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چکیده
برای آیه والیت تفاسیر متعددی ارائه شده است .مفسران فریقین دو دیدگاه کل ی درب اره
تفسیر این آیه بیان کرده اند؛ مفسران شیعه آیه را دالّ بر والیت و امام ت ام اع ل ی
میدانند ،ولی بیشتر اهل س نت ،والی ت در ای ن آی ه را مطل دانس ته ،آن را ب ه ت اع
مؤمنان نسبت میدهند .از آنجا که آیه والیت ،مصادی والیت مثبت را معرف ی م یکن د
و مسئله والیت از اساسیترین مباحث معرفتی  -ا تقادی است ،ضروری است ک ه بیش تر
درباره این آیه شریفه کنکاش شود و تفسیر صحیحی از آن ب ازگو ش ود .و شوهر ف رارو
ض ن تحلیل آرای مفسران فریقین ،درصدد معناشناسی قرآنی واژه «ول یّ» و و یج ویی
روایی مصداق «الذین امنوا» است .نتیجه این وشوهر ،بازن ایی ص حت دی دگاه ش یعه
است که بر اساس آن« ،ولیّ» به معنای والیت و سرورس تی و مص داق «ال ذین آمن وا»
اماع لی است.
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مقدمه

از سؤاالت مهم درباره جانشینی پیامبر اکرم

جانشینی پیامبر اکرم

این است که آیا در قرآن کریم به مسئله

ا شاره شده است؟ و اگرر اشراره شرده ررا بره رراحت نرام

جانشینان ایشان ذکر نشده است؟ سابقه این پرسش به همان قرون اولیه بازمیگردد (نک:

کلینی . )682/7 :7041 ،با تبیین حیح پاسخ این سؤاالت ،اختالفات بسریاری دربراره ایرن
مسئله برطرف می شود .قرآن کریم به عنوان کتابی جامع و جاودان ،تمام مسراللی را کره
انسان ها برای رسیدن به سعادت و کمال به آن نیاز دارند ،بیران فرمروده اسرت« :وَ نَزَّلْنرا
عَلَیک الْکتابَ تِبْیاناً لِکلِّ شَیء» (نحل )88 :و تبیین آن مسالل نیز به عهرده پیرامبراکرم

بوده است «وَ أَنْزَلْنا إِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیهِمْ وَ لَعَلَّهُرمْ یتَََکررُون» (نحرل.)00 :

جانشینی پیامبر اکرم
اکرم

از ا ول مهمی اسرت کره قررآن بره آن اشراره کررده و پیرامبر

به طور جامع آن را تبیین کرده است .آیات قرآن و روایات پیامبر اکرم

ناظر

بر این موضوع مهم است .با در نظر گرفتن ا ل کلیگولی قرآن کریم ،استنباط میشرود

که قرآن به راحت به مسئله جانشینی اشاره کرده و تبیین کامل آن را بره عهرده پیرامبر

اکرم

نهاده است .شاهد این مدعا احکام و معارف بسیاری است کره بره طرور کلری

بیان شده اما جزلیات و حتی ضامن اجرایی آن در قرآن کریم بیران نشرده اسرتم نمراز،
روزه ،زکات و حج ارکان مهم دین است که جزلیات تَصیلی آن در قرآن کرریم نیامرده
است و تبیین جزلیات به عهده پیامبر اکرم

پیامبر اکرم

بوده است .این قضریه دربراره جانشرینی

نیز دق می کند و آیات و روایات متعددی این مطلب را تأبید میکنرد.

فارغ از اینکه پیامبر اکرم

مسئله والیت و جانشینی را به طور کامل تبیین کرردهانرد،

آیات متعددی نیز در این باره نازل شده است و منابع معتبر فریقین ،شأن نزول این آیات

را درباره والیت امام علی

دانسته است .عالوه بر این ،پیرامبر اکررم

در مواضرع

و المه را به عنوان جانشرینان خرود بره
گوناگون در بین عام و خاص ،امام علی
امر خداوند ،معرفی می کند تا حجت بر بندگان تمام شود .مقاله حاضر با روش تو یَی
 -تحلیلی از نوع کتابخانه ای ،آیه والیت (مالده )55 :را با تأکید بر منابع مهم فریقین مورد

بررسی تَسیری و روایی قرار میدهد.
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پیشینه پژوهش

مَسران فریقین از قرون نخستین تالش کردهاند تا تَسیر حیحی از آیره والیرت ارالره
کنند .در این میان عده ای با رویکرد روایی ،برخی با روش قرآنی و عدهای دیگر با ترکیبی
از این دو به تحلیل و تَسیر این آیه پرداختهاند .عالوه بر کتب تَسیری ،در کتب کالمی

به ویژه در کالم شیعه نیز درباره آیه مزبور بحث شده است1م را که شیعه آیه والیت را
یکی از مستندات نصّی بر امامت امام علی

میداند .عالوه بر اینها ،تکنگاریهایی نیز

درباره آن با رویکرد تَسیری یا تطبیقی نگارش یافته است .کتاب بررسی تطبیقری آیرات
والیت در دیدگاه فریقین اثر آقای نجارزادگان از جملة این پژوهشها است که با رویکرد
تطبیقی نگاشته شده استم مؤلف سعی کرده است تَاسریر فرریقین را بره همرراه نقراط
اشتراک و افتراق آنها ذکر کند و در نهایت به مناقشات اهل سنت پاسخ دهرد .پرژوهش

حاضر ورای پژوهش های سابق ،با نگاهی متَاوت به بررسی آیه والیت که مهمترین آیه
درباره جانشینی پیامبر اکرم

است ،میپردازد .تمایز این پژوهش برا تألیَرات پیشرین

عبارت است از .7 :به دیدگاه تَسیری اهل سنت پاسخ های متعدد و جدیردی داده شرده

است . 6 .این پژوهش برخالف رویکرد تألیَات پیشرین ،در ردد اسرت اسرباب ا رلی
اختالف فریقین در تَسیر آیه را بنمایاندم پژوهشهای قبلی به تَسیر آیه و بیان مناقشات

فریقین در حد نکات تَسیری بسنده می کردند ،اما پژوهش حاضر در دد است تا منشأ

اختالفات را از نگاه روششناسی تَسیری بررسی کند .نتیجه بررسی این است که منشرأ
ا لی تَاوت دیدگاه ها درباره آیه ،به اختالف در دو روش تَسیر آیه برمیگرردد :روش

معنایابی واژه «ولیّ» و روش مصداق یابی «الذین آمنوا» .3 .تبیین قرآنی واژه ولیّ نتایجی
در پی دارد که در تألیَات پیشینان نیامده است .بنابراین این پژوهش با نگاهی قرآنی بره

واژه ولیّ و با رویکرد روایی  -تطبیقی به دیدگاه فریقین ،به بررسی این آیه مبارک پرداخته
و نتایج جدیدی در این باره مطرح کرده است.

آیات ناظر بر والیت امام علی
آیات متعددی نازل شده استم سوره انسان و کوثر در شرأن
درباره والیت امام علی
عترت طاهره

نازل شده است ،نانکه آیات متعدد دیگری نیرز بره طرور مسرتقیم و
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غیرمستقیم در شأن والیت و مودت و محبت اهل بیت

نازل شده اسرت .عرالوه برر

این ،برخی از آیات قرآن به راحت جریان ابالغ والیت امیرالمؤمنین

را بیان کررده

استم در این باره می توان به آیره والیرت و آیره تبلیرا اشراره کررد .برخری آیرات نیرز
مؤید جریان والیت و امامت بوده و مرتبط با موضوع انتصاب امرام علری

در غردیر

خم هستندم مانند آیه نخست سوره معارج و آیه اکمال .برخری دیگرر از آیرات در شرأن
است که از این حیث امام علی

اهل بیت

را نیز دربرمریگیررد .آیرات مباهلره و

تطهیر نمونه ای از این آیات است .برخی دیگر از آیات گویرای فضرایل امرام علری

است که در این باره میتوان به آیه هَتم سوره بینه اشاره کرد .بنابراین برا وجرود اینکره

نام امام علی

و امامان پس از ایشان در قرآن به راحت ذکر نشده ،آیرات متعرددی

درباره ایشان نازل شده است و پیامبر اکرم

این آیات را تَسیر و تبیین نمودهانرد .در

ادامه با تکیه بر منابع معتبر فریقین ،مهمترین آیه ،یعنی آیه والیرت را تحلیرل و بررسری

میکنیم.

معرفی آیه والیت

دارد ،آیه  55سوره مالرده معرروف
مهمترین آیه ای که داللت تام بر والیت امام علی
به آیه والیت است« :إِنَّما وَلِیکمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّرذینَ آمَنُروا الَّرذینَ یقیمُرونَ الصَّرال َ وَ
یؤْتُونَ الزَّکا َ وَ هُمْ راکعُونَ».
در این آیه خداوند مراتب والیت را بیان میکندم ابتدا والیت خداوند ،سرسس پیرامبر

اکرم

و پس از آن والیت کسانی که ایمان آورده و در حال رکوع زکرات مریدهنرد.

درباره مورد اول و دوم جای هیچ شک و تردیدی نیست .مناقشه مَسران فریقین درباره

عبارت «الَّذینَ آمَنُوا» و پی جویی مصادیق یا مصرداق ا رلی آن اسرت .تعیرین مصرداق

مشرخ
عبارت «الَّذینَ آمَنُوا»  ،ولیّ و سرپرست مسلمانان را پرس از پیرامبر اکررم
می کند .برای تبیین و تَسیر این آیه باید شأن نزول آیه را بدانیم .مَسران شیعه به اتَراق،
شأن نزول آیه را درباره امام علی

می دانند و در این باره متَقالقول هستندم بهگونهای

که خبر نزول آیه درباره ایشان را متواتر دانستهانرد (مَیرد786/7 :7070 ،م طبرری ،بریترا78 :م

رازی61/1 :7048 ،م راوندی772/7 :7045 ،م ابن شهرآشوب34/6 :7074 ،م حلی .)716 :7041 ،از امام
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باقر

و امام ادق

روایت شده است« :این آیه در شأن علیبنابیطالب

نازل

شرد آنگرراه کرره در حررال رکرروع انگشررتری خررود را رردقه داد» (طبرسرری.)365/3 :7316 ،

ابوالعباس احمد بنابراهیم از علمای زیدیه نیز مینویسد« :روایات متواتری که هیچ عذر

و بهانه ای را برای کسی باقی نمی گذارد نشان میدهد که آیه درباره امام علری

شده است» (ابوالعباس ،بیتا.)78 :

مَسران اهل سنت نیز تنها مصداق اولیه آیه را ،علیبنابیطالب

نرازل

دانستهاند (طبری،

782/2 :7076م جصاص746/0 :7045 ،م ابنکثیر762/3 :7078 ،م سیوطی .)683/6 :7040 ،قریب بره
اتَاق اهل سنت شأن نزول این آیه را درباره جریان حاتمبخشی امام علی

دانستهانرد

و این قول را شأن نزول ا لی آیه تلقّی کرده اند .ابنعطیه اندلسی در این باره مینویسد:

«هذا قول المَسرین ولکن اتَق ان علی بنابیطالب اعطی

دقه و هو راکرع» (ابرنعطیره

اندلسی .)648/6 :7066 ،ثعلبی نیز به عنوان یکی از مَسران معروف اهل سنت شرأن نرزول
آیه والیت را درباره انَاق انگشتر توسط امام علی

در حرال رکروع مریدانرد (ثعلبری،

84/0 :7066م ثعالبی . )382/6 :7078 ،محردثان برزرا اهرل سرنت روایرات زیرادی در ایرن
موضوع نقل کرده اندم از جمله این روایت که پیرامبر اکررم

فرمودنرد« :علری از مرن

است و من از علی و او پس از من ولیّ هر مؤمنی است» (ترمرذی681/6 :7078 ،م هیثمری،

.)768/8 :7048

نکته مهم دیگر درباره این آیه ،احتجاج امیرالمؤمنین

به آیره والیرت در مواضرع

گوناگون است .در منابع مهم اهل سنت این احتجاج با تَاوت مختصری در الَرا بیران

شده است:

انشدکم باللّه اتعلمون حیث نزلت انّما ولیّکم اللّه و رسوله و الرذین آمنروا الرذین

ل نبیّره ان
یقیمون الصلو و یؤترون الزکرا و هرم راکعرون و  ...امرر اللّره عزّوجر ّ

یعلمهم وال امرهم و ان یَسّر لهم مرن الوالیرک کمرا فسّرر لهرم مرن رالتهم و

زکاتهم و حجّهم فنصبنی للناس بغدیر خم (قندوزی)770/83 :7078 ،م شما را بره
خدا سوگند می دهم آیا می دانید هنگامی که آیه «اِنَّمرا وَلِریمکمُ اللّره ُ و »...و آیرات
دیگر نازل شد خداوند پیامبرش را مأمور کرد که متولیان امرور امرت را بره آنران

معرفی کند و والیت را برای امت توضیح دهد همانطور که نماز ،زکات و حرج
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ایشان را برای آنان شرح داده است؟ به دنبرال ایرن مسرالل ،رسرول خردا
غدیر خم مرا به امامت مردم نصب کرد.

در

ناظر به دو مطلب استم یکری کلریگرویی قررآن کرریم و
این سخن امام علی
از این آیرات و
در قرآن و دیگری تبیین و تَسیر پیامبر اکرم
ذکرنکردن نام المه

حجیت مطل ق قول ایشان مانند قول خداوند متعال .در منابع دیگر اهل سنت نیز احتجاج
به این آیه در مواضع گوناگون بیان شرده اسرت (جروینی .)376/7 :7388 ،در
امام علی
به این آیه در مواقع گوناگون از جمله زمان
منابع شیعه نیز احتجاجات امیرالمؤمنین
خلَا بیان شده است (نک :بحرانی64/6 :7066 ،م ابنبابویه.)584/6 :7326 ،
دیدگاه مفسران فریقین درباره آیه والیت
درباره اینکه آیا این آیه بر والیت و امامت امام علی

داللت دارد یرا نره ،دو دیردگاه

وجود دارد .7 :اثبات والیت و امامرت امرام علری  .6انکرار والیرت و امامرت امرام
علی  .در ادامه به تحلیل و بررسی این دو دیدگاه میپردازیم.
دیدگاه اول :اثبات والیت و امامت امام علی

طبق دیدگاه اول مصداق «الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یقیمُونَ الصَّال َ» فقط امام علری

اسرت و

این آیه داللت بر والیت و امامت آن حضرت دارد .این دیدگاه برای اثبات نظریه خرود

به ند دلیل تمسک کرده است از جمله:

دلیل اول :واژه «انّما» بر حصر داللت دارد ،در نتیجه ولی مسلمین فقط خدا و رسول

و مؤمنان نمازگزار و زکاتدهنده در حال رکوع هستند.

دلیل دوم :ولیّ در این آیه بر اساس قرالن پیوسته و ناپیوسته بره معنرای «والیرت در

تصرف» است.

دلیل سوم :عبارت «و هم راکعون» عمومیت جملة «الذین آمنوا الذین یقیمون الصلو

و یؤتون الزکا و هم راکعون» را تخصی

زده است.

دلیل هارم :عبارت «و هم راکعون» به معنای هیئت خاص خم شدن در نماز و قبرل
از سجود است.
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دلیل پنجم :برای مصداق یابی «و هم راکعون» راهی جز روایات نبوی

بر اساس این روایات ،تنها مصداق «و هم راکعون» امام علی
انگشتر خود را به فقیری اعطا کرد.

نداریم که

است در آن هنگام کره

تَصیل و توضیح این داللل در بخش «نقد و بررسی شربهات واردشرده برر دیردگاه

اول» خواهد آمد.

دیدگاه دوم :انکار والیت و امامت علی

این دیدگاه قالل است آیه  55سوره مالده بر والیت و امامت علی

دیدگاه برای اثبات نظریه خود ند دلیل اقامه کرده است ،ازجمله:
دلیل اول :برخی از طرفداران این نظریه ،سبب نزول آیه را امام علی

داللت ندارد ،این
نمیدانند.

دلیل دوم :بر اساس سیاق آیه« ،ولیّ» به معنای دوستدار و یاور است.
دلیل سوم :این عبارات آیه عام است و شامل همه مؤمنران مریشرود« :الرذین آمنروا

الذین یقیمون الصلو و یؤتون الزکا و هم راکعون».
دلیل هارم :عبارت «و هرم راکعرون» بره معنرای «و هرم خاضرعون و متواضرعون» اسرت.

تَصیل این دیدگاه نیز در بخش «نقد و بررسی شبهات واردشده بر دیدگاه اول» خواهد آمد.
نقد و بررسی شبهات واردشده بر دیدگاه اول

از آنجا که نظر برگزیده این مقاله دیردگاه اول ،مبنری برر اثبرات والیرت و امامرت امرام

علی

است ،در این بخش شبهاتی را که در این باره از سروی طرفرداران نظریره دوم

مطرح شده است ،نقد و بررسی میکنیم.

 .1انکار شأن نزول آیه درباره امام علی

برخی مَسران عامه شأن نزول آیه درباره امام علی

که با راحت شأن نزول آیه درباره والیت امام علی

را انکار کردهاند .نخسرتین کسری

را انکار کرد ،ابنتیمیره (م 158

ق) بود (نجارزادگان .)32 :7387 ،وی می گوید« :اجمع أهل العلم بالنقل علی أنها لرم تنرزل
فی ع لی بخصو ه و أن علیا لم یتصدق بخاتمه فی الصال و اجمع أهل العلم بالحردیث
علی أن القصک المرویک فی ذلک من الکذب الموضوع» (ابنتیمیه.)77/ 1 :7042 ،
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نقد و بررسی :نان که در سطور پیشین به روایات شأن نزول این آیه اشاره شد ،بنا بر

اجماع شیعه و بر اساس روایات کثیری از اهل سنت ،این آیه درباره امام علی

نرازل

شده است ،به گونه ای که این روایات به حد تواتر میرسند .سید هاشم بحرانی در غایرک
المرام 60 ،حدیث از طرق اهل تسنن و  78حدیث از طرق شیعه نقل میکنرد مبنری برر
اینکه سبب نزول آیه مزبور ،والیت امام علی

بوده است (بحرانی .)66- 5 /6 :7066 ،حاکم

حسکانی (عالم اهل سنت) در کتاب شواهد التنزیل این سبب نزول را از  62طریق روایت

میکند (حسکانی .)638- 648/7 :7077 ،برخی از متکلمان اهل سنت ادعای اجماع کردهاند بر
اینکه آیه والیت در حق امام علی

نازل شده استم افرادی مانند :قوشچی حنَری در

شرح تجرید ،قاضی عضدالدین ایجی در شرح مواقف فی علرم الکرالم ،میرسیدشرریف

جرجانی در شرح مواقف و سعدالدین تَتازانی در شرح مقا د (رضروانی.)676/7 :7382 ،

جصّاص در احکام القرآن روایت میکند« :روی عن مجاهد و السدی و أبیجعَر و عتبک

بنأبی حکیم أنها نزلت فی علی بنأبیطالب حین تصدق بخاتمه و هرو راکرع» (جصراص،

 .)746/0 :7045زمخشری در تَسیر کشاف اینگونه میگوید« :و إنها نزلت فی علیّ کررّم
اللَّه وجهه حین سأله سالل و هو راکع فی الته فطرح له خاتمه» (زمخشری. )208/7 :7041 ،
فخر رازی این شأن نزول را از عبداللَّه بنسالم اینگونه نقل میکند« :قال :لما نزلت هذه
اآلیک قلت یا رسول اللَّه أنا رأیت علیاً تصدق بخاتمه علی محتاج و هو راکع ،فنحن نتواله»

(فخرالردین رازی .)383/76 :7064 ،با وجود این ،گونه کسانی همچرون ابرنتیمیره نرین
روایاتی را انکار کرده و آن را از موضوعات میدانند؟ روایات مزبور به حد تواتر رسیده و
اجماع مَسران و محدثان شیعه و بیشتر اهل سنت بر این است که شأن نرزول ایرن آیره

درباره دقه دادن انگشتر امام علی

است .عالمه طباطبایی در این باره معتقد اسرت

اگر این روایات را درباره سبب نزول آیه نادیده بگیریم ،دیگر نمیتوان به هیچیک از شأن
نزولها اعتماد و اطمینان کرد (طباطبایی .)8/2 :7071 ،بنابراین هیچ شکی نمیماند که سبب
نزول این آیه ،والیت و امامت امیرالمؤمنین

 .2ولیّ به معنای دوست و یاور

بوده است.

شبه دیگر درباره والیت امام علی بر مبنای این آیه ،این اسرت کره «ولریّ» در ایرن آیره بره
معنای «محب و نا ر» است .فخر رازی در تَسیر خود این شبهه را اینگونه تقریر میکند:
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ولیّ در این آیه به معنای محب و نا ر است ،زیرا آیات قبل و بعرد ،بیرانگر ایرن

معنا استم خداوند متعال در آیه  57سوره مالده میفرماید« :یأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُرواْ لَرا
تَتَّخِذُواْ الْیهَو دَ وَ النَّصَارَی أَوْلِیاءَ :ای کسانی که ایمان آوردهایرد ،یهرود و نصراری
را دوستانِ [خود] برنگزینید» .همچنین در آیه  51می فرماید« :یأَیهما الَّرذِینَ ءَامَنُرواْ
لَا تَتَّخِذُواْ الَّذِینَ اتخَّذُواْ دِینکمْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکتَرابَ مِرن قَربْلِکمُ وَ

الْکََّارَ أَوْلِیاء :ای کسانی که ایمان آورده اید! کسانی که دین شما را به ریشرخند و

بازی گرفته اند [ ،ه] کسانی که پیش از شما بره آنران کتراب داده شرده و [ ره]
کافران را به عنوان دوست [خرود] برنگزینیرد» .مرراد از «اولیراء» در ایرن دو آیره

«محب و نا ر» است ،بنابراین در آیره والیرت نیرز «ولریّ» بره معنرای «محرب و
نا ر» است (فخرالدین رازی.)380/76 :7064 ،

نقد و بررسی :لَظ «ولیّ» به ند دلیل به معنای «والیت در تصررف» اسرت ،نره بره

معنای محب و نا رم از جمله:

« .7ولیّ» به طور قطع به معنای «نا ر» نیست ،زیرا در آیات زیادی َت «ولریّ»
درباره خداوند همراه با َت «نصیر» آمده است ،آیاتی مانند« :ما لَکرمْ مِرنْ دُونِ

اللَّهِ مِنْ وَلِیّ وَ ال نَصیرٍ» (بقره« ،)741 :وَ ما لَهُمْ فِی الْرأَرِِْ مِرنْ وَلِریّ وَ ال نَصریر»

(توبه« ،)10 :ما لَهُمْ مِنْ وَلِیّ وَ ال نَصیر» (شوری .)8 :اینکره در ایرن آیرات و آیرات
دیگرَ ،ت ولیّ به همراه نصیر آمده است ،بیانگر این است که ایرن دو رَت

االهی به یک معنا نیستند (جعَری و حالری.)53 /7 :7384،
 .6الزمه اینکه ولیّ به معنای محب و نا ر باشد این است که در تمام آیراتی کره
الَا «محب و نا ر» آمده است ،بتوان لَظ «ولیّ» را به جای آن دو به کار بررد،
زیرا هم معنایی ولیّ با محب و نا ر به معنای مترادف بودن با این دو استم حال
آنکه در آیاتی که مشتقات محب و نا ر آمده است ،نمیتروان بره جرای آن دو،
ولیّ را به کار بردم مثالً در آیات« :قُلْ إِنْ کنْتُمْ تُحِبمونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یحْبِبْکمُ اللَّرهُ»

(آل عمران « ،)37 :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یرْتَدَّ مِنْکمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یأْتِی اللَّرهُ بِقَروْمٍ
یحِبمهُمْ وَ یحِبمونَه» (مالده « ،)50 :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ ینْصُرْکمْ وَ یثَبِّتْ
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أَقْدامَکم» (محمد« ،)1 :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا کونُوا أَنْصرارَ اللَّره» ( رف()70 :جعَرری و

حالری.)02- 06 /7 :7384 ،

« .3ولیّ» در این آیه به معنای اولی در تصرف است که برا معنرای امرام و خلیَره
مترادف است و به معنای نصرت و محبت نیستم زیرا همه مؤمنان برر یکردیگر

والیت در محبت و نصرت دارند ،در حالی که بر اساس تحلیل درونمتنی آیره و
روایات شأن نزول آن ،والیت در این آیه به خدا و رسرول

و امرام علری

اختصاص داده شده است .پس ناگزیر مراد از این والیت برای امیرالمؤمنین

همان والیتی است که در انحصار خدا و رسول

است کره عبرارت اسرت از

اولی در تصرف بودن (نک :طوسی ،بیتا520- 558/3 :م طباطبایی75- 5/2 :7071 ،م مکارم

شیرازی036- 063/0 :7310 ،م نجارزادگان.)34- 62 :7387 ،

 .0روایات شأن نزول آیه نیز بیانگر این است که ولیّ در این آیه به معنای والیرت

در تصرف است نه به معنای محب و نا ر (نک :مَید786/7 :7070 ،م طبرری ،بریترا:

78م رازی61/1 :7048 ،م راوندی772/7 :7045 ،م ابن شهرآشوب34/6 :7074 ،م حلری:7041 ،
716م طبری782/2 :7076 ،م جصاص746/0 :7045 ،م ابنکثیر762/3 :7078 ،م سیوطی:7040 ،

.)683/6

 .3عام بودن داللت آیه

فخر رازی میگوید:

الَا این آیه جمع آمده است و اگر الَا جمع بر یک نَر اطرالق شرود ،مَجراز
خواهد بود و این گونه مجاز بودن حیح نیسرتم زیررا ا رل ،حمرل کرالم برر
حقیقت است نه مجاز « :أنه تعالی ذکر المؤمنین المو وفین فی هذه اآلیک بصریغک
الجمع فی سبعک مواضع و هی قوله وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّال َ وَ یؤْتُرونَ

الزَّکا َ وَ هُمْ راکعُونَ و حمل ألَا الجمرع و إن جراز علری الواحرد علری سربیل

التعظیم لکنه مجاز ال حقیقک ،و األ رل حمرل الکرالم علری الحقیقرک» (فخرالردین

رازی.)385- 380/76 :7064 ،

نقد و بررسی :عام بودن « الذین آمنوا الذین یقیمرون الصرلو و یؤترون الزکرا و هرم
راکعون» به ند دلیل مخالف با این نیست که امام علی تنهرا مصرداق ایرن عبرارت
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باشد زیرا :اوالً :عبارت «و هم راکعون» عمومیرتِ «و الرذین آمنروا »...را تخصری

زده

است ،بدین معنا که همه مؤمنان نمازگزار و زکراتدهنرده ولریّ نیسرتند بلکره «مؤمنران

نمازگزار و زکاتدهندة در حال رکوع» ولیّ میباشند .ثانیاً :درست است کره عبرارت «و

هم راکعون» نیز جمع و عام است و ممکن است خیلری از مؤمنران نمرازگزار ،در حرال
رکوع زکات بدهند ولی در اینجا برای مصداقیرابی «و هرم راکعرون» بایرد بره روایرات

نبوی

رجوع کنیم ،زیرا به هر حرال عبرارت «و هرم راکعرون» عرام اسرت و ممکرن

است در طول قرنها نتوان مؤمنی یافت کره در حرال رکروع ،زکرات بدهرد و در نتیجره

مسلمانان بعد از پیامبر

متولیّ امور و امام نداشته باشند .بنابراین در این آیه بایرد بره

روایات نبوی رجوع کرد تا شاید مصداق «و هم راکعون» را معین کررده باشرد .روایرات
نبوی که متواتر هم هست ،بیانگر ایرن اسرت کره تنهرا مصرداق «و هرم راکعرون» امرام

علی

است نه فرد دیگری .ثالثاً :ادعا این نیست که الَا آیه عام است و برر مَهروم

خاص داللت دارد ،بلکه ادعا این است که الَا آیه عام است ،لریکن برر یرک مصرداق

داللت می کند .فرق است بین اینکه لَظ جمرع را اطرالق کررده ،واحرد را اراده کننرد و
اینکه قانونی کلی و عمومی بگذارند درحالی که مشمول آن قانون فقرط یرک نَرر باشرد

و جز او بر کس دیگری منطبرق نشرود .شریوه اطرالق اول در عررف سرابقه نردارد امرا

استعمال شیوه دوم در عرف عرب و قرآن بسیار است ،مانند ایرن آیرات« :یقُولُرونَ لَرئِنْ

رَجَعْنا إِلَی الْمَدِینَکِ لَیخْرِجَنَّ الْأَعَزم مِنْهَا الْرأَذَلَّ» (منرافقون)8 :م برر اسراس روایرات رحیح،
مراد از «یقولون» ،عبداللَّه بن ابی سرلول رلریس منافقران اسرت .نیرز آیرک «الَّرذِینَ ینَِْقُرونَ
أَمْوالَهُمْ بِاللَّیلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِیکً» (بقرره )610 :کره دربراره امرام علری

نرازل شرده

است (طباطبایی . )8/2 :7071 ،رابعاً :اگر بر فرِ پذیرفته شود که اراده مصرداق خراص از
لَظ عام ،مَجاز است و نیاز به دلیل دارد (آن گونه که فخر رازی شربهه کررده برود) براز
هم ایراد فخر رازی وارد نیست ،زیرا روایات سبب نزول آیه که خرود فخرر رازی هرم

آن ر ا روایت کرده و رد نکرده است ،قرینه و دلیلی است بر اینکه عبرارت عرام «و هرم

راکعون» بر مصداق خا ی ،یعنی امام علی

آیه ،خاص بودن مصداق آیه را رد نمیکند.

داللت دارد .بنرابراین عرام برودن الَرا
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« .4و هم راکعون» به معنای «و هم خاضعون»

برخی از مَسران اهل سنت مانند زمخشری (زمخشری )208/7 :7041 ،و قاسرمی (قاسرمی،

 )710/0 :7078عبارت «و هم راکعون» را بره «و هرم خاضرعون» معنرا کررده انرد .آلوسری
می نویسد « :وَ هُمْ راکعُونَ حال من فاعل الَعلین أی یعملون ما ذکر مرن إقامرک الصرال و
إیتاء الزکا و هرم خاشرعون و متواضرعون للّره تعرالی» (آلوسری )330/3 :7075 ،برخری از

طرفداران نظریه دوم ،دلیل نین معنایی را جرایز نبرودن اعطرای زکرات در نمراز و در
رکوع میدانند (شوکانی.)24/6 :7070 ،
نقد و بررسی :این شبهه نیز بنا بر ند دلیل نااستوار است :اوالً :رکروع در ا رل بره

معنای انحنا و خمیده شدن انسان و غیره است (ابنفارس )030/6 :7040 ،و در ا طالح ،به

حالت خم شدن در نماز اطالق میشود (راغب ا َهانی .)320 :7076 ،ولی اینکه گَته شود

«راکعون» در این آیه به معنای تواضع و خضوع است نیاز به دلیرل و قرینره دارد .اینکره
برخی از طرفداران نظریه دوم ،دلیل نین معنایی را جایز نبودن اعطای زکات در نمراز

و در رکوع می دانند ،حیح نیست ،زیرا شارع مقدس (خداونرد و پیرامبر

) اعطرای

زکات در نماز را سبب بطالن نماز ذکر نکرده است (نجارزادگان .)51- 52 :7387 ،ثانیاً :اگر

مراد از «راکعون» ،خضوع و تواضع بود ،باید میفرمرود« :و هرم خاضرعون» ،زیررا اسرم
فاعل ماده «خضع» در قرآن استعمال شده است ،آنجا که می فرماید« :إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَریهِمْ
مِنَ السَّماءِ آیکً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعینم اگر بخواهیم ،معجرزهای از آسرمان برر آنران

فرود می آوریم ،تا در برابر آن ،گردنهایشان خاضع گردد» (شعراء .)0 :ثالثاً :روایات سبب
نزول آیه نیز مؤید این است که «راکعون» به همان معنای حقیقی ،یعنی «حالت خم شدن
در نماز» است نه یز دیگر .بنابراین هیچ دلیل معتبری نمیتوان یافت که «راکعرون» بره

معنای «خاضعون» باشد ،بلکه برخالف دالیل سهگانه مذکور ،به طور قطع «راکعرون» بره
همان معنای «حالت خم شدن در نماز» است.
دیدگاه برگزیده
دیدگاه برگزیده این نوشتار همان دیدگاه اول یعنی اثبات والیت و امامت امام علری

است .نویسندگان این نوشتار بر پایه دو روش مهم تَسیری نرین دیردگاهی را قطعری
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می دانندم راکه منشأ و ریشه تَاسیر مختلف و متعارِ از این آیره بره اخرتالف در دو
روش ا لی تَسیر آیه برمی گردد ،به گونه ای که اگر ایندو به درستی تبیین شوند ،همره
اختالفات درباره آیه برطرف خواهد شد .این دو روش عبارتاند از .7 :روش معنایرابی

واژه «ولیّ» با مراجعه به قرآن که به طور قطع اولین و مرتقنتررین منبرع اسرت .6.روش

مصداقیابی «الذین آمنوا »...با مراجعه به روایات.
معنایابی واژه «ولیّ» بر اساس آیات قرآن

از آنجا که تَسیر رحیح آیره در پرترو معنایرابی رحیح واژگران آن اسرت ،شرناخت معرانی
واژگان اهمیت بسزایی دارد .به طور قطع ،اولین و مهمترین منبع معنایابی واژگران قررآن ،خرود

قرآن است .بر اساس این مبنا ،برآنیم که «ولیّ» را بر اسراس خرود آیرات قررآن معنرا کنریم .بره

طور کلی ،در قرآن دو گونه والیت مطرح شده است .7 :والیرت در مسرالل فقهری ،ماننرد آیره:
«و مَرن قُترلَ مظلومراً فقرد جعلنرا لولیّرره سرلطاناً» (اسرراء .6 .)33 :والیرت در مسرالل اعتقررادی-
اخالقیم این نوع والیت ،خود به دو نوع والیت مثبت و والیت منَی تقسیم مریشرود .منظرور
از والیت مثبت ،والیتی است که خداوند متعال در قرآن کرریم مؤمنران را بره برگزیردن آن امرر

و والیرت مؤمنران خراص در آیره والیرت .مرراد از
کرده است ،مانند :والیت خدا ،رسول
والیت منَی ،والیتی است که خداوند مؤمنان را از آن نهی کرده است ،ماننرد :والیرت شریطان،
کَار ،مشرکین ،منافقین و یهود و نصاری .از آنجا که والیت مورد بحث در ایرن مقالره ،والیرت
در مسالل اعتقادی است ،به والیت در مسالل فقهی نمیپردازیم .برا توجره بره ایرن مقدمره ،در

ادامه به معنایابی واژه «ولیّ» بر اساس آیات قرآن خواهیم پرداخت.

برای معنایابی ولیّ در آیه والیت باید به این نکته توجه داشت که آیات  52-57سوره

مالده دارای سیاق واحداند و در پی اثبات و نَری دو مصرداق از مصرادیق آیره والیرت

و مؤمنین خراص (والیرت مثبرت) و نَری
هستندم یعنی اثبات والیت خدا و رسول
والیت یهود و نصاری ( والیت منَی) .بر این اساس ،والیت در این آیات بره یرک معنرا
است ،لیکن از جهت مصداق تَاوت دارندم همانند آیه  651سوره بقره که دو مصداق از

مصادیق والیت را مطرح میکند « :اللَّهُ وَلی الَّذِینَ ءَامَنُواْ یخْرِجُهُم مِّنَ الظملُمَاتِ إِلی النمورِ وَ

الَّذِینَ کََرُ واْ أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّغُوتُ یخْرِجُونَهُم مِّنَ النمورِ إِلی الظملُمَاتِ» (بقره.)651 :
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بنابراین والیت در آیات  52-57سوره مالده به یک معناست .برر اسراس ایرن مبنرا،

روش این مقاله برای معنایابی ولیّ ،بررسی گونگی و نوع ارتباط برا یهرود و نصراری

است که نوع ارتباط با خدا و رسول
یستی والیت مشخ

را مشخ

خواهد کررد و از آن میران ،معنرا و

خواهد شد .دلیل بر حت نین روشری  -همرانطرور کره در

سطور پیشین گَته شد -این است که والیت در این آیات بره یرک معنرا اسرت و هرر
معنایی که والیت منَی داشته باشد ،همان معنا برای والیت مثبت ،رادق اسرت .آیرات

قرآن بیانگر این است که متعلقات ارتبراط برا یهرود و نصراری و پرذیرش والیرت آنران

عبارت است از :مودّت ،تبعیّت و اطاعت .توضیح هرکدام در ادامه میآید:

مودّت :بر اساس آیه اول سوره ممتحنه ،یکی از متعلقات ارتباط برا یهرود و نصراری

مودّت است« :یأَیهَّا الَّذِینَ ءَ امَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّی وَ عَدُوَّکمْ أَوْلِیاءَ تُلْقُونَ إِلَیهْم بِالْمَوَدَّ ِ وَ
قَدْ کََرُواْ بِمَا جَاءَکم مِّنَ الْحَق (ممتحنه)7 :م ای کسانی که ایمان آوردهایرد ،دشرمن مرن و
دشمن خودتان را به دوستی برنگیرید [بره طروری] کره برا آنهرا اظهرار دوسرتی کنیرد،

درحالی که قطعاً به آن حقیقتی که نزد شما آمده است ،کافرند» .در ادامه آیه مریفرمایرد:

«تُسِرمونَ إِلَیهْم بِالْمَوَدَّ ِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخََْیتُمْ وَ مَا أَعْلَنتُمْ وَ مَن یَْعَلْهُ مِنکمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِیل»م براساس عموم آیه ،ح رمت مودّت با دشمنان خدا و مسرلمانان ،شرامل یهرود و

نصاری هم می شود ،زیرا آنان نیز دشمن خدا و مسلمین هستند و به دین اسالم کافرنرد:

« وَ قَدْ کََرُواْ بِمَا جَاءَکم مِّنَ الْحَق» (ممتحنه )7 :و اگر به مسلمانان دست یابند با دسرت و
زبانشان از هیچ بدی در حق آنان دریا نمیکنند و دوست دارند آنها نیز کافر شوند« :إِن
یثْقََُوکمْ یکونُواْ لَکمْ أَعْدَاءً وَ یبْسُطُواْ إِلَیکمْ أَیدِیهَمْ وَ أَلْسِنَتهَم بِالسموءِ وَ وَدمواْ لَوْ تَکَُرُون»

(ممتحنه . )6 :بردین ترتیرب حرمرت مرودت برا دشرمن خردا و رسرول

بره مشررکان

اختصاص ندارد ،بلکه مودت با یهود و نصاری نیز حرام است (جروادی آملری/63 :7384 ،

 .)31بنابراین یکی از متعلقات ارتباط با یهود و نصاری ،مودت آنان است که آیه فوق از
والیت و در نتیجه از مودت با ایشان نهی میکند.

تبعیّت :در ند آیه یکی از حاالت ارتباط با یهود و نصاری« ،تبعیّرت» از آنران ذکرر

شده است .در آیه  3سوره اعراف می فرماید« :اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَیکم مِّرن رَّبِّکرمْ وَ لَراتَتَّبِعُواْ

مِن دُونِهِ أَوْلِیاءَ قَلِیلًا مَّا تَذَکرُون» (اعرراف .)3 :فقره «وَ لَاتَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِیاءَ» دالّ بر ایرن
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است که تبعیرت ،یکری از متعلقرات پرذیرش والیرت اسرت .در آیرهای دیگرر ،دربراره
ممنوعیت پیروی از یهود و نصاری آمده است« :وَ لَئنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِی جَراءَک

مِنَ الْعِلْمِ مَا لَک مِنَ اللَّهِ مِن وَلی وَ لَا نَصِیر» (بقره)764 :م مَهوم آیه این است که تبعیت از

هوی و هوسه ای یهود و نصاری به منزله پذیرش والیت ایشان است ،زیررا تبعیرت از
ایشان ،سبب خروج از والیت االهی می شود و هر که از والیت خدا بیرون بیاید ،الجرم

تحت والیت طاغوت که یهود و نصاری از مصادیق آنهرا هسرتند ،در مریآیرد .یکری از
آیاتی که مؤید این نوع رابطه با والیت است ،عبارت است از« :یأَایهما الَّرذِینَ ءَامَنُرواْ مَرن
یرْتَدَّ مِنکمْ عَن دِینِهِ فَسَوْفَ یأْتی اللَّهُ بِقَوْمٍ یحُبهممْ وَ یحِبمونَهُ أَذِلَّکٍ عَلی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّ عَلی

الْکافِرِین» (مالده .)50 :این آیه با آیات پیشین متصل است« :یأَیهما الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَرا تَتَّخِرذُواْ
الْیهُودَ وَ النَّصَارَی أَوْلِیاء» (مالرده . )57 :مضمون کلی آیره ایرن اسرت کره اگرر گروهری از
مسلمانان با پذیرش والیت یهود و نصاری از دین االهری برگردنرد ،خداونرد قرومی را

خواهد آورد که والیت یهود و نصاری را نمی پذیرند و خداوند آنهرا را دوسرت دارد و
آنها نیز خدا را دوست دارند ،ایشان در برابر مؤمنان فروتن و در مقابل کَار ،سرسرخت
و نَوذناپذیراند .خداوند زمانی کسی را دوست خواهد داشت که او از پیامبر

تبعیت

کند « :قُلْ إِنْ کنْتُمْ تُحِبمونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یحْبِبْکمُ اللَّهُ» (آل عمران .)37 :بنرابراین آیرات فروق
بیانگر این است که تبعیِت یکی از لوازم ارتباط با مولی و والیت است.

اطاعت :یکی دیگر از متعلقات پذیرش والیت یهرود و نصراری« ،اطاعرت» از آنران

است .خداوند متعال میفرماید « :یأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِن تُطِیعُواْ الَّذِینَ کََرُواْ یررُدموکمْ عَلری

أَعْقَبِکمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسرِینَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَئکمْ وَ هُوَ خَیرُ النَّا رِین» (آلعمرران .)754- 708 :مرراد
از کَار در این آیه ،عالوه بر مشرکان ،یهود و نصاری نیز هسرت (فخرالردین رازی:7064 ،

383/8م آلوسی344/6 :7075 ،م جروادی آملری)175/75 :7381 ،م زیررا ایشران نیرز بره آنچره بره
نازل شده کافرند .آیه  748سوره بقره مؤید همین نکتره اسرت« :وَدَّ کثِیرر مِّرنْ
پیامبر

أَهْلِ الْکتَابِ لَوْ یرُدمونَکم مِّن بَعْدِ إِیمَانِکمْ کََّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنَُسِهِم مِّن بَعْردِ مَرا تَبَرینَ

لَهُمُ الْحَق» (بقره .)748 :در آیات سوره آل عمران ،پس از نهی مؤمنان از اطاعرت کَرار ،برا
کلمه «بل» اضرابیه آنان را به پذیرش والیت اهلل دعوت میکند که به معنرای اعرراِ از
والیت شرک و کَر است .بنابراین معنای کلی آیه ایرن اسرت کره« :و التتخرذوا الرذین
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کَروا أولیاء بل اهللُ مولیکم و هو خیر النا رین» (جوادی آملی .)166- 167/75 :7381 ،بر این
اساس ،اطاعت یکی دیگر از متعلقات پذیرش والیت است.

تعریف برگزیده از والیت و ول ّ
ی
بنابر آنچه گَته شد ،متعلقات پذیرش والیت یهود و نصاری عبرارت اسرت از :مرودّت،

تبعیّت و اطاعت .بر این اساس کره والیرت یهرود و نصراری در سریاق والیرت خردا و
و مؤمنان خاص نیز
و مؤمنان خاص آمده است ،در والیت خدا و رسول
رسول
مناسبات سه گانة مودّت ،تبعیّت و اطاعت باید برقرار شود 2.با توجه بره ایرن مناسربات،
میتوان والیت را اینگونه معنا کرد« :والیت یعنی به همپیوستگی و همجبهگی و اتّصال
شدید افرادی که دارای فکر واحد و جویای هدف واحدانرد ،در مسریری مشرترک قردم

برمی دارند ،برای مقصود واحدی تالش و حرکت میکننرد و فکرر و عقیرده واحردی را
پذیرفته اند .افراد این جبهه باید بره همردیگر متصرل باشرند و از جبهرههرا ،قطربهرا و
قسمت های دیگر فا له بگیرند» (خامنهای .)566 :7380 ،والیت به این معنا دارای سه بعد
و جلوه است . 7 :انسجام و ارتبراط و اتصرال شردید داخلری میران عنا رر مسرلمان.6 .

هم جبهه و پیوسته نبودن ملت مسرلمان برا دنیرای غیرمسرلمان .3 3.ارتبراط مسرتحکم و
نیرومند فکری و عملی همه افراد امت اسالم با ولیّ (همان .)501- 505 :7380 ،اگر جامعره

اسالمی بخواهد آن دو بعد نخست والیت را در خود تأمین کنرد ،یعنری بخواهرد تمرام
نیروهای داخلی اش به سروی هردفی مشرترک بره راه بیَترد و بخواهرد تمرام نیروهرای
داخلی اش علیه قدرت های ضد اسالمی در خرارج بسریج شرود ،احتیراج دارد بره نقطره
قدرتی متمرکز شود و تمام نیروهای داخلی به مرکز فرماندهی مقتدری بسیونردد و همره
از قلبی واحد الهام بگیرند و از او حرف بشنوند و حرف گوش کنند .نیرز همره عنا رر

فعال و با نشاط جامعه اسالمی ،نشاط فکری و عملی خود برای فعالیتهرای زنردگی و
دشمن ستیزی ها و دوستنوازی های خود را از آن مرکز الهام بگیرندم اسم نرین مرکرز
فرماندهی و قدرت متمرکزی «ولیّ» است که مصداق این ولیّ بر اساس آیه والیت ،خدا
است و مظهر آن ،رسول خدا

.)527

و امیرالمؤمنین

است (همران،554 ،500 ،503 :7380 ،
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عالوه بر دالیل پیشین که بیانگر نوع ارتباط با والیت بود (مودّت ،تبعیت و اطاعت)،

در خود آیات  52-57سوره مالده قرالنی وجود دارد که مؤیّد این تعریف است:

قرینه اول :در آیه  57سوره مالده میفرماید « :وَ مَن یتَوَلهَّم مِّنکمْ فَإِنَّهُ مِنهُم :هرر کرس

از شما والیت آنان [ یهود و نصاری] را بسذیرد ،از آنان خواهد بود» .این بخرش از آیره،
بیانگر این است که در والیت ،ارتباط وثیق و بههمپیوستگی و همجبههگی وجرود دارد،
به طوری که اگر کسی والیت یهود و نصاری را پذیرفت ،در واقرع از آنران مریشرود و

دیگر از گروه مسلمانان به شمار نمیآید.

قرینه دوم :در پایان میفرماید« :إِنَّ اللَّهَ لَا یهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِین» (مالده .)57 :این بخش

از آیه ،بیان کننده این است که پذیرش والیت یهود و نصراری ،یکری از مصرادیق ظلرم
است و ظلم بودن نین کاری ،نشان از عمق ارتباط و اتصال دارد.

قرینه سوم :آیه  53سوره مالده ،یکی از نتایج پذیرش والیت یهود و نصاری را حبط
اعمال بیان میکند« :حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ» .در بیشتر آیات قرآن ،حبط عمرل در رورتی ر

می دهد که شخ

از ایمان به کَر و شرک درآمده باشد (بقره671 :م آلعمران66 :م مالده5 :م

انعام88 :م اعراف701 :م توبه .)71 :آیه بعدی مؤید این است کره حربط عمرل نرین کسرانی
مانند حبط عمل کسانی است که از ایمان به کَر درآمدهاند ،آنجا که مریفرمایرد« :یأَیهمرا

الَّذِینَ ءَامَنُواْ مَن یرْتَدَّ مِنکمْ عَن دِینِهِ» (مالده .)50 :بنابراین پذیرش والیت یهود و نصاری،

باعث حبط عمل مسلمان می شود و این حبط عمل بره سربب پرذیرش نرین والیتری،
بیانگر این است که والیت ،دوستی و محبتی سراده نیسرت بلکره در والیرت ارتبراط و

اتصال شدید وجود دارد.

قرینه هارم :در پایان آیه  53سوره مالده ،پذیرندگان والیت یهود و نصاری را جرزء

«خاسرین» به شمار آورده است« :فَأَ ْبَحُواْ خَاسرِین» .بر اساس آیات قرآن ،کسرانی کره
بر آنان مهر «خاسرین» زده شود ،عاقبت آنان جهنّم خواهد بود« :إِنَّ الْانسَانَ لََِی خُسْرٍ إِلَّا
الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ تَوَا َوْاْ بِالْحَقِ وَ تَوَا َوْاْ بِالصَّبر» (عصر.)3- 6 :

قرینه پنجم :در آیه  50سوره مالده می فرماید« :یأَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ مَن یرْتَدَّ مِنکمْ عَرن
دِینِهِ» م این آیه با آیات پیشین متصل است ،و معنای آیه این است که هر یک از شما کره
والیت یهود و نصاری را بسذیرد و تحت والیت ایشان درآید ،از دین خرود مرترد شرده
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است .این آیه به وضوح بیانگر این است که پذیرش والیرت یهرود و نصراری موجرب

ارتداد از دین میشود (فخرالدین رازی318/76 :7064 ،م طباطبایی ،)384/5 :7071 ،همرانگونره

که در آیه  57سوره مالده فرمود« :وَ مَن یتَوَلهَّم مِّنکمْ فَإِنَّهُ مِرنهْم» .اینکره نتیجره پرذیرش
والیت یهود و نصاری ،ارتداد از دین با شد ،حاکی از این است که در والیت ،اتصرال و

ارتباط شدید و همجبهگی و بههمپیوسرتگی وجرود دارد و والیرتِ ،ررف دوسرتی و

محبتی ساده نیست.

قرینه ششم :در ادامه آیه  50سوره مالده میفرماید« :فَسَوْفَ یأْتی اللَّهُ بِقَوْمٍ یحُربهممْ وَ

یحِبمونَهُ أَذِلَّکٍ عَلی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّ عَلی الْکافِرِین»م ایرن بخرش از آیره کسرانی را تو ریف

میکند که والیت یهود و نصاری را نسذیرفته و تحت والیت خداوند درآمدهانرد و یکری
از َات آنان این است که در برابرر مؤمنران ،فرروتن و در مقابرل کَرار ،سرسرخت و

نَوذناپذیراند« .أَذِلَّکٍ عَلی الْمُؤْمِنِینَ» مؤیِّد بُعد اول والیت استم نان که گَتره شرد یرک

بُعد والیت ،ارتباط و اتصال شدید داخلری میران عنا رر مسرلمان برا یکردیگر اسرت و

عبارت «أَعِزَّ عَلی الْکرافِرِین» نیرز تأییدکننرده بعرد دوم والیرت اسرت کره آن نداشرتن

همجبهگی و پیوستگی ملت مسلمان با دنیای غیرمسلمان است.
مصداقیابی «الذین آمنوا» بر اساس روایات فریقین

بنا بر ند ا ل ،برای مصداق یابی « وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلَو َ وَ یؤْتُونَ الزَّکو َ
وَ هُمْ رَاکعُون» باید به روایات رجوع کرد . 7 :ایرن بخرش از آیره والیرت ،شرامل همره

مؤمنان نمی شود ،زیررا همرواره مؤمنرانی در حرال فقرر بروده و تروان پرداخرت زکرات
نداشته اند .6 .همان طور که در بخش پاسخ به شبهات گذشرت ،فقرره «و هرم راکعرون»،

کلیّت «الذین آمنوا »...را تخصی

زده و والیت را شامل مؤمنانی دانسته است که نمراز

را برپامی کنند و در حال رکوع زکات میدهنرد .3 .از طرفری ،واژه «راکعرون» بره همران
معنای ا طالحی حالت خم شدن در نماز است نه به معنای «خاضعون» .زیرا اگر گَتره
شود راکعون به معنای خضوع است ،همه کسانی که در حال خضروع زکرات مریدهنرد

مصداق ولیّ در این آیه می شدند ،لیکن بنابر دالیلری کره در بخرش پیشرین ذکرر شرد،4
راکعون به همان معنای حالت خم شدن در نماز است .بنابراین باید در پی این باشیم ترا
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مصداق کسانی که در حال رکوع زکات داده اند ،را بیرابیم .0 .در آیرات دیگرر مصرداقی
برای «و هم راکعون» ذکر نشده است.

بنابر این  0ا ل ،برای مصداق یابی «الذین آمنروا »...راهری جرز رجروع بره روایرات

وجود ندارد .روایات بیانگر این است که تنها مصداق «الذین آمنوا ...و هم راکعون» امرام

علی

است 5.این روایات به ورت متواتر از منابع فریقین نقل شدهاند و پیرامبر

در مواقع متعدد والیت امام علی

را تصریح کردند ،نانکه در غدیر خرم فرمودنرد:

«من کنت مواله فهذا علی مواله» .مراجعه به روایات برای مصداقیابی «و هرم راکعرون»
همانند رجوع به روایات و سنت برای شناخت کمیّت و کیَیّرت نمراز ،روزه ،زکرات و
حج است ،زیرا در آیات زیادی امر به نماز شده است« :وَ أَقیمُوا الصَّال َ وَ آتُروا الزَّکرا َ»

(البقره ،)03 :اما کمیت و کیَیت آن در قرآن مشخ

نشده است.

نتیجه
یافتههای مقاله را میتوان در مطالب زیر فهرست کرد:
 .7مطالعه آرا و نظرات مَسران فریقین درباره تَسیر آیره والیرت ،نشراندهنرده ایرن
است که آنان بر اساس آیه  55سوره مالده دربراره والیرت و امامرت امرام علری  ،دو
دیدگاه کلی دارند . 7 :بیشتر مَسران اهل سنت واژه ولیّ در آیه را بره معنرای دوسرت و

یاور می دانند و بر همین اساس والیت در آیه را مطلق و آن را شرامل تمرام مؤمنران بره
شمار آورده اند . 6 .شیعه لَظ ولیّ را رفاً به معنای محبت و نصرت نمیدانرد و نرین
معنایی را در تعارِ با آیات دیگر دانسته ،معتقد اسرت لَرظ ولریّ عرالوه برر محبرت،

متضمّن حاکمیت اجتماعی و سیاسی است و نصرت از نتایج آن است .مَسران شیعه ،بر
اساس معنای ولیّ در آیه و نیز بر مبنای روایات متواتری که سبب نرزول آیره را والیرت

امام علی
بیان میکنند.

نقل کرده است ،آیه شریَه را دلیل قرآنی والیت و امامرت امرام علری

 .6تَسیر حیح آیه والیت در گرو بهکارگیری دو روش تَسیری است:

الف .معنایابی لَظ «ولیّ» بر اساس آیات قرآن :آیه والیت در سیاق نَی والیت یهود

و نصاری است (آیات  52-57مالده)م این سیاق ،مبیّن هم معنایی والیت یهود و نصاری
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با والیت در آیه  55سوره مالده است .بر این اساس ،یکی از طرقی که میتوان با آن بره
معنای ولیّ و والیت دست یافت ،واکاوی گونگی ارتباط با یهود و نصاری اسرت کره
در آیات قرآن به سه نوع ارتباط اشاره شده است :مودت ،تبعیت و اطاعرت .برر اسراس

ایررن سرره نرروع ارتبرراط ،والیررت برره معنررای «اتصررال و ارتبرراط شرردید ،هررمجبهگرری و

بههم پیوستگی است کره سره بُعرد دارد .7 :اتصرال و ارتبراط مسرلمانان برا یکردیگر.6 .

پیوستگی نداشتن با غیرمسرلمانان .3 .ارتبراط و اتصرال شردید برا قردرت و فرمانردهی
متمرکز که آیه والیت از آن به عنوان ولیّ یاد کررده اسرت .آیرات  52-57سروره مالرده

قرینه و مؤیدی بر حت این تعریف است.

ب .مصداق یابی «الذین آمنوا »...بر اساس روایات :قرالن درونی آیره والیرت بیرانگر

این نکته است که «الذین آمنوا »...شامل همه مؤمنان نمیشود ،یکی از قرالن ایرن اسرت

که «راکعون» به معنای حالت خم شدن در نمراز اسرت .بنرابراین بررای تعیرین مصرداق
مؤمنان در این آیه ،باید به روایات رجوع کنیم .روایات متواتر از منرابع فرریقین داللرت

دارند بر اینکه تنها مصداق «الذین آمنوا »...امام علی

آیه والیت مبنی بر جانشینی و امامت امیرالمؤمنین
پینوشتها

است .بنابراین تَسریر شریعه از
حیح است.

 .1کتبی همچون الطرالف سید ابن طاووس ،امامشناسی عالمه تهرانی جلد  5آیات والیت در قرآن از
مکارم شیرازی.
 .2برخی آیات ناظر بر والیت مؤمنان بر یکدیگر هستند ،مانند آیه« :وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَراتُ بَعْضُرهُمْ
أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر» (توبه .)17:اگر گَته شود این آیه بر والیت همه
مؤمنان به هم داللت دارد ،نین والیتی نمیتواند متضمن تمامی این سه نوع رابطه «مودت ،تبعیت و
اطاعت» باشد ،نان که این سه نوع رابطه برای والیت در آیه  55سروره مالرده و والیرت یهرود و
نصاری اثبات شد .زیرا در عالم واقع نمی توان با همه مؤمنان این سه نوع رابطه را داشت ،را کره
اطاعت به ورت مطلق ،فقط در برابر کسی جایز و الزم است که معصوم باشد .همین نکته دلیلی
است بر اینکه والیت مورد بحث در آیه والیت ،والیتی ویژه است که همه مؤمنان را شامل نمیشود
بلکه مخت مؤمنان خا ی است که یکی از ویژگی های آنان ،عصمت است .این نروع والیرت برا
والیت مؤمنان به یکدیگر که آیه  17سوره توبه متضمن آن بود ،تَاوت دارد.
 .3نداشتن هم جبهگی و پیوستگی ملت مسلمان با دنیای غیرمسلمان ،به معنرای قطرع رابطره برا ملرل
غیرمسلمان و قطع رابطه سیاسی و بازرگانی و دیسلماسی و داشتن روابط معمولی با آنان نیست ،بلکه
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بدین معنا است که امت اسالم باید سعی کند ذرهای تحت فرمان و تأثیر آنان قرار نگیررد و تحرت
تأثیر سیاست های آنان ،از استقالل نیَتد .اگر هم جبهگی و پیوستگی ملت مسلمان برا آنهرا موجرب
تحت تأثیر قرار گرفتن امت مسلمان بشود ،به کلی ممنوع است( .خامنهای)503- 507 :7380 ،
 .4نک :همین نوشتار ،بخش نقد و بررسی شبهات بر دیدگاه اول ،پاسخ به شبهه .0
 .5برای آگاهی از تعدای از روایات و منابع فریقین در این باره ،نک :همین نوشتار ،بخش «آیه والیت»
و بخش نقد و بررسی شبهات بر دیدگاه اول ،پاسخ به شبهه .7

منابع
قرآن کریم.

ابن شهرآشوب ،محمدبنعلی ( .)7074متشابه القرآن و مختلَه ،قم :بیدار.

ابنبابویه ،محمدبنعلی ( .)7326الخصال ،قم :جامعه مدرسین ،اپ :اول.

ابن تیمیه ،أحمد بن عبدالحلیم ( .)7042منهاج السنک النبویک ،تحقیق :محمرد رشراد سرالم ،مؤسسرک
قرطبک ،الطبعک األولی.

ابن عطیه اندلسی ،عبدالحق ( .)7066المحرر الوجیز فی تَسیر الکتاب العزیز ،بیروت :دار الکترب
العلمیه.

ابنفارس ،احمدبنفارس ( .)7040معجم مقاییس اللغه ،قم :مکتب االعالم االسالمی ،اپ :اول.

ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمرو ( .)7078تَسیر القرآن العظیم (ابنکثیر) ،بیرروت :دار الکترب
العلمیک ،منشورات محمدعلی بیضون ،اپ اول.

ابوالعباس ،احمدبنابراهیم (بیتا) .المصابیح ،بیجا :مؤسسک االمام زید بنعلی.

آلوسی ،سید محمود ( .)7075روح المعانی فی تَسیر القرآن العظیم ،بیرروت :دارالکترب العلمیره،
اپ اول.

بحرانی ،سید هاشم ( .)7066غایک المرام و حجک الخصام فی تعیین اإلمرام مرن طریرق الخراص و
العام ،بیروت :مؤسسک التأریخ العربی ،اپ :اول.
ترمذى ،محمد بن عیسی ( .)7078سنن الترمذي ،تحقیق و شرح :شراکر ،احمرد محمرد ،قراهره:
دارالحدیث ،اپ اول.

ثعالبی ،عبدالرحمنبنمحمد ( .)7078جواهر الحسان فی تَسیر القرآن ،بیروت :داراحیراء التررا
العربی ،اپ اول.
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ثعلبی نیشابوری ،ابواسحاق احمد بنابراهیم ( .)7066الکشف و البیان عن تَسیر القرآن ،بیرروت:
دار إحیاء الترا

العربی ،اپ اول.

جصاص ،احمدبنعلی ( .)7045احکام القرآن ،بیروت :دار احیاء الترا

العربی.

جعَری ،محمدرضام حالری ،سیدحسین (« .)7384جستاری در معنای واژه ولیّ» ،فصلنامه امامت
پژوهی ،شماره اول.
جوادی آملی ،عبداهلل ( .)7381تَسیر تسنیم ،جلد  ،75قم :اسراء.
جوادی آملی ،عبداهلل ( .)7384تَسیر تسنیم ،جلد  ،63قم :اسراء.
جوینی ،ابراهیمبنمحمد ( .)7388فرالد السمطین ،بیروت :موسسه المحمودی.
حسکانی عبیداهلل بناحمرد ( .)7077شرواهد التنزیرل لقواعرد التَضریل ،تهرران :سرازمان راپ
وانتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،اپ اول.

حلی ،حسنبنیوسف ( .)7041نهج الحق وکشف الصدق ،قم :مؤسسک دار الهجر .

خامنهای ،سیدعلی ( .)7380طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن ،تهران :موسسره فرهنگری ایمران
جهادی ، ،اپ ششم.

رازی ،ابوالَتوح ( .)7048تَسیر روح الجنان ،قم :انتشارات کتابخانه آیه اهلل مرعشی (ره).
راغب ا َهانی ،حسین ( .)7076مَردات ألَا القرآن ،بیروت :دار القلم ،اپ اول.

راوندی ،قطبالدین ( .)7045فقه القرآن فی شرح آیات األحکام ،قم :کتابخانرک آیرت اهلل مرعشری
نجَی.

رضوانی ،علی ا غر ( .)7382امام شناسی و پاسخ بره شربهات (امامرت در آیرات) ،ج  ،7مسرجد
مقدس جمکران ،قم.

زمخشری ،محمود ( .)7041الکشاف عن حقالق غوامض التنزیرل ،بیرروت :دار الکتراب العربری،
اپ سوم.

سیوطی ،جالل الدین ( .)7040الدر المنثور فی تَسیر المأثور ،قم :کتابخانه آیک اهلل مرعشی نجَی.

شوکانی ،محمد ( .)7070فتح القدیر ،دمشق :دار ابنکثیر ،دار الکلم الطیب  ، -بیروت ،اپ اول.

طباطبایی ،سید محمدحسین ( .)7071المیزان فی تَسیر القرآن ،دفترر انتشرارات اسرالمی جامعره
مدرسین حوزه علمیه قم  -قم ،اپ پنجم.

طبرسی ،ابوعلی فضل بن حسن ( .)7316مجمع البیان فی علوم القرآن ،بیروت :داراحیراء التررا
العربی.

طبری ،ابنجریر رستم (بیتا) .داللل االمامک ،قم :بعثت.
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طبری ،ابو جعَر محمد بن جریر ( .)7076جامع البیان فی تَسریر القررآن ،بیرروت :دار المعرفره،
اپ اول.

طوسی ،محمد بنحسن (بیتا) .التبیان فی تَسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء الترا

العربی.

فخرالدین رازی ،ابوعبداهلل محمد بن عمرر ( .)7064مَراتیح الغیرب ،بیرروت :دار احیراء التررا
العربی ،اپ سوم.

قاسمی ،محمد جمال الدین ( .)7078محاسن التاویل ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،اپ اول،

قندوزی حنَی ،شیخ سلیمان ( .)7078ینابیع الموده ،بیروت :موسسه االعلمی،

کلینی ،محمد بنیعقوب ( .)7041الکافی ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،اپ هارم.

مَید ،محمد بنمحمد ( .)7070تَسیر القرآن المجید ،قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
مکارم شیرازی ،نا ر .)7310( ،تَسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیک ،اپ اول.

نجارزادگان ،فتح اهلل ( .)7387بررسی تطبیقی آیات والیرت در دیردگاه فرریقین ،قرم :پژوهشرگاه
حوزه و دانشگاه ،تهران :انتشارات سمت.

هیثمی ،ابنحجر ( .)7071الصواعق المحرقه ،بیروت :موسسه الرساله.

