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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 Ulel-

Amr 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 Al-

Minar, and resolves the doubts he cast on Shia interpretations. 

Key words: Ulel-Amr, absolute obedience, infallibility of Ulel-Amr, people of hal and 
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المنار و زانیمر در الماأل یاول ۀیآ ریتفس یقیتطب یبررس
 1یتجر یمحمد عل

 2 یپناه هیسم

 (14/3/96تاریخ پذیرش:  ؛29/11/95)تاریخ دریافت: 

 چکیده
تفستیر  .است  (ا95 نستاء «)االمتر یاولت»ۀ یآ ریتفس زمینۀ درمصایسۀ تفسیر المنار و المیزان حاضر در صدد  پژوهش
، را در ایتآ آیته «االمتر یاولت»و  امبریتامر به اطاع  از پ دانسره و امامان معووم، را در ایآ آیه« االمر یلاو »المیزان موداق 

بته  «االمتر یاولت»عوتم  رستول ) ( و  ایآ آیه را اثبتات کننتدۀ و تلصی کردهو شرط  دیق یب مطلق و، وزان واحد یدارا
اتان » در را ومخاطبتان دیتکأ است  و نته تمحسوِ کرده طاع  تفاوت قلمرو ا را« عوایاط»اس  و عل  تکرار شمار آورده 

را  آن ۀالزمت را مطلتق و «االمتر یاول»و  امبریامر به اطاع  از پ زیالمنار نتفسیر . «األمر یاول »نه و دانسره مسلمانان «تنازعرم
بته دور از  اجماع نظر آنان اهل حل و عصد و «االمر یاول» قیمواد  عبده تفاوت که از نظر آیبا ا ؛عوم  آنان دانسره اس 

هم « االمر یلاو »شامل « اان تنازعرم»مخاطبان . به نظر او، داند یاجماع را معوومانه نم آیا رضا دیاگر چه رش خطا اس ؛
بته برداشت   شانیا راداتیا صاحب المنار مطرح و یهااشکاالت برداش ، ۀ دو تفسیرسیمصاه ع وه بر مصال آیدر ا .می شود

 پاسخ داده شده اس . هعیمفسران ش

 .زانیالم، المنار، ائمه اطهار، اهل حل و عصد، االمر یعوم  اول، اطاع  مطلق، االمر یاول: واژگانکلید

ma.tajari@yahoo.com -دانشگاه بن استادیار علوم برآن و حدیث .1

s.panahe@gmail.com -)نویسندۀ مسئوا(دانشجوی دکتری تفسیر تطبیسی دانشگاه بن .2
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 مقدمه. 1
اسلت معلروف کله در آغلاز بلرن  یریتفس، المنار ریمشهور به تفس، نیالسرآن الحر ریتفس

 ۀسلور  126 ۀیلاز اوا بلرآن تلا آ ریتفسل نیلاست. ا مجلد دوازده و افتهی فیتأل یچهاردهن هجر
، عبلده ملر اسلت. پلس از  رضلا دییلاگردش ریلو بللن  محملد عبلده خیی یبه امال، نساء

ادامله داد. نگلارش  وسلفی ۀسلور  35ۀ یلتلا آ را آن، شیاز سب  استاد خو  یرویبه پ یاگردش
و  یادبل یریتفسل، ریتفسل نیلاسلت. ا ینلیو د  یاصلالح یهلاهمزمان بلا جنلبش، المنار ریتفس

سپس آنهلا را بلا ، پرداخته هیبه آ هیآ ریتفس به، اتشیآ ریتفس نخست در یمرده یده که یاجتماع
، 2ج، 1369، یذهب:  ن) کرده است. انیب موجود یمنطبق با سنن اجتماع یو ادب بایز  یاسلوب

 (.484ل483ص، 2ج، 1385، ؛ معرفت553ص
 یرضا و تلا حلدود دیالمنار را از ری ریتفس یامدور از وابع نخواهد بود که تم، همه نیا با

رضا پلس از ملر   دیرا ری ریتفس نیا شتریبسمت ب، اوال   رایز  ؛نیمتأثر از افرار محمد عبده بدان
کلرد.  جلادیعبلده ا یریدر روش تفس یراتییرضا تغ دیری، ا  یکرده است. ثان نیعبده مستسال  تدو 

عبلده  یآن بخش کله در زملان زنلدگدر چه  ت؛صورت گرفته اس ریتفس یدر تمام راتییتغ نیا
رضا خلود در  دیری است. دهیگرد  فیتأل یآن بسمت که پس از مر  ودر یده و چه  نیتدو 

افلزودم ، نه چندان کلن یمطالب، ریتفس یهابخش یمن در تمام»: کندیم حیتصر  ریتفس ۀمسدم
 (14ص، 1ج، 1328، ارض دیری«)اسلوب برخوردار یود.  یبخش ها از  یتمام لهیوس نیتا بد

 روش و، گلریو جهلات د  ییگراو عسل  یاجتملاع ۀاز جنبل ،گرچه تالش کرد درضایری 
، عبلده: کلرد دایلپ یاسلتادش اختالفلات بلا یولل، دهلد ادامله ریرا در تفسل شیسب  استاد خو 

، و ملأثورات ثیلاحاد  بله گلرا و اعتملاد اونص درضلایاما ری ؛است یلیگرا و روش او تحلعس 
 دیلعسا ریتحلت تلأث درضلایاملا ری ؛کردیم زیزدن به اختالف پرهاز دامن هاست. عبد ریشمگچ

، 3ج، 1381، یازیل)ا کلرده اسلت. جیرا تلرو  یگلریسللف ینلوع هیلمیابلن ت کتلن و تیوهاب
 (.262ل261ص
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، مسلتس  یلدم ریآن گاه که پس از فوت استاد در کار تفسل»: سدینو یرضا خود م دیری
بلود کله بله  اتیلروا ۀدربلار  یرلی، گلرفتن و آن ملوارد شیاسلتاد را پل ۀو یی خالف یدر موارد

را که در حرلن  یاتیروا ای یریتفس اتیپرداختن و روا یترعیدر حد وس حیو سّنت صح ثیاحاد 
مفردات الفاظ به کلار بسلتن و  ۀدربار  شتریب قیکه تحس نیا گریو د  دمآور  ،است یریتفس اتیروا

دیگلر مختللف و  یهااز سلوره اتیلعلما و استشهاد به آ نیب یالفو مسائ  اخت یلغو  یهابحث
 (16ص، 1ج، رضا دی)ری« مسلمانان را آوردم. ازیمسائ  مورد ن

وآراء آن ملورد توجله  اهل  سلنت مهلن در جهلان ریاز تفاسل یرلی ریتفسل نیهر حاا ا به
 ۀسلیمسا و «االمر یاول» ۀیآ رینظر المنار در تفس یبه بررس همسال نیدر ا ،رو نیمفسران است؛ از ا

 .نیپرداز یم زانیدر الم ییآن با نظرعالمه طباطبا یاجمال
َْ ) نساء ۀسور  59 ۀیآ ْموِر ِموْنُکْ  َفوِإ

َ
وِلي اْْل

ُ
نَ  َو أ َُ ِيُضنا الرَّ

َ
َه َو أ ِيُضنا اللَّ

َ
ذیَن آَمُننا أ ُ الَّ َْ یُّ

َ
یُ أ

وِه َو الرَّ َشيْ َتنَُزْعُتْ  في َلوى اللَّ وُ  ِِ
ُِّ وِه َو اْلَيوْنِم اَِْخوِر ذِلوَك خْيوٌر َو ٍء َفُر ََ ِعُللَّ ونِ  اَ ُكْنوُتْ  ُتْؤِمُنون َُ

یالً  و
ْ
ْحَسُن َتوأ

َ
 یمهمل یهلاواالت وبحلثئسل، آن ۀدر بلار  نیسیفلر  ریکه در تفاس است یاتی( از آأ

« اِيضونا اللوه واِيضونا الرَون » ۀدر جملل «علوایاط» سلرتررار:نرلهیاز جملله ا ؛مطرح اسلت
 مشلرو ؟ ایلاطاعت مطللق اسلت  نیا ایو آ ست؟یچ «االمر یاول»طاعت از ا ۀمحدود ست؟یچ

اسلتفاده  «االملر یاولل»عصلمت ، هیلاز ظلاهر آ ایلآهسلتند؟  یچه کسان «االمر یاول» قیمصاد 
عملوم  ایل «االملر یاولل»هسلتند؟  یچله کسلان«فوَُ تنوُزعت  فوى شوىء»در  مخاطبان یود؟یم
کله صلاحن المنلار بله  یایراالت انیپا در و هر دو؟ منانؤو عموم م «االمر یاول» ایمنان؟ و ؤم

 ؟ستیچ، دارد عهینظر ی

 «اولی االمر»بارة آیۀ دربررسی دو تفسیر . 2
 : از این برار است هیآ نیا المیزان در زمینۀ ریاز تفس یخالصه ا

دهد. اطاعلت از  یفرمان م «االمر اولوا»رسوا و ، منان را به اطاعت از خداؤمه میکر  ۀیآ
 امبریلکله در بلرآن بله پ ینیو بلوان هاعم  به دسلتور  برآن و قیحسا معارف و رشیبا پذ، دخداون
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املا اطاعلت  ابد؛ی یم یتجل ،است دهییده و توس  آن ح رت به مردم ابالغ گرد  یاسالم وح
 :  است هیاز رسوا)ص( در دوناح

 نیلکنلد. ایمل انیلب نیل. اطاعت از آن ح رت در آن چه به عنوان معلارف و احرلام د 1
را  امبرشیآمده و خداوند پ نیاست که در برآن کر  یاتیکل  یو تفاص اتیجزئ، معارف و احرام

ْكَر ِلُتَبوين»: نموده است فیآن ترل حیو توض نییبه تب وُس َو أ نَزْلَنوُ َِلْيوَک الوذِّ ْْ  ِللنَّ َ  ِ َلوي  «َموُ ُنوزِّ
 (.44 ،)نح 

، امور نیمعه مربو  است. در اجا ریو تدب تیر ی. اطاعت از آن ح رت در آن چه به مد2
منلان موظلف ؤوم ردیلگیم نیخود تصم، و پس از مشورت کندی)ص( با مردم مشورت مامبریپ

 (.618ص، 4ج، تا یب، ییطباطبا:  ن. )اندبه اطاعت از آن ح رت 
متفلاوت  امبریلبلا اطاعلت از پ قیاطاعت از خداوند از جهت موارد و مصاد ، اساس نیا بر
؛ البتله اطاعلت از دیلکأ است؛ نله ت نیهم زیمورد بحث ن ۀیدر آ «عوایاط» ۀاژ تررار و  سر است و

بله فرملان او صلورت  زیاطاعت ن نیا رایگردد؛ ز یسرانجام به اطاعت از خداوند باز م زین امبریپ
ن »: ردیگ یم َُ ْلنُ ِمْن َ. ََ ه ِ الَّ ِلُيطَُع عإ ْذَ َو مُ أ ْ.  (. 64 ،)نساء «اللَّ

 ۀیلآ در زیلن و (ص) سراسر بران دستور به اطاعت از رسوا خدا در مهن آن است که ۀنرت
االملر هماننلد دسلتور بله  یاز رسلوا خلدا و اولل یریدستور به اطاعت و فرمان پذ، مورد بحث

  یلدل چیاطلالق بلا هل نیلو یر  اسلت و ا دیب یو ب مطلق، از خداوند یریفرمان پذ واطاعت 
االملر اسلت  ی)ص( و اوللامبریلبر عصمت پ  ید دلخو  نیا است و دهینگرد  دییتس یو نسل یعسل

، 3ج ،1312، ی؛ طبرسل411لل414ص، 5ج، 1418، یراز ؛616ص، 4ج، تایب، ییطباطبا:  ن)
؛ 436ص، 3ج، 1314، یرازی؛ مرلارم یل462لل465ص، 1ج، ق1415، یکایان ِی؛ ف111ص
 (.641و133ل148ص، 4ج، 1365، یتهران ی؛ صادب359ص، 2ج، ق1424، هیمغن

به  متعاا یخدا خطاست و معصوم از گناه و، )ص(امبریکه همنون پ ی«االمر یلاو » اما
 امبریکه از پ یبطع اتیهستند؟ بر اساس روا یچه کسان ،آنان فرمان داده است اطاعت مطلق از

آنلان  نیآخلر  )ع( و یآنان علل نیند که نخستا)ع( تیائمه اه  الب، آنان ،اسالم )ص( نس  یده
( و 115ل113ص، 2ج، 1415،ینیبحر  ؛ 654ص، 4ج، تا یب، ییباطباط:  ن)ع ( است.) یمهد
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و  128ص، 8ج، 1411، ی.)بخارنلدو دوازده نفر  شیاز بلر  یصحاح اهل  سلنت همگل ریبه تعب
 (.319ص، 2ج، 1411، داوود یاب ؛3ص، 6مسلن ج
بله سله صلورت بابل   تنلازع ثبوتلا  ، هیآ اقیصرف نظر از س، «فان تنازعتن» ۀدرمورد جمل 
 یاولل نیتنلازع بل ل 3 ،االملر یاولل خود نیب تنازع ل 2 ،گریردیمنان با ؤم تنازع ل 1: ستتصور ا

 یکله بلرا یبعلد و مصلداب ۀیلو آ هیلآ اقیبا توجه بله سل ییاز نظر عالمه طباطبا .منانؤاالمر و م
 نیبد ؛االمرینه اول اند؛منانؤخصوص م، «فان تنازعتن» مخاطبان در، یده است انیاالمر بیولا

را بله خلدا  آن، از امور تنازع نمودند یمنان فرمان داده است که اگر در امرؤبه م وندخدا نیتتر 
 نلازعرسلوا بله ت بودن در برابر حرلن خلدا و نیسنت ارجاع دهند و با تسل بران و یعنیرسوا  و

 ( 642ص، 4ج، تا یب، ییطباطبا:  ن) .خاتمه دهند
 را نسل ، محملد عبلده، نظلر اسلتادش شلترینسلاء ب ۀسلور  126 ۀیالمنار تا آ رضا در دیری

 حینظر خلودش را تلرج عبده را ببوا نررده و نظر ایبه آن افزوده  یمطالب زین یکند و درموادیم
.روش استفاده کرده است نیا از زیاالمر ن یاول ۀی. در آداده است

  «عوایاط»بررسی دو تفسیر دربارۀ . 3
و وجله ترلرار  «الرسلوا علوایاط«و  «اللله علوایاط» یمعنلا در، رضا به نس  از عبده دیری

عم  به  یعنیاطاعت از رسوا  عم  به کتاب خدا و یعنیاطاعت از خدا »: سدینو یم «عوایاط»
ن آبله خلاطر  ،را ترلرار کلرده «علوایاط» است و اگر دهیرس هیآ نییخدا در تب امبریآننه که از پ

 یمحلِ اسلت و بلرا دیتوح نیاسالم د  نیچرا که د  ؛دینما دیکأ اطاعت از رسوا ت براست که 
چنلان آننه که از طلرف خداونلد اسلت؛  غیمگر از باب تبل ؛ستیبائ  ن یخداوند امر و نه ریغ

ََ » که آمده است: ْ  َیَتَفکوُرو ُْ ْ  َو َلَضلَّ ِْ َلْي ِِ   َ
ُِس مُ ُنزِّ َن ِللنَّ كَر ِلُتَبيِّ َلْيک الذِّ ْنَزْلنُ ِِ

َ
 .(44نحل ، )«  َو أ

 .)المنار، ذی  آیه( ستین دیمخالف توح نیاطاعت از خداوند است و ا، رامبیاطاعت از پ
رضلا  دیاملا ریل ؛دانسته است دیکأ را به منظور ت «عوایاط»عبده تررار  ،است دایپ چنانره

 شلانیدانلد. ا یدو اطاعلت از نظلر متعللق مل ریتغلا یایرا گو  «عوایاط» برخالف استادش تررار
و ترلرار  امبریلنسلبت بله پ، "علوای"اط ۀعلت تررار واژ  ۀدربار سخن استاد ، خواننده»: سدینو یم
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رضلا(  دییده بله نظلر ملن )ریل ادی ۀرا مالحظه کرد؛ البته نرت «االمر یاول»نشدن آن نسبت به 
 ۀبلا ترلرار واژ  اتیلاز آ یااطاعت از خدا و رسوا در پلاره امر به رایز  ست؛ین یرفتنیروین و پذ

دو  نیلتفلاوت ا انگریکه ب یروین  یبدون تررار آمده است و دل اتیاز آ  یاپاره درو  «عوایاط»
 نیلآن تفلاوت نشلانگر ا ،بایلد ریدو تعب نیا نیب یاگر در وابع تفاوت .ستین انیدر م، باید ریتعب

اطاعلت  بر کندیداللت م یاول :دو اطاعت دارد ریداللت بر تغا «عوایاط» ۀاست که تررار کلم
 ی)ص( در ملوارد امبریلداللت دارد بر اطاعت از پ، یبران و دوم یهااز آموزه یرویپ ایاز خدا 

 .(221و  221و 181ص، 5ج، 1328، رضا دی)ری«. دهدیفرمان م، که بر اساس اجتهادش
 ییخصوص مشابه نظلر عالمله طباطبلا نیرضا در ا دینظر ری ،دیکنیکه مالحظه م چنان

البته بلا  .دانند یره تفاوت متعلق اطاعت مبل، دیکأ را نه ت «عوایاط» هر دو سر تررار یعنیاست؛ 
 ۀیلناح در ل 1: مطرح یلده اسلت هیناح در دو امبریاطاعت از پ، تفاوت که در کالم عالمه نیا

 هیلبله عنلوان نظر  کله یخصلا   یاحرلام ۀیلدر ناح ل 2 ؛یود یم انیب یوح لهیکه به وس یاحرام
رضلا  دیدر کلالم ریل اوا و ۀیاحمذکور تنها در ن عتدر کالم عبده اطا رنیل و کند یصادر م
 .دوم مطرح یده است ۀیدر ناح

کیلد در بلین أ اگر هیچ منظوری بله جلز ت است که نینظر ا نینظر عالمه در نسد ا حاص 
له و : »فرمودو لذا باید می کردکید را بیشتر افاده میأ این ت، «عوایاط»ترك تررار ، نبود اطیعلوا اللَّ

 عین اطاعت از خدای تعلالی اسلت، اطاعت از رسوا ،فهماندیچون با این تعبیر م ؛«...الرسوا
 32 ۀیل( چنانرله در آ618، ص4ج، تلا یبل، ییطباطبلا:  ننوع اطاعلت اسلت.)  یو هر دو 

 کند. فایرا ا یشتریب دیکأ تررار نشده تا ت «عوایاط»..( .الله والرسوا عوایب  اط) آا عمران ۀسور 

  تفسیردو در  «االمر یاول»حدود اطاعات از . 4
و  ای از وحلی ندارنلدبهلره، ای که بایلندهر طایفه «اولی االمر» ییاز نظر عالمه طباطبا 

، 4ج، یی)عالمله طباطبلا رسلدکار آنان تنها صادر نمودن آرایی است که به نظریان صحیح می
همان طور که اطاعت رسوا  ؛بر مردم واجن است، و اطاعت آنان در آن آراء و ابواا ( 619ص

حرمی جدیلد غیلر حرلن خلدا و  ،حق ندارند شانیالبته ا .بر مردم واجن بود بوالشا و ادر آر 
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و  توانند حرمی از احرام ثابت در کتاب و سنت را نسلخ نماینلدو نیز نمی رسوا را وضع کنند
و دیگلر معنلا  در هر عصری موارد نزاع را به ولی امر آن عصر ارجاع دهیلد ،فرمودگرنه باید می
و  621ص، 4ج، المیلزان ۀنزاع را به کتاب و سنت ارجاع دهیلد.) ترجمل اردمو  ،یدندایت بفرما

هسلتند  یو مفهلوم کسلان معنا ثیاز ح «االمر یاول» رضا دیاز نظر محمد عبده و ری اما؛ (619
 ینلینه آننه که مربو  بله املور د  ؛کنندیفس  در اصالح امور مردم و مصالح آنها نظارت م که

رضلا جامعله را از  دیاز نظر ری به دور از خطا است و از نظر عبده نظر آناچون اجماع ن است و
اطاعلت از اجملاع نظلر آنلان در  پس ،یودیکند و باعث ارتسا جامعه میتفربه و یساق حف  م

 (.181ل183ص، 5ج، ق 1328، رضا دیو یر  واجن است. )ری دیب یب یاوامر اجتهاد

 در دو تفسیر «االمر یاول» قیمصاد .5
بوا  رضا از دیری اه  ح  و عسد از مسلمانان هستند.، «االمر یاول» نظر محمد عبده زا

کله مسصلود از  نیلا ۀدربلار  اریپس از تفرلر بسل یکه واست نس  کرده  محمد عبده، استادش
که آنان جماعت اه  ح  و عسد از مسللمانان  دهیرس جهینت نیبه ا ،اندیچه کسان «االمر یاول»

و  ازهلایکه معموال  ملردم در ن ییرؤسا و زعما گریفرماندهان سپاه و د ، اءعلم، امراء: یام  ؛اند
از آنلان  دیلمسللمانان با، ندیتوافق نما ییکنند. هرگاه آنان بر رأیبه آنان رجوع م یمصالح عموم

آنان بلر خلالف دسلتور  یرأل  2، آنان از مسلمانان بایندل  1که  نیاطاعت کنند. البته به یر  ا
 اکلراه و، اجبلار کامال  آزاد بایلند و یدر اظهار نظر و انتخاب رأ ل 3، )ص( نباید امبریخدا و پ
ل  5،در آن مورد اتفاق نظر دایلته بایلند ل 4 ،ردیصورت نپذ یکس جانن از اعماا نفوذ فشار و

، ینلیمربو  بله عبلادات و اعتسلادات د  موضوعاتاما  ؛باید یمربو  به مصالح عموم ،موضوع
 ح  و عسد است.  ه دخالت ا ۀخارج از حوز 

اطاعت از آنان واجن است ، توافق کنند یهرگاه اه  ح  و عسد درباره امر  ییرا نیبا ا
بله  ملهیکر  ۀیلجهت در آ نیآنان در اجماع خود معصوم اند. به هم، نییاست که بگو  حیو صح

اسلت.  دسلتور داده یلده یو یلرط دیلب چیبه صورت مطلق و بدون ه «االمر یاول»اطاعت از 
 (.181ص، 5ج، ق 1328، رضا دی)ری
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کنلد استناد می یوانیبه د ، یاز امور اجتماع یعسد در امر اجماع اه  ح  ودر زمینۀ  یو
کله در زملان  یوانیلد  ؛به وجود آورد یأاه  نظر و ر  ۀاز صحاب ینظرخواه که عمر با مشورت و

، 1328، رضلا دینلد. )ریلبلا آن مخالفلت نررد زین صحابه مورد مشورت وجود ندایت و امبریپ
ملورد مشلورت عملر بلا  ۀعلدم مخالفلت صلحاب ای نیاز نظر عبده تصو  نیبنابرا ؛(181ص ،5ج

 یلبلود کله بله دل یاملور اجتملاع از یعسد در املر از اجماع اه  ح  و یانمونه، وانید  جادیا
 د. کردن تیاز آن تبع زیمسلمانان ن گرید ، به دور از خطا بودن اجماع آنان معصومانه و
خلود  نیجانشل نیلیتع یرا که عملر بلرا یایش نفره ییورا زیرضا ن دیری ،است یگفتن

 عسد دانسته است که نظر آنلان بلر همان اه  ح  و ای «االمر یاول» گریمصداق د  ،نمود یمعرف
از جملع  چلرا چگونله و ،کله اوال   ی(. در حلال191ص، همانن : ) مسلمانان الزم االتباع بود.

پنج نفر بله عنلوان اهل   نیا، عسد اه  ح  و به اصطالح و ننخبگا خواص و و یأر  اه  نظر و
 ،ا  یلاند؟ ثانمسلمان بوده ۀجامع یافرار عموم ۀندیچند نفر نما نیا ایح  وعسد انتخاب یدند؟ آ

، 1311، دیالحد یابن اب : ن) .وجود ندایت یاجماع و اتفاق نظر، یش نفره ییورا نیدر ا
اطاعلت از آن بلر  ایل و موجلن رفلع نلزاع گلردد ایل ان معصلومانه وتا اجملاع آنل (181ص، 1ج

مخلالف  تیلدسلتور بلاطع عملر بله بتل  ابل یریلگنیتصم نیدر ا ،مسلمانان واجن باید. ثالیاٌ 
که عبد الرحمان بن عوف در آن  ییدستور به بت  سه ع و مخالف اع ا زین و تیاکیر  نیتصم

کله عبلده چنلان  یدر حلال ؛( 181ص، 1ج، 1311، دیالحد ی) ابن اب.بوده استاست معروف 
 نیوجلوب اطاعلت از تصلم  ییلرا از یرلی (181، ص5ج ، 1328، رضلا، دیکه گذیت )ریل

تحت فشار و نفلوذ بلدرت  د وسع آزادانه و بدون اکراه و اجبار اه  ح  و یرأ را «االمر یاول»
 .ندبود ییش نفره منتف یکه در یورا ستدان یبرار ندایتن آنان م

بله اهل   «االملر یاولل» ریتفسل ،کردیعبده فرر م، بر اساس عبارات المنار ،است یگفتن
از مفسلران   یلنیه یاز و شییده است و پ تیح  و عسد از ابداعات او است که به آن هدا

 همشلاهد« السران نیغرا» یشابورین ریآن را در تفس نرهینگرفته است تا ا یشیمعنا بر او پ نیدر ا
ذکلر کلرده  «االملر یاولل» یرا بلرا ریتفسل نیهمل زین یشابورین، یب  از وکه ب افتینمود و در 

 (.183ص، )همان.است
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خلواص  آنان عسد است و اه  ح  و «االمر یاول»مسصود از : معتسد است زیرضا ن دیری
گلاه بله مصللحت ملردم و احت انلداملت از طبسلات مختلف یعسلال و نخبگان و  اجلاتیکله آ

 منظلور از نه خصوص مجتهدان در فسله و ؛کنند یرا انتخاب م اعظن؛ همانان که امام اندجامعه
 (  186ص، )همان .ینه اجماع مجتهدان فسه ؛عسد است و ح اجماع اه   زیاجماع ن

 در دو تفسیر «االمر یاول»عصمت . بررسی 6
 ؛دانلدی)اه  ح  و عسلد( را معصلوم از خطلا نمل «االمر یاول»در المنار ت  ت   عبده

سنت در مورد  از کتاب و یکه نص یو مصالح عموم یدر امور اجتماعل  آنان را لرن اتفاق نظر
، )هملان .دانلدیواجلن االطاعله مل جلهیدر نت بله دور از خطلا و معصومانه ول  است دهیآن نرس

 (181ص
 کله نیلا: دیلگو یعلت املر بله اطاعلت از اهل  حل  و عسلد مل انیمسام ب رضا در دیری

افلراد  نیچون ا ؛معسوا است ،بایند از طبسات گوناگون عسدجماعت اه  ح  و  «االمریاول»
ملردم از  نلانییود و با اتفلاق نظلر ایحف  م لهیوس نیمورد وثوق امت هستند و مصالح مردم بد

نله بله  اسلت؛ خداوند امر به اطاعت آنلان کلرده جهت نییوند و به همیم منیتفربه و یساق ا
 (  183ص، )همان کنند.یمعصوم بودن از خطا در آننه اظهار م سبن

 نیهمل یبلرا: دیلگو یداند و ملیم یمختص امور اجتهاد را «االمر یاول»اطاعت از  یو
اطاعلت از رسلوا و  نجلایپلس در ا ؛ملده اسلتآ «االمر یاول»در مورد رسوا و  «عوایاط»  ی

دراجتهادیلان هملان اطاعلت از  «االملر یاولل»جنس اسلت و اطاعلت از   یاز  «االمریاول»
بله بلره  ؛از خطا و لغزش معصوم بایند امبریآنان همنون پ که نیدر اجتهاد او است؛ نه ارسوا 
یلود. یمحسلق مل قیلطر  نیلنان از استبداد از اآمصلحت و ارتساء امت و سالمت  که نیا سبن

 (221، ص)همان
دور از خطلا  عسد را معصلومانه و عبده که اجماع اه  ح  و در نسد نظر ییعالمه طباطبا

آن را بلر افلراد  تلوانیاالملر دارد و نمل یداللت بر عصمت اول فهییر  ۀیآ»: دیفرمایم ،نددا یم
 تئلیه نیکه ت  ت  افراد ا است اسالم ثابت کرده خیچون تار  ؛داد قیحاکمه تطب یهاتئیه
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اجتماع اه  ح  و عسد  عصمت، هن آن را ادعا نررده است و اگر مراد یو کس ستندیمعصوم ن
تصلور اجتملاع مسلتس  از افلراد  رایباز هن باط  است؛ ز ، باید ،جتماع کرده انداز آن نظر که ا

 کله یبه نام عصمت متصف یلود؛ در حلال یتیتواند به وابعیاست و نم یو ذهن یاعتبار یامر
، 4ج، یی)طباطبلا«. نه صرف فرض و اعتبلار ؛است یسیصفت حس  ی، هیعصمت مستفاد از آ

 (.635ل626ص
اتفلاق نظلر  که نیا ست: یرینظر آورده و پاسخ داده ا نیا از زیرا ن رگید  ریدو تسر  عالمه

صورت بله  نیدر ا .نیدر حد متواتر بدان، یااز حادثه یاه  ح  و عسد را مانند خبر دادن گروه
 خلتصرا مآن و  دانسلته یرا ناکاف ریتسر  نیا شانیا. است ستیخبر آنان مالزم با حس یعیطور طب

میلاا  اسلالم را خیحل  و عسلد در تلار  اه  حرن یو برمال یدن خطا ندانسته یبه امت اسالم
 (621ص، .)همانستفرض ذکر کرده ا نیا یبرا ینس 

معصلوم  زیلاجتملاع آنلان ن یهر چند ت  ت  افراد و حت است که نیعالمه ا گرید  ریتسر 
 .داردیمل نصلو را از خطا و ایلتباه م نو آنااست لطف خدا یام  حاا آنان یده  رنیل ؛ستین
مسلمانان را به عنلوان  خیدر تار ، را هن رد کرده و خطا و لغزش اه  ح  و عسد ریتسر  نیا شانیا

ن و آبلر  ،بلود یلطلف و کرامتل نیکله اگلر چنلافزوده اسلت کرده و در ادامه  انیب یپاسخ نس 
 )ص(امبریلکردنلد و از پیمختلف مطرح مل یهادایتند و به گونه ژهیبه آن اهتمام و  )ص(امبریپ

 (628ص، گرفت.)همانیباره صورت م نیمختلف در ا یهاپرسش
که دین اسالم گسترش  پس از آن است که نیا، توان بدان ایاره کردیکه م یگریابهام د 

آیا در هر زمان باید یر فرد و یا گروه مخصوص  ،یافت و مسلمانان در ابطار جهان منتشر یدند
ن این عنوان را منطبلق کلرد و اطاعلت آنلان بلر آنا دانست و بر «اولی االمر»اه  حّ  و عسد را 

هر کشور جماعت خاّصی از اه  حّ   که در یا آن جهان بدون استیناء واجن است و نمسلمانا
دانست و اوامر و نواهی آنان بلر خصلوص  «اولی االمر»و عسد و زمامداران همان کشور را باید 

حلاا آن ؟ اسلتر مخالفت آنان جایز مردم آن مرز و بوم الزم است و برای مردم کشورهای دیگ
و سلعادت مسللمانان را در محلور اطاعلت از سلّنت رسلوا و پیلروی از  یانتظام زنلدگ ،که آیه

نباید در مفاد اولی االمر و هن چنلین در تشلخیص آنهلا  است؛ از این رو، برار داده «االمراولی»
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ملردم هلر زملان نهلاده  ۀعهلده یز بو تشخیص آنها ن ابهام وجود دارد ین مبناا اولی ب ؛ابهام باید
 ؟چگونه ردیف برآن کرین و پیامبر اسالم برار داده یلده اسلت ،یده و از لحاظ تأثیر اصالحی

 ( 111ص، 4ج، 1414، یهمدان ینی)حس
و  یو نه رسوا امر یرسوا هستند و به جا نیمی  جانش «ا المر یاول» رضا دیری ۀگفت به
، کردنلدیاگر اجتهاد م امبریکه پ یواجن است؛ در حال تشاطاع نیهم یو برا کنندیاجتهاد م

ن بله اطاعلت آجهت در سراسر بر  نیاز خطا و ایتباه بود و بد یاجتهادیان خال و معصوم بودند
و یلر   دیلب یاطاعت بل امبریاالمر می  پ یاول یبرا اگر نیبنا برا ؛امر یده است امبریمطلق از پ

 یمعصوم باید تا اطاعت مطللق از جانلن خلدا بلرا، امبرین پهمسا، االمر یاول دیبا ،نیبائ  بای
مومنان صادر یود. 

اجماع اه  ح  ، برخالف استاد خود یو ،دیآیرضا بر م دیاز ظاهر عبارت ری که نانچ
مسصللود از  اسللت کلله اگللر نیللواا ائحللاا سلل .دانللد یمبللرا از خطللا نملل عسللد را معصللومانه و و
خلود خطلا  یجمعل نیمختللف اسلت وآنلان در تصلم فیلعسد از طوا اه  ح  و «االمریاول»
 ،یلودیاستفاد مل هییر  از آنان که از آ د ویب یب پس علت دستور به اطاعت مطلق و ،کنندیم

  ؟ستیچ
سراسر برآن  و هیآ نیا در امبریکه دستور به اطاعت پ همننان ،دارد دیتاکطباطبایی عالمه 

آن اسلت کله   یلدل نیلا مطللق اسلت و زیلن «ا الملر یاولل»دستور بله اطاعلت از  ،مطلق است
 مبرا از خطا هستند. معصوم و امبریهمنون پ زین «االمریاول»

 «فان تنازعتم» مخاطبان . نظر دو تفسیر در زمینۀ7
 ملورد ایاره کلرده اسلت و در دگاهیبه دو د  «ءیی یفان تنازعتن ف» ریرضا در تفس دیری

   :دیگو یاوا م دگاهید 
، مللی توانللد در آیلل بلله  یعنللی بایللد؛ بلله خطللاب صللورت گرفتلله بللتیالتفللات از غه، اوال 

د و یبه کتاب و سنت رجوع کن اختالف که در صورت تنازع و خطاب کرده باید «االمریاول»
و اال مرجلع املام  دیبدان عم  کن ،در کتاب و سنت واجن است  یدر صورت واضح بودن دل
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اخلتالف اصلحاب در جنلگ احلد و به ، سخن نیا هیدر توج .( استیامت اسالم یاعظن )ول
در جنگ  امبریکند. پیم یوابعه الگو بردار نیدر ا امبریاز عملررد پ ظاهرا   کند ویبدر ایاره م

موافلق  یأدر جنگ بدر ر  یول ؛داد حیترج ،خودش مخالف بود یأکه با ر  را تیاکیر  یأاحد ر 
نظلر املام  دیلملوارد با نیلر امعلوم نبود؛ پلس د یتیاکیر  که نیبا ا، داد حیخودش را ترج یأبا ر 

 کند. تییرو  را رعا نیا دیبا زیو امام ن ستیاعظن را ببوا کرد و مجاا اختالف و تفربه ن
، می تواند آیه،   گریبا هملد نزاع مردم «تنازعتن» خطاب به عموم مردم باید و مراد ازثانیا 

نساء  ۀسور  83 ۀیوا به آنظر ا دییأدر ت مخاطبان مجموع امت باید و، دهدیم حیترج یباید. و
خلوف و  از یفسل  در مسلائ  و مصلالح اجتملاع «االملر یاول»افزوده است که  ایاره کرده و

 (.191ص، 5ج، ق1328، رضا دیو نظر دارند. )ری یو جنگ و صلح حق رأ تیامن
 بر دیدگاه صاحن المنار ایراداتی از این برار وارد است:

 ، : دیلفرمایملآن عالمه در نسد . دانسته است «االمر یلاو »میان اختالف را در  نزاع واوال 
خدای تعالی اطاعت کسانی را بر امت واجن کنلد  ،چون معنا ندارد ؛سازدفرض با آیه نمی نیا

یرلی بلر  بطعلا   ،در بین خود تنازع کننلد «اولی االمر»زیرا اگر  ؛که بین خودیان تنازع رخ دهد
کنلد کله الی چگونه اطاعت کسی را واجلن ملیو خدای تع حق و دیگری بر باط  خواهد بود

پس چرا  ،در بین خودیان بود «اولی االمر»اگر منظور تنازع  ،عالوه بر این ؛خود بر باط  است
 ،پس اگر در چیلزی تنلازع کردیلد: و فرمود در جمله مورد بحث خطاب را متوجه مؤمنین کرد

 (641ص، 4ج، ییخدا و رسوا برگردانید. )طباطبا هآن را ب
، ث موضلوع  «االملر یاولل»در صورت عدم اتفاق نظلر بر این نظر یده است که  شانیاانیا 

یود و آن را به سنت پیامبر)ص( مستند ساخته اسلت. یو نظر امام اعظن ح  م یأمورد نزاع با ر 
بلود و  الطاعلهمعصلوم و واجلن ا ینلیو د  ییایدر همه یؤون و اوامر دن )ص(امبریکه پحاا آن 

 .ستین حیمعصوم صح امبریبا پ ستین که معصوم ناعظ یول ۀسیمسا
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 دو تفسیردر  «ءیش یفان تنازعتم ف»در  «ءیش» . معنای 8
منلان املر ملورد ؤم دیلبا بایلد، ینیخصوص امور د  «ءیی»اگر  ،رضا دیریسخنان طبق 

 ملوارد نیلدر ا و نلدیسنت رسوا عم  نما ایطبق حرن خدا  رسوا برگردانند و نزاع را به خدا و
؛ چلرا دیلآینمل شیپ ینیتفربه و اختالف در مسائ  د منتها  .یودیعم  نم «االمر یاول» یبه را

از کتلاب  دیلهن با «االمر یاول»مورد  نی. در ایأطبق ر  نه بر ؛ن بر طبق نص استآکه عم  به 
 یأبلا ر  دیبا ،باید ینیامور د  ریاگر در مسائ  غ و نظر ندارند و یأو سنت استفاده کنند و حق ر 

 (192ل191ص، 5ج ق،1328، رضا دیباید. )ری «االمر یاول»
 اما سخنان وی مردود است؛ زیرا:

اخلتالف  ،که حرن منصوص دارند یو موارد ینیدر امور د  ،رضا معتسد است دیری، اوال  
نلزاع در  ،ممرلن اسلتخود او در جلایی ملی گویلد:  ؛ حاا آن که چنین نیست.دیآینم شیپ

کله در  یباید؛ مانند اختالفل نه است؛ اما در آن اختالف نظرباید که در مراجع سه گا یحرم
 کله نیلاتفاق افتاد؛ بلا وجلود ا، که طاعون بود یمهاجر وانصار در داخ  یدن عمر به مران نیب

 (222ص، 5ج ق،1328، رضا دیوجود دایت.)ری تیمورد روا نیدر ا
 میلان نلزاع ل 2 ،نیمنؤمل نیبل نلزاع ل 1 :سه حالت دایلته بایلد ،نزاع ممرن است ،ا  یثان

و  هیلآ اقیسلظلاهر بلا توجله بله  عهیی. از نظر نیمنؤو م «االمر یاول» نینزاع ب ل 3 ،«االمریاول»
تنلازع  میل ؛ ملورد ببلوا اسلت، نیمنؤم نینزاع ب ،ندنکیم انیب «االمر یاول» ایکه بر  یمصداب

ی امریلان در نیسلت کله ولل ینزاع مردم در آن احرلام، منظور امام معصوم. صیمردم در تشخ
یلا صللح  جنگیلدبا دیلمن بیا  کنید کوچ ،می  این که دستور بدهد، کندوالیتش اجرا می ۀدایر 

و معنلا  در این گونه احرام ولی امر خود را اطاعت کنند ،مورندأچون مردم م ؛و امیاا اینها نیدک
بله خلدا و ، ردهولی امر خلود را رهلا کل، وبتی در این گونه احرام تنازع کردید ،بفرماید ،ندارد

، «ءیلی» ۀبلر ایلن کله ملراد از کلمل ،یلریفه دالللت دارد ۀرسولش مراجعه کنید. بنا بر این آی
؛ بلرای میلاا، در آن دخل  و تصلرفی برنلد ،که احدی حق نلدارد خصوص احرام دینی است

گونله چون این ؛نسخ کند، و حرمی را که باید حاکن بداند انفاذ، حرمی را که نباید انفاذ کند
در ایلن کله  ،یلریفه صلریح اسلت ۀو آیل تصرفات در احرام دینی خاص خدا و رسوا او است
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 ،انلددر حرمی دینی کله خلدای تعلالی و رسلوا گراملی او تشلریع کلرده ،درساحدی را نمی
، تلایبل، ییو سایر ملردم نیسلت.)طباطبا «اولی االمر»و در این معنا هیچ فربی بین  تصرف کند

 ( 631ص، 4ج
را بلر  یایراالت فخررازنیز و  وارد کرده عهیی مفسران دو ایراا بر نظرود خرضا  دیری

وجود نلدارد ، ۀ اه  بیت)ع(بر عصمت ائم یلیدل :. او نویته استکرده است دییأو ت انیب عهیی
، رضلا دیکلرد. )ریلیم حیبه آن تصر  هیآ دیبا ،بود تیائمه اه  ب «االمر یاول»و اگر مسصود از 

 (181ص، 5ج، ق1328
چلرا کله نادرسلت اسلت؛ ل  وجود ندارد تیبر عصمت اه  ب یلیکه دلل  او سخن نیااما 
 ؛انلدابامه کلرده تیاه  الب ۀبر عصمت ائم ینسل و یمتعدد عسل ۀخود ادل یدر جا عهیعالمان ی

 ثیمتلواتر و مسللن چلون حلد یییو احاد  ریتطه ۀیاز برآن چون آ یاتیآ ،انداز جمله اثبات کرده
 تیلبلر عصلمت اهل  ب یللیدالللت دارد. چله دل تیلبر عصمت اهل  ب، نهیسف ثیو حد نیلثس
بلرآن  یآنلان را علدا و همتلا نیثسل ثیاکرم)ص( در حد امبریکه پ نی)ص( روین تر از اامبریپ

یوند و هر کس به آنان تمس  یکرده است که آن دو هرگز از هن جدا نم حیبرار داده و تصر 
 گمراه نخواهد ید. ،دیجو 

بلا  هیلدر آ دیلبا ،امام معصوم بود «االمر یاول»اگر مسصود از  ،ه گفته یده استک نیاما ا
بر همه ابواا اهل  ، اگر وارد باید ایراا نییگفت آور است. چرا که ا، ید یم انیصراحت ب

را به اه  ح  و  «االمر یاول»چون آنان وارد است؛  زیرضا ن دیری سنت از جمله بر نظر عبده و
اه  ح   «االمر یاول»اگر مسصود از  ،گفت دیبا ،یده ادیمطابق ایراا  ند.ا کرده ریعسد تفس

 ،یلودیمعلوم م ،ید و چون به صراحت ذکر نشدهیم انیبا صراحت ب هیدر آ دیبا ،و عسد است
 .ستیعسد ن اه  ح  و «االمر یاول»مراد از 

ام معصوم و پیروی ام ۀفاید: گویندمی، آنها که بائ  به امام معصومندنیز او نویته است: 
ملی یابنلد و او از ظلمت تفربه و نزاع و دیمنی و خالف نجات  ۀاز او این است که در زیر سای

یریفه فرض به پا یدن تنازع را بلا  ۀدر حالی که آی ؛ندمی رسبه وحدت کلمه و اتفاق و برادری 
 «االملراوللی»ه بل ،اگر نزاعی بین یما رخ داد است، ودهکرده و فرممطرح  «اولی االمر» وجود
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بنا بر این امامیه کله  ؛تواند وحدت کلمه بیاوردمعصوم هن نمی «اولی االمر»پس  ؛مراجعه کنید
بیننلد؟ در وجلود املام معصلوم ملیای هچله فایلد ،باید معصلوم بایلد« اولی االمر» ،گویندمی
 (186، ص5ج ، 1328، درضای)ری

 :  این ایراا این است که پاسخ
 ،اطاعلت یلود امرمعصلومیپ ن وآمعصوم همنون بلر « االمرا اولو »از  که یدر صورت ،اوال  

آنهلا در  یین که از نظر اه  سنت خطاآبر  ای امبریپ مگر .وحدت کلمه بربرار خواهد ید واال نه
 یحتل ایل و اورنلد؟یتوانند وحدت کلمله بیدر صورت عدم اطاعت به هنگام تنازع م ،راه ندارد

رفلع  یبلرا دیلکنند؟ پلس با جادیتوانند وحدت کلمه ایم، نشوند اعتاگر اط ،عسد اه  ح  و
 نیو در صلورت تمرل در مسلمانان بایلد یالتزام عمل و یاطاعت وابع، تفربه و نزاع و اختالف

 «االمر یاول»رسوا الله)ص( و  ن وآحرن بر  نیب یفرب ،ندایتن ینرردن مسلمانان و التزام عمل
   .ستیمعصوم ن
؛ را بردایلت کلرد «فان تنلازعتن» لغو بودن «االمر یاول» عصمت از ستین حیصح ،ا  یثان

نله در  ؛تنازع مؤمنین در احرام کتاب و سنت اسلت ،یریفه مطرح است ۀتنازعی که در آی رایز 
 ؛کنلدبه عنوان ولی مسلمین صادر ملی ،آیدکه امام آن را در حوادثی که پیش می احرام والیت

ای که با هلن حاا اگر دو طایفه ؛تشریع حرن ندارد و رسوا او کسی اختیار داغیر از خ چرا که
بایلد آن را از کتلاب و سلنت اسلتنبا  و  ،توانستند حرن کتلاب و سلنت را بفهمنلد ،نزاع دارند

و اگر نتوانستند از امام معصوم که در فهن حرن خدا از کتاب و سنت عصلمت  استخراج کنند
هر چه را خودیان از کتاب ، )ص( دایتندای که معاصرین رسوا خدا نظیر سیره ؛بپرسند ،دارد

از  ،فهمیدنلدو هر جا نملی کردندبه همان عم  می ،فهمیدندو از کلمات رسوا خدا )ص( می
 در اطاعت همانند حرن رسوا اسلت و «اولی االمر»پرسیدند. پس حرن رسوا خدا )ص( می

ر که آیه نیز بر این ؛ همان طو است یالماس یهافربه یمورد ببوا تمام زین رسوا )ص ( عصمت
هملان ، و حرن تنازع در عصری که رسلوا )ص( نیسلت و اوللی االملر هسلت ندکداللت می

 یبلت رسلواغ زمانآیه مورد بحث حرن تنازع در . حرن تنازع در زمان رسوا خدا )ص( است
و آیات بعدی حرن آن را در زمان ح ور آن جناب. پس رد تنلازع بله  کند)ص( را بیان میالّله
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آن ، مختص به صورتی است که مؤمنین بلا یرلدیگر تنلازع کننلد ،و رسوا که در آیه آمده خدا
َْ َتنوَُزْعُتْ  ِفوي َشوْي»: پلس جملله، ینیهن در مورد امور د  کننلده آن طلور کله ایلراا، «...ٍء َفوِإ

 اضافات( یبا اندک، 641و  639ص، 4ج، ییکالمی بی فایده نیست. )طباطبااست، پندایته 

 گیریجهینت. 9
 دسلتور بله فهییلر ۀ یلآمطلن اتفاق نظر دارند کله در  نیدر ا و المنار زانیصاحبان الم ل  1

و آن  اندو یر   دیب یمطلق و ب هر دو یعنی است؛جنس   یاالمر از  یاطاعت از رسوا و اول
اسلتدالا بله  یاز نظر عالمه و محمد عبده مستلزم عصمت آنان است؛ هرچند کله در چگلونگ

  .وجود دارد یینظر صاحبان المنار منابشه ها از معصوم بودن
 دیلکأ کله عللت ترلرار را ت، رضلا بلا نسلد نظلر عبلده دیری، زین «عوایاط»در علت تررار 

جهلت همسلان بلا نظلر عالمله  نیلکله از ا را ذکلر کلرده «علوایاط»تفاوت در متعللق ، داندیم
 .است ییطباطبا

 «االملر یاول»وجود دارد. المنار مصداق اختالف نظر  «االمر یاول» قیدر مورد مصاد ل  2
اطهلار را  ۀائمل، ییدر مساب  عالمله طباطبلا ؛داند یاصناف مختلف م را جماعت اه  و عسد از

 کند.  یم یمعرف «االمر یاول»مصداق 
رو است. از جملله ه رو ب یبا ایراالت «االمر یاول»صاحبان المنار در مصداق  دگاهید ل  3

مصلون از خطلا و ایلتباه ، یو نه به لحاظ مجملوع یه به لحاظ انفرادن ،اه  ح  و عسد که نیا
توانلد ینمل زیلن شانیا ینواه اوامر و ،ندارد یتفاوت چیافراد ه ریسا ا. امام اعظن هن چون بستندین

 مرجع ح  اختالف باید.
 یاولل»نله  ؛هسلتند نیمنؤمخاطبلان عملوم مل، زیلن «فلان تنلازعتن»در مورد مخاطبان ل  4

منلان متصلور و ؤم نیرا همنون نلزاع بل «االمر یاول» میان نزاع رضا دیکه ری یر حالد ؛«االمر
 .داندیم ممرن

یریفه به جز وجوب اطاعلت از پروردگلار  ۀآی ،گیریننتیجه می ،مجموع آننه گذیت از
در احرلام  و یانیلب یاطاعت از رسوا در وحلبر  ،جلوه گر است یبرآن یوح اطاعت از که در
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اهل   ۀملئا یکله بله بنلابر نصلوص نبلو لل  را االملر یاطاعلت از اولل بلر زین و یحرومت و ییوال 
 .کندمی داللت ییوال  و یسنت و احرام حرومت کتاب و انیدر بل  هستند( ع)تیالب
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