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آيه  55مائده ،از آيات چالشي و مورد اختالف مياا عمماا ،انديشام دا و
مفسرا فريقين است .دليل اصمي اين اختالف ،وجود واژة «وليّ» و عبارت
«الذين آم وا »...در ترکيب آياه اسات .مفسارا و عممااي اهال سا ت در
برداشت خود از مع ااي «ولايّ» و ياافتن مداداب باراي «الاذين آم اوا»...
ديدگاهي متفاوت از عمما و مفسرا شيعه ارائه کردهاند .جمعي از مفسارا
اهل س ت ،وليّ را در آية واليات ،باه مع ااي دوساتي ،يااري ،محبات و ...
پ داشتهاند و مدداب «الذين آم وا »...را م حدر در عمي نميدان د ،ايان
در حالي است که مفسرا و عمماي شايعه ،ولايّ را باهمع ااي سرپرساتي،
واليت در تدرف ،واليت سرپرستي و ...گرفته ،ت ها مداداب کساي کاه در
حال نماز صدقه داده است ،حضارت عماي مايدان اد .ايان دو برداشات
متفاوت در تفسير آيه ،سرچشمة اختالف بين عمماي فريقين گشته اسات.
اين مقاله با روش است ادي ،تحميمي به بررسي و نقد پرداخته و در نهايت با
تکيه بر ادلّهاي چ د به اثبات ديدگاه مفسرا شيعه پرداخته است.

تاریخ پذیرش1394/11/1 :
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متعال تأكيد میكند كه ولی شما خدا و رسولش و كسانی است كه ایمان آوردهاند؛ همانها كه نماز را
بر پا میدارند و زكات میدهند ،درحالیكه در ركوع هستند .بنابراین طبق آیه مزبور ،والیتی كـه تنهـا
براي خداي تبارکوتعالی ثابت است ،به اذن او براي پيامبر و كسی كـه مصـدا پرداخـت زكـات در
حال ركوع است ،نيز ثابت است .در اینجا پرسشی به ذهن میرسد و آن اینکـه منظـور از «ولـی» در
این آیه چيست و آیا مفهوم «ولی» در آیه ،والیت و حاكميت سياسی ائمه

را نيز شامل میشود؟

براي پاسخ به این پرسش الزم است فضاي نزول سوره و شرایط زمانی و مکانی نزول آیـه مـورد
بررسی قرار گيرد .همچنين براي تحقق هدف این پـووهش ،مفهـوم شناسـی واژه والیـت و بررسـی
اقوال مفسران بزرگ شيعه و سنی ،ضروري به نظر میرسد.
الف) فضاي نزول سوره و شأن نزول آيه

درک درست یکسخن و فهم صحيح آن ،نهتنها درگرو شناخت ساختار ،بلکه درگرو آگاهی از شـرایط
زمانی و مکانی صدور آن است .بنابراین بررسی این نکته ضروري است كه سوره مائده و آیه پنجـاه و
سوره مائـده از سـورههـاي مـدنی اسـت كـه گفتـهشـده ،پـ

از سـوره فـتح و بـه روایتـی در

حجةالوداع و بين مکه و مدینه نازل شده است( 1.رشيدرضا ،بیتا )116 / 6 :اهـل حـدیث و
تاریخ اتفا دارند كه سوره مائده آخرین سوره از سورههاي مفصل قـرآن اسـت و در اواخـر روزهـاي
زندگانی رسول خدا

بر آن جناب نازلشده و هيچ آیهاي از سوره مائده نسـخ نشـده اسـت( .ر.ک:

موسوي همدانی )257 / 5 :1374 ،روایتی از امام علی

مؤید این مطلب است:
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پنجم آن ،در چه فضا و شرایطی بر رسول گرامی اسالم نازل شد.
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بعضي آيات قرآ بعضي ديگر را نسخ ميکرد ا و به امر رسول خدا
آيه گرفته ميشد (به آيه ناسخ اعت ا ميشد) ا آخرين سورهاي که بر ايشا نازل
شد ،سوره مائده بود که ماقبل خودش را نسخ کرد و چيزي (آيهاي) از خاودش
نسخ نشد . ...

با هجرت پيامبر به مدینه و تأسي

دولتشهر ،مهمترین تالش پيـامبر

بـراي تنظـيم روابـط

اجتماعی مردم مدینه در سایه دین آغاز شد .اركان چهارگانه دولـتشـهر پيـامبر
(امت) ،سرزمين (حرم) ،حاكميت و حکومت و نيز ساخت درونی دولت پيامبر

 ،یعنـی جمعيـت
؛ در «صحيفه النبی»

كه به «قانون اساسی مدینه» معروف است ،تبلور یافت( .ر.ک :فيرحی)203 :1385 ،
بهرغم انسجامی كه با تأسي

دولتشهر پيامبر در دنياي اسالم به وجود آمد و بعدها با فتح مکه

گسترده شد و از دایره جزیرةالعرب فراتر رفت ،مسائلی در داخـل و خـارم مدینـه دولـت پيـامبر را از
درون و بيرون با مخاطراتی مواجه میكرد و پيامبر اسالم
خبر داشت« .محمد

به عيان میدید كـه پـ

بهطور قهري از عواقب چنين وضـعيتی

از او امـتش در دهليزهـاي تعصـبات قـومی فـرو

خواهند غلتيد و نخستين نمود آشکار این منازعات نيز ،مناقشات قومی ـ سياسی دربـاره آینـده نظـام
مدینه و مسئله جانشينی خواهد بود( ».فيرحی )234 :1385 ،سوره مائده ،در چنين شرایطی بر پيـامبر
اسالم نازل شد و بر حفظ پيمانهاي الهی و وفاي به آنها اصرار ورزید.
روایات میتوان درباره شأن نزول آیه به نتایجی دستیافت.
محمد بن یوسف زرندي نقل میكند:
عبابة بن ربيع ميگوياد :عباداهلل باان عاابا
پياامبر

حديث نقل مينمود که شخدي عمامه به سر (درحاليکه صورت را

بسته بود) نزديک شد .ابن عبا
ابن عبا

ک اار زمازن نشساته باود و از

روايتي نميگفت که او نيز حاديثي ميخواناد.

گفت :قسم به خدا ،تو کيستي؟ عمامه از صاورت کاا ار زد و گاافت:

هرکس که من را ميش اسد که خوب و اگر کساي مان را نشا اخته ،پاس مان
ج دب بن ج اده بدري ،ابوذر غفاري ،هستم.
از حاضرت رساول

ش يدن ا با همين دو گوش (اگر دروغ بگويم) کر شاوند،

و با اين دو چاشم ديدن وگرنه کور شوند ـ که آ حضرت

فرمودند:
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درباره آیه  55سوره مائده ،روایات فراوانی از شيعه و سنی نقلشده است كه بـا جمـ بنـدي ایـن
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عمي رهبر نيکوکارا و قاتل کافرا است .هرکس يارياش کا د ،ياااري شاود و
هرکس يارياش نک د ،دستگيري نگردد.
روزي با پيامبر

ناماز ظاهر خوانادن ساسس نيازم ادي در مسادد حضارت

تقاضاي کمک نمود .هيچکس به او چيزي نداد .آ نيازم د دست بااه آسااما
بام د نمود و گفت :خدايا تو شاهد بااش مان در مسادد رساول خادا تقاضااي
کامک نامودن و کسي چيزي به من نداد.
عمي در رکوع نماز بود با انگشت کوچاک کااه بااه آ انااگشتر داشات باه آ
نيازم د اشاره نمود .نيازم د پيش آمد و انگشتر از دسات حضارت خاار نماود.
ايان رخ داد در مقابل ديد پيامبر صاورت گرفات .چاو پياامبر از نمااز خاار
شادند سار باه آسما بم د نموده و فرمودناد :باار خادايا بارادرن موساي از تاو
تقاضايي نمود و گفت« :پروردگارا سي هان را فاراخ گردا و کارن را آساا نماا و
گره از زبانم بگشاي تا کالمم را درک نماي د ،و براي من از خااندانم جااانشي ي
بارگزين ،هارو برادرن ،پشتم را با او گرنکن و او را شريک کارن قرار بده» .پس
بر او قرآني گويا فرستاد کاه «بهزودي بازويت را به برادرت نيروم د خواهيم کرد
و براي شما هر دو ،تسمطي قرار خاواهيم داد کاه باا (وجود) آيات ماا ،باه شاما
دست نخواه د يافت» ،بار خدايا ،من محمد ،نبي و برگزيده تو هستم ،بار خادايا
ساي هان را فاراخ گردا و کارن را آسا نما و جانشي ي از خاندانم ،برايم برگزين
را به پايا نرسانده بود که جابرييل از ناازد خادا باه او ناازل شاد و گفات :اي
ّما وليکم
محمد ،بخوا  .فرمود :چه بخوانم .گفات« :بـَوان إنـ
ّّللا و رسوله( .»...زرندي 108 :2004 ،ا 107؛ امي ي)52 / 2 :1408 ،

غير از این روایت كه ثعلبی نيز در تفسير خود نقـل كـرده ،روایـات فراوانـی از علمـاي تفسـير و
حدیث وجود دارد كه به شأن نزول این آیه اشاره كردهاند .ازجمله آنها میتوان بـه مـوارد زیـر اشـاره
كرد :طبري در تفسيرِجامعِالبيانِفيِتفسيرِالقذرآن ( ،165 / 6از طریـق
ابن عـباس)؛ واحـدي در اسبابِالنزولِ( ،148از دو طریق عبداهلل بـن سـالم و ابـن عبـاس)؛
فخر رازي در التفسيرِالکبير ( ،431 / 3از همان دو طریق)؛ خـازن در تذفسيرِلبابِ
التأوئلِفيِمعانيِالتنزيذل ()496 / 1؛ ابــوالبركات در تفسذيرِمذاار ِ
التنزيذلِوِحقذائقِالتأويذل ()496 / 1؛ نيشـابوري در تفسذيرِغرائذبِ
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عمي را ،پشتم را با او گارن ناما .ابوذر گفت :به خدا قسم پيامبر

ه وز کاالن
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القرآنِوِرغائبِالفرقان ()461 / 3؛ ابن الصبّاغ مالکی ،در الفصولِالمهمه

()123؛ ابن طلحه شافعی ،در مذطالبِالسذئولِفيِمناقبِآلِالرسذول ()31؛
سبط ابن الجوزي در ت کره ()9؛ خوارزمی در مناقب ( ،178از دو طریق)؛ صـاحبِفرائذا

(در باب  14از طریق واحدي ،در بـاب  ،39از طــریق انــ

و در بـاب  40از طریـق ابـن عبـاس و

عمار)؛ صاحبِمواقف ()276 / 3؛ محب الدین طبري در رياض ( ،227 / 2از عبداهلل بن سالم)؛
ابن كـثير شامی در تفسيرِالقرآنِالعظيم ،71 / 2( .از طریق اميرمؤمنان

)

افزون بر مناب یادشده ،بحرانی در غایه المرام 24 ،حـدیث از كتـب عامـه و  19حـدیث از كتـب
خاصه نقل كرده است .همچنين سيد عبدالحسين شرفالدین موسـوي در المراجعذا (،)107
اخبار صحيح وارده در این زمينه را در حد تواتر دانسته ،ضمن اشاره به اجماع مفسـرین دربـاره نـزول
این آیه در شأن علی

 ،میگوید :برخی علماي اهل سنت مانند قوشچی در مبحث امامـت شذر ِ

التجريا ( 368و  )369و غير او ،مانند سعدالدین تفتازانی در شذر ِالمقادذا ()270 / 5
این اجماع را نقل كردهاند( .ر.ک :امينی52 :1366 ،؛ شریعتی 9 :1379 ،ـ 8؛ ربانی گلپایگـانی:1383 ،
)59
افزون بر مطالب گفتهشده ،احتجام حضرت علی

به این آیه بـراي اثبـات امـامتش ،در منـاب

مختلف اهل سنت و شيعه ،نزول آیه در شأن ایشان را آشکار میسازد؛ براي نمونه ،میتـوان در منـاب
اهل سنت به روایتی كه قندوزي حنفی در ينابيعِالمودهِل ويِالقربي ( )346 / 1نقل
البتولِوِالسبطين ( )312 / 1آورده است ،همچنين حدیث مناشدة یـوم الشـوري 1اشـاره
كرد .در مناب شيعه نيز میتوان به مواردي از احتجام اميرالمؤمنين اشاره نمود ،براي مثال ،حضرت در
مناشده با ابوبکر ،مفاخره قریش ،مذاكره با مهاجرین و انصار ،مناظره با ملحدان و در مقـام پاسـخ بـه
پرسش پرسشگران كه از جانشين پيامبر میپرسيدند به این آیه استدالل كـردهانـد( .ر.ک :مرتضـوي،
 66 :1382ـ )57
از مجموع آنچه گفته شد روشن میشود كه این سوره از سور مدنی و در شرایطی نـازل شـد كـه
پيامبر ماههاي پایانی عمر خویش را میگذراند و خود ایشان از این امر خبـر داده بـود 2.مسـلمانان در
 .1هرچند برخی علماي اهل سنت بیدليل این حدیث را رد كردهاند ،امـا برخـی دیگـر بـدون اشـکال آن را نقـل
كردهاند( .ر.ک :مرتضوي 57 :1382 ،ـ .)61
ّی ال ألقاکم بعد عامی هذا»( .ر.ک:
 .2ایشان در سال آخر عمر شریفشان بارها فرمـود« :لعل
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كرده ،و جوینی آن را با تفصيل بيشتري در فرائاِالسمطينِفيِفضائلِالمرتضذيِوِ
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چنين شرایطی ،به سرنوشت جامعه اسالمی بعد از ایشان میاندیشيدند و پاسخ این پرسـش ذهنـی را
در كالم رسول خدا میجستند .نزول آیه  55سوره مائده پاسخی بود بـراي پرسشـی مهـم كـه ذهـن
مسلمانان و عالقهمندان به جامعه اسالمی را مشغول خود ساخته بود.
ب) معناشناسي واژه «ولي»

«وَلِی» از ماده «وَلْی» واژهاي است كه در معناي آن اختالف شده است .زمخشري دو معناي حقيقـی
براي ولی ذكر میكند كه عبارتاند از:
 .1نزدیکی و پياپی بودن؛  .2حق تصرف و سرپرستی در كـار چيـزي یـا كسـی( .ر.ک :زمخشـري،
689 :1979؛ جعفري و حائري)29 :1390 ،
راغب اصفهانی ،اولين معناي این ریشه را اینگونه معرفی میكند« :فراهم آمدن دو چيز یا بيشتر بهگونـهاي
كه بين آن دو ،چيزي كه از جن

آنها نباشد یافت نشود»( .راغب اصفهانی)885 :1992 ،

معجمِالوسيط نيز براي لفظ «ولی» معانی متعددي همچون :هـر آنکـه سرپرسـت كـاري
باشد یا آن را به انجام رساند ،یاور و یاريدهنده ،دوستدار ،دوست ،همپيمان ،خویشاوند سـببی مثـل
داماد و غيره ،همسایه یا پناهنده و پناه دهنده و  ...بيان میكند( .گروه نویسندگان)1057 :2004 ،
از آنچه گفتـه شـد و از دیگـر كتـب لغـوي ،فهميـده مـیشـود كـه «ولـی» در مجمـوع ،منحصـر در
دو معناست:
نباشد یافت نشود» یا همان قریب بودن ،نزدیک بودن ،پياپی بودن و كلمـاتی از ایـن دسـت؛ معنـاي
دوم« ،سرپرستی» است كه توانا بودن و متمکن بودن و سلطنت داشتن بر امـور كسـی یـا چيـزي از
قبيل سود ،زیان ،امر و نهی ،اجازه ،من و ...را بهدنبال دارد.
هرچند در استعماالت عرب هر دو معنا در صيغه مضارع این ماده شنيده شده اسـت ،امـا مصـدر،
فعل ماضی و صفت مشبهه آن ،بهمعناي «نزدیک و پياپی بودن» بهكار نرفته است .بنابراین استعمال
لفظ «ولی» كه در حقيقت صفت مشبهه بـوده ،اسـم فاعـل نيسـت و تنهـا در معنـاي «سرپرسـتی»
منحصر است( .ر.ک :جعفري و حائري 33 :1390 ،ـ )32ابنمنظور نيـز در بررسـی اسـتعماالت كلمـه
ولی ،معناي «سرپرستی و متولی امر» را بيان مـیكنـد« :وِالذوليِ:ولذيِاليتذيمِ
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معناي اول« ،فراهم آمدن دو چيز یا بيشتر بهگونهاي كه بـين آن دو ،چيـزي كـه از جـن

آنهـا

طبرانی)307 / 24 :
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ال ي ِيلي ِأمرهِو ِيقومِبکفايتهِو ِولي ِالمرأةِ:ال ي ِيليِ

عقاِالنکا ِعليهاِوِالِياعهاِتستباِبعقاِالنکذا ِدونذه؛
ولی یعنی سرپرست یتيم؛ كسی كه فرمانش پيروي میشـود و بـراي انجـام امـر او بـهكفایـت قيـام
میشود و سرپرست زن كسی است كه عقد نکـاح بـهدسـت اوسـت و زن در ایـن امـر رهـا گذاشـته
نمیشود كه دیگران با عقد نکاح در حق او استبداد نمایند»( .ابن منظور)407 / 15 :1994 ،
ج) ديدگاه مفسران درباره مفهوم ولي در آيه واليت

بعد از بررسی معناي واژه «ولی» ،كاوش در فهم مفسران نيز مفيـد بـه نظـر مـیرسـد ،از ایـنرو بـه
بررسی و نقل دیدگاه برخی مفسران شيعه و اهل سنت در این باره میپردازیم.
 .1مفسران شيعه

طبرسی «ولی» را بهمعناي یار و مددكار ،سرپرست و صاحباختيار گرفته و به نقل از مبرد میگویـد« :ولـی
كسی است كه برتر و سزاوارتر از دیگران باشد ( ». ...ر.ک :طبرسـی )326 / 3 :1372 ،ایشـان در ادامـه در
مقام استدالل بر اینکه معناي ولی در آیه همين معنا است و غير از این نيست ،اینچنين میگوید:

شيخ طوسی بعد از بيان وضوح داللت آیه بر امامت اميرالمؤمنين بالفاصله بعد از پيـامبر ،معنـاي
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کممه «إنما» هما طوري که گذشات ،حکام را باه مابعاد خاود اختداا
ميدهد و از غير آ سمب ميک د .هرگاه بگوي اد« :انمـا الفصـاحة
للجاهلية» مقدود اين است که فداحت ،اختداا باه دورا جاهميات
داشته و دورا هاي ديگر را از آ بهرهاي نيست و هرگاه اين کممه ،داراي چ ين
مع ايي باشد ،نميتوانيم «ولي» را بهمع ااي دوسات و هادف آياه را دوساتي و
محبت دي ي بدانيم؛ زيرا اين مع اا خدوصايتي نادارد تاا آ را باراي برخاي از
مؤم ا ثابت و از برخي سمب ک يم .بديهي است که دوستي و محبت دي ي براي
همااه مؤم ااا اساات ا نااه برخ اي از آنهااا ا خااداي متعااال م ايفرماي اد« :و
َ
ْض؛ يع اي
بع
ْلي
َْأو
هم
ْض
بع
َات
ْمن
ُؤ
الم
ن و
ْمن
ُؤ
الم
َ ْ
ْ
ُوَ
ء َ
ُ َ
ُُ
َاُ
زنا و مردا مؤمن ،دوست يکديگرند( ».توبه  )71 /ب ابراين نميتاوا آياه را بار
اين مع ا حمل کرد و چارهاي نداريم جز اي که بر هما مع اي اول حمل ک ايم ا
يع ي امان واجب االطاعه و صاحباختيار؛ زيرا هما طوري که گفتايم باراي لفا
«ولي» بيشتر از دو مع ا نيست .هرگاه يکي از دو مع ا محال باشد ،ديگري محقا
خواهد بود( .طبرسي326 / 3 :1372 ،؛ جمعي از مترجما  89 / 7 :1360 ،ا )88
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ولی در آیه را «اولی و احق» بيان كرده 1،با پاسخ به شبهات مطرح در این زمينـه ،دوبـاره بـر معنـاي
«احق» تأكيد میكند و موارد استعمال ولی را جایی میداند كه شـخص نسـبت بـه دیگـران اولویـت
دارد( .ر.ک :طوسی ،بیتا 561 / 3 :ـ )559
همچنين عالمه طباطبایی در تفسير این آیه ،ضمن بررسی احتمالهاي مختلف و رد اشکالهـاي
طرحشده ،معناي «ولی» را «والیت در تصرف» میداند و میگوید:
پس آنچه از معاني واليت در موارد استعمالش بهدست مايآياد ايان اسات کاه
واليت عبارت است از يک نحوه قربي که باعث و مدوز ناوع خاصاي از تدارف و
مالکيت تدبير ميشود و آيه شريفه مورد بحث( ،مائده  )55 /سياقي دارد که از آ
استفاده ميشود واليت نسبت به خدا و رسول و مؤم ين باه ياک مع اا اسات . ...
(ر.ک :طباطبايي 15 / 6 :1971 ،ا 8؛ موسوي همداني 15 / 6 :1374 ،ا )3

در واق عالمه ،معناي والیت را نوعی قرب و نزدیکی میداند كه منحصر در ولی است.
آیتاهلل جوادي آملی نيز والیت در این آیه را والیت بهمعناي سرپرستی میداند و میگویـد« :ولـی» در
آیه مورد بحث به معناي رهبر و سرپرست است ،نه محب و یاور .قراینـی در بخـش نخسـت و پایـانی آیـه
هست كه والیت در آن را ،در والیتِ سرپرستی منحصر میكند»( .جوادي آملی ،بیتا)114 / 23 :
ازنظر ایشان ،قراین موجود در آیه براي اثبات این معنا ،عبارتاند از:
مبنی بر داللت «إنما» بر حصر اضافی و قياسی وجود ندارد .بنابراین ،والیت در این آیـه ،والیـت
انحصاري و خاص است ،برخالف والیت نصرت و محبت كه والیت عام بوده ،اختصاص به خدا ندارد
و همه مؤمنان را شامل میشود؛ با وجود این ،والیت در آیه ،منحصر در والیت سرپرستی براي خـدا،
رسول و گروه خاصی از مؤمنان است.
 .2یکسویه بودن والیت در آیه :والیت مطرح در این آیه ،والیتی یکسویه است كه براي خـدا،
پيامبر و مؤمنانی خاص ثابت است .بیتردید چنين والیتی غير از والیتِ نصرت و محبت است؛ چراكه
والیتِ نصرت و محبت ،والیتی دوسویه و همگانی است ،بنابراین در آیه گفتهشده ،والیت بـهمعنـاي
سرپرستی است( .ر.ک :جوادي آملی ،بیتا 116 / 23 :ـ )115
سيد عبداهلل شبّر در چند سطر ،به نکاتی اساسی درباره این آیه اشاره مـیكنـد كـه یکـی از آنهـا،
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 .1حصر «إنما» :حصر «إنما» در این آیه ،حصر حقيقی و مطلق است؛ چراكـه قرینـهاي

 ... .1أنه قد ثبْ أن الولی فی اآلية بمعنی األولی و األحق.
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اشاره به معناي «ولی» است .ایشان «ولی» در ابتداي آیه را بـهمعنـاي «متذوليِامذورِوِ

اوليِبکم» میگيرد( ،شبّر )141 :1412 ،این نکته نشان میدهد كه بـراي والیـت ،گسـترهاي
جديتر و اجتماعیتر از آنچه برخی تصور كردهاند ،وجود دارد( .ر.ک :بابایی)58 :1382 ،
با وجود این ،آنچه مفسران شيعی در تفسير این آیه بيان كردهاند ،از سـوي مفسـران اهـل سـنت
پذیرفتنی نيست .مراجعه به تفاسير اهل سنت و اشکالهاي واردشده در این زمينه و نيز پاسـخی كـه
مفسران شيعه به اشکالها دادهاند ،گامی در مسير روشن شدن حقيقت است.
 .2مفسران اهل سنت

هرچند تفاوتهایی جزئی ميان مفسران اهل سنت در برخورد با روایات شـأن نـزول در آیـه والیـت وجـود
دارد ،ایشان ،ضمن اعتقاد به عموميت مفاد آیـه والیـت ،عمومـا «ولـی» را بـهمعنـاي نصـرت یـا محبـت
میگيرند( .ر.ک :نجارزادگان 10 :1384 ،ـ  )8كه در ادامه به برخی از این تفاسير اشاره میشود:
فخر رازي «ولی» بهمعناي نصرت و محبت را بهتر از ولی بهمعناي تصرف میداند و براي اثبـات
نظر خود ،به سيا آیات قبل و بعد از آیه والیت استناد میكند و میگوید:
ُ ّللا» جاز باهمع ااي يااري
قطعي است که ولي در «إنـماَولــيکم
ک ده و دوستدار نيست و نميتواند بهمع اي امان باشد؛ زيرا از اين مع ا القااي
کالن بيگانه بين دو کالمي الزن ميآيد که براي غرض واحد بياا شادهاناد و آ
تعالي از آ ( .رازي)384 / 12 :1420 ،

سيد محمود آلوسی همچون رازي ،ولی را بهمعناي «ناصر» تفسير میكند .او سـيا كـالم را در
تقویت و تسلی قلبهاي مؤمنان و زدودن ترس از آنهـا در مقابـل مرتـدان دانسـته ،همـين سـيا را
بهترین قرینه براي اثبات مدعاي خود میداند( .آلوسی)335 / 3 :1415 ،
زمخشري در الکشافِ( ،)648 / 1بيضـاوي در أنذوارِالتنزيذلِوِأسذرارِ

التأويل ( ،)132 / 2اندلسـی در البحرِالمحيطِفيِالتفسير ( ،)300 / 4نسـفی
در تفسيرِنسفي ( )222 / 1و سایر مفسران اهل سنت ،بهنوعی بر همين معنا از «ولـی» تأكيـد
كردهاند.
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القا ،درنهايت زشتي و ناپس دي است و واجب است م زه دانساتن کاالن خاداي
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د) اشکالهاي مفسران اهل سنت بر تفاسير شيعه از آيه واليت و پاسخ آنها

آنچه بهعنوان مناقشه و اشکال به تفاسـير شـيعه وارد شـده اسـت ،هـم شـأن نـزول و هـم تفسـير آیـه را
دربرمیگيرد .در مجموع همه آنچه در مقام رد تفسير شيعه از این آیه آمده اسـت را مـیتـوان بـه دو دسـته
تقسيم كرد :یک .اشکالهاي ادبی (ناظر بر الفاظ یا معناي آنهـا)؛ دو .اشـکالهـاي محتـوایی .در ادامـه بـه
برخی از اشکالها اشاره و نقد و بررسی میگردد:
 .1اشکالهاي ادبي (ناظر بر الفاظ يا معاني آنها)
اشکال اول :عدم داللت «إنما» بر حصر

فخر رازي در بيان این اشکال چنين میگوید ...« :و ما نمیپذیریم كه إنما براي حصر باشد و دليل ما
نيَاِ
لحَيَذاة
م
بر این نپذیرفتن سخن خدا است كه میفرمایـدِ« :
ِالذاْ
ذاِمََذلِاْ
إَّ
ُّ
َ
نَ
ماٍ
ِ» ،و شکی نيست كه براي حيات دنيـا غيـر از ایـن مثـال
ماء
َاهِمن
لن
نز
ِأ
ء ِ
ك
َْ
َِْ
َِالسََّ
ََ
لحَيَذاةِ
إنذِ
ذ
مثالهاي دیگر نيـز هسـت و همچنـين سـخن خـدا كـه مـیفرمایـدِ« :
ماِاْ
ََّ

ٌ» ،و شکی نيست كه لعـب و لهـو در غيـر از حيـات دنيـا نيـز یافـت
هِ
و
ٌ ِ
ِو
لعب
ََِ
نيَاَِ
الاْ
ُّ
لْ
میشود ( .»...رازي)386 / 12 :1420 ،
ـ پاسخ به اشکال اول

ما» را «وجـوب
إنذِ
ذ
زمخشري از ادیبان مشهور در تفسير الکشاف ذیـل ایـن آیـه ،معنـاي «ِ
ََّ
ما» نمیپـذیرد ،در
إنِ
ذ
 )648افزون بر این ،فخر رازي كه در ذیل این آیه ،معناي حصر را براي «ِ
ََّ
ما» را از ادات حصـر دانسـته و چنـين
إنذِ
ذ
المحصولِفي ِعلمِأدولِالفقذه «ِ
ََّ
میگوید:
إِناَّمَا براي حدر است برخالف نظر بعضيها و ما به سه وجه قائل به حدار إنماا
هستيم :اول اي که شيخ ابوعمي فارسي در کتاب

الشيرازيا

حکايت ميک د

که نحويا إنما را مفيد حدر دانستهاند و قول نحويا و تمايل آنها به اين مع اا
حدت است؛ دون اي که أعشاي و فارزدب در بيتاي از اشاعار خاود از لفا إنماا
استفاده کردهاند که اگر در اين ابيات ،إنماا مفياد حدار نباشاد ،مقداود شااعر
حاصل نمي شود؛ سون اي که «إن» بر اثبات داللت مايک اد و «ماا» بار نفاي.
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اختصاص» می داند؛ هرچند وجوب اختصاص را به مواالت نسـبت مـیدهـد (زمخشـري/ 1 :1407 ،

هرگاه اين دو با يکديگر ترکيب شوند ،واجب است که هرکادان بار مع ااي خاود
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باقي بمان د؛ زيرا اصل بر عدنتغيير است؛ يا اي که ميگوييم« :إن» ثبوت عاين
يادشده را اقتضا ميک د و «ما» نفي غير آ را و اين هماا حدار اسات کاه
مراد ما است (رازي 383 / 1 :1421 ،ـ )381

بنابراین فخر رازي با بيان ادله فو  ،معناي «حصر» را براي «إنما» میپذیرد.
اشکال دوم :خدشه در معناي ولي با تمسک به وحدت سياق

از عمده ترین ایرادهاي طرحشده با بيانهاي مختلف ،از سوي علماي اهل سنت این است كه «ولی»
بهمعناي یاور ،دوست و محبت است ،نه بهمعناي سرپرست ،صاحباختيار و متولی امور .ایشـان بـراي
اثبات مدعاي خود به وحدت سيا آیات قبل و بعد ،استدالل كـرده اسـت ،بـراي نمونـه ،فضـل بـن
روزبهان در ابطالِالباطلِوِاهمالِکشفِالعاطل میگوید:

 ،408به نقل از :فضل بن روزبها )
ـ پاسخ به اشکال دوم

همانگونه كه گفته شد ،علماي اهل سنت با تمسک به وحدت سيا  ،بـه برداشـت شـيعه از «ولـی»
اشکال كردهاند .بنابراین با رد مبناي برداشت علماي اهل سنت میتوان به این اشکال پاسخ داد:
الف) روشن است كه پشت سر هم بودن آیات بر وحدت سيا داللت نمیكند؛ چراكه شأن نزول
آیات ،بر نزول هر گروه از آنها به مناسبتی خاص شهادت میدهد و آیه  54سوره مائده ،وحدت سـيا
ميان آیات  51تا  59را برهم میزند؛ زیرا این آیه ،هشداري است به مؤمنـان دربـاره ارتـداد و روشـن
است كه مناسبتی بين ارتداد و دوستی و یاري طلبيدن از اهل كتاب و كفار (طرحشده در آیات پيشين
و پسين) وجود ندارد( .ر.ک :نجارزادگان14 :1384 ،؛ جالیيان اكبرنيا 88 :1387 ،ـ )87؛
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ن المراد من الولی فـی اآليـة الناصـر
...أّ
ن الـولي لفـم مشـ ر يقـال للم صـرو و
فاّ
ّ و األولـی بال ّصـرو کـولي
ّاصر و المحـب
الن
دد
الصــبي و المــرأة و المشــ ر إ ا دــرّ
بين معانيه يلـز وجـود القرينـة للمعنـي
المطلــوم منــه و هاهنــا کــذل ...فبطل
ما القرائن عماي أن المـراد
االس دالل به و أّ
ّاصر في اآليـة ال األولـی و األحـق
بالولي الن
ّ
ـان يـر
ّه لو حمل علی هـذا لکـ
بال ّصرو ألن
مناسب لما قبلهـا( . ...ر.ک :شوشاتري 410 / 2 :1019 ،ا
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ب) به فرض این كه مناسبت بين آیات را بپذیریم و از همين جهت ،بهمعناي «اوليا» و «یتـول»
در آیات  51و  56توجه كنيم ،همچنان به معنایی كه تفاسير شيعه از «ولی» ارائه كردهاند خللـی وارد
نمیشود؛ زیرا ميان معناي سرپرستی و معانی یاري ،دوستی و محبت ،نسبت عموم و خصوص مطلـق
برقرار بوده ،شخص سرپرست ،یاور ،دوست و محب پيروان خـود نيـز خواهـد بـود؛ (ر.ک :مازنـدرانی،
بیتا)230 / 4 :
م) نپذیرفتن معناي سرپرستی براي «ولی» در این آیه ،موجب فساد در معناي حصر میشود؛ زیرا
معانی دیگر بيانشده براي ولی ،عام بوده ،شامل همه مسلمانان میشود .درحالیكه پيش از این ،ثابت
كردیم كه «إِنـَّمَا» بر حصر داللت میكند( .ر.ک :جالیيان اكبرنيا)89 :1387 ،
اشکال سوم :مَجاز بودن حمل جمع بر يک نفر

برخی علماي اهل سنت با پذیرفتن اصل «جایز بودن حمل جم بر یک نفر براي احتـرام» ،بـه ایـن
نکته اشارهكردهاند كه این حمل بنا بر مجاز بوده ،حقيقت نيست .بنابراین بـه كـار بـردن جمـ بـراي
علی

 ،بهتنهایی ،جایز نيست و بـر ایـن اسـاس اختصـاص ایـن آیـه بـه اميرمؤمنـان علـی

را

نپذیرفتهاند( .ر.ک :جالیيان اكبرنيا 87 :1387 ،ـ  )86فخر رازي در بيان این اشکال گفته است:
ن
يقــيم
ُوا الـذين
من
َ الذين
خداي تعالي در آياه «و
ُوَ
َ آَ
َ ُ
ن» ،از ماؤم ي ي
َْراكع
هم
ة و
ن الزك
يؤ
ة و
ُـوَ
َاَ
دوَ
الصالََ
ُْ
َ ُ
َ ُ
جمع بر واحد اگرچه از باب بزرگداشت جايز است ،مداز اسات ناه حقيقات و اصال،
حمل کالن بر حقيقت است( .رازي 385 / 12 :1420 ،ا )384

با این توضيح ،فخر رازي بهكار بردن صيغههاي جم براي علی

را جایز نمیداند و بهتب  ،این

آیه را دليل بر والیت اميرمؤمنان نمیداند.
ـ پاسخ به اشکال سوم

سخن فخر رازي مبنی بر «اصل بودن حمل كالم بر حقيقت» درست اسـت ،امـا فخـر رازي غفلـت
كرده است كه این اصل تا زمانی حاكم است كه قرینهاي در كالم نباشد ،حالآنکه عبارتهایی چـون
َ» صفت هـایی هسـتند كـه
راكعوِ
ن
ة» و َ«ِ
ِ
َِّك
ِالز
ِ
ْتون
ة»« ،يؤ
ِ
َِّ
َِالص
ِيمون
«يقذ
َاَ
لََ
َ
كالم را مقيد كرده ،در مصداقی مشخص محصور میكنند؛ زیرا به گواه تاریخ ،تنهـا كسـی كـه در ركـوع،
انگشتر به فقير داده ،اميرمؤمنان علی
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که توصيف کرده ،در هفت موضع ،به صيغه جمع ياد کرده است  ...و حمل الفاا

است.
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زمخشري نيز در ذیل آیه اولی االمر به این اشکال پاسخ داده است:
...و بهدرستي که اين آيه درباره عمي ا بزرگ و گرامي کرد خدا او را ا نازل شاد،
ه گاميکه درخواست سائل را پاسخ داد ،درحاليکه در نماز بود ،پس انگشترش
را به او داد ،گويي که انگشاتر در انگشات ج بياد .ب اابراين باراي در آوردناش
بهسختي نيفتاد؛ زيادي عممي که بهمثل آ نمازش فاسد مايشاود .اگار گفتاه
شود :چگونه صحيح است که آيه درباره عمي ا خادا از او راضاي بااد ا باشاد،
درحاليکه لف  ،لف جمع است؟ ميگويم :به لف جماع آماده ،اگرچاه سابب
جمع آمد يک نفر باشد ،براي اي که مردن را بهمثل چ ين کاري ترغيب ک د تا
بهمثل ثواب آ عمل نائل شوند و براي آگاهي داد به اي کاه سرشات مؤم اا
واجب است که بر اين هدف (حر

بر نيکي و احسا و جوياي حال فقرا شد )

باشد ،حتي اگر امري الزن بيايد که تأخير در آ پذيرفته نيست و آنهاا در نمااز
باش د ،به تأخير ني دازند آ را تا نماز تمان شود( .زمخشري)649 / 1 :1407 ،

همچنين گفتنی است اینگونه بيان ،در ادبيات و قرآن نمونههایی دارد كه براي مثال ،میتوان به
آیه مباهله (آلعمران  )16 /اشاره كرد كه واژه «نسائنا» در آن با اینکه جم است ،مـراد از آن،
تنها حضرت زهرا

و مراد از «أنفسنا» در آیه ،به شـهادت تـاریخ ،تنهـا اميرمؤمنـان علـی

است( .ر.ک :طباطبایی / 3 :1971 ،ذیل آیه مباهله)
شود و از آن بهطور عموم خبر داده شود ،هرچند جز یک نفر مشمول آن قانون نبوده و به غير از او بر
كسی منطبق نباشد .آنچه در عرف سابقه ندارد ،اولی است و دومی در عرف بسيار واقـ شـده اسـت.
عالمه طباطبایی در ذیل آیه والیت مینویسد:
فرب است باين اي کاه لفا جماع را اطاالب ک اد و واحاد را اراده ک اد و در
حقيقت لف جمع را در واحد استعمال ک د و بين اي که قانوني کمي و عماومي
بگذران د و از آ به طور عمون خبر ده د ،در صورتي که مشمول آ قانو جاز
يک نفر کسي نباشد و جز بر يک نفر م طب نشود .اولي در عرف سابقه نادارد و
اما دومي در عرف زياد استعمال ميشود( .طباطبايي)10 / 6 :1971 ،
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افزون بر این ،فر است بين استعمال لفظ جم در واحد با اینکه قانونی كلی و عمـومی گذاشـته

] [ DOR: 20.1001.1.22287256.1395.7.26.1.7

اشکال چهارم :ايراد به معناي «يؤتون» در آيه واليت

برخی علماي اهل سنت اشکال كردهاند كه گرفتن «يؤتون» بهمعنـاي ماضـی بـراي انطبـا بـا
و بهدنبال آن اثبات والیت ایشان ،درحالیكه «يؤتون» مستقبل است ،درست نيست.

علی

توضيح اشکال :لفظ «يؤتون» مضارع است و مضارع داللت بر استمرار دارد و ایـن بـهمعنـاي
ة» كه مستقبل است ،به این معنـا
ِ
َِّك
ِالز
ِ
ْتون
هميشگی بودن عمل است .بر این اساس« ،يؤ
َاَ
َ
است كه تا زمان حياتشان مؤمنين زكات میدهند .پ

این عمل در یک نوبت نيست .با اینکه بـراي

این موضوع حداكثر یک داستان بيان شده است و تکراري وجود ندارد كه علی

چندبار در ركـوع زكـات

یا انگشتري داده باشد .این در حالی است كه باید بر دوام و تکرار ،حداقل سهبار ،این عمل انجـام گرفتـه
باشد ،پ

نمیتوان این آیه را درباره علی

دانست و با آن والیت ایشان را اثبات كرد.

ـ پاسخ به اشکال چهارم

معناي هيئت مضارع ،منحصر در مستقبل نيست ،بلکه ميان حال و مستقبل مشترک است و درصـورتیكـه
حرف «س» یا كلمه «سوف» بر سر آن بياید به مستقبل اختصاص مییابد .ایـن در حـالی اسـت كـه
شيعه آن را به «حال» معنا كرده است .بنـابراین دانشـمندان شـيعه از حقيقـت خـارم نشـدهانـد( .احمـدي
ميانجی ،بیتا)121 :
 .2اشکالهاي محتوايي

اگر این آیه درباره علی

است و والیت او را اثبات میكند ،چرا خود حضرت بـه ایـن آیـه تمسـک

نکرده است؟ فخر رازي در بيان این اشکال اینچنين میگوید:
بهدرستي که عمي بن ابيطالب به تفسير قرآ از رافضيها آش اتر بود .پس اگار
اين آيه بر امامت او داللت ميکرد ،به آ در يکي از محافل احتداا مايکارد و
اين گروه نميتوان د بگوي د که عمي بن ابيطالب از روي تقيه بياا آ را تارک
کرده است؛ زيرا هما ها از او نقل ميک د که در روز شاورا باه خبار روز غادير
و خبر مباهماه و هماه ويژگايهاا و م اقابهاايش تمساک کارده اسات ،البتاه
درحاليکه به اين آيه تمسک نکرده است و آ  ،باعث يقين به نادرساتي ساخن
رافضيها ميشود( .رازي)385 / 12 :1420 ،
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اشکال اول :عدم استناد حضرت به آيه
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ـ پاسخ به اشکال اول

در پاسخ به فخر رازي كه ظاهرا تنها مطرح كننده این اشکال است ،باید گفت كـه اتفاقـا اميرمؤمنـان
بر اساس برخی روایات نقلشده از شيعه و سنی ،به این آیـه ،در بيـان حقانيـت خـویش اسـتناد

علی

كردهاند ،براي مثال ،از دانشمندان شيعه ،محمد بن علی بن بابویه قمی (شيخ صـدو ) در الخصال (2
 ،572 /حدیث  )1و کمالالاينِوِتمامِالنعمه ( ،)276 / 1طبرسی در االحتجاج (/ 1
 )39و علی بن طاووس در التحصين ( )632و از دانشمندان اهل سنت ،ابراهيم بن محمد جـوینی
در فرائاِالسمطين ( )312 / 1استناد حضرت به این آیه را بيان كردهاند.
بهعنوان نمونه شيخ صدو در كتاب الخصال روایتی آورده است كه در آن حضـرت علـی
میفرماید:
حافظا حديث و دانايا از صحابه پيامبر مي دان د که در ميا آناا کساي
نيست که داراي مقان و فضيمتي باشد ،مگر اي که من در آ فضايمت باا وي
شريکم و سهم من بيشتر است و براي من  70فضيمت اسات کاه در آنهاا از
اصحاب پيامبر

کسي با من شريک نيست  ...و اما فضيمت شدت و پ دم،

من در مسدد بودن که نيازم دي وارد شد و درخواستي کرد درحالي که مان
در رکااوع بااودن .پااس انگشااترن را از انگشااتم بااه او دادن .ب ااابراين خااداي
تبارک وتعال ي درباره من اين آيه را نازل کرد« :سرپرست و رهبر شاما ت هاا
حال رکوع زکات مي پردازند»( .صدوب 572 / 2 :1362 ،و

1)580

افزون بر این ،به فرض اینکه حضرت به این آیه استنادي نکرده باشند ،با توجه به ادله اي كه
نزول آیه درباره ایشان را اثبات می كنند ،عدم استناد ایشان ،ضرري به آنچـه دانشـمندان شـيعه
بيان كرده اند ،نمی رساند؛ زیرا ممکن است حضرت به دليلی كه بر ما پنهان مانده اسـت بـه آن
استناد نکرده اند و یا اینکه خبر استناد حضرت به ما نرسيده باشد( .ر.ک :احم دي ميانجی ،بی تـا:
)113

 .1حضرت در مناسبتهاي دیگر نيز به این آیه استدالل نمودهاند ،ر.ک :طبرسی159 / 1 ،؛ دیلمی ،بیتـا 259 :و 260؛
مجلسی 408 ،377 ،372 / 31 ،و . ...
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خدا است و پيامبر او و آنها که ايما آورده اند و نماز را بر پا مي دارناد و در
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اشکال دوم :انجام کاري که با حضور قلب در نماز منافات دارد

ازجمله اشکالهاي مطرحشده در باره این آیه ،منافـاتِ بخشـيدن انگشـتر در نمـاز بـا حضـور قلـب اسـت،
درحالیكه در باره علی

روایت شده است كه تير در حال نماز از پاي ایشان خارم شـده و ایشـان متوجـه

در آوردن آن بهدليل غر بودن در راز و نياز نشدهاند( .ر.ک :نظام األعـرم )606 / 2 :1416 ،ایـن اشـکال،
قبل از این ،بهنوعی دیگر ،توسط فخر رازي مطرح شده بود و فخر رازي شنيدن سخن فقير در نماز را
خالف شأن ایشان دانسته ،بر این اساس نزول آیه در بـاره ایشـان را نفـی كـرده اسـت( .ر.ک :رازي،
)386 / 12 :1420
ـ پاسخ اشکال دوم
الف) پاسخ نقضي

در پاسخ باید گفت :شنيدن سخن دیگري در نماز منافاتی با حضور قلب ندارد؛ زیـرا ترمـذي و برخـی
دیگر از علماي اهل سنت نقل كردهاند كه پيامبر در حال نماز ،در عين توجه به حضـرت حـق ،بـه صـدا و
كالم دیگران واكنش نشان دادهاند ،براي مثال به دو نمونه از این موارد اشاره میشود:
شخدي پشت سر پيامبر نماز ميگذارد که عطسه نمود و گفت« :الحمد هلل
حمدا کثيرا طيبا مبارکا فيه مبارکا عليـه
کما يحب ربنا و يرضي» .چو نماز حضارت پاياا يافات ،روي
)254

محدثان اهل سنت روایت كردهاند كه پيامبر نماز خود را سـبک بـهجـا آورد .علـت را از حضـرت
پرسيدند ،فرمود:
صداي گريه کودکي را ش يدن و شايد مادرش در مسدد (در حال نماز باود) و از
گريه کودک آزرده ميشد( .ر.ک :احمدي مياندي ،بيتا)126 :
ب) پاسخ حلي

دلدادگی به خدا با كار دنيایی سازگاري ندارد ،اما حركت در سطوح مختلف دلدادگی نيـز همـه توجـه
است؛ یعنی شنيدن نداي فقير و كمک به او عين توجه به خدا است؛ بهعبارتدیگر ،صـدقه بـه فقيـر
هنگام نماز ،عبادتی ضمن عبادتی دیگر است .بنابراین عمل اميرمؤمنان

منافاتی با حضور قلب در
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برگرداندند و فرمودند :چه کسي در نمااز ساخن گفات؟( ...ترماذي/ 2 :1395 ،
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نماز نداشته است( .شوشتري)414 / 2 :1409 ،
حاالت اولياي خدا در زمانهاي مختلف قيام در پيشگاه خـدا از حيـث اسـتغرا  ،متفـاوت اسـت.
میتوان گفت استغرا در یاد خداي تعالی موجب برگرداندن توجه از غير خدا میشود ،اما یـاد خـداي
تعالی چندگونه است؛ بهنوعی كه گاهی منافاتی بين یاد خدا و یاد دیگري (در راستاي یاد خدا) نيست.
(ر.ک :احمدي ميانجی ،بیتا)126 :
اشکال سوم :عدم اثبات امامت بالفصل حضرت

اوال ،آیه اشارهاي به مسئله امامت ندارد .ثانيا اگر بپذیریم كه آیه به این مسئله اشـاره دارد و ولـی در آیـه
بهمعناي سرپرستی است ،باز نمیتوان امامت بالفصل علی

را ثابت كرد .در امامـتِ بافاصـله ایشـان،

اهل سنت اختالفی ندارند و آن را پذیرفتهاند .فخر رازي در مفاتيحِالغيب اینچنين میگوید:
فرض ک يم که آيه بر امامت عمي داللت داشته باشد ،ولي ما تواف داريم که آيه
در زما نزولش بر حدول امامت در آ زما داللت نميک د؛ زيرا عمي در زما
حيات رسول ا که بر او دعا و سالن باد ا قادرت تدارف در مياا امات نادارد.
ب ابراين ،فرضي باقي نميماند جز اي که آيه را حمل ک يم بر اي که عماي بعاد از
رسول ،امان گرديده است و زماني که اين سخن را بگوييم ،پس بهموجب آ قائال
ميشويم و حمل ميک يم بر امامت عمي بعد از ابوبکر ،عمر و عثما ؛ زيارا در آياه
چيزي که بر تعيين وقت داللت ک د وجود ندارد ( .»...رازي)385 / 12 :1420 ،

پاسخ اول :برخی از علماي اهل سنت مفرد آمدن كلمه «ولی» در آیه را بهخاطر تبعـی بـودن والیـت
رسول و «ال ينِآمنوا» ،بر والیت خدا دانستهاند( .نظام األعـرم )605 / 2 :1416 ،بـا ایـن
توضيح میتوان گفت كه والیت حضرت علی

بهتب والیت رسـولاهلل بـوده و ایشـان هرچنـد در

زمان حضور پيامبر ،بر دیگران والیت داشتهاند ،اما به دليل تبعی بودن والیت ایشان نسبت به والیت
پيامبر ،حق اعمال والیت را بدون اذن خدا و پيامبر نداشتهاند و طبق این آیه ،والیت ،منحصر در خدا،
رسول خدا و علی است( 1.ر.ک :سودي)18 :1388 ،
پاسخ دوم :آیه در مقام حکایت و خبر از سرپرستی است ،نه در مقام جعل حکم و انشا .همانطـور
كه آیه از والیت الهی كه ازلی است و والیت پيامبر كه همزمان با بعثت آغاز میشود ،خبر مـیدهـد،
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ـ پاسخ به اشکال سوم

 .1والیت سایر ائمه از طر دیگر و با روایات دیگر ثابت میشود.
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از والیت اميرمؤمنان كه از زمان تبليغ آشکار پيامبر براي ایشان ثابت است هم خبر میدهد .بنـابراین
آیه در مقام تنفيذ نيست كه بحثی درباره نافذ التصرف بودن حضرت شکل بگيرد .آیه تنها سرپرسـتی
را تائيد كرده ،تنفيذ و عهدهداري امور ،به بعد از پيامبر مربوط میشود( .ر.ک :جالیيان اكبرنيـا:1387 ،
)100
آیتاهلل مکارم شيرازي نيز به بيانی دیگر ،اینچنين پاسخ گفته است:
در تعبيرات روزانه بسيار ديدهايم که اسم يا ع واني به افرادي اطالب ميشود که
نامزد و انتخاب براي آ مقان شدهاند؛ هرچ د ه وز رسماً وارد عمل نشدهاناد ياا
به تعبير ديگر بالقوّه داراي آ مقاناند نه بالفعل.
مثالً کسي در حال حيات خود يک نفر را بهع وا وصي خود تعيين مايک اد و
بااي که ه وز در (قيد) حيات است ميگوييم فاال کاس وصاي اوسات ياا قايم
اطفال او است.
اطالب وصي و خميفه و جانشين به عمي
همين صورت بوده است که پيامبر

نياز باه

در حال حياات پياامبر

در (زما ) حيات خود او را براي اين امر

به اذ خدا انتخاب کرد و خالفت او را براي بعد از رحمتش تثبيت نمود.
در آيه  5سوره مريم نيز همين مع ا ديده ميشود که زکريا از خدا تقاضا ميک د

در حيات زکريا جانشين و ولي و وارث او نبود ،بمکه براي بعد از حيات او معاين
شده بود .شبيه اين سخن در داستا يون االنذار (روزي که پيامبر

بساتگا

خود را دعوت کرد تا براي نخستين باار آنهاا را باه اساالن دعاوت ک اد) دياده
ميشود؛ زيرا طب نوشته مورخا اسالمي ،اعم از اهل س ت و شيعه و محادثا
آ روز به عماي اشااره کارد و فرماود« :ان
معروف هر دو گروه ،پيامبر
ه
َاسْمع
ْ ف
َ ي فيکم
َليف
َ خ
َصيي و
َ و
هذا اخي و
ُوا َلُ
ُوه؛ اين برادر و وصي و جانشين من در ميا شما است ،ساخن او
َ اطيع
و
را بش ويد و فرمانش را اطاعت ک يد».
آيا تعبير باال در زما حيات پيامبر

مشکمي ايداد ميک د؟ مسمماً نه .تعبيار

ولي در آيه مورد بحث نيز درست همينگونه است»( .مکارن شايرازي9 :1377 ،
 201 /ا )202
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ّا؛ تو از نزد خود جانشاي ي باه
َلي
ْكَ و
دن
ْ لي من
هب
ْ َلُ
و ميگويدَ« :
من ببخش ».خدا دعاي او را مستداب کرد و يحيي را باه او داد .مسامماً يحياي
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ه) آيه واليت و حاکميت سياسي ائمه

پيش از بررسی داللت آیه والیت بر حاكميت سياسی ائمه
والیت ائمه

الزم است روشن كنيم كه مقصود ما از

 ،كدام قسم از اقسام والیت است.

اقسام واليت

والیت بهمعناي سرپرستی ،داراي اقسامی است كه عبارتاند از :والیت تکوینی؛ والیـت بـر تشـری ؛
والیت تشریعی( .ر.ک :جوادي آملی)122 :1391 ،
 .1والیت تکوینی :عبارت است از توانایی تصرف و تدبير در هر چيزي ،به هر صورتی كه شخص
ولی بخواهد؛ (طباطبایی )13 / 6 :1971 ،بهعبارت دیگر نوعی اقتدار و تسلط فو العاده تکوینی است.
(مطهري )56 :1370 ،در والیت تکوینی به دليل آنکه به تکـوین و موجـودات عينـی جهـان مربـوط
میشود ،رابطهاي حقيقی ميان دو طرف والیت وجود دارد و والیتـی حقيقـی اسـت( .جـوادي آملـی،
)123 :1391؛
 .2والیت بر تشری  :همان والیت بر قانون گذاري و تشری احکام اسـت؛ یعنـی اینکـه كسـی،
سرپرست جعل قانون و وض كننده اصول و مواد قانونی باشد .این والیت كه در حيطه قوانين است
و نه در دایره موجودات واقعی و تکوینی  ،اگرچه نسبت به وض قانون تخلفپذیر نيست؛ یعنـی بـا
اراده مبدأ جعل قانون ،بدون فاصله ،اصل قانون جعل می شود ،اما در مقام امتثـال ،قابـل تخلـف و
عصيان بزنند و آن را نپذیرند؛ زیرا انسان بر خالف حيوانات ،آزاد آفریده شده و می تواند هریـک از
دو راه عصي ان و اطاعت را انتخاب كند و در عمل آن را بپيماید( .همان)124 :
 .3والیت تشریعی :نوعی سرپرستی است كه نه والیت تکوینی است و نـه والیـت بـر تشـری و
قانون ،بلکه والیتی است در محدوده تشری و تاب قانون الهی .یادسپاري این نکته ضروري است كه
والیت تشریعی ،همانند والیت بر تشری  ،مربوط به رابطه تکوینی و علـی و معلـولی نيسـت ،بلکـه از
امور اعتباري و قراردادي است؛ البته والیت بر تشری  ،با یک تحليل عقلی ،به سـنخ والیـت تکـوینی
برمیگردد؛ زیرا قلمرو والیت بر تشری  ،همانا فعل خود شارع است؛ یعنی او والیـت بـر اراده تشـری
دارد( .همان 125 :ـ )124
باید توجه داشت كه تمام این سه نوع والیـت بـهصـورت حقيقـی ،باالصـاله و بالـذات بـه خـدا
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عصيان است؛ یعنی ممکن است افراد بشر ،قانون گذاري را اطاعت نمای ند و ممکن است دسـت بـه

اختصاص دارد؛ اما پيامبر و ائمه از آنجا كه انسان كامل بوده ،تجلی خدا هسـتند ،در تمـام ایـن انـواع
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والیت نيز مظهر ،تجلی و نشانه حضرت حقاند .بنابراین هر جا كه خدا اذن و اجازه دهد ،هم والیـت
تکوینی ،هم والیت بر تشری و هم والیت تشریعی دارند .بنابراین والیت آنها مقيد به اذن و خواست
الهی است ،درحالیكه والیت خدا به هيچ قيدي مقيد نيست.
گفته شد كه همه اقسام والیت ،همانطور كه باالصاله براي خدا ثابت است ،بالعرض بـراي ائمـه
نيز ثابت است ،اما در این بخش مراد ما از والیت ،والیت تشریعی ائمه

است .بنابراین الزم اسـت

به ابعاد مختلف آن بيشتر توجه شود.
والیت تشریعی دو گونه است :والیت تفسيري (مرجعيت علمی و دینی) و والیت اجتماعی (رهبري و
سرپرستی اجتماع)
 .1والیت تفسيري :به این معنا است كه تفسير و توضيحی كه ولی الهی از وحی میدهد بهدليـل
اتصال او به خزانۀ علم الهی و آگاهی وي از مقصدهاي خدا ،بر ما حجت تعبدي است و بدون نياز بـه
استدالل آن را میپذیریم( .صادقی و ركعی)112 :1392 ،
 .2والیت اجتماعی :بهمعناي حقّ تصرف در مسائل سياسی ،اقتصادي ،فرهنگی ،حقـوقی و همـه
مسائل و مشکالت مربوط به جامعه است .هرك

كه مسئوليت سرپرستی جامعه را به عهده میگيـرد

از اختياراتی در تصرف امور مربوط به این شئون برخوردار است .بنابراین سرپرستی و رهبري اجتماع ،شـقو
مختلف كشورداري را در بر میگيرد( .ر.ک :صادقی و ركعـی 114 :1392 ،ـ  )113یکـی از ایـن شـقو ،
سرپرستی و رهبري سياسی بر جامعه است كه میتوان از آن به حاكميت سياسی تعبير كرد .بنـابراین
از مجموعه دستورهاي اسالم در زمينه مسائل سياسی و اجتماعی میتوان دریافت كـه در اسـالم
اداره امور سياسی در متن دین قرار دارد و افراد معينی از سوي خدا بایـد عهـدهدار اجـراي آن شـوند.
ریاست و رهبري در جامعه با فرمان دادن و جعل دستور همراه است و دیگران موظفاند كه از فرمان
رهبر اطاعت و امتثال كنند ،از اینرو والیت یا حاكميت سياسی یکی از شقو والیت اجتمـاعی قـرار
میگيرد .امام هادي

در زیارت جامعه كبيره ،اهلبيت را اینگونه معرفی مـیكنـد« :وِقذادةِ

األممِوِأولياءِالنعمِ...وِساسةِالعبادِوِأرکانِالذبلد؛
آنان پيشوایان امتها و صاحبان نعمت  ...و سياستگذاران مردم و پایههاي شهرها هستند»( .صدو ،
)610 / 2 :1363
به نظر میرسد در جامعه مسلمانان ،به بعد سياسی و حکومتی امامت توجه ویـوهاي شـده اسـت؛
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كسی كه والیت اجتماعی دارد ،والیت یا حاكميت سياسی نيز خواهد داشت.
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زیرا در تعریف امامت معموال این بعد ،یکی از اركان تعریف قرار میگيرد .همانگونه كه در كالم امام
هادي

نيز توجه به این نکته مشهود است و این خود ،نشاندهنده شاخص بودن جنبه سياسـی در

مسئله امامت است( .ر.ک :صادقی و ركعی)116 :1392 ،
و) حاکميت سياسي ائمه

با توجه به اینکه معناي ولی در آیه والیـت ،سرپرسـتی اسـت و هـيچ قيـدي ایـن سرپرسـتی را بـه
نوع خاصی مقيد نکرده ،میتوان گفـت ،ایـن آیـه ،همـه انـواع والیـت ،ازجملـه والیـت تشـریعی را
دربرمیگيرد .بنابراین همه شقو والیت تشریعی كه از آن جمله ،والیت یا حاكميت سياسی است نيز
شامل میشود.
افزون بر این ،شواهدي در كالم پيامبر و اصحاب وجود دارد ،كه هم حضرت و هم صحابه ،كلمه
ولی را بهمعناي خالفت و جانشينی بهكار بردهاند ،از باب مثال به مواردي اشاره میشود:
فرمود ...« :إنِعلياِمنيِوأناِمنهِوهوِوليِکلِمذؤمنِ

 .1پيامبر

بعاي؛  ...علی از من است و من هم از علی هستم و او ولی همه مؤمنين بعد از من است»( .احمد بـن
حنبل ،بیتا/ 4 :

1)437

 .2خليفه اول ،جناب ابوبکر در روزهاي پایانی عمر خود ،هنگامیكه به عثمان وصـيت خـویش را
امال میكرد ،از هوش رفت .وقتیكه به هوش آمد از عثمان پرسيد كه اسم چه كسی را نوشته اسـت.
خوبی را نوشتی و اگر خودت را هم مینوشتی شایسته بودي .بعـد گفـت« :اللهذمِوليتذهِ

بغيرِأمرِنبيک؛ خدایا من عمر را ولی امر مسلمانها قراردادم ،بدون اینکه از طرف پيـامبر
دستوري آمده باشد»( .تميمی بستی)193 / 2 :1975 ،
 .3خليفه دوم عمر بن خطاب در مجلسی اینگونه سخن گفته است:
ُ...
بکر و أناَولـي رسول ّللا
دو
ثم ُ
ُفي أبوَ

و
َ

بکر( . ...نيشابوري ،بيتا)1378 / 3 :
َولـي ابيَ
ِِ
ِيت
 .4از خليفه سوم عثمان بن عفان نيز اینچنين نقلشـده اسـت كـه گفـت« :قذاِولذذ

أمرکمِفأستعينَِّللا»( .بالذري ،بیتا)263 / 2 :
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عثمان در جواب گفت كه نوشتم خليفه بعد از من (ابوبکر) عمر بن خطاب است .ابوبکر گفت :چـه آدم
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َْلذي»
همانطور كه گفته شد ،خلفاي سهگانه براي اعالم و تثبيت خالفت خودشان ،از ماده «ِ
و
استفاده كردهاند .بنابراین بهكار رفتن ولی براي اثبات سرپرستی مردم ،مؤید این نکته است كه ولی در
آیه (با توجه به مطلق آمدن آن) حاكميت سياسی را نيز دربرمیگيرد .از این دسـت شـواهد ،در كـالم
دیگر اشخاص مورد وثو اهل سنت نيز یافت

میشود1.

طبري نيز در تفسير خود ،ذیل آیه والیت ،سخنی دارد كه هرچند ولـی را بـه معنـاي سرپرسـتی
نمیگيرد ،اما جانشينی و خالفت را براي حضرت میپذیرد:
ُ ّللا و
َلــيکم
اما اين آيت که خداي عزّ و جلّ گفت کاه« :إنمـا و
َ
ه ،»...به شأ اميرالمؤم ين عمي بن ابيطالب فرو آمد و خميفتاي او
ر
َسُ ُ
ولُ
و سبب اين ،آ بود که در آ وقت که پيغامبر صمياهلل عميه ه وز در حال حيات
بود ،روزي اندر مسدد نماز همي کرد .سائمي اندر آمد و سؤالي ميکرد و چيازي
ميخواست و عمي اندر نماز بود و در رکاوع شاده باود و در رکاوع انگشاتري از
دست بيرو کرد و بدا سائل داد و ايزد تعالي اين آيات بفرساتاد« :إنمـا
ه »...گفت دوست شما و يار شاما و خداوناد
َ ر
ُ ّللا و
َلـيکم
و
َسُ ُ
ولُ
شما م م که خدايم و پيغامبر من است و آ مؤم ا کاه نمااز کردناد و زکاات
دادند و صدقه دادند اندر رکوع؛ يع ي عمي بن ابيطالب .پس بدين آيت خميفتي
عمي نص گشت و لکن از پس عثما ( .طبري ،بيتا 413 / 2 :ـ )412

َِ
ذواِالذِين
ِآمن
الذِين
َسوله ِ
ِو
َِر
َِّللا ِ
ِو
ِيُّكمَّ
َِلذ
اِو
م ِ
إنِ
ذ
آیه شریفه «ِ
َّ
َِ َّ
َ َ
ََّ

َ» (مائـده  )55 /كـه
ِعوِ
ن
َِاكذ
ِْر
ِ
َِهم
ة ِ
ِو
َِّك
ِالز
ِ
ْتون
َِيؤ
ة ِ
ِو
َِّ
َِالص
ِيمون
يقذ
َاَ
لََ
َ
به آیه والیت معروف است ،محل اختالف بين علماي فریقين است .یکـی از ایـن اخـتالفهـا ،نـاظر
بهمعناي «ولی» است .اندیشمندان اهل سنت ،ولی را در این آیه ،بهمعناي دوستی ،یاري ،محبـت و...
پنداشتهاند ،درحالیكه علماي شيعه آن را والیت و سرپرستی معنا كردهاند .آنچه گذشت ،روشـن كـرد
كه اراده شيعه از معنـاي ولـی (سرپرسـتی) ،بـه دور از هرگونـه تعصـب و غـرضورزي ،بـه حقيقـت
نزدیکتر است .همچنين ایرادهایی كه مفسران و علماي اهل سنت به دیدگاه علما و مفسـران شـيعه
وارد دانستهاند ،پاسخی روشن و مستدل داشته ،كه از منطقـی بـودن دیـدگاه عالمـان شـيعه ،در ایـن
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خصوص ،حکایت میكند.
اختالف دیگر اندیشمندان شيعه و اهل سنت ،ناظر به شأن نزول آیه است .شيعه شأن نزول آن را
منحصر در حضرت علی

میداند ،درحالیكه برخـی علمـاي اهـل سـنت ،آیـه را دربـاره علـی

نمیدانند و برخی دیگر ،انحصارش را در علی

نمیپذیرند .با دالیلی كه ازجمله آن ،احتجـام خـود

حضرت به آیه والیت بود ،بيان شد كه این آیه در خصوص اميرمؤمنان علی

نازل شده است.

گفتنی است ،ولی در این آیه ،همه انواع والیت را در برگرفته ،تمـامی آنهـا را بـراي اميرمؤمنـان
علی

ثابت میكند .بر این اساس ،با توجه به معنایی كه از لفظ ولی در این متن اراده شـده اسـت،

در كنار حاكميت و مرجعيت علمی و دینی حضرت علی

 ،مرجعيت و حاكميت سياسی ایشـان هـم

ثابت میشود كه با توجه به سایر ادله و روایات ،این حاكميت ،در همه وجوه آن ،براي سـایر ائمـه
نيز ثابت است .بنابراین حاكميت سياسی سایر ائمه

نيز با توجه به آیه والیت ثابت میشود.

منابع و مآخذ
الف) کتابها

قرآنِکريم.
ـ ابن منظور محمـد بـن مکـر
بيروت دار الفکر و دار صادر.
ـ احمد بن حنبل بيدا مسناِاحما نر افزار المک به
الشامله.
ـران دار
ذاير دهـ
ـ امين ـي عبدالحسـين  1408ق الغذ
الک ب اإلسالميه.
ـ بال ري احمد بن يحيي بن جابر بيدا انسابِاالشراف
بيروت دار الک ب العلميه.
ـ درمذي محمد بن عيسـي  1395ق سذننِالترمذ ي مصـر
شرکه مک به و مطبعه مصطفي البابي الحلبي.
بي جا دار
الَقا
ـ دميمي بس ي ابن حبان 1975
الفکر.
ـ جوادي آملي عبدّللا بيدا تسنيم قم اسراء.
 1391واليذذتِفقيذذه واليــْ
ـ ـــــــــــــــــــــ
فقاهْ و عدالْ قم اسراء.
ـ رازي فَرالدين محمد بن عمر  1421ق المحصولِفيِعلمِ
أدولِالفقه بيروت مؤسسه الرساله.
 1420ق التفسذذيرِالکبيذذرِ
ـ ـــــــــــــــــــــ
1994

ل سانِال عرب
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(مفاتيحِالغيب) بيروت دار إحياء ال راث العربي.
مفردا ِألفاظِ
را ب اصفهاني حسين بن محمد 1992
القرآن بيروت و دمشق دار العلم و الدار الشاميه.
نظذمِدررِالسذمطينِفذيِ
زرندي محمد بن يوسف 2004
فضائلِالمصطفيِوِالمرتضيِوِالبتول ِوِالسبطين دحقيـق:
علي عاشور بيروت دار إحياء ال راث العربي.
أساسِالبلغه
زمَشري جار ّللا محمود بن عمر 1979
بيروت دار صادر.
 1407ق الکشذذافِعذذنِحقذذائقِ
ـــــــــــــــــــــ
غوامضِالتنزيلِوِعيونِاألقاويلِفيِوجوهِالتأويل بيروت
دار الک ام العربي.
ّر سيدعبدّللا  1412ق تفسيرِالقرآنِالکريم بيروت
شب
دار البال ه.
شوش ري نورّللا بن شريف الدين  1019ق احقاقِالحقِوِ
ازهاقِالباطل قم بينا.
 1409ق احقاقِالحقِوِازهذاقِ
ـــــــــــــــــــ
الباطل قم ک ابَانه آيّْللا مرعشي نجفي.
ـر
ـم دف ـ
ـن علـي  1362الخصذال قـ
ـد بـ
ـدوق محمـ
صـ
ان شارات اسالمي.
ـــــــــــــــــــ  1363منِالِيحضرهِالفقيه قم
دف ر ان شارات اسالمي.
الميزانِفيِتفسذيرِ
طباطبايي سيد محمدحسين 1971
القرآن بيروت مؤسسه األعلمي.
 1374الميذذزانِفذذيِتفسذذيرِ
ـــــــــــــــــــــ
القرآن درجمه سيد محمـدباقر مو سوي ه مداني قـم
دف ر ان شارات اسالمي.
طبرسي فضـل بـن حسـن بي دا مج معِالب يانِلعلذومِ
القرآن دهران ناصرخسرو.
طبري محمد بن جرير بيدا ترجمهِتفسيرِطبري بيجا
بينا.
طوسي محمد بن حسن بيدا التبيانِفي ِتفسيرِالقرآن
بيروت دار إحياء ال راث العربي.
عياشي مح مد بن م سعود  1380ق کتذابِالتف سير
ـه
ـران مک بـ
ـولي محالد ـي دهـ
ـم رسـ
دحقي ـق س ـيد هاشـ
العلميه االسالميه.
قندوزي حنفي سليمان بن ابراهيم  1416ق ينابيعِ
المودهِل ويِالقربي بيروت دار االسوه.
المعجذذمِالوسذذيط مصــر
گــروه نويســندگان 2004
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مک به الشروق الدوليه.
مازندراني مولي محمدصالح بيدا شر ِادولِال کافي
ج  4بيجا بينا.
مطهري مردضي  1370والءهاِوِواليتها دهران صدرا.
مکار شيرازي ناصر  1377پيامِقرآن دهـران دار
الک ب اإلسالميه.
نظا األعرج حسن بـن مح مد  1416ق تف سيرِغرائذبِ
القرآنِوِرغائبِالفرقان بيروت دار الک ب العلميه.
نيشابوري مسلم بن حجاج بيدا دحيحِمسلم بيـروت
دار إحياء ال راث العربي.

ب) مقالهها
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ـ

ـ

ـ

ـ

ـ
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احمدي ميانجي علي « 1385آيه واليْ :چند نک ـه و
سفينه درجمـه عبدالح سين طالعي
پرسش و پا سخ»
شماره  13ص  126ـ  93دهران موسسه فرهن گي نبـ
مبين.
بابايي رضا « 1382درنگي نو در آيه واليْ» دحيفهِ
م بين شماره  29و  30ص  65ـ  53دهران دان شگاه
آزاد اسالمي.
جعفري محمدرضا و سيدحسين حائري « 1390ج س اري
در معناي واژه ولي» امامتِپژوهي شماره  1ص  55ـ
 23قم بنياد فرهنگي امامْ.
جالييان اکبرنيا علي « 1387آيه واليْ؛ پندارها و
شماره  29ص  104ـ 79
پاسخ ها» الهيا ِوِحقوق
مشهد دانشگاه علو اسالمي رضوي.
رباني گلپايگاني ع لي « 1383آ يه وال يْ دلي لي
روشن بر امامْ علي » کلمِاسلمي شـماره  52ص 63
ـ  55قم موسسه اما صادق .
سودي محمد « 1388آيه واليْ از د يدگاه مفسـران»
حايثِوِانايشه شـماره  7ص  20ـ  3قـم دانشـگاه
قرآن و حديث.
و آيه واليـْ» دذحيفهِ
شريع ي حسين « 1379علي
م بين شماره  25ص  18ـ  8دهـران دان شگاه آزاد
اسالمي.
صادقي هادي و محمد رکعي « 1392گو نههاي واليـْ
در روايات» امامتِپژوهذي شـماره
دشريعي امامان
 9ص  126ـ  100قم بنياد فرهنگي امامْ.

] [ DOR: 20.1001.1.22287256.1395.7.26.1.7

»

ـ فيرحي داود « 1385دولْ ـ شهر پيـامبر
دانشکاهِحقوقِوِعلومِسياسي شماره  73ص  236ـ 183
دهران دانشگاه دهران.
بـه
ـ مردضوي سيدمحمد « 1382اح جاج امـا علـي
شماره  80ص  67ـ  55مشـهد
آيه واليْ» م شکوه
بنياد پژوهشهاي اسالمي آس ان قدس رضوي.
ـ نجارزادگان ف ح ّللا « 1384برر سي و دب يين آيـات
واليْ از منظر دشيع و دسنن» بصير ِوِترب يتِاسذلمي
شماره  3و  4ص  20ـ  5دهران پليس آگاهي ناجا.

مجلذهِ
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