ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی
Comparative Commentary researches
Vol.3, no.1, Spring and Sammer 2017, Ser. no.5
(pp. 105-125)
DOI: 10.22091/ptt.2017.1608.1098

،9316  بهار و تابستان، شمارۀ اول،سال سوم
)915-915  (صفحات5شمارۀ پیاپی

A Comparative Review of the Interpretation of the Verse of
Ulel- Amr in Al-Mizan and Al-Minar Commentaries
1

Mohammad Ali Tajari

2

Somayyah Panahi

(Received:18/1/2017; Accepted: 4/6/2017)

Abstract
The present paper seeks to compare Al- Minar Commentary by 'Abduh and Al-Mizan
Commentary by Allamah Tabatabaii in terms of their interpretation of the verse 59 in Chapter
4 (Al-Nisa'- The Women), known as the verse of "Ulel-Amr". For Tabatabaii, the referents of
Ulel-Amr are infallible Imams, who should be obeyed unconditionally and absolutely as the
Holy Prophet, which proves their infallibility. He believes that the repetition of the imperative
verb "Obey" indicates the difference in the domain of obedience not emphasis, and the
pronoun "you" in verse which says "then if you quarrel about anything" refers not to UlelAmr but to Muslims. In Al-Minar, Abduh accepts the command of absolute obedience to the
Holy Prophet and Ulel-Amr, necessitated by their infallibility. However, he believes that the
instances of Ulel-Amr are people of hal and 'Aqd (those whose opinions are what count)
whose consensus is correct. Rashid Reza, however, does not regard such a consensus as
infallible, as he believes that the pronoun "you" refers to Ulel-Amr as well. The paper
compares aforementioned commentaries to extracts several mistakes taken by Abduh in AlMinar, and resolves the doubts he cast on Shia interpretations.
Key words: Ulel-Amr, absolute obedience, infallibility of Ulel-Amr, people of hal and
'Aqd, pure Imams, Al-Minar, Al-Mizan.
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(تاریخ دریافت95/11/29 :؛ تاریخ پذیرش)96/3/14 :

چکیده
پژوهش حاضر در صدد مصایسۀ تفسیر المنار و المیزان در زمینۀ تفسیر آیۀ «اولتی االمتر»(نستاء 95ا) است  .تفستیر
المیزان موداق «اولی االمر» را در ایآ آیه ،امامان معووم دانسره و امر به اطاع از پیتامبر و «اولتی االمتر» را در ایتآ آیته،
دارای وزان واحد ،مطلق و بی قید و شرط تلصی کرده و ایآ آیه را اثبتات کننتدۀ عوتم رستول ( ) و «اولتی االمتر» بته
شمار آورده اس و عل تکرار «اطیعوا» را تفاوت قلمرو اطاع محسوِ کرده است و نته تأ کیتد ومخاطبتان را در «اتان
تنازعرم» مسلمانان دانسره و نه« اولی األمر» .تفسیر المنار نیز امر به اطاع از پیامبر و «اولی االمتر» را مطلتق و الزمتۀ آن را
عوم آنان دانسره اس ؛ با ایآ تفاوت که از نظر عبده موادیق «اولی االمر» اهل حل و عصد و اجماع نظر آنان بته دور از
خطا اس ؛ اگر چه رشید رضا ایآ اجماع را معوومانه نمی داند .به نظر او ،مخاطبان «اان تنازعرم» شامل «اولی االمر» هم
می شود .در ایآ مصاله ع وه بر مصایسۀ دو تفسیر ،اشکاالت برداش های صاحب المنار مطرح و ایرادات ایشان بته برداشت
مفسران شیعه پاسخ داده شده اس .
کلیدواژگان :اولی االمر ،اطاع مطلق ،عوم اولی االمر ،اهل حل و عصد ،ائمه اطهار ،المنار ،المیزان.

 .1استادیار علوم برآن و حدیث دانشگاه بنma.tajari@yahoo.com -
 .2دانشجوی دکتری تفسیر تطبیسی دانشگاه بن(نویسندۀ مسئوا)s.panahe@gmail.com -
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 .1مقدمه
تفسیر السرآن الحرین ،مشهور به تفسیر المنار ،تفسیری اسلت معلروف کله در آغلاز بلرن
چهاردهن هجری تألیف یافته و دوازده مجلد است .ایلن تفسلیر از اوا بلرآن تلا آیلۀ  126سلورۀ
نساء ،به امالی ییخ محملد عبلده و بللن یلاگردش ریلید رضلا اسلت .پلس از ملر
یاگردش به پیروی از سب

عبلده،

استاد خویش ،آن را تلا آیلۀ  35سلورۀ یوسلف ادامله داد .نگلارش

تفسیر المنار ،همزمان بلا جنلبشهلای اصلالحی و دینلی اسلت .ایلن تفسلیر ،تفسلیری ادبلی و
اجتماعی یمرده یده که نخست در تفسیر آیاتش ،به تفسیر آیه به آیه پرداخته ،سپس آنهلا را بلا
اسلوبی ز یبا و ادبی منطبق با سنن اجتماعی موجود بیان کرده است( .ن  :ذهبی ،1369 ،ج،2
ص553؛ معرفت ،1385 ،ج ،2ص483ل.)484
با این همه ،دور از وابع نخواهد بود که تمامی تفسیر المنار را از ریید رضا و تلا حلدودی
متأثر از افرار محمد عبده بدانین؛ ز یرا اوال ،بسمت بیشتر این تفسیر را ریید رضا پلس از ملر
عبده مستسال تدوین کرده است .ثانیا ،ریید رضا تغییراتی در روش تفسیری عبلده ایجلاد کلرد.
این تغییرات در تمامی تفسیر صورت گرفته است؛ چه در آن بخش کله در زملان زنلدگی عبلده
تدوین یده و چه در آن بسمت که پس از مر

وی تألیف گردیده است .ریید رضا خلود در

مسدمۀ تفسیر تصر یح میکند« :من در تمامی بخشهای تفسیر ،مطالبی نه چندان کلن ،افلزودم
تا بدین وسیله تمامی بخش ها از ی

اسلوب برخوردار یود(».ریید رضا ،1328 ،ج ،1ص)14

رییدرضا گرچه تالش کرد ،از جنبلۀ اجتملاعی و عسل گرایی و جهلات دیگلر ،روش و
سب

استاد خویش را در تفسلیر ادامله دهلد ،وللی بلا اسلتادش اختالفلاتی پیلدا کلرد :عبلده،

عس گرا و روش او تحلیلی است؛ اما رییدرضلا نصگلرا و اعتملاد او بله احادیلث و ملأثورات،
چشمگیر است .عبده از دامنزدن به اختالف پرهیز میکرد؛ املا رییدرضلا تحلت تلأثیر عسایلد
وهابیت و کتلن ابلن تیمیله نلوعی سللفیگلری را تلرویج کلرده اسلت( .ایلازی ،1381 ،ج،3
ص261ل.)262
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ریید رضا خود مینویسد« :آن گاه که پس از فوت استاد در کار تفسلیر مسلتس یلدم،
در مواردی خالف ییوۀ اسلتاد را پلیش گلرفتن و آن ملوارد ،یرلی دربلارۀ روایلات بلود کله بله
احادیث و ّ
سنت صحیح در حد وسیعتری پرداختن و روایات تفسیری یا روایاتی را که در حرلن
روایات تفسیری است ،آوردم و دیگر این که تحسیق بیشتر دربارۀ مفردات الفاظ به کلار بسلتن و
بحثهای لغوی و مسائ اختالفی بین علما و استشهاد به آیلات از سلورههای مختللف و دیگلر
مسائ مورد نیاز مسلمانان را آوردم( ».ریید رضا ،ج ،1ص)16
به هر حاا این تفسلیر یرلی از تفاسلیر مهلن در جهلان اهل سلنت وآراء آن ملورد توجله
مفسران است؛ از این رو ،در این مساله به بررسی نظر المنار در تفسیر آیۀ «اولی االمر» و مسایسلۀ
اجمالی آن با نظرعالمه طباطبایی در المیزان میپرداز ین.
ُ
َ
َ
ُ َ
آیۀ  59سورۀ نساء (یُ َأ ُّی َُْ َّال َ
الر َُن َ َو أولي ْاْل ْ
ِيضنا َّالل َه َو أ ُ
ذین َآم ُننا َأ ُ
ِيضنا َّ
ور ِم ْونک ْ ف ِوإ َْ
م
ِ
ِ
َ
َت َ
الر َُون اَ ُك ْن ُوت ْ ُت ْؤم ُن َ
وك ْ
خي ٌور وَ
ونَ ع َُّللوه َو ْال َي ْ
نُز ْع ُت ْ في َشيْ ٍء َف ُر ُِّو ُ ِ َلوى َّالل ِوه َو َّ
ور ِذل
ْخ
َ
ا
م
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ ً
أ ْح َس ُن توأو یال) از آیاتی است که در تفاسیر فلر یسین در بلارۀ آن ،سلئواالت وبحلثهلای مهملی
مطرح اسلت؛ از جملله اینرله:سلرتررار «اطیعلوا» در جمللۀ «اِيضونا اللوه واِيضونا الرَون »
چیست؟ محدودۀ اطاعت از «اولی االمر» چیست؟ و آیا این اطاعت مطللق اسلت یلا مشلرو ؟
مصادیق «اولی االمر» چه کسانی هسلتند؟ آیلا از ظلاهر آیله ،عصلمت «اوللی االملر» اسلتفاده
مییود؟ مخاطبان در «فوَُ تنوُزعت فوى شوىء»چله کسلانی هسلتند؟ «اوللی االملر» یلا عملوم
مؤمنان؟ و یا «اولی االمر» و عموم مؤمنان هر دو؟ و در پایان ایراالتی کله صلاحن المنلار بله
نظر ییعه دارد ،چیست؟

 .2بررسی دو تفسیر دربارة آیۀ «اولی االمر»
خالصه ای از تفسیر المیزان در زمینۀ این آیه از این برار است:
آیۀ کر یمه مؤمنان را به اطاعت از خدا ،رسوا و «اولوا االمر» فرمان می دهد .اطاعلت از
خداوند ،با پذیرش معارف و حسایق برآن و عم به دسلتورها و بلوانینی کله در بلرآن بله پیلامبر
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اسالم وحی یده و توس آن ح رت به مردم ابالغ گردیده است ،تجلی می یابد؛ املا اطاعلت
از رسوا(ص) در دوناحیه است:
 .1اطاعت از آن ح رت در آن چه به عنوان معلارف و احرلام دیلن بیلان ملیکنلد .ایلن
معارف و احرام ،جزئیات و تفاصی کلیاتی است که در برآن کر ین آمده و خداوند پیامبرش را
ُ َ َ ْ
ْ َ َ ِّ ْ ُ
به تبیین و توضیح آن ترلیف نموده استَ « :و أ َنزل َنوُ ِل ْيوک الوذك َر ِلت َبوين ِل َّلنوُس َموُ ن ِّوز ِ لويْ »
(نح .)44 ،
 .2اطاعت از آن ح رت در آن چه به مدیر یت و تدبیر جامعه مربو است .در این امور،
پیامبر(ص) با مردم مشورت میکند و پس از مشورت ،خود تصمین میگیلرد ومؤمنلان موظلف
به اطاعت از آن ح رت اند( .ن  :طباطبایی ،بی تا ،ج ،4ص.)618
بر این اساس ،اطاعت از خداوند از جهت موارد و مصادیق بلا اطاعلت از پیلامبر متفلاوت
است و سر تررار واژۀ «اطیعوا» در آیۀ مورد بحث نیز همین است؛ نله تأ کیلد؛ البتله اطاعلت از
پیامبر نیز سرانجام به اطاعت از خداوند باز میگردد؛ ز یرا این اطاعت نیز بله فرملان او صلورت
َّ
َ ْ َّ
ْ
می گیردَ « :و مُ أ ََْ .لنُ ِم ْن ََُ .ن ِ ال ِل ُيطُع عإ ذَ الله» (نساء.)64 ،
نرتۀ مهن آن است که در سراسر بران دستور به اطاعت از رسوا خدا (ص) و نیلز در آیلۀ
مورد بحث ،دستور به اطاعت و فرمان پذیری از رسلوا خلدا و اوللی االملر هماننلد دسلتور بله
اطاعت و فرمان پذیری از خداوند ،مطلق و بی بید و یر اسلت و ایلن اطلالق بلا هلیچ دلیل
عسلی و نسلی تسیید نگردیده است و این خود دلی بر عصمت پیلامبر(ص) و اوللی االملر اسلت
(ن  :طباطبایی ،بیتا ،ج ،4ص616؛ رازی ،1418 ،ج ،5ص414لل411؛ طبرسلی ،1312 ،ج،3
ص111؛ فیِ کایانی1415 ،ق ،ج ،1ص465لل462؛ مرلارم یلیرازی ،1314 ،ج ،3ص436؛
مغنیه1424 ،ق ،ج ،2ص359؛ صادبی تهرانی ،1365 ،ج ،4ص148ل133و.)641
اما «اولی االمر»ی که همنون پیامبر(ص) ،معصوم از گناه و خطاست و خدای متعاا به
اطاعت مطلق از آنان فرمان داده است ،چه کسانی هستند؟ بر اساس روایات بطعی که از پیامبر
اسالم (ص) نس یده ،آنان ،ائمه اه البیت(ع) اند که نخستین آنان عللی (ع) و آخلر ین آنلان
مهدی (ع ) است(.ن  :طباطبایی ،بی تا ،ج ،4ص 654؛ بحر ینی ،1415،ج ،2ص113ل )115و
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به تعبیر صحاح اهل سلنت همگلی از بلر یش و دوازده نفرنلد(.بخاری ،1411 ،ج ،8ص 128و
مسلن ج ،6ص3؛ ابی داوود ،1411 ،ج ،2ص.)319
درمورد جملۀ «فان تنازعتن» ،صرف نظر از سیاق آیه ،تنلازع ثبوتلا بله سله صلورت بابل
تصور است 1 :ل تنازع مؤمنان با یردیگر 2 ،ل تنازع بین خود اوللی االملر 3 ،ل تنلازع بلین اوللی
االمر و مؤمنان .از نظر عالمه طباطبایی با توجه بله سلیاق آیله و آیلۀ بعلد و مصلدابی کله بلرای
اولیاالمر بیان یده است ،مخاطبان در «فان تنازعتن» ،خصوص مؤمناناند؛ نه اولیاالمر؛ بدین
ترتین خداوند به مؤمنان فرمان داده است که اگر در امری از امور تنازع نمودند ،آن را بله خلدا
و رسوا یعنی بران و سنت ارجاع دهند و با تسلین بودن در برابر حرلن خلدا و رسلوا بله تنلازع
خاتمه دهند( .ن  :طباطبایی ،بی تا ،ج ،4ص) 642
ریید رضا در المنار تا آیۀ  126سلورۀ نسلاء بیشلتر نظلر اسلتادش ،محملد عبلده ،را نسل
میکند و درموادی نیز مطالبی به آن افزوده یا نظر عبده را ببوا نررده و نظر خلودش را تلرجیح
داده است .در آیۀ اولی االمر نیز از این روش استفاده کرده است.

 .3بررسی دو تفسیر دربارۀ «اطیعوا»
ریید رضا به نس از عبده ،در معنلای «اطیعلوا اللله» و »اطیعلوا الرسلوا» و وجله ترلرار
«اطیعوا» مینویسد« :اطاعت از خدا یعنی عم به کتاب خدا و اطاعت از رسوا یعنی عم به
آننه که از پیامبر خدا در تبیین آیه رسیده است و اگر «اطیعلوا» را ترلرار کلرده ،بله خلاطر آن
است که بر اطاعت از رسوا تأ کید نماید؛ چرا که دین اسالم دین توحید محلِ اسلت و بلرای
غیر خداوند امر و نهی بائ نیست؛ مگر از باب تبلیغ آننه که از طلرف خداونلد اسلت؛ چنلان
ِّ
کور َ
که آمده استَ « :و َأ ْن َز ْلنُ ِ َل ْ
كر ل ُت َب ِّي َن ل َّلنُس مُ ُن ِّز َ ِ َل ْيْ ْ َو َل َض َّل ُْ ْ َی َت َف ُ
الذ َ
وَ » (نحل .)44 ،
ک
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اطاعت از پیامبر ،اطاعت از خداوند است و این مخالف توحید نیست (المنار ،ذی آیه).
چنانره پیدا است ،عبده تررار «اطیعوا» را به منظور تأ کید دانسته است؛ املا ریلید رضلا
برخالف استادش تررار «اطیعوا» را گویای تغلایر دو اطاعلت از نظلر متعللق ملی دانلد .ایشلان
مینویسد« :خواننده ،سخن استاد دربارۀ علت تررار واژۀ "اطیعلوا" ،نسلبت بله پیلامبر و ترلرار
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نشدن آن نسبت به «اولی االمر» را مالحظه کرد؛ البته نرتۀ یاد یده بله نظلر ملن (ریلید رضلا)
روین و پذیرفتنی نیست؛ ز یرا امر به اطاعت از خدا و رسوا در پلارهای از آیلات بلا ترلرار واژۀ
«اطیعوا» و در پارهای از آیات بدون تررار آمده است و دلی روینی که بیانگر تفلاوت ایلن دو
تعبیر باید ،در میان نیست .اگر در وابع تفاوتی بین این دو تعبیر بایلد ،آن تفلاوت نشلانگر ایلن
است که تررار کلمۀ «اطیعوا» داللت بر تغایر دو اطاعت دارد :اولی داللت میکند بر اطاعلت
از خدا یا پیروی از آموزههای بران و دومی ،داللت دارد بر اطاعت از پیلامبر (ص) در ملواردی
که بر اساس اجتهادش ،فرمان میدهد»( .ریید رضا ،1328 ،ج ،5ص 181و 221و .)221
چنان که مالحظه میکنید ،نظر ریید رضا در این خصوص مشابه نظلر عالمله طباطبلایی
است؛ یعنی هر دو سر تررار «اطیعوا» را نه تأ کید ،بلره تفاوت متعلق اطاعت می دانند .البته بلا
این تفاوت که در کالم عالمه ،اطاعت از پیامبر در دو ناحیه مطرح یلده اسلت 1 :ل در ناحیلۀ
احرامی که به وسیله وحی بیان می یود؛  2ل در ناحیلۀ احرلامی کله یخصلا بله عنلوان نظر یله
صادر می کند و لیرن در کالم عبده اطاعت مذکور تنها در ناحیۀ اوا و در کلالم ریلید رضلا
در ناحیۀ دوم مطرح یده است.
حاص نظر عالمه در نسد این نظر این است که اگر هیچ منظوری بله جلز تأ کیلد در بلین
َّ
نبود ،ترك تررار «اطیعوا» ،این تأ کید را بیشتر افاده میکرد و لذا باید میفرمود« :اطیعلوا اللله و
الرسوا»...؛ چون با این تعبیر میفهماند ،اطاعت از رسوا ،عین اطاعت از خدای تعلالی اسلت
و هر دو ی

نوع اطاعلت اسلت(.ن  :طباطبلایی ،بلی تلا ،ج ،4ص )618چنانرله در آیلۀ 32

سورۀ آا عمران (ب اطیعوا الله والرسوا« )...اطیعوا» تررار نشده تا تأ کید بیشتری را ایفا کند.

 .4حدود اطاعات از «اولی االمر» در دو تفسیر
از نظر عالمه طباطبایی «اولی االمر» هر طایفهای که بایلند ،بهلرهای از وحلی ندارنلد و
کار آنان تنها صادر نمودن آرایی است که به نظریان صحیح میرسلد (عالمله طباطبلایی ،ج،4
ص ) 619و اطاعت آنان در آن آراء و ابواا ،بر مردم واجن است؛ همان طور که اطاعت رسوا
در آرا و ابوالش بر مردم واجن بود .البته ایشان حق ندارند ،حرمی جدیلد غیلر حرلن خلدا و
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رسوا را وضع کنند و نیز نمیتوانند حرمی از احرام ثابت در کتاب و سنت را نسلخ نماینلد و
گرنه باید میفرمود ،در هر عصری موارد نزاع را به ولی امر آن عصر ارجاع دهیلد و دیگلر معنلا
ندایت بفرماید ،موارد نزاع را به کتاب و سنت ارجاع دهیلد (.ترجملۀ المیلزان ،ج ،4ص 621و
)619؛ اما از نظر محمد عبده و ریید رضا «اولی االمر» از حیث معنا و مفهلوم کسلانی هسلتند
که فس در اصالح امور مردم و مصالح آنها نظارت میکنند؛ نه آننه که مربو بله املور دینلی
است و چون اجماع نظر آنان از نظر عبده به دور از خطا است و از نظر ریید رضلا جامعله را از
تفربه و یساق حف میکند و باعث ارتسا جامعه مییود ،پس اطاعلت از اجملاع نظلر آنلان در
اوامر اجتهادی بی بید و یر واجن است( .ریید رضا 1328 ،ق ،ج ،5ص183ل.)181

 .5مصادیق «اولی االمر» در دو تفسیر
از نظر محمد عبده «اولی االمر» ،اه ح و عسد از مسلمانان هستند .ریید رضا از بوا
استادش ،محمد عبده نس کرده است که وی پس از تفرلر بسلیار دربلارۀ ایلن کله مسصلود از
«اولی االمر» چه کسانیاند ،به این نتیجه رسیده که آنان جماعت اه ح و عسد از مسللمانان
اند؛ یام  :امراء ،علماء ،فرماندهان سپاه و دیگر رؤسا و زعمایی که معموال ملردم در نیازهلا و
مصالح عمومی به آنان رجوع میکنند .هرگاه آنان بر رأیی توافق نمایند ،مسللمانان بایلد از آنلان
اطاعت کنند .البته به یر این که  1ل آنان از مسلمانان بایند 2 ،ل رأی آنان بلر خلالف دسلتور
خدا و پیامبر (ص) نباید 3 ،ل در اظهار نظر و انتخاب رأی کامال آزاد بایلند و اجبلار ،اکلراه و
فشار و اعماا نفوذ از جانن کسی صورت نپذیرد 4 ،ل در آن مورد اتفاق نظر دایلته بایلند 5،ل
موضوع ،مربو به مصالح عمومی باید؛ اما موضوعات مربو بله عبلادات و اعتسلادات دینلی،
خارج از حوزۀ دخالت اه ح و عسد است.
با این یرای هرگاه اه ح و عسد درباره امری توافق کنند ،اطاعت از آنان واجن است
و صحیح است که بگویین ،آنان در اجماع خود معصوم اند .به همین جهت در آیلۀ کر یمله بله
اطاعت از «اولی االمر» به صورت مطلق و بدون هیچ بیلد و یلرطی دسلتور داده یلده اسلت.
(ریید رضا 1328 ،ق ،ج ،5ص.)181
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وی در زمینۀ اجماع اه ح و عسد در امری از امور اجتماعی ،به دیوانی استناد میکنلد
که عمر با مشورت و نظرخواهی از صحابۀ اه نظر و رأی به وجود آورد؛ دیلوانی کله در زملان
پیامبر وجود ندایت و صحابه مورد مشورت نیز بلا آن مخالفلت نرردنلد( .ریلید رضلا،1328 ،
ج ،5ص)181؛ بنابراین از نظر عبده تصوین یا علدم مخالفلت صلحابۀ ملورد مشلورت عملر بلا
ایجاد دیوان ،نمونهای از اجماع اه ح و عسد در املری از املور اجتملاعی بلود کله بله دلیل
معصومانه و به دور از خطا بودن اجماع آنان ،دیگر مسلمانان نیز از آن تبعیت کردند.
گفتنی است ،ریید رضا نیز یورای یش نفرهای را که عملر بلرای تعیلین جانشلین خلود
معرفی نمود ،مصداق دیگر «اولی االمر» یا همان اه ح و عسد دانسته است که نظر آنلان بلر
مسلمانان الزم االتباع بود( .ن

 :همان ،ص .)191در حلالی کله اوال ،چگونله و چلرا از جملع

اه نظر و رأی و خواص و نخبگان و به اصطالح اه ح و عسد ،این پنج نفر بله عنلوان اهل
ح وعسد انتخاب یدند؟ آیا این چند نفر نمایندۀ افرار عمومی جامعۀ مسلمان بودهاند؟ ثانیلا،
در این یورای یش نفره ،اجماع و اتفاق نظری وجود ندایت( .ن  :ابن ابی الحدید،1311 ،
ج ،1ص )181تا اجملاع آنلان معصلومانه و یلا موجلن رفلع نلزاع گلردد و یلا اطاعلت از آن بلر
ٌ
مسلمانان واجن باید .ثالیا ،در این تصمینگیلری دسلتور بلاطع عملر بله بتل ابلیلت مخلالف
تصمین اکیر یت و نیز دستور به بت سه ع و مخالف اع ایی که عبد الرحمان بن عوف در آن
است معروف بوده است (.ابن ابی الحدید ،1311 ،ج ،1ص) 181؛ در حلالی کله عبلده چنلان
که گذیت (ریلید ،رضلا ،1328 ،ج  ،5ص )181یرلی از یلرای وجلوب اطاعلت از تصلمین
«اولی االمر» را رأی آزادانه و بدون اکراه و اجبار اه ح و عسد و تحت فشار و نفلوذ بلدرت
برار ندایتن آنان می دانست که در یورای یش نفره منتفی بودند.
گفتنی است ،بر اساس عبارات المنار ،عبده فرر میکرد ،تفسلیر «اوللی االملر» بله اهل
ح و عسد از ابداعات او است که به آن هدایت یده است و پیش از وی هینیل

از مفسلران

در این معنا بر او پیشی نگرفته است تا اینره آن را در تفسیر نیشابوری «غراین السران» مشلاهده
نمود و در یافت که بب از وی ،نیشابوری نیز هملین تفسلیر را بلرای «اوللی االملر» ذکلر کلرده
است(.همان ،ص.)183
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ریید رضا نیز معتسد است :مسصود از «اولی االمر» اه ح و عسد است و آنان خلواص
و نخبگان و عسلالی املت از طبسلات مختلفانلد کله آ گلاه بله مصللحت ملردم و احتیاجلات
جامعهاند؛ همانان که امام اعظن را انتخاب می کنند؛ نه خصوص مجتهدان در فسله و منظلور از
اجماع نیز اجماع اه ح و عسد است؛ نه اجماع مجتهدان فسهی( .همان ،ص)186

 .6بررسی عصمت «اولی االمر» در دو تفسیر
عبده در المنار ت

ت

«اولی االمر» (اه ح و عسلد) را معصلوم از خطلا نملیدانلد؛

لرن اتفاق نظر آنان را ل در امور اجتماعی و مصالح عمومی که نصی از کتاب و سنت در مورد
آن نرسیده است ل معصومانه و بله دور از خطلا و در نتیجله واجلن االطاعله ملیدانلد( .هملان،
ص)181
ریید رضا در مسام بیان علت املر بله اطاعلت از اهل حل و عسلد ملیگویلد :ایلن کله
«اولیاالمر» جماعت اه ح و عسد از طبسات گوناگون بایند ،معسوا است؛ چون این افلراد
مورد وثوق امت هستند و مصالح مردم بدین وسیله حف مییود و با اتفلاق نظلر اینلان ملردم از
تفربه و یساق ایمن مییوند و به همین جهت خداوند امر به اطاعت آنلان کلرده اسلت؛ نله بله
سبن معصوم بودن از خطا در آننه اظهار میکنند( .همان ،ص)183
وی اطاعت از «اولی االمر» را مختص امور اجتهادی میداند و ملیگویلد :بلرای هملین
ی

«اطیعوا» در مورد رسوا و «اولی االمر» آملده اسلت؛ پلس در اینجلا اطاعلت از رسلوا و

«اولیاالمر» از ی

جنس اسلت و اطاعلت از «اوللی االملر» دراجتهادیلان هملان اطاعلت از

رسوا در اجتهاد او است؛ نه این که آنان همنون پیامبر از خطا و لغزش معصوم بایند؛ بلره بله
سبن این که مصلحت و ارتساء امت و سالمت آنان از استبداد از ایلن طر یلق محسلق ملییلود.
(همان ،ص)221
عالمه طباطبایی در نسد نظر عبده که اجماع اه ح و عسد را معصلومانه و دور از خطلا
می داند ،میفرماید« :آیۀ یر یفه داللت بر عصمت اولی االملر دارد و نملیتلوان آن را بلر افلراد
هیئتهای حاکمه تطبیق داد؛ چون تار یخ اسالم ثابت کرده است که ت

ت

افراد این هیئلت
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معصوم نیستند و کسی هن آن را ادعا نررده است و اگر مراد ،عصمت اجتماع اه ح و عسد
از آن نظر که اجتماع کرده اند ،باید ،باز هن باط است؛ ز یرا تصلور اجتملاع مسلتس از افلراد
امری اعتباری و ذهنی است و نمیتواند به وابعیتی به نام عصمت متصف یلود؛ در حلالی کله
عصمت مستفاد از آیه ،ی

صفت حسیسی است؛ نه صرف فرض و اعتبلار»( .طباطبلایی ،ج،4

ص626ل.)635
عالمه دو تسر یر دیگر را نیز از این نظر آورده و پاسخ داده است :یری این که اتفلاق نظلر
اه ح و عسد را مانند خبر دادن گروهی از حادثهای ،در حد متواتر بدانین .در این صورت بله
طور طبیعی خبر آنان مالزم با حسیست است .ایشان این تسر یر را ناکافی دانسلته و آن را مخلتص
به امت اسالمی ندانسته و برمال یدن خطای حرن اه حل و عسلد در تلار یخ اسلالم را میلاا
نس ی برای این فرض ذکر کرده است(.همان ،ص)621
تسر یر دیگر عالمه این است که هر چند ت

ت

افراد و حتی اجتملاع آنلان نیلز معصلوم

نیست؛ لیرن لطف خدا یام حاا آنان یده است و آنان را از خطا و ایلتباه مصلون ملیدارد.
ایشان این تسر یر را هن رد کرده و خطا و لغزش اه ح و عسد ،در تار یخ مسلمانان را به عنلوان
پاسخ نس ی بیان کرده و در ادامه افزوده اسلت کله اگلر چنلین لطلف و کرامتلی بلود ،بلرآن و
پیامبر(ص) به آن اهتمام ویژه دایتند و به گونههای مختلف مطرح ملیکردنلد و از پیلامبر(ص)
پرسشهای مختلف در این باره صورت میگرفت(.همان ،ص)628
ابهام دیگری که میتوان بدان ایاره کرد ،این است که پس از آن که دین اسالم گسترش
یافت و مسلمانان در ابطار جهان منتشر یدند ،آیا در هر زمان باید یر فرد و یا گروه مخصوص
ّ
اه ح و عسد را «اولی االمر» دانست و بر آنان این عنوان را منطبلق کلرد و اطاعلت آنلان بلر
ّ
مسلمانان جهان بدون استیناء واجن است و یا آن که در هر کشور جماعت ّ
خاصی از اه ح
و عسد و زمامداران همان کشور را باید «اولی االمر» دانست و اوامر و نواهی آنان بلر خصلوص
مردم آن مرز و بوم الزم است و برای مردم کشورهای دیگر مخالفت آنان جایز اسلت؟ حلاا آن
که آیه ،انتظام زنلدگی و سلعادت مسللمانان را در محلور اطاعلت از ّ
سلنت رسلوا و پیلروی از
«اولیاالمر» برار داده است؛ از این رو ،نباید در مفاد اولی االمر و هن چنلین در تشلخیص آنهلا
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ابهام باید؛ ولی با این مبنا ابهام وجود دارد و تشخیص آنها نیز به عهلدۀ ملردم هلر زملان نهلاده
یده و از لحاظ تأثیر اصالحی ،چگونه ردیف برآن کرین و پیامبر اسالم برار داده یلده اسلت؟
(حسینی همدانی ،1414 ،ج ،4ص)111
به گفتۀ ریید رضا «اولی ا المر» می جانشین رسوا هستند و به جای رسوا امر و نهی و
اجتهاد میکنند و برای همین اطاعتش واجن است؛ در حالی که پیامبر اگر اجتهاد میکردنلد،
معصوم بودند و اجتهادیان خالی از خطا و ایتباه بود و بدین جهت در سراسر برآن بله اطاعلت
مطلق از پیامبر امر یده است؛ بنا براین اگر برای اولی االمر می پیامبر اطاعت بلی بیلد و یلر
بائ بایین ،باید اولی االمر ،همسان پیامبر ،معصوم باید تا اطاعت مطللق از جانلن خلدا بلرای
مومنان صادر یود.
چنان که از ظاهر عبارت ریید رضا بر میآید ،وی برخالف استاد خود ،اجماع اه ح
و عسللد را معصللومانه و مبللرا از خطللا نملی دانللد .حللاا سلئواا ایلن اسللت کلله اگللر مسصللود از
«اولیاالمر» اه ح و عسد از طوایلف مختللف اسلت وآنلان در تصلمین جمعلی خلود خطلا
میکنند ،پس علت دستور به اطاعت مطلق و بی بید و یر از آنان که از آیه استفاد ملییلود،
چیست؟
عالمه طباطبایی تاکید دارد ،همننان که دستور به اطاعت پیامبر در این آیه و سراسر برآن
مطلق است ،دستور بله اطاعلت از «اوللی ا الملر» نیلز مطللق اسلت و ایلن دلیل آن اسلت کله
«اولیاالمر» نیز همنون پیامبر معصوم و مبرا از خطا هستند.

 .7نظر دو تفسیر در زمینۀ مخاطبان «فان تنازعتم»
ریید رضا در تفسیر «فان تنازعتن فی ییء» به دو دیدگاه ایاره کلرده اسلت و در ملورد
دیدگاه اوا میگوید:
اوال ،مللی توانللد در آی له ،التفللات از غیبللت بلله خطللاب صللورت گرفتلله بایللد؛ یعن لی بلله
«اولیاالمر» خطاب کرده باید که در صورت تنازع و اختالف به کتاب و سنت رجوع کنید و
در صورت واضح بودن دلی در کتاب و سنت واجن است ،بدان عم کنید و اال مرجلع املام
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اعظن (ولی امت اسالمی) است .در توجیه این سخن ،به اخلتالف اصلحاب در جنلگ احلد و
بدر ایاره میکند و ظاهرا از عملررد پیامبر در این وابعه الگو برداری میکند .پیامبر در جنگ
احد رأی اکیر یت را که با رأی خودش مخالف بود ،ترجیح داد؛ ولی در جنگ بدر رأی موافلق
با رأی خودش را ترجیح داد ،با این که اکیر یتی معلوم نبود؛ پلس در ایلن ملوارد بایلد نظلر املام
اعظن را ببوا کرد و مجاا اختالف و تفربه نیست و امام نیز باید این یرو را رعایت کند.
ثانیا ،می تواند آیه ،خطاب به عموم مردم باید و مراد از «تنازعتن» نزاع مردم با هملدیگر
باید .وی ترجیح میدهد ،مخاطبان مجموع امت باید و در تأیید نظر اوا به آیۀ  83سورۀ نساء
ایاره کرده و افزوده است که «اولی االملر» فسل در مسلائ و مصلالح اجتملاعی از خلوف و
امنیت و جنگ و صلح حق رأی و نظر دارند( .ریید رضا1328 ،ق ،ج ،5ص.)191
بر دیدگاه صاحن المنار ایراداتی از این برار وارد است:
اوال ،نزاع و اختالف را در میان «اولی االمر» دانسته است .عالمه در نسد آن ملیفرمایلد:
این فرض با آیه نمیسازد؛ چون معنا ندارد ،خدای تعالی اطاعت کسانی را بر امت واجن کنلد
که بین خودیان تنازع رخ دهد؛ زیرا اگر «اولی االمر» در بین خود تنازع کننلد ،بطعلا یرلی بلر
حق و دیگری بر باط خواهد بود و خدای تعالی چگونه اطاعت کسی را واجلن ملیکنلد کله
خود بر باط است؛ عالوه بر این ،اگر منظور تنازع «اولی االمر» در بین خودیان بود ،پس چرا
در جمله مورد بحث خطاب را متوجه مؤمنین کرد و فرمود :پس اگر در چیلزی تنلازع کردیلد،
آن را به خدا و رسوا برگردانید( .طباطبایی ،ج ،4ص)641
ثانیا ،ایشان بر این نظر یده است که در صورت عدم اتفاق نظلر «اوللی االملر» موضلوع
مورد نزاع با رأی و نظر امام اعظن ح مییود و آن را به سنت پیامبر(ص) مستند ساخته اسلت.
حاا آن که پیامبر(ص) در همه یؤون و اوامر دنیایی و دینلی معصلوم و واجلن االطاعله بلود و
مسایسۀ ولی اعظن که معصوم نیست با پیامبر معصوم صحیح نیست.
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 .8معنای « شیء» در «فان تنازعتم فی شیء» در دو تفسیر
طبق سخنان ریید رضا ،اگر «ییء» خصوص امور دینی بایلد ،بایلد مؤمنلان املر ملورد
نزاع را به خدا و رسوا برگردانند و طبق حرن خدا یا سنت رسوا عم نماینلد و در ایلن ملوارد
به رای «اولی االمر» عم نمییود .منتها تفربه و اختالف در مسائ دینی پیش نملیآیلد؛ چلرا
که عم به آن بر طبق نص است؛ نه بر طبق رأی .در این مورد «اولی االمر» هن بایلد از کتلاب
و سنت استفاده کنند و حق رأی و نظر ندارند و اگر در مسائ غیر امور دینی باید ،باید بلا رأی
«اولی االمر» باید( .ریید رضا1328 ،ق ،ج ،5ص191ل)192
اما سخنان وی مردود است؛ زیرا:
اوال ،ریید رضا معتسد است ،در امور دینی و مواردی که حرن منصوص دارند ،اخلتالف
پیش نمیآید؛ حاا آن که چنین نیست .خود او در جلایی ملی گویلد :ممرلن اسلت ،نلزاع در
حرمی باید که در مراجع سه گانه است؛ اما در آن اختالف نظر باید؛ مانند اختالفلی کله در
بین مهاجر وانصار در داخ یدن عمر به مرانی که طاعون بود ،اتفاق افتاد؛ بلا وجلود ایلن کله
در این مورد روایت وجود دایت(.ریید رضا1328 ،ق ،ج ،5ص)222
ثانیا ،نزاع ممرن است ،سه حالت دایلته بایلد 1 :ل نلزاع بلین ملؤمنین 2 ،ل نلزاع میلان
«اولیاالمر» 3 ،ل نزاع بین «اولی االمر» و مؤمنین .از نظر ییعه بلا توجله بله ظلاهر سلیاق آیله و
مصدابی که برای «اولی االمر» بیان میکنند ،نزاع بین مؤمنین ،ملورد ببلوا اسلت؛ میل تنلازع
مردم در تشخیص امام معصوم .منظور ،نزاع مردم در آن احرلامی نیسلت کله وللی امریلان در
دایرۀ والیتش اجرا میکند ،می این که دستور بدهد ،کوچ کنید یا با دیلمن بجنگیلد یلا صللح
کنید و امیاا اینها؛ چون مردم مأمورند ،در این گونه احرام ولی امر خود را اطاعت کنند و معنلا
ندارد ،بفرماید ،وبتی در این گونه احرام تنازع کردید ،ولی امر خلود را رهلا کلرده ،بله خلدا و
رسولش مراجعه کنید .بنا بر این آیۀ یلریفه دالللت دارد ،بلر ایلن کله ملراد از کلملۀ «یلیء»،
خصوص احرام دینی است که احدی حق نلدارد ،در آن دخل و تصلرفی برنلد؛ بلرای میلاا،
حرمی را که نباید انفاذ کند ،انفاذ و حرمی را که باید حاکن بداند ،نسخ کند؛ چون اینگونله
تصرفات در احرام دینی خاص خدا و رسوا او است و آیلۀ یلریفه صلریح اسلت ،در ایلن کله
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احدی را نمیرسد ،در حرمی دینی کله خلدای تعلالی و رسلوا گراملی او تشلریع کلردهانلد،
تصرف کند و در این معنا هیچ فربی بین «اولی االمر» و سایر ملردم نیسلت(.طباطبایی ،بلیتلا،
ج ،4ص) 631
ریید رضا خود دو ایراا بر نظر مفسران ییعه وارد کرده و نیز ایراالت فخررازی را بلر
ییعه بیان و تأیید کرده است .او نویته است :دلیلی بر عصمت ائمۀ اه بیت(ع) ،وجود نلدارد
و اگر مسصود از «اولی االمر» ائمه اه بیت بود ،باید آیه به آن تصر یح میکلرد( .ریلید رضلا،
1328ق ،ج ،5ص)181
اما این سخن او ل که دلیلی بر عصمت اه بیت وجود ندارد ل نادرسلت اسلت؛ چلرا کله
عالمان ییعه در جای خود ادلۀ متعدد عسلی و نسلی بر عصمت ائمۀ اه البیت ابامه کلردهانلد؛
از جمله اثبات کردهاند ،آیاتی از برآن چون آیۀ تطهیر و احادییی متلواتر و مسللن چلون حلدیث
ثسلین و حدیث سفینه ،بر عصمت اهل بیلت دالللت دارد .چله دلیللی بلر عصلمت اهل بیلت
پیامبر(ص) روین تر از این که پیامبر اکرم(ص) در حدیث ثسلین آنلان را علدا و همتلای بلرآن
برار داده و تصر یح کرده است که آن دو هرگز از هن جدا نمییوند و هر کس به آنان تمس
جوید ،گمراه نخواهد ید.
اما این که گفته یده است ،اگر مسصود از «اولی االمر» امام معصوم بود ،بایلد در آیله بلا
صراحت بیان می ید ،یگفت آور است .چرا که این ایراا اگر وارد باید ،بر همه ابواا اهل
سنت از جمله بر نظر عبده و ریید رضا نیز وارد است؛ چون آنان «اولی االمر» را به اه ح و
عسد تفسیر کرده اند .مطابق ایراا یاد یده ،باید گفت ،اگر مسصود از «اولی االمر» اه ح
و عسد است ،باید در آیه با صراحت بیان میید و چون به صراحت ذکر نشده ،معلوم مییلود،
مراد از «اولی االمر» اه ح و عسد نیست.
نیز او نویته است :آنها که بائ به امام معصومند ،میگویند :فایدۀ امام معصوم و پیروی
از او این است که در زیر سایۀ او از ظلمت تفربه و نزاع و دیمنی و خالف نجات ملی یابنلد و
به وحدت کلمه و اتفاق و برادری می رسند؛ در حالی که آیۀ یریفه فرض به پا یدن تنازع را بلا
وجود «اولی االمر» مطرح کرده و فرموده است ،اگر نزاعی بین یما رخ داد ،بله «اوللیاالملر»
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مراجعه کنید؛ پس «اولی االمر» معصوم هن نمیتواند وحدت کلمه بیاورد؛ بنا بر این امامیه کله
میگویند« ،اولی االمر» باید معصلوم بایلد ،چله فایلدهای در وجلود املام معصلوم ملیبیننلد؟
(رییدرضا ،1328 ،ج  ،5ص)186
پاسخ این ایراا این است که:
اوال ،در صورتی که از «اولوا االمر» معصوم همنون بلرآن و پیامرمعصلوم اطاعلت یلود،
وحدت کلمه بربرار خواهد ید واال نه .مگر پیامبر یا برآن که از نظر اه سنت خطایی در آنهلا
راه ندارد ،در صورت عدم اطاعت به هنگام تنازع میتوانند وحدت کلمله بیاورنلد؟ و یلا حتلی
اه ح و عسد ،اگر اطاعت نشوند ،میتوانند وحدت کلمه ایجاد کنند؟ پلس بایلد بلرای رفلع
تفربه و نزاع و اختالف ،اطاعت وابعی و التزام عملی در مسلمانان بایلد و در صلورت تمرلین
نرردن مسلمانان و التزام عملی ندایتن ،فربی بین حرن برآن و رسوا الله(ص) و «اولی االمر»
معصوم نیست.
ثانیا ،صحیح نیست از عصمت «اولی االمر» لغو بودن «فان تنلازعتن» را بردایلت کلرد؛
ز یرا تنازعی که در آیۀ یریفه مطرح است ،تنازع مؤمنین در احرام کتاب و سنت اسلت؛ نله در
احرام والیت که امام آن را در حوادثی که پیش میآید ،به عنوان ولی مسلمین صادر ملیکنلد؛
چرا که غیر از خدا و رسوا او کسی اختیار تشریع حرن ندارد؛ حاا اگر دو طایفهای که با هلن
نزاع دارند ،توانستند حرن کتلاب و سلنت را بفهمنلد ،بایلد آن را از کتلاب و سلنت اسلتنبا و
استخراج کنند و اگر نتوانستند از امام معصوم که در فهن حرن خدا از کتاب و سنت عصلمت
دارد ،بپرسند؛ نظیر سیرهای که معاصرین رسوا خدا (ص) دایتند ،هر چه را خودیان از کتاب
و از کلمات رسوا خدا (ص) میفهمیدند ،به همان عم میکردند و هر جا نملیفهمیدنلد ،از
رسوا خدا (ص) میپرسیدند .پس حرن «اولی االمر» در اطاعت همانند حرن رسوا اسلت و
عصمت رسوا (ص ) نیز مورد ببوا تمامی فربههای اسالمی است؛ همان طور که آیه نیز بر این
داللت میکند و حرن تنازع در عصری که رسلوا (ص) نیسلت و اوللی االملر هسلت ،هملان
حرن تنازع در زمان رسوا خدا (ص) است .آیه مورد بحث حرن تنازع در زمان غیبلت رسلوا
ّ
الله(ص) را بیان میکند و آیات بعدی حرن آن را در زمان ح ور آن جناب .پس رد تنلازع بله
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خدا و رسوا که در آیه آمده ،مختص به صورتی است که مؤمنین بلا یرلدیگر تنلازع کننلد ،آن
َ
َ ْ َ َ ُ
نوُز ْعت ْ ِفوي شو ْي ٍء ،»...آن طلور کله ایلرااکننلده
هن در مورد امور دینی ،پلس جملله« :ف ِوإَ ت
پندایته است ،کالمی بی فایده نیست( .طباطبایی ،ج ،4ص 639و  ،641با اندکی اضافات)

 .9نتیجهگیری
 1ل صاحبان المیزان و المنار در این مطلن اتفاق نظر دارند کله در آیلۀ یلر یفه دسلتور بله
اطاعت از رسوا و اولی االمر از ی

جنس است؛ یعنی هر دو مطلق و بی بید و یر اند و آن

از نظر عالمه و محمد عبده مستلزم عصمت آنان است؛ هرچند کله در چگلونگی اسلتدالا بله
معصوم بودن از نظر صاحبان المنار منابشه هایی وجود دارد.
در علت تررار «اطیعوا» نیز ،ریید رضلا بلا نسلد نظلر عبلده ،کله عللت ترلرار را تأ کیلد
میداند ،تفاوت در متعللق «اطیعلوا» را ذکلر کلرده کله از ایلن جهلت همسلان بلا نظلر عالمله
طباطبایی است.
 2ل در مورد مصادیق «اولی االمر» اختالف نظر وجود دارد .المنار مصداق «اولی االملر»
را جماعت اه و عسد از اصناف مختلف می داند؛ در مساب عالمله طباطبلایی ،ائملۀ اطهلار را
مصداق «اولی االمر» معرفی می کند.
 3ل دیدگاه صاحبان المنار در مصداق «اولی االمر» با ایراالتی رو به رو است .از جملله
این که اه ح و عسد ،نه به لحاظ انفرادی و نه به لحاظ مجملوعی ،مصلون از خطلا و ایلتباه
نیستند .امام اعظن هن چون با سایر افراد هیچ تفاوتی ندارد ،اوامر و نواهی ایشان نیلز نملیتوانلد
مرجع ح اختالف باید.
 4ل در مورد مخاطبان «فلان تنلازعتن» نیلز ،مخاطبلان عملوم ملؤمنین هسلتند؛ نله «اوللی
االمر»؛ در حالی که ریید رضا نزاع میان «اولی االمر» را همنون نلزاع بلین مؤمنلان متصلور و
ممرن میداند.
از مجموع آننه گذیت ،نتیجه میگیرین ،آیۀ یریفه به جز وجوب اطاعلت از پروردگلار
که در اطاعت از وحی برآنی جلوه گر است ،بر اطاعت از رسوا در وحلی بیلانی و در احرلام
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والیی و حرومتی و نیز بلر اطاعلت از اوللی االملر را لل کله بله بنلابر نصلوص نبلوی ائملۀ اهل
البیت(ع) هستند ل در بیان کتاب و سنت و احرام حرومتی و والیی داللت میکند.

 .11منابع
.1

بران کر ین

 .2ابن ابی الحدید ،عبد الحمید(1311ق) ،یرح نهج البالغه ،تصحیح محمد ابو الف

ابراهین ،بن ،اسماعیلیان

 .3ابن تیمیه ،احمدبن عبدالحلین(1416ق1995/م)؛ مجموع الفتاوی ابن تیمیة؛ مجمع الملر فهد لطباعة المصحف
الشریف ،المدینة النبویة ،المملرة العربیة السعودیة عام النشر.
 .4ابی داود ،سلیمان بن ایعث(1411ق) ،سنن ابی داود ،تحسیق سعید محمد اللحام ،بیروت :دار الفرر للطباعة و
النشرو التوز یع1411 ،ق.
 .5ایازی ،محمد علی(1381ش) ،المفسرون حیاتهن و منهجهن ،تهران :سازمان چاپ و انتسارات وزارت اریاد
اسالمی.
 .6بابایی ،احمد علی(1382ش) ،برگزیدۀ تفسیر نمونه ،تهران :دار الرتن االسالمیه.
 .1بحر ینی ،هاین بن سلیمان(1415ق) ،البرهان فی تفسیر السران ،بن :بنیاد بعیت.
 .8بخاری ،محمدبن اسماعی (1411ق) ،صحیح البخاری ،بیروت :دار الفرر للطباعة و النشر.
 .9جوادی املی ،عبد الله ( ،)1389تسنین :تفسیر برآن کر ین ،بن :اسراء.
 .11حسینی ،همدانی سید محمد حسین(1414ق) ،انوار درخشان؛ تحسیق :محمد بابر بهبودی ،تهران :کتابفرویی
لطفی.
 .11ذهبی ،محمد حسین(1369ق) ،التفسیر و المفسرون ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .12رازی ،فخرالدین ابوعبدالله محمد بن عمر(1421ق)؛ مفاتیح الغین ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .13رییدرضا ،محمد(1328ق) ،تفسیر السرآن الحرین الشهیر بتفسیر المنار ،مصر :المنار.
 .14رییدرضا ،محمد(بی تا) ،الخالفة او االمامة العظمی ،تحسیق :وجیه کوثرانی ،بی جا.
 .15سبزواری ،سیدحسن(1392ش)« ،معنا و جایگاه اجماع اه ح و عسد» ،امامتپژوهی ،یماره  ،11تابستان.
 .16صادبی تهرانی ،محمد(1365ش) ،الفربان فی تفسیر السرآن بالسرآن ،بن :فرهنگ اسالمی.
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 .11طباطبایی ،محمد حسین(بی تا) ،المیزان فی تفسیر السرآن ،ترجمه سید محمد بابر موسوی همدانی ،بن :انتشارات
اسالمی.
 .18طبرسی ،ف

بن حسن(1312ش) ،مجمع البیان فی تفسیر السرآن ،تحسیق و مسدمه محمدجواد بالغی ،تهران:

ناصرخسرو.
 .19غزالی ،محمدبن محمد(بی تا) ،المستصفی من علن االصوا ،بن :دارالذخائر.
 .21فیرحی ،داود(1315ش)« ،مبانی اندیشه های سیاسی اه سنت» ،حرومت اسالمی ،یمارۀ  ،2زمستان.
 .21فیِ کایانی ،مالمحسن(1425ق) ،تفسیر الصافی ،تحسیق حسین اعلمی ،تهران :صدر.
 .22مسلن ،نیشابوری(بی تا) ،صحیح المسلن ،بیروت :دار الفرر للطباعة و النشر و التوز یع.
 .23مطهری ،مرت ی(1368ش) ،آینایی با علوم اسالمی ،تهران :صدرا.
 .24معرفت ،محمد هادی(1385ش) ،تفسیر و مفسران ،بن :مؤسسۀ فرهنگی التمهید.
 .25مغنیه ،محمد جواد(1424ق) ،تفسیر الرایف ،تهران :دار الرتن اإلسالمیة.
 .26مرارم ییرازی ،ناصر و همراران(1353ل1366ش) ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الرتن االسالمیه.

