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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)
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بررسی تطبیقی معناشناسی اولی االمر در آیات  95و  38سوره نساء
از دیدگاه فریقین
فتح اهلل نجارزادگان

1

روح اهلل شهیدی

2

سید راضیه توسل

3

(تاریخ دریافت59/01/25 :؛ تاریخ پذیرش)59/0/02 :

چکیده
واژۀ «اولی االمر» تنها در دو آیۀ  95و  38سورۀ نساء به کار رفته و از نظر اصطالحشناسی مورد نزاع فر یقین استت
بسیاری از بزرگان شیعه مص اق این تعبیر را در آیۀ  95تنها بر معصومین(ع) حمتل کترد/انت و بتا تکیته بتر ستیاق و روایتاتی
متع د عصمت «اولیاالمر» را ضروری پن اشتهان تعیین مص اق این اصتطالح در آیتۀ  ،38شتیعیان را بته دو دستته تقستیم
کرد /است :گروهی با ادلۀ درون متنی و استناد به روایا  ،لزوم عصمت را استنباط کرد /و اهل بیتت(ع) را مصت اق متعتین
دانستهان و برخی دیگر با برداشتی متفاو از سیاق ،به چنین انحصاری قائل نبود /و با ذکر روایتاتی بتر جتواز اشتتمال ایتن
تعبیر بر دیگران حکم ران /ان که به نظر میرس به صواب نزدیکتر است اکثر محققان اهتلستنت نیتز ضتمن مخالفتت بتا
دی گا /شیعه در هر دو آیه ،با دالیلی ناتمام مصادیق متع دی چون حاکمان بر حتق ،عالمتان ،فقیهتان و اهتل حتل و عقت را
برای اولیاالمر برشمرد/ان که با کاستیهایی رو به روست
کلیدواژگان :اولیاالمر ،فر یقین ،مص اق اتم ،مص اق متعین ،سور /نساء
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 .1مقدمه
ضرورت فهم قرآن به عنوان نخستین مستند معارف دینی مسلمین بر کسی پوشیده نیست؛
بدین جهت پس از عصر رسالت که داناش اساالمی تنهاا باه تعاالیم نباوی(و) منحصار باود،
عالمان و مفسران بسیاری در جهت گسترش و پیشرفت علوم دینی تالش کردند که ثمرۀ آن در
دستیابی به فهمی روشمند و نظام یافته از قرآن دیده میشود.
پیدایش علم لغت ،شناخت واهگان و مفردات قرآنای باه علات پیچیادگی ،گساتردگی و
دیگر ویژگیهای خاو زبان عرب ،در زمرۀ مهمتر ین علوم مورد نیاز برای فهم قارآن قارار مای
گیرد .در این میان برخی واهگان و تعابیر قرآنی جر یان ساز بوده و در فهم آناان میاان مسالمانان
اختالف پدیده آمده که اولیائمر یکی از آن-هاست .این اصطال در دو آیۀ  95و  80ساورۀ
مبارکۀ نسا به کار رفته است .سیاق این آیات نشان از تفاوت گسترۀ مفهومی و مصاداقی اولای
ائمر در این دو آیه دارد؛ حال آن که برخی قرائن برون متنی چون روایات تفسیری خاالف ایان
ظهور را میرساند .مفسران فر یقین نیز در تعیین مصداق این واهه با یکدیگر همناوا نباوده و ایان
تشتت آرا به تفاوتهایی در حوزۀ عقاید و معارف دینی منجر شاده اسات؛ از ایان رو ،پاژوهش
حاضر عالوه بر آن که به مقایسۀ این دو واهه در آیات  95و  80سورۀ نساا مای پاردازد ،بار آن
است که با بررسی قرائن و شواهد درون متنای و بارون متنای ،فهمای صاحیح از ایان اصاطال
قرآنی ارائه دهد و در مورد این همانی یا تفاوت مفهومی و مصداقی آن به گوناهای روشامند باه
قضاوت بنشیند.

 .2تحلیل آیۀ 95سورۀ نساء (حق اطاعت در آیۀ اولیاالمر)
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ِمنلَ َ ِإ َ هن نع ْتَ َِي ديْ َء َاعوه ِإل الل ِ و الاسىل ِ ِإ كنىتَ هؤ ِمنىل ِب للى ِ و المىل ِم اِ ِْذ ِ
َ ً
َ
ذ ْم ٌا َو أ َْ ََ با هم ِو يا (نسا )95/؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! خدا را اااعت کنیاد! و پیاامبر
خدا و اولوائمر ااوصیای پیامبرو را اااعت کنید! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید ،آن را باه خادا
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و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دار ید! این (کار)
برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است».
شناخت بستر ،فضا و مورد نزول آیه در رسیدن به گساترۀ معناایی و مصاداقی اولایائمار
کمکرسان است .از این رو ،نخست به این مطلب میپرداز یم:
از جمله نق حسکانی از مجاهد بنجبر تابعی که دربارۀ مورد نزول آیاه چناین مایآورد:
اولیائمر دربارۀ امیرمومنان(ع) نازل شد ،در آنگاه که رسول خادا(و) ایشاان را در مدیناه بار
جای خود نهاد و علی(ع) عارض کارد« :آیاا مارا در میاان زناان و کودکاان وا مایگذار یاد؟»
فرمود« :آیا خشنود نیستی برای من به منزلۀ هارون برای موسی باشی؟» (حساکانی ،0100 ،ج،0
و)052

مجاهد از تابعین است؛ اما شواهدی وجود دارد که ا
صحت این شأن نزول را در میان ساایر

مواردی که برای این آیه ذکر شده تأیید میکند( .نجارزادگان ،0052 ،و)011
عبارات این شأن نازول نشاان از همساانی ناوع ارتبااط پیاامبر(و) و امیرالماومنین(ع) باا
موسی(ع) و هارون(ع) دارد که مقام وصایت و خالفت از آن استنباط میگردد.

 .3مروری بر مفهوم واژگان و ترکیبهای آیه
 اولیائمر« :أولی» در این ترکیب به معنای صاحبان اسات و باه واحاد آن «ذو» گفتاهمیشود (زاوی ،0575 ،ج ،0و )058و جز برای جمیاع ماردم و همانناد آن باه کاار نمایرود.
(فراهیدی ،0115 ،ج ،0و)021
«امر» نیز در لغت در دو معنا کاربرد دارد :أ .فرمان ،که جمع آن اوامر است؛ ب  .شاأن،
که جمع آن امور است.
ا
 منکم :ظاهرا ظرف مستقر به معنای اولیائمری است که از خود شمایند؛ (ابااباایی، ،0071ج ،1و.)921-920
 تأوی  :این واهه از مادۀ «أا وا ل» و در اص به معنای ارجاع است (ابنفاارس،0111 ،ج ،0و095؛ راغب اصفهانی ،0102 ،و55؛ ابانمنظاور ،0101 ،ج ،00و)02؛ اماا همچاون
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برخی دیگر از مفردات قرآنی ،این کلمه نیز دارای گسترۀ معنایی است .برخی همچون راغاب،
ً
عبارت «أََا همو يا» را به معنای نیکوتر ین معنا و تفسیر پنداشتهاند (راغب اصافهانی،0102 ،
و .)55عاادهای آن را بااه عاقباات و ساارانجام کااار معنااا کااردهانااد؛ (اباان-کثی ار ،0105 ،ج،2
و011؛ فخاار رازی ،0121 ،ج ،01و )005عالمااه اباابااایی «تأویا » را در اینجااا بااه معنااای
مصلحت واقعی دانسته که حکم مورد بحث از آن نشأت گرفته اسات (ابااباایی ،0071 ،ج،1
و )910و صاحب مجمع البیان دیدگاه زجاج را برگزیده و رد اختالف به خدا و پیامبر(و) را
بهتر از آن دانسته است که خود افراد درصدد حا آن برآیناد( .ابرسای ،0091 ،ج ،9و)210
در هر صورت ،با وجود اختالف مفسران ،به نظر میرسد معنای این واهه در چنین سیاقی همان
«عاقبت» است که با ظاهر آیه نیز سازگارتر است و مقصود از آن نتیجاه و ثماری اسات کاه بار
کارها ا
مترتب میشود( .بابایی ،0051 ،ج ،0و)8
نکتۀ دیگر این که هرچند مفسران در اینجا تعبیر «أحسن» را به معنای أفع تفضی گرفته
اند؛ اما افع تعیینی (بدون تفضی ) صحیح است؛ ز یرا به شهادت سیاق ایان آیاه و آیاات دیگار
چون آیات  99و  97سورۀ احزاب و  90و  92سورۀ نور و نیاز باه حکام عقا  ،اااعات مزباور
ا
واجب تعیینی است (جوادی آملی ،0085 ،ج ،05و)211؛ یعنی متع ایناا تنهاا اااعات از خادا،
رسول و اولیائمر واجب است و عاقبت نیکای در پای دارد و در ایان مطلاب افضالیتی مطار
نیست که بگوییم اااعت نسبت به کار دیگری برتری دارد! و در ایان صاورت قائا باه خاوب
بودن کاری غیر از اااعت شویم؛ بلکه تمام خیر و عاقبت نیک در این کار است.

 .4معناشناسی اولیاالمر در آیه
 .1 .4دیدگاه شیعه

اکثر یت قر یب باه اتفااق علماای شایعه ،اماماان معصاوم(ع) را ماراد و مصاداق متعا این و

انحصاری اولیائمر در این آیه میپندارند و آن را از دو راه اثبات میکنند:
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الف .تحلی درونمالنی آیره :سیاق کلی این چند آیه از سورۀ نسا تجهیز ماؤمنین بارای
جهاد و تنظیم امور داخلی است( .اباابایی ،0071 ،ج ،1و )909در آیۀ  98به ااور ویاژه باه
ا
تمام مۀمنان خصوصا مسئولین جامعه دربارۀ ادای امانت و داوری عادل توصیه کرده اسات .در
این آیه نیز برای تضمین پشتوانۀ اجرایی آن ،مردم را به اااعت فرمان مایدهاد (جاوادی آملای،
 ،0085ج ،05و)210؛ بنابراین ،مفهوم آیه دربارۀ رهبری است( .مکارم شیرازی ،0071 ،ج،0
و)109
فرامین سهگانه فراز ابتدایی آیه مثلثی تشکی میدهاد کاه در رأس آن فرماان باه اااعات
َ
َّ
خداوند است در احکام تشر یعی «أ ِط بمعلا الل َ » ،سپس در اول آن اااعت از پیامبر(و) مطر
َ َ ب َّ َ
الا بسل » که هم شام اوامر تشر یعی است؛ همچون مواردی که وحای غیار
میشود«:و أ ِطمعلا
قرآنی است؛ مانند تفصی مجمالت قرآن و هم اوامر حکومتی و وئیی و در نهایات اااعات از
َْ
ب
ب
اولیائمر ذکر شده « َو أ ِولي األ ْم ِا ِم ْىنل َْ» که با توجه به بی نصیب بودن ایشان از وحی ،اااعت
از آنها تنها در امور وئئ ایه متصور است( .اباابایی ،0071 ،ج ،1و 907و )908
نکتۀ حائز اهمیت آن است که امر به اااعت از اولیائمر و اااعت از رساول(و) ،تنهاا
با یک تعبیر «أایعوا» آمده ،در نتیجه تمام امور یاد شده برای اااعت از اولایائمار نیاز جااری
است و چنین اااعتی جز با مقام عصمت ایشان ساازگار نیسات (جاوادی آملای ،0085 ،ج،05
و)218-217؛ ز یرا اگر آنان فاقد عصامت و یاا افارادی ظاالم و خطاکاار باشاند ،اااعتشاان
مخالف اااعت خدا خواهد شد و در این صورت یا باید اااعت امر خداوند شود یا اولیائمار.
(بهرامپور ،0085 ،ج ،2و )011به عالوه ،عصمت با الگو بودن بای قیاد و شارط پیاامبر(و)
ََ ْ َ َب ْ
َ ب
برای امت نیز تحکیم میشود؛ چنانکه خداوند متعال میفرماید« :لُد كى للىَ َىي َسىل ِ اللى ِ
ٌ
ب ٌ
ا ْس َل ََ ََ َنة» (احزاب)20/
به بیانی دیگر ،اگر اولیائمر در این آیه شام کسانی بود که جواز صدور خطا ،قصور یاا
تقصیر از آنان محتم بود ،شایسته بود ،امر اااعت از آنان به صورت مق اید ذکر شود؛ چناانکاه
در مورد آیۀ  8سورۀ عنکباوت چناین قیادی بارای اااعات از والادین وارد آماده؛ اماا در قارآن
تصر یح یا تلمیحی دال بر تقیید اااعت اولیائمر به هیچ قیدی وجود ندارد و در ماورد اااعات
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از ایشان به همان صورت فرمان داده شده که در مورد اااعت از خدا و رساول(و) روا گشاته
است( .صادقی ،0118 ،ج ،7و)010
پس میتوان گفت ،همانگونه که اه بیت(ع) در منصب امامت قرار داشته و مرجعیات
دینی جامعه را عهدهدارند ،اااعت بی قید و شرط مذکور در آیه ،چنین میرساند که حاکمیات
سیاسی نیز با شئون دیگر ایشان در پیوند است.
ب .تحلی برون مالنی (اسالناد به روایات) :امامیه بر این باور اسات کاه پیاامبر(و) باه
ا
عنوان مب این و مفسار قارآن و باه تباع ایشاان ،اها بیات(ع) ماراد از تعبیار «اولایائمار» را بیاان
َ َّ
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ِ
ِ
ب
َّ
الل ب َو ََ بسىلل  "...و انیزو خداوند وئیت اولیائمر را واجب کرد؛ آنان از حقیقت وئیات آ گااه
نبودند ،پس خداوند به ا
محمد(و) فرمان داد وئیت را برای آنان تفسیر کناد ،هماانگوناه کاه
ااحکامو نماز ،زکات ،روزه و حج را تفسیر میکند .چون این فرماان رساید ،حضارت دلتنا
ا
شد و ترسید که از دین برگردند و او را تکذیب کنناد و دلتنا شاد و باه خداوناد ا
عاز و جا
َ ه َ َّ ب ب َ ِّ ْ ب ْ َ َ َ
ىَّ ِإل ْمىك ِم ْىا ََ ِّبىك"...
رجوع کرد ،آنگاه خداوند چنین وحی فرستاد" :ي أي ى الاسىل بلىغ مى أن ِ
پس حضرت به فرمان خدا امر وئیت را آشاکار سااخت و باه ا
معرفای وئیات علای(ع) در روز
غدیر خم پرداخت و ( »...کلینی ،0125 ،ج ،2و)00
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احادیث شیعه دربارۀ این آیه به لحاظ سندی در مجموع ،تواتر اجماالی دارناد یاا حاداق
پارهای از آنها دارای سند صحیحاند؛ از این رو ،میتوان باه صادور آنهاا از معصاوم اامیناان
یافت .از بعد محتوایی نیز این روایات با یکدیگر تعارضی ندارند و همسو با یکدیگر و موافق باا
ظاهر آیه بر وجوب اااعت از معصومین(ع) به عنوان مصادیق متع این اولیائمر سخن مایرانناد.
تقسیمبندی این روایات به شر ز یر است:
الف .معرفی صریح معصومین(ع) به عنوان مصداق انحصراری و مالعرین اولریاالمرر:

این اصطال در روایات تنها بر اه بیت(ع) تطبیاق شاده اسات( .کلینای ،0125 ،ج ،2و00؛
ع ایاشی ،0081 ،ج ،0و217-219؛ ابن-بابویاه ،0110 ،ج ،0و005؛ ابانبابویاه ،0059 ،ج،0
و 290 ،222و 291؛ ع ایاشی ،0081 ،ج ،0و 290و 292؛ کوفی ،0101 ،و018؛ ابانحیاون،
 ،0089ج ،0و29؛ ابری ،0100 ،و)109
ب .معرفی مصداق اولیاالمر در پیوند آن با آیات دیگر :در برخی روایات ،اولیائمر
را در آیات دیگر قرآن با اوصافی ویژه معرفی کرده است؛ همچون .0 :آنان همان «آل اباراهیم»
اند که برگزیده خدا و صاحب کتاب ،حکمت و ملک عظیماند .2 ...اینان همان افرادیناد کاه
در آیه  99سوره مبارکه مائده وجوب وئیتشان معرفی شده است.
ج .پیوند اولیاالمر با اوصاف عالرت :اولیائمر در روایات دیگر مانناد حادیث ثقلاین،
غدیر ،کسا و نجوم با اوصاف دیگر عترت تفسیر شده است( .ابنبابویه ،0089 ،ج ،0و 020و
021؛ کلینی ،0125 ،ج ،2و01-7؛ هاللای ،0119 ،ج ،2صاص 909 ،909و 919-910؛ ابان
بابویه ،0110 ،ج ،2و 178و )175
د .مانند دانسالن حقوق اولیاالمر با حقوق خداوند و رسول(ص) :اولایائمار در
قرآن در کنار خدا و پیامبر(و) آمدهاناد و خداوناد هرچاه بارای خاود و رساولش پساندیده از
جمله سهم فی (حشر )9/و بخشی از غنایم (انفال ،)10/برای آنان نیاز قارار داده و باه هماین
ترتیب اااعت آنان را نیز واجب دانسته است( .ابن-بابویه ،0079 ،و)900
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 .2 .4دیدگاه اهل سنت

اه ا
سنت در مورد مصداق اولیائمر اقاوال گونااگونی دارناد؛ از جملاه« :حاکماان بار

حاق» (زمخشااری ،0117 ،ج ،0و921؛ قطاب ،0112 ،ج ،2و)950؛ «حاکمااان و عالمااان»
ا
(قرابی ،0091 ،ج ،9و)291؛ «اه ح و عقد» (فخر رازی ،0121 ،ج ،01و )000و «همۀ
صاحبان وئیت شرع ایه» (آلوسی ،0109 ،ج ،0و .)91روایات ایشاان نیاز در ایان زمیناه دچاار
تشتت و اختالف فراوان اسات؛ از جملاه« :فرمانادهان منصاوب از ناحیاۀ پیاامبر خادا(و)»؛
«عالمان و فقیهان»؛ «اصحاب پیامبر(و)»؛ «ابوبکر و عمر و  »...و «سالاین» .با این حاال
تنها یک دسته از روایات آنان همسو با احادیث شیعی است و دستور به اااعات مطلاق از اولای
ائمر می-دهد .در این روایات اولیائمر افرادی خاو معنا شدهاند که نخستین آناان علای(ع)
است.

اه ا
سنت بر دیدگاه شیعه دربارۀ اولیائمر اشکائتی به شر ز یر وارد کردهاند:
الف .عد :اشالراط معرفت و دسالرسی به اولیاالمر در آیه :اگر بگوییم ماراد از اولای

ائمر امامان معصوماند ،باید گفت که اااعت از آنان مشروط به معرفت و امکاان دسترسای باه
آنهاست و وجوب اااعت پیش از معرفت ،تکلیف به ما ئ یطاق است؛ ااما ظاهر آیه اااعات را
مشروط به شرط معرفت و امکان دسترسی نکرده است( .فخر رازی ،0121 ،ج ،01و)001
ا
در پاسخ باید گفت ،اوئ ،شرط معرفت ،شرط واجب است؛ نه شرط وجوب؛ بناا بار ایان
ااالق وجوب اااعت از اولیائمر اقتضا میکند که معرفت اولیائمر نیز واجاب باشاد .عادم
دسترسی به امام معصوم نیز به دلی سو اعمال امت بوده که موجب غیبات اماام شاده اسات.
(اباابایی ،0071 ،ج ،1و)908-907
ا
ثانیا ،در آیات متعددی از جمله آیۀ وئیت ،تطهیر و روایاتی مانند حادیث ثقلاین ،غادیر،
سفینه و  ...امامان معصوم(ع) به ما معرفی شدهاند( .همان ،ج ،1و)907-909
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ب .عد :تطبیق اولیاالمر با صیغۀ جمع برر یرک فررد :اشاکال ایان اسات کاه در بااور
شیعه ،در هر عصری یک امام معصوم بیشتر نیست و حال آن که لفظ «اولی-ائمر» در آیاه باه
صورت جمع آمده است( .فخر رازی ،0121 ،ج ،01و)001
پاسخ این سئوال چنین است که امام معصوم در هر زمان اگر چه یاا نفار بایش نیسات،
ولی در مجموع زمانها افراد متعددی را تشکی میدهند و آیاه تنهاا وظیفاۀ ماردم یاا زماان را
تعیین نمیکند( .مکارم شیرازی ،0071 ،ج ،0و)111
ج .لزو :دیگرسان بودن عبارات در آیه :اگر تطبیق امامان معصوم(ع) را بر اولایائمار
بپذیر یم ،باید آیه میفرمودَ« :إ هنى نعتَ َى دى ء ه
َىاعوه إلى االمى م»( .قرابای ،0091 ،ج،9
و)290

ا
بر دیدگاه اه سنت مبنی بر تطبیق اولیائمر بر اه ح و عقد یاا اصاحاب اجمااع نیاز
ا
همین اشکال وارد است؛ مضاف بر آن که این عدم ارجاع آیه به اولیائمر در تنازع ،بدین علت
است که اولین نزاع پس از رحلت پیامبر(و) تعیین همین اولیائمر است؛ بدین جهت معقاول

نیست« ،متنازع فیه» مرجع ح اختالف باشد؛ اما پس از اثبات مصداق صاحیح اولایائمار باا
آیات و روایات پیامبر(و) ،ایشان نیز مرجع اختالفها قارار مایگیرناد؛ چناان کاه در آیاۀ 80
سورۀ نسا رجوع به اولیائمر در کنار پیامبر(و) مطر شاده اسات( .جاوادی آملای،0085 ،
ج ،05و)290
 .3 .4ارزیابی دیدگاهها

ا
در این آیه هم ادلۀ درون متنی و هم برون متنی نشان از انحصار مصداق اولیائمر بر اه
ا
سانت در ایان زمیناه آرای
بیت(ع) دارد که اجماع شیعه نیز بار هماین مطلاب اسات؛ اماا اها
متعددی دارد و از ارفی دئی محکم و متقنی نیز بر اثباات مادعای خاود ندارناد و تنهاا یاک
دسته از روایات آنان با روایات شیعه هم داستان است .مناقشات اه سنت بر دیادگاه شایعه نیاز
قاب پاسخ و ناتمام است؛ در نتیجه ،اماماان معصاوم(ع) مصاداق متعا این اولایائمار در آیاۀ 95
سورۀ نسا هستند که اااعت از آنها با همان ابعاد و شرائط و آثاری است کاه درباارۀ اااعات
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رسول خداست؛ اااعتی که شام تمام شئون حاکمیت از جمله حاکمیت سیاسای ،اجتمااعی،
قضایی و دینی است.
در زمان غیبت حضرت ولی عصر(ع) نیز این امر به قوت خود باقی است؛ هرچند کاه در
آن دوران امور حکومتی جر یان دارد و فقیهی جامعالشرائط زمام امور را باه دسات مایگیارد و
اااعت از او ،همچون اااعت از امام معصوم واجب است؛ چرا که «وئیات فقیاه در ادارۀ امار
جامعه همان وئیتی را دارد که پیامبر(و) داشتند» (خمینی ،0078 ،و)91؛ پاس باه موجاب
لزوم معصوم بودن اولیائمر ،ولی فقیه شام این آیه نمیشاود؛ اماا امار معصاوم باه اااعات از
اوساات (ج اوادی آمل ای ،0085 ،ج ،05و )278و بااه عبااارتی اااعاات کسااانی کااه از ااارف
معصومین ابا شروای معینو به مقامی منصوب میشوند ،واجب اسات ،ناه باه خااار ایان کاه
اولیائمرند؛ بلکه چون نمایندگان اولیائمرند( .مکارم شیرازی ،0071 ،ج ،0و)109

 .9تحلیل آیۀ  33سورۀ نساء
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(نسا )80/
«و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنها برساد( ،بادون تحقیاق) آن را شاایع

میسازند؛ در حالی-که اگر آن را به پیامبر(و) و پیشوایان – که قدرت تشخیص کافی دارناد-
بازگردانند ،از ر یشههای مسائ آ گاه خواهند شد و اگر فض و رحمت خدا بر شاما نباود ،جاز
عده کمی ،همگی از شیطان پیروی میکردید».
اکثر مفسران بر این مطلب اتفاق نظر دارند که آیه دربارۀ کسانی نازل شد که اخباار امان
و خوفی که مربوط به نیروی نظامی مسالمین باود ،مایشانیدند و آن را میاان ماردم منتشار مای
کردند .البته مفسران در تعیین این افشاکنندگان اخاتالف دارناد( .مغنیاه ،0121 ،ج ،2و)050
برخی ایشان را منافقین مایدانناد (ابوالفتاو رازی ،0118 ،ج ،9و /01اوسای ،بایتاا ،ج،0
و )272و برخی چون عالمه آنها را افراد ضعیف ائیمانی بار مایشامرد کاه اراجیفای کاه باه
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وسیلۀ کفار و ایادی آنها برای ایجاد نفاق و خالف در بین ماؤمنین سااخته و پرداختاه مایشاد،
منتشر میکردند؛ بنا بر این ،آیۀ شر یفه با داستان بدر صغرا مطابقت میکند( .ابااباایی،0071 ،
ج ،9و)28
 .1 .5مروری بر مفهوم واژگان و ترکیبهای آیه

 اذاعوا :این کلمه از ر یشه «ذیع» باه معناای اشااعه (فراهیادی ،0115 ،ج ،2و )201وافشا کردن است( .ابنمنظور ،0101 ،ج ،8و )55این لفظ به خودی خود و همچنین باا «باا »
متعدی میگردد؛ چنان که گفته میشود« :اذاعه» و همچنین «اذاع به» .قابا ذکار اسات کاه
آمدن آن با «با » برای تأ کید همراهی است( .ابنعاشور ،بیتا ،ج ،1و)210
 ارد :این واهه از ر یشۀ «ردد» و به معنای برگرداندن شی به ذات خاود یاا باه حاالتی ازاحوالش است( .راغب اصفهانی ،0102 ،و)018
 استنباط :این کلمه از مادۀ «نبط» است و آن را آبی میدانند که از قعار چااه هنگاامیکه حفر مایشاود ،ظااهر گاردد (فراهیادی ،0115 ،ج ،7و )105و یاا باه ااور کلای دال بار
استخراج شی است( .ابانفاارس ،0111 ،ج ،9و )080مصاطفوی اصا ایان واهه را خاروج
شی یا اخراج آن از درون یا قعر چیز دیگر مایداناد و اساتخراج آب از چااه را از مصاادیق آن
ذکر میکند( .مصطفوی ،0098 ،ج ،02و )27بار ایان اسااس ،اساتنباط باه معناای اساتخراج
چیزی است؛ چون حکم ،نظر یه و رأی از حال ابهام باه مرحلاۀ تمییاز و شناساایی( .ابااباایی،
 ،0071ج ،9و)00-01
 .2 .5معناشناسی اولیاالمر در آیۀ  33سورۀ نساء
 .1 .2 .5دیدگاه شیعه

عالمان شیعه در تعیین مصداق «اولیائمر» در این آیه دو دیدگاه عمده دارند:
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 .1 .1 .2 .5اهل بیت(ع) ،مصداق متعین و انحصاری اولواالمر

الف .تحلی درون مالنی :عالمه اباابایی بر اساس سیاق آیه ،اخبار امن و خاوف را باه
گونهای حساس و مهم بر میشمرد که دخالت در آن را تنهاا شاأن پیاامبر(و) و ائماه(ع) مای
داند؛ چرا که مورد سخن خداوند اخباری است با ر یشه و رشتههای سیاسای و مداخلاۀ عالماان
ا
خصوصا علمای صدر اسالم که تنها فقیه ،متکلم یاا محادث باودهاناد ،مای-توانسات موجاب
مفاسد حیاتی و ضررهای اجتماعی شود؛ لذا مصداق اولیائمر در ایان آیاه را همچاون آیاۀ 95
تنها منطبق بر معصومین میداند( .اباابایی ،0071 ،ج ،9و)00
از دیگر دئی انحصار مصداق بر معصومین(ع) مبحث یقین به حصول علام اسات؛ چارا
ا
که خبر قااع خداوند ،حصول علم با ارد امور به اولیائمر اسات و یقیناا ایان علام جاز از غیار
معصوم (به علت جواز خطا) به دست نمیآید؛ بناا بار ایان ،دساتیابی باه چناین علمای مساتلزم
عصمت است که تنها در اه بیت(ع) یافت می-شود( .ابانشاهر آشاوب ،0101 ،ج ،2و15؛
اوسی ،بیتا ،ج ،0و)270
ب .تحلی برون مالنی :روایات مؤید این دیدگاه فراوان است که میتوان آنها را در چنین
قالبی ارائه نمود:
 .0معرفی ائمه(ع) به عنوان مصداق اولیائمار :در برخای روایاات ،مصاداق اولایائمار
امیرالمومنین(ع) اعالم شده اسات و در برخای دیگار اها بیات(ع)( .ابانحیاون ،0089 ،ج،0
و 21و 27؛ ع ایاشی ،0081 ،ج ،0و291؛ اباری ،0109 ،و159؛ دیلمای ،0127 ،و078؛
ابرسی ،0110 ،ج ،0و292؛ کوفی ،0101 ،و 001و )009
 .2پیوند دادن آیه با شئون مرتبط با ائمه(ع) :تعدادی از روایات در ضمن بیان این آیه ،بار
ویژگیهایی از اه بیت(ع) که با آن مرتبط است ،اشاره دارناد .ویژگایهاایی چاون :علام باه
حالل و حرام و دین ،اه علم بودن ،علم به تأوی قرآن ،علم به جوانب مختلف کتاب خادا از
جمله محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و ( ...ع ایاشی ،0081 ،ج ،0و291؛ ابنحیون،0089 ،
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ج ،0و21؛ مجلساای ،0110 ،ج ،99و81؛ حاار عاااملی ،0115 ،ج ،27و050؛ اباانشااعبه
حرانی ،0111 ،و001؛ مفید ،0100 ،و)298
 .0تطبیق دیگر فقرات آیه بر ائمه(ع) :در چندین روایت «فض » و «رحمت» در عبارت
َ ْ ب َّ َ ب
َ
ب
« َو ل ْل ال َضل الل ِ َعل ْىمل َْ َو ََ َْ َتتى ب » حما بار معصاومین(ع) شاده اسات( .مجلسای،0110 ،

ج ،09و121؛ عیاشی ،0081 ،ج ،0و 291و )290
َ
ب
َ
َ
ب
الا بسىل َ َو أولىي ْاأل ْ
 .1همنشین کردن این آیه با آیه « ...أط بمعلا َّالل َ َو أط بمعلا َّ
ىا ِم ْىنل َْ»...
م
ِ
ِ
ِ
ِ

(نسا  :)95/همانندی مصداق اولیائمر در دو آیۀ  95و  80سورۀ نسا از روایتی بر میآید کاه
مفاد آن ارد امور به اولی-ائمری است که به اااعت آنان در آیۀ  95امار شاده اسات( .کلینای،
 ،0125ج ،2و)27
 .2 .1 .2 .5امام معصوم ،مصداق اتم و اکمل اولیاالمر

در زمان حضور معصومان(ع) و در دسترس بودن ایشان ،آن بزرگاواران مصاداق ا
اتام ایان

خود ایشان ،بزرگان علما عهدهدار ایان مهام اناد.
رجوع هستند؛ اما در زمان غیبت ،ابق فرمان ِ

(غیاثی کرمانی ،0089 ،ج ،0و080؛ صادقی ،0118 ،ج ،7و )219البتاه منظاور هار عاالمی
هم نیست؛ بلکه مراد فقیه جامعالشرائطی است که در متن حکومت است و توان تحلیا اخباار
جن

و رفتارهای دشمن ،تصامیمساازی سیاسای  -اجتمااعی و صادور فرماان نظاامی بارای

رویارویی درست با دشمن و دفاع از دین ،آبارو ،جاان و ماال مسالمانان را داراسات( .جاوادی
آملی ،0085 ،ج ،05و)911-910
دئی این گروه عبارتاند از:
الف .تحلی درون مالنی آیه :مورد نزول این آیه تنها امر امن و خوف در جر یاان جنا
ادث روزاناه
و روشنگری در موضوعات خارجی و حوادث جزئی و مقطعی است و اینگونه حو ِ

نیازمنااد کارشااناس هوشاامند اساات( .ج اوادی آمل ای ،0085 ،ج ،05و )911-910از اینجااا،
تفاوت این آیه با آیۀ  95سورۀ نسا که در آن «اااعت مطلاق» باه عناوان قر یناهای داخلای کاه
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مستلزم عصمت مطاع بود ،مشخص میشود (همان ،ج ،05و )991و عدم وحدت موضوع دو
آیه به عنوان یکی از عل اصلی تفاوت مصداق «اولیائمر» در آنها شناسانده میشود.
در مورد این که گروه اول یقین به حصول علم را یکی از عل معصاوم باودن اولایائمار
خواندهاند ،نیز به اختصار باید گفات :صارف نظار از ادلاۀ فقهای و ا
تعبادی ،عاالیتار ین وجاه
حکومت اسالمی حاکمیت معصوم است؛ اما در زمان عدم دسترسی به آن ایده آل ،کسی بایاد
زمام امور را باه دسات گیارد کاه در آشانایی باه قاوانین ،در تقاوا و از جملاه تقاوای سیاسای و
اجتماعی ،در رعایت عادالت اجتمااعی ،اجارای قاوانین ،در حسان تادبیر و مادیریت جامعاه،
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
ا
برتری و تقدم داشته باشد؛ تا میزان خطاهای احتمالی او به کمتر ین حد ممکن برساد( .مصابا
یزدی ،0050 ،نظر یه سیاسی اسالم ،ج ،2و)011
مضاف بر آن که سیرۀ عقال در هر موردی رجوع به متخصص آن است و اااعت از ولای
فقیه به عنوان کارشناس امور دینی حتی با وجود احتمال خطا و عدم عصمت ،ضاروری اسات؛
ز یرا امکان تعطیلی اجرای احکام اجتماعی و سیاسی در دوران غیبت وجود ندارد.
ب .تحلی برون مالنی :از مهمتر ین دئی نقلی این دیدگاه ،روایاتی است که دئلات بار
ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی ،به ویاژه مساائ قضاایی و اختالفاات حقاوقی
دارد .در میان این روایات ،مقبولۀ عمربنحنظلاه و مشاهورۀ ابوخدیجاه و توقیاع شاریف کاه در
پاسخ اسحاقبنیعقوب صادر شده ،به خوبی قاب استناد است و تشکیا در سند چنین روایااتی
که از شهرت روایی و فتوایی برخوردارند ،روا نیست(.مصابا یازدی ،0050 ،نگااهی گاذرا باه
نظر یه وئیت فقیه ،و)59
معصومین(ع) در این روایات به بیاان تکلیاف ماردم در اختالفاات مایپردازناد و «روات
حدیث» و «افراد آشنا با علوم و معارف اه بیت(ع)» را منصوبین خود و ا
حجت خود بر خلاق
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معرفی کردهاند( .کلینای ،0125 ،ج ،0و095؛ اوسای ،0117 ،ج ،9و205؛ اوسای،0100 ،
و250؛ حسنبنعلی ،0115 ،و)011
در مورد ادله نقلی گروه اول میتوان چنین پاسخ داد:
 .0دسته اول روایات که ناظر به معرفی معصومین(ع) به عنوان مصداق اولیائمرناد ،تنهاا
در صورتی برای ادعای انحصار قاب استنادند که احادیث یااد شاده در مقاام تفسایر باشاند؛ ناه
تطبیق و بیان مصداق کام ( .جوادی آملی ،0085 ،ج ،05و)991
 .2روایات مورد دوم به نوعی بر مقام مرجعیت علمی اه بیت(ع) علم به حالل و حرام،
تأوی قرآن ،محکم و متشابه ،ناسخ و منسوخ و  ...تأکید دارند .البته در هماان ماورد نیاز بایاد
بررسی شود که آیا این شئون به اه بیت(ع) انحصار دارد یا آنها نیز در پی بیان مصاداق کاما
هستند .حال ،به فرض انحصار مصداق در آن امور نیز بایاد گفات کاه ایان روایاات اشاعار باه
استنباط تعالیم وحیانی به اور عاام دارناد؛ اماا ماورد ساخن ماا اساتنباط در شائون اجتمااعی و
سیاسی به اور خاو است و به نظر در موارد تح ایر و وجود اختالف قاب اشتمال بر افراد دیگار
نیز میباشد.
 .0روایات دسته سوم و چهارم نیز همچون مورد اول اگر از سنخ تطبیق مصاداق باشاند و
نه تفسیر مفهومی ،دیگر نمیتوانناد معناای انحصاار فقارات آیاه باه معصاومین(ع) را برساانند.
(جوادی آملی ،0085 ،ج ،05صص 991و )990
 .2 .2 .5دیدگاه اهل سنت

اه سنت نیز آرای گوناگونی پیرامون مصداق اولیائمر دارند؛ از جمله:
ا
 .0برخی همچون ابنز ید ،سدی و ابوعلی آنان را فرماندهان سر یهها مایدانناد (اوسای،
بیتا ،ج ،0و /270ابری ،بیتا ،ج ،9و)009؛ حاال آن کاه امارای ارتاش ،جاز سرپرساتی
سربازان خود ،آن هم در یا واقعهای خاو یعنی جنگی که پیش آمده ،دیگر مسئولیتی ندارناد
(اباابایی ،0071 ،ج ،9و )00و این افراد دارای شأن اجرایی هستند؛ نه برنامهریزی و تحلیا
مسائ فرهنگی جامعه( .جوادی آملی ،0085 ،ج ،05و)915
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 .2بعضی چون حسن ،قتاده ،ابنجر یج ،ابناباینجایح و زجااج آنهاا را علماا و فقهاای
مالزم پیامبر(و) برشمردهاند؛ (قرابی ،0091 ،ج ،9و )250اما این نظار هایچ تناسابی باا آیاۀ
شریفه ندارد :زیرا هماناور که گذشت ،آ گاهی علما به ویژه در صادر اساالم در حاد هماان
ا
فقه ،حدیث ،قرائت و اصول دین بود و ح اموری کاه ماورد نظار آیاه اسات ،فاردی ذو ابعااد
همچون معصومین(ع) میالبد( .اباابایی ،0071 ،ج ،9و)00
 .0عدهای قائ اند که مراد افرادی مانند ابوبکر ،عمر ،عثمان و علی(ع) هستند؛ (ثعلبای،
 ،0122ج ،0و090؛ بغوی ،0121 ،ج ،0و )997در پاسخ باید گفت که هیچ دلی قطعای از
کتاب و سنت بر این اادعا نیست (اباابایی ،0071 ،ج ،9و )02و حتی بار فارض صاالحیت
همۀ آنها ،حکم آیه را منحصر به زمان زندگی آن چهار نفر دانستن موجب میشاود کاه دساتور
ا
قرآن عمال تاریخ مصرف آن منقضی شود( .جوادی آملی ،0085 ،ج ،05و)915
ا
ا
 .1شماری اه ح و عقد دانسته اند؛ اما این وجه نیز صحیح نیست؛ زیرا اوئ ،هم آناان
منقرض شدهاند و هم آن شایوه از جواماع کناونی رخات بربساته اسات .ا
البتاه برخای نهادهاا و

ا
ارگانها میتوانند مشابه جریان اه ح و عقد باشند که گااه از آن شایوههاا باه ماردمساائری
ا
دینی یاد میشود؛ بنا بر این احتمال اه ح و عقد في الجمله به صواب نزدیا اسات؛ اماا ایان
احتمال نیز به جامعیت دیدگاه شیعه نمیرسد( .جوادی آملی ،0085 ،ج ،05و)915
 .3 .2 .5ارزیابی دیدگاهها

ا
اجماع علمای شیعه بر آن است که مراد از اولیائمر در این آیه قطعا معصاومین(ع) اناد؛
اما وجه تمایزی که آنها را به دو گروه تقسیم میکند ،این است که مصداق ،متع این باشد یا اتام.
با از نظر گذراندن هر دو دیدگاه ،موردی که به صحت نزدیکتر مینمود ،مورد دوم است؛ چرا

که سیاق آن اقتضای عصمت ندارد و نیاز به ارجاع هر روزه در حوادث جزئی ،ولی امر حاضار
میالبد.
ا
ا
از سوی دیگر ،در مورد روایات متعددی نیز که بعضا مؤید انحصار مصداق بودناد :اوئ،
ا
باید اامینان یافت که این روایات در جهت تفسیر مفهومی بودند یا بیان مصداق کاما و ثانیاا،

بررسی تطبیقی معناشناسی اولی االمر در آیات  11و  13سوره نساء از دیدگاه فر یقین | 19

میتوان قائ به تفصی شد و مواردی چاون مرجعیات دینای ،اساتنباط احکاام ،تأویا آیاات و
مواردی از این دست را مختص به اه بیت(ع) دانست و تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی
را – در صورت عدم دسترسی به امام معصوم -به حوزه تخصصی اه اساتنباط ارجااع داد و باا
َ َْ ْ ب
َ ب َّ ْ
مال قارار دادن روایات « َعل ْم َنى ِإلُى بء األ بصىل ِ َو َعل ْىمل بَ التف ِا يىع» (حار عااملی ،0115 ،ج،27
ا
تخصص آن گرفت.
و )92کلیات را از ائمه(ع) و فروع را از اه
از مطالب پیش گفته میتوان اظهار داشات کاه اصاطال قرآنای اولایائمار در ایان آیاه
ا
برخالف آیۀ پیشین در زمان غیبت معصوم ،شام فقیه جامعالشرائط نیز میشود؛ اماا ابیعتاا در
زمان حضور معصومین(ع) و در دسترس بودن ایشان ،به مقتضای دلی عقلی (عصمت) و نقلی
چه در حوادث اجتماعی و چه در احکام دینی باید به آنها رجوع کرد.
در مورد نظر یات گوناگون اه ا
سنت نیز پاسخ علمای شایعه بررسای شاد و دیادگاه برتار
ا
مشخص گردید.

 .6نتایج
به منظور تبیین مراد خداوند از تعبیر اولایائمار در آیاۀ  95ساورۀ نساا علماای شایعه بار
اساس فرمان به اااعت مطلق از اولیائمر عصمت آنها را اساتنباط کاردهاناد کاه باه جاز اها
بیت(ع) مصداق خارجی ندارد .روایات تفسیری متعدد ،صحیح و صر یح ذیا ایان آیاه نیاز بار
انحصار مصداق بر معصومین(ع) امتفقاند؛ به اوری که حتی شمول ایان تعبیار بار فقیاه جاامع
الشرائط در دوران غیبت معصوم به دست نمیآید.
اه سنت نیز در این مورد آرای گوناگون اما ضعیفی دارند که به جز یک گروه از آناان،
سایر ین با دیدگاه شایعه موافاق نیسات و مناقشااتی چاون عادم اشاتراط معرفات و دسترسای باه
اولیائمر ،عدم تطبیق اولیائمر با صیغه جمع بر یک فرد و لازوم دیگرساان باودن عباارات آیاه
وارد کردهاند که هرکدام با پاسخی رو به روست.
در مااورد آیاۀ  80نیاز بایاد گفاات کااه برخای علمااای شایعه ،مااراد از اولایائماار را تنهااا
ا
معصومین(ع) میدانند و با تکیه بر سیاق ،ایشان را دارای چنان شأنی دانستهاناد کاه بارای حا
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امور مربوط به اخبار امن و خوف تنها اه بیت(ع) را شایسته رجوع و حصول علم مایدانناد و
روایاتی را برای اثبات مدعای خود به گواه آوردهاند.
دستهای دیگر ،مورد نزول آیه را مربوط به حوادث مقطعی پنداشتهاند کاه نیااز باه رجاوع
مکرر دارد؛ بنا بر این در دوران غیبت و در جر یاان حکومات اساالمی ،فقیاه جاامعالشارائط را
مشمول این مصداق دانسته و حصول علم را متوقف بر وجود عصامت نکاردهاناد؛ چارا کاه از
شرائط ابتدایی ولی فقیه علم و تقواست و چنین فاردی در زماان غیبات ،کامتار ین فاصاله را باا
معصوم دارد و بنا بر سیرۀ عقال اااعت از وی واجب است .این گروه نیز در دئی بارون متنای
خود به روایاتی تمسک جستهاند که در آنهاا معصاومین(ع) ،ماردم را باه «روات حادیث اها
بیت(ع)» با شرائطی معین ارجاع دادهاند و با پاسخ به ادلۀ گروه اول رأی خود را قابا قباولتار
مینمایانند .اه سنت نیز ذی این آیه مصادیق متعدد ،نا استوار و غیر قاب دفاعی بیان کردهاناد
که علمای شیعه بدان پاسخ دادهاند.
با توجه به موارد پیشین باید گفت« ،اولیائمر» در هر دو آیه باه معناای صااحبان کاار و
شأن است که صاحب اختیار در امور زندگی ماردم و شائون مختلاف آن هساتند .منتهاا باا ایان
تفاوت که در آیۀ اول ،خداوند این شأن را به اه بیت(ع) اختصااو داده اسات و در آیاۀ دوم
اه بیت(ع) در روایات خویش ،چنین شأنی را برای فقیه جامعالشرائط قائ شدهاند.
از جمله این شواهد عبارت است از :سازگاری این شأن نزول باا ظااهر آیاه کاه فرماان باه
اااعت مطلق می دهد و همچنین با روایات اه بیت(ع) ،موافقت با روایات اه ا
سنت مبنی بر
دستور پیامبر(و) بر اااعت مطلق از امام علی(ع) و ....
مفسران بر اساس پنداشتههای خود در این آیاه ماراد از «امار» را بار مصاادیق گونااگونی
منطبق دانستهاند :برخی اولیائمر را فرماندهان و حاکمان تلقی کردهاند و برخی صاحبان شاأن
و ...
عصمت که از فرمان مطلق خداوند به اااعت رسول و اولیائمر برداشت میشود ،امری
است که مورد اشارۀ خصوو مفسران شیعی بوده است؛ اما شایان ذکر است که قول شایعه دال

بررسی تطبیقی معناشناسی اولی االمر در آیات  11و  13سوره نساء از دیدگاه فر یقین | 13

بر لزوم عصمت در مورد اولیائمر ا
تفرد نادارد؛ بلکاه در میاان مفساران بازرگ اها سانت نیاز
شخصی چون فخر رازی ،حکم به عصمت اولیائمر را از فرض اااعت در یافته اسات؛ بناا بار
این ،تفاوت شیعه و اه سنت در این زمینه در تطبیق و تعیین معصوم است .برخی آیات بار ایان
شأن پیامبر(و) نشانهگرند (نح 11/؛ جمعه )2/و ...
از روایات تفسیری ذی آیۀ  91سورۀ نسا  ،چنین بر میآید که اه بیت(ع) مصاداق ایان
آیهاند و همان آل ابراهیماند؛ همان افرادی که باه جهات اعطاای مقاام امامات بادانهاا ،ماورد
رشک و حسد قرار گرفتهاند .ایشان باه صاراحت خاود را «اها ملاک» و «وارثاان پیاامبران»
معرفی کردهاند .در روایتی دیگر نیز اولی-ائمر همان کسانی معرفای شادهاند کاه باا کتااب و
حکمت مقروناند و مورد حسد دیگران؛ بنا بر این ،اه بیت(ع) همان افراد مفتارض الطاعاهای
هستند که در آیۀ  91سورۀ نسا مورد رشک دیگراناند.
روایات تفسیری ذی این آیه نیز حکایتگر انحصار مصداق آن به امام علی(ع)؛ اما در ایان
مورد نیز در ضمن روایتی اه بیت(ع) هماان افارادی برشامرده شادهاند کاه خداوناد در شاأن
ایشان آیۀ  95سورۀ نسا و آیۀ  99سوره مائده را نازل فرماود .همچاون اخباار حااکی از یاورش
دشمن به مدینه یا پیروزی مؤمنین بر دشمنان که انتشار نسنجیدۀ آنها مفاسدی در پی داشت.
ب ب َ
ابنعاشور نیز این آیه را عطف به جملۀ « َو َيُللل َ ط َعىة»(نساا  )80/مایداناد و ضامیر
جمع را به ضمائر پیشینش ارجاع میدهد و بنابراین با توجه به سیاق ،این آیه را در مورد مناافقین
میداند.
ابوسفیان ،نعیمبنمسعود اشجعی را برای ترساندن مسلمین در آستانه بدر صغرا ایک ساال
پس از جن

احادو باه مدیناه فرساتاد و او باا بازرگ جلاوه دادن قادرت و تجهیازات نظاامی

مشرکان ،از آمادگی آنان برای حمله به اردوی مسلمانان خبر داد .گزارش نعیم گروهی از ماردم
مدینه را متزلزل کرد؛ ولی مؤمنان واقعی نه تنها نترسیدند ،بلکه بر ایمانشان نیز افازوده شاد و باه
خدا تکیه کردند.

در آیۀ  95سوره نسا پس از مسئله اااعت ،ارد حکم شرعی مورد اختالف مطر بود که
غیر از خدا و رسول(و) کسی در آن دست نداشت؛ ااما ارد در این آیه ،مربوط به خبری اسات
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که شایعه سازان میان مسلمین منتشر میکردند و لذا این ارد امار مرباوط باه رساول و اولایائمار
است و نامی از خداوند متعال ذکر نشد؛ بنا بر این ،ارد در این دو آیه اتحاد موضوع ندارد.
ا
روشن است که مراد از راویان حدیث محدثینی نیست که اصال با حدیث آشنایی ندارناد
ا
و صرفا یک انتقال دهندهاند؛ بلکه اشخاصی مورد نظرناد کاه بتوانناد حادیث را مطاابق حکام
واقعی اسالم تشخیص دهند و این ممکن نیست ،مگر این که شخص مجتهد و فقیه باشد.

 .7منابع
.0

قرآن کر یم ،ترجمه محمد مهدی فوئدوند.

 .2ابنابی حاتم ،عبدالرحمنبنمحمد(0105ق) .تفسیر القرآن العظیم .محقق :اسعد محمد الطیب .عربستان سعودی :مکتب
نزار مصطفی الباز.
 .0ابنابی شیب  ،عبد اللهبنمحمد(0129ق) .المصنف فی األحادیث و اآلثار .محقق :حمدبنعبد الله الجمع و محمدبن-
ابراهیم لحیدان .ر یاض :الرشد.
 .1ابنبابویه ،محمدبنعلی(0079ش) .األمالی .تهران :کتابچی.
ا
 .9ااااااااااااااااااااا(0110ق) .الخصال .تصحیح :علی اکبر غفاری .قم :منشورات جماع المدرسین.
 .9ااااااااااااااااااااا(0089ش) .عل الشرائع .قم :کتابفروشی داوری.
 .7ااااااااااااااااااااا(0078ق) .عیون أخبار الرضا علیه السالم .تصحیح :مهدی ئجوردی .تهران :نشر جهان.
 .8ااااااااااااااااااااا(0059ق) .کمال الدین و تمام النعم  .تصحیح :علی اکبر غفاری .تهران :اسالمیه.
 .5ابنحیون ،نعمانبنمحمد مغربی(0089ق) .دعائم اإلسالم .تصحیح :آصف فیضی .قم :موسسه آل البیت علیهم السالم.
ا
ا
 .01ابنشعبه ا
حرانی ،حسنبنعلی(0111ق) .تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله .تصحیح :علی اکبر غفاری.
قم :جامعه مدرسین.
 .00ابنشهر آشوب ،محمدبنعلی(0101ق) .متشابه القرآن و مختلفه .قم :انتشارات بیدار.
 .02ابنعاشور ،محمدبنااهر(بی تا) .التحر یر و التنویر .بیروت :موسس التار یخ.
 .00ابنفارس ،أحمدبنفارس(0111ق) .معجم مقاییس اللغ  .محقق :عبدالسالم محمد هارون .قم :مکتب ائعالم ائسالمی.
 .01ابنکثیر ،اسماعی بنعمر(0105ق) .تفسیر القرآن العظیم .تحقیق :ا
محمد حسین شمس الدین .بیروت :دار الکتب العلمی .
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 .09ابنمنظور ،محمدبنمکرم(0101ق) .لسان العرب .تصحیح :جمال الدین میر دامادی .بیروت :دار الفکر للطالع و النشر و
التوزع – دار صادر.

 .09ابوالفتو رازی ،حسینبنعلی(0118ق) .روض الجنان و رو الجنان فی تفسیر القرآن .تحقیق :ا
محمد جعفر یاحقی و
ا
محمد مهدی ناصح .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.

ا
 .07آلوسی ،سید محمود(0109ق) .رو المعانی فی تفسیر القرآن العظیم .محقق :علی عبد الباری عطی  .بیروت :دار الکتب
العلمی .
 .08بابایی ،علی اکبر(0051ش) .تار یخ تفسیر قرآن .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .05بغوی ،حسینبنمسعود(0121ق) .معالم التنزی فی تفسیر القرآن .تحقیق :عبد الرزاق المهدی .بیروت :دار احیا التراث
العربی.
 .21بهرامپور .ابوالفض (0085ش) .تفسیر نسیم حیات .قم :آوای قرآن.
 .20ثعلبی ،احمدبنابراهیم(0122ق) .الکشف و البیان عن تفسیر القرآن .بیروت :دار احیا التراث العربی.
 .22ثقفی ،ابراهیمبنمحمد(0059ق) .الغارات .تهران :انجمن آثار ملی.
ا
 .20جوادی آملی ،عبدالله(0085ش) .تفسیر تسنیم .محقق :سعید بند علی و اعباس رحیمیان .قم :اسرا .
 .21حر عاملی ،محمدبنحسن(0115ق) .تفصی وسائ الشیع إلی تحصی مسائ الشریع  .قم :مؤسس آل البیت علیهم
السالم.
 .29حسکانی ،عبیدالله(0100ق) .شواهد التنزی لقواعد التفضی  .تحقیق :محمدباقر محمودی .قم :مجمع احیا الثقاف ،
ائسالمی .

 .29حسنبنعلی(0115ق) .التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکري علیه السالم .قم :مدرس اإلمام المهدی ا
عج الله
تعالی فرجه الشر یف.
 .27خمینی ،رو الله(0078ش) .وئیت فقیه :حکومت اسالمی .تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .28دیلمی ،حسنبنمحمد(0127ق) .غرر األخبار و درر اآلثار فی مناقب أبی األئم األاهار علیهم السالم .قم :دلی ما.
 .25راغب اصفهانی ،حسین(0102ق) .مفردات ألفاظ القرآن .تصحیح :صفوان عدنان داوودی .بیروت :الدار الشامی .
 .01زاوی ،ااهر احمد(0575م) .ترتیب القاموس المحیط علی ار یق المصبا المنیر و اساس البالغ  .بیروت :دار المعرف .
ا
 .00زمخشری ،محمود(0117ق) .الکشاف عن حقائق غوامض التنزی  .بیروت :دار الکتاب العربی.
 .02صادقی ،محمد(0118ق) .الفرقان فی تفسیر القرآن .قم :انتشارات فرهن اسالمی.
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 .00اباابایی ،سید محمد حسین(0071ش) .ترجمه تفسیر المیزان .مترجم :سید محمدباقر موسوی همدانی .قم :دفتر
انتشارات اسالمی جامعهی ا
مدرسین حوزهی علم ایه قم.
ا
 .01ابرسی ،احمدبنعلی(0110ق) .اإلحتجاج علی أه اللجاج .محقق :محمد باقر خرسان .مشهد :نشر مرتضی.
 .09ابرسی ،فض بنحسن(0091ش) .ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن .مترجم :جمعی از مترجمان؛ تحقیق :رضا ستوده.
تهران :انتشارات فراهانی.
 .09ابری ،محمدبنجر یر(بی تا) .جامع البیان في تفسیر القرآن .بیروت :دار المعرف .
 .07اااااااااااااااااااا(0100ق) .دئئ اإلمام  .قم :بعثت.
 .08اااااااااااااااااااا(0109ق) .المسترشد فی إمام علی بن أبی االب علیه السالم .محقق :احمد محمودی .قم :کوشانپور.
 .05اوسی ،محمدبنحسن(بی تا) .التبیان فی تفسیر القرآن .تحقیق :احمد قصیر عاملی .بیروت :دار احیا التراث العربی.
 .11ااااااااااااااااااااا(0117ق) .تهذیب األحکام .محقق :حسن موسوی خرسان .تهران :دار الکتب اإلسالمی .
 .10ااااااااااااااااااااا(0100ق) .الغیب  .محقق :عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح .قم :دار المعارف اإلسالمی .
ا
ا
 .12عیاشی ،محمدبنمسعود(0081ق) .تفسیر الع ایاشی .محقق :س اید هاشم رسولی محالتی .تهران :المطبع العلمی .
ا
 .10غیاثی کرمانی ،سید محمدرضا(0089ش) .پژوهشهای قرآنی عالمه شعرانی در تفاسیر مجمع البیان ،رو الجنان و منهج
الصادقین .قم :موسسه بوستان کتاب.
 .11فخر رازی ،محمدبنعمر(0121ق) .مفاتیح الغیب .بیروت :دار احیا التراث العربی.
 .19فراهیدی ،خلی بنأحمد(0115ق) .کتاب العین .قم :نشر هجرت.
 .19قرابی ،محمدبناحمد (0091ش) .الجامع ألحکام القرآن .تهران :انتشارات ناصر خسرو.
 .17قطب ،سید(0112ق) .فی ظالل القرآن .بیروت :دار الشروق.
 .18کلینی ،محمدبنیعقوب(0125ق) .الکافی .قم :دار الحدیث.
 .15کوفی ،فراتبنابراهیم(0101ق) .تفسیر فرات الکوفی .تصحیح :محمد کاظم .تهران :موسس الطبع و النشر فی وزارة
ائرشاد ائسالمی.
 .91مجلسی ،محمدباقر(0110ق) .بحار األنوار الجامع لدرر اخبار األئم األاهار .بیروت :دار إحیا التراث العربی.
 .90مصبا یزدی ،محمدتقی(0050ش) .نظر یه سیاسی اسالم .قم :انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .92مصبا یزدی ،محمدتقی(0050ش) .نگاهی گذرا به نظر یه وئیت فقیه .قم :انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.
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 .90مصطفوی ،حسن(0098ش) .التحقیق فی کلمات القرآن الکر یم .تهران :وزارت فرهن و ارشاد اسالمی.
 .91مغنیه ،محمدجواد(0121ق) .تفسیر الکاشف .تهران :دار الکتب ائسالمی .
 .99مفید ،محمدبنمحمد(0100ق) .اإلختصاو .تصحیح :علی اکبر اغفاری و محمود ا
محرمی زرندی .قم :الموتمر العالمی
ئلفی الشیخ المفید**.
 .99مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه؛ اول ،تهران :دار الکتب ائسالمی 0071 ،ش.
 .97نجارزادگان ،فتح الله؛ «بررسی و نقد دیدگاهها و روایات اه سنت درباره اولیائمر» ،پژوهشنامه حکمت و فلسفه
اسالمی ،شماره 0082 ،9ش.
 .98اااااااااااااااااا؛ تفسیر موضوعی قرآن کر یم (آموزههایی از فضای و حقوق اه بیت در قرآن)؛ قم :نشر پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه0052 ،ش.
 .95هاللی ،سلیمبنقیس؛ کتاب سلیمبنقیس الهاللی؛ تصحیح :محمد انصاری زنجانی؛ اول ،قم :الهادی0119 ،ق.

