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 چکیده

سیییوره نسیییا  و در تفییم مفهوم و نیز مصیییادی      59در تفسییییر آیه  
سران  االمر نهاولی سنت اختالف    تنها میان مف سران اهل  نظر  شیعه و مف

ان  توان در میان مفسییرنظر را میبوده اسییت بل ه تسییتره ایم اختالف
هر یک از دو مذهب نیز جسیییتکو .ردر در نگاه مشیییهور شییییعه،          

االمر به معصیییومیم  تف تفسییییر تردیده اسیییتی اما تفیینی نو از   اولی
ش ل ترفت .ه ا    اولی شیعه  سران  المر  از اولیاالمر در میان برخی مف

ی از  ی  عنوانبهدهد و ولی فقیه را می ارائهتر از معصوم  تفسیری عام 
ضر  مصادی  آن تعییم می  ستن   درصدد .ندر پژوهش حا ست تا با ا اد  ا
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سازد          شم  شهور بپردازد و رو شیعه به تحلیل و نقد دیدتاه م به منابع 
از   االمرند اماتریم مصییداا اولی.ه اترچه امامان معصییوم تف .امل

صمت برای اولی        صیت ع صو شود و  االمر فهمیده نمیسیاا آیه، خ
اسییتدالل دیدتاه مشییهور شیییعه به آیه جهت متعیم .ردن مصییداا    

 راالمر در امامان معصوم تف، با اش االت جدی مواجه استاولی

االمر، مطل  و مقید،  سییوره نسییا ، اولی  59آیه  های کلیدی:واژه

   رسیاا، عصمت

 و طرح مسئله مقدمه

تردد و دیدتاه االمر به عصیییر صیییحابه بازمیاختالف درباره مفهوم و مصیییادی  اولی

ه آیه  ب مفسییرانشییان متفاوت شیییعه و اهل سیینت درباره جانشییینان پیامفر   ف، بر نوت نگاه   

ست، به    اولی صفغه .المی داده ا شته و به آیه  شیعه هم  تونهاالمر اثر تذا سران  واره  ای .ه مف

 وََ اَللٰ هََ َأِطيُعوا آَمُنوا اَلَِّذينََ أَي َُّها ٰيا»اندر  .ردهبیت  تف بدان احتکاج می   ات والیت اهل  در اثف 
رَِ أُوِلَ اَلرَُّسوِلَوََ َأِطيُعوا َمأ ءَ  ِفَ تَ ٰناَزعأُتمَأ فَِإنَأ ِمنأُكمَأ َاْلأ ِمُنونََ ُكنأُتمَأ اَلرَُّسوِلَِإنَأ وََ اَللٰ هَِ ِإَلَ فَ ُردُّوهَُ َشيأ  تُ ؤأ

ِخرَِ اَلأَيوأمَِ وََ بِاللٰ هَِ َسنَُ وََ َخيأَر ٰذِلكََ َاْلأ  رف59: النسا «  تَأأِويلَا َأحأ

شان بعد از نقل قول آرا  مختلف درباره         شیعه در آثار سران  ستثنا مف تا قرن نهم بدون ا

، 1367،  قمی داشیتند  تأ.یداالمر بود االمر، بر صیحت قولی .ه معتقد به عصیمت اولی  اولی

ی طوسیییی،  156-154،   1424ی مفید،  110-108،   1410فرات .وفی، ی 141،  1ج

ی 414،  5، ج1372ی رازی، 49-48،   2، ج 1410ی ابم شهرآشوب،   236،  3تا، جبی

ی 71،   1381ی حسنی واعظ،  162،   2، ج 1413ی شیفانی،  100،  2، ج1418طفرسی، 

االمر را سفزواری، اولی ف، اما در اواخر قرن نهم .اشفی 236-221،  2، ج 1377جرجانی، 

 فر187،   1369  .ردندامرای مسلمانی دانست .ه پیامفر  ف در عهد خود تعییم می

تر ری عامتفسی  سواطع االلهام در اوایل قرن یازدهم نیز  فیضی نا.وری صاحب تفسیر     

، 1417االمر ارائه داد و آن را به ملوک، ح ام و امرا و علما  تعمیم داد  از معصییوم از اولی

تر شییدن بحث ضییرورت  زمان با داغف، تفسیییری .ه بویژه در عصییر حاضییر و هم44،  2ج
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ی .ه به  هاینگاریفقیه، در قالب تألیفات و تک    وجود ح ومت اسیییالمی و نیز بحث والیت   

پژوهان و اندیشییمندان دینی  اسییت و بعضییی قرآن اند فزونی یافته ایم موضییوعات پرداخته

شیعی، برخالف دیدتاه مشهور، بر ایم باور شدند .ه اترچه معصومیم  تف، مصداا ا.مل       

شامل غیر معصوم نیز می  المصادی  اولی االمرند اما، اولی  و اظهر عنوان نمونه  تردد  بهاالمر 

، 1416ی تفریزی، 549،  3، جتا ی انصیییاری، بی422  ،15، ج1365نگاه .نید به: نکفی،    

حانی،   163-158،  1، ج1367ی منتظری، 40-38،  3ج   ی خمینی،303،  1370ی سیییف

  ی حسییینی شیییرازی، 325،  7، ج1419اهلل، ی فضییل72  ،1368 ی جوادی،20،  1418

ی صییالحی،  25-24،  1357ی روحانی، 108،  2، ج1407ی مدرسییی، 48،  4، ج1400

-332،  1، ج1378ی بهفودی،    225-223،  1421ی واعظ زاده،  227-232،  1363

 فر 333

 تحقیق پیشینه

اسیییت .ه از میان آنها     های درخور توجهی انکام شیییده  االمر پژوهشدرباره آیه اولی  

مقاله   و« االمربازخوانی دیدتاه فخر رازی درباره مشروعیت اطاعت از اولی»توان به مقاله می

مفهوم شییناسییی و مصییداا یابی  »و مقاله « ه اطاعتاالمر در آیتفسیییر تطفیقی مصییداا اولی»

اشییاره .رد .ه در هر سییه مقاله مذ.ور   « از نگاه عالمه طفاطفایی و فخر رازی "اولی االمر"

نویسییندتان محترم با تحلیل و نقد دیدتاه مفسییران اهل سیینت و بویژه فخر رازی، به اثفات   

ی  سییفحانی  77-61،  1388ن ، اند  ررک: نکارزادتادیدتاه مشییهور شیییعه اهتمام ورزیده

 فر 188-161،  1393ی .یالنی،46-19،  1391فخر، سیاوشی، 

رسییید .ه در میان آثار به ظهور رسییییده، پژوهشیییی .ه به اختالف آرا    اما به نظر می

لی  خوردر ایم در حااالمر در میان مفسییران شیییعه بپردازد به چشییم نمیتفسیییری درباره اولی

شیعه در      سران  ست .ه مف سه دیدتاه مختلف را رقم زده تفییم اولیا هی .ه  اندر دیدتااالمر 

شده      83و  59االمر مذ.ور در دو آیه بیم اولی سا  تفاوت قائل  ست و معتقد سوره ن ست    ا ا

صوم تف می  83االمر مذ.ور در آیه اولی شد اعم از مع سفزواری،  با     ،2ج ،1402 ررک: 

ف، تفسیری  31-30،  4، ج1364 شیرازی،م ارم ی 207-205،  5ج ،1408 ی صادقی،304
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 دیدتاه مشییهورف و در نهایت دیدتاهی .ه   دانداالمر را معصییوم می.ه در هر دو آیه، اولی

 باشدر االمر اعم از معصوم میمعتقد است اولی

د االمرنشیعه قائل به لزوم وجود خصوصیت عصمت برای اولی     ، مشهور 59درباره آیه 

اندر  االمر را اعم از معصیییومیم تف دانسیییتهاز مفسیییران شییییعه، اولیو در مقابل برخی دیگر 

 59ه االمر مذ.ور در آیپژوهش حاضر به بررسی و تحلیل دیدتاه مفسران شیعه درباره اولی    

ست و  بر      سا  پرداخته ا سیاا ایم آیه ، دیدتاه اخیر درست     آن است سوره ن .ه با توجه به 

ذیرفتم دیدتاه جدید، داشیییتم نگاهی نقادانه به ادله  آیدر بدیهی سیییت .ه الزمه پبه نظر می

 االمر استرتفسیر مشهور درباره اولی

سیاا آیه اولی        ستدالل به  ستنادات حدیثی و نیز ا شهور بر دو پایه ا ستوار    االمنظر م ر ا

«  أَطِیعُوا»االمر، عمدتاً مستند به اطالا  تشته استی اما استداللِ ایم دیدتاه به سیاا آیه اولی     

.ه درنهایت ایم اسیییتدالل، با بیاِن ملزوماتِ فاسیییِد تعمیم             عدم تقیید پذیری آن اسیییت    و

 ترددراالمر به غیر معصوم، تقویت میاولی

 :تیردمورد بررسی قرار میدر ادامه دعاوی دیدتاه مشهور 

 االمر،سوره نسا  در دستور به اطاعت از اولی 59اطالا آیه  -1

 ،االمرمحدود .ردن دامنه اطاعت از اولیعدم وجود قید صالح برای  -2

   ،االمرچرایی عدم ارجات نزات مذ.ور در آیه به اولی -3

 االمر،سد داشتم عام دانستم اولیتالی فا -4

 

 
 

 االمر. اطالق آیه در دستور به اطاعت از اولی1

سییوره نسییا  دسییتور به اطاعت   59اند .ه خداوند در آیه مشییهور مفسییران شیییعه بر آن

ی ابم  236،  3تا، جی طوسی، بی 156-154،   1424االمر داده است  مفید،  مطل  از اولی

، 2، ج1418ی طفرسییی،414،  5، ج1372ی رازی، 49-48،   2، ج 1410شییهرآشییوب،  

جانی،  71،   1381ی ی حسییینی واعظ، 100  ی تمیمی  236-221،   2، ج 1377ی جر
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ف، چرا.ه خداوند در      568-566،   4، ج1370ی ی طفاطفایی،   365،  1، ج1385مغربی، 

تونه قیدی به اطاعت رسییول   ف، االمر را بدون هیچ، اطاعت اولی«واو»وسیییله ایم آیه به

 رند..ه عطف با واو، جمع و مشار.ت در ح م را اقتضا می است و از آنکاییعطف .رده

، 2، ج1413االمر، همان اطاعت رسیییول   ف اسیییت  شییییفانی،  بنابرایم اطاعت اولی

یه، بی 162  ، 8، ج1418ی موسیییوی، 133-132،  1404ی حلفی، 359،  2تا، ج ی مغن

شی،      315  شد  قر صیص با ، 1366ف و به همیم علت، ایم اطاعت باید عمومی و بدون تخ

طور مطل  جایز نیسییت مگر این ه   .ه ایکاب اطاعت از .سییی به ف و ازآنکایی390،  2ج

االمر باید ف، درنتیکه اولی124 -123،  3ج تا،شیییده باشییید  حایری، بیعصیییمت او ثابت

االمر و حرمت تفعیت از او در  معصوم باشد وترنه جمع بیم ضدیم ]وجوب اطاعت از اولی    

 رف42،  1399آید .ه باطل است  تسخیری، دستورات اشتفاه[ پیش می

سییی  .االمر اشییاره دارد به این ه اولی« أَطِیعُوا»یم دیدتاه معتقد اسییت .ه عدم ت رار ا

اسییت .ه شییأن و امر و طاعت او همان شییأن و امر و طاعت رسییول   ف اسییت  .نابادی،    

ست با توجه به این ه خداوند    30،  2، ج1408 سر م تب خلفا نیز معتقد ا فر فخر رازی، مف

ه  بایسیییت .االمر میدهد بنابرایم اولیاالمر میبه صیییورت قاطع دسیییتور به اطاعت از اولی

 فر114-113،  10، ج1420  دارای عصمت باشند

االمر به معصییومیم  تف، شییده برای انحصییار اولیتریم دلیل مطرحرسیید مهمبه نظر می

رسد  سوره نسا  است .ه به نظر می    59االمر در آیه استدالل به اطالا دستور اطاعت از اولی  

 با اش االتی مواجه باشد:

 

 بر اطالق یا تقیید "اطیعوا"عدم داللت وضعی . 1-1

ضا می   اترچ شار.ت در ح م را اقت سد ب .ند اما به نظر میه عطف با واو، جمع و م ا ر

به موضیییوت له صییییغه امر، از عطف اولی        به  توجه  ، لزوم اطاعتِ مطل  و   «اَلرَّسیییُولِ»االمر 

ه  موضییوت لشییودر توضیییح این ه علمای علم اصییول  االمر فهمیده نمیقیدوشییرا از اولیبی

، 1416ی ح یم، 215 -214،  1، ج1374افعل یا صیییغه أمر را نسییفت طلفیه  غروی،  ئتیه

 -177،  1تا، جف، نسییفت ارسییالیه تحری یه بیم مفد  و فاعل  بروجردی، بی 393،  1ج



 ...««االمر یاول»سوره نساء بر عصمت  59 هیداللت آ ینقد و بررس»مقاله علمی ـ پژوهشی:    6

 

نده طلب  فیاض،     243،  1، ج1415ف، بعث و تحریک  خمینی،   178 ، 1419ف و ابراز .ن

 ر دانندف می128،  2ج

نه با  اطالا اصوالً طل  و مقید بودن، موضوت له صیغه امر نیست و    پرواضح است .ه م  

ضع .ه از طری  مقدمات ح مت  ف و در نتیکه،  152،  1، ج1410شود  مظفر،  فهم می 1و

.ند، صییرفِ طلبِ اطاعت اسییت .ه ایم مفهوم اعم  افاده می« أَطِیعُوا»نهایت معنایی .ه لفظ 

ستر به  ضوت له  یانباز اطاعتِ مطل  و اطاعتِ مقید ا چ منعی  ، هی«أَطِیعُوا»دیگر با توجه به مو

وجود ندارد .ه دستورِ به اطاعت  .ه همان ح م مشترک استف، برای رسول   ف، مطل      

ا  ، اطال«اَلرَّسیییُولِ»االمر به االمر مقیدی بنابرایم از عطفِ اولیحال برای اولیباشییید و درعیم

 رسد .ه ایم استدالل ناتمام باشدردد و به نظر میتراالمر، منتج نمیدستورِ اطاعت از اولی

 

 "اولی االمر"و عموم  "اطیعوا"تعارض اطالق . 1-2
، «اَلرَّسییُولِ»االمر به دلیل عطف شییدنش به برای اولی« أَطِیعُوا»با فرض صییحت اطالا 

رسد دیدتاه مشهور با مش ل مواجه باشد زیرا بحث تعارض اطالا مطل  و    بازهم به نظر می

 آیدروم عام به میان میعم

االمر فهمیده شیییودر عنوان مقدمه معنی لغوی اولیقفل از طرح اشییی ال، الزم اسیییت به

توید .ه ایم  داند و میمی« ذوات»و « ذوو»را ازنظر معنایی نظیر « اوالت»و « اولو»فراهیدی 

.ار می       به  ند آن  مان یدی،  واژه برای جمعی از مردم و  فر او 370،  8، ج1410رود  فراه

نایی ذ.ر می  « امر»برای واژه  یان می  دو وجه مع .ه امر نقیض نهی و نیز مفرد  .ند و ب دارد 

 فر 297،  8امور مردم است  همو، ج

                                                 
ا ر ها تعداد آنباشد. برخی اصولیمقدمات حکمت مجموعه شرایطی است که نشانگر شمول مطلق بر افراد می. 1 

 -2تمام مراد خود باشد. متکلم در مقام بیان  -1 :دانند. مقدمات حکمت عبارتند ازسه و برخی دیگر پنج شرط می

اطالق و تقیید ممکن باشد و لفظ از الفاظی باشد  -3دال بر تقیید در کالم نباشد.  ،چه متصل و چه منفصل ایقرینه

لفظ انصراف  -5باشد. قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته -4که گاه در مطلق وگاه در مقید استعمال گردد. 

 .(774، ص1388، محققینجمعى از )ر.ک: باشد نداشته



ها(دانشگاه الزهرا« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی  الم اهلل علی  7   54، پیاپی71، سال)س

 

االمر شیییأن مربوا به دیم یا دنیای    در اولی« امر»تویند مراد از  پژوهان می برخی قرآن

فر واعظ زاده  312 ، 8، ج1418ی موسییوی، 568،  4، ج1370مؤمنیم اسییت  طفاطفایی، 

لب را برای واژه       نای ط چه مع مال می در اولی« امر»نیز اتر .ه         االمر احت نا  بدیم مع هد  د

شد اما بیان می اولی ضمیمه .ردن دو آیه  االمر خا  امرا با سا  به      83و  59دارد .ه  سوره ن

در  باشییمردم می .ند .ه مراد از امر در اینکا نه طلب .ه امرها ما را قانع میماقفل و مابیم آن

االمر تردد .ه اولی فر با توجه به آنچه تذشیییت معلوم می     222،  3، ج1421 واعظ زاده، 

سانی    ست .ه همه . شأنی از     لفظ عامی ا صاحب  شند را    شئون .ه  دیم و یا دنیای مردم با

 دربرمی تیردر

سول   ف، به اولی    سریِ اطالاِ اطاعت، از ر طالا  ااالمر، بیم حال با فرضِ پذیرفتم ِت

عارض صیییورت می  و عموم اولی« أَطِیعُوا» قای اطالا   االمر ت که اب و  «أَطِیعُوا»تیردر زیرا نتی

طاعت محض و بی      االمر ایم میهمچنیم عموم اولی به ا .ه قرآن  وچرا از همه   چونشیییود 

سانی  سد و فارغ از این ه              . شند یا فا صالح با ست اعم از این ه  شان ا ست .ه امور مردم به د

ستورا  شد یا باطل، امر نماید و پر   د شان مطاب  ح  با شارت چنیم       ت ست .ه مطلوب  ضح ا وا

ین ه عموم .شید و یا ا  "اطیعوا"نیستر بنابرایم برای رفع ایم تعارض یا باید دست از اطالا   

 اولی االمر را تخصیص زدر

 _ با اسییتداللی .ه تذشییت _« أَطِیعُوا»اترچه دیدتاه مشییهور شیییعه به اسییتناد اطالا 

داند اما علمای زند و آن را منحصییر به معصییومیم  تف می االمر را تخصیییص میعموم اولی

  شییییخاندیشیییندر   ای دیگر میتونه علم اصیییول در تعارض بیم اطالاِ مطل  و عمومِ عام به   

انصیاری معتقد اسیت .ه ظهور عموم، چون مسیتند به وضیع اسیت، منکفز و فعلی اسیت، امفا       

شم    ستفاده  ست و ی ی از مقدمات   ظهور اطالا و ا ول از مطل  به مقدمات ح مت نیازمند ا

عام می       یان برخالف اسیییت و  عدم وجود ب نابرایم          ح مت،  باشییید، ب ید  یان بر تقی ند ب توا

صاله  صاله   ا ضوت ا برد و باید ظهور عموم را حفظ .رده و از  االطالا را از بیم میالعموم، مو

 فر 98،  4، ج1419ظهور اطالقی دست .شید  انصاری،

نب           عام، جا یان اطالِا مطل  و عموِم  عارض م با تقریری دیگر در ت ما  مرحوم خویی ا

.ه در تعارض عام و مطل ، عام مقدم اسیییت زیرا        دی تویمتیردر وی العموم را میاصیییاله 
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ست درحالی     ستند به وضع ا ست و لذا ظهور      ظهورش م سیاا ا ستند به  .ه اطالا ظهورش م

فر 359،  3، ج1428ی خویی، 377،  3، ج1417 واعظ،عام اقوی از ظهور مطل  اسیییت  

یان بر   یعنی در تعارض مطل  و عام ایم عام اسیییت .ه می       ند جلوی اطالا را بگیرد و ب توا

طاعت از  االمر، تستره دستور به ا  تقیید باشد، نه برع سر نتیکه این ه عموم موضوت له اولی  

 سازدراو را مقید می

 

 وقوع تخصیص به اکثر .1-3

ومیم  االمر به معصییو تخصیییص اولی« أَطِیعُوا»رسیید با فرض پذیرفتم اطالا نظر میبه 

ود  شییافتدر از تخصیییص به ا.ثر به تخصیییص ناپسییند یاد می اتفاا می 1 تف، تخصیییص ا.ثر

فر توضییییح این ه با فرض صیییحت ایم مطلب .ه در  230 -229،  1، ج1419 بکنوردی، 

بل اطالاِ     قا تخصییییص خورده و اطالاِ  « االمراولی»، عمومِ «االمراولی»و عمومِ « أطیعوا»ت

برجای خود باقی بماند و همچنیم با قفول ایم مطلب .ه اطاعت بدون قید و شییرا « أَطِیعُوا»

واند  تاالمر در اینکا تنها میشییود .ه اولیصییرفاً منحصییر به معصییوم  تف اسییت نتیکه ایم می

 دوازده مصداا داشته باشدر

ست .ه مصادی  بی   الزمه ایم دیدتاه  شماری .ه در طول زمان، معنای عام لفظ   آن ا

مصیداا آن   12تیرد، همگی تخصییص خورده و فق  و فق   ها را در برمی، آن«االمراولی»

را شییامل شییود .ه ایم همان تخصیییص ا.ثر اسییتر یک پژوهشییگر دینی معتقد اسییت .ه    

میر  تف و در  مسییئوالن امر .شییورداری در ح ومت حضییرت رسییول   ف و حضییرت ا    

ر االمهای اسالم آینده، از مصادی  متعدد اولیح ومت امام خمینی  رهف و همچنیم ح ومت

 فر237   ،1363باشندر  صالحی، می

                                                 
ردد، گگویند که در آن خاص، سبب بیرون رفتن بیشتر افراد عام از حکم آن میتخصیص اکثر، به تخصیصی می. 1 

مشهور اصولیون، تخصیص اکثر را مصداقى از تخصیص مستهجن «. ال تکرم العلماء اال زیدا»و « اکرم العلماء»مانند: 

 .(288، ص 1388، )ر.ک: جمعى از محققین شمارنددانسته و آن را ناپسند و قبیح مى 
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نیز منصیییوبیم از جانب معصیییومیم  تف را داخل در عنوان       ارشیییاد الطالب  صیییاحب  

از او  مأذونشخص صالح   داند و مساعدت افراد صالح مانند فقیه عادل بصیر یا    االمر میاولی

 رف40-38صص، 3، ج1416شمرد  تفریزی، شود را واجب می.ه متصدی امر ح ومت می

 

 صحت و وقوع دستور به اطاعت از غیر معصوم در ادبیات دینی. 1-4

شخصِ مطات     صمتِ  برخی محققان قرآنی در این ه، از امر به اطاعت، لزوماً وجوبِ ع

 تویند: و می اندفهمیده شود، خدشه وارد .رده

امر به اطاعت، همواره وجوب عصییمت شییخص مطات را در برندارد »
به خاطر       ند   شیییودبر حکیت قول او وارد می  تأ.ید  بل ه تاهی   مان

به فقها .ه تاهی خطا               احادیث بسییییاری .ه داللت دارد بر رجوت 

شرعی راه درست را می  می پیمایند و .نند و تاهی هم در فهم ح م 
ه توانیم دلیل بودن امر ببا توجه به ایم مطلب ما نمی رسیییندربه آن می

  «االمر به معصیییومیم  تف را معتفر بدانیم  طاعت، بر تعییم مراد از اولی  

 فر325،  7، ج1419اهلل،  فضل

ضافاً با پذیرفتمِ این ه رهفر واجب االطاعه، به  شد، .     م صوم با ار  صورت مطل  باید مع

هده  هایی را بر عف و یا امیر المومنیم  تف، مسیییئولیتدر مورد .سیییانی ه از جانب پیامفر   

 فر163،  1367اند با مش ل مواجه خواهد ساخت  منتظری، داشتند و قطعاً معصوم نفوده

 

 االمر. عدم وجود قید برای اطاعت از اولی2

االمر را دلیلی دیگر بر اطالا  دیدتاه مشیییهور، عدم وجود قید برای اطاعت از اولی        

االمر ف و معتقد است وقتی اطاعت اولی566،  4، ج1370.ند  طفاطفایی، ذ.ر می «أَطِیعُوا»

سا اطاعت              سا شد، بنابرایم ا ساوی با شترک و در اطالا با آن م سول م سیاا با اطاعت ر در 

 فر 43،  1399پذیرد  تسخیری، االمر نیز مانند اطاعت رسول تقییدی نمیاولی

ُلوقَِفََمعَأ»نظیر روایت  الفته نظر مشییهور اترچه صییالحیت قیودی  َيِةَالََطَاَعَةَِلَمخأ ِص           ِ
َاِلقَِ اءَِ يَأأُمرَُ الَٰ اَللٰ هََ ِإنََّ ُقلَأ: »همچونو آیاتی ف 666،  1379 سییید رضییی،  « اْلأ ش          ٰ  «بِالأَفحأ
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ف را در تقییدِ تسیییتره وجوبِ اطاعت از امرا  سیییرایا .ه پیغمفر   ف آنان را       28  األعراف:

ثال    قد اسیییت ایم     آن معتفر میمنصیییوب نموده بود و ام ما معت ند ا یه       دا ید آ ها موجب تقی

سئله درجایی، با مدلول آیه قرآن بودن دو بحث     شودر چرا االمر نمیاولی صحیح بودن م .ه 

طاعت بی        فاوت اسیییت و چون آیه داللت بر وجوب ا یدوشیییرا اولی مت .ند و  االمر میق

د نیسیییت، بنابرایم معنای آیه ایم      درآیات قرآن هم چیزی .ه مدلول ایم آیه را تقیید نمای        

، 3ا، جتاالمر را در جایی ه امر به معصیییت ن نند اطاعت .نید  طوسییی، بی نیسییت .ه اولی

ی صیییادقی،  315 -314،  8، ج1418ی موسیییوی، 568،   4، ج1370ی طفاطفایی، 236 

 فر141-145،  1408

سییتره  تقیید ترسیید این ه دیدتاه مشییهور صییالحیت هرتونه قیدی را برای  به نظر می

و  «اَلرَّسیییُولِ»االمر به  یعنی عطف اولی –پذیرد، به همان دلیل قفل      االمر نمیاطاعت از اولی  

ستم اطاعت از اولی االمر و تخصیص آن به معصومیم  تف     به تردد .ه  برمی –تفع، مطل  دان

ایرادات وارد بر آن تذشییتر در حقیقت ایم دیدتاه ابتدا مطل  بودن دسییتور به اطاعت از    

سُولِ »به استناد عطف آن به   _االمر را اولی پذیرفته و آنگاه هرتونه قیدی را برای آیه   _« اَلرَّ

صالح می  ضا می شماردر درحالی غیر  صالحیت  .ه مقدمات ح مت اقت ر  ه.ند .ه وجود و 

ضل        صالح، ح م به اطالا تردد  فا صورت عدم وجود قید  سی و آنگاه در  قیدی ابتدا برر

 ف147،  6و ج 412،  4، ج1381موحدی، 

االمر را  رسییید در درون آیه قراینی وجود دارد .ه مصیییادی  اولی   همچنیم به نظر می 

 دهد:غیراز معصومیم تعمیم میبه

 

 خطاب عام آیه. 2-1

در ابتدای آیه اسییت .ه با توجه به  "یا ایها الذیم امنوا"طاب عام ی ی از ایم قرایم خ 

قاعدتا مفاد آیه تمامی اهل ایمان در زمان            تیرد .ه الزمه اش    های مختلف را دربرمی آن 

ام ان اطاعت از اولی االمر است و با توجه به غیفت امام معصوم در عصر حاضر و در نتیکه      

شان، غیر مع  صوم مصداقی از اولی االمر خواهد بودر شهید مصطفی       عدم ام ان اطاعت از ای

 توید: خمینی در ایم باره می
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شییود و ازآنکا.ه  خطاب آیه، مومنیم در عصییر غیفت را شییامل می »
شان وجود ندارد       ستند و ام ان اطاعت از ای صر  عجف غایب ه امام ع

باشد .ه قدر  االمر شخص دیگری می شود .ه مصداا اولی  معلوم می
 فر 20،  1418«  باشدفقیه جامع می متیقم آن

 

 معنای عام اولی االمر. 2-2

االمر اسیییت .ه قفالً تفییم تردید .ه برخی اصیییولیون در      قرینه دیگر لفظ عام اولی  

ند اتعارض میان اطالا مطل  و عموم عام، صییالحیت عام را برای تقیید اطالا مطل  پذیرفته

اسیییتفاده شیییمول از مطل  به مقدمات ح مت نیازمند         ظهور اطالا و اند .ه   .رده تأ.ید  و 

اسیییت و ی ی از مقدمات ح مت، عدم وجود بیان برخالف اسیییت و با توجه به این ه عام           

صاله   می شد، بنابرایم ا صاله   تواند بیان بر تقیید با ضوت ا برد و م میاالطالا را از بیالعموم، مو

نابرایم عمومیت لفظ       باید ظهور عموم را حفظ .رده و از ظهور اطالقی دسیییت    .شییییدر ب

 و یا اطالا آن را از بیم بفردر شود« اطیعوا»تواند مانع اطالا می« االمراولی»

 

 

 "فان تنازعتم فی شیء ..."قید . 2-3
ها  باشییدر توضیییح این ه در تمامی آیاتی .ه در آن می« فان تنازعتمررر»قرینه دیگر قید 

تونه قیدی وجود ندارد، بغیراز آیه  است، هیچ  دستور به اطاعت از خدا و رسول   ف آمده  

االمر هم  االمر .ه در آن عالوه بر دسیییتور به اطاعت از خدا و رسیییول، پیروی از اولی      اولی

  شده استر  فرمان داده

المر را  اصالحیت تقیید تستره اطاعت از اولی  ررر« فان تنازعتم »رسد عفارت  به نظر می

المر را  اژوه معاصر برخالف .سانی ه دستور به اطاعت از اولیپزاده، قرآنداشته باشدر واعظ

 83و  59االمر در ایات .نند، اعتقاد به وجود قیدهای صالح برای تقیید اولیمطل  قلمداد می

 سوره مفار.ه نسا  داردر  
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سا  و آیاتی    115 ،80 ،69 ،65، 64، 14، 13شود .ه آیاتی نظیر آیات  وی متذ.ر می ن

عمران، انفال، توبه، نور، احزاب، تغابم، فتح و مکادله .ه متذ.ر وجوب         آلهای  در سیییوره

شیوند، همگی مدنی و متناسیب با رهفری سییاسیی حضیرت       اطاعت خدا و رسیول   ف می 

با توجه به این ه طاعت خدا و  –ها .دام از آنباشیییند و در هیچ رسیییول   ف در مدینه می  

 ربه اطاعت مقید به چیزی نشده است رسول به چیزی جز استطاعت مقید نیست، امر

مفار.ه نسییا  .ه   83و  59دارد .ه همه ایم آیات مطل  هسییتند مگر آیه وی اشییاره می

شییده اسییت و در ایم دو  االمر به اطاعت از رسییول   ف ضییمیمهدر ایم دو، اطاعت از اولی

اطاعت   59ر آیه آیه عفاراتی آمده است .ه صالحیت تقیید را دارندر ایشان اعتقاد دارد .ه د

االمر اختالف و نزات االمر قید خورده اسیییت به آنچه مردم در بیم خودشیییان یا با اولی      اولی

ند و در آیه   می فاا از میان اولی          83.ن به اهل خفره و اسیییتن االمر به این ه دانسیییتم و علم 

یه  در توج طور خا  تفسیر المیزان یافته استر وی همچنیم توضیحات تفاسیر و به   تخصیص 

ها را نافی صیییالحیت آن دو قید برای تقیید اطاعت          قفول ندانسیییته و آن  ایم دو قید را قابل   

 فر226-225،  3، ج1421داند  االمر نمیاولی

 

 

 . چرایی عدم ارجاع نزاع به اولی االمر3

 داند، معتقد است االمر میقید و شرا اولی مشهور .ه آیه را دال بر اطاعت بی دیدتاه 

پایانی آیه صیییالحیت تقیید آنرا ندارد و به همیم علت ایم ادعا را .ه چون در              .ه عفارت   

يَأ»عفارت  َتَناَزعأُتمأَِفَش            َ ولَِفَِإنأ االمر صیییورت  ه اولی، ارجات نزات ب«ء َفَ ُردُّوُهَِإَلَاللَِّهََوَاَلرَّس            ُ

ارد،  را د االمرنگرفته اسیییت و درنتیکه ایم عفارت صیییالحیت تقیید تسیییتره اطاعت از اولی

 است: برنتابیده و به سه بیان جواب داده

 

 . ردِ به ائمه )ع(، جاری مجرایِ ردِ به خدا و رسول3-1

االمر، ایشییان را امنا  و حفظه شییریعت  فرض ترفتم عصییمت اولینظر مشییهور، با پیش

ه ایشان شود .ه رد نزات ب.ند و بنابرایم معتقد میپیامفر   ف و جانشینان او   ف معرفی می
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بعد از وفات پیامفر   ف مانند رد نزات به پیامفر   ف در زمان حیات حضیییرت اسیییت و با             

االمر را در آیه توجیه  االمر، عدمِ ارجاتِ نزات به اولیجاری مکرای رسول   ف دانستمِ اولی  

، 2، ج1418ی طفرسیییی،414،  5، ج1372ی رازی، 236،  3تا، ج .نند  طوسیییی، بی می

 فر 124،  3تا، جی حائری، بی57،  3، ج1344ی .اشانی، 100 

نزاعى .ه در آیه شییریفه آمده را  نیز در راسییتای همیم توجیه،  المیزانصییاحب تفسیییر 

ا و دارد با توجه به این ه بغیر از خدداند و بیان میتنازت مؤمنیم در اح ام .تاب و سیینت می

 توانند ح م جدیدیاالمر نمیرسییول او .سییی اختیار تشییریع ح م ندارد و در نتیکه اولی  

االمر یاد وضیییع .نند، بنابرایم در ایم آیه خداوند در موضیییوت رجوت در منازعات، از اولی

 فر564،  4، ج1370 طفاطفایی، استن رده

شییده از چند جهت قابل مناقشییه باشییدر اول این ه امام رسیید توجیهات مطرحبه نظر می

این ه   بر تأ.یدداند و ضمم  ا اوامر خدا میخمینی  رهف در تفییم ایم آیه، اح ام شرت الهی ر 

دارد .ه مراد از اوامر رسییول ا.رم   ف، اطاعت از رسییول غیر از طاعت اهلل اسییت، بیان می

 داند و مرجعیت رسول ا.رم االمر را نیز ح ومتی میباشدر ایشان اوامر اولی  امر ح ومتی می

نه در اح ام خدا .ه در اجرای اح ام خدا م        ند  بی یدر نزات را  فر بر 87-86صصیییتا،  دا

المر ارسییید توجیه عالمه طفاطفایی برای عدم رد نزات به اولیاسیییای ایم دیدتاه، به نظر می

 پذیرفتنی نفاشدر

سفحانی،        ست   سالت ا ستمرار وظایف ر ف بنابرایم  507،  1416دیگر این ه امامت، ا

ت مذ.ور در آیه نزات در اح ام  االمر صییرفاً ائمه معصییومیم  تف بودند و نزااتر مراد از اولی

تواند باشیید معصییوم  تف اسییتی و با توجه به    بود قطعاً آن ه رافع قطعی اینگونه اختالف می

این ه بعد از پیامفر   ف، معصییومیم  تف هسییتند .ه بار حل اختالف در اح ام را بر دوش   

ولشییان در شییرت  اند، قدارند و به قول برخی مفسییران، چون معصییوم و مأمون الخطا و الزلل 

نابرایم لزوم ذ.ر ایشییییان  تف در رد نزات  414،  5، ج1372حکت اسییییت  رازی،   ف، ب

 نمایاندر ازپیش ضروری میبیش

ستی         اما این ه مرحوم عالمه می صوم  تف د ست و مع شریعی ا فرمایند نزات در اح ام ت

ت تا بگوییم  اس آید .ه مگر آیه درصدد بیان منابع تشریعدر تشریع ندارد ایم سؤال پیش می
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ود؟ ها نامی برده ش شد در اینکا از آن .ه چون معصومیم  تف ح  تشریع ندارند بنابرایم نمی  

شییید بنابر ظاهر آیه بحث در اینکا رد نزات و درنتیکه         تر تفته  تونه .ه پیش  آن ه همان  حال 

ها  نحل اختالف است و ازآنکا.ه ی ی از .ار.ردهای معصومیم  تف، استنفاا معصومانه آ    

 ع تشریعو نه منابی عنوان منابع حل اختالف ها  تف بهاز .تاب و سنت است، بنابرایم رد به آن

 ضروری استر  ی

جای تامل اسیییت .ه باوجوداین ه عالمه طفاطفایی، نزات مذ.ور در آیه را تنازِت در                

.تاب و  ز.نند .ه اتر منازعیم توانایی فهم ح م ادانند و بیان میاح امِ .تاب و سیینت می

، 4، ج1370سیینت را ندارند باید از امام بپرسییند .ه در فهم آن معصییوم اسییت  طفاطفایی،   

پذیرند اما در  صورت مرجعیت امام  تف برای حل اختالف در اح ام را می ف و بدیم577 

 .نندردم اختیار امام در تشریع میاالمر، استدالل به عتوجیه عدم رد نزات به اولی

 

 

 

 االمر در برخی مواردامکان رجوع به اولی. عدم 3-2

پژوهان و مفسران اما برخالف توجیه قفل، موضوت تنازتِ مذ.ور در آیه را    برخی قرآن

شیییوند .ه مم م اسیییت و پندارند و متذ.ر میصیییرفاً تنازت در اح ام .تاب و سییینت نمی

 االمر باشد: تواند موضوت نزات، تعییم اولیمی

شد .ه تاه نزات در  مر در اینکا ازایماالشاید عدم ذ.ر اولی » جهت با
االمر .ند .ه او اولیاالمر است و هر.س ادعا می مورد موضوت اولی 

االمر در اینکا مم م نیسیییت به خاطر     اسیییتی بنابرایم رجوت به اولی  
عدم وضوح آنی بنابرایم ناچاریم به قرآن و سنت رجوت نماییم و آن   

 فر317،  1تا، جی عراقی، بی حسین« .ندبر لزوم نص داللت می

سیر     شف صاحب تف سران م تب        ال ا شیعه و مف سران  نیز با توجه دادن به اختالف مف

 داند:االمر میاالمر، همیم علت را دلیل عدم رد نزات به اولیخلفا در تعییم مفهوم اولی
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تونه .ه ایم نزات شییود هماناالمر واقع میتاهی نزات در تعییم اولی»
االمر اهل حل و توید اولی.ه اهل سییینت میر وقتیصیییورت ترفت

شیعه می  شان اهل عقدند و  ست .ه در    توید ای ستند و واجب ا بیت ه
ایم اختالف به .تاب خدا و سییینت رسیییول رجوت شیییود و به همیم  

ند .ه  .خاطر شیعه به آیه تطهیر، حدیث ثقلیم و غیر آن استدالل می  
 فر 362،  2تا، ج مغنیه، بی« بیت هستنداالمر اهلاولی

آنچه واضییح اسییت ایم اسییت .ه همواره امام معصییوم، امام معصییوم بعدی را معرفی   

م نزات االمرف باشد، ای .ندی بنابرایم حتی اتر مورد نزات، تعییم شخص امام معصوم  اولی  می

حل  االمرف درباره معرفی جانشیییم خود تفته اسییت قابلبا رجوت به آنچه معصییوم قفلی  اولی

و اتر تفته شییود .ه امام اول حضییرت امیر  تف توسیی  پیامفر   ف معرفی شیید و   اسییتی 

بنابرایم در ایم مصییداا، اتر نزاعی صییورت ترفت باید به قول نفی   ف  سیینتف مراجعه   

 :شود .هاالمر رجوت نمود، جواب داده میتوان به اولینمود و نمی

به معنای اولی      به نظر می  یاوالً با توجه  یامفر   ف می االمر، رسییید  ند مصیییداا   پ توا

ر،  االمرِ معصیییومِ پس از پیامف االمر باشیییدی بنابرایم برای حل اختالف تعییمِ اولیم اولی    اولی

 رشوداالمر محسوب میرجوت به پیامفر   ف، رجوت به اولی

االمر نفودن پیامفر   ف .ما این ه برخی به اسیییتناِد قاعده عطف         به فرض اولی  یثانیاً  

، عدم ام ان  ف225-223،  3، ج1421اده، اند  واعظ زت اسییت، قائل به آنمقتضییی مغایر

االمرِ معصیییوم  حضیییرت  االمر، فق  در جهت حل اختالف تعییم اولیم أولیرجوت به اولی

صداا عدم ام ان رجوت به اولی علی  تفف اتفاا می شد  باالمر میافتد .ه ایم درواقع تنها م ا

 ی حل اسییت.ه با رجوت به قول پیامفر   ف قابل یک مصییداا اسییتثنایی یییییی و صییرف ایم

صادی  متعدد اختالفاتی تواند مانع از ذ.ر ارجات به اولینمی صوم   االمرِ م.ه اولیاالمر در م ع

 ها را دارد شودر  توانایی حل آن

رسیید بر اسییای ایم قاعده .ه عطف مقتضییی مغایرت اسییت، صییرفِ    الفته به نظر می

آید و درنتیکه اش الی ندارد .ه شخص حضرت     االمر الزم میولیمغایرتِ مفهومِ رسول با ا 

محمد   ف، مصیییداقی از ایم دو مفهوم متغایر باشیییند .ه در ایم صیییورت رجوت به پیامفر  
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االمر اسیییت و نوعی بازهم رجوت به اولیاالمری حضیییرت علی  تف، به  ف در تعییم اولی

المر ا، همان اختالف در تعییم مصداا اولیتوان پذیرفت .ه نزات مذ.ور در آیهبنابرایم نمی

 باشدر

 

 االمر از قرآن. حذف رد به اولی3-3

اند و با اسییتناد به سییوره نسییا  شییده 59برخی مفسییران، قائل به تحریفِ حذف، در آیه 

به اولی          فارِت رِد  به حذِف ع قد  یات، معت یه و تحریف در متم قرآن  بعضیییی روا االمر از آ

ه  .ه آی اهیم به طری  صیییحیح از حضیییرت صیییادا  تف روایت .ردهعلی بم ابر»تردیدند: 

ءَ  ِفَ تَ ٰناَزعأُتمَأ فَِإنَأ»شده .ه  چنیم نازلایم رَِ أُوِلََاَلرَُّسولَوَِإَلَ وََ اَللٰ هَِ ِإَلَ فَ ُردُّوهَُ َشيأ َمأ  شریف  « َاْلأ

 فر497 ، 1373الهیکی، 

یک      عه  تان شیییی مال تحریف قرآن را رد .رده و خ   بزر بطالن بر آن صییییدا احت

شیده  ست .ه پاره   اندر همچنیم تزارش. صراحت   شده ا ای از محققان م تب خلفا با.مال 

ست            اعالم .رده سته ا سئله تحریف پاک و پیرا سفت به م شیعه امامیه ن ضع علمای  اند .ه مو

سیر و حدیث     114-64صص ، 1379 معرفت،  شت .ه آمیختگی تف فر همچنیم باید توجه دا

سالم تا به    صدر ا شاخه      در  سیر آن دوران را  ستاد معرفت تف ه  ای از حدیث بحدی بود .ه ا

شمار آورده و پس از اشاره به پیوند عمی  میان محدثان و مفسران، بخش مهمی از احادیث      

 فر308،  1، ج1418 معرفت،  را روایات تفسیری دانسته است

 

 االمر در معنای عام خودتوالی فاسد پذیرفتن ابقای اولی. 4

ست .ه اتر اولی     نظر  شیعه بر این شهور  صیص نخورد و در     59االمردر آیه م سا  تخ ن

ستر برخی از ایم ن  معنای عام خود باقی بماند، منتهی به نتایکی می تایج  شود .ه پذیرفتنی نی

 عفارتند از:

 

 .  وقوع تخصیص به اکثر4-1
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دو جهت مختلف  االمر در معنای عام خود، از بر اسییای دیدتاه مشییهور، با ابقای اولی

 :افتدتخصیص به ا.ثر اتفاا می

شان باشد، اطاعت از  االمر همه صاحفان امر حتی تناه اراناول این ه اتر مراد از اولی

شرعا باطل است چرا .ه فرمان به اطاعت تناه ار و فاس  در عصیان خدا، امر       آنها عقال و 

غیر از  د و اتر همه ملوک بهبه فسیی  و ظلم اسییت و ایم با هدف و غرض نواهی منافات دار

.ه برای شییان  االمر مگر آنهاییاالمر خارج شییوند یا تمامی افعال اولیها از عموم اولیعادل

ا،  ت حسییینی عراقی، بی ترددشییرعا اجازه دارند، خارج تردد موجب تخصیییص به ا.ثر می

 فر317-316،  1ج

، آنگاه جمع زیادی از مردم از   االمر بر علما  و امرا حمل تردد  دوم این ه .ه اتر اولی  

 وردرخشوند و درنتیکه تخصیص به ا.ثر رقم میخارج می« یا ایها الذیم آمنوا»ذیل خطاب 

ایم   عام است و « اطیعوا اهلل»سازد .ه  چنیم مطرح میابوالفتح رازی اش ال فوا را ایم 

ب خارج  ، رسیییول  ف از عموم خطا«اطیعوا الرسیییول»خطاب با همه م لفان اسیییت اما در 

االمر، امرا  و علما  باشییید، در هر عصیییری خلقی عظیم از ایم  شیییود و اتر مراد از اولیمی

 فر408،  5، ج1372باشد  روند و ایم برخالف اجمات میخطاب بیرون می

 25 رسد با توجه به آیاتی نظیر آیه به نظر میدرباره جهت اول وقوت تخصیص به ا.ثر  

عدالت در جامعه بشییری را ی ی از اهداف همه رسییوالن    سییوره مفار.ه حدید .ه برقراری

سوره هود .ه دوری از ظالمان را ی ی از    113معرفی .رده است و همچنیم آیاتی نظیر آیه  

های ظالم تخصصا از    وظایف همه مسلمانان قرار داده است، بتوان تفت .ه عمال ح ومت  

شودر مضافاً    امل زمامداران نااهل نمیاالمر مذ.ور در آیه ش اند و اولیاالمر خارجعموم اولی

 االمر شیییامل در آیه اشیییاره به ایم مطلب دارد .ه اولی     « من م»این ه برخی معتقدند .لمه     

 فر235-234،  1363شود و از آنان انصراف دارد  صالحی، زمامداران نااهل نمی

ندن مفهوم اولی      بازتردا باره ی ی از پژوهشیییگران دینی نیز پس از  ب االدر ایم  ه مر 

دارد .ه وجوب  .سییانی .ه شییرعاً ح  امر .ردن و فرمان راندن را داشییته باشییند، عنوان می

صف اولی اطاعت از اولی ست بدیم معن االمر از قفیل تعلی  ح م وجوب طاعت به و ا  االمر ا

االمر شییرعا صییاحب امر و فرمان اسییتر .ه علت وجوب اطاعت بدان جهت اسییت .ه اولی
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شود   االمر شامل وی نمی ه به معصیت خداوند دستور بدهد، دیگر اولی  .بنابرایم در صورتی 

 فر163-161،  1367 منتظری، 

المر ارسیید با پذیرفتم ایم دو ن ته .ه اوالً مراد از اولیدرباره جهت دوم نیز به نظر می

 –حال یا با نص صییریح شییارت یا به نصییب عام و یا امضییای او   -.سییانی هسییتند .ه شییرعاً

صاحب شأنی از شئون دیم و یا دنیای مردمند و ثانیاً هر یک از صاحفان امر، تنها در آن امر      

و یا اموری .ه والیت دارند مطات هسییتند و خود در اموری .ه والیت آن با دیگری اسییت   

 رباشندمی «آَمُنوا اَلَِّذينََ أَي َُّها ٰيا»مطیع و داخل در خطاب 

م شیییان از عموچرا.ه خروج ،پذیردصیییورت نمینتیکه دیگر تخصییییص به ا.ثری در

ست و نه مطل ر به    سفی ا شتر در اداره امور   خطاب، ن عنوان مثال والیان و .ارتزاران مالک ا

صره اترچه در رابطه با اموری .ه به آن  ست والیت دارند و اولی   ب شده ا ، االمرندها واتذار

شترند و نوبه خود، آناما به خود مالک و والیان دیگر شهرها    ها همگی تحت والیت مالک ا

اعظم،   غیراز امامنتیکه تمامی صیاحفان امر، به نیز تحت والیت امیرالمؤمنیم  تف هسیتند و در 

  شوند و بنابرایم تخصیص به ا.ثر اتفاا  طور مطل  از عموم خطاب آیه خارج نمیتاه بههیچ

 افتادر نخواهد

 

 احکام ناحق. لزوم تبعیت از مختلف االراء و نیز 4-2

سران، الزمه عام   ستمِ اولی  بعضی مف االمر را وجوب اطاعت از .سانی  تر از معصوم دان

به این ه اطاعت               می با توجه دادن  تارشیییان اختالف وجود دارد و  ند .ه در تفتار و رف دان

عت از چنیم افرادی منزه            ازایم طا به ا ند را از امر .ردن  خداو حال اسییییت،  نه افراد م تو

ند     می مار فر همچنیم برخی  409،  5، ج1372ی رازی،  87،  3، ج1418طفرسیییی،شییی

االمر را لزوم اطاعت از اح ام ناح  و ناروایِ عالمان پژوهان، تالی فاسد عام بودن اولی قرآن

نندر  .و حا.مان تناه ار و فاسییی  نظیر یزید و بنی امیه و بنی مروان و امثال آن قلمداد می          

، 1376.نند  حسییینی شییاه عفدالعظیمی،  رت بدان ح م نمیای .ه معتقدند عقل و شیینتیکه

 فر317 -316،  1تا، جی حسینی عراقی، بی115 -114،  4تا، جی طیب، بی480،  2ج
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رسد .ه لسان شرت، با دستوِر به اطاعت از غیر معصوم بیگانه نفوده است .ه         به نظر می

.ه دال بر        تفعیت از آن  یاتی  مداد .نیمر روا عادل     ها را محال قل یان  طاعت از وال ند لزوم ا  ا

اندر  های آن ف از نمونه 83،  17، ج1409ی حر عاملی،  527،  2، ج1385 تمیمی مغربی، 

دستری    جا درسیره عقال نیز بر ایم است .ه با توجه به این ه افراد معصوم همیشه و در همه     

وندر .ما  ر دچار اشییتفاه شیی نیسییتند، زمام امور را به افراد آتاه، توانا و باتقوا بسییپارند تا .مت 

آمده  هایی در ایم زمینهنامه امیرالمؤمنیم  تف به مالک اشتر دستورات و توصیهاین ه در عهد

 فر 592-564،  1379است  سید رضی، 

ت و حمله شیییدیدی اسیییت .ه      الفالغه نیز هریک حاوی شییی ای     از نهج 71و  41نامه   

فر درباره تالی  614و  546ست  همو،   تف به دو نفر از مسئوالن ح ومتی خود .رده اعلی

س  نیز همان      صی و فا سد لزوم متابعت از عا شیعی   فا شد دیدتاه  ی .ه  اتونه .ه قفالً تفته 

صوم تلقی می االمر را عاماولی های تحمیلی و ظالم را تخصصا     .ند، عمال ح ومتتر از مع

االمر از اول بی  اعت اولیداند و همچنیم معتقد اسیییت امر به اطاالمر خارج میاز عموم اولی

 ودرشاالمر را شامل نمیشده است و عرفا موارد اشتفاه، خیانت و عصیان اولیاطالا آفریده

 

 گیری نتیجه

االمر به معصومیم  تف ابا دارد   االمر از تخصیص اولی رسد سیاا آیه اولی  به نظر میر 1

 :م است زیراناتما« َأِطيُعوا»و استدالل دیدتاه مشهور شیعه به اطالا 

ستند، از عطف اولی      یاوالً صیغه امر نی ضوت له  المر ابا توجه به این ه اطالا و تقیید، مو

 شودر  االمر فهم نمی، مطل  بودن اطاعت از اولی«اَلرَّسُولِ»به 

َو»االمر، به دلیل عطف شیییدنش به    به فرضِ فهمِ اطالاِ اطاعت از اولی    یثانیاً   ، «لَِاَلرَّس               ُ
ن ه  تیرد .ه با توجه به ایاالمر تعارض صورت می و عموم اولی« َأِطيُعوا»اطالا درنهایت بیم 

.ه ظهورش مسییتند به  -اقوی از ظهور مطل  اسییت  -.ه مسییتند به وضییع اسییت-ظهور عام 

 بردر ، درنتیکه اصاله العموم، موضوت اصاله االطالا را از بیم می-سیاا است

ر رابعاً  شییودتف موجب تخصیییص به ا.ثر میاالمر به معصییومیم  اولی تخصیییص یثالثاً

 شودرزعم برخی، امر به اطاعت، همواره موجب وجوب عصمت مطات نمیبه
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رَِ أُوِلَ َأِطيُعوا»در رابطه با ادعای عدم وجود قید صییالح برای تقیید اطالا  ر2 َمأ « ِمنأُكمَأ َاْلأ

ست .ه به نظر می    59باید تفت در آیه  سا  عفارتی آمده ا صالح   ن سد  یت تقیید را دارد و ر

خورد به آنچه مردم در بیم خودشیییان یا با      االمر قید می آن این ه در ایم آیه، اطاعت اولی    

.نندر ذ.ر ایم ن ته مهم است .ه دیگر آیات قرآنی .ه متذ.ر االمر اختالف و نزات میاولی

د  قی صورت مطل  و بدون باشند، برخالف ایم آیه، به وجوب اطاعت خدا و رسول   ف می 

االمر در زمان در ابتدای آیه نیز دال است بر این ه اولی « آَمُنوا اَلَِّذينََ أَي َُّها اٰيَ»باشندر خطاب  می

طاعت  ای است بر مقید بودن اغیفت معصوم  تف هم باید مصداا داشته باشد و درنتیکه قرینه

االمر، عموم اولیاولیو عمومیت واژه  « َأِطيُعوا»االمرر مضیییافاً این ه در تعارض اطالا     اولی

 را داردر« َأِطيُعوا»االمر صالحیت تقیید اطالا 

ادعای وقوت تخصیییص به ا.ثر و لزوم تفعیت از مختلف اارا  و همچنیم عاصییی و  ر3

تی زیرا با مطات بودن  االمر خالی از اشیی ال نیسییعنوان تالی فاسییدِ عام دانسییتم اولیفاسیی  به

خروجشان از   ی .ه والیت دارند و نه همه امور،هم تنها در آن امر و یا امورآن صاحفان امر،

ها خود  صییورت مطل  .ه نسییفی خواهد بود چرا.ه آننه به« آَمُنوا اَلَِّذينََ أَي َُّها ٰيا»ذیل خطاب 

  در اموری .ه والیت آن با دیگری سییت، داخل در عموم خطاب یا ایها الذیم امنوا خواهند

تیردی اما دسییتور به اطاعت از غیر معصییوم، در  بنابرایم تخصیییص به ا.ثر صییورت نمی ربود

سیره عقال در واتذاریِ امور جامعه به              ست و جدای از آن،  سابقه ا سفوا به  شرت، م سان  ل

.ارتزاران، متوقف بر دسییتیابی به فرد معصییوم نیسییتر درباره تالی فاسیید لزوم متابعت از     

تر از معصییوم تلقی میاالمر را عامای .ه اولیدیدتاه شیییعی عاصییی و فاسیی  هم باید تفت

داند و االمر خارج میهای تحمیلی و ظالم را تخصیییصیییا از عموم اولی.ند، عمال ح ومت

شییده اسییت و عرفا  اطالا آفریدهاالمر از اول بیاسییت امر به اطاعت از اولی همچنیم معتقد

 شودررا شامل نمیاالمر موارد اشتفاه، خیانت و عصیان اولی

حسییب موضییوت ایم مقاله ذ.ر شیید، بعضییی     شییان بهبر اسییای دالیلی .ه برخی ر4

االمر شییامل غیر معصییوم نیز پژوهان و اندیشییمندان دینی شیییعی، بر ایم باورند .ه اولیقرآن

 ترددی اترچه امامان معصوم  تف، .امل تریم مصداا آنندرمی
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 .، قم: مکمع الف ر االسالمیفرائد االصولاف، 1419انصاری، مرتضی  ر3
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ار ال تب د بیروت: ،تفسیر مقتنیات الدررتاف،  بی حائری طهرانی، میر سید علی ر14

 راالسالمیه

  ر، قم: موسسة آل الفیتوسائل الشیعهاف، 1409  حر عاملی، محمد بم حسم ر15

التاویل و حقائق دقائق شف، 1381  محمودبمابوالم ارم محمود حسنی واعظی، ر16

 ر، تهران: نشر میراث م توبالتنزیل

 شهر ری: ،تفسیر اثنی عشری اف،1376  حسینی شاه عفدالعظیمی، حسیم بم احمد ر17
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، بیروت: تقریب القرآن الی االذهاناف، 1400  حسینی شیرازی، سید محمد ر18
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می حاج بنیاد فرهنگ اسال قم: ،والعقلالقرآن تاف،  بی حسینی عراقی، سید نورالدیم ر19

 رمحمدحسیم .وشانپور

 اهلل تقریر البحاث آیت منتقی االصولاف، 1416  ح یم، عفد الصاحب ر20

 رچاپ الهادیقم: ، العظمی السید محمد الحسینی الروحانی

 :، تحقی تقریب المعارفاف، 1404   حلفی، تقی الدیم بم نکم الدیم  ابو الصالحف ر21

 رانتشارات جامعه مدرسیم قم: رضا استادی،

تهران: موسسه ، مناهج الوصول الی علم االصولاف،  1415  اهللخمینی، سید روح ر22

 رخمینیتنظیم و نشر آثار امام 

سه تنظیم ، تهران: موس(حکومت اسالمی) فقیهوالیتتاف،  بی اهللخمینی، سید روح ر23

 رو نشر آثار امام خمینی

فقیه، قم: موسسه تنظیم و نشر  ، والیتث رسائلثالاف، 1418  مصطفی خمینی، سید ر24

  رآثار امام خمینی

ا  ، قم: موسسة احیالمستند فی شرح العروة الوثقیاف، 1428  خویی، ابوالقاسم ر25

 رآثار االمام الخویی
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محمدجعفر  :، تصحیحروض الجنان و روح الجنانشف،  1372  رازی، ابوالفتوح ر26

 رهای اسالمیپژوهشمهدی ناصح، مشهد: بنیاد  یاحقی و محمد

 رنشر نذیر تهران: ،نظام حکومت در اسالمشف، 1357  صاداروحانی، سید محمد ر27

االمر در  تفسیر تطفیقی مصداا اولی»ف، ش1391  سفحانی فخر، قاسمی سیاوشی، .رم ر28
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 ر، قم: موسسة النشر االسالمیمحاضرات فی االلهیاتاف، 1416  سفحانی، جعفر ر30
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 :، تحقی تفسیر شریف الهیجیشف، 1373  شریف الهیکی، محمد بم شیخعلی ر33

 ردفتر نشر دادقم: جالل الدیم حسینی، میر

: ، تهراننهج البیان عن کشف معانی القرآناف، 1413  حسمبمشیفانی، محمد ر34
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 رانتشارات فرهنگ اسالمی

قم: ، فقیه حکومت صالحانوالیتشف، 1363  اهللآبادی، نعمتصالحی نکف ر36

 موسسه خدمات فرهنگی رسار

د سی :ترجمه ،المیزان فی تفسیر القرآنشف، 1370  طفاطفایی، سید محمدحسیم ر37

 ربنیاد علمی و ف ری عالمه طفاطفایی قم: محمد خامنه و سید محمدباقر موسوی همدانی،

ابراهیم  :، تحقی البیان فی تفسیر القرآنمجمعاف، 1418  طفرسی، فضل بم حسم ر38

 رالدیم، بیروت: دار ال تب العلمیهشمس
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 راحمد حفیت قصیر، نکف: م تفیة االمیم
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Abstract 
About the interpretation of the verse al-Nisā’: 59 and the meaning and the 
exampled cases of 'Uli al-'Amr, there is disagreement between the Shiite and 

Sunni commentators, and the extent of this disagreement is among the 

interpreters of both groups as well. According to Shi'a, 'Uli al-'Amr is 

interpreted as the Infallibles (AS), but a new explanation has emerged among 

some Shiite commentators who considered 'Uli al-'Amr more general than the 

Infallible and designates the “Walī Faqīh” as one of its instanced cases. Based 

on Shiite sources, the present study seeks to analyze and critique the famous 

idea and clarify that although the Infallible Imams (AS) are the most perfect 

instances of 'Uli al-'Amr, the context of the verse does not allocate infallibility 

to only 'Uli al-'Amr and then the argument of the famous Shiite view which 

allocates it only to the Infallible Imams (AS), faces with the serious programs. 

 

Keywords: The verse al-Nisā’: 59, 'Uli al-'Amr, Absolute and Bound, 

Infallibility. 

 

                                                 
1. PhD Candidate of Qur’an and Hadith Sciences, University of Qur’an and Hadith, 
Tehran Branch, Iran. Also, Scientific Member of Open University of Lahijan, Iran. 

(The Corresponding Author).               meghdadebrahimii@gmail.com 
2. Associate Professor, University of Tehran, Farabi Branch, Iran. 

mahdavirad@ut.ac.com 
3. Assistant Professor and Head of the Department of Qur’anic Teachings, University 
of Qur’an and Hadith, Tehran Branch, Iran.             jalilparvin@yahoo.com  


