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مقدمه

مقدمه

ن مسئلهیی. تب۱
از ، همة امامانو عصمتاثبات امامتيه برایکه عالمان امامياتیاز آيکی

ا یـ» األمـرياولـ«ة یاز سوره نساء است که به آ۵۹فه یه شریآ، اندآن بهره جسته
افته است.یشهرت » اطاعت«

ََّ َو َأطيُعـوا الرَُّسـوَل َو  يفْم فَـِإْن تَنـاَزْعُتمْ کُ ِمـنْ األمـراويل أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا ا
َِّ َو الرَُّســوِل ِإْن   َِّ َو اْليَــْوِم اْآلِخــِر ذلِــکُ َشــْيٍء فَـــُردُّوُه ِإَىل ا ِ َخــْريٌ َو کَ ْنــُتْم تـُْؤِمنُــوَن 

َْويالً  ١.َأْحَسُن 

، بعـديدر عصـرهاونیاعـم از صـحابه و تـابعبیتاهلتب کروان میپ
که بیتاهلو امبریپات یرواوهیبا استناد به داللت آ، هیدانشمندان امام

ة یـبر انحصـار نـزول آ، سنت ثبت شدهمنابع اهليو برخهیامامعهیدر منابع ش
د یتأک، آنانو عصمته بر امامتیو داللت آبیتاهلدربارة امامان ، ادشدهی

و رفتهیدگاه را نپذین دیاسنتاهلمتکلمان ومفسران، اما اکثر محدثان؛ اندهکرد
انحصار يق در صدد است به بررسین تحقیاند. اان داشتهیبيگریدهاياحتمال
ن یـرا در ابیـتاهلروان مکتـب یل پیپرداخته و دالبیتاهله به یمراد آ
ات و ادله مخالفان بپرازد.یمدعيو به نقد و بررسن نمودهیینه تبیزم

.۵۹: نساء.١



۱۸ألمرااوليیهآ

قینه تحقیشی. پ۲
انـد نقل کردهيعبدالله انصاربنره از جابین و مفسران امامجمعي از محدثا

ق یتقاضا نمـوده تـا مصـاداز رسول خدا، ه مورد نظریپس از نزول آيکه و
بـر امبریرا که خداوند اطاعت آنان را در کنار اطاعِت خدا و پ» األمراولي«

ان انـد کـه آنـخبـر دادهيبـه وامبریـکننـد. پيمعرفـ، مؤمنان واجب کرده
از امبرند. رسول خدایپس از پياسالمو رهبران امتامبرینان پیجانش

ن نفـر یآخـروطالـبياببنيان داشتند که نفر اول آنان علـیبوآنان نام برده
١ست.ن این حجت خدا در زمیباشد که آخريم(ع)موعوديامام مهد، آنان

ودانسـتهگرتیهـداوشدهتیهدايمر را افراداأليق اولیمصادامبریپ
اند.همة مسلمانان الزم شمردهيآنان را براتیرش والیپذ

 دربارة خـود دانسـتهیز نزول آینبیتاهلامامان 
ً
، تیـو از واله را اختصاصا

ش را یاز خويرویپ، هین آیبا استناد به اواندخود سخن گفتهعصمتوطهارت
اند.بر همه مسلمانان واجب دانسته

مر األيدربارة مصداق اولسنتاهلو دانشمندان شیعه، بتیپس از عصر غ
ه یدانشمندان تسنن نزول آياند. برخپرداختهيبه بحث و بررس، نظرة موردیدر آ

افراد و ، ب به اتفاق آنانیاما اکثر قر، انددانستهبیتاهلمخصوص امامان را 
، از آنانياند. شمارکردهياألمر معرفيرا به عنوان مصداق اوليگریديهاگروه

امـا عصـمت، اندرفتهیاألمر نپذيرا به عنوان مصداق اولبیتاهلبا آنکه امامان 
اند.د قرار دادهییاألمر را مورد تأياول

اتفـاقبیتاهله دربارة امامان یه بر اختصاص نزول آیامامعهیعالمان ش
، یـياألمـر در آثـار روايق اولـیش را دربـارة مصـادیخـوينظرهـاو نظر دارند

 و چگونگخود ارائه کردهيو کالميریتفس
ِ
صـمتو عه بـر امامـتیداللت آي

ةعه درباریدآمده توسط عالمان شیاند. آثار پدقرار دادهياألمر را مورد بررسياول
:م نمودیبه سه دسته تقستوان ميه رایآ

.۵۶-۵۴ص؛کفایة األثري؛ قمخزاز/ ۲۵۳ص،۱ج؛کمال الدین؛ صدوق.١
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، يخیبــه لحــاظ تــارهاریتفســن یــاســت. ایــيرواهايریتفســ، اولةدســت
مورد نظر بحث شده است.ةیآدرباره، است که در آنين آثاریتريمیقد

کـه از رسـول ياتیـو رواه را طـرح نمـودهیـآ، یيرواهايریتفسفسران در م
و از کردهبیانه یل آیذ،اندافتهیه یآدر سبب نزولو امامان معصومخدا
١،ير قّمـیماننـد تفسـياند. آثـارکردهيخوددار، اتیه و روایل آیه و تحلیتجز

٥،ير صـافیتفسـ٤،هات الظـاهریاآللیتأو٣،ياشیر عیستف٢،ير فرات کوفیتفس

اند.هو... از آن جمل٨ر کنز الدقائقیتفس٧،نیر نورالثقلیتفس٦،ر برهانیتفس
ه و یـمـورد تجز، هیآ، هاریتفسن یاست. در اياجتهادهايریتفس، دومةدست

؛ آن صـورت گرفتـه اسـتدربـارهيمتنوعيدالليهال واقع شده و بحثیتحل
که اطـاعتش واجـب ياألمرياز وجود اوله داللت دارد که زمانیآ: نکهیمانند ا
 رویـپةالزمواألمر واجب استيشناخت اول، ستینيخال، است

ِ
مطلـق از ي

األمر است.ياولعصمت، هیاألمر در آياول
الجـوهر ١١،متشـابه القـرآن١٠،انیـجمـع البم٩،انیـر تبیتفس: ماننديآثار

آید.ميبه شمارتفسیرهان دسته از یاوو... جز١٤ر نمونهیتفس١٣،زانیالم١٢،نیالثم

.۱۴۱، ص۱؛ جتفسیر قميي؛ قمابراهیمبنعلي.١

.۱۱۱-۱۰۸، ص۱ج؛تفسیر فرات کوفيي؛ کوفمیابراهبنفرات.٢

.۲۴۷-۲۴۶، ص۱؛ جتفسیر العیاشيي؛ اشیعمسعودمحمدبن.٣

.۱۴۲-۴۰، ص۱ج؛تأویل اآلیات الظاهرهي؛ استرآبادالدین عليشرف.٤

.۴۶۵-۴۶۲، ص۱ج؛تفسیر صافيي؛ شانض کایفمحسن .٥

.۱۱۵-۱۰۳، ص۲ج؛تفسیر برهاني؛ بحران.٦

.۵۰۸-۴۹۵، ص۱ج؛تفسیر نور الثقلیني؛ زیحوعبدعلي.٧

.۴۵۱-۴۳۷، ص۳؛ جتفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبي؛ مشهدمحمد.٨

.۲۳۶، ص۳؛ جالتبیان في تفسیر القرآني؛ طوسحسن محمدبن.٩

.۱۰۰، ص۳ج؛مجمع البیان؛ يطبرسحسنبنضلف.١٠

.۴۹، ص۲ج؛متشابه القرآن؛آشوبشهرابن.١١

.۵۸، ص۲؛ جالجوهر الثمین في تفسیر الکتاب المبین؛ شبرسیدعبدالله.١٢

.۳۹۱-۳۸۸، ص۴ج؛المیزانیي؛ طباطبامحمدحسین .١٣

۱۱۱،۱۱۳صصـ؛آیات والیت در قـرآن/ همو،۴۴۳-۴۳۴، ص۳ج؛تفسیر نمونهي؛ رازیمکارم شناصر .١٤

.۱۲۶-۱۱۵و 



۲۰ألمرااوليیهآ

و عصـمته بـر امامـتین آثار داللت آیاست. در ايآثار کالم، سومةدست
قـرار گرفتـه يد بررسـمـورامبریـپبیتاهلگانه از امامان دوازدهةهمه جانب

فـي يالشـاف١،الفصـول المختـاره: ازانـد عبارتن آثـاریاز ایيهااست. نمونه
٥،نیقـیکشـف ال٤،کشـف الصـدقنهج الحـق و٣،ب المعارفیتقر٢،هاإلمام

معــالم ١٠،ریالغــد٩،المراجعــات٨،دالئــل الصــدق٧،احقــاق الحــق٦،نیالفــ
١٣.د المراجعاتییتشو١٢هاإلمام١١،نیالمدرست

، »زانیـالم«در يیدانشمندان مانند عالمـه طباطبـاير برخیاخيهادههدر
يرازیمکارم شالله آیت،»مواهب الرحمن«ر یدر تفسيسبزواريدعبداالعلیس

ر یتفسـ«در يآملـيجـواداللـه آیت،»در قرآنتیات والیآور نمونهیتفس«در 
انـد. در قـرار دادهيورد بررسـمـيشـتریل بیة مورد نظـر را بـا تفصـیآ، »میتسن
ر در آمـده اسـت. آثـار یه به رشته تحریآدربارهز یدو مقاله نيکیر یاخيهاسال
؛ ز داردیـنیيهايکاسـت، رغم برخورداربـودن از مباحـث سـودمنديعلادشدهی

:ازجمله
؛هیاز مفردات آکامل و معناشناسانهي. عدم گزارش۱
؛هیات مرتبط با آیگر روایدوات سبب نزولیاز روايجامعي. فقدان بررس۲

.۱۱۸ص؛الفصول المختاره؛ دیمفشیخ .١

.۲۵۷، ص۲ج؛الشافي في االمامةي؛ دمرتضیس.٢

.۱۹۱ص؛تقریب المعارفي؛ ابوالصالح حلب.٣

.۲۰۴-۲۰۳ص؛نهج الحق و کشف الصدقي؛ عالمه حل.٤

.۳۹۶ص؛کشف الیقینهمو، .٥

.۳۶۴و ۲۹۵، ۲۹۱، ۲۸۱، ۱۳۶، ۱۰۳، ۶۵ص؛ صالفینهمو، .٦

.۴۲۷-۴۲۶و۴۲۴، ۱۱۹، صص۳؛ جاحقاق الحقي؛ شوشتر.٧

.۲۲۱، ص۴ج؛دالئل الصدق؛ مظفرمحمدحسن .٨

.۱۰۴-۱۰۳ص؛المراجعات؛ نیالدشرفعبدالحسین .٩

.۳۸۹، ص۱۰و ج۳۹۵-۳۳۶، ص۱ج؛الغدیري؛نیامعبدالحسین.١٠

.۵۷۳-۵۷۲و ۵۰۷-۵۰۶، ۲۷۷، ۲۲۷-۲۲۵، صص۱ج؛معالم المدرستیني؛ عسکرسیدمرتضي .١١

.۱۶۶ص؛اإلمامةي؛ النیم.١٢

.۳۵۳، ص۱ج؛تشیید المراجعاتهمو، .١٣



۲۱مقدمه

؛األمرياوله بر عصمتیاز داللت آي. عدم ارائه بحث کامل۳
؛األمريشناخت اوليهااز راهي. فقدان گزارش جامع۴
ينظرهـانقـد وعهیدگاه مخالفان نظـر شـیاز دي. عدم ارائه گزارش کامل۵
؛آنان

و نقد آن.عهیدگاه شیواردشده بر دهايهشبهاز ي. فقدان گزارش جامع۶
ن است عالمان گذشته به هر که ممکته را نیز نباید از نظر دور داشت کاین ن
چنین شرایطي بـراي آنـان وجـود یاصدد بررسي همه ابعاد آیه نبودهدر، دلیلي

نداشته است.

قیتحقهاي هدفت و . ضرور ۳
در قـرآن وبشـر اسـتياجتمـاعيزنـدگيازهاین نیتراز مهميکیامامت

برخـوردار ياژهیـگـاه ویاز جا، اسـالميف رسول گرامـیشرو سنتمیکر
سـو موجـب کیـنظر از آن رو اسـت کـه از ة موردیت پرداختن به آیاست. اهم

وشوديه در بحث امامت میامامعهیروان مذهب شیپياعتقاديادهاینت بیتقو
ثابـت شـد کـه مصـداق نیقیبر اساس قـرآن و منـابع فـريوقت، گریدياز سو

عه یدگاه شـیـدوامبرندیپبیتاهلامامان ، نظرة موردیدر آ» األمِر معصومياول«
ه نسـبت بـه یـعه امامیز شین وجه تمایترمهمکهامامو عصمتنة امامتیدر زم

ينیبموجبات خوش، ن امریا، م استیمستند به قرآن کر، باشديگر مذاهب مید
وه فـراهم نمـودهیـعه امامیرا نسبت به مذهب شـيگر مذاهب اسالمیروان دیپ
وشـتر خواهـد نمـودیرا ببیـتاهلانان به مـذهب ش مسلمیگرايهانهیزم

گر خواهد شد.یکدیب و تفاهم آنان با یموجب تقر
 چگـونگدربـارهمهـم و پـر اسـتناد اتیـاز آ، مورد نظـرةیآ، نیعالوه بر ا

ِ
ي

 اسیو سينیزعامت د
ِ
يشوایپيهايژگیو وطیاست. کشف شراياسالمامتي

يهااز دغدغـه، نظرموردةیاألمر در آياولقیمسلمانان و مصادياسیو سينید
و تیـاهميدارازیـنثیـحنیـاست. پژوهش حاضر از اينیعالمان دياساس

ضرورت است.
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قیتحقي. سؤال اصل۴
ــه از و عصــمتبیــتاهلگانــه امامــان دوازدهامامــت ــآآنهــا چگون ه ی

اثبات امامـت امامـان ، ن پژوهشیايشود؟ مسئلة اساسياألمر استفاده مياول
األمـر يه اولـیـلزوم عصمت آنها بـر اسـاس آوامبریپبیتاهلگانة دوازده

ة موردیمر در آاأليم منظور از اولیما آن است که اثبات کنياست. مقصود اصل
ر از یـز غیـمصـداق امـام معصـوم نوند باشندتوانينمجز رهبران معصوم، نظر

ست.ینيکسامامان اثناعشر
:ق حاضر عبارت است ازیتحقيفرعيهاپرسش: يفرعيهاپرسش

مر چگونه است؟األياولو امامته بر عصمتی. داللت آ۱
ست؟یچبیتاهله به امامانیاختصاص آیيدات روای. مؤ۲
األمر يا گستره عصمت اولیمر آاألياوله بر عصمتی. در صورت داللت آ۳

است؟امبریهمانند عصمت پ
فه وجود دارد؟یه شریاألمر در آيشناخت مصداق اوليبرایيها. چه راه۴
دارند و چـه یيهااهدگیاألمر چه ديدربارة مصداق اولسنتاهل. مفسران ۵
دگاه آنان وارد است؟یبر دیينقدها
مـر وارد األيه در بحـث اولـیامامعهیدگاه عالمان شیبر ديهایهشبه. چه ۶
ست؟یچهاهشبهعه به آن یپاسخ عالمان شوشده

قیه تحقی. فرض۵
کـه از هستندياگانهسوره نساء امامان دوازده۵۹ه یاألمر در آيق اولیمصاد

 در زندگیيگونه گناه و خطاچیاند و هن گروه معصومیامبرند. ایپبیتاهل
ِ
آنان ي

برخوردارند.امبریهمانند پيشان از عصمتیا؛ وجود ندارد
مفسـران ، نظرة موردیدر آاألمريه در مصداق اولیدگاه عالمان امامیب دیرق
بـه مخالفـت عهیعالمان شـاند. آنان در دو حوزه با سنتاهلگر دانشمندان یو د

:اندپرداخته
، األمر معصـومي. در مصداق اول۲األمر. ياوله بر عصمتی. در داللت آ۱
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األمـر يرا مصـداق اولـبیـتاهلگانـهامامان دوازدهوبه مخالفت پرداخته
اند.معصوم ندانسته

قیتحقيقدهاو ني. نوآور ۶
م یادهیکه کوشوجود دارداي مباحث ناگفته، هیان دربارة آینیشیقات پیدر تحق

:ازجمله؛ مین نوشته جبران کنیتا حد امکان آن را در ا
و امبریـــات پیـــاز روايگـــزارش جـــامع، نیشـــیپيها. در نوشـــته۱
ات را ین روایم ایادهیشود. در نوشتة حاضر کوشيده نمیه دیدربارة آبیتاهل

 گسترده
ً
م.یمورد استفاده قرار دهوياي بررسبه طور نسبتا

ه پرداختـه نشـده یـآات شـأن نـزوِل یـروايان به سندشناسینیشی. در آثار پ۲
ه را کـه در یات شأن نزول آیاز روايم اسناد بخشیافتیق ین نوشته توفیاست. در ا

بـر ، دهیه) درج گردیالفقحضرهیمن ال ، استبصار، بیتهذ، يکتب اربعه (= کاف
ب به یصحت سند اکثر قرونمودهيبررسعهیاساس مصادر دست اول رجال ش

م.یاتفاق آنها را اثبات کن
ه یـاز مباحث آيک بخشیبه طور غالب هر ، نیشیدر آثار پ، سندگانی. نو۳

بسـنده ات شـأن نـزولیـروابیـانن بـه مفسراياند. برخرا مورد بحث قرار داده
اند.امامان را مورد توجه قرار دادهه بر امامتیداللت آياند. برخکرده

انـد. در األمر را مـورد بحـث قـرار دادهياوله بر عصمتیداللت آ، يجمع
داخته شود.ه پریمختلف آيایبه زوااستشدهينوشتة حاضر سع

در آثار گذشته به طور پراکنده مورد نقدعهیمخالف شيهادگاهیدي. برخ۴
صـورت نگرفتـه اسـت. در ياما نقل و نقد جـامع، ه واقع شدهیدانشمندان امام

نقل و نقد به طور گسترده، مخالفيهادگاهیداستنوشته حاضر کوشش شده
عه وارد شده یمخالِف شيهادگاهیز بر دینيدیجدينقدها، نیشود. عالوه بر ا

 تا
ً
، مـراألياولـوحـدت: ماننـد؛به آنهـا نپرداختـه اسـتيکنون کسکه ظاهرا

.و ...األمرياولبودنيقرش
بـه عنـوان مصـداق بیـتاهلاثبـات امامـان يبـرايدیجديها. راه۵
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ن راه با ی. ااثناعشريات خلفایق روایثبات آن از طرمانند ا، األمر ارائه شدهياول
:شوديذکر چند مقدمه اثبات م

و امـام امبریـن پیجانشـيبـه معنـا» األمـرياولـ«در کلمـه » أمر«. واژة ۱
مسلمانان است.

امت دوازده نفرند.یتا قشان یپس از اامبرینان پی. جانش۲
اند.هاشم)يا از بنیش (یاز قريهمگ، گانهنان دوازدهی. جانش۳
ات یـکـه در مـتن روايبـه داللـت اوصـاف، يقرشگانهنان دوازدهی. جانش۴
پـس ؛ امبراندیپبیتاهلگانة امامان دوازده، شدهبیانآنان يبرااثناعشريخلفا
.اندبیتاهلاألمر همان امامان يق اولیمصاد

قی. ساختار تحق۷
افته است.یق حاضر در شش فصل سامان یتحق

تیـو والو داللت آن بـر مسـئلة امامـتيه بررسیمفردات آ، در فصل اول
شده است.يواکاو

ن یـداده شـده کـه او نشـان يه بررسـیـآات سبب نـزولیروا، در فصل دوم
دانند.يمبیتاهلاألمر را خصوص امامان يمصداق اول، اِت متواتریروا

و ياألمر از جهات مختلف بررسـياوله بر عصمتیدر فصل سوم داللت آ
ده است.یاز چند راه به اثبات رس
قـرار ياألمـر مـورد بررسـيق اولـیشناخت مصاديهاراه، در فصل چهارم

، ة مورد نظریاألمر در آياز سه راه نشان داده شده است که مقصود از اولوگرفته
امبرند.یپبیتاهلهستند که از ياگانهامامان دوازده

بـه عنـوان مصـداق سنتاهلکه مفسران يهایاحتمالاهم ، در فصل پنجم
نخست؛ و دو سلسله نقد بر آنها وارد شده استياند بررسکردهبیاناألمر ياول

.و سپس ُنه مورد نقد خاصده مورد نقد عام
بـر سـنتاهـلدانشـمندان يکه برخـيهایهشبهدها و یترد، در فصل ششم

و پاسخ داده شده است.يبررس،اندوارد کردهعهیدگاه عالمان شید
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قی. روش تحق۸
يگـردآوراسـت. در يفیتوصـيلـیروش تحل، ق در اثر حاضـریروش تحق
اسـتفاده شـده يعلوم اسالميو نرم افزارهاياق کتابخانهیوه تحقیمطالب از ش

هايریتفسـن اثـر را در عـداد یـاتـوان مي، ل مطالـبیـر و تحلیاست. در تفسـ
به شمار آورد.يموضوع




