ً
باید اطمینان یافت که این روایات در جهت تفسیر مفهومی بودند یا بیان مصداق کامـل و ثانیـا

میتوان قائل به تفصیل شد و مواردی چـون مرجعیـت دینـی اسـتنباپ احکـام تأویـل آیـات و
مواردی از این دست را مخت

به اهل بیت(ع) دانست و تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی

را – در صورت عدم دسترسی به امام معصوم -به حوزه تخصصی اهل اسـتنباپ ارجـاع داد و بـا
َ َْ َ َْ ْ ُ
َ ُ َّ ْ
م ک قـرار دادن روایـت «علينها إلق ُ
هاء ام ُصهو ِ ََ َعل ْهيك ُم التف َِّ يهع» (حـر عـاملی  0119ج29
ِ
ّ
ص )92کلیات را از ائمه(ع) و فروع را از اهل تخص آن گرفت.
از مطالب پی گفته میتوان اظهار داشـت کـه اصـط ح قرآنـی اولـیاالمـر در ایـن آیـه
ً
برخ ف آیۀ پیشین در زمان غیبت معصوم شامل فقیه جامعالشرائط نیز میشود؛ امـا طبیعتـا در
زمان حضور معصومین(ع) و در دستر ،بودن ایشان به مقتضای دلیل عقلی (عصمت) و نقلی
چه در حواد اجتماعی و چه در احکام دینی باید به آنها رجوع کرد.
در مورد نظر یات گوناگون اهل ّ
سنت نیز پاسخ علمای شـیعه بررسـی شـد و دیـدگاه برتـر
ّ
مشخ گردید.
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 .6نتایج
به منظور تبیین مراد خداوند از تعبیر اولـیاالمـر در آیـۀ  59سـورۀ نسـاء علمـای شـیعه بـر
اسا ،فرمان به اطاعت مطلق از اولیاالمر عصمت آنها را اسـتنباپ کـردهانـد کـه بـه جـز اهـل
بیت(ع) مصداق خارجی ندارد .روایات تفسیری متعدد صحیح و صر یح ذیـل ایـن آیـه نیـز بـر
انحصار مصداق بر معصومین(ع) ّمتفقاند؛ به طوری که حتی شمول ایـن تعبیـر بـر فقیـه جـامع
الشرائط در دوران غیبت معصوم به دست نمیآید.
اهل سنت نیز در این مورد آرای گوناگون اما ضعیفی دارند که به جز یک گروه از آنـان
سایر ین با دیدگاه شـیعه موافـق نیسـت و مناقشـاتی چـون عـدم اشـتراپ معرفـت و دسترسـی بـه
اولیاالمر عدم تطبیق اولیاالمر با صیغه جمع بر یک فرد و لـزوم دیگرسـان بـودن عبـارات آیـه
وارد کردهاند که هرکدام با پاسخی رو به روست.
در مــورد آیــۀ  33نیـز بایـد گفــت کــه برخـی علمــای شـیعه مــراد از اولـیاالمــر را تنهــا
ّ
معصومین(ع) میدانند و با تکیه بر سیاق ایشان را دارای چنان شأنی دانستهانـد کـه بـرای حـل
امور مربوپ به اخبار امن و خوف تنها اهل بیت(ع) را شایسته رجوع و حصول علم مـیداننـد و
روایاتی را برای اثبات مدعای خود به گواه آوردهاند.
دستهای دیگر مورد نزول آیه را مربوپ به حواد مقطعی پنداشتهاند کـه نیـاز بـه رجـوع
مکرر دارد؛ بنا بر این در دوران غیبت و در جر یـان حکومـت اسـ می فقیـه جـامعالشـرائط را
مشمول این مصداق دانسته و حصول علم را متوقف بر وجود عصـمت نکـردهانـد؛ چـرا کـه از
شرائط ابتدایی ولی فقیه علم و تقواست و چنین فـردی در زمـان غیبـت کـمتـر ین فاصـله را بـا
معصوم دارد و بنا بر سیرۀ عق اطاعت از وی واجب است .این گروه نیز در دالیل بـرون متنـی
خود به روایاتی تمسک جستهاند که در آنهـا معصـومین(ع) مـردم را بـه «روات حـدیث اهـل
بیت(ع)» با شرائطی معین ارجاع دادهاند و با پاسخ به ادلۀ گروه اول رأی خود را قابـل قبـولتـر
مینمایانند .اهل سنت نیز ذیل این آیه مصادیق متعدد نا استوار و غیر قابل دفاعی بیان کردهانـد
که علمای شیعه بدان پاسخ دادهاند.
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با توجه به موارد پیشین باید گفت «اولیاالمر» در هر دو آیه بـه معنـای صـاحبان کـار و
شأن است که صاحب اختیار در امور زندگی مـردم و شـئون مختلـف آن هسـتند .منتهـا بـا ایـن
تفاوت که در آیۀ اول خداوند این شأن را به اهل بیت(ع) اختصـاص داده اسـت و در آیـۀ دوم
اهل بیت(ع) در روایات خوی

چنین شأنی را برای فقیه جامعالشرائط قائل شدهاند.

از جمله این شواهد عبارت است از :سازگاری این شأن نزول بـا ظـاهر آیـه کـه فرمـان بـه
اطاعت مطلق می دهد و همچنین با روایات اهل بیت(ع) موافقت با روایات اهل ّ
سنت مبنی بر
دستور پیامبر(ص) بر اطاعت مطلق از امام علی(ع) و ....
مفسران بر اسا ،پنداشتههای خود در این آیـه مـراد از «امـر» را بـر مصـادیق گونـاگونی
منطبق دانستهاند :برخی اولیاالمر را فرماندهان و حاکمان تلقی کردهاند و برخی صاحبان شـأن
و ...
عصمت که از فرمان مطلق خداوند به اطاعت رسول و اولیاالمر برداشت میشود امری
است که مورد اشارۀ خصوص مفسران شیعی بوده است؛ اما شایان ذکر است که قول شـیعه دال
بر لزوم عصمت در مورد اولیاالمر ّ
تفرد نـدارد؛ بلکـه در میـان مفسـران بـزرگ اهـل سـنت نیـز
شخصی چون فخر رازی حکم به عصمت اولیاالمر را از فر

اطاعت در یافته اسـت؛ بنـا بـر

این تفاوت شیعه و اهل سنت در این زمینه در تطبیق و تعیین معصوم است .برخی آیات بـر ایـن
شأن پیامبر(ص) نشانهگرند (نحل11/؛ جمعه )2/و ...
از روایات تفسیری ذیل آیۀ  51سورۀ نساء چنین بر میآید که اهل بیت(ع) مصـداق ایـن
آیهاند و همان آل ابراهیماند؛ همان افرادی که بـه جهـت اعطـای مقـام امامـت بـدانهـا مـورد
رشک و حسد قرار گرفتهاند .ایشان بـه صـراحت خـود را «اهـل ملـک» و «وارثـان پیـامبران»
معرفی کردهاند .در روایتی دیگر نیز اولی-االمر همان کسانی معرفـی شـدهاند کـه بـا کتـاب و
حکمت مقروناند و مورد حسد دیگران؛ بنا بر این اهل بیت(ع) همان افراد مفتـر
هستند که در آیۀ  51سورۀ نساء مورد رشک دیگراناند.

الطاعـهای
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روایات تفسیری ذیل این آیه نیز حکایتگر انحصار مصداق آن به امام علی(ع)؛ اما در ایـن
مورد نیز در ضمن روایتی اهل بیت(ع) همـان افـرادی برشـمرده شـدهاند کـه خداونـد در شـأن
ایشان آیۀ  59سورۀ نساء و آیۀ  55سوره مائده را نازل فرمـود .همچـون اخبـار حـاکی از یـورش
دشمن به مدینه یا پیروزی مؤمنین بر دشمنان که انتشار نسنجیدۀ آنها مفاسدی در پی داشت.
َ َُ ُ َ َ
ون ط َاعهة»(نسـاء )30/مـیدانـد و ضـمیر
ابنعاشور نیز این آیه را عطف به جملۀ «َ يقول
جمع را به ضمائر پیشین

ارجاع میدهد و بنابراین با توجه به سیاق این آیه را در مورد منـافقین

میداند.
ابوسفیان نعیمبنمسعود اشجعی را برای ترساندن مسلمین در آستانه بدر صغرا [یک سـال
پس از جن

احـد] بـه مدینـه فرسـتاد و او بـا بـزرگ جلـوه دادن قـدرت و تجهیـزات نظـامی

مشرکان از آمادگی آنان برای حمله به اردوی مسلمانان خبر داد .گزارش نعیم گروهی از مـردم
مدینه را متزلزل کرد؛ ولی مؤمنان واقعی نه تنها نترسیدند بلکه بر ایمانشان نیز افـزوده شـد و بـه
خدا تکیه کردند.

در آیۀ  59سوره نساء پس از مسئله اطاعت ّرد حکم شرعی مورد اخت ف مطرح بود که
غیر از خدا و رسول(ص) کسی در آن دست نداشت؛ ّاما ّرد در این آیه مربوپ به خبری اسـت

که شایعه سازان میان مسلمین منتشر میکردند و لذا این ّرد امـر مربـوپ بـه رسـول و اولـیاالمـر
است و نامی از خداوند متعال ذکر نشد؛ بنا بر این ّرد در این دو آیه اتحاد موضوع ندارد.
ً
روشن است که مراد از راویان حدیث محدثینی نیست که اص با حدیث آشنایی ندارنـد
ً
و صرفا یک انتقال دهندهاند؛ بلکه اشخاصی مورد نظرنـد کـه بتواننـد حـدیث را مطـابق حکـم
واقعی اس م تشخی

دهند و این ممکن نیست مگر این که شخ

مجتهد و فقیه باشد.

 .7منابع
.0

قرآن کر یم ترجمه محمد مهدی فوالدوند.

 .2ابنابی حاتم عبدالرحمنبنمحمد(0109ق) .تفسیر القرآن العظیم .محقق :اسعد محمد الطیب .عربستان سعودی :مکتبة
نزار مصطفی الباز.

| 99

تفس تطبی
ژپوهشاهی یر قی

سال سوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،9316شمارۀ پیاپی6

 .3ابنابی شیبة عبد اللهبنمحمد(0125ق) .المصنف فی األحادیث و اآلثار .محقق :حمدبنعبد الله الجمعة و محمدبن-
ابراهیم لحیدان .ر یا  :الرشد.
 .1ابنبابویه محمدبنعلی(0399ش) .األمالی .تهران :کتابچی.
ّ
 .5ـــــــــــــــــــــ(0113ق) .الخصال .تصحیح :علی اکبر غفاری .قم :منشورات جماعة المدرسین.
 .9ـــــــــــــــــــــ(0335ش) .علل الشرائع .قم :کتابفروشی داوری.
 .9ـــــــــــــــــــــ(0393ق) .عیون أخبار الرضا علیه الس م .تصحیح :مهدی الجوردی .تهران :نشر جهان.
 .3ـــــــــــــــــــــ(0395ق) .کمال الدین و تمام النعمة .تصحیح :علی اکبر غفاری .تهران :اس میه.
 .9ابنحیون نعمانبنمحمد مغربی(0335ق) .دعائم اإلس م .تصحیح :آصف فیضی .قم :موسسه آل البیت علیهم الس م.
ّ
ّ
 .01ابنشعبه ّ
حرانی حسنبنعلی(0111ق) .تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله .تصحیح :علی اکبر غفاری.
قم :جامعه مدرسین.
 .00ابنشهر آشوب محمدبنعلی(0101ق) .متشابه القرآن و مختلفه .قم :انتشارات بیدار.
 .02ابنعاشور محمدبنطاهر(بی تا) .التحر یر و التنویر .بیروت :موسسة التار یخ.
 .03ابنفار ،أحمدبنفار0111(،ق) .معجم مقاییس اللغة .محقق :عبدالس م محمد هارون .قم :مکتب االع م االس می.
 .01ابنکثیر اسماعیلبنعمر(0109ق) .تفسیر القرآن العظیم .تحقیقّ :
محمد حسین شمس الدین .بیروت :دار الکتب العلمیة.
 .05ابنمنظور محمدبنمکرم(0101ق) .لسان العرب .تصحیح :جمال الدین میر دامادی .بیروت :دار الفکر للط عة و النشر و
التوزع – دار صادر.

 .09ابوالفتوح رازی حسینبنعلی(0113ق) .رو الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن .تحقیقّ :
محمد جعفر یاحقی و
ّ
محمد مهدی ناصح .مشهد :بنیاد پژوه های اس می آستان قد ،رضوی.

ّ
 .09آلوسی سید محمود(0105ق) .روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم .محقق :علی عبد الباری عطیة .بیروت :دار الکتب
العلمیة.
 .03بابایی علی اکبر(0391ش) .تار یخ تفسیر قرآن .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .09بغوی حسینبنمسعود(0121ق) .معالم التنزیل فی تفسیر القرآن .تحقیق :عبد الرزاق المهدی .بیروت :دار احیاء الترا
العربی.
 .21بهرامپور .ابوالفضل(0339ش) .تفسیر نسیم حیات .قم :آوای قرآن.
 .20ثعلبی احمدبنابراهیم(0122ق) .الکشف و البیان عن تفسیر القرآن .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
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 .22ثقفی ابراهیمبنمحمد(0395ق) .الغارات .تهران :انجمن آثار ملی.
ّ
 .23جوادی آملی عبدالله(0339ش) .تفسیر تسنیم .محقق :سعید بند علی و ّعبا ،رحیمیان .قم :اسراء.
 .21حر عاملی محمدبنحسن(0119ق) .تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة .قم :مؤسسة آل البیت علیهم
الس م.
 .25حسکانی عبیدالله(0100ق) .شواهد التنزیل لقواعد التفضیل .تحقیق :محمدباقر محمودی .قم :مجمع احیاء الثقافة
االس میة.

 .29حسنبنعلی(0119ق) .التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکري علیه الس م .قم :مدرسة اإلمام المهدی ّ
عجل الله
تعالی فرجه الشر یف.
 .29خمینی روح الله(0393ش) .والیت فقیه :حکومت اس می .تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .23دیلمی حسنبنمحمد(0129ق) .غرر األخبار و درر اآلثار فی مناقب أبی األئمة األطهار علیهم الس م .قم :دلیل ما.
 .29راغب اصفهانی حسین(0102ق) .مفردات ألفاظ القرآن .تصحیح :صفوان عدنان داوودی .بیروت :الدار الشامیة.
 .31زاوی طاهر احمد(0999م) .ترتیب القامو ،المحیط علی طر یقة المصباح المنیر و اسا ،الب غة .بیروت :دار المعرفة.
ّ
 .30زمخشری محمود(0119ق) .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل .بیروت :دار الکتاب العربی.
 .32صادقی محمد(0113ق) .الفرقان فی تفسیر القرآن .قم :انتشارات فرهن اس می.
 .33طباطبایی سید محمد حسین(0391ش) .ترجمه تفسیر المیزان .مترجم :سید محمدباقر موسوی همدانی .قم :دفتر
انتشارات اس می جامعهی ّ
مدرسین حوزهی علم ّیه قم.
ّ
 .31طبرسی احمدبنعلی(0113ق) .اإلحتجاج علی أهل اللجاج .محقق :محمد باقر خرسان .مشهد :نشر مرتضی.
 .35طبرسی فضلبنحسن(0391ش) .ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن .مترجم :جمعی از مترجمان؛ تحقیق :رضا ستوده.
تهران :انتشارات فراهانی.
 .39طبری محمدبنجر یر(بی تا) .جامع البیان في تفسیر القرآن .بیروت :دار المعرفة.
 .39ــــــــــــــــــــ(0103ق) .دالئل اإلمامة .قم :بعثت.
 .33ــــــــــــــــــــ(0105ق) .المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب علیه الس م .محقق :احمد محمودی .قم :کوشانپور.
 .39طوسی محمدبنحسن(بی تا) .التبیان فی تفسیر القرآن .تحقیق :احمد قصیر عاملی .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
 .11ـــــــــــــــــــــ(0119ق) .تهذیب األحکام .محقق :حسن موسوی خرسان .تهران :دار الکتب اإلس میة.
 .10ـــــــــــــــــــــ(0100ق) .الغیبة .محقق :عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح .قم :دار المعارف اإلس میة.
ّ
ّ
 .12عیاشی محمدبنمسعود(0331ق) .تفسیر الع ّیاشی .محقق :س ّید هاشم رسولی مح تی .تهران :المطبعة العلمیة.
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ّ
 .13غیاثی کرمانی سید محمدرضا(0339ش) .پژوه های قرآنی ع مه شعرانی در تفاسیر مجمع البیان روح الجنان و منهج
الصادقین .قم :موسسه بوستان کتاب.
 .11فخر رازی محمدبنعمر(0121ق) .مفاتیح الغیب .بیروت :دار احیاء الترا العربی.
 .15فراهیدی خلیلبنأحمد(0119ق) .کتاب العین .قم :نشر هجرت.
 .19قرطبی محمدبناحمد (0391ش) .الجامع ألحکام القرآن .تهران :انتشارات ناصر خسرو.
 .19قطب سید(0112ق) .فی ظ ل القرآن .بیروت :دار الشروق.
 .13کلینی محمدبنیعقوب(0129ق) .الکافی .قم :دار الحدیث.
 .19کوفی فراتبنابراهیم(0101ق) .تفسیر فرات الکوفی .تصحیح :محمد کاظم .تهران :موسسة الطبع و النشر فی وزارة
االرشاد االس می.
 .51مجلسی محمدباقر(0113ق) .بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار األئمة األطهار .بیروت :دار إحیاء الترا العربی.
 .50مصباح یزدی محمدتقی(0390ش) .نظر یه سیاسی اس م .قم :انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .52مصباح یزدی محمدتقی(0390ش) .نگاهی گذرا به نظر یه والیت فقیه .قم :انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.
 .53مصطفوی حسن(0393ش) .التحقیق فی کلمات القرآن الکر یم .تهران :وزارت فرهن و ارشاد اس می.
 .51مغنیه محمدجواد(0121ق) .تفسیر الکاشف .تهران :دار الکتب االس میة.
 .55مفید محمدبنمحمد(0103ق) .اإلختصاص .تصحیح :علی اکبر ّغفاری و محمود ّ
محرمی زرندی .قم :الموتمر العالمی
اللفیة الشیخ المفید.
 .59مکارم شیرازی ناصر(0391ش) .تفسیر نمونه .تهران :دار الکتب االس میة.
 .59نجارزادگان فتح الله(0332ش)« .بررسی و نقد دیدگاهها و روایات اهل سنت درباره اولیاالمر» .پژوهشنامه حکمت و
فلسفه اس می شماره .5
 .53ــــــــــــــــــ(0392ش) .تفسیر موضوعی قرآن کر یم (آموزههایی از فضایل و حقوق اهل بیت در قرآن) .قم :نشر
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .59ه لی سلیمبنقیس(0115ق) .کتاب سلیمبنقیس اله لی .تصحیح :محمد انصاری زنجانی .قم :الهادی.

