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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) 

                                                                                                                   
1  Professor of department of sciences of the Holy Quran and Hadith, University of Tehran, Farabi Campus,  

Najarzadegan@ut.ac.ir  

2  Assistant professor of department of sciences of the Holy Quran and Hadith, University of Tehran, Farabi Campus, 

Shahidi@ut.ac.ir  

3  Corresponding author, PhD student of sciences of the Holy Quran and Hadith, University of Tehran, Farabi Campus, 

Rtavassol.110@gmail.com  

mailto:Najarzadegan@ut.ac.ir
mailto:Shahidi@ut.ac.ir
mailto:Rtavassol.110@gmail.com




  تفسیرتطبیقیاهیژپوهش
Comparative Commentary researches 

Vol.3, no.2, Autumn and Winter 2017, Ser. no.6 

(pp. 25-49) 
DOI: PTT-1701-1122 

، 9316 پاییز و زمستان ،دوم ۀشمار سوم، سال
 (11-31)صفحات  6یاپیپ ۀشمار

 
  

سوره نساء  38و  95 اتیاالمر در آ یاول یمعناشناس یقیتطب یبررس
 نیقیفر دگاهیاز د

 1فتح اهلل نجارزادگان

 2روح اهلل شهیدی

 3سید راضیه توسل
 

 (02/0/59تاریخ پذیرش:  ؛25/01/59)تاریخ دریافت: 

  چکیده
استت   نیقیمورد نزاع فر  یشناسنساء به کار رفته و از نظر اصطالح ۀسور  38و  95 ۀیتنها در دو آ« االمر یاول» ۀواژ 

 یاتیتو روا اقیبتر ست هیتانت  و بتا تکحمتل کترد/ )ع(نیتنها بر معصوم 95 ۀیرا در آ ریتعب نیمص اق ا عهیاز بزرگان ش یاریبس
 میرا بته دو دستته تقست انیعی، شت38 ۀیتاصتطالح در آ نیمص اق ا نیی  تعن اپن اشته یرا ضرور «االمریاول»متع د عصمت 

 نی  را مصت اق متعت )ع(تیتلزوم عصمت را استنباط کرد/ و اهل ب ا ،یو استناد به روا یدرون متن ۀبا ادل یگروه :کرد/ است
 نیتبتر جتواز اشتتمال ا یاتیتروا ربود/ و با ذکقائل ن یانحصار نیبه چن اق،یمتفاو  از س یبا برداشت گرید  یان  و برخدانسته

ضتمن مخالفتت بتا  زیتستنت ناست  اکثر محققان اهتل کتریبه صواب نزد  رس یان  که به نظر محکم ران / گرانیبر د  ریتعب
و اهتل حتل و عقت  را  هتانیچون حاکمان بر حتق، عالمتان، فق یمتع د قیناتمام مصاد  یلیبا دال  ه،یدر هر دو آ عهیش  گا/ید 

 روست  ه ب رو ییهایان  که با کاستبرشمرد/ االمریاول یبرا
 

 سور/ نساء  ن،ی  مص اق اتم، مص اق متع ن،یقیفر  االمر،یاول :گاندواژیکل
  

                                                                                                                   

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

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

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

منحصار باود،  )و(ینباو  میتنهاا باه تعاال یجهت پس از عصر رسالت که داناش اساالم نیبد
آن در  ۀتالش کردند که ثمر  ینیعلوم د  شرفتیدر جهت گسترش و پ یاریعالمان و مفسران بس

 .  شودیم دهیاز قرآن د  افتهیروشمند و نظام  یبه فهم یابیدست
و  یگساتردگ ،یدگیاچیلات پباه ع یعلم لغت، شناخت واهگان و مفردات قرآنا شیدایپ

یفهم قارآن قارار ما یبرا ازیعلوم مورد ن نیتر مهم ۀخاو زبان عرب، در زمر  یهایژگیو  گرید 
مسالمانان  انیاساز بوده و در فهم آناان م انیجر  یقرآن ریواهگان و تعاب یبرخ انیم نی. در اردیگ

 ۀساور  80و  95 ۀیاصطال  در دو آ نیهاست. ا-از آن یکی ائمریکه اول دهآم دهیاختالف پد
یاولا یو مصاداق یمفهوم ۀنشان از تفاوت گستر  اتیآ نیا اقینسا  به کار رفته است. س ۀمبارک
 نیاخاالف ا یریتفس اتیچون روا یقرائن برون متن یکه برخ دارد؛ حال آن هیدو آ نیدر ا ائمر

 نیاهمناوا نباوده و ا گریکدیواهه با  نیمصداق ا نییدر تع زین نیقی. مفسران فر رساندیظهور را م
رو، پاژوهش  نیااز ا ؛منجر شاده اسات ینیو معارف د  دیعقا ۀدر حوز  ییهاتشتت آرا به تفاوت

پاردازد، بار آن  ینساا  ما ۀسور  80و  95 اتیدو واهه در آ نیا ۀسیحاضر عالوه بر آن که به مقا
اصاطال   نیااز ا حیصاح یفهما ،یو بارون متنا یقرائن و شواهد درون متنا یاست که با بررس

روشامند باه  یاآن به گوناه یو مصداق یتفاوت مفهوم ای یهمان نیارائه دهد و در مورد ا یقرآن
 .  ندیقضاوت بنش

 ( االمریاول ۀآی در اطاعت حق) نساء ۀسور 95ۀیآ لیتحل. 2
 »متن آیه از این قرار است: 

َ
ىَ  َو أ لا اللَّ ِطمعب

َ
لا أ يَا آَمنب ِِ

َ   الَّ يه
َ
ْمىِا َي  أ

َ
وِلىي اأْل

ب
ىلَ  َو أ سب ىلا الاَّ ِطمعب

ي َديْ َِ  َْ
ِإْ  َهن َنْعتب ََ  َْ ىِ  َو اْلَمىْلِم اِِْذىِا َذِلىَك ِمْنلب ىلَ  ِب للَّ ْؤِمنب َْ هب ْنىتب ىلِ  ِإْ  كب سب ِ  َو الاَّ وهب ِإَل  اللَّ عه اب ََ َء 

يًا  ِو
ْ
اب َهم ََ َْ  امبریا! و پدیاخدا را اااعت کن! دیاآورده مانیکه ا یکسان یا؛ (95)نسا / َذْمٌا َو أَ

آن را باه خادا  د،ینزاع داشت یزی! و هرگاه در چدیو را اااعت کنامبریپ یایخدا و اولوائمر ااوص
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)کار(  نی! ادیدار  مانیا زی( اگر به خدا و روز رستاخدیبطلب یها داور)و از آن دیبازگردان امبریو پ
 .«است کوترین انشیشما بهتر و عاقبت و پا یبرا

 ائماریاولا یو مصاداق ییمعناا ۀبه گساتر  دنیدر رس هیبستر، فضا و مورد نزول آ ناختش
 :میپرداز یمطلب م نیرو، نخست به ا نیرسان است. از اکمک

: آوردیما نیچنا هیامورد نزول آ ۀکه دربار  یجبر تابعبن از مجاهد یجمله نق  حسکان از
بار  ناهیرا در مد شاانیا )و(نازل شد، در آنگاه که رسول خادا )ع(رمومنانیام ۀدربار  ائمریاول
 «د؟یاگذار یزناان و کودکاان وا ما انیامارا در م ایاآ»عارض کارد:  )ع(یخود نهاد و عل یجا

، 0، ج0100 ،ی)حساکان «؟یباش یموس یهارون برا ۀمن به منزل یبرا یستیخشنود ن ایآ»فرمود: 
 (  052و

ت ا وجود دارد یاما شواهد ؛است نیاز تابع مجاهد  ریساا انیشأن نزول را در م نیکه صحا
 (011، و0052. )نجارزادگان، کندیم دییذکر شده تأ هیآ نیا یکه برا یموارد

باا  )ع(نیرالماومنیو ام )و(امبریاناوع ارتبااط پ یشأن نازول نشاان از همساان نیا عبارات
 .گرددیو خالفت از آن استنباط م تیدارد که مقام وصا )ع(و هارون )ع(یموس

 هیآ هایبیبر مفهوم واژگان و ترک یمرور. 3
گفتاه « ذو»صاحبان اسات و باه واحاد آن  یبه معنا بیترک نیدر ا «یأول: »ائمریاول -

. رودیماردم و همانناد آن باه کاار نما عیاجم ی( و جز برا058، و0، ج0575 ،ی)زاو شودیم
 (  021، و0، ج0115 ،یدی)فراه

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

 ،یی)ابااباا ند؛یاست که از خود شما یائمریاول یمنکم: ظاهراا ظرف مستقر به معنا -
 (.  921-920، و1، ج0071

، 0111فاارس، ست )ابنارجاع ا یو در اص  به معنا« ل او اأ» ۀواهه از ماد نی: ا یتأو  -
اماا همچاون  ؛(02، و00، ج0101منظاور، ابان ؛55، و0102راغب اصفهانی،  ؛095، و0ج
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همچون راغاب،  یاست. برخ ییمعنا ۀگستر  یدارا زیکلمه ن نیا ،یاز مفردات قرآن گرید  یبرخ
ياً »عبارت  ، 0102 ،یاند )راغب اصافهانپنداشته ریمعنا و تفس نیکوتر ین یبه معنا ار  «أََا همو

، 2، ج0105 ر،یااکث-انااد؛ )اباانآن را بااه عاقباات و ساارانجام کااار معنااا کاارده یاعااده .(55و
 یبااه معنااا نجااایرا در ا « یااتأو » یی( عالمااه اباابااا005، و01، ج0121 ،یفخاار راز ؛011و

، 1، ج0071 ،ییاز آن نشأت گرفته اسات )ابااباا ثدانسته که حکم مورد بح یمصلحت واقع
را  )و(امبریو رد اختالف به خدا و پ دهیزجاج را برگز  دگاهید  انیع الب( و صاحب مجم910و

( 210، و9، ج0091. )ابرسای، نادیکه خود افراد درصدد حا  آن برآاست بهتر از آن دانسته 
همان  یاقیس نین واهه در چنیا یمعنا رسدیدر هر صورت، با وجود اختالف مفسران، به نظر م

اسات کاه بار  یو ثمار جاهیو مقصود از آن نت استسازگارتر  زین هیاست که با ظاهر آ« عاقبت»
 (  8، و0، ج0051 ،یی. )باباشودیکارها مترتاب م

گرفته  یأفع  تفض یرا به معنا« أحسن» ریتعب نجایهرچند مفسران در ا که نیا گرید  ۀنکت
 گارید  اتیاو آ هیاآ نیاا اقیبه شهادت س رایز  ؛است حی( صح یتفض ن)بدو  ینییاما افع  تع ؛اند

باه حکام عقا ، اااعات مزباور  زیانور و ن ۀسور  92و  90احزاب و  ۀسور  97و  99 اتیچون آ
تنهاا اااعات از خادا،  نااا یا متع یعنی ؛(211، و05، ج0085 ،یآمل یاست )جواد ینییواجب تع

مطار   یتیمطلاب افضال نیادارد و در ا یپادر  یکایواجب است و عاقبت ن ائمریرسول و اول
صاورت قائا  باه خاوب  نیادارد! و در ا یبرتر یگریاااعت نسبت به کار د  مییکه بگو  ستین

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

 هیدر آ االمریاول یمعناشناس. 4

 عهیش دگاهید. 1. 4
و  نیا را ماراد و مصاداق متعا )ع(اماماان معصاوم عه،یشا یباه اتفااق علماا بیقر  تیاکثر 

   :کنندیو آن را از دو راه اثبات م پندارندیم هیآ نیدر ا ائمریاول یانحصار
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 یبارا نیمنؤما زینسا  تجه ۀاز سور  هیچند آ نیا یکل اقیس: هیرآ یمالندرون  یتحلالف. 
باه  ژهیابه ااور و  98 ۀی( در آ909، و1، ج0071 ،ییاست. )اباابا یامور داخل میجهاد و تنظ

در  کرده اسات. هیعادل توص یامانت و داور یادا ۀجامعه دربار  نیمسئول منان خصوصاا ۀتمام م
 ،یآملا ی)جاواد دهادیمردم را به اااعت فرمان ما آن، ییاجرا ۀپشتوان نیتضم یبرا زین هیآ نیا

، 0، ج0071 ،یرازیاست. )مکارم ش یرهبر دربارۀ هیمفهوم آ ن،یبنابرا ؛(210، و05، ج0085
 (109و

کاه در رأس آن فرماان باه اااعات  دهادیم  یتشک یمثلث هیآ ییابتدا گانه فرازسه نیفرام
لا اللَّ َ » یعیخداوند است در احکام تشر  ِطمعب

َ
مطر   )و(امبری، سپس در اول آن اااعت از پ«أ

لَ  »:شودیم سب لا الاَّ ِطمعب
َ
 ریاغ یکه وحا یهمچون موارد؛ است یعیکه هم شام  اوامر تشر  «َو أ

اااعات از  تیاو در نها ییو وئ  یمجمالت قرآن و هم اوامر حکومت  یمانند تفص ؛ستا یقرآن
َْ »ذکر شده  ائمریاول ْمِا ِمىْنلب

َ
وِلي اأْل

ب
اااعت  ،یاز وح شانیبودن ا بینص یکه با توجه به ب «َو أ

 (908و  907، و1، ج0071 ،ییمتصور است. )اباابا هیا ها تنها در امور وئئاز آن
، تنهاا )و(و اااعت از رساول ائمریامر به اااعت از اولآن است که  تیحائز اهم ۀنکت

 یجاار زیان ائماریاااعت از اولا یشده برا ادیتمام امور  جهیآمده، در نت «عوایأا» ریتعب کیبا 
، 05، ج0085 ،یآملا ی)جاواد یساتساازگار ن شانیجز با مقام عصمت ا یاااعت نیو چن است

ظاالم و خطاکاار باشاند، اااعتشاان  یافاراد ایااگر آنان فاقد عصامت و  رایز  ؛(218-217و
. ائماریاول ایاااعت امر خداوند شود  دیبا ایصورت  نیمخالف اااعت خدا خواهد شد و در ا

 )و(امبریاو شارط پ دیاق ی، عصمت با الگو بودن بابه عالوه( 011، و2، ج0085پور، )بهرام
ىلِ  اللىِ  »: دیفرمایکه خداوند متعال مچنان ؛شودیم میتحک زیامت ن یبرا سب ََ َْ َىي  ى ْد كى َ  َللب َُ َل

َنٌة  ََ ََ ْسَلٌ    (20)احزاب/ «اب
 ایابود که جواز صدور خطا، قصور  یشام  کسان هیآ نیدر ا ائمریاگر اول گر،ید  یانیب به

کاه چناان ؛ذکر شود دیا امر اااعت از آنان به صورت مق ،بود ستهیاز آنان محتم  بود، شا ریتقص
وارد آماده؛ اماا در قارآن  نیاااعات از والاد رایبا یدیاق نیچنا عنکباوت ۀسور  8 ۀیدر مورد آ

وجود ندارد و در ماورد اااعات  یدیق چیه هب ائمریاااعت اول دییدال بر تق یحیتلم ای حیتصر 
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روا گشاته  )و(فرمان داده شده که در مورد اااعت از خدا و رساول صورتبه همان  شانیاز ا
 (010، و7، ج0118 ،یاست. )صادق

 تیادر منصب امامت قرار داشته و مرجع )ع(تیگونه که اه  بهمان ،گفت توانیم پس
 تیاکه حاکم رساندیم نیچن ه،یو شرط مذکور در آ دیق یدارند، اااعت بجامعه را عهده ینید 
  است. وندیدر پ شانیا گریبا شئون د  زین یاسیس

باه  )و(امبریاباور اسات کاه پ نیبر ا هیامام: (اتی)اسالناد به روا یبرون مالن  یتحلب. 
 انیارا ب «ائماریاولا» ریاماراد از تعب )ع(تیااها  ب شاان،یو باه تباع ا سار قارآنفا و م   نیا بعنوان م  

َمَا اللَّ ب : »ندیفرمایکه م )ع(از امام باقر حیاست با سند صح یتیاند؛ از جمله رواکرده
َ
َعىََّّ و  -أ

ْنىَََّ  َعَلْمىِ ف  -َجلَّ 
َ
لَل ب ِبَلاَلَيِة َعِليٍّظ و أ سب ىلَ  "ََ متب ُِ يَا يب ِِ ى

ىلا الَّ يَا آَمنب ِِ ى
ىللب ب َو الَّ سب ََ ى ب َو  َب اللَّ لب تى  َوِلىمه ِإنَّ

لَ   َاِكعب  َْ ِب ك َ  َو  لَ  الََّّ ْؤهب اَ  َو يب ْمىِاظ  "الصَّ
َ
وِلىي اأْل

ب
َاَض واَلَيَة أ ََ ى ب َو  َمَا اللَّ

َ
ىم ََ ىيَأ  ِِ وا َمى   َب َْ َيىْد َلى ََ

َكى َ  و ىَاَ  و الََّّ َب الصَّ َا َل ب ََّ ََ َب اْلَلاَلَيَة َكَت   َا َل ب َِّ َف ْ  يب
َ
دًا َصلَّ  اللَّ ب َعَلْمِ  َو آِلِ  أ َحتَّ ظ  مب ىْلَم و اْلَحى،َّ الصَّ

ل ِ  سب ََ َب  ِ ظ َض َق ِبِِلَك َصْد َه هب ذِلَك ِمَا اللَّ
َ
َلتَّ  أ وا َعىْا  ََ ْ  َيْاَهىده

َ
َن أ ى ب َعَلْمىِ  َو آِلىِ ظ و َهَفىلَّ ِ  َصىلَّ  اللَّ اللَّ

 َْ ََ  اللَّ ب  ِعيِنِ  ْو
َ
م ََ ظ  بَّ ب َعََّّ و َجلَّ ََ اَجَع  ََ ظ َو  هب َب َض َق َصْد ََ ظ  لهب بب ِِّ َل ْ  يب

َ
َ ى  "ف ِإَلْمى ِ  -َعََّّ و َجلَّ  -و أ يه

َ
يى  أ

ْنََِّ  ِإَلمْ 
ب
ْغ م  أ ل ب َبلِّ سب ى ِس  ِمْا  َك الاَّ َك ِمىَا النَّ س َلَت ب َو اللَّ ب َيْعِصتب َِ َت 

َْ ت  َبلَّ ََ َْ َهْفَعْل  َك َو ِإْ  َل بِّ ََ"  ََ َصىَد ََ

ْمِا اللَّ ِ 
َ
هب  َهَع ل  -ِبم َ -ِذْكاب َامب َيْلَم َغِديِا ذب ََّ َُ َم ِبَلاَلَيِة َعِليٍّ َعَلْمِ  ال ََ... » 

َب "ناازل کارد:  نیفرمان داد و بر او چن )ع(یعل تیرا به وئ  امبرشیپ خداوند،» لب تى  َوِلىمه  ِإنَّ
ىللب ... اللَّ ب  سب ََ گااه  تیاوئ  قتیرا واجب کرد؛ آنان از حق ائمریاول تیو خداوند وئ زیو ان "َو  آ

د کاه  گوناهکناد، هماان ریآنان تفس یرا برا تیفرمان داد وئ  )و(نبودند، پس خداوند به محما
حضارت دلتنا   د،یفرماان رسا نی. چون اکندیم ریروزه و حج را تفس ااحکامو نماز، زکات،

کنناد و دلتنا  شاد و باه خداوناد عازا و جا ا  بیبرگردند و او را تکذ نیکه از د  دیشد و ترس
ىل ب "فرستاد:  یوح نیگاه خداوند چنرجوع کرد، آن سب َ ى  الاَّ يه

َ
ىْغ  ي  أ ىك... َبلِّ بِّ ََ ْنىََِّ  ِإَلْمىَك ِمىْا 

ب
 "مى  أ

فا تیپس حضرت به فرمان خدا امر وئ  در روز  )ع(یعلا تیاوئ  یرا آشاکار سااخت و باه معرا
 (  00، و2، ج0125 ،ینی)کل...« خم پرداخت و  ریغد
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حاداق   ایادارناد  یدر مجموع، تواتر اجماال یبه لحاظ سند هیآ نیا دربارۀ عهیش ثیاحاد 
 ناانیهاا از معصاوم اامباه صادور آن توانیرو، م نیاز ا ؛نداحیسند صح یها دارااز آن یاپاره

عد محتواافتی و موافق باا  گریکدیو همسو با  رندندا یتعارض گریکدیبا  اتیروا نیا زین یی. از ب 
. راننادیسخن ما ائمریاول نیا متع قیبه عنوان مصاد  )ع(نیبر وجوب اااعت از معصوم هیآ رظاه
 است: ریبه شر  ز  اتیروا نیا یبندمیتقس

 :االمرریاولر نی  و مالعر یبه عنوان مصداق انحصرار )ع(نیمعصوم حیصر یمعرف الف.
 ؛00، و2، ج0125 ،ینایشاده اسات. )کل قیاتطب )ع(تیتنها بر اه  ب اتیاصطال  در روا نیا

، 0، ج0059 ه،یابابو ابان ؛005، و0، ج0110 ه،یابابو -ابن ؛217-219، و0، ج0081 ،یاشیا ع
 ون،یاحابان ؛018، و0101 ،یکوف ؛292و  290، و0، ج0081 ،یاشیا ع ؛291و  290، 222و

 (109، و0100 ،یابر ؛29، و0، ج0089
 ائمریاول ات،یروا یدر برخ :گرید اتیآن با آ وندیدر پ االمریمصداق اول یمعرفب. 

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

   شده است. یمعرف تشانیمائده وجوب وئ  مبارکه سوره 99 هیدر آ
 ن،یثقلا ثیمانناد حاد گرید  اتیدر روا ائمریاول با اوصاف عالرت: االمریاول وندیپ ج.

و  020، و0، ج0089 ه،یبابو شده است. )ابن ریعترت تفس گریکسا و نجوم با اوصاف د  ر،یغد
ابان ؛919-910و  909، 909، صاص2، ج0119 ،یهاللا ؛01-7، و2، ج0125 ،ینیکل ؛021
 (175 و 178، و2، ج0110 ه،یبابو 

در  ائماریاولا :)ص(با حقوق خداوند و رسول االمری مانند دانسالن حقوق اول د.
از  دهیخاود و رساولش پساند یاناد و خداوناد هرچاه باراآمده )و(امبریقرآن در کنار خدا و پ

 نیقارار داده و باه هما زیاآنان ن ی(، برا10)انفال/ میاز غنا ی( و بخش9)حشر/  یجمله سهم ف
 (900، و0079 ه،یبابو -دانسته است. )ابن واجب زیاااعت آنان را ن بیترت
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ت دگاهید. 2. 4  اهل سن 
ت در مورد مصداق اول اه  حاکماان بار »از جملاه:  ؛دارناد یاقاوال گونااگون ائمریسنا

« حاکمااان و عالمااان» ؛(950، و2، ج0112قطاب،  ؛921، و0، ج0117 ،ی)زمخشاار« حاق
 ۀهم»( و 000، و01، ج0121 ،ی)فخر راز« اه  ح ا و عقد» ؛(291، و9، ج0091 ،ی)قراب

دچاار  ناهیزم نیادر ا زیان شاانیا اتی(. روا91، و0، ج0109 ،ی)آلوس «هیا شرع تیصاحبان وئ 
 ؛«)و(خادا امبریاپ ۀیافرمانادهان منصاوب از ناح»تشتت و اختالف فراوان اسات؛ از جملاه: 

حاال  نی. با ا«نیسالا»و  ...«ابوبکر و عمر و » ؛«)و(امبریاصحاب پ» ؛«هانیعالمان و فق»
یو دستور به اااعات مطلاق از اولا ستا یعیش ثیآنان همسو با احاد  اتیدسته از روا کیتنها 

 )ع(یآناان علا نیاند که نخستخاو معنا شده یافراد ائمریاول اتیروا نیدهد. در ا-یم مرائ
   است.

ت بر د  اه   اند:وارد کرده ریبه شر  ز  یاشکائت ائمریاول ۀدربار  عهیش دگاهیسنا
یماراد از اولا مییبگو  اگر :هیدر آ االمریبه اول یعد: اشالراط معرفت و دسالرس الف.

باه  یگفت که اااعت از آنان مشروط به معرفت و امکاان دسترسا دیند، بااامامان معصوم ائمر
ا ظاهر آ ؛است طاقیبه ما ئ  فیاز معرفت، تکل شیآنهاست و وجوب اااعت پ اااعات را  هیاما

 (  001، و01، ج0121 ،ینکرده است. )فخر راز یمشروط به شرط معرفت و امکان دسترس
 نیابناا بار ا ؛نه شرط وجوب ؛شرط معرفت، شرط واجب است ،گفت، اوئا  دیپاسخ با در

واجاب باشاد. عادم  زین ائمریکه معرفت اول کندیاقتضا م ائمریااالق وجوب اااعت از اول
اماام شاده اسات.  باتیسو  اعمال امت بوده که موجب غ  یبه دل زیبه امام معصوم ن یدسترس

 (908-907و، 1، ج0071 ،یی)اباابا
 ر،یغاد ن،یثقلا ثیمانند حاد یاتیو روا ریتطه ت،یوئ  ۀیاز جمله آ یمتعدد اتیدر آ ،اا یانث

 (907-909، و1اند. )همان، جشده یبه ما معرف )ع(و ... امامان معصوم نهیسف
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اسات کاه در بااور  نیاا اشاکال :فررد کیرجمع برر  ۀغیبا ص االمریاول قیعد: تطبب. 
باه  هیادر آ« ائمر-یاول»که لفظ  و حال آن ستین شتریامام معصوم ب کی یدر هر عصر عه،یش

 (001، و01، ج0121 ،یصورت جمع آمده است. )فخر راز
 ،ال چنین است که امام معصوم در هر زمان اگر چه یاا نفار بایش نیساتئو این س پاسخ

ماردم یاا زماان را  ۀدهند و آیاه تنهاا وظیفاها افراد متعددی را تشکی  میولی در مجموع زمان
 (111، و0، ج0071 ،یرازیکند. )مکارم شیتعیین نم

 ائماریرا بر اولا )ع(امامان معصوم قیتطب اگر: هیبودن عبارات در آ گرسانیلزو: دج. 
وه إلى  االمى م: »فرمودیم هیآ دیبا م،یر یبپذ ، 9، ج0091 ،ی)قرابا«. َإ  هنى نعتَ َى  دى ء َىاعه
 (290و

 زیااصاحاب اجمااع ن ایابر اه  ح ا و عقد  ائمریاول قیبر تطب یاه  سنت مبن دگاهید  بر
ت  نیدر تنازع، بد ائمریبه اول هیعدم ارجاع آ نیکه ا اشکال وارد است؛ مضاف بر آن نیهم علا

جهت معقاول  نیاست؛ بد ائمریاول نیهم نییتع )و(امبرینزاع پس از رحلت پ نیاست که اول
باا  ائماریاولا حیاما پس از اثبات مصداق صاح ؛الف باشدمرجع ح  اخت «هیمتنازع ف» ،ستین
 80 ۀیاکاه در آ چناان ؛رنادیگیها قارار مامرجع اختالف زین شانی، ا)و(امبریپ اتیو روا اتیآ

، 0085 ،یآملا یمطر  شاده اسات. )جاواد )و(امبریدر کنار پ ائمرینسا  رجوع به اول ۀسور 
 (290، و05ج

 هادگاهید یابیارز .3. 4
بر اه   ائمرینشان از انحصار مصداق اول یو هم برون متن یدرون متن ۀهم ادلا  هیآ نیا در

ت در ا ؛مطلاب اسات نیبار هما زین عهیدارد که اجماع ش )ع(تیب  یآرا ناهیزم نیااماا اها  سانا
 کیاخاود ندارناد و تنهاا  یبر اثباات مادعا زین یمحکم و متقن  یدئ  یو از ارف رددا یمتعدد

 زیان عهیشا دگاهیااست. مناقشات اه  سنت بر د داستان  هم عهیش اتیآنان با رواات یدسته از روا
 95 ۀیادر آ ائماریاولا نیا مصاداق متعا )ع(اماماان معصاوم جه،یقاب  پاسخ و ناتمام است؛ در نت

اااعات  ۀاست کاه درباار  یها با همان ابعاد و شرائط و آثارنسا  هستند که اااعت از آن ۀسور 
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 ،یاجتمااع ،یاسایس تیاز جمله حاکم تیکه شام  تمام شئون حاکم یاااعت ؛رسول خداست
 .است ینیو د  ییقضا

هرچند کاه در  ؛ستا یامر به قوت خود باق نیا زین )ع(عصر یحضرت ول بتیزمان غ در
و  ردیاگیالشرائط زمام امور را باه دسات ماجامع یهیدارد و فق انیجر  یآن دوران امور حکومت

امار  ۀدر ادار  هیافق تیاوئ »چرا که  ؛اااعت از او، همچون اااعت از امام معصوم واجب است
پاس باه موجاب  ؛(91، و0078 ،ینی)خم« داشتند )و(امبریکه پ درا دار  یتیجامعه همان وئ 

اماا امار معصاوم باه اااعات از  ؛شاودینم هیآ نیشام  ا هیفق یول ائمر،یلزوم معصوم بودن اول
کااه از ااارف  یاااعاات کسااان ی( و بااه عبااارت278، و05، ج0085 ،یآملاا یاوساات )جااواد

 کاه نیاناه باه خااار ا ،اساتواجب  ،شوندیمنصوب م یو به مقامنیمع یابا شروا نیمعصوم
 (  109، و0، ج0071 ،یرازی. )مکارم شائمرندیاول ندگانیبلکه چون نما ؛ائمرندیاول

 نساء  ۀسور 33 ۀیآ لیلتح. 9
ىلِ  َو ِإلى » سب وهب ِإَلى  الاَّ عه ََ لا ِبىِ  َو َلىْل  ذاعب

َ
ِو اْلَفْلِن أ

َ
ْمِا أ

َ
ْمٌا ِمَا اأْل

َ
َْ أ ِب ْمىِا  َو ِإذا ج َء

َ
وِلىي اأْل

ب
أ

ى َتتب َْ ََ َْ َو  ِ  َعَلْملب ْضلب اللَّ ََ َْ َو َلْل ال  لَن ب ِمْن ب َتْنِبطب َْ يَا َي ِِ
َْ َلَعِلَت ب الَّ ىْمط َ  ِإالَّ َ ِلىمًا ِمْن ب َب الشَّ َبْعىتب  « ب اَلهَّ

 (80)نسا /
 عی( آن را شااقیاها برساد، )بادون تحقشکست به آن ای یروزیاز پ یکه خبر یو هنگام» 

 -دارناد یکاف صیکه قدرت تشخ – انیشوایو پ )و(امبریکه اگر آن را به پ-یدر حال سازند؛یم
گاه خواهند شد و اگر فض  و رحمت خدا بر شاما نباود، جاز  یهاشهیبازگردانند، از ر  مسائ  آ

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

یماردم منتشار ما انیاو آن را م دندیشانیما ،باود نیمسالم ینظام یرویکه مربوط به ن یو خوف
( 050، و2، ج0121 ه،یا)مغن .افشاکنندگان اخاتالف دارناد نیا نییالبته مفسران در تع .کردند

، 0ج تاا،یبا ،ی/ اوسا01، و9، ج0118 ،ی)ابوالفتاو  راز داننادیما نیمنافق را شانیا یبرخ
ه کاه با یفایشامرد کاه اراجیبار ما یمانیائ  فیچون عالمه آنها را افراد ضع یو برخ (272و
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 ،شادیسااخته و پرداختاه ما نیمنؤما نینفاق و خالف در ب جادیا یآنها برا یادیکفار و ا ۀلیوس
، 0071 ،یی. )اباابااکندیمطابقت م با داستان بدر صغرا فهیشر  ۀیآ ن،یا بربنا  ؛کردندیمنتشر م

 (  28، و9ج

 هیآ یهابیبر مفهوم واژگان و ترک یمرور. 1. 5
( و 201، و2، ج0115 ،یدیااشااعه )فراه یباه معناا «عیذ» شهیکلمه از ر  نیاذاعوا: ا -

« باا »باا  نیخود و همچن یلفظ به خود نی( ا55، و8، ج0101منظور، )ابن .افشا کردن است
قابا  ذکار اسات کاه «. اذاع به» نیو همچن« اذاعه»شود: یکه گفته م چنان ؛گرددیم یمتعد

 (  210، و1ج تا،یعاشور، باست. )ابن یهمراه دیکأ ت یبرا« با »آمدن آن با 
: ا - از  یباه حاالت ایابه ذات خاود   یبرگرداندن ش یو به معنا« ردد» ۀشیواهه از ر  نیردا

 (  018، و0102 ،ی)راغب اصفهان احوالش است.
 یکه از قعار چااه هنگاام دانندیم یو آن را آب است« نبط» ۀکلمه از ماد نیاستنباط: ا -

دال بار  یباه ااور کلا ایا( و 105، و7، ج0115 ،یدیاظااهر گاردد )فراه ،شاودیکه حفر ما
واهه را خاروج  نیااصا  ا ی( مصاطفو 080، و9، ج0111فاارس، است. )ابان  یاستخراج ش

آن  قیو اساتخراج آب از چااه را از مصااد  دانادیما گرید  زیقعر چ ایاخراج آن از درون  ای  یش
اساتخراج  یاسااس، اساتنباط باه معناا نیا( بار ا27، و02، ج0098 ،ی. )مصطفو کندیذکر م

 ،یی. )اباابااییو شناساا زیایتم ۀاز حال ابهام باه مرحلا یو رأ هیچون حکم، نظر  ؛است یزیچ
 (00-01، و9، ج0071

 نساء ۀسور 33 ۀیدر آ االمریاول یمعناشناس. 2. 5

 عهیش دگاهید. 1. 2. 5
 عمده دارند:  دگاهیدو د  هیآ نیدر ا «ائمریاول»مصداق  نییدر تع عهیش عالمان
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 اولواالمر یو انحصار  نی  ، مصداق متع)ع(تیاهل ب. 1. 1. 2. 5
اخبار امن و خاوف را باه  ه،یآ اقیبر اساس س ییاباابا عالمه :یدرون مالن  یتحلالف. 

یما )ع(و ائماه )و(امبریاکه دخالت در آن را تنهاا شاأن پ شمردیحساس و مهم بر م یاگونه
عالماان  ۀو مداخلا یاسایس یهاو رشته شهیاست با ر  یچرا که مورد سخن خداوند اخبار ؛داند

توانسات موجاب -یما ،انادباوده محادث ایامتکلم  ه،یصدر اسالم که تنها فق یعلما خصوصاا 
 95 ۀیارا همچاون آ هیاآ نیادر ا ائمریشود؛ لذا مصداق اول یاجتماع یو ضررها یاتیمفاسد ح

 (00، و9، ج0071 ،یی. )ابااباداندیم نیتنها منطبق بر معصوم
به حصول علام اسات؛ چارا  نیقیمبحث  )ع(نیانحصار مصداق بر معصوم  یدئ  گرید  از

 ریاعلام جاز از غ نیاا نااا یقیاسات و  ائمریکه خبر قااع خداوند، حصول علم با ردا امور به اول
مساتلزم  یعلما نیباه چنا یابیدسات ن،یابناا بار ا د؛یآیمعصوم )به علت جواز خطا( به دست نم

 ؛15، و2، ج0101شاهر آشاوب، شود. )ابان-یم افتی )ع(تیب ه عصمت است که تنها در ا
 (  270، و0ج تا،یب ،یاوس

 نیآنها را در چن توانیفراوان است که م دگاهید  نیا دیمؤ  اتیروا: یبرون مالن  یتحلب. 
 ارائه نمود: یقالب

 ائماریمصاداق اولا ات،یاروا ی: در برخاائماریبه عنوان مصداق اول )ع(ائمه یمعرف .0
، 0، ج0089 ون،یاح. )ابان)ع(تیااها  ب گارید  یاعالم شده اسات و در برخا )ع(نیرالمومنیام

 ؛078، و0127 ،یلماید  ؛159، و0109 ،یابار ؛291، و0، ج0081 ،یاشیا ع ؛27و  21و
 (009و  001، و0101 ،یکوف ؛292، و0، ج0110 ،یابرس

بار  ه،یآ نیا انیدر ضمن ب اتیاز روا ی: تعداد)ع(با شئون مرتبط با ائمه هیدادن آ وندیپ .2
چاون: علام باه  ییهاایژگایاشاره دارناد. و  ،که با آن مرتبط است )ع(تیاز اه  ب ییهایژگیو 

قرآن، علم به جوانب مختلف کتاب خادا از   یاه  علم بودن، علم به تأو  ن،یحالل و حرام و د 
، 0089 ون،یحابن ؛291، و0، ج0081 ،یاشیا و ناسخ و منسوخ و ... )ع متشابهجمله محکم و 
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شااعبه اباان ؛050، و27، ج0115 ،یحاار عااامل ؛81، و99، ج0110 ،یمجلساا ؛21، و0ج
 (298، و0100 د،یمف ؛001، و0111 ،یحران

در عبارت « رحمت»و « فض » تیروا نی: در چند)ع(بر ائمه هیفقرات آ گرید  قیتطب .0
ى ب  َو َلْل ال» َتتب َْ ََ َْ َو  ِ  َعَلىْملب ْضلب اللَّ ، 0110 ،یشاده اسات. )مجلسا )ع(نیحما  بار معصاوم «ََ
 (  290و  291، و0، ج0081، یعیاش ؛121، و09ج

...» هیبا آ هیآ نیکردن ا نیهمنش .1 َْ ْمىِا ِمىْنلب
َ
وِلىي اأْل

ب
ىلَ  َو أ سب لا الاَّ ِطمعب

َ
َ  َو أ لا اللَّ ِطمعب

َ
 «... أ

کاه  دیآیبر م یتینسا  از روا ۀسور  80و  95 ۀیدر دو آ ائمریمصداق اول ی(: همانند95)نسا /
 ،ینایامار شاده اسات. )کل 95 ۀیاست که به اااعت آنان در آ یائمر-یمفاد آن ردا امور به اول

 (  27، و2، ج0125

 االمریامام معصوم، مصداق اتم  و اکمل اول. 2. 1. 2. 5
 نیاآن بزرگاواران مصاداق اتاما ا شان،یو در دسترس بودن ا )ع(زمان حضور معصومان در

. انادمهام  نیادار ابزرگان علما عهده شان،یابق فرمان خوِد ا بت،یاما در زمان غ ؛رجوع هستند
 ی( البتاه منظاور هار عاالم219، و7، ج0118 ،یصادق ؛080، و0، ج0089 ،یکرمان یاثی)غ

و توان تحلیا  اخباار  استاست که در متن حکومت  یالشرائطجامع فقیهبلکه مراد  ؛ستیهم ن
 یبارا یو صادور فرماان نظاام یاجتمااع - یسیاسا یساازدشمن، تصامیم یجن  و رفتارها

 ی. )جاوادساتدرست با دشمن و دفاع از دین، آبارو، جاان و ماال مسالمانان را دارا یرویاروی
 (911-910، و05، ج0085 ،یآمل

 ند از: اگروه عبارت نیا  یدئ 
جنا   انیاتنها امر امن و خوف در جر  هیآ نینزول ا مورد: هیآ یدرون مالن  یتحل. الف
حوادِث روزاناه  گونهنیاست و ا یو مقطع یو حوادث جزئ یدر موضوعات خارج یو روشنگر

 نجااا،ی( از ا911-910، و05، ج0085 ،یآملاا یکارشااناس هوشاامند اساات. )جااواد ازمناادین
کاه  یداخلا یاناهیعناوان قر  هبا« اااعت مطلاق»نسا  که در آن  ۀسور  95 ۀیبا آ هیآ نیتفاوت ا
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( و عدم وحدت موضوع دو 991، و05)همان، ج شودیمشخص م ،مستلزم عصمت مطاع بود
 .شودیدر آنها شناسانده م «ائمریاول»تفاوت مصداق  یاز عل  اصل یکیبه عنوان  هیآ

 ائماریاز عل  معصاوم باودن اولا یکیبه حصول علم را  نیقیگروه اول  که نیمورد ا در
اد یفقها ۀگفات: صارف نظار از ادلا دیبه اختصار با زین ،اندخوانده وجاه  نیتار یعاال ،یو تعبا

 دیابا یآل، کس دهیبه آن ا یاما در زمان عدم دسترس ؛معصوم است تیحاکم یحکومت اسالم
تقاوای سیاسای و کاه در آشانایی باه قاوانین، در تقاوا و از جملاه  دزمام امور را باه دسات گیار 

سان تادبیر و مادیریت جامعاه،  اجتماعی، در رعایت عادالت اجتمااعی، اجارای قاوانین، در ح 
برخورداری از مهارت در عم  و شناخت راهکارهای عملی اجرای قوانین و هم در مقام مبارزه 
با شیطان و هوای نفس و ترجیح مصالح اسالم و مسلمین بر منافع فردی و گروهی، بار دیگاران 

حدا ممکن برساد. )مصابا   نیاو به کمتر  یاحتمال یخطاها زانیتا م ؛رتری و تقدم داشته باشدب
 (  011، و2اسالم، ج یاسیس هی، نظر 0050 ،یزدی

 یرجوع به متخصص آن است و اااعت از ولا یعقال در هر مورد ۀر یکه س مضاف بر آن
؛ اسات یبا وجود احتمال خطا و عدم عصمت، ضارور یحت ینیامور د  رشناسبه عنوان کا هیفق
 وجود ندارد. بتیدر دوران غ یاسیو س یاحکام اجتماع یاجرا یلیامکان تعط رایز 

روایاتی است که دئلات بار  دگاه،یاین د  ینقل  یدئ  نیتر مهم از: یبرون مالن  یتحلب. 
به ویاژه مساائ  قضاایی و اختالفاات حقاوقی  ،ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی

ابوخدیجاه و توقیاع شاریف کاه در  ۀحنظلاه و مشاهور عمربن ۀدارد. در میان این روایات، مقبول
قاب  استناد است و تشکیا در سند چنین روایااتی  یوببه خ ،یعقوب صادر شدهبنپاسخ اسحاق

گاذرا باه  ی، نگااه0050 ،یزدیاکه از شهرت روایی و فتوایی برخوردارند، روا نیست.)مصابا  
 ( 59و ه،یفق تیوئ  هینظر 

روات »و  پردازنادیماردم در اختالفاات ما فیاتکل انیابه ب اتیروا نیدر ا )ع(نیمعصوم
ت خود بر خلاق  نیرا منصوب« )ع(تیافراد آشنا با علوم و معارف اه  ب»و  «ثیحد خود و حجا
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، 0100 ،یاوسا ؛205، و9، ج0117 ،یاوسا ؛095، و0، ج0125 ،ینایاند. )کلکرده یمعرف
 (011، و0115 ،یعلبنحسن ؛250و

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

ناه  ؛باشاند ریشاده در مقاام تفسا ادیا ثیانحصار قاب  استنادند که احاد  یادعا یبرا یدر صورت
 (991، و05، ج0085 ،یآمل یمصداق کام . )جواد انیو ب قیتطب

علم به حالل و حرام،  )ع(تیاه  ب یعلم تیبر مقام مرجع یمورد دوم به نوع اتیروا. 2
ک قرآن، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و ...  یتأو   دیابا زیاالبته در هماان ماورد ن .دارند دیتأ

مصاداق کاما   انیب یدر پ زیآنها ن ایانحصار دارد  )ع(تیشئون به اه  ب نیا ایود که آش یبررس
اشاعار باه  اتیاروا نیاگفات کاه ا دیابا زیهستند. حال، به فرض انحصار مصداق در آن امور ن

و  یاماا ماورد ساخن ماا اساتنباط در شائون اجتمااع ؛به اور عاام دارناد یانیوح میاستنباط تعال
 گاریو وجود اختالف قاب  اشتمال بر افراد د  ریا به اور خاو است و به نظر در موارد تح یاسیس
 .  باشدیم زین

مصاداق باشاند و  قیهمچون مورد اول اگر از سنخ تطب زیدسته سوم و چهارم ن اتیروا. 0
را برساانند.  )ع(نیباه معصاوم هیاانحصاار فقارات آ یمعناا تواننادینم گرید  ،یمفهوم رینه تفس

 (990و  991، صص05، ج0085 ،یآمل یاد)جو 

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

 ،ی)اوسا داننادیما هاهیآنان را فرماندهان سر  یو ابوعل یدا س   د،یز همچون ابن یبرخ. 0
امارای ارتاش، جاز سرپرساتی  کاه حاال آن ؛(009، و9ج تا،یب ،ی/ ابر270، و0ج تا،یب

مسئولیتی ندارناد  گریای خاو یعنی جنگی که پیش آمده، د سربازان خود، آن هم در یا واقعه
و تحلیا   یریزنه برنامه ؛هستند یشأن اجرای یافراد دارا نی( و ا00، و9، ج0071 ،یی)اباابا

 (915، و05، ج0085 ،یآمل یجامعه. )جواد یمسائ  فرهنگ
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 یهاا را علماا و فقهااو زجااج آن حینجایاباابن ج،یجر چون حسن، قتاده، ابن یبعض. 2
 ۀنظار هایچ تناسابی باا آیا نی( اما ا250، و9، ج0091 ،یاند؛ )قراببرشمرده )و(امبریمالزم پ

گاه ،اور که گذشتشریفه ندارد: زیرا همان در صادر اساالم در حاد هماان  ژهیعلما به و  یآ
ذو ابعااد  یفارد ،اسات هیاکاه ماورد نظار آ یین بود و ح ا امورد  لفقه، حدیث، قرائت و اصو 

   (00، و9، ج0071 ،یی. )ابااباالبدیم )ع(نیهمچون معصوم
 ،یهستند؛ )ثعلبا )ع(یمانند ابوبکر، عمر، عثمان و عل یند که مراد افراداقائ  یاعده .0

گفت که هیچ دلی  قطعای از  دی( در پاسخ با997، و0، ج0121 ،یبغو  ؛090، و0، ج0122
عا نیست )اباابا نیکتاب و سنت بر ا بار فارض صاالحیت  ی( و حت02، و9، ج0071 ،ییادا

شاود کاه دساتور یآن چهار نفر دانستن موجب م ی، حکم آیه را منحصر به زمان زندگنهاآ ۀهم
 ( 915، و05، ج0085 ،یآمل یشود. )جواد یقرآن عمالا تاریخ مصرف آن منقض

هم آناان  ،زیرا اوئا  ؛این وجه نیز صحیح نیستاما ؛ دانسته اند اه  ح ا و عقد شماری .1
اه برخا .رخات بربساته اسات یاند و هم آن شایوه از جواماع کناونمنقرض شده نهادهاا و  یالبتا

 یساائرهاا باه ماردمتوانند مشابه جریان اه  ح ا و عقد باشند که گااه از آن شایوهیها مارگان
 نیااه  ح ا و عقد في الجمله به صواب نزدیا اسات؛ اماا ا مالبنا بر این احت ؛شودییاد م یدین

 ( 915، و05، ج0085 ،یآمل ی. )جوادرسدینم عهیش دگاهید  تیبه جامع زیاحتمال ن

 هادگاهید یابیارز . 3. 2. 5
 اناد؛ )ع(نیقطعاا معصاوم هیآ نیدر ا ائمریبر آن است که مراد از اول عهیش یعلما اجماع

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

امر حاضار  یول ،یبه ارجاع هر روزه در حوادث جزئ ازیعصمت ندارد و ن یآن اقتضا اقیس هک
 .  البدیم

 ،اوئا  :انحصار مصداق بودناد دیکه بعضاا مؤ  زین یمتعدد اتیدر مورد روا گر،ید  یسو  از
 ،اا یامصداق کاما  و ثان انیب ایبودند  یمفهوم ریدر جهت تفس اتیروا نیکه ا افتی نانیاام دیبا
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و  اتیاآ  یااساتنباط احکاام، تأو  ،یناید  تیاچاون مرجع یشد و موارد  یقائ  به تفص توانیم
 یو اجتماع یاسیس یهایریگمیدانست و تصم )ع(تیرا مختص به اه  ب ستد نیاز ا یواردم

اه  اساتنباط ارجااع داد و باا  یبه حوزه تخصص -به امام معصوم یدر صورت عدم دسترس –را 
ىل ِ » تیامال  قارار دادن روا صب

ب
ى ءب اأْل َُ يىع َعَلْمَنى  ِإْل ْفِا َب التَّ ، 27، ج0115 ،ی)حار عاامل« َو َعَلىْملب

ص آن گرفت. )ع(از ائمه را اتی( کل92و  و فروع را از اه  تخصا
 هیاآ نیادر ا ائماریاولا یاظهار داشات کاه اصاطال  قرآنا توانیگفته م شیمطالب پ از

در  عتااا یاماا اب ؛شودیم زیالشرائط نجامع هیمعصوم، شام  فق بتیدر زمان غ نیشیپ ۀیبرخالف آ
 ی)عصمت( و نقل یعقل  یدل یبه مقتضا شان،یدسترس بودن ا و در)ع( نیزمان حضور معصوم

 به آنها رجوع کرد.  دیبا ینیو چه در احکام د  یچه در حوادث اجتماع
ت نیامورد نظر  در برتار  دگاهیاشاد و د  یبررسا عهیشا یپاسخ علما زیت گوناگون اه  سنا

ص گرد   .دیمشخا

  . نتایج6
بار  عهیشا ینساا  علماا ۀساور  95 ۀیادر آ ائماریاولا ریمراد خداوند از تعب نییمنظور تب به

اناد کاه باه جاز اها  عصمت آنها را اساتنباط کارده ائمریاساس فرمان به اااعت مطلق از اول
بار  زیان هیاآ نیاا  یاذ حیو صر  حیمتعدد، صح یریتفس اتیندارد. روا یمصداق خارج )ع(تیب

فق )ع(نیمعصومانحصار مصداق بر  جاامع هیابار فق ریاتعب نیاشمول ا یکه حت یبه اور ؛ندامتا
 .  دیآیمعصوم به دست نم بتیالشرائط در دوران غ

گروه از آناان،  کیدارند که به جز  یفیگوناگون اما ضع یمورد آرا نیدر ا زیسنت ن اه 
باه  یچاون عادم اشاتراط معرفات و دسترسا یو مناقشاات یساتموافاق ن عهیشا دگاهیبا د  نیر یسا
 هیاباودن عباارات آ گرساانیفرد و لازوم د  کیجمع بر  غهیبا ص ائمریاول قیعدم تطب ائمر،یاول

 رو به روست. یکه هرکدام با پاسخ دانوارد کرده
را تنهااا  ائمااریمااراد از اولاا عه،یشاا یعلمااا یگفاات کااه برخاا دیاابا زیاان 80 ۀیاامااورد آ در

حا ا  یکاه بارااناد دانسته یچنان شأن یرا دارا شانیا اق،یبر س هیو با تک دانندیم )ع(نیمعصوم
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و  داننادیرجوع و حصول علم ما ستهیرا شا )ع(تیامور مربوط به اخبار امن و خوف تنها اه  ب
 اند. خود به گواه آورده یاثبات مدعا یرا برا یاتیروا

باه رجاوع  ازیاکاه ن اندپنداشته یرا مربوط به حوادث مقطع هیمورد نزول آ گر،ید  یادسته
الشارائط را جاامع هیافق ،یحکومات اساالم انیاو در جر  بتین غدر دورا نیبنا بر ا ؛مکرر دارد

چارا کاه از  ؛انادمصداق دانسته و حصول علم را متوقف بر وجود عصامت نکارده نیمشمول ا
فاصاله را باا  نیتار کام بات،یدر زماان غ یفارد نیعلم و تقواست و چن هیفق یول ییشرائط ابتدا

 یبارون متنا  یدر دئ  زیگروه ن نیواجب است. ا یعقال اااعت از و ۀر یو بنا بر س ردمعصوم دا
اها   ثیروات حاد»، ماردم را باه )ع(نیاند که در آنهاا معصاومتمسک جسته یاتیخود به روا

تار خود را قابا  قباول یأگروه اول ر  ۀو با پاسخ به ادل نداارجاع داده نیمع یبا شرائط« )ع(تیب
اناد کرده انیب یقاب  دفاع ریعدد، نا استوار و غمت قیمصاد  هیآ نیا  یذ زی. اه  سنت نانندینمایم

 اند.بدان پاسخ داده عهیش یکه علما
صااحبان کاار و  یباه معناا هیدر هر دو آ «ائمریاول» ،گفت دیبا نیشیتوجه به موارد پ با

 نیامنتهاا باا ا .ماردم و شائون مختلاف آن هساتند یدر امور زندگ اریشأن است که صاحب اخت
دوم  ۀیااختصااو داده اسات و در آ )ع(تیشأن را به اه  ب نیاول، خداوند ا ۀیتفاوت که در آ

 اند.الشرائط قائ  شدهجامع هیفق یرا برا یشأن نیچن ش،یخو  اتیدر روا )ع(تیاه  ب
فرماان باه کاه  یاهشأن نزول باا ظااهر آ نیا یشواهد عبارت است از: سازگار نیاز جمله ا

ت مبن اتی، موافقت با روا)ع(تیاه  ب اتیبا روا نیو همچن می دهد اااعت مطلق بر  یاه  سنا
 و .... )ع(یبر اااعت مطلق از امام عل )و(امبریدستور پ

 یگونااگون قیرا بار مصااد « امار»ماراد از  هیاآ نیخود در ا یهامفسران بر اساس پنداشته
صاحبان شاأن  یاند و برخکرده یرا فرماندهان و حاکمان تلق ائمریاول یبرخ :اندمنطبق دانسته

 و ...
 یامر ،شودیبرداشت م ائمریعصمت که از فرمان مطلق خداوند به اااعت رسول و اول

دال  عهیذکر است که قول شا شایان ماا ؛بوده است یعیخصوو مفسران ش ۀاست که مورد اشار 
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د نادارد؛ بلکاه در م ائمریبر لزوم عصمت در مورد اول  زیامفساران بازرگ اها  سانت ن انیاتفرا
بناا بار  ؛اسات افتهیرا از فرض اااعت در  ائمریحکم به عصمت اول ،یچون فخر راز یشخص

 نیابار ا اتیآ یبرخ معصوم است. نییو تع قیدر تطب نهیزم نیدر ا سنتو اه   عهیتفاوت ش ن،یا
 ( و ...2جمعه/؛ 11گرند )نح /نشانه )و(امبریشأن پ

 نیامصاداق ا )ع(تیکه اه  ب دیآیبر م نینسا ، چن ۀسور  91 ۀیآ  یذ یریتفس اتیاز روا
هاا، ماورد مقاام امامات بادان یکه باه جهات اعطاا ی؛ همان افراداندمیو همان آل ابراه اندهیآ

 «امبرانیاوارثاان پ»و « اها  ملاک»باه صاراحت خاود را  شانی. ااندفتهرشک و حسد قرار گر 
اند کاه باا کتااب و شاده یرفامع یائمر همان کسان-یاول زین گرید  یتیاند. در رواکرده یمعرف

 یاافراد مفتارض الطاعاه مانه )ع(تیاه  ب ن،ی؛ بنا بر اگرانیو مورد حسد د  اندحکمت مقرون
 .  نداگرانینسا  مورد رشک د  ۀسور  91 ۀیهستند که در آ

 نیا؛ اما در ا)ع(یانحصار مصداق آن به امام عل تگریحکا زین هیآ نیا  یذ یریتفس اتیروا
شاأن  راند کاه خداوناد دبرشامرده شاده یهماان افاراد )ع(تیاه  ب یتیدر ضمن روا زیمورد ن

 ورشیااز  یهمچاون اخباار حااک سوره مائده را نازل فرماود. 99 ۀینسا  و آ ۀسور  95 ۀیآ شانیا
 داشت. یدر پ یآنها مفاسد ۀدیبر دشمنان که انتشار نسنج نیمنؤم یروزیپ ای نهیدشمن به مد

لَ  َط َعىة» ۀرا عطف به جمل هیآ نیا زیعاشور نابن للب ُب  ریو ضام دانادی( ما80)نساا /«َو َي
 نیرا در مورد مناافق هیآ نیا اق،یبا توجه به س نیو بنابرا دهدیارجاع م نشیشیجمع را به ضمائر پ

 .  داندیم
ساال  کیدر آستانه بدر صغرا ا نیترساندن مسلم یرا برا یاشجع مسعودبنمینع ان،یابوسف

 یدادن قادرت و تجهیازات نظاام فرساتاد و او باا بازرگ جلاوه ناهیاحادو باه مدپس از جن  
عیم گروه یحمله به اردو یآنان برا یمشرکان، از آمادگ از ماردم  یمسلمانان خبر داد. گزارش ن 

نه تنها نترسیدند، بلکه بر ایمانشان نیز افازوده شاد و باه  یمؤمنان واقع یکرد؛ ول زلزلمدینه را مت
 .خدا تکیه کردند

مورد اختالف مطر  بود که  یسوره نسا  پس از مسئله اااعت، ردا حکم شرع 95 ۀیدر آ
ا ردا در ا ؛در آن دست نداشت یکس )و(از خدا و رسول ریغ اسات  یمربوط به خبر ه،یآ نیاما
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 ائماریردا امار مرباوط باه رساول و اولا نیو لذا ا کردندینتشر مم نیمسلم انیسازان م عهیکه شا
 اتحاد موضوع ندارد. هیدو آ نیردا در ا ن،یخداوند متعال ذکر نشد؛ بنا بر ا از یاست و نام

رناد ندا ییآشنا ثیبا حد که اصالا  ستین ینیمحدث ثیحد انیروشن است که مراد از راو 
را مطاابق حکام  ثیمورد نظرناد کاه بتوانناد حاد یاشخاصبلکه  ؛اندانتقال دهنده کیو صرفاا 

 باشد. هیشخص مجتهد و فق که نیمگر ا ،ستیممکن ن نیدهند و ا صیاسالم تشخ یواقع

 منابع. 7
 فوئدوند. یترجمه محمد مهد م،یقرآن کر  .0

: مکتب  یعربستان سعود .محقق: اسعد محمد الطیب .میالقرآن العظ ریتفس (.ق0105)محمدبنحاتم، عبدالرحمن یابابن .2
 .نزار مصطفی الباز

-عبد الله الجمع  و محمدبنمحقق: حمدبن .و اآلثار ثیاألحاد  یالمصنف ف (.ق0129)محمدبنعبد الله ب ،یش یابابن .0
 .: الرشداضیر  .دانیلح میابراه

 .یتهران: کتابچ .یاألمال (.ش0079)یعلمحمدبن ه،یبابو ابن .1
ار ی: علحیتصح .الخصال (.ق0110)ااااااااااااااااااااا .9  .نیقم: منشورات جماع  المدرس .یاکبر غفا
 .یداور یقم: کتابفروش .عل  الشرائع (.ش0089)ااااااااااااااااااااا .9
 .تهران: نشر جهان .یئجورد ی: مهدحیتصح .عیون أخبار الرضا علیه السالم (.ق0078)ااااااااااااااااااااا .7
 .هیتهران: اسالم .یاکبر غفار ی: علحیتصح .کمال الدین و تمام النعم  (.ق0059)ااااااااااااااااااااا .8
 .السالم همیعل تیقم: موسسه آل الب. یضی: آصف فحیتصح .دعائم اإلسالم(. ق0089)محمد مغربیبنحیون، نعمانابن .5

انی، حسنابن .01 ار ی: علحیتصح .و آله هیالله عل یتحف العقول عن آل الرسول صلا  (.ق0111)علیبنشعبه حرا  .یاکبر غفا
 .نیقم: جامعه مدرس

 .داریقم: انتشارات ب .متشابه القرآن و مختلفه (.ق0101)یعلشهر آشوب، محمدبنابن .00
 .خی: موسس  التار روتیب .ریو التنو  ریالتحر  )بی تا(.ااهرعاشور، محمدبنابن .02
 .یقم: مکتب ائعالم ائسالم .هارونمحقق: عبدالسالم محمد  .معجم مقاییس اللغ  (.ق0111)فارسفارس، أحمدبنابن .00
د حسین شمس الدین .میالقرآن العظ ریتفس (.ق0105)عمربنکثیر، اسماعی ابن .01  . ی: دار الکتب العلمروتیب .تحقیق: محما
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ع  و النشر و : دار الفکر للطالروتیب .یداماد ریم نی: جمال الدحیتصح .لسان العرب (.ق0101)مکرمبنمنظور، محمدابن .09
 .دار صادر –التوزع 

د جعفر یاحقی و  .القرآن ریتفس یروض الجنان و رو  الجنان ف (.ق0118)علیبنابوالفتو  رازی، حسین .09 تحقیق: محما
د مهدی ناصح  .های اسالمی آستان قدس رضویمشهد: بنیاد پژوهش .محما

ق: عل .میالقرآن العظ ریتفس یف یرو  المعان (.ق0109)آلوسی، سید محمود .07 : دار الکتب روتیب . یعط یعبد البار یمحقا
 . یالعلم

 .ینیامام خم یو پژوهش یقم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، موسسه آموزش .قرآن ریتفس خیتار  (.ش0051)اکبر یعل ،ییبابا .08
اث التر  ا ی: دار احروتیب .ی: عبد الرزاق المهدقیتحق .معالم التنزی  فی تفسیر القرآن (.ق0121)مسعودبننیحس ،یبغو  .05

 .یالعرب
 .قرآن یقم: آوا .اتیح مینس ریتفس (.ش0085)پور. ابوالفض بهرام .21
 .یالتراث العرب ا ی: دار احروتیب .القرآن ریعن تفس انیالکشف و الب (.ق0122)میابراهاحمدبن ،یثعلب .20
 .یتهران: انجمن آثار مل .الغارات (.ق0059)محمدبنمیابراه ،یثقف .22
ق: سع .میتسن ریتفس (.ش0085)عبدالله ،یآمل یجواد .20 اس رح یبند عل دیمحقا   .قم: اسرا  .انیمیو عبا
سس  آل البیت علیهم قم: مؤ  .تفصی  وسائ  الشیع  إلی تحصی  مسائ  الشریع  (.ق0115)حسنحر عاملی، محمدبن .21

 .السالم
الثقاف ،  ا یاح قم: مجمع .ی: محمدباقر محمودقیتحق . یلقواعد التفض  یشواهد التنز  (.ق0100)داللهیعب ،یحسکان .29

 . یائسالم
عجا  الله  یقم: مدرس  اإلمام المهد .التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکري علیه السالم (.ق0115)علیبنحسن .29

 .فیفرجه الشر  یتعال
 .ینیو نشر آثار امام خم میتهران: موسسه تنظ .ی: حکومت اسالمهیفق تیوئ  (.ش0078)رو  الله ،ینیخم .27
 .ما  یقم: دل .السالم همیاألئم  األاهار عل یمناقب أب یغرر األخبار و درر اآلثار ف (.ق0127)محمدبندیلمی، حسن .28
  . ی: الدار الشامروتیب .ی: صفوان عدنان داوودحیتصح .مفردات ألفاظ القرآن (.ق0102)راغب اصفهانی، حسین .25
 .: دار المعرف روتیب .و اساس البالغ  ریالمصبا  المن ق یار  یعل طیالقاموس المح بیترت (.م0575)ااهر احمد ،یزاو .01
اف عن حقائق غوامض التنز  (.ق0117)زمخشری، محمود .00  .ی: دار الکتاب العربروتیب . یالکشا
 .یقم: انتشارات فرهن  اسالم .القرآن ریتفس یالفرقان ف (.ق0118)محمد ،یصادق .02
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قم: دفتر  .مترجم: سید محمدباقر موسوی همدانی .زانیالم ریترجمه تفس (.ش0071)اباابایی، سید محمد حسین .00
س یجامعه یانتشارات اسالم  .قم هیا علم یحوزه نیمدرا

ق: محمد باقر خرسان .اإلحتجاج علی أه  اللجاج (.ق0110)علیابرسی، احمدبن .01  .یمشهد: نشر مرتض .محقا
 .: رضا ستودهقیاز مترجمان؛ تحق یمترجم: جمع .القرآن ریتفس یف انیترجمه مجمع الب (.ش0091)حسنبنابرسی، فض  .09

 .یتهران: انتشارات فراهان
 : دار المعرف .روتیب .جامع البیان في تفسیر القرآن )بی تا(.ریجر محمدبن ،یابر .09
 .قم: بعثت .دئئ  اإلمام  (.ق0100)اااااااااااااااااااا .07
 .قم: کوشانپور .یمحقق: احمد محمود .السالم هیالب علا یبن أب یإمام  عل یالمسترشد ف (.ق0109)اااااااااااااااااااا .08
 . یالتراث العرب ا ی: دار احروتیب .یعامل ری: احمد قصقیتحق .القرآن ریتفس یف انیالتب )بی تا(.حسناوسی، محمدبن .05
 . یتهران: دار الکتب اإلسالم .خرسان یمحقق: حسن موسو  .األحکام بیتهذ (.ق0117)ااااااااااااااااااااا .11
 . یقم: دار المعارف اإلسالم .احمد ناصح یو عل یمحقق: عبادالله تهران .ب یالغ (.ق0100)ااااااااااااااااااااا .10
ق: س .یاشیا الع ریتفس (.ق0081)مسعودمحمدبن ،یاشیع .12 ت یهاشم رسول دیا محقا   . یتهران: المطبع  العلم .یمحالا
مه شعران یقرآن یهاپژوهش (.ش0089)محمدرضا دیس ،یکرمان یاثیغ .10 رو  الجنان و منهج  ان،یمجمع الب ریدر تفاس یعالا

  .قم: موسسه بوستان کتاب .نیالصادق
 .یالتراث العرب ا ی: دار احروتیب .بیالغ حیمفات (.ق0121)عمرفخر رازی، محمدبن .11
 .قم: نشر هجرت .نیکتاب الع (.ق0115)أحمدبنفراهیدی، خلی  .19
 .تهران: انتشارات ناصر خسرو .الجامع ألحکام القرآن (.ش0091) احمدبنقرابی، محمد .19
 .: دار الشروقروتیب .ظالل القرآن یف (.ق0112)دیقطب، س .17
 .ثیقم: دار الحد .یالکاف (.ق0125)یعقوبکلینی، محمدبن .18
وزارة  یتهران: موسس  الطبع و النشر ف .: محمد کاظمحیتصح .یفرات الکوف ریتفس (.ق0101)ابراهیمبنکوفی، فرات .15

 .یائرشاد ائسالم
 .یالتراث العرب ا یبیروت: دار إح .بحار األنوار الجامع  لدرر اخبار األئم  األاهار (.ق0110)مجلسی، محمدباقر .91
 .ینیامام خم یو پژوهش یقم: انتشارات موسسه آموزش .اسالم یاسیس هینظر  ش(.0050)یمحمدتق ،یزدیمصبا   .90
امام  یو پژوهش یقم: انتشارات موسسه آموزش .هیفق تیوئ  هیگذرا به نظر  ینگاه (.ش0050)یمحمدتق ،یزدیمصبا   .92

 .ینیخم
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 .یتهران: وزارت فرهن  و ارشاد اسالم .میکلمات القرآن الکر  یف قیالتحق (.ش0098)حسن ،یمصطفو  .90
 . یتهران: دار الکتب ائسالم .الکاشف ریتفس (.ق0121)مغنیه، محمدجواد .91
ار ی: علحیتصح .اإلختصاو (.ق0100)محمدمفید، محمدبن .99 م یاکبر غفا  یقم: الموتمر العالم .یزرند یو محمود محرا

 **.دیالمف خیالش  یئلف
 ش.0071  ،ینمونه؛ اول، تهران: دار الکتب ائسالم ریمکارم شیرازی، ناصر؛ تفس .99
پژوهشنامه حکمت و فلسفه  ،«ائمریاه  سنت درباره اول اتیو روا هادگاهیو نقد د  یبررس»نجارزادگان، فتح الله؛  .97

 ش.0082، 9شماره  ،یاسالم
در قرآن(؛ قم: نشر پژوهشگاه حوزه  تیو حقوق اه  ب  یاز فضا ییها)آموزه میقرآن کر  یموضوع ریاااااااااااااااااا؛ تفس .98

 ش.0052و دانشگاه، 
  ق.0119 ،یاول، قم: الهاد ؛یزنجان ی: محمد انصارحیتصح ؛یالهالل سیقبنمی؛ کتاب سلقیسبنهاللی، سلیم .95




