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 ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۵، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

   مصادیق اولی االمر در تفاسیر روایی فریقین ۀمقایس
 تطبیقی تفاسیر روایی فریقین) ۀ(اولی االمر، در گذر تاریخ مطالع

 ١فشارکی ندا جعفری  
 چکیده

ی مختلـف صـورت گرفتـه، یکـی از هـا رفع تشابه آیات در گـذر زمـان بـه روش
که مورد توجه حکـام و امـراء  باشد شابه در تعیین مصداق آیه میتشابهات رایج، ت

در ایـن گـذار  ،علو و برتری خود را توجیه نماینـدنیز بوده تا با استناد به این آیات 
های مختلف نظراتی در تعیین مصداق عصری و جری مصداق  نیز به روش ءعلما

هـا  نجا که یکی از معقـول تـرین روشآهای دیگر اعالم داشته اند، از  آیه در زمان
باشـد، در  و یـا صـحابه می و معصـومین مراجعه به سخنان پیامبر اکرم 

بـه رشـته تحریـر درآمـده  ۱۰تفسیر روایی فریقین که تا قرن  ۲۰این تحقیق بیش از 
نقـد شـده  آراء ایشـان، بررسـی وبررسی شده و مفسرین صاحب نظر انتخـاب و 

بی تردید وقایع تاریخی، مشرب فکـری و سیاسـی مفسـرین در آراء مطـرح  ،است
ی نظـرات شده اثر گذار بوده، اما در این نوشتار تالش شده با توجه به سیر تاریخ

محترم فارغ از هر مکتب و مسلک بـا  ۀتا خوانندآنها گزارش شود،  ۀبررسی و ادل
های جدید فهـم بهتـر  ه این پژوهش، عرصههای طبقه بندی شد تتبع بیشتر در داده

ای احادیث منقول در تفاسـیر این آیه را فتح نماید. در این پژوهش گزارش مقایسه

                                                 
 . ۲۰/۰۹/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۲۶/۰۵/۱۳۹۸تاریخ دریافت:  
 (قم)دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث .١

 nedajf@gmail.com 
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های سبب نزول و مصادیق اولی االمر با توجه به سـیر شیعه و اهل سنت ذیل عنوان
 تاریخی به روش تحلیل کیفی ارائه و نقد شده است. 

 تفاسیر روایی، تعیین مصداق، سبب نزول  اولی االمر، :کلیدی  گانواژ

 مقدمه
نساء با ابهامات متنوعی مانند معنای االمر و تأویل یا  ۀسور  ۵۹ ۀمخاطب برای فهم آی

مصادیق اولی االمر و مصادیق نزاع و مصادیق طاغوت یا سبب نزول این آیات و مصادیق 
شـود و بایـد میسـر نمـیشود که پاسخ آنها با یافتن معنای واژگـان عصری آن مواجه می

در ادامه پـس  ،های گزارش شده را بررسی نمودایتهای دیگر همچون مراجعه به رو  راه
مر تفاسیر روایی االهای اولی ذیل دو عنوان سبب نزول و مصداق آن ۀاز بیان آیه و ترجم

برجسته شیعه و اهل سنت بررسی و ارزیابی خواهد شد تا ضمن گونـه شناسـی روایـات 
 ای مربوط به مصادیق اولی االمر بررسی شود. ه ابهام

هر چند این آیه از جهات مختلف مورد توجه محققین قرار گرفته و در کتب لغـت، 
اما در این پژوهش اقوال ارجاعات زیادی به آن صورت گرفته،  ،تفسیر و کالم و مقاالت

روایـات  به صورت تـاریخی و بـا گـزارش ۱۰مفسرین صاحب نظر فریقین تا قرن  ۀو ادل
هـا و انتقـادات  سبب نزول و تعیین مصداق گزارش شـده تـا خواننـده عـالوه بـر تحلیل

از آنجا که کتب تفسیری یکی از مهـم تـرین  موارد دیگری بر آن بیفزایدنگارنده بتواند 
نقد  ۀشود و چه بسا الزم منابع محققین هستند، سایر مطالعات دینی بر پایه این آراء بنا می

 المی و شبهات منقول، نقد مبدأ و منبع قول باشد. برخی آراء ک

 سوره مبارکه نساء ۵۹ ۀترجمه و شرح مختصر آی. ۱
ْمِر ِمـْنُکْم َفـِإْن َتنـاَزْعُتْم فـی﴿

َ
وِلی اْأل

ُ
ُسوَل َوأ طیُعوا الرَّ

َ
َه َوأ طیُعوا اللَّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
  یا أ

ُسو  َشْي  ِه َوالرَّ وهُ ِإَلی اللَّ ـِه َواْلَیـْوِم اْآلِخـِر ذِلـَك َخْیـٌر َو ٍء َفُردُّ ْحَسـُن ِل ِإْن ُکْنـُتْم ُتْؤِمُنـوَن ِباللَّ
َ
أ

ویالً 
ْ
 .﴾َتأ

اید، خدا را اطاعت کنیـد و پیـامبر و اولیـای امـر خـود را  ای کسانی که ایمان آورده
اختالف نظر یافتید، اگر بـه خـدا و روز  ] دینی[اطاعت کنید پس هر گاه در امری  ]نیز[
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عرضه بدارید، این بهتـر  ]او[پیامبر  ] سنت[خدا و  ] کتاب[را به  ین ایمان دارید، آنبازپس
   .)۸۸: ۱۴۱۵(فوالدوند، تر است  فرجام و نیك

اند.  منین امر به اطاعت خداوند و اطاعت رسول خدا و اولی االمر شدهؤیه مدر این آ
کـار  و ایـن بازگرداننـد را به خداونـد و رسـول اند منازعات خود همچنین ایشان امر شده

 بهترین فرجام را برای آنها در پی خواهد داشت. 
بـا  است کـهایی مر، کارهاالمنظور از امر، با توجه به دستور اطاعت از پیامبر و اولی 

در آیـات دیگـر  امر ۀکلمدین مخاطب یا دنیای آنان ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد، 
ْمـرِ ﴿فرماید:  رفته است، در یکی می نیز به معنای امور دنیایی به کار

َ
 َو شاِوْرُهْم ِفـی اْأل

ْمُرُهْم ُشوری﴿فرماید:  و در دیگری در مدح مردم با تقوا می ،)۱۵۹آل عمران: (
َ
 ﴾َبْیَنُهْم   َو أ

" اولی االمر" در این آیه به قید" منکم" مقیـد شـده، تـا مشـخص کنـد ۀکلم ،)۳۸شوری: (
اطـب آیـه اسـت نـه هـر فـرد خطاکـار و اهـل معصـیت منین مخؤاولی االمر یکی از مـ

 .)۶۲۴ /۴ :۱۳۷۴طباطبایی،(
منین موظف هسـتند نـزاع و مسـائل ؤم ،همین سوره ۸۳ ۀاز آنجا که در این آیه و آی

مربوط به جنگ و صلح را به اولـی االمـر ارجـاع دهنـد، مشـخص اسـت ایـن جایگـاه 
ن عهــده دارد، بنــابراین تعیــیجامعــه بــر  ۀادار  ۀجتمــاعی وظــایف و اختیــاراتی در حــوز ا

اختیارات  ۀودجامعه اهمیت باالیی دارد، از طرفی محد ۀمصداق اولی االمر در نظام ادار 
و احکام حکومتی جامعه باید به درستی تبیین  اولی االمر با رسول خدا ۀو نوع رابط

 گردد. 

 در تفاسیر شیعه و اهل سنت ۵۹بررسی سبب نزول آیه . ۲
و سبب نزول در کتب متعدد استعمال شده و گاه مترادف و گاه ن نزول أاصطالح ش

تعریف مختصر عالمه معرفت از سبب  ،بررسی کتباز عام و خاص شمرده شده، پیش 
 های گزارش شده بررسی و ارزیابی خواهد شد.  نزول ارائه و بر اساس آن روایت

کـه ایجـاب کـرده  اند و هر مناسبتی را تر مفسرین فرقی میان این دو قایل نشده بیش
کـه  در صـورتی اند بب نزول و گاه شأن نزول گفتههایی نازل شود، گاه س است آیه یا آیه

شـخص و یـا  ۀانی دربـار هرگـاه بـه مناسـبت جریـ ،ن نزول اعم از سبب نـزول اسـتشأ
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اتی نـازل فرض احکام، آیـه یـا آیـ ۀا دربار ای، خواه در گذشته یا حال یا آینده و ی حادثه
آمدی  شاما سبب نزول، حادثه یا پی .گویند یات میوارد را شأن نزول آن آماین  ۀشود هم
  .)۱۰۰: ۱۳۸۱معرفت، (متعاقب آن، آیه یا آیاتی نازل شده باشد  است که

باشد، ابتدا به بررسـی آراء تبیین مدلول آیه می ۀفهم سبب نزول آیه مقدم از آنجا که
 پردازیم. مفسرین ذیل سبب یا شأن نزول آیه می

رده و این آیه را روایتی از ابو بصیر نقل ک ۴عیاشی در قرن  ،در تفاسیر شیعه، نخست
 :  ۱۳۴۰،  عیاشـی(دانسـته اسـت  و امام حسـین و امام حسن منینؤدر شأن امیرالم

 ۱/۲۵۱-۲۴۹(.   
ارائـه کـرده، امـام  امامیه با مخالفین به امام بـاقر ابوبصیر گزارشی از احتجاجات

دارد، امـام ضـمن تاییـد روش ایشـان  آیه را به عنوان یکی از ادلـه بیـان مـی ناد به ایناست
 آموزند. مطالبی در تکمیل احتجاج به ایشان می

ضمن نقل روایت عیاشی، حدیث منزلت را بـه نقـل از  ۱۱عالمه بحرانی نیز در قرن 
 یـن آیـه ذکـرتفسیر مجاهد از مناقب ابن شهر آشوب در کتاب خود ذیل اسباب نـزول ا

 .)۱۰۳-۱۱۵ /۲  :  ۱۴۱۶بحرانی، ( کرده است
در زمـان  منینؤروایتی از امیرالمدر همین قرن حویزی عالوه بر روایت ابوبصیر، 

مهـاجرین و خالفت عثمان به عنوان سبب نزول نقل کرده کـه ایشـان در مسـجد میـان 
 ۱۶و  ۀسـوره مائـد ۵۵نسـاء و  ۀسـور  ۵۹سبب نزول آیـات  رانصار به نقل از پیامب

 ١اند. توبه را در شأن خود اعالم کرده ۀسور 
ذیل تفسیر آیه روایتی طرح نموده  ۴در تفاسیر اهل سنت، نخستین بار طبری در قرن 

                                                 
ُسـ﴿ ث نزلتیتعلمون حفأنشدکم الله عزوجل أ. ١ طیُعـوا الرَّ

َ
ـَه َوأ طیُعوا اللَّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
ْمـِر یا أ

َ
وِلـی اْأل

ُ
وَل َوأ

ما َولِ ﴿ث نزلت یو ح ،﴾ِمْنُکْم  ذِ یُّ ِإنَّ ُه َو َرُسوُلُه َو الَّ ذِ یُکُم اللَّ ـالیقِ یُ َن یَن آَمُنوا الَّ کـاَة َو یُ َة َو ُمـوَن الصَّ ْؤُتـوَن الزَّ
ِه َو ال َرُسوِلِه َو َال اْلُمْؤِمنِ یَ َو َلْم ﴿: ث نزلتیو ح ،﴾ُهْم راِکُعوَن  ِخُذوا ِمْن ُدوِن اللَّ : قال الناس ،﴾َجةً یَن َولِ یتَّ

علمهم والة یأن  هیجل نبعهم؟ فأمر الله عزو ین أم عامة لجمیبعض المؤمن یا رسول الله هذه خاصة فی
للنـاس  یفنصـبن: ة ما فسر لهم من صلوتهم و زکوتهم و صومهم و حجهمیفسر لهم من الوال یم و ان أمره
اللهـم : آخره قالوا یالمقام و ف یل أخذنا منه موضع الحاجة األهم فیث طو یثم خطب و الحد، ر خمیبغد

حفظه کله و ی قد حفظنا جل ما قلت و لم: نعم قد سمعنا ذلك کله و شهدنا کما قلت سواء و قال بعضهم
: یـقتحق، یننور الثقلـ یرتفس؛  عبد علی بن جمعه، یزیعروسی حو ( ارنا و أفاضلناین حفظوا أخیهؤالء الذ

  ).۱۴۱۵،  یلیانانتشارات اسماع:  قم،  چاپ چهارم، ۵۰۵و  ۵۰۴ /۱ ،  هاشم رسولی محالتی یدس
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عالوه بر این  ۵سپس واحدی در قرن  ،)۹۴ /۵  :۱۴۱۲طبری، (و نام سبب نزول بر آن نهاده 
 روایت، روایت دیگری نیز نقل کرده است. 

و بـا ، ایت اول را به نقل از سعید بـن جبیـر از ابـن عبـاسون طبری رو واحدی همچ
بن قیس برای فرماندهی یک گروه بدون شرح وقایع بیان نموده  ةموضوع برگزیدن حذاف

 .)۳۲۶روایت ۱۶۳: ۱۴۱۱واحدی، (است 
سیوطی در قرن دهم روایت دیگری با همین مضمون از ابوسـعید خـدری همـراه بـا 

 . ده استزیر نقل کر شرح وقایع، به شرح 
او گفـت حـاال کـه  ،عبدالله بن حذافة بن قیس را فرمانده گروهی کرد پیامبر

من فرمانده شدم، هر کاری گفتم باید انجام دهید، آتش درست کنید و در آتش بروید، 
فرمود: اطاعت فقط  گوید، پیامبر چه می جوانی گفت بگذارید ببینیم پیامبر

  .)۱۷۷ /۲  :  ۱۴۰۴سیوطی، (باشد  یت روا نمیدر موارد معروف است، اطاعت در معص
واحدی به نقل از ابن عباس به فرماندهی خالد بن ولید و بروز اخـتالف  وِم روایت د

و  ۳۲۷، روایـت ۱۶۴: ۱۴۱۱الواحـدی، (با عمار که در سپاه او حضور داشته اشاره کرده اسـت 
 .)۱۷۶ /۲  :۱۴۰۴سیوطی، 

 ،کرد که عمار نیز در سپاه او بـود کریلش ۀخالد بن ولید را فرماند پیامبر
شخصی از کفار به عمار پناهنـده شـد و عمـار پنـاهش داد، خالـد ناراحـت شـد و 

فرمـود  رفتنـد، پیـامبر اختالف بین آنها بـاال گرفـت، سـپس نـزد پیـامبر
کنیم و عمـار را از تکـرار ایـن  پناهندگی فردی که عمار به او پناه داده را قبول مـی

دند، بـار دیگـر میـان خالـد و عمـار اخـتالف افتـاد و نـزاع را نـزد موضوع نهی کر 
بردند و پیامبر فرمودند هر کس عمار را عصبانی کند، خدا را عصبانی  پیامبر

کرده است، خالد به دنبال او رفت و او را راضی نمود سپس خداوند این آیه را نازل 
 نمود و به اطاعت از اولی االمر دستور داد. 

 کند.  رن حسکانی دو سبب نزول دیگر برای این آیه نقل میدر همین ق
شریکانش را که خداوند آنهـا  پیامبردر اولین روایت به نقل از سلیم بن قیس، 

مرجـع حـل  ایشـان راآنها نازل کـرده و  ۀنساء را دربار  ۀسور  ۵۹ ۀرا قرین او ساخته و آی
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در مورد  ال امام علیؤ پاسخ ساند، و در  ت در أمر قرار داده، معرفی نمودهاختالف ام
 ١مصداق آنها، او را اولین آنها معرفی کرده است.

و سـعد  ٣، أبـی وقـاص٢حسکانی سه روایت دیگر با یک مضمون به نقل از مجاهـد
روایت سـعد از دو روایـت دیگـر  ،نقل کرده است ،)۲۰۵،ح ۱۹۴و ۱۹۳ /۱  :۱۴۱۱حسـکانی، (

 رح زیر است: ، به شباشد و به نقل از علیکامل تر می
أراد أن یغزو غزوة له، فدعا جعفرا فأمره أن یتخلف علـی المدینـة  أن رسول الله«

فعـزم علـی لمـا  فقال: ال أتخلف بعدك یا رسول الله أبدا. قال: فـدعانی رسـول اللـه
تخلفت قبل أن أتکلم. فبکیت فقال: ما یبکیـك یـا علـی قلـت: یـا رسـول اللـه یبکینـی 

قریش غدا: ما أسرع ما تخلف عن ابن عمه و خذله، و تبکینـی خصال غیر واحدة تقول 
خصلة أخری: کنت أرید أن أتعرض للجهاد فی سـبیل اللـه ألن اللـه یقـول: َو ال یَطـُؤَن 
اَر إلی آخر اآلیة و کنت أرید أن أتعرض لفضل الله، و ما بی غنـی عـن  َمْوِطئًا یِغیُظ اْلُکفَّ

: أنـا مجیـب فـی و علی أهل بیتك. فقـال  سهم أصیبه مع المسلمین و أعود به علی
جمیع ما قلت، أما قولك: إن قریشا ستقول: ما أسرع ما خذل ابن عمه، فقد قالوا لی أشد 
من ذلك فقد قالوا: ساحر و کاهن و کذاب. و أما قولك: أتعـرض لألجـر مـن اللـه فمـا 

ولـك: أتعـرض ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی غیر أنه ال نبی بعدی و أما ق
هذا بهار من فلفل جاءنا من الیمن فبعه و استمتع به أنت و فاطمة حتـی  ]ف[لفضل الله 

                                                 
 ی: همیو أنزل ف ین قرنهم الله بنفسه و بیالذ یشرکائ: قال رسول الله. ١

َ
ـذِ یُّ ا أ ِط یَها الَّ

َ
ـَه َو یَن آَمُنـوا أ ُعـوا اللَّ

ِط 
َ
ُسوَل اآل یأ الله من  یا نبی: قلت. األمر یأمر فارجعوه إلی الله و الرسول و أول یفإن خفتم تنازعا ف، ةیُعوا الرَّ

ر محمـد بـاق: قیـتحق، لیل لقواعد التفضیشواهد التنز ، د الله بن احمدیحسکانی عب( أنت أولهم: هم قال
، ۱۹۰صق،  ۱۴۱۱وزارت ارشــاد اســالمی، ســازمان چــاپ وانتشــارات   : تهــران، چــاپ اول،  محمــودی

 . )۲۰۲ح
أ مـا : ان فقـالیعلی النساء و الصـب یأ تخلفن: نة فقالین خلفه رسول الله بالمدیحن یر المؤمنیأم ینزلت ف. ٢

ْصِلْح  یَقْومِ  یفِ  یاْخُلْفنِ : ن قال لهیبمنزلة هارون من موسی ح یترضی أن تکون من
َ
وِلـ: فقال اللـه. َو أ

ُ
 یَو أ

ْمِر ِمْنُکْم قال
َ
ن خلفـه رسـول اللـه یاتـه حـیح یطالب واله الله األمر بعـد محمـد فـ یبن أب ی[هو] عل: اْأل

 ). ۲۰۳، ح۱۹۲ص، ۱ ج، (حسکانی، پیشین فأمر الله العباد بطاعته و ترك خالفه، نةیبالمد
عنك  یا رسول الله خلفتنی: فقال، حمل سالحای طالب یبن أب یلالجرف لحقه ع لما نزل رسول الله. ٣

: فسـمعت !!! قال سـعدیلما استثقلتن یأنك خلفتن یو قد أرجف المنافقون ب، و لم أتخلف عن غزوة قبلها
فارجع  یبعد یبمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نب یأ ما ترضی أن تکون من یا علی: قولی رسول الله

 ). ۲۰۴ ، ح۱۹۳: ص، ۱ ج، (حسکانی، پیشین و أهلك یأهل یف یفاخلفن
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یأتیکم الله من فضله و رواه جماعة عن عبد الله بن بکیر و تابعه جماعة فی الروایـة عـن 
 .»حکیم بن جبیر، و أخرجه زید بن علی فی جامعه کذلك

را بـه عنـوان جانشـین خـود در  حضرت علی جنگ تبوک پیامبر ۀدر آستان
ابـراز  بـه خـاطر عـدم همراهـی بـا پیـامبر کنند، حضرت علـیمدینه تعیین می

هـارون بـرای  ۀبه منزل ایشان راضمن بیان حدیث منزلت  کنند و پیامبرناراحتی می
 کنند. معرفی میموسی
 

 نقد و بررسی روایات اسباب نزول . ۳
روایت با سـه نقـل در  ۳ب نزول در تفاسیر شیعه پس ازبررسی تفاسیر و روایات اسبا

باشد روایت که برخی از آنها دارای چند سند می ۴و در تفاسیر اهل سنت  ۱۰و  ۴قرون 
نقل شده است. با توجه به تعریف سبب نزول عالمه معرفت نقد و  ۱۰و  ۵و  ۴در قرون 

 شود. بررسی این روایات در این بخش گزارش می
باشد زیرا گونه شناسی روایات یین نوع روایات منقول در تفاسیر می، تعین گامتر مهم

ثیر قابل توجهی بر تعیین عـام یـا أبیان مصداق تو تفکیک روایات سبب نزول از روایات 
گاهی تفاسـیر ارائـه شـده ذیـل آیـات از انحصـار  اص بودن مدلول آیه و فهم آن داردخ

و شهرت منقوالت مانع تفکـر دقیـق در و یا سیطره معنای آیه در سبب نزول ناشی شده 
 . آیه و مدلول آن شده است

روایت ابو بصیر که به احتجاج با این آیه  ،در منابع شیعی، سه دسته روایت نقل شده
در سال نهم هجرت بوده،  ]جنگ تبوک[اشاره کرده، حدیث منزلت که سبب نزول آن 

ر کـه نـاظر بـه سـبب نـزول ات دیگـو آیـبـه ایـن آیـه  منینؤو روایت اسـتناد امیرالمـ
باشـند. ، بنابراین هر سه دسته روایت ناظر به تعیین مصداق بـرای ایـن آیـه مـیباشد نمی

مر را با توجـه بـه بیانـات های اولی االاند که مصداقتفاسیر شیعه بیشتر درصدد آن بوده
 در عصر حضور و غیر آن معرفی نمایند.  پیامبر

بن قیس با سندهای مختلف و به صورت اجمالی جرای حذافة در منابع اهل سنت ما
، پس از آن روایت خالد بن ولید پرتکرارترین روایت بـه و تفصیلی بیشترین نقل را داشته
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 آید، حسکانی عالوه بر این دو روایت با نقل حـدیث منزلـت و حـدیث دیگـرشمار می
 .نسبت داده است منینؤسبب نزول این آیه را به امیرالم

، بلکه تبعیت بـدون تعقـل فه به صورت صریح به این آیه استناد نشدهر روایت حذاد
 شود. ای برای تقیید حکم اطاعت از اولی االمر محسوب میمذمت شده و قرینه

نساء و  ۀتاریخ گذاری نزول سور  ،در ارتباط با انتساب این آیه به سریه خالد بن ولید
نساء نـود و  ۀسور  ،ابقت داده شدهبررسی و مط های خالد بن ولیدواقعیت تاریخی سریه

، کـه بـا )۱۳۷ /۱  :۱۴۱۵معرفـت، (باشـد مدنی مـی ۀنازل شده و ششمین سور  ۀدومین سور 
، ایـن سـوره در آخـرین روزهـای ]آیات ابتـدایی و پایـانی سـوره[توجه به آیات فرائض 

 .)۴۲ /۴ :۱۳۹۲یوسفی غروی، (جنگ خیبر در سال هفتم هجری نازل شده است 
را در  م آوردن خالد بن ولیـد کـه برخـی آناختالف اقوال در ارتباط با اسالعالوه بر 

اند شش سریه به شرح زیر به خالد بن ولید نسـبت داده شـده کـه سال هشتم ذکر کرده
 باشند.  کدام مربوط به سال هفتم هجری نمی هیچ
 .سال هشتم ،عزی ۀخان بن ولید برای ویران کردن بت خالد ۀسری .۱
  .سال هشتم ،لد بن ولید با طایفه بنی جذیمهخا ۀسری .۲
ربیـع االخـر سـال  ،الجندل بر سر اکیدر بن عبـدالملک ةخالد بن ولید به دوم ۀسری .۳

  .نهم
  .سال دهم ،خالد بن ولید با طایفه بنی حارث بن کعب ۀسری .۴
  .دهمربیع االول سال  ،خالد بن ولید با بنی عبد المدان در نجران ۀسری .۵
 .سال دهم ،خالد بن ولید در یمن ۀیسر  .۶

  ،استتبوک در ماه رجب سال نهم هجرت رخ داده  ۀهمچنین حضور خالد در غزو 
بنابراین با فرض صحت اطالعات فوق، بیان احادیث ذکر شده به عنوان سبب نـزول 

ایر افـراد باشد و چه بسا این روایات از نوع بیان مصداق یا تطبیق آیه بر سآیه صحیح نمی
دو روایت مورد استناد حسکانی نیز از نوع تعیین مصداق بوده و سـبب نـزول  ،باشندیم

 باشند. آیه نمی
بنابراین در تفاسیر شیعه و اهل سنت روایتی برای سبب نـزول ایـن آیـه نقـل نشـده و 
ام برای تبیین مدلول آیه باید از قواعد زبانی و تبیین معنای لغوی و اصطالحی آیات در گ
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پس تبیین و شرح آنچه در روایات تعیین مصداق اولی االمر بیان شـده بهـره نخست و س
 . جست

 بررسی مصادیق اولی االمر در شیعه. ۴
و ائمه  منینؤعموم تفاسیر شیعی بر مصداق اولی االمر اتفاق نظر دارند، و امیرالم

ه بـا رسـد در مواجهـنظـر مـی کننـد، امـا بـهاز نسل ایشان را مصداق این آیه معرفی می
های مستور انتقادات اهل سنت و در دفاع از نظر خود هر بار به یکی از نکات و ظرافت

 اند. خود، دیدگاه اهل سنت را نقد نموده ۀاز نظری اند و ضمن دفاعدر آیه پرداخته
 

 تفسیر قمی ۴-۱
اقرار داشته  به والیت آل محمد است کهمنینی ؤوصف م ۵۷ ۀدر این تفسیر، آی

خطابی برای ائمه است تا امر امامت را که امانتی الهی است به امام بعد  ۵۸ ۀیباشند، و آ
امر خداوند به مـردم  ۵۹ ۀاز خود واگذار نمایند و در بین مردم به عدل حکم کنند، و آی

قمی برای تفسیر خود تنها یک روایت از حریز از امام  ،باشد در ارتباط با اطاعت ائمه می
 .)۱۴۲ /۱  :۱۳۶۷قمی، (جوع به اولی االمر در نزاع توصیه شده کند که ر نقل می صادق

 کتاب التفسیر ۴-۲
هـای وده که گونـهعیاشی روایات فراوانی از راویان متعدد ذیل این آیه گردآوری نم

 و امام رضـا ، امام صادقروایات از اصحاب امام باقر ۀعمد آنها متفاوت است
ان، برید بن معاویه، محمد بن فضیل، عمرو بن چون أبان، زراره، محمد بن مسلم، حمر 

سعید، أبی یعفور، جابر جعفی، عبد الله بن عجالن، عمران حلبی و حکیم گزارش شده 
بعضـی از  ،باشـدمی ترین نقل این تفسیر از سلیم بن قیس از امام علیاست، قدیمی

ارد و تنهـا از آن روایات نقل شده تنها از جهت مناسبت بیان شده و به این آیه اشـاره نـد
و یا لزوم اطاعت از ایشان اشاره کرده اسـت در اینجـا  که به فضائل اهل بیت جهت

 .)۲۴۶-۲۵۴ /۱  :۱۳۴۰عیاشی، (بیان شده است 
که از این گزارش مختصـر پیداسـت، بسـامد روایـات نقـل شـده در دوران  همانطور
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 ۀشناسـی در دسـتاشـته و از جهـت گونـه ای دحکومت عباسیان افزایش قابل مالحظـه
 گیرند. روایات تعیین مصداق و تفسیر قرآن به قرآن به خصوص در احتجاجات قرار می

ت عـام بـا عنـوان اوصـیاء و آل مصادیق اولـی االمـر در ایـن روایـات گـاه بـه صـور 
و گاه با ضمیر نحن و اشاره گوینده به خود و پدران و فرزندانش بیان شده  محمد
 است.

 یتفسیر فرات کوف ۴-۳
و بـدون ذکـر سـند کامـل، نقـل  روایت ذیل این آیه با عبارت معنعناً  ۹فرات کوفی 

و یک مورد  و یک مورد از امام صادق مورد از این روایات از امام باقر ۵کند،  می
و یک مـورد   از زید بن حسن و یک مورد از سلمان فارسی به نقل از رسول خدا 

 ب ائمه بیان شده است. از عبد الله بن جریر به نقل از اصحا
های  و امیــران ســریه ١در ایــن روایــات مصــداق اولــی االمــر، صــاحبان فقــه و علــم

ذکر شده  م آن علیروایت اولین یا مصداق اتَ  ۀنیز بیان شده که در ادام ٢ پیامبر
 است.

داند، یک روایـت می منینؤداق این آیه را منحصر در امیرالمروایت دیگر مص ۵ 
 .)۱۰۸-۱۱۱: ۱۴۱۰فرات کوفی، (کند اشاره می ٣ مدنیز به آل مح

 تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن و تفسیر مجمع البیان۴-۴
شیخ طوسی ابتدا دو رأی مفسران مبنی بر اینکه اولی االمر علماء یا امراء هستند نقل 

مصـداق آن را اصـحاب  و امام صـادق کند، سپس با بیان حدیثی از امام باقرمی
ایشـان در ادامـه اطاعـت بـدون شـرط آیـه را منحصـر در  ،نمایـدبیـان مـی محمد

شـمول ایـن  ۀشمرد و علماء و امراء را جایز الخطا شمرده و از دایـر بر می معصومین
                                                 

ِط  جعفر بن محمدسأل . ١
َ
ِط یعن قول الله أ

َ
َه َو أ ولِ یُعوا اللَّ

ُ
ُسوَل َو أ ْمِر ِمْنُکْم قـال أولـ یُعوا الرَّ

َ
الفقـه و  یاْأل

 . العلم قلنا أ خاص أم عام قال بل خاص لنا
ِط  یر قال سمعت محمد بن عمر بن علیعبد الله بن جر . ٢

َ
ـَه َو یو سأله أبان بن تغلـب عـن قـول اللـه أ ُعـوا اللَّ

ِط 
َ
ولِ یأ

ُ
ُسوَل َو أ ْمِر ِمْنُکْم  یُعوا الرَّ

َ
 .  أو من أولهم   یا و کان أولهم علیقال أمرا سرا  اْأل

ِط  جعفر یعن أب. ٣
َ
ِط یعن قول الله أ

َ
َه َو أ ولِ یُعوا اللَّ

ُ
ُسوَل َو أ ْمِر ِمْنُکْم قـال یُعوا الرَّ

َ
هـذه  یاألمـر فـ یفـأول اْأل

 .  ة هم آل محمدیاآل 
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اجماع اهل سنت که ذیل این آیه مطرح شده را  ۀدر ادامه ایشان قاعد ،کندآیه خارج می
کـه کاشـف از قـول معصـوم در جمـع دانـد نقد کرده و اجماع صحیح را اجماعی می

 .)۲۳۷و  ۲۳۶ /۳ : تا بی، طوسی(اجماع کنندگان باشد 
طبرسـی، (طبرسی نیز در مجمع البیان نظری مشـابه شـیخ طوسـی بیـان نمـوده اسـت 

۱۳۷۲:  ۳/ ۱۰۱-۹۹(. 

 البرهان فی تفسیر القرآن ۴-۵
کتـب حـدیثی عالمه بحرانی عالوه بر نقل قول از تفاسیر عیاشی و قمی، روایاتی از 

مانند کافی و تهذیب و کمال الدین و تمام النعمه و... نیز به احادیث منقول خود افزوده 
است و در نهایت نظـر علمـای پیشـین خـود مبنـی بـر اینکـه مصـداق اولـی االمـر، آل 

 ،پذیرفتـه اسـت ،)۱۰۳ /۲  :۱۴۱۶جـابر بحرانـی، (هستند را ضمن بیـان حـدیث  محمد
مورد امراء یا علماء بودن اولی االمر را با استناد به آیات دیگر و عالمه آراء اهل سنت در 

 .)۱۰۳-۱۱۵ /۲  :۱۴۱۶بحرانی، (روایاِت ذیل آنها رد نموده است 
حویزی نیز در تفسیر خود همچـون عالمـه بحرانـی نظـرات مفسـرین پیشـین و نیـز 

 ل علینس اطهار از ۀدر نهایت ائم روایاتی چند از کتب حدیثی را گردآوری نموده و
 .)۴۸۹-۵۰۸ /۱  :۱۴۱۵حویزی، ( صداق اولی االمر معرفی نموده استرا م زهرا ۀو فاطم

 جمع بندی نظریات شیعه . ۵
عالوه بر احادیثی که در بخش اسباب نزول مطرح شد و شامل حدیث ابـو بصـیر از 

در زمـان خالفـت  گزارش احتجاجاتشان و حدیث منزلت و گزارش سخن امام علی
در این بخش روایات متعدد دیگری نقل شـد کـه اکثـر آنهـا در زمـان امـام  ،بودعثمان 
مجموع این روایـات حـاکی از  صادر شده است و امام رضا و امام صادق باقر
باشـد روایات نقل شده توسط اهل سنت که اکثر آنها به نقل از تابعین مـیاست که آن 

وز نزاع در مـورد مصـداق اولـی االمـر، بـه مورد استناد شیعیان قرار نگرفته و در زمان بر 
این امر هر چند تحقـق  اند هپیشوایان خود مراجعه نموده و از ایشان راهنمایی طلب نمود

شود لکن ریشه در قواعد پذیرفته شده حدیثی عملی این آیه توسط شیعیان محسوب می
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اصـل آن به عنوان راسخان علم را دارد و ح پذیرش سخن معصومین ۀایشان در زمین
 باشد. می تطبیق مصداق اولی االمر بر اهل بیت

 دسته بندی روایات ناظر به مصادیق اولی االمر در اهل سنت. ۶
در مورد معنا و مصداق اولی االمر از قرون نخست نظریاتی مطرح بوده که در طـول 

اند یا به هیات را بر سایرین ترجیح دادنقلی و عقلی یکی از نظر  ۀبا ارائه ادل ءزمان، علما
در ایـن میـان آراء مسـتند بـه روایـات حـائز  اندنحوی بین نظریات مختلف جمع نموده

اهمیت بیشتری هستند، زیرا عالوه بر مدلول روایت، اصل صدور و یا چگونگی صدور 
اق اولـی االمـر لذا با توجه به روایاتی که به بیـان مصـد آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد

انـد روایـات زیـر قابـل توجـه فتـهدر کتب تفسـیری مـورد اسـتناد قـرار گر اند و پرداخته
 باشند.  می

 فرماندهان سپاه پیامبر ۶-۱
که در بحث روایات سبب نزول ذکر کردیم دو دسته روایت در این بحث  طور همان

به  نقل شده که یک گروه ناظر به انتخاب عبدالله بن حذافة بن قیس و یک گروه ناظر
هر چند این روایات از نوع روایات سبب نـزول شـناخته  ،باشدد بن ولید میانتخاب خال
از بنـابراین، اولـین دسـته  را بررسی نمـودات تعیین مصداق آنتوان ذیل رواینشد، اما می

 کند. میرا مصداق اولی االمر معرفی روایات اهل سنت، فرماندهان منتصب پیامبر 
از بخاری، مسلم، ابوداوود، ترمذی، نسایی، ابـن اول را به نقل  ۀسیوطی روایات دست

جریرطبری، ابن منذر، ابن أبی حاتم و بیهقی از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس نقـل 
از   دوم را از ابن جریر و ابـن أبـی حـاتم ۀو روایات دست ،)۱۷۶ /۲  :۱۴۰۴سیوطی، (کند می

 .)۱۷۶ /۲ :۱۴۰۴، (هموکند طریق ُسّدی نقل می
 ذکر است این افراد از تابعین هستند و در پذیرش این روایات باید تأمل نمود. الزم به 

 لی االمرم بردن از فرد خاص برای مصداق او نا ۶-۲
را مصداق این آیه معرفی  سکانی ذیل نقل دو دسته روایت علینخستین بار ح

ل از اول روایات به نق ۀطور که در بخش روایات سبب نزول آمده، دست همان کندمی
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اولـین  سـفارش شـده کـه علـی ن قیس به اطاعت از شریکان پیامبرسلیم ب
 منینؤدوم به نقل از تنی چند از تابعین به تبیین جایگاه امیرالمـ ۀآنهاست و دست
 تبوک اشاره دارد. ۀدرغزو  راحتی به خاطر عدم همراهی پیامبرپس از ابراز نا

 رپیامبتطبیق اولی االمر بر چند نفر از اصحاب  ۶-۳
طبری یک روایت از عکرمـه نقـل کـرده و مصـداق اولـی االمـر را ابـوبکر و عمـر 

و جابر بن عبـد   کعبی ثعلبی سه روایت از أبی شریح ،)۹۵ /۵  :۱۴۱۲طبـری، (دانسته است 
و  کند که در اولی ابوبکر و عمر به عنوان وزیِر زمینـی پیـامبرالّله و سفینة نقل می

ارگانه و در روایت سوم به کمک کردن ابوبکر و عمر و عثمان در روایت دوم خلفاء چه
 اند.  در ساخت مسجد اشاره شده و ایشان مصداق اولی االمر معرفی شده

 صحابه مصداق اوالی االمر ۀهم ۶-۴
ثعلبی به نقل از عطاء و بکر بن عبد الّله المزنی، مصداق اولـی االمـر را مهـاجران و 

کنـد کـه نقل می در تایید آن، دو روایت از پیامبرو  کندانصار و تابعین معرفی می
هدایت  ۀد و تبعیت از هر یک از ایشان مایاندر روایت اول صحابه به ستارگان تشبیه شده

انـد کـه جلـوی فسـاد غـذا را باشد و در روایت دوم صحابه به نمک غذا تشبیه شدهمی
   .)۳۳۴ /۳  :۱۴۲۲ثعلبی، (گیرد  می

 ن دین شناسعالمان و فقیها ۶-۵
روایت از طرق مختلف به نقـل از  ۵کند که طبری یازده روایت در این باب نقل می

مجاهد، دو روایت از عطاء بن سائب، یک روایـت از أبـی نجـیح، یـک روایـت از ابـن 
 /۵  :۱۴۱۲طبـری، (عباس، یک روایت از حسن، یک روایت از أبی العالیه نقل شده است 

 .)۹۵و  ۹۴
جابر بن عبد الّله و حسن و ضحاك و مجاهد و مبـارك بـن فضـالة و  ثعلبی به نقل از

ل کـه بـه مـردم معـالم دینشـان را و علماء اهل دین و فضـ ءإسماعیل بن أبی خالد، فقها
کنند، افراد واجب االطاعِت معرفی آموزند و آنها را امر به معروف و نهی از منکر می می

روایتی از ابن عباس با این مضـمون کـه اسـاس و برای این ادعا  دانداین آیه می شده در
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دین و فرائض آن بر عقل بنا نهاده شده و تالش عالم بر جهاِد مجاهد افضل است استناد 
 .)۳۳۴ /۳  :۱۴۲۲ثعلبی، (نموده است 

 اند. را ادا نموده ]عدل [حاکمان بر حقی که امانت الهی  ۶-۶
ر مطرح شده، پس اولـی االمـر گوید، از آنجا که بحث امزمخشری ذیل این آیه می

و در عـرض اطاعـت باید حاکم باشد و از آنجا که اطاعت بدون هیچ شرطی قید شـده 
کند پس حاکم باید بـر خطا و اشتباه نمی  الله قرار گرفته و رسول الله رسول

 .)۵۲۴ /۱  : ۱۴۰۷زمخشری، (را داشته باشد   الله های رسول حق باشد و ویژگی
روایـت بـا مضـمون لـزوم اطاعـت حـاکم در معـروف و نهـی از  ۲۵سیوطی حدود 

  .)۱۷۶-۱۷۸ /۲  :۱۴۰۴سیوطی، (کند اطاعت ایشان در معصیت نقل می

 آراء مفسران اهل سنت با توجه به سیر تاریخی. ۷
پس از بررسی و دسته بندی روایاتی که به نوعی تعیین کننـده مصـداق اولـی االمـر 

رین اهل سنت را بر حسـب سـیر تـاریخی و تحـوالت راز و فرود نظریات مفسهستند، ف
آثار تفسـیری مطـرح شـده، بسیاری از این آراء در نخستین  ،زمانی بررسی خواهیم نمود

بـرای مثـال،  ادله نقلی یا عقلـی آن مطـرح نمـودهلف رای برگزیده خود را با ذکر ؤ اما م
در نهایـت نظـر  ح نمـوده ودسته روایت طـر  ۵طبری در قرن پنجم نظریات رایج را ذیل 

ای که در ادامه  پنج نظریهاز میان نظریات مطرح شده،  خود را بیان نموده است ۀبرگزید
باشد، لذا شاخص ترین فرد موافق هر نظریه بـا آراء می ۀهم ۀدر بردارندشود، مطرح می

 توجه به سیر تاریخی معرفی خواهد شد. 

 امراء مسلمین. ۸
عت از ایشـان در ا،که عموم مردم دعوت به اطستنداولی االمر، پیشوایان مسلمانان ه

 که امر به معصیت خداوند نکنند.  البته به شرط آناند، شان شدهامر و نهی
طبری ضمن بیان اقوال مختلف در بیان مصداق اولی االمـر، در نهایـت ایـن قـول را 
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، ابـن ٣ران، میمون بـن مهـ٢، ابن عباس١ترجیح داده و عالوه بر ذکر روایاتی از ابوهریره
لزوم اطاعـت از  ٧و نافع ٦در ارتباط با این قول، با نقل روایاتی از ابوهریره ٥و ُسّدی ٤زید

 امراء را بیان داشته است و آن را منطبق بر قول مرجح خود دانسته است. 

 خلفای راشدین. ۹
و یـا  ] ابوبکر، عمر، عثمـان و علـی [طبق این دیدگاه اولی االمر خلفای راشدین 

که در برخی از روایات مورد اسـتناد نسـبت ایشـان بـا پیـامبر  باشندتن از ایشان می چند
فـت أسـر بـه بـدن، تمثیـل ر  ۀ، رابطمانند وزیران زمینی پیامبرهایی  با تمثیلی 

 بیان شده است.  و نوح و تمثیل عمر به موسی و عیسی ابوبکر به ابراهیم
و  ١٠، جابر بن عبداللـه٩، ابو شریح کعبی٨کرمهثعلبی این نظر را با بیان روایاتی از ع

و  ء، علمـا١٢اصـحاب پیـامبراو برای آراء دیگر همچـون  بیان کرده است ١١سفینه
                                                 

 . هم األمراء: قال. ١
 . ةیالسر  یف یإذ بعثه النب یس السهمیعبد الله بن حذافة بن ق یة نزلت فیأن هذه اآل . ٢
 .  یا علی عهد النبیأصحاب السرا. ٣
 . نیهم السالط. ٤
 . الخ ،...اسریها عمار بن یو ف، دیها خالد بن الولیة علیسر بعث رسول الله : یعن السد. ٥
فاسمعوا لهـم ، کم البر ببره و الفاجر بفجورهیلیف، والة یکم بعدیلی" س: قال یأن النب، رةیهر  یعن أب. ٦

 . هم"یو إن أساءوا فلکم و عل، و صلوا وراءهم فإن أحسنوا فلکم و لهم، کل ما وافق الحق یعوا فیو أط
ة یؤمر بمعصیما أحب و کره إال أن ی" علی المرء المسلم الطاعة ف: قال،  یعن النب، نافع عن عبد الله. ٧

 . ة فال طاعة"یفمن أمر بمعص
 . الّله عنهما یاألمر منکم أبو بکر و عمر رض یأول: فقال عکرمة. ٨
ن یر یـوز  یبکر و عمر إن لـ یأب ین من بعدیاقتدوا باللذ«: قالأن رسول الّله  یح الکعبیشر  یعن أب. ٩

و همـا »! األرض أبو بکر و عمـر یو ف، لیکائیل و میالسماء جبرئ یاألرض أما ف ین فیر یز السماء و و  یف
قـال ، سـییم و عیبکـر کمثـل ابـراه یا بالرأفة فمثـل أبـیالدن یبمنزلة الرأس من الجسد! و مثلهما ف یعند
ُه ِمنِّ  یَفَمْن َتِبَعنِ : میإبراه هُ : سییو قال ع. یَفِإنَّ ْبُهْم َفِإنَّ و مثل عمر کمثل موسی و نوح . ةیْم ِعباُدَك اآل ِإْن ُتَعذِّ

َنا اْطِمْس َعلی: قال موسی ْمواِلِهْم   َربَّ
َ
ْرِض ِمَن اْلکاِفرِ : و قال نوح. أ

َ
 . اراً یَّ َن دَ یَربِّ ال َتَذْر َعَلی اْأل

و  بکـر و عمـر یأبـ یأربـع فـ یف یأمت یف یالخالفة بعد«: قال رسول الّله : جابر بن عبد الّله قال. ١٠
 . »یعثمان و عل

ثـم ، جاء أبو بکر بحجر فوضـعه، المسجدلما بنی رسول الّله : قالنة مولی رسول الّله یعن سف. ١١
 . یهؤالء والة األمر من بعد: ثم جاء عثمان بحجر فوضعه فقال، جاء عمر بحجر فوضعه

: قـالرسـول الّلـه  إّن : و عن الحسن ،»تمیتم اهتدیهم اقتدیّ کالنجوم بأ یأصحاب«:  ّی قول النب. ١٢
 . »الطعام فلما ذهب فسد الطعام یالناس مثل الملح ف یف یمثل أصحاب«
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تی ذکـر روایـا ٤و حاکمان ولو فاجر باشند ٣، حاکمان برحق٢ها ، فرماندهان سریه١ءفقها
را بـا دیـد آراء  ۀی خود را اعالم نکرده، گویـا ثعلبـی همـأنموده اما به صورت صریح ر 

 .)۳۳۳-۳۳۶ /۳ :۱۴۲۲ثعلبی، (قبول در تفسیر خود بیان نموده است 

 حاکمان برحق. ۱۰
حاکم از آنجا که دستور دادن و حکم کردن به دست اوست، اولی االمر است 
و از آنجا که آیه اطاعت از اولی االمر را بدون هیچ شرطی در عرض اطاعت خدا 

ادای حق و اجرای عدل موافـق خـدا و رسـول و رسول آورده، اولی االمر باید در 
 باشد. 

هایی  بـر نظریـه ٥مسلمة بن عبـدالملک زمخشری این نظریه را با استناد به روایتی از
                                                 

عـرف بالعقـل و یو رّبنـا ، علی العقل و فرضـت الفـرائض علـی العقـل ین بنیأساس الد«: قال ابن عباس. ١
من [بـر] العاقـل  و لمثقال ذّرة، ر عقلین بغیع المجتهدیو العاقل أقرب إلی ربه من جم، ه بالعقلیتوسل إلی

 . »أفضل من جهاد الجاهل ألف عام
اء العرب و کان معـه یمن أح یة إلی حیسر  ید فیخالد بن الولبعث رسول الّله «: عن ابن عباس قال. ٢

 . »الخ... اسریعمار بن 
ـَه : لقولـه، ةّیـالرع ین لما أمـروا بـأداء األمانـة فـیهم األمراء و السالط«: دیرة و ابن ز یو قال أبو هر . ٣ ِإنَّ اللَّ

ماناِت ِإلییَ 
َ
وا اْأل ْن ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
ْهِلها  أ

َ
 . »ة] بحسن الطاعة لهمی[أمرت الرع أ

 یقام نب یاء فإذا مات نبیل کانت تسوسهم األنبیإسرائ یإن بن«: قال رسول الّله «: رة قالیهر  یعن أب. ٤
ف نصـنع؟ یـو ک: قالوا. کثر]یخلفاء [و  کونیکون بعدك؟ قال یفما : فقال رجل ،»ینب یس بعدیو انه ل
علقمة بـن وائـل عـن  ،»لکم یهم مالهم فإن الّله سائلهم عن الذیو أّدوا إل، عة األول فاألولی[أدوا] ب: «قال
، سألوننا حّقهمیمنعوننا حّقنا و ینا أمراء یت إن کان علیأ رأ: سألهیو رجل  سمعت رسول الّله : ه قالیأب

ْلُتْم یْ هم ما حّملوا َو َعلَ یعوا فإّن علیاسمعوا و أط«: فقال رسول الّله  : إمامـة قـال یو عن أب ،»ُکْم ما ُحمِّ
الرکـاب  یناقتـه فـدعا فـ یعنـیو هـو علـی [الجـدعاء] «: حجة الوداع یف: قولیسمعت رسول الّله 

ما تعهد : سفقال قائل من طوائف النا -طول بها صوتهی -أ ال تسمعون؟: سمع الناس فقالیل: قال. »تطاولی
عـوا یاعبدوا ربکم و صّلوا خمسکم و صوموا شـهرکم و أّدوا زکـاة أمـوالکم و أط«: ا رسول الّله؟ فقالینا یإل
ا معـاذ أطـع کـل ی«: قال رسول الّله : مکحول عن معاذ بن جبل قال ،»األمر تدخلوا جنة ربکم یأول
رة أّن رسـول یـهر  یصالح عن أب یأب هشام عن ،»یر و صل خلف کل إمام و ال تسّبّن أحدا من أصحابیأم

کـّل مـا  یعـوا فـیکم البر ببّره و الفاجر بفجوره فاسمعوا لهـم و أطیلیوالة ف یکم بعدیلیس«: قالالّله 
 . »همیوافق الحّق و صّلوا وراءهم فإن أحسنوا فلکم و لهم و إن أساءوا فلکم و عل

ولِ : قوله یألستم أمرتم بطاعتنا ف «:مسلمة بن عبد الملك قال له. ٥
ُ
ْمِر ِمْنُکْم  یَو أ

َ
س قـد نزعـت یألـ: قـال ،اْأل

ُسوِل  ْی َش  یَفِإْن َتناَزْعُتْم فِ : عنکم إذا خالفتم الحق بقوله ِه َو الرَّ وُه ِإَلی اللَّ  . »ٍء َفُردُّ
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انـد تـرجیح داده اسـت و علمای دینـی بیـان کـرده ١ها که اولی االمر را فرماندهان سریه
 .)۵۲۴ /۱  :۱۴۰۷زمخشری، (

 سلطان و عالِم دین شناس. ۱۱
ا که در آیه از تعبیر امر استفاده شده، مقصود امر حکومت اسـت، لـذا اولـی جناز آ

ی و از آنجا در بروز نزاع به اولی االمر ارجاع داده شده، پـس اولـ شداالمر باید حاکم با
 و یا اینکه هر دو صفت را با هم داشته باشد.  االمر باید عالم دین شناس باشد

گانـه، ضـرب درهـم و  تسـتری در امـور هفـت قرطبی اطاعت از سلطان را به نقل از
نمـاز جمعـه و عیـدین و جهـاد بـر  دینار، تعیین وزن و پیمانه، احکام، حـج و برگـزاری

 ایشـان راامراء زمـان خـود اطاعـت مطلـق خطا از  ۀو سپس با توجه به مالحظ شمرد می
ن سـخ و شرعی دیگر را جـایز دانسـته اسـت جایز ندانسته، اما جنگیدن و برخی احکام

 ]اجرای عـدل[به این مضمون که در صورت ادای امانت  خود را با نقلی از امام علی
سپس روایات متعددی به نقـل از  ٢مردم موظفند از ایشان اطاعت کنندتوسط حاکمان، 

شمارد و علت نـام بـردن از صحابه و تابعین نقل کرده و وجه مشترک آنها را علم بر می
ها را بیان مصادیق تبعیـت از عـالم دیـن شـناس بـر  سریه افرادی چون خلفا و فرماندهان

 ۀو ائمـ مـورد اینکـه مصـداق اولـی االمـر علـیاو همچنین نظـر شـیعه در  شمرد می
بنابر این قرطبـی  ٣کند ر مخالفت با قول مشهور رد میباشند را به خاطمی معصومین

-۲۶۳ /۵  :۱۳۶۴قرطبـی، (گیرد  مر حاکمان و عالمان دینی را در بر میاالمعتقد است اولی 
۲۵۹(. 

گیـرد  ابن کثیر نیز مانند قرطبی، معتقد است اولی االمر حاکمان و عالمـان را در بـر مـی
                                                 

ه و من عصان« یعن النب. ١ ه، و من  یمن أطاعنی فقد أطاع اللَّ ری فقد أطـاعنی و یطع أمیفقد عصی اللَّ
 به نقل از حدیث ابوهریره. » یری فقد عصانیعص أمیمن 

فـإذا فعـل ، األمانة یؤدی -و، حکم بالعدلیحق علی االمام أن : «أنه قال طالب یبن أب یعن عل یرو. ٢
 ». ثم أمر بطاعته، العدل -الن الله تعالی أمرنا بأداء األمانة و، عوهیطین أن یذلك وجب علی المسلم

ِه و لو کان کذلك ما کان لقوله و األئمة المعصومون یاالمر عل یبأولو زعم قوم أن المراد . ٣ وُه ِإَلی اللَّ : َفُردُّ
ُسوِل)َو  فإن قوله عنـد هـؤالء هـو المحکـم علـی ، االمر یأول -قول فردوه إلی االمام ویبل کان ، معنی ،الرَّ

 . ه الجمهوریهذا قول مهجور مخالف لما عل -و. السنة -الکتاب و
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عالمـان بـر ایـن موضـوع باید به سنت ایشان مراجعه کرد و  زیرا در دوران پس از پیامبر
 ١د.کناهل سنت نقل می ۀاو برای ادعای خود احادیثی چند از کتب ست احاطه دارند

 اصحاب اجماع اصحاب حل و عقد. ۱۲
اطاعت ذکـر نشـده اسـت، پـس  ۀنکته که در آیه قید و شرطی دربار با توجه به این 

اولی االمر مصون از خطا هستند و چون در ایـن زمـان معرفـت معصـوم و دسترسـی بـه 
که همـان اجمـاع اهـل حـل و  از معصومایشان امکان پذیر نیست، مصداق دیگری 

 ی این افراد حجت است. أ، و ر باشدد آیه میعقد است مرا
سابق و نظریه شیعه،  ۀفخر رازی تبیین شده و چهار نظری این نظریه به تفصیل توسط

 .)۱۱۴-۱۱۲/ ۱۰ :  ۱۴۲۰(فخرالدین رازی، نقد و رد شده است 

 جمع بندی. ۱۳
سـازد کـه اندیشـمندان تـالش بررسی سیر نظریات این موضوع را به ذهن متبادر می

ای کلـی اند، با استفاده از روایات موجود که مصادیق شخصـی دارنـد، بـه قاعـدهردهک
رسد پایه و خاستگاه سخن فخر رازی که اولی االمر را دست یابند، در نهایت به نظر می

ارغ از مصـادیقی داند که اطاعت بی شرط را در پی دارد، فـدارای نوعی از عصمت می
، و در ه سـازگارتر و بـه قـول آیـه احسـن تأویـل اسـتکه برای آن برشمرده با فضای آیـ

 مناسبات مسلمانان چاره سازتر است. 
                                                 

هم یفلما خرجوا وجد عل، هم رجال من األنصاریة و استعمل علیسر  بعث رسول الّله«: قال، یعن عل. ١
 یاجمعـوا لـ: قـال. بلـی: ؟ قـالوایعـونیأن تط س قد أمرکم رسـول الّلـهیأل: فقال لهم: قال، ء یش یف

فقـال : قـالدخلوها یفهّم القوم أن : قال، کم لتدخلنهایعزمت عل: ثم قال، هیثم دعا بنار فأضرمها ف، حطبا
فـإن أمـرکم أن ، فال تعجلوا حتی تلقوا رسول الّله، إنما فررتم إلی رسول الّله من النار: لهم شاب منهم

لو دخلتموهـا مـا خـرجتم منهـا «فقال لهم ، فأخبروه فرجعوا إلی رسول الّله: قال، تدخلوها فادخلوها
 . »األعمش بهث ین من حدیحیالصح یأخرجاه ف، »المعروف یإنما الطاعة ف، أبدا

ما لم ، ما أحب و کرهیالسمع و الطاعة علی المرء المسلم ف«قال ، و قال عبد الّله بن عمر عن رسول الّله
 یـرابـن کث. ی القطـانیـحیث یو أخرجـاه مـن حـد» ة فال سـمع و ال طاعـةیفإذا أمر بمعص، ةیؤمر بمعصی

، چـاپ اول،  ینشـمس الـد ینسـمحمـد ح، یـقتحق، یمالقـرآن العظـ یرتفس؛ بن عمرو یلاسماع، دمشقی
 ). ۳۰۱-۳۰۴، ص: ۲ ، ج  ق ۱۴۱۹( یضونمنشورات محمدعلی ب، یةدار الکتب العلم: یروتب
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  گیری تیجهن

های نخستین برخی صحابه و تابعین تـالش در همان دهه پس از رحلت پیامبر
مشاهده کرده بودند، یا از  ا منطبق با آنچه در عصر رسول خداکردند، آیات قرآن ر 

با گذشت زمان برخی آیات به دلیـل محتـوای  یر و تبیین کنندشنیده بودند، تفسصحابه 
نساء که  ۀسور  ۵۹ ۀآی ت و تفاوت آراء در آنها ظاهر گشتآن بیشتر مورد توجه قرار گرف

باشـد مفسـرین اهـل است یکی از این آیـات مـیختهبه معرفی افراد واجب االطاعة پردا
کـه  ایشان راصحابه و تابعین اقوال ثیر پذیری از فضای حاکم و اعتماد به قول أسنت با ت

باشـد را مـی امراء در عصـر رسـول خـدا انتخاب ۀحاکی از نزول این آیات در بار 
را بـه صـورت محـدود یـا  مصـادیق آن ۀعصر دالیلی به آن افزوده و دایر  پذیرفته و در هر

 . انددر برخی موارد به بیان صفات اولی االمر پرداخته اند ونامحدود تبیین کرده
اولی االمـر از نظـر طبـری امـراء مسـلمین، از نظـر ثعلبـی خلفـاء راشـدین، از نظـر 
زمخشری حاکمان برحق، از نظر قرطبی و ابن کثیر سلطان و عالم دین شناس و از نظـر 

 باشد.  فخر رازی اصحاب حل و عقد می
ز آن سیر تحول آراء علماء اهل سنت پس از روی کار آمدن حاکمان متعدد حاکی ا

هـر چنـد در  ،توانـد بـر هـر حـاکمی تطبیـق یابـدنص بدون قید این آیـه نمـیت که اس
هایی از زمان تالش شده، به کمک برخی روایات برساخته ذیل این آیـه حکومـت  برهه

ز طرفـی ا گونـه اعتـراض و انتقـاد گرفتـه شـود حاکمان جور توجیه شده و جلـوی هـر
و زمان نزدیک به حضور  براممحدود کردن مصداق اولی االمر در عصر حضور پی

رو افرادی چـون  برد، از اینال میؤ قرآن را زیر س ۀایشان، راهگشا بودن دستورات جاودان
اند آیه را از قیود زمانی و مکانی پیراسته کنند و مفهـوم جدیـدی فخر رازی تالش کرده

 برشرط برای افرادی هم ردیف پیـام ارائه دهند و از آنجا که اطاعت آیه بدون هیچ
اجمـاع را طراحـی  ۀقاعـدبیان شده و این عصمت در افراد هم عصر ایشان دیده نشده، 

 اند. نموده
بر خالف تعدد و سیر تحول آراء در اهل سنت علماء شیعه همچون قمی، عیاشـی، 

هـایی  ویزی بـا انـدک تفاوتفرات کوفی، شیخ طوسی، طبرسـی، عالمـه بحرانـی و حـ
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و بـه انتقادهـای  اند صداق اولی االمر معرفی نمودهرا م و فرزندان ایشان منینؤامیرالم
 اند. اهل سنت نیز پاسخ داده

باشد، چرا  االمر باید شخصی با صفات پیامبر اولیاست که سخن این  ۀخالص
است و آیات و روایـات متعـدد گـواه نهـی  که اطاعت او عطف به اطاعت پیامبر

این آیه  مشمول ،نه حاکمان و نه عالمان از اطاعت در معصیت دارد، بنابراین پیامبر
تطهیر از هر نـوع رجـس مبـری  ۀکه به اذن الهی و به حکم آی نخواهند بود، مگر کسانی
 و خاندان او نخواهند بود.  منینؤباشند، و ایشان جز امیرالم

 نامه کتاب
، چـاپ  الـدین ، تحقیق، محمد حسین شمستفسیر القرآن العظیم ،ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو .۱

  .۱۴۱۹دار الکتب العلمیة، منشورات محمدعلی بیضون،  ،اول، بیروت
، چـاپ اول،  قمسسـة البعثـةؤ لدراسـات االسـالمیة م، قسم االبرهان فی تفسیر القرآن ، بحرانی، سید هاشم .۲

 . ۱۴۱۶،   بعثت بنیاد ،  تهران
 ،، چـاپ اول، بیـروت لله محمود شحاتهعبد ا  ،، محققتفسیر مقاتل بن سلیمان ، بلخی، مقاتل بن سلیمان .۳

 . ۱۴۲۳دار إحیاء التراث، 
الرحمن المرعشـلی، چـاپ محمد عبـد ،، تحقیقأنوار التنزیل و أسرار التأویل ، بیضاوی، عبدالله بن عمر .۴

 . ۱۴۱۸،   ث العربیدار احیاء الترا ،   اول، بیروت
دار  ،، چاپ اول، بیروتان عن تفسیر القرآنالکشف و البی ، ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم .۵

 . ۱۴۲۲،  إحیاء التراث العربی
مؤسسه آل البیت الحیـاء  ،، چاپ اول، بیروت تفسیر الحبری ،  حبری کوفی، ابو عبدالله حسین بن حکم .۶

 . ۱۴۰۸التراث، 
چاپ اول،  ، محمد باقر محمودی ،، تحقیقشواهد التنزیل لقواعد التفضیلید الله بن احمد، عب حسکانی .۷
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،  دار الکتـاب العربـی ،، چـاپ سـوم، بیـروت الکشاف عن حقائق غوامض التنزیـلمحمود،  ،زمخشری .۸
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،  کتابخانه آیـة اللـه مرعشـی نجفـی،  ، چاپ اول، قمالدر المنثور فی تفسیر المأثور ،سیوطی، جالل الدین .۹
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۱۳۷۲ . 



 

 

قین
فری

ی 
روای

یر 
فاس

در ت
مر 

 اال
ولی

ق ا
صادی

ۀ م
ایس

مق

۹۷ 
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 . ۱۳۶۴انتشارات ناصر خسرو،  ،تهران
حسین درگاهی، چاپ  ،تحقیق ، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبمحمد بن محمدرضا،  ،قمی مشهدی .۲۱

 . ۱۳۶۸سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی،  ،اول، تهران
دار الکتاب،  ، قم ، ، چاپ چهارم سید طیب موسوی جزایری ،، تحقیق تفسیر قمی ،  قمی، علی بن ابراهیم .۲۲
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