
 
 
 

  مشروعيت درباره ديدگاه  فخر رازي  بازخواني
  االمر ياطاعت  از اول

ن  دگا جارزا هللا ن ا ح  12Fفت
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 :چكيده 
. مشروعيت  است (ص) عترت  پيامبرواز نظر شيعه ، اولي االمر منحصر در امامان  معصوم 

  به دليل  عصمت  ايشان  است . تمام  نيز اطاعت اين آنان به دليل نصب  و اطالق ازاطاعت
االمر را معناي  عام  (بدون  انحصار در افرادي   اهل تسنن  به جز فخر رازي ، اوليعلماي

 قيد «عدم  ،خاص ) با مصاديق  متعدد مي شناسند و براي  مشروعيت  اطاعت  از آنان
 اين  نظريه  با چند اشكال  مواجه  است . فخر رازي  اولي  االمر  كهمعصيت » را لحاظ  مي كنند

كيد مي ورزد. وي  عصمت  أ تايشان  ازاطالِق اطاعت را شوراي  اهل  حل  و عقد مي داند و بر
. ديدگاه  برمي شمردشوراي  اهل  حل  و عقد را مبناي  مشروعيت  اطاعت مطلق  از آنان 

 كه  همانند شيعه  به   او نوعي  تناقض  است.و اشكال هاي  متعدد نيز دارايفخر رازي 
 از  از رهگذر آنها بر ديدگاه  شيعه  مناقشه هايي  دارد تامعتقد است،عصمت  اولي االمر 

  نيست  و قابل  نقد و رفع  است .تام ليكن  اين  مناقشه ها ؛ خود دفاع  كندهنظري

 اولي االمر، اهل  حل  و عقد، شورا، فخر رازي ، مشروعيت  :گان كليديواژ

 اطاعت .
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 طرح  مسأله 

 »يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اهللاَ وأَطيعوا الرّسولَ وأولي االمرِ منْكُم«قرآن  در آيه 
 مي دهد؛ تعبير اولي االمر در اين  آيه  به  چه   فرمان) به  اطاعت  از اولي االمر59(نساء/

  مشروعيت  اطاعت  از اولي االمر چيست ؟ آياهمعناست ؟ مبناي  كالمي  فخر رازي  دربار
 كه  ظاهر ، و آيا اين  اطاعت مطلق  هستند افراد خاص، اولي االمر در اين  آيهمراد از

 عصمت اولي االمر به  ، در اين  صورت؟آيه  بر آن  داللت  دارد، به  اطالقش  باقي  است
 لحاظ  كالمي  چگونه  احراز مي شود و فخر رازي  تا چه  اندازه  در اين  زمينه  راه  صواب

  پيموده  است ؟را

  اولي االمردرباره در ديدگاه  شيعه  و اهل  تسنن  مروري
 ديدگاه  شيعه. 1

 هن و شواهد دروني  آيئ قرابرمراد از اولي االمر در نگاه  قرآن پژوهان  شيعي  بنا
 رسيده و ائمه(ع)  (ص) و آيات  ديگر قرآن  و نيز تفسيري  كه  از پيامبر خداگفتهپيش
هم رديف  اطاعت  خدا و   اطاعتشان،ند كه در اين  آيه هست، تنها امامان  معصوماست

 و از عصمت  آنان  حكايت  دارد. مشروعيت   است به صورت  مطلق  آمده  اورسول 
اطاعت  از آنان  نيز همانند رسول  خدا به دليل  نصب  ايشان  از ناحيه حق تعالي  و 

 آنان   از نمي توان  به  اطالق  اطاعت،عصمت  آنان  است . اگر اولي االمر معصوم  نباشند
 ملتزم  شد و ابعاد و آثار اطاعت  خدا و پيامبر را در مورد آنان  جاري  ساخت .

  متواتر اجمالي  و برخي  با سند صحيح،احاديث  شيعه  درباره  معناي  اولي االمر
؛ 31 ح198 :1421، ؛ ابن عقده 6 و 4 ح289/ 1: 1388، ك: كلينير. (.ندهست

 هم سو با حكم  عقل  است  ،) پيام  اين  احاديث250 ح314/ 1 : 1415 جويني، حموئي
  جز آنكه  عصمت  آن  فرد ثابت؛ غير خدا را به نحو مطلق  قبيح  مي شمرد ازكه  اطاعت

 اين  احاديث  با ظاهر داللت  آيه  قرآن كه  اطاعت  اولي االمر را مطلق  . باشدشده
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 عصمت  و مشروعيت  اطاعت  را براي  آنان  اثبات  ، در پي  آن موافق است ودانسته ،
 مي كند. از اين رو اين  احاديث  تلقي  به  قبول  مي شوند.

 هيچ  تعارضي  ميان  آنها ،ند هستبا آنكه  احاديث  شيعه  درباره اين  آيه  متنوع
 و آنان  را تنها بر  نمودهنيست . اين  احاديث ، اولي االمر را از زواياي  گوناگون  معرفي

 پيام هاي  اساسي  و نكات  شمول و در عين   است تطبيق  كرده(ع)ائمه  معصوم
/ 1: ، همانك: كليني ر.( .، دامنه  بحث  را با آيات  ديگر قرآن  پيوند داده  استارزشمند

؛ همو، 3 ح253/ 1 : 1405بابويه قمي، ابن؛ 169 و 154 ح403/ 1: تا، بي؛ عياشي1 ح276
 121: 1414؛ طوسي، 276: 1361؛ همو، 230/ 1: 1370؛ همو، 1 ح123/ 1 : تابي
 )370/ 2: 1413؛ طبرسي ، 196/ 1 : 1407، ؛ ثقفي286ح / 104 :1399، ؛ اهوازي188ح

  ديدگاه  اهل  تسنن.2

: تا، بي در تفسير اولي االمر متنوع  است . حاكمان  بر حق (زمخشرينسنتاقوال  اهل  
) اميران  و 260/ 5 : 1387،  قرطبير.ك: به  مالك بن  انس   (منسوب) عالمان 524/ 1

؛ 260/ 5: ، همان) صاحبان  واليت  شرعي  (قرطبي 518/ 1: 1402، عالمان (ابن كثير
االمر در از جمله مصاديق اولي) و... 94/ 4: 1417، ؛ آلوسي481/ 1 تا:، بيشوكاني 

ـ كه  قول  وي  پس  از  رو تمام  أهل  سنت  به جز فخر رازي اين پندار ايشان است. از
  ازشروعيت  اطاعت  از اولي االمر در اين  آيه  را مشروط  به  اطاعت مـ آمداين  خواهد 

 اولي االمر را بر افرادي  ،خدا و عدم  معصيت  او مي دانند؛ چون  برخالف  ديدگاه  شيعه
  تطبيق  نمي كنند.)معصومان(خاص  

 بر مبناي خودشان يصحيح  احاديثو روايات متعدد ،اهل  سنت  در ذيل  اين  آيه
 و نيز صحابه  و تابعين  نقل  مي كنند كه  مضمون  همه  آنها اين  (ص)از رسول  خدا

، » (سيوطي. «اطاعت  مخلوق  در جايي  كه  معصيت  خالق  است ، روا نيست :است
  را«ال طاعة  لمخلوق  في  معصية  الخالق » ابن كثير حديث  )578 ـ 574/ 2: 1983

 مبناي  فقه  سياسي  اهل  سنت  در ،اين  آموزه )518/ 1: (ر.ك: همانصحيح  مي داند، 
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 با  وجود اين ، هيچ  حديثي  در كتب  اهل  سنت  .مشروعيت  اطاعت  از اولي االمر است 
  را به چشم  نمي خورد كه  خصوص  اطاعت  اولي االمر در اين  آيه (ص)از پيامبر خدا

 تا  است بلكه  چنين  حديثي  از صحابه  يا تابعين  نيز نقل  نشدهكند؛مقيد و مشروط  
 معناي اولي االمر و اطاعت  از مبينبتوان  به واسطه  آن ، اين  دو دسته  روايت (روايات  

  پيوند داد. را) رواياتي  كه  اطاعت  را به   عدم  معصيت مشروط   مي كندوآنان  
 جمع كردهبه نظر مي رسد نخستين  كسي  كه  اين  دو دسته  احاديث  را با يكديگر 

 303 .و كوشيده  است  اولي االمر را براساس  اين  پيوند تفسير كند، ابن جرير طبري  (م 
ق ) است . وي  ضمن  توسعه  معناي  اولي االمر به  حاكمان  و واليان  به  كمك  احاديث  

 مشروط  به  عدم  معصيت  مي نويسد:

 سخن  كسي  است  كه  مي گويد: مراد از )درباره  معناي  اولي االمر(قول  درست تر 
 نقل  شده  )ص( چون  اخبار صحيح  از رسول  خدا؛حاكمانند  فرماندهان  و،اولي االمر

كه  در آن  به  اطاعت  پيشوايان  و فرماندهان  در جايي  كه  به  اطاعت  خدا امر 
 )4/150: 1408 (.كنند و براي  مسلمين  مصلحت  باشد، دستور داده  است 

 مي گويد: (ص)آن گاه  از ابوهريره  روايتي  را نقل  مي كند كه  در آن  از قول  پيامبر
 حاكماني  امور شما را به  دست  خواهند گرفت ... پس  آنان  را در آنچه  ،«پس  از من

 )ان(هم ». اطاعت  كنيد و سخنشان  را بشنويد،موافق  حق  بود
 امر به  اطاعت  جز در  درباره در اين  زمينه  از رسول  خدايطبري  روايات  ديگر

 )ان(هم. معصيت  خدا نقل  كرده  است
  اين  پيوند بري دليليكي اينكه امر است ؛ چندآنچه در اينجا دشوار مي نمايد، 

 به  حاكمان  ، الاقل  در عصر صحابه ، چون  اولي االمر در احاديث  اهل  سنتوجود ندارد.
 به تدريج  در اعصار بعدي  در بين  اهل  سنت  شد؛ بلكهتفسير نميو سالطين  

 طرفداراني  يافت  و سپس  با احاديث  ديگر درباره  كيفيت  اطاعت ـ از جمله  مشروط 
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 ، آنكه  گفتيم  در كتب  اهل  سنت عالوه بر ؛ـ پيوند خورد  به عدم  معصيت كردن آن
حديثي  از رسول  خدا و حتي  از صحابه  به چشم  نمي خورد كه  در خصوص  تبيين  

 كند و اطاعتشان  را تفسيرمعناي  اولي االمر در اين  آيه ، آن  را به  حاكمان  و سالطين  
 به  مواردي  مقيد كند كه  موجب  معصيت  خدا نشود.

 به دليل  عدم  امكان  كشف  ل اجراي  اين  نظريه  در مقام  عمنكته دوم اينكه،
، غير اطاعت  يا معصيت  خدا در حكم  حاكمان  يا عالماني  كه  از آنان  استفتا مي كنند

 در جايي  كه  حاكم  به جاي  فرمان  صلح ، به  جنگ فرمان ، به طور نمونهممكن است.
 ،دن اگر از فقها استفتا كن اوخداست  يا معصيت  و  آيا اين  فرمان  وي  اطاعت،مي دهد

 يا باشد مي خدا از آيا فتواي  فقيه  در اين  مورد، اطاعت كهباز اين  پرسش  پابرجاست
  چه  كسي  عهده دار تشخيص  در اين  موارد است ؟؟معصيت  او

«إن   خطاب  ،اگر مراد از اولي االمر، عالمان  و فقيهان  باشنداشكال آخر اينكه، 

«يعني  در اين  فرض ، قرآن  ؛ بعد، متوجه  اولي االمر خواهد بوده در آيتنازعتم  في  شي ء 
 ؛به  عالمان  دستور مي دهد نزاع  خود را با ارجاع  به  كتاب  خدا و رسول  او حل  كنيد

 اطاعتي  مستقل  از خدا و رسول  ندارند و امكان  اشتباه  و ،چون  عالمان  و فقيهان
 در صورتي  كه  ظاهر خطاب  در وجود دارد. در فهم   از كتاب  و سنت  نيز  آنهااختالف

 مؤمنان  و افراد جامعه  است . همان  افرادي  كه  خطاب  يا همانآيه  به  فرمان برداران  
 در صدر آيه  متوجه  آنهاست . به همين رو به نظر مي آيد ...»َ«اطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول 

.  باشدوارداشكال هاي  فخر رازي  بر ديدگاه  مشهور اهل  تسنن  

 بررسي  ديدگاه  فخر رازي. 3

ـ بر ديدگاه هاي  آمد ـ كه  پس  از اين  خواهد  فخر رازي  افزون  بر نقد ديدگاه  شيعه
  را اطاعت  از آنان  چند اشكاله اصطالح شناسي  اولي االمر و شيوهاهل  سنت  دربار

 بدين  شرح  مطرح  كرده  است :
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 حاكمان  و سالطين  باشد و اطاعت  آنان  در جايي  ، اگر مراد از اولي االمر،اوًال
 كه  دليلي  بر حق  و صواب  بودن  اوامرشان  در دست  باشد، اين  دليل  شودواجب  

 از از ايشان جدايچيزي  جز كتاب  و سنت  نيست  و در اين  صورت  اطاعت  
 درحالي كه  اطاعت  اولي االمر در :اطاعت  كتاب  خدا و سنت  رسول  نخواهد بود

 پس  بايد اطاعت  اولي االمر را در جايي   . مستقل از آن  دو اطاعت  است ...،آيه 
 فرض  كرد كه  موجب  اطاعت  خدا و رسول  نشود.

 دخالت  شرط  در اطاعت  اولي االمر خالف  ظاهر آيه  است . [به  دليل  آنكه  ،ثانياً
 و همان طور كه   استاطيعوا» آمده «اطاعت  آنان  با اطاعت  رسول  با يك  خطاب  

 اطاعت  اولي االمر نيز  ، به  همين  دليلندارد.گفتيم ، اطاعت  رسول هيچ  قيدي 
 ]، آبي  از تقييد است.اًاصطالح

ي  فقهاست  و اطاعت  از آنان  در واقع  اوقف  بر فتاوت م،ثالثاً: أعمال  امرا و سالطين
 )146و145/ 10: 1411 (. يعني  همان  فقهاست ،اطاعت  از امراي  سالطين

رازي  به دليل  همين  اشكال ها بر ديدگاه  اهل  سنت ، قول  ديگري  را در  فخر
 و اولي االمر را اصحاب  اجماع  از شوراي  اهل  حل  و عقد كندمياين باره  مطرح  

مثالً شيخ  . نيز مطرح  بوده  استويمي داند؛ اين  قول  در ميان  اهل  سنت  پيش  از 
: 1402 اجماع  را حجت  مي دانند.» (، مي نويسد: «برخي  به  استناد به  اين  آيه طوسي

 با  و) ليكن  رازي به  آن  توجه  ويژه  كرده101/ 3: 1406ك : طبرسي ، ؛ ر.237/ 3
 آن  را مدّلل  ساخته  است . وي  ايشان، مشروعيت  در اطاعت  از هتبيين  كالمي  از شيو

 مي گويد:

خداوند تعالي  بر اطاعت  اولي االمر بدون  هيچ  قيد و شرطي  دستور داده  است  و 
 به طور قطع  مصون  از ،هر كه  را خداوند بدين  صورت  به  اطاعتش  امر كند

 ، بنابراين اولي االمر بايد از خطا مصون  باشند... و چون  در اين  زمان.خطاست 
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معرفت  امام  معصوم  و دسترسي  به  وي  امكان پذير نيست ، بنابراين  مراد 
، ستا حق تعالي  مصداق  ديگري  از معصوم  كه  اجماع  اهل  حل  و عقد از امت

 .مي باشد و اين  بدين  معناست  كه  اجماع  اهل  حل  و عقد، حجت  خواهد بود
 )146و145/ 10: 1411(

از  ظاهر اطالق  اطاعت   مدار مناقشه هايي بر،سپس  درباره  اقوال  ديگروي 
 مقرون  به  اطاعت  رسول   اين اطاعت،است  كه  چونوارد نموده اولي االمر در آيه  

 بر عصمت  اولي االمر نيز داللت  دارد. بنابراين  وي، همانند داللت  بر عصمت  ،خداست
 ليكن  مصداق  آن  تنها اجماع  امت  ؛ اولي االمر به لحاظ  كالمي  معصومند او،از نظر

 فخر رازي  مشخص  نكرده  البته . خواهد شدگرجلوهاست  كه  در اهل  حل  و عقد 
د و يا كاهش  وشمياست  چگونه  اجماع  امت  به  شوراي  اهل  حل  و عقد منحل  

 ديدگاه  شيعه  در اين باره را ، ناگريزوي .مي يابد و اين  ابهامي  جدي  در ديدگاه  اوست 
 . استبه  نقد كشيده

 بررسي 

 و آنان  را از هر گونه  پندارد مي اولي االمر را شوراي  اهل  حل  و عقد،با آنكه  فخر رازي
 اصلح  ه آنان  در مقام  انتخاب  حاكم ، گزينو در نتيجه،خطا و اشتباهي  مصون  مي داند 

در مقام  صدور حكم  و فتوا براي  اداره  جامعه ، منطبق  با   ورا انتخاب خواهند كرد
 ليكن  اين  ادعا در مقام  ثبوت  و اثبات  قابل  نمود؛خواست  حق تعالي  حكم  خواهند 

 كه  حاصل  آن   كرده فخر رازي  اشكال هايي هدفاع  نيست . عالمه  طباطبايي  بر نظري
 :چنين  است

  امر بطالن  اين،  اگر مراد از عصمت ، عصمت  فردفرد از اهل  حل  و عقد باشد،اوًال
 عصمت  اجتماع  اهل  حل  و ،واضح  است  و كسي  هم  آن  را ادعا نكرده  است  و اگر مراد

 چون  تصور اجتماع  مستقل  از ؛ اين  نيز باطل  است، باشدآنان اجتماع حيثعقد از 
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 امري  اعتباري  و ذهني  است  و اين  امر اعتباري  نمي تواند به  واقعيتي  به نام  ،افراد
 عصمت  متصف  شود.

 شود هنگامي  كه  اهل  حل  و عقد بر حكمي  اتفاق نظر ممكن است ادعا ،ثانيًا 
 مانند إخبار ؛داشته  باشند، به طور طبيعي  حكم  آنان  مالزم  با حق  و صواب  خواهد بود

گروهي  از حادثه اي  كه  اگر در حد متواتر بود، به  طور طبيعي  اخبار آنان  مالزم  با 
 اختصاصي  به  امت  ه، چون  اين  مالزم؛ ليكن  اين  تقرير نيز ناكافي  است؛حقيقت  است 

اسالم  نخواهد داشت  و چه بسا اهل  حل  و عقد در تاريخ  اسالم  بر حكمي  اتفاق نظر 
 داشتند و پس  از مدتي  خطاي  آن  برمال شد.

 هر چند تك تك  افراد اهل  حل  و عقد معصوم  عا شود كهدچنين ا اگر ،ثالثًا
 لطف  خدا شامل  آنان  ،ت  اجتماعي  آنان  نيز از عصمت  برخوردار نيست أنيستند و هي

 همان گونه  كه  از پيامبر ؛مي شود و هنگام  اتفاق ، آنان  را از خطا مصون  مي دارد
 ليكن  اين  تقرير نيز ».«ال تَجتَمع  أُمتي  علي  خَطأ روايت  شده  كه  فرموده اند: ا(ص)خد

 چون  در اين  صورت  نبايد شاهد خطاها و لغزش هاي  اهل  حل  و عقد ؛درست  نيست 
فرض  صدور آن ، درباره  اجتماع    نيز برمذكور مي بوديم  و حديث اننادر تاريخ  مسلم

 اجتماع  اهل  حل  و عقد از امت ؛ افزون  فقط نه ؛ امت  اسالم  بر امري  از امور استههم
 همه  امت  اسالم  بر راه  خطا اجتماع   كه اساساً مراد از اين  حديث  اين  است ،بر آن 

يعني  ؛  بلكه  عده اي  در ميان  آنان  يافت  مي شوند كه  راه  صواب  را مي يابند؛نمي كنند
 هر چند اكثريت  ؛دائماً عده اي  در بين  امت  اسالم  هستند كه  بر حق  مشي  مي كنند

 )393ـ384/ 4 تا:، بيك : طباطبائير. (.آنان  به  خطا روند
 چون  اين  ؛ تام  نيستمذكور معناي  حديث  هالبته  به نظر ما نقد اخير عالمه  دربار

 طريق  به  امت  است  هئـ در صورت  احراز صدور ـ در مقام  بيان  رفع  تحير و ارا روايت
 چون  نشان  نمي دهد آن  گروهي  كه  راه  ؛ را نمي نمايانداين طريقو معناي  يادشده ، 

ند؟ شاهد اين  مدعا،  هست چه  كساني،صواب  را مي يابند و بر حق  مشي  مي كنند
 است  كه  اجتماع  تمام  امت  را (ع) امام  هاديهييد معناي  حديث  مذكور در نامأت
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 :اندصواب  دانسته اند و به  آن  موضوعيت  داده 

 ال اختالف  بينهم  أنّ القرآن  حقٌّ ال ريب فيه  عند جميعِ ةًوقَد اجتَمعت االُمة  قاطب
اهلِ الفرق  وفي  حالِ اجتماعهم  مقرون  بِتصديقِ الكتابِ وتحقيقه ، مصيبون  مهتَدونَ 
 تي  علي  ضاللة » فَأخبر أن  جميع  ما اجتمعتوذلك  بقول  رسوِل اهللا: «ال تجتمع  أُم

 همة  امت  از هر فرقه اي  بدون  اختالف نظر، بر اين  امر ؛عليه  االمة  كُلّها حقِّ...
 آنان  در اين  اجتماع  كه  .اجماع  دارند كه  قرآن  حق  است  و شكي  در آن  نيست

به  تصديق  كتاب  خدا و حقانيت  آن  اقرار كرده اند، به  راه  راست  رفته  و هدايت  
امت  من  بر بيراهه  اجتماع  « سخن  رسول  خداست  كه  فرمود: دليلشده اند. اين  به 

 حضرت  با اين  آموزه  خبر داد كه  هر آنچه  امت  بر آن  اجتماع  كند، »نمي كنند.
 )481: 1421 (ابن شعبه حراني، حق  است .

ـ همان گونه  كه   بنابراين  در صورتي  كه  تمام  امت  بر امري  اتفاق نظر داشته  باشند
 حجت  خواهد بود؛ اما نظر شوراي  يين  اتفاقچنـ  بر حقانيت  قرآن  اتفاق نظر دارند

 ، نيست . آن  ادعا چيزي  است  و مفاد حديث مساويحل  و عقد با اتفاق نظر امت 
 چيزي  ديگر.

 اگر حقيقتاً براي  شوراي  اهل  حل  و عقد از اين  امت ، چنين  لطف  و كرامتي  ،رابعاً
 به  آن  اهتمام  ويژه  نشان  مي دادند و به گونه هاي  (ص)بود، قرآن  كريم  و پيامبر خدا

در اين باره  (ص)  طرح  مي كردند و در پي  آن  از شخص  رسول  خدا آن رامختلف
 پرسش هاي  متعددي  صورت  مي گرفت.

 فخر رازي  تناقضي  هافزون  بر اين  مناقشه ها، به نظر ما اشكال  اساسي  به  نظري
 اولي االمر را ، كه  اين  نظريه  را ابداع  كرده او چون ؛ست  نمايان ااست  كه  در ديدگاه  او

 اجماعي  كه  به  ؛ قول  خود را خرق  اجماع  مي داند،به  اهل  حل  و عقد تفسير مي كند
  اطاعت  از آنان  واجب  و مخالفت  با آن  حرام  است . وي  مي گويد: ،يوقول  
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 خلفاي  : كرده اندتفسيرمفسران  فريقين  تاكنون  اولي االمر را به  چهار گروه  
 عالمان  دين شناس ، و (ص)،راشدين ، فرماندهان  سپاه  منصوب  از ناحيه  پيامبر خدا

 محصور در اين  وجوه  است ، ، چون  اقوال  امت  در تفسير اين  آيه؛ائمه  معصومان 
قول  پنجم  در تفسير اولي االمر (يعني  اهل  حل  و عقد) خرق  اجماع  امت  و باطل  

 )144/ 10 : 1411 (.است

  بدين  صورت  پاسخ  مي دهد: راآن گاه  اين  اشكال 

 همان  قول  سوم  است  ، در واقع  قول  ما كه  اولي االمر را اهل  حل  و عقد مي دانيم
 چون  اهل  حل  و عقد همان  علما ؛ را عالمان  دين شناس  مي داندايشانكه  

 )145: ان (هم.مي باشند كه  جملگي  گرد آمده اند

 تاكنون هيچ كس   ادعا نكرده  كه  ،اگر اهل  حل  و عقد همان  علماي  امت  باشند
همواره  عنايتي  از ناحيه  خدا متوجه  اجتماع  عالمان  مي شده  و آنان  را از خطا مصون  

 ؛ اين  سخن  فخر رازي ، ديدگاه  خودش  را نقض  مي كند،مي داشته  است . افزون  بر آن 
چون  اگر اولي االمر علماي  امت  باشند ـ همان گونه  كه  خود فخر رازي  مي گويد: 

 ».«آنان  تنها در احكام  شرعي فتوا مي دهند و مردم  را به  دينشان  آگاه  مي كنند
 آنان  همان  اطاعت  خدا و رسول  اوست  و اطاعتي   از اطاعت،در اين  صورت )ان(هم

ي  نيز به  آن  ملتزم  ومستقل  كه  ظاهر آيه  بر آن  داللت  دارد، نخواهند داشت  و خود 
 كه  به  آنان  اهل   - علماي  امت  در حال  اجتماع  باشند،) اگر مراد145 ان: (هم.نيست

 هر چند در اين  ؛ اجتماعشان  موضوعيت  داردگاهآنـ  حل  و عقد گفته  مي شود
 ؛صورت ، اطاعت  از آنان  داخل  در اطاعت  خدا و رسول  نيست  و مستقل  خواهد بود

 خرق  اجماع  مركب  مي شود كه  خود فخر رازي  اجماع  آنان  را مصون  ،ليكن  اين  قول 
  مخالفت  با آن  را روا نمي داند.،از خطا دانسته 

 شيوه  تعيين  ،در مقام  اثبات  و اجرا نيز نبايد از اين  واقعيت  چشم  پوشيد. اوًال
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افراد اين  شورا كه  ناخواسته  در اصل  خطاپذيري  و سطح  عصمت  آنان  دخالت  خواهد 
ل اجتماعي  و ئ اتفاق نظرِ اهل  حل  و عقد در مورد مسا،داشت ، مشخص  نيست . ثانيًا

 ، مانند ساير امت ها امكان پذير نيست  و اگر خوش بيانه  نگاه  كنيم،اجرايي  در اين  امت
به ندرت  مي توانيم  از نمونه  عيني  آن  نشاني  به دست  دهيم  وإالّ هيچ  نمونه  عيني  

 ندارد.
: هرازي  ذكر اين  نكته  الزم  است  كه  وي  در ذيل  آي در پايانِ بررسي  ديدگاه  فخر

) نيز براساس  همان  119 (توبه / .»يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اهللاَ وكُونُوا مع الصادقينَ«
 كالمي  خود كه  اجماع  امت  را معصوم  دانسته ، مي كوشد عنوان  «صادقين » در هنظري

اين  آيه  را بر آنان  منطبق  كند. استدالل  فخر رازي  در اينجا نيز شبيه  استدالل  وي  
در آيه  اولي االمر است . وي  از ظاهر اين  آيه  نتيجه  مي گيرد كه  انسانِ جائزالخطا كه  

در آيه  متوجه  اوست  ـ وإالّ دستور آيه  به  تقوا لغو مي شد ـ بايد به  «اتقوا اهللا» خطاب  
 ـ كه  در اينجا با عنوان  «صادقين » از آنان  ياد شده  و به طور مطلق  و هواجب العصم

 بنابراين  از .ـ اقتدا كند است  همراهي  با آنان  دستور داده  شده بهبدون  قيد و شرط 
ـ معصومند و از سوي   يك سو صادقين  ـ به دليل  اطالق  دستور در همراهي  با آنان

 معصوم  وجود داشته  باشد تا پيام  آيه  در همراهي  ،ديگر بايد هميشه  در جامعه 
 جامعه  با «صادقين » جاودانه  بماند. وي  مي نويسد: 

نحن  نعترف  بأنّه  البد من  معصوم  في  كلّ زمان  إالّ إنّا نقول : ذلك  المعصوم  هو 
 ما نيز م؛ تقولون : ذلك  المعصوم  واحد منه]الشيعةأي  [مجموع  االمة  وأنتم  

 جز آنكه  ما مي گوييم  اين  معصوم  ؛معترفيم  كه  بايد در هر زماني  معصومي  باشد
 مي گوييد: اين  معصوم  يك  نفر از اين  امت   (شيعه)مجموع  امت  است  و شما

 )176/ 16: همان (.است

عقد»  اهل  حلّ و« آن  را به  ،فخر رازي  كه  صادقين  را اجماع  امت  مي دانداگر 
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 اولي االمر، در اينجا نيز هكاهش  دهد، تمام  اشكال هاي  مطرح شده  بر ديدگاه  او دربار
 و اگر آنان  را اهل  حل  و عقد به شمار نياورد ـ همان گونه  كه  در عبارات  وي  استوارد 

 مطيع  و مطاع  بر ،ـ در اين  صورت در ذيل  اين  آيه ، چنين  مطلبي  به  چشم  نمي خورد
يكديگر منطبق  مي شوند و خطاب  خداوند در آيه  كه  مي فرمايد: «اي  مؤمنان ! تقوا 

  چون  اگر اين  مؤمنانِ مورد خطاب ،؛پيشه  كنيد...» معناي  محصلي  نخواهد داشت 
ند پس  هنوز اجتماع  امت  تحقق  نيافته  تا عنوان  هست از اجتماع  امت بيرون

صادقين » وجود خارجي  پيدا كند و مؤمنان  با آنان  باشند و اگر اجتماع  امت  محقق  «
ند و معنا ندارد به  آنان   هست اجتماعء جز،، مؤمنان  مخاطب  در اين  آيه استشده

  و به اصطالح تحصيل حاصل است. با اجتماع  امت  باشيد:خطاب  شود

  ديدگاه  شيعه دربارهبررسي  و نقد مناقشه هاي  فخر رازي  

 همسان  با ،صادقين » باور دارد«اولي االمر» و «فخر رازي  كه  به  عصمت  ديدگاه 
 ، خوده از اين رو وي  ناگزير است  براي  دفاع  از نظري.ديدگاه  شيعه  در اين  زمينه  است 

 ناگزير خواهد بود همانند بكشد؛ در غير اين صورت،ديدگاه  شيعه  را به  چالش  
 براي  ، چون  به تعبير خود وي؛ اين  دو تعبير را تنها بر ائمه  معصوم  تطبيق  دهد،شيعه 

 يكي  اجماع  امت  از ؛) دو مصداق  بيشتر نيستپيامبر(صمعصوم  در اين  امت  پس  از 
نظر اهل  سنت  و ديگري  ائمه  اهل  بيت  كه  شيعه  باور دارد. اشكال هاي  فخر رازي  بر 

  با نقدها و پاسخ هاي   آنها بدين  شرح  است :همراهديدگاه  شيعه  
ـ مشروط  به   دن، امامان  معصوم  باشايشانـ اگر مراد از   اولي االمر. اطاعت از1

 ،چون  وجوب  اطاعت  پيش  از معرفت ؛ معرفت  و امكان  دسترسي  به  آنان  خواهد بود
 ليكن  ظاهر آيه  اطالق  دارد و مشروط  به معرفت  و ؛تكليف  بيرون  از طاقت  است

 )146/ 10: 1411، امكان  دسترسي  به  آنان  نيست . (رازي 
 ؛ از قبيل  شرط  استطاعت  براي  حج  نيست، شرط  معرفت  مانند ساير شروط،اوًال

بلكه  شرطي  عمومي  است  و تا حاصل  نشود، اساساً تكليفي  در كار نخواهد بود؛ چون  
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 نه  آنكه  آيه  مقيد به  اين  شرط  ، مقدمه  عقلي  براي  عمل  به  اين  امر است،لزوم  معرفت 
 تكليف  مطلق  (بدون  قيد ،نظر آوريمر باشد. از اين رو اگر اين  قيد را همواره  د

معرفت ) هرگز پديد نمي آيد. بنابراين نمي توان  به  اطالق  آيه  تمسك  كرد و گفت  آيه  
  مشروط  به معرفت  نيست . ،درباره  اطاعت  اولي االمر

 چون  اگر مراد از ؛ اين  اشكال  بر خود فخر رازي  و ديگران  وارد است ،افزون  بر آن
اطاعت  اولي االمر، اطاعت  از اهل  حل  و عقد باشد، اطاعت  آنان  نيز مشروط  به  معرفت  

 آيه  اطالق  دارد و مخالف  اين  شرط  است . شناخت  اهل  حل  و عقد نيز ؛ امااست
 به ويژه  پس  از وفات  برخي  از آنان  يا پايان  مهلت  مأموريت  كه  ؛دشوار خواهد بود
 اهل  حل  و عقد مي شوند و حكمشان  به دليل  عصمت  آنان  ءجمعي  ديگر جز

 جمعي  ديگر ،الزم االتباع  خواهد بود و همين طور پس  از انقضاي  مهلت  يا عمر
معصوم  خواهند شد و حكمشان  نافذ و عمل  به  آن  واجب  است ؛ به تعبير عالمه  

 عدم  امكان  دسترسي  به  امام  معصوم  در زمان ما سوء أعمال  ه يكي  از ادل،طباطبايي
 كه  به  اختيار خودشان  مرتكب  شدند تا آنكه  موجب   استامت  اسالم  و خيانت هايي
ن است كه  امتي  پيامبر خودشان  را به  قتل  آ اين  مانند .غيبت  امام  معصوم  گرديد

،  سپس  عذر آورند كه  ما قدرت  بر اطاعت  از اين  پيامبر نداريم . (طباطبايي ،رسانند
 )400/ 4: تابي

ن  اشكال  اين  باشد كه  ما امام  معصوم  را كه  اطاعتش  واجب  آ اگر مراد از ،ثانيًا
 آنكه  خدا و پيامبر به طور صريح  آنها را به  ما معرفي  نكرده اند، دليلبه  است ،

 چون  در آيات  متعدد قرآن  مانند «آيه  ؛نمي شناسيم اين  ادعايي  بدون  دليل  است 
حديث  «ان  معرفي  شده اند و در احاديث  نيز مانند ايش »، «آيه  تطهير» و... توالي

 و نيز احاديثي  كه  درباره  اولي االمر از »حديث  سفينه« و »حديث  غدير«، »ثقلين
طريق  شيعه  و سني  نقل  شده ، جملگي  اولي االمر را معرفي  كرده اند و راه  عذر را 

 بسته اند.
 يك  امام  معصوم  كه  صاحب  واليت  و  فقطدر باور شيعه  در هر عصري. 2
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اولي االمر» در « درحالي كه  لفظ  وجود دارد؛ ،حاكميت  ديني  و سياسي  جامعه  باشد
 خالف  ظاهر خواهد بود. مفرد، و حمل  لفظ  جمع  بر  استآيه  به صورت  جمع  آمده

 )146/ 10: ، همان(رازي 
) نيز مطرح  شده  كه  56و55آيات  واليت » (مائده/ «نظير اين  اشكال  درباره  

حاصل  پاسخ چنين  است : در جايي  كه  لفظ  جمع  در معناي  مفرد به كار رود، 
 ولي  در موردي  كه  لفظ  جمع  ؛ و نياز به  قرينه  دارد استاستعمال  لفظ  جمع  مجازي 
 ليكن  تنها بر يك  مصداق  تطبيق  شود، استعمال  ؛در معناي  خودش  به كار رود

 بايد ميان  مصداق  خارجيِ لفظ  با معناي  آن  تفاوت  ، به عبارت  ديگر؛مجازي  نيست
 لفظ  جمع  به  كار رفته  و مصداق  آن  تنها ي در قرآن  كريم  نيز در موارد متعدد.نهاد

 در آيه  مورد بحث  ) و...52 / مائده؛8 / منافقون(ر.ك: .بر يك  نفر تطبيق  شده  است 
 ،نيز اين  اشكال  در صورتي  درست  است  كه  بگوييم  مفهوم  اولي االمر كه  جمع  است 

 در  و اما اگر مفهوم  اولي االمر در همان  معناي  جمع  به كار رود؛تنها يك  نفر مي باشد
 خالف  وضع  لفظ  آن  نيست . افزون  بر ، بر يك  نفر تطبيق  شودفقطمصداق  خارجي  

 ؛ براي  ما واجب  است (ص) اطاعت  همه  امامان  معصوم  مانند خود پيامبر خدا،آن 
 باز هم  وجوب  پيروي  از سنت  آنان  منقطع  نمي شود. ،حتي  وقتي  از دنيا رفتند

  مفهوم  اولي االمر در همان  معناي  جمع  به كار خواهد رفت .،بنابراين  از اين  نظر
ود: «فإن  تنازعتم  ب بايد آيه  چنين  مي ، اگر مراد از اولي االمر امام  معصوم  باشد.3

 » اگر در چيزي  نزاع  كرديد آن  را به  امام  ارجاع  دهيد.؛في  شي ء فردوه  إلي  االمام 
 )261/ 5 :1387، ك : قرطبي ر.؛146/ 10: ان(هم

در واقع  اين  اشكال  به  تمام  كساني  است  كه  اولي االمر را تنها به  مرجع  ديني  و 
عالمان  دين شناس  منحصر نمي كنند و آن  را به  مرجعيت  سياسي  نيز تعميم  

ان  نيز بايد قرآن  مي فرمود: «فإن  تنازعتم  في  شي ء فرددوه  ش بنابه  قول  اي؛مي دهند
 ».اولي االمر منكم  إلي  اهللا وإلي  الرسول  و

 از .ون  گوناگوني  دارندؤـ ش  اولي االمر ـ كه  همان  امامان  معصومند،از نظر شيعه
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 تفسير دين  و شريعت  به  عهده  آنان  ، در اين  بعد ويك سو آنان  مرجع  ديني  جامعه اند
 در اين  صورت  هر آنچه  در تفسير .ند هست مترجم  و سخنگوي  دينايشاناست  و 

آموزه هاي  دين  مي گويند و در حل  نزاع ها حكم  مي كنند، چيزي  جز تبيين  احكام   
كلي تشريعي  نيست  و اطاعتشان  در اين  مورد همان  اطاعت  خدا و رسول  اوست . از 

 از اين   و آنان  مرجعيت  سياسي  و حاكميت  جامعه  را نيز به  عهده  دارند،سوي  ديگر
،  هر چند تصميم گيري ها و شكل  حل  نزاع ها براساس  شرايط  زمان  تغيير مي يابد،بعد

چون  در اين  جنبه  نيز هرگز رأي  باز هم اطاعت از آنها اطاعت خدا و رسول اوست؛ 
،  استآنان  از خطوط  كلي  دين  كه  در كتاب  خدا و سنت  رسول  او ترسيم  شده 

بيرون  نيست  و به تعبير ديگر، داوري  آنها در رفع  نزاع ها مبتني  بر كتاب  خدا و سنت  
 ارجاع  به  كتاب  خدا و سنت  رسول  ، بنابراين  در هر دو صورت. است (ص)پيامبر اكرم

 شاهد اين  . داده  است  ارجاعاو خواهد بود و آيه  نيز نزاع ها را به  خدا و رسولش 
 در موضع  حاكميت  سياسي  كه از مسأله  حكميت  است  (ع)مطلب ، تحليل  امام  علي

جامعه ، طبق  كتاب  خدا به  حكميت  گردن  مي نهند و آن  را رد نزاع  به  خداي  سبحان  
 ) 125 (نهج البالغه ، خ  .مي شناسد

البته  از نظر شيعه ، امام  معصوم  در هر دو بعد مرجعيت  ديني  و حاكميت  
سياسي ، از خطا مبراست  و اين  بدان  معناست  كه  هرگز تفسير او از دين  در بعد 

و در بعد سياسي  هرگز از نخواهد بود مرجعيت  ديني ، تفسيري  انحرافي  و خطاگونه  
 دين  تصميم گيري  هتعاليم  كلي  دين  و خطوط  اصلي  فراتر نمي رود و تنها در حيط

زند. اطاعت  اولي االمر در حل    سري از او يا سهوي بدون  آنكه  خطاي  عمد؛مي كند
نزاع ها نيز همان  اطاعت  خدا و رسول  اوست  و چون  اطاعت  رسول  همان  اطاعت  

 خداست ، همه  اطاعت ها به  اطاعت  خدا باز مي گردد.
اري  و تشريع  ذ هيچ گونه  قانون گ، حقحاصل  آنكه  چون  اولي االمر از ناحيه  خود

 همه  در دايره  دين  و بر مبناي  ،در دين  ندارند و هر چه  مي گويند و تصميم  مي گيرند
، از اين رو خداوند  است و رسول  او تشريع  شدهااحكامي  است  كه  از ناحيه  خد
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/ 4 : ، همانك: طباطبائير.سبحان  نامي  از آنان  در رد نزاع ها به  ميان  نياورد. (
 )236/ 2: 1402، ؛ طوسي 390ـ388

 نتيجه 

 به داليل  )119(توبه/  و «صادقين » )59/ نساء(از ديدگاه  شيعه «اولي االمر» 
ند و مشروعيت  اطاعت  از آنان  به دليل  ين هستدرون متني  و برون متني  ائمه  معصوم

 نصب  و اطالق  اطاعت ، دليل  بر عصمت  ايشان  به شمار مي آيد.
 اولي االمر را با مصاديق  متعدد مي شناسند و براي  مشروعيت  ، اهل  سنتبيشتر

روني ، قيد «عدم  معصيت » را در ي بهدادن  به  فرمان برداري  از آنان  با استفاده  از ادل
رازي  براساس  مبناي  كالمي  اهل  سنت  كه  اجماع   آنان  لحاظ  مي كنند. فخراز اطاعت  

امت  را معصوم  مي دانند، ضمن  ايرادهايي  كه  به  ديدگاه  مشهور اهل  تسنن  وارد 
 و سپس  آن  را به  شوراي  اهل  نمايد ميمي كند، اولي االمر را بر اجماع  امت  تطبيق 

 حل  و عقد كاهش  مي دهد.
 اينكه  از جمله؛نظريه  رازي  در مقام  ثبوت  و اثبات  با مناقشه هاي  جدي  روبروست

اثبات شود، اين  عصمت  براي  اجماع  امت  با تمسك  به  اطالق  اطاعت  از اولي االمر اگر
 مردود خواهد بود و اگر روايت  نبوي  كه مصداقيه  است  ه تمسك  به  عام  در شبهامر

 اين  دليل  ـ برخالف  نظر برخي  از بزرگان  ،باشدمستند   خَطأ»لي«ال تَجتَمع  أُمتي  ع
به  در مقام  تطبيق  بر اولي االمر اشكال هاي  متعددي  را ؛ اماـ قابل  قبول  است شيعه

رازي  نيز به  آن    آنها خرق  اجماع  امت  است  كه  خود فخره كه  از جملدنبال دارد
 راه حل  او ، كوشيده  است  به  اين  اشكال  اساسي  پاسخ  گويد ويزم نيست . هر چندتمل

 در تفسير ايشان بلكه  تناقضي  را در ديدگاه  رازي  پديد مي آورد. ؛راه  به  جايي  نمي برد
صادقين » را بر اجماع  « سوره  توبه  نيز به  همين  نظريه  گرايش  دارد و عنوان  119آيه  

 دهد، تمام  تقليلاهل  حل  و عقد» «امت تطبيق  مي كند؛ اگر فخر رازي  آن  را به  
 اولي االمر در اينجا نيز وارد خواهد بود و هاشكال هاي  مطرح شده  بر ديدگاه  او دربار
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 مطيع  و مطاع  بر ،شمار نياورد و مجموع  امت  بداندهاگر آنان  را اهل  حل  و عقد ب
 وي  به وجود مي آورد. به نظر مي رسد ه چالشي  را فراروي  نظري،يكديگر منطبق  شده

 ه خود دفاع  كند، ناگزير بايد ديدگاه  شيعه  را دربارهنتواند از نظريوي اگر 
 پس  از رسول  ، كالمي  ويه چون  براساس  نظري؛«اولي االمر» و «صادقين » بپذيرد

 يا اجماع  امت  و يا : در اين  امت ، بيش  از دو مصداق  براي  معصوم  نيست(ص)خدا
ائمه  معصوم  قول به  و چون  اجماع  امت  غير قابل  دفاع  خواهد بود، ينائمه  معصوم

 تثبيت  مي گردد.

 منابع و مآخذ
 قرآن  كريم  .1

 ، بيروت  . صبحي  صالح تصحيح، 1387، نهج البالغه  .2

،  بيروت ، روح  المعاني  في  تفسير القرآن  العظيم  والسبع  المثاني  ،1417آلوسي ، محمود،  .3
 دار الفكر.

   قم ، مكتبة  المصطفوي .عيون  أخبار الرضا، ،1370، محمد (شيخ  صدوق )، بابويه قميابن .4

، تصحيح  علي اكبر الغفاري ، قم ، مؤسسة  كمال  الدين  وتمام  النعمة  ،1405،  ــــــــــــــ .5
 النشر االسالمي .

 ، قم ، مكتبة  الداوري .علل  الشرائع  تا،بي،  ــــــــــــــ .6

 ،  تصحيح  علي اكبر الغفاري ، قم ، انتشارات  اسالمي.معاني  االخبار ،1361،  ــــــــــــــ .7

  طبري )،الجامع  البيان  عن  تأويل  آي  القرآن  (تفسير  ،1408، محمد،  طبريابن جرير .8
 .نا، بيبيروت

 ترتيب : محمدحسين حرزالدين ، قم ، جمع و كتاب  الوالية ، ،1421ابن عقده ، احمد،  .9
 انتشارات  دليل  .

 ، قم.العقولتحف، 1421شعبه حراني، حسن، ابن .10
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 ، بيروت .تفسير القرآن  العظيم  ،1402ابن كثير، اسماعيل ،  .11

 ، تحقيق  غالمرضا عرفانيان ، قم  .الزهد ،1399اهوازي ، حسين  بن  سعيد،  .12

 ، تحقيق  عبدالزهرا الحسيني ، بيروت ، دار االضواء . الغارات ،1407ثقفي ، ابراهيم ،  .13

، تحقيق  محمدباقر المحمودي ، قم ، فرائد السمطين  ،1415حمويي  جويني ، ابراهيم ،  .14
 مجمع  احياء الثقافة  االسالمية .

)، قم ، مكتب  االعالم  مفاتيح  الغيب  (التفسير الكبير ،1411  ، محمدرازي ، فخرالدين .15
 االسالمي.

  ، قم ، نشر ادب  حوزه .الكشاف تا،بيزمخشري ، محمود،  .16

  بيروت ، دار الشروق  .في  ظالل  القرآن ، ،1402  سيدمحمد،قطب ، .17

 ، بيروت ، دار الفكر. الدر المنثور في  التفسير بالمأثور،1983سيوطي ، جالل الدين ،  .18

فتح  القدير الجامع  بين  فن  الرواية  والدراية  من  علم   ،شوكاني ، محمدبن  علي ، بي تا .19
 . بيروت ، دار المعرفة التفسير، 

 قم ، منشورات  جماعة  الميزان  في  تفسير القرآن ، تا،بيطباطبائي ، محمدحسين ،  .20
 المدرسين.

 ، تحقيق  ابراهيم  بهادري ، قم ، اسوه .االحتجاج  علي  اهل  اللجاج  ،1413طبرسي ، احمد،  .21

 ، تحقيق  محالتي  و طباطبائي ،مجمع  البيان  لعلوم  القرآن  ،1406طبرسي ، فضل بن  حسن ،  .22
  دار المعرفة.بيروت،

 ، تهران ، مؤسسة  البعثة  .االمالي  ،1414طوسي ، محمدبن  حسن ،  .23

 ، بيروت ، دار احياء التراث  العربي .التبيان  في  تفسير القرآن  ،1402،  ــــــــــــــ .24

، تصحيح  هاشم  الرسولي   تفسير العياشي  (كتاب  التفسير)،تابيعياشي ، محمدبن  مسعود،  .25
 المحالتي ، طهران ، المكتبة  االسالمية.

 ، دار الكتاب  العربي .ه، قاهرالجامع  الحكام  القرآن  ،1387قرطبي ، محمد،  .26
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