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  1آشتیانی احمدیفرهاد 

  )30/1/99تاریخ پذیرش مقاله:  -24/9/98 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

در  یعهش یدر گفتمان اعتقاد بدیلی یب یگاهجا یتوال ۀیآ یامائده  ۀپنجاه و پنج سور ۀآی
که  آیه، این ذیل صحیح اتروایبراساس  یعهدارد. متکلمان و مفسران ش یتموضوع وال

 (ع) علیمؤمنان امیررا ناظر به امامت  آیه اینمأثور است،  فریقین رواییدر آثار 
 این آیات، معنایی پیوستگیو  سیاقبر وحدت  تکیهسنت با اند؛ اما مفسران اهل دانسته

 ای خدشه. کنند می را خالف ظاهر قرآن قلمداد شیعیان عایکرده و مد موضوع را انکار
آن، ثقل مباحث خود را بر نقل  پذیرشبا  شیعیاننکرده و  دریافت درخوریکه پاسخ 

 یت،وال آیۀ سیاق معنایی پیوستگیگذاردن بر . پژوهش حاضر با صحهگذارند می
و بعد از آن با  دهد میرا نشان یاقس یندر ا یتوال یمطرح شده برا یمعان ینادرست

که  کند می پیشنهاد سیاق ایندر  والیت برای را جدیدی معنایتوجه به قرائن موجود، 
کردن  طی معنایبه  "یتولّ"اساس،  ایناست. بر والیتدر باب  شیعیانسو با اعتقاد  هم

 سویخود را به  والیتاست که افراد تحت  کسی "یّول"است و  ولیّ سویپلکان به 
 ینکه، اعراب را از ا. خداونددهد می است، سوق که در آن قرار گرفته اعماقی یاارتفاعات 

تا تنها چشم به او،  خواهد میو  کند می  نهی بگیرند،کتاب تفکر و فرهنگ خود را از اهل
که  سازد میمعنا روشن اینباشند.  داشته یتوال آیۀرسول هللا و مؤمنان مطرح شده در 

 باشند. بیتاز اهل غیر گروهی توانند نمیمؤمنان  این
  
  .تهوّک ی،و تبرّ تولّیقرآن،  ییمعنا تحریف آیات، پیوستگی کتاب،اهلت، یوال آیۀ ها: هواژ کلید
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  . بیان مسئله1
از  شیب عهیاست. متکلمان ش یعیکالم ش ۀحوز در مطرح موضوعات نیمهمتر از تیوال

 نیشتریاند و ب آثار برده فیو تأل ییفرسا دست به قلم تیدر بحث وال یگریهر موضوع د
 است گرفته  شکل تیوال ۀمقول رامونیپ یفرق اسالم ریان سابا متکلم شانیمباحثات ا

 یاعتقاد گفتمان که استمقوله است. روشن نیا ۀالعادفوق تیاهم از یحاک خود، که
قرآن  اتیخود را بر ظاهر آ یها بحث ۀشالود که است آن از ریناگز ع،یتش یمذهببرون
 مقبول یِخیتار شواهد و یریتفس آثار ،ییروا منابع از یریگ بهره ر،یمس نیا در و دهدقرار
 موضوع در یقرآن یها استدالل  انیبن تیتقو رونیا از. ستین ممکن ان،یعیش انیم در
 اتیآ ظاهر اساس بر تیوال مفهوم نییتب در نینو یها روش و ها ریمس کشف و تیوال

 ت،یوال مفهوم نییتب در یقرآن کردیرو اتخاذ آنکه ضمن. است تیاهم حائز اریبس قرآن،
  .دهد یم قرار آن به معتقدان یروشیپ در (ع)تیباهل تیوال از یغن و جامع یریتصو

وا ( مائده ۀپنجاه و پنج سور آیۀ راستا، نیا در هُ وَ الَّذینَ آمَنُ ولُ سُ مُ اللّهُ وَ رَ یُّکُ نَّما وَلِ إِ
ال ونَ الصَّ قیمُ ونَ الزَّکا هَالَّذینَ یُ تُ ؤْ و هَوَ یُ عُ قرآن، مورد  اتیآ ریاز سا شیب ،)نوَ هُمْ راکِ

 موسوم شده تیوال آیۀ به کهییجا تا است،گرفتهقرار عهیتمسک مفسران و متکلمان ش
، 1ج ،31 ؛59ص ،26 ؛124ص، 20 :ـ نک[ عهیمنابع ش در یمتعدد اتیروا است؛

 نیا ،]186ص، 6ج، 24؛ 293ص، 2ج، 17 ؛126ص، 3ج ،4: ـ نک[ سنت] و اهل288ص
. داند یم (ص)هللابعد از رسول (ع) یعل رمؤمنانیام خالفت و امامت به ناظر را هیآ

 ۀمسئل به را هیآ نیا ات،یروا نیهم از گرفتن بهره با خود آثار در زین عهیش مفسران
 انطباقسر راه  بر اما]. 327ص، 3ج، 23؛ 8ص، 6ج، 22: ـ نک[ زنند یمگره شانیامامت ا
  .دارد دوجو یموانعمفهوم  نیبر ا هیآ نیا ظاهر

 که کنندیمانیب را یمتعدد لیدال ه،ینظر نیا با مخالفت در سنت اهل مفسران
 نیا ییمعنا یوستگیپ شان،یا دگاهیاست. در د اقیوحدت س ل،یدال نیا نیتر محکم

 به کار ییمائده در همان معنا ۀپنجاه و پنج سور آیۀ در تیوال که کند یماقتضا ات،یآ
 ییهر معنا استیضرور یعنی. است رفته کاربه خود از بعد و قبل اتیآ در که باشد رفته
 ینه مورد کفار و کتاباهل با ارتباط در هیآ نیو پس از ا شیپ اتیکه در آ تیاز وال

 نیا در باشد؛ گرفته پنجاه و پنج، مورد سفارش قرار آیۀ در معنا همان است،قرارگرفته
ودَ«: است آمده اتیآ هُ یَ وا الْ تَّخِذُ وْلِیا  یوَ النَّصار ال تَ ینَ  ءأَ ذِ هُ وَ الَّ ولُ سُ هُ وَ رَ مُ اللَّ لِیُّکُ نَّما وَ ... إِ

وا   توسط کفار و کتابگرفتن اهل یّول ینه از یحاک اتیآ در که است روشن...». آمَنُ
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 آن، از مراد بلکه باشد؛به کار رفته "بالتصرف یاول" یمعنا به تواند ینم تیوال مسلمانان،
موضوع  نیا انیدر صدد ب زیمائده ن ۀپنجاه و پنج سور آیۀ لذا است؛ بتمح و نصرت

 دیبا رند،یبگ خود ناصر و دوست را کفار و کتاباهل آنکه یجااست که مؤمنان به
، 3ج، 2: ـ نک[ نندیو نصرت برگز یو مؤمنان را به دوست (ص) هللارسول خداوند،

  ].382ص، 12ج ،28؛ 474ص، 1ج، 16 ؛333ص
 مذهب فساد بر یقرآن نیبراه نیتر روشن ازرا  تیوال اقیس اتیاز آ یبرخ یراز فخر

به ده اشکال  کینزد ت،یوال آیۀ ری] و در تفس382ص، 12ج ،28: ـ نک[ داند یم انیعیش
قرار  اتیآ یوستگیو پ اقیس تیحج ها، آن صدر در که کند یموارد انیعیبر اعتقادات ش

ظاهر  بر یمتک را سنتاهل نظر کهبعد از آن ی]. و387- 383ص، 12ج ،28نکـ : [ دارد
 زند یمطعن انیعیبه ش کند، یم یمعرفخود را نقل  یبر مدعا انیعیش لیدل تنهاقرآن و 

اما چگونه است که در  دانند، ینم جائز عمل مقام در را واحد خبر به تمسک شانیا که
  ]380ص ،12 ج ،28نکـ : [ ؟کنند یمتمسک آن به دخو یاعتقاد یها بحث

 یاز احتماالت مطرح از سو یاریبس یاعتبار یب متقن، لیدال طرح با عهیش مفسران
 یمعنا که خدشه نیا]. اما 19-3ص، 6ج، 22نکـ : [ اند دادهنشان را سنتاهل مفسران
 یدرخور پاسخ هنوز ندارد، یسازگار اتیآ نیا اقیس وحدت با انیعیش یسو از مطرح

 نیا متعرض ه،یآ نیا از خود ریتفس در عهیسران شاز مف ی. گروهاستنکردهافتیدر
 یگروه و] 408ص، 2ج ،34 ؛372ص، 3ج، 23 ؛117ص، 18نکـ : [ اند نشده اشکال

- اشاره سنتاهل مفسران یسو از وارد اشکاالت ریسا کنار در اشکال نیا به چه اگر گرید
- 91ص، 2ج ،32 ؛96-93ص، 3ج ،29نکـ : [ اند هبه آن نداد یپاسخ چیه اما اند، کرده

  ].432-424ص، 4ج ،37؛ 93
 اقیس تیحج خود، ریتفس در آنکه با ییمانند عالمه طباطبا عهیش مفسراناز  یبرخ
را از  اقیس ت،یوال آیۀ ریدر تفس ،]87- 66ص ،43نکـ : [ دهد یممورد توجه قرار اریرا بس
در  توقف و دیترد انیبا ب را اقیس نیا اتیآ ریتفس اساساً ی. وداند یساقط م تیحج

با  اقیس نیا اتی] و معتقد است آ602ص، 5ج، 22نکـ : [ کند یم آغاز اتیآ نیاتصال ب
از  ریغ یغرض ،یرامونیپ اتیو چون آ اند شدهنازل ،متفاوت و جدا از هم یها شأن نزول
شرکت  اقیدر س تیوال اتیو آ ستیحاکم ن اقیدارند، وحدت س تیوال اتیغرض آ

 در "یّول" ۀواژ نکهیا به توجه با زین یآملیجواد هللاتیآ]. 6-5ص، 6ج، 22نکـ : [ دندارن
 "اءیاول" یعنی جمع صورتبه خود، از بعد و قبل اتیآ در و مفرد صورتبه ت،یوال آیۀ
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  ].29- 28 ص، 10نکـ : [ ستندین اقیس کی یدارا ات،یآ نیا است معتقد است،آمده
 ساختار یبررس« و»مائده ۀسور از بارهدو یقرائت باز؛ دستان« مانند ییها پژوهش اگرچه

اند،  مائده پرداخته ۀسور خوانش به یساختار ینگاه با »یساختار درخت کردیمائده با رو ۀسور
 یواکاو«. اند نداده قرار توجهسوره را مورد نیدر ا تیوال آیۀ اقیس یوستگیپ کدام چیاما ه
 اقیس یوستگیاست که پ یا قالهم، نیز »اقیس داللت اساسبر غیتبل آیۀ یمصداق و یمفهوم

 است آن از یحاک گرفته  صورت تتبع. استدادهقرار یمورد بررس ،مائده ۀرا در سور غیتبل آیۀ
  .است نشده  داده اختصاص تیوال آیۀ اقیس یوستگیپ به یا مقاله چیه که

 ییمعنا یوستگیو پ اقیبر ضرورت وجود وحدت س گذاردنصحه با حاضر پژوهش
 تیوال یمعنا ۀدربار مفسران دگاهید نقد به نخست آن، رامونیپ اتیآ و تیالو آیۀ انیم

 و "یّول" یبرا مطرح یها یژگیوبه باتوجه دهد یمو نشان پردازد یم اقیس نیدر ا
 به باتوجه آن از بعد. ستین رشیپذ قابل ،یمعان نیاز ا کدام چیه اق،یس نیدر ا ،"یتولّ"
 نیدر ا تیوال یبرا یدیجد یمعنا ت،یوال آیۀ اقیس در موجود قرائن و ها یژگیو نیا
 منسجم یریتصو و ندینش یم اقیس نیا اتیآ تمام در معنا نیا. دهد یم شنهادیپ اقیس
آن  رامونیپ اتیو آ تیوال آیۀ بر اقیس وحدت که سازد یم معلوم و دهد یم ارائه آن از

 انیعیش یمدعا با سو هم و قرآن اتیآ ظاهر بر استوار یبرهان ن،یا بر عالوه. است حاکم
  .دهد یمدستبه اتیآ نیا در تیوال مفهوم باب در
  
  مائده ۀپنجاه و پنج سور آیۀمفهوم والیت در  ۀ. بررسی دیدگاه مفسران دربار2

اند.  کردهمائده، سه معنا مطرح ۀسور جپنجاه و پن آیۀمفسران برای والیت در سیاق 
کدام از این سه معنا  دهد که هیچ مییت، نشانوال آیۀبررسی این معانی در سیاق 

گیرند و در  والیت در این سیاق قرار ۀتوانند در تمام آیاتِ شامل مشتقات واژ نمی
های مسلّم  با واقعیت خوان مطابق با شأن قرآن و هممجموع، معنایی منطقی و منسجم، 

  دهند. دستتاریخی از این سیاق به
  
  یدوست یبه معنا تیوال. 1. 2

 اند سنت، والیت در این سیاق را به معنای دوستی و محبت دانستهبرخی از مفسران اهل
 ،بعضی از تفاسیر شیعه نیز در آیات این سیاق .]330ص ،4ج ،8؛ 324ص ،3ج ،2 ـ :نک[

 ،6ج ،22؛ 117ص  ،18نکـ : اند [ والیت، والیت را به این معنا دانسته آیۀبه استثناء 
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مائده، مؤمنان  ۀپنجاه و یک سور آیۀراین اساس، خداوند در ب .]319ص ،3ج ،23 ؛5ص
دوستانه  ۀباشند و با ایشان رابط داشته را از اینکه نسبت به یهودیان و مسیحیان محبت

وْلِیاء( کند می  کنند، نهی برقرار ودَ وَ النَّصاري أَ هُ وا الْیَ وا ال تَتَّخِذُ هَا الَّذینَ آمَنُ یُّ  آیۀ). در یا أَ
کتاب، مؤمنان را از گستراند و عالوه بر اهل این نهی را می ۀو هفت نیز خداوند دایر پنجاه

کند. براساس این معنا و با توجه به پیوستگی  می دوستانه با کفار نهی ۀایجاد رابط
 کتاب و کفار نهیمائده، مسلمانان را از دوستی با اهل ۀمعنایی آیات، این سیاق از سور

کند.  می ، به دوستی با خداوند، رسول او و برخی از مؤمنان دعوتکند و در مقابل می
گیرند  ترتیب، تمام آیات این سیاق در ارتباط با هم و بر مدار یک موضوع قرار میبدین

  .]382ص ،13ج ،28نکـ : [
توان  ها نمی سازد که براساس آن می اما دقت در آیات این سیاق، دالیلی را روشن

پنجاه و  آیۀیاق به معنای دوستی و محبت دانست. خداوند در ابتدای والیت را در این س
چهار، بعد از طرح موضوع ارتداد قوم از دین، سخن از جایگزینی قومی به جای قوم مرتد 

کند:  میگونه بیان است و محبت دو سویه میان خود و این قوم را این میان آوردهبه
حِ« وْمٍ یُ تِي اللّهُ بِقَ أْ فَ یَ وْ هفَسَ ونَ حِبُّ هُمْ وَ یُ یعنی خداوند در این سیاق، مفهوم دوستی را با  ؛»بُّ

برد.  می برای بیان معنایی دیگر بهره ،"ولیّ" ۀکند. بنابراین، از واژ میبیان "حبّ"واژۀ 
وْلِیاء«اگر مراد خداوند از  ودَ وَ النَّصاري أَ هُ وا الْیَ وا ال تَتَّخِذُ هَا الَّذینَ آمَنُ یُّ هی مسلمانان ن ،»یا أَ

برد. اینکه خداوند در   می کاراز دوستی با یهود و نصارا بود، خداوند باید واژۀ حبّ را به
است، حاکی از آن است که با دو مفهوم جدا از  برده کارمتفاوت را به ۀیک سیاق، دو واژ

  هستیم. هم روبرو
 (ص)هللاخود، رسولپنجاه و پنج، والیت را منحصر به  آیۀاز سوی دیگر، خداوند در 

دانستن دوستی  است که منحصر است. روشن شده در این آیه دانستهو مؤمنانِ توصیف
سومین دلیل برای مردود  .]423ص ،4ج، 37[ معنا است و محبت به این گروه بی

کتاب کتاب را جزو اهلتولّای اهل ۀدانستن معنای دوستی، آن است که خداوند، نتیج
هُم( کند میشدن معرفی هُ مِنْ نَّ نْکُمْ َفإِ هُمْ مِ وَلَّ نْ یَتَ رف برقراربودن اما واضح ؛)مَ است که به صِ

رف  کتاب نمیکتاب، مسلمانان جزو اهلدوستی میان مسلمانان و اهل ۀرابط شوند. صِ
ها، برای آنکه  محبت و دوستی میان دو گروه از انسانپایۀ  آمیز و بر مسالمت ۀوجود رابط

توان  نیست. مصادیق متعددی را میشود، کافی جزو دیگری شمرده یکی از دو گروه
ها و بلکه  های انسانیِ متنوع از حیث دین، قومیت و فرهنگ، سال گرفت که جمعیتسراغ
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 محبت خود ادامهپایۀ  آمیز و بر ها در یک جغرافیای محدود، به زیست مسالمت قرن
اند، اما دین، فرهنگ و  داشتهدی مراودههای مختلف اجتماعی و اقتصا اند و در زمینه داده

ها چند گروه  اند و همچنان بعد از گذشت قرن آداب و رسوم خود را نیز محفوظ داشته
  شوند.  میمستقل از هم محسوب

 ۀاز طرف دیگر، وجود روابط دوستانه برای تأثیرپذیری فرهنگی الزم هم نیست. جامع
 ۀاگر در حال دشمنی و مبارزه با جامع های غنی فکری و فرهنگی، حتی بدون پشتوانه

چنان که در  دارد. هم برخوردار از فرهنگ و تمدن غنی باشد، در موضع تأثیرپذیری قرار
دانند  می های مسلمان، کشورهای قدرتمند غربی را دشمن دوران معاصر بسیاری از ملت

ا در میدان تفکر و پردازند، ام ها می های اقتصادی یا نظامی به مبارزه با آن و در عرصه
روز به روز به سبک  ،ها پذیرند و سبک زندگی آن می فرهنگ از آن کشورهای غربی تأثیر

عدم  ،های انسانی شود. شرط تأثیرپذیری بین جمعیت می تر زندگی غربی نزدیک
  برخورداری از سطح یکسانی از غنای فکری و فرهنگی است.

 یخیتار یها تیواقع با تیوال یبرا بتمح یمعنا نظرگرفتن در فوق، مطالببر  عالوه
جای بود، به و نصارا مطلقاً مذموم هودی با کردنیدوست اگر که چرا. ستین خوان هم زین

کتاب که در مدینۀ کوچک گرفت و اهل می قرار توصیه کتاب موردآن باید دشمنی با اهل
  ین مسلمانان راندهکردند، باید از سرزم می مسلمانان زندگی ۀآن روزگار درون جامع

نشود. حال آنکه در زمان  شدند تا حداقلِ دوستی هم بین آنان و مسلمانان واقع  می
کتاب روابط اجتماعی و اقتصادی و بعد از آن، بین مسلمانان و اهل (ص) هللاحیات رسول

: نکـ [ کردند کتاب برخورد میبا محبت و احترام نسبت به اهل (ص)هللابود. رسول برقرار
آوردند و ایشان آن هدایا را  هدایا می (ص) هللاکتاب برای رسولاهل .]44ص ،14
و امام  (ص)هللارسول .]107ص ،50ج، 33؛ 292ص ،17ج ،12نکـ : [ پذیرفتند می
؛ 297ص ،1ج ،11نکـ : [ کردند می خطاب "یا اخا الیهود"یهودیان را با عنوان  (ع)علی
، 31نکـ : [ کردند میکتاب به رفتار نیک با اهل مسلمانان را دعوت ،]365ص ،2ج، 21
 .]537ص ،2ج ،15؛ 91ص  ،13نکـ : مراودات مالی داشتند [ کتاباهل با ،]540، ص3ج

ودِيٍّ قَدْ  (ع)علی  یهودیان بسیاری به سبب اخالق نیک امام هُ نْ یَ کَمْ مِ مسلمان شدند (فَ
لَمَ سْ هِ  سَبَبُ  وَ کَانَ  أَ لَامِ سْ و) [  إِ   .]156ص، 38هُ

هایی  کتاب درگیریهایی بین مسلمانان و اهل دهد که اگرچه در زمان می این موارد نشان
آمیز و دوستانه  ها بین این دو گروه روابط مسالمت است، اما در غیر آن زمان گرفته صورت
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در ارتباط با مراودات اجتماعی و  (ص)هللاست و هیچ منعی از سوی رسول داشته وجود
نیست. ضمن آنکه اگر معنای دوستی را برای والیت در این کتاب در دست ی با اهلتجار

ها در کشورهای مسلمان، در گذشته و در دوران  سیاق بپذیریم، بسیاری از اعراب و حکومت
های مسلمان،  ]. امروزه برخی از حکومت87، ص3، ج29نکـ : را رعایت نکردند [معاصر آن

  دانند.  اند و شیعیان را دشمن خود می ست خود گرفتهیهودیان و مسیحیان را دو
دو طرفه است.  ۀدر آخر توجه به این نکته خالی از فایده نیست که دوستی یک رابط

شوند، باید این نتیجه را بگیریم  کتاب جزو ایشان شمردهاگر مسلمانان با دوستی با اهل
انان خواهندشد. اما با توجه به دوستانه جزو مسلم ۀدنبال این رابطکتاب نیز بهکه اهل

کتاب تنها بر مسلمانان تأثیر خواهدگذاشت و تولّای اهل ،رسد نظر میآیات این سیاق به
ندارد و این اهل تولّا هستند که از  دو سویۀ متقارن وجود ۀبین اهل تولّا و ولیّ، یک رابط

  شد. پذیرند و در نهایت از او خواهند ولیّ خود رنگ می
  
  یت به معنای سرپرستی امور جامعه. وال2. 2

است. با  در برخی آثار تفسیری، والیت در این سیاق به سرپرستی امور جامعه معنا شده
و متولّی امور کند  می قیام یامور دیگر ۀادار یبراتوجه به این معنا ولیّ کسی است که 

 .]125ص ،7ج، 35نکـ : [ کند می شود و در آن امور تصرف فردی و اجتماعی دیگران می
 ،2ج، 34نکـ : [ اند برخی از مفسران در تمام این سیاق ولیّ را به این معنا دانسته

پنجاه و پنج،  آیۀبسیاری از مفسران شیعه نیز فقط در  .]111ص ،7ج، 35؛ 404ص
 ،3ج، 36؛ 559ص ،3ج ،27 ؛327ص ،3ج ،23نکـ : [ اند والیت را به این معنا دانسته

معنا، آیات این سیاق مؤمنان را از اینکه یهود و نصارا را حاکم بر بر اساس این  .]82ص
کند و در مقابل متولّی امور جامعۀ مسلمانان را خداوند،  میخویش قراردهند، نهی

  کند. می شده در آیۀ والیت معرفیو مؤمنان توصیف (ص)هللا رسول
ت، اما هرگز توان این معنا را مناسب در برخی آیات این سیاق دانس اگرچه می

عنوان نمونه، خداوند در این سیاق کاربست. بهرا در تمام آیات این سیاق بهتوان آن نمی
هُم" :فرماید یهود و نصارا می بعد از نهی از ولیّ گرفتنِ هُ مِنْ نَّ مْ َفإِ هُمْ مِنْکُ وَلَّ نْ یَتَ  ،[المائده "مَ

 کتاب بروند، از ایشان خواهند]؛ طبق این آیه، کسانی از مسلمانان که تحت والیت اهل51
داند که سبب  شد. عالمه طباطبایی باتوجه به این آیه، والیت در این سیاق را امری می

]. بنابراین 5، ص6، ج22[ شوند یدو یکشود تا جایی که هر  پیوستن اهل تولّی به ولیّ می
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انست. چرا که د توان معنای سرپرستیِ امور جامعه را در این آیه صادق واضح است که نمی
مانند  -  کتاب قرابگیرندای تحت حکومت سرپرستی اهل اگر گروهی از مسلمانان در جامعه

   شوند. از ایشان نمی -  کنند مسلمانانی که در کشورهای غربی زندگی می
تواند به معنای سرپرستی امور  دلیل دیگر مبنی بر اینکه والیت در این سیاق نمی

خود را تحت سرپرستی هللا و  ۀدر اسالم مسلمانان جامعجامعه باشد آن است که در ص
کردند. اعراب چه قبل از اسالم و چه در  می دانستند و به آن افتخار می (ص) هللا رسول
 تحت سرپرستی اهل ،های آغازین اسالم، به سبب خوی تکبر خود حاضر نبودند سال

ها و  ارا بروند، در دههتحت سرپرستی یهود و نص ،خواستند کتاب بروند. اگر اعراب می
رفتند. از آنجا که اعراب در صدد به حکومت رساندن یهودیان  های قبل از اسالم می سده

ودَ وَ النَّصاري «خویش نبودند، مراد خداوند از عبارت  ۀو مسیحیان در جامع هُ وا الْیَ ال تَتَّخِذُ
وْلِیاء تاب دانست. چرا که اعراب کلتوان نهی از حاکم قراردادن اه را نمی ،]51: مائدهال[» أَ

  بود. صورت این نهی خداوند لغو خواهدصدد این کار نبودند و در اینهرگز در
های پایانی حیات  دهد که در سال می های تاریخی نیز نشان از سوی دیگر، واقعیت

کتاب به لحاظ توان اجتماعی، مائده است، اهل ۀکه زمان نزول سور (ص)هللارسول
داشتند و هرگز خود را به  امی نسبت به مسلمانان در موقعیت ضعف قراراقتصادی و نظ

کتاب ها تمام اهل دیدند. بلکه در آن سال نمی مسلمانان نزدیک ۀجایگاه حکومت بر جامع
در آن  .]61ص ،6ج ،22نکـ : [ دبودن گرفته قرار یا ن در گوشهانااز قدرت و عظمت مسلم
افکنی و دنبال تفرقهبلکه به ،ستی جامعه نبودنددنبال سرپرزمان یهود و نصارا به

مائده نیز حکایت از  ۀپنجاه و سه سور آیۀانگیزی بودند. کالم برخی از مؤمنان در   فتنه
های نهانی میان ایشان و  اتفاقات اجتماعی و پیمان ۀکتاب در پشت صحناهل  نقش

وا بِبرخی از مسلمانان دارد ( سَمُ ذینَ أَقْ الءِ الَّ کُمأَ هؤُ عَ هُمْ لَمَ نَّ هِمْ إِ مانِ یْ هْدَ أَ لذا نهی  ؛)اللّهِ جَ
  تواند ناظر به معنای سرپرستی جامعه باشد. خداوند از ولیّ گرفتن ایشان نمی

  
  . والیت به معنای نصرت3. 2

 مطرح شده برای والیت در این سیاق است  والیت به معنای نصرت، یکی دیگر از معانی
، نصرت یوالیت به معنا .]189ص ،4ج ،25؛ 474ص ،1ج ،16؛ 324ص ،3ج ،2نکـ : [

شود  یمبین دو کشور و دو قبیله برقراراست که  ییا سوگند بر یار یکار هم یها پیمان
 ،5ج ،22د [کن یکه هر یک از دو طرف، طرف دیگر را در هنگام حاجت و نیاز یار
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دشمنان از یکدیگر شدند که در برابر  بر اساس این پیمان، دو قبیله متعهدمی .]605ص
 داشت و از آن به در میان عرب در آن زمان رواج کامل »یپیمانهم« ۀئلمسکنند. دفاع

بر اساس این معنا خداوند مؤمنان را از اینکه با  .]410ص ،4ج، 37[ شد تعبیرمي »والء«
پیمان شوند تا به نصرت یکدیگر بپردازند و در برابر دشمن مدافع هم  یهود و نصارا هم

کند تا تنها به نصرت خداوند، رسول او و  کند و در مقابل به ایشان امر می میاشند، نهیب
  .امید داشته باشندپنجاه و پنج  آیۀمؤمنان توصیف شده در 

کار بردن این معنا در تمام آیات این سیاق با اشکاالتی روبرو است. والیت در این به
نْ «تا گروهی به گروه دیگر ملحق شود  شودای معنا شود که باعث گونهسیاق باید به وَ مَ

هُم هُ مِنْ نَّ کُمْ َفإِ نْ هُمْ مِ وَلَّ پیمان شدن دو گروه  است که همکامالً روشن ؛]51: مائدهال[» یَتَ
شود تا دو گروه به هم بپیوندند و یک گروه  نمیبرای نصرت و دفاع از یکدیگر باعث

نکـ : [ خواند می "مبتذل"را برای این سیاق شوند. عالمه طباطبایی بعد از آنکه این معنا 
  :نویسد ] می610ص ،5ج ،22

شوند و از عادات و رسوم و  یشده که دو قبیله یک ینصرت باعث نم یوالیت به معنا«
حال آنکه در این آیه والیت،  .گردند یعقاید مخصوص به خود چشم بپوشند و تابع دیگر

فرماید: هر که از  یچون م .است ییگربه د یاست که عقد آن باعث پیوستن یک یامر
  .]5ص ،6ج ،22[ »شما والیت آنان را دارا باشد از ایشان خواهدبود

پنجاه و پنج  آیۀتوان در  عالوه بر این عالمه طباطبایی معتقد است، این معنا را نمی
 را یاور مؤمنان دانست و خداوند (ص) هللاتوان رسول چرا که نمی ؛کار بردمائده به ۀسور

هقرآن رسول یدر هیچ جا" از  ؛]6ص ،6ج ،22[ "استن نخواندهارا یاور مؤمن (ص)اللَّ
اجتماعی،  ۀاز لحاظ بنی ،(ص) هللاهای پایانی حیات رسول کتاب در سالسوی دیگر، اهل

 ای برای اعراب وجود لذا هیچ انگیزه ،داشتند اقتصادی و نظامی در موضع ضعف قرار
   .]61ص ،6ج ،22نکـ : [ کتاب باشندیمان نصرت با اهلنداشت تا به دنبال بستن پ

  
  والیت آیۀدر سیاق » تولّی«و » ولیّ«. معنای 3

مائده،  ۀپنجاه و پنج سور آیۀدر سیاق  "والیت"شده برای پس از تنزیه معانی مطرح
های مطرح در آیات این سیاق  گرفتن ویژگی نظر نوبت به تبیین معنای آن با در

زدن معانی نادرست، راه را برای  است که با کنارشگردی "معنا تنزیه"رسد.  می
گشاید. در این مسیر توجه به خصوصیات  نظر می مورد ۀیافتن به معنای صحیح واژ دست



 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و دوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  212

  مورد نظر در سیاق ضروری است. ۀمطرح برای واژ
را در تمام آیات این سیاق نخستین خصوصیت معنای والیت این است که بتوان آن

آید. مترادف نبودن با  دستای که معنایی منطقی و درست از آیات به گونهبه ،قرار داد
ویژگی دوم معنای والیت است. ویژگی  ،کاررفته در این سیاقهای به معنای سایر واژه

خوان باشد. یعنی اعراب در صدر اسالم در  های تاریخی هم دیگر این است که با واقعیت
رزیده باشند. چرا که در غیر این صورت نهی خداوند از کتاب به آن مبادرت وقبال اهل
  نماید. کتاب و وعده به جایگزین کردن قوم لغو میتولّی اهل

ای کلیدی  رسد جمله نظر میمعنای تولّی در این سیاق، که به  اما مهمترین ویژگی
مْ فَ« ۀبرای فهم معنای والیت در این سیاق باشد، جمل مْ مِنْکُ هُ وَلَّ نْ یَتَ هُممَ هُ مِنْ نَّ : مائدهال[» إِ

 کتاب تولّی داشته] است. مطابق این جمله، هر کدام از مسلمانان که نسبت به اهل51
فعلی است » تولّی«گرفت که توان چنین نتیجه باشد، جزو ایشان خواهدشد. بنابراین می

در  -ستند که پیش از آن گروهی جدا از ولیّ یا اولیاء خود ه -که با انجام آن، اهل تولّی 
  گیرند.  نهایت جزو اولیاء خویش قرارمی

سنگ خود، برای تنزیه و توضیح معنای تولّی در  عالمه طباطبایی نیز در تفسیر گران
 ،5ج ،22 :نکـ [ دارد مائده بسیار تأکید ۀپنجاه و یک سور آیۀاین سیاق، بر این جمله از 

آیات امری است که  وی معتقداست والیت در این .]6-5صص ،6جو  610 -  608صص
] و سبب پیوستن اهل 609ص ،5ج ،22نکـ : [شود  میبه قوم دیگر  یقومباعث الحاق 

  .]5ص ،6ج ،22نکـ : [ شوند یدو یککه هر جایی تا ،شود تولّی به ولیّ می
در این سیاق به معنای حرکت و سلوک به سوی ولیّ، نزدیک  "تولّی"بر این اساس 

و ولیّ شدن است. ولیّ کسی است که افراد تحت والیت شدن به ولیّ و در نهایت جز
دهد. به عبارت  می است، سوقخود را به سوی ارتفاعات یا اعماقی که در آن قرارگرفته

  است. رتفاعات یا اعماقاسوی دیگر ولیّ راهبر یا قافله ساالر اهل تولّی به
ر از فرازهای قرآن از والیت، این معنا در برخی دیگ آیۀرسد عالوه بر سیاق  نظر میبه

است. در این آیات خداوند خود را ولیّ کار رفتهبه "الکرسیآیه"جمله فراز موسوم به 
وا«خواند  مؤمنان می بعد از این عبارت هرچه  ۀجمل .]257: بقرهال[» ... اللّهُ وَلِيُّ الَّذینَ آمَنُ

مْ  ...«باشد در جایگاه بیان رفتار خداوند با مؤمنان به عنوان ولیّ ایشان قرار دارد  هُ جُ رِ یُخْ
ورِ لُماتِ إِلَي النُّ نَ الظُّ خاطر اینکه را به "ولیّ"بنابراین خداوند صفت  ؛]257: بقرهال[ »مِ

 خود نسبت دادهدهد، به رکت میح ،مؤمنان را از ظلماتِ اعماق به سوی نورِ ارتفاعات
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دادن ایشان از نور به سوی است. در همین آیه رفتار طاغوت به عنوان اولیاء کافران، سوق
ورِ إِلَي « استمعرفی شده ،اعماق ظلماتِ نَ النُّ هُمْ مِ ونَ جُ رِ وتُ یُخْ هُمُ الطّاغُ وْلِیاؤُ وا أَ رُ الَّذینَ کَفَ

لُماتِ ای به نقطۀ دیگر ارتفاع  که اهل تولّای خود را از نقطه. بنابراین ولیّ کسی است »الظُّ
  کشاند. دهد یا به عمق می می

] را به عنوان سه 57: مائدهال] و کفّار [51: مائدهالخداوند در این سیاق یهود، نصارا [
نَّما « کند گانۀ اولیاء مثبت را معرفی می و در مقابل سه کند میگروه از اولیاء منفی معرفی إِ

واوَلِیُّ نُ هُ وَ الَّذینَ آمَ ولُ سُ خداوند در این سیاق مؤمنان را از اینکه  ؛]55: مائدهال[» کُمُ اللّهُ وَ رَ
کند  می کند و در مقابل ایشان را دعوت میپلکانِ به سوی اولیاء منفی را طی کنند، نهی

اس این اس کنند و پلکان به سوی ایشان را طی کنند. برتا به سوی اولیاء مثبت حرکت
والیت با دو نوع والیت و دو نوع تالش، تکاپو و طی کردن پلکان به سوی  آیۀدر سیاق 
  هستیم.ها مواجه این ولیّ

  
  . تولّای یهود و نصارا در میان اعراب4

گرفت و چه رفتارهایی ای و چگونه شکل کتاب در بین اعراب در چه زمینهاما تولّای اهل
های اجتماعی که به تبع  خوی تکبر خود و موقعیتحاکی از آن بود؟ اعراب باتوجه به 

 کتاب اجازهگاه به اهل بودند، هیچای در جامعه ایجادکرده ثروت یا ارتباطات قبیله
کنند. به گواه تاریخ در طول چند سده زیست ایشان حکومت ۀدادند که بر جامع نمی
 تماعی و حاکمیتی واردرا در مناسبات اجگاه ایشان کتاب در کنار اعراب، اعراب هیچاهل

ایستادند و  کتاب مینکردند. اگر چه اعراب در موضوعات مربوط به حکومت در برابر اهل
کتاب را صاحب  شد، اما اهل هایی مانند جنگ خیبر ختم می گاه این رویارویی به جنگ

دهان چشم به ،دانستند و به تبع در مقوالت علمی و معرفتی تر می دانش و تفکر قوی
گرفتند، در موضوعات  تفکر می ۀکتاب چهارچوب بودند. اعراب از اهلن دوختهایشا

کردند و در مقام عمل مطابق با  شدند و اِعمال می را جویا می گوناگون نظرات ایشان
  کردند. میکتاب عملسالیق و منویّات اهل

شود؛  می وضوح دیدهاین فرهنگ اعراب از همان نخستین واقعه در تاریخ اسالم به
افتند،  وحی به التهاب می ۀبه سبب اولین تجرب (ص) هللامطابق نقل، بعد از آنکه رسول

چه رفتاری باید داشت، از  ،است و در قبال آنبرای فهم اینکه چه ماجرایی واقع شده
در  .]161ص ،30ج ،24نکـ : [ شود کتاب تجویز میرجوع به اهل  نسخۀ ،سوی اطرافیان
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نبوت  ۀروهی از نمایندگان خود را به یثرب فرستادند تا دربارها قریش گ همان سال
 تاریخی نشان های گزارش .]153ص ،1ج، 40بپرسند [االتی ؤاز یهود س (ص) هللارسول
منحصر به  (ص) کتاب جهت پرسش از صدق دعوت پیامبر اسالمدهد، رجوع به اهل می

مطابق  .]177ص ،3ج، 5نکـ : [ ورزیدند میقریش نبوده و قبایل دیگر نیز به آن مبادرت
به  (ص) هللاهای خود از یهود، دعوت رسول اسحاق، اهالی یثرب براساس شنیدهنقل ابن

  به یهود  که  است  پیامبری  همان  این  خدا قسمهیکدیگر گفتند: باسالم را پذیرفتند و به
  .]292،ص2،ج7[  مبگیری  ها سبقت بر آن  داد، بیایید در ایمان می  ما را وعده  آمدنش

اقدام  (ص) هللاست که برخی اصحاب در زمان حیات رسولهای دیگر حاکی گزارش
نشان  "تهوّک"احادیث  .]148ص ،5ج ،17نکـ : [ بودند به فراگرفتن تورات از یهود کرده

کتاب تحت مرجعیت علمی و فکری اهل ،توجهی از اصحاباز آن دارد که بخش قابل
 در جمع مسلمانان به "قصّاصون"افتن بزرگان یهود و نصارا با عنوان یراه .1قرارداشتند

، حکایت از تداوم این (ص) هللامنظور توضیح آیات قرآن در زمان حاکمان بعد از رسول
توجه اخبار برجا مانده از دارد. حجم قابل (ص)هللافرهنگ تا دوران بعد از رحلت رسول

د در بین تمام دانشمندان مسلمان آن روزگار، برای ده میاالحبار نشانافرادی مانند کعب
توجه به دانش یهودی و نصرانی که از پیش  است که این گروه با اعراب مهم بوده

  گویند. آیات قرآن چه می ۀاند، دربار داشته
ای عظیم از  شدند که مجموعه مواجه (ص) هللاعراب با چنین فرهنگی با رسول

های  ردند و از نزول وحی، ماجرای رسوالن گذشته و کتابک می معارف الهی را بیان
گفتند. اعراب خود، دانش و تفکری برای سنجش این مطالب  می آسمانی پیشین سخن

کتاب با این موضوعات آشنا بودند. لذا با توجه به همان نداشتند. اما در میان ایشان اهل
کردند. کالم  می کتاب مراجعهبه اهل (ص) هللافرهنگ خود، در مواجهه با مطالب رسول

آن مطالب  ۀکردند و از ایشان دربار می را به ایشان عرضه(ص) هللاوحی و سخنان رسول
 (ص)هللا کتاب نیز مطابق با منافع خود، آیات قرآن و کالم رسولخواستند. اهل توضیح می

  کردند. دهی می کردند و به ایشان خط را برای اعراب معنا می
کتاب به ویژه آیات سیاق والیت، خداوند این ارتباط بین اعراب و اهل درست پیش از

                                                                                                                                        
، 6؛ 20ص، 6ج، 3. [اسـت  یرتیبص یب و حماقت یرو از یامر در افتادن و یسرگردان یمعنا به تهوّک. 1

بودنـد،   کتاباز اصحاب که به دنبال فراگرفتن مطالب از اهل یبه برخ (ص) هللارسول] 508ص، 10ج
ونَ أَفرمودند؛  وِّکُ هَ نْتُمْ  مُتَ ا  أَ تِ کَمَ وَّکَ هَ ودُالْیَ تَ ارَ وَ هُ  ].179ص، 30ج ،33؛ 135ص، 1ج ،30[ ؟یالنَّصَ



   215   اتیآ یوستگیپ بر دیتأک بامائده  ۀسور 55 یۀآ اقیسبازکاوی مفهوم والیت در 

چهل و یک این سوره، یهودیان  آیۀاست. مطابق تصویر کشیدهروشنی بهیهودیان را به
دادند  به این سخنان گوش می (ص) هللاتنها برای دروغ خواندن آیات قرآن و کالم رسول

ذِبِ( لْکَ ونَ لِ بود، اما گان آیات قرآن از ایشان سلب شده ان تغییر در واژه). اگر چه امکسَمّاعُ
قدر و قیمت جلوه داده و از جایگاه خود کوشیدند تا معانی عظیم آیات قرآن را بی می

هِکنند (منحرف عِ واضِ عْدِ مَ نْ بَ لِمَ مِ ونَ الْکَ رِّفُ حَ    .1)یُ
ا به اعرابی که در یافت که دیدگاه خود رتأثیرگذاری یهودیان تا آنجا گسترش ۀدامن

را دهی فکری و فرهنگی ایشان کردند و کامالً خط میمسیر تولّای ایشان بودند، دیکته
واداشتند (دردست هُ فَاحْذَرُ وْ تَ ؤْ مْ تُ نْ لَ وهُ وَ إِ وتیتُمْ هذا فَخُذُ نْ أُ دهد  میاین عبارت نشان ؛)إِ

 (ص) هللاکه در برابر رسولپرسیدند  کردند و از ایشان می میکه اعراب به یهودیان رجوع
 کردند که در نزد رسول میدهند. یهودیان نیز برای اعراب مشخصچه رفتاری نشان

  بگیرند. چه چیزهایی را از ایشان بپذیرند و در مقابل کدام سخنان ایشان موضع (ص)هللا
 ۀخداوند در بین تمام فرازهای قرآن این رفتار یهود را درست پیش از طرح مقول

کتاب بیش از هر مقولۀ دیگری به دهد که اهل میکند. این موضوع نشان ت ذکرمیوالی
اسالم بسیار کوشیدند تا  کتاب در صدردادند. اهل میحساسیت ویژه نشان ،والیت ۀمقول

دهند  را مفهومی ضعیف جلوهسازند و آنمفهوم والیت را از جایگاه صحیح خود منحرف
معانی  ،تحت تولّای ایشان نیز ت پرهیزدهند. اعرابِشدو اعراب را از پذیرش آن به

و در گفتمان اعتقادی مسلمانان واردکردند. این   تحریف و تنزّل داده شده را اخذ کرده
بسیار محتاطانه ورودکرد و برخورد با معانی  ،طلبد تا در بحث معنای والیت موضوع می

  تنزّل یافته و ضعیف را محتمل دانست.
را یهودزدگی و نصارازدگی اعراب نامید که توان آن در یک کالم میچنین رفتاری که 

بود،  گرفته بر اثر ضعف شخصیت و عمیق نبودنِ تفکر و فرهنگ در میان اعراب شکل
بماند و مسلمانان عمالً مانند  ای از اسالم باقی شد تا بر امت مسلمان تنها پوسته  باعث

و معارف ناب و نو اسالم را بر اساس فکر و نظر  کنند، آیات قرآنیهود و نصارا اندیشه
کتاب تفسیر و تلقی کنند، به موضوعات پیرامون خود مطابق فرهنگ ایشان اهل

                                                                                                                                        
 گـان  واژه ظـاهر  داشتننگاه نیدر ع ،قرآن یتنزل معان یقرآن به معنا فیمائده، تحر ۀسور اتیآ طبق .1

 رییـ تغ ل،یاسـرائ  یبنـ  در حطـه  باب یماجرا در خداوند. استشده فیتحر قرآن معنا، نیا به. است آن
مناسـب اسـت در    نی]. بنـابرا 59-58: البقـره کـرده اسـت [   انیـ ب "لیتبد" ۀواژ با را کالم ظاهر دادن

 .برد کاربه "قرآن فیتحر" یرا به جا "قرآن لیتبد"اصطالح  یمباحث علوم قرآن
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آمد ایشان  کتاب و مطابق با خوشهای اهل دهند و براساس آموزهالعمل نشان عکس
وَ«رفتارکنند. یعنی جز ظاهری از مسلمانی، عمالً از ایشان باشند  نْ یَتَ هُ مَ نَّ مْ َفإِ نْکُ مْ مِ هُ لَّ

هُم مائده، این تکاپو و سلوک اعراب به  ۀخداوند در این سیاق از سور ؛]51: مائدهال[ 1»مِنْ
خواند و سرانجام این  کتاب را اولیاء اعراب مینامد و اهل می "تولّا"سوی یهود و نصارا را 

ا الَّذینَ« کند تولّا را ارتداد از دین معرفی می هَ یُّ وْفَ  یا أَ هِ فَسَ نْ دینِ مْ عَ کُ تَدَّ مِنْ رْ نْ یَ وا مَ آمَنُ
ه ونَ حِبُّ مْ وَ یُ هُ حِبُّ وْمٍ یُ تِي اللّهُ بِقَ أْ   .]54: مائدهال[» یَ

امروز نیز بعضی از جوامع مسلمان در قبال یهودیان و مسیحیان در کشورهای غربی 
دهان ایشان دارند المللی و اجتماعی چشم بهچنین رفتاری دارند. در مسائل مختلف بین

شوند. در این جوامع ضعف فرهنگی و  می ای قائل و برای نظرات ایشان اهمیت ویژه
شود که مسلمانان، یهودیان و مسیحیان را باالتر از خود  ساز آن می شخصیتی زمینه

 را تقلیدها باشند و رفتارهای ایشان آن ۀبدانند. در موضوعات مختلف جویای نظر و سلیق
 مسلمانان را از آن نهی ،سیاق والیت یهمان رفتاری است که خداوند در ابتداکنند. این 

وْلِیاءَ«کند  می ودَ وَ النَّصاري أَ هُ وا الْیَ وا ال تَتَّخِذُ ا الَّذینَ آمَنُ هَ یُّ دنبال و به ؛]51: مائدهال[» یا أَ
ولُ« کند می آن اولیاء حقیقی را معرفی سُ مُ اللّهُ وَ رَ کُ نَّما وَلِیُّ واإِ  ؛]55مائده/ال[ »هُ وَ الَّذینَ آمَنُ
ایشان باشند و  ۀکند تا وابسته به این اولیاء باشند، دلداد می خداوند مسلمانان را دعوت
  از ایشان شخصیت بگیرند.

  
  والیت آیۀسیاق  ۀ. خوانش پیوست5

 کرد. خداوندوالیت ارائه آیۀتوان خوانشی پیوسته از سیاق  شد، میبر اساس آنچه مطرح
کند.  میپنجاه و یک مسلمانان را از اینکه یهود و نصارا را ولیّ خود قراردهند، نهی آیۀدر 

باشند و تفکر و فرهنگ خود را کتاب نداشتهخواهد تا چشم به اهل یعنی از مسلمانان می
کتاب، در نهایت جزو ایشان از ایشان نگیرند. چرا که با طی کردن پلکان به سوی اهل

هُمْ( ندشو می شمرده هُ مِنْ نَّ نْکُمْ َفإِ مْ مِ هُ وَلَّ نْ یَتَ بعد از آن در آیات بعد تبعات تولّای یهود  ؛)مَ
بهره ماندن از  پنجاه و یک قرارگرفتن در گروه ظالمان و بی آیۀکند. در  می و نصارا را ذکر
وْمَ الظّالِمینَ( هدایت خداوند دِي الْقَ هْ نَّ اللّهَ ال یَ و نگرانی از حوادث پنجاه و د آیۀ)، در إِ

                                                                                                                                        
 بـه  نسـبت  بغض صاحبان و] 92ص، 1ج، 9[ الطّاعهمفترض امام مخالفان که نیقیفر منابع در یاتیروا .1

 عبـارت  نیـ ا بـه  باتوجه اند، شده خوانده ینصران ای یهودی]، 63ص ،39؛ 58ص، 2ج ،19[ (ع)تیباهل
 .ابندی یم معنا یقرآن
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رَ( رو پیش نْ تُصیبَنا دائِ شي أَ ونَ نَخْ ولُ مْ ( ) و پشیمانیهیَقُ هِ نْفُسِ وا في أَ رُّ سَ لي ما أَ وا عَ حُ فَیُصْبِ
رینَپنجاه و سه حبط اَعمال و خسران ( آیۀ)، در نادِمین وا خاسِ حُ صْبَ أَ مْ فَ هُ تْ أَعْمالُ بِطَ ) حَ
هی( پنجاه و چهار ارتداد از دین آیۀو در  نْ دینِ کُمْ عَ تَدَّ مِنْ رْ نْ یَ وا مَ هَا الَّذینَ آمَنُ یُّ از  ،)ا أَ

  است. جمله تبعات تولّای یهود و نصارا دانسته شده
معرفی اولیاء حق و  ،بعد از نهی از تولّای اولیاء باطل و بیان تبعات آن، اقتضای کالم

اند که  شده توضیح داده بعد آیۀترتیب در دو  تولّای ایشان است. این دو موضوع به ۀتبع
 والیت کامالً دقیق و حکیمانه در جایگاه خود درون سیاق قرار گرفته آیۀدهد  مینشان

هُ وَ ( کند میپنجاه و پنج اولیاء حق را معرفی آیۀاست. خداوند در  ولُ سُ مُ اللّهُ وَ رَ یُّکُ نَّما وَلِ إِ
وا کند که  میشدن را مقصدی معرفی "حزب هللا"پنجاه و شش نیز  آیۀ) و در الَّذینَ آمَنُ
هُ وَ کنند ( اهل تولّای خود را به سمت آن راهبری می ،این اولیاء ولَ سُ وَلَّ اللّهَ وَ رَ نْ یَتَ وَ مَ

ون مُ الْغالِبُ زْبَ اللّهِ هُ نَّ حِ وا َفإِ   ).الَّذینَ آمَنُ
را پلکان جای آنکه با تولّای یهود و نصابهاند که  در این دو آیه مسلمانان دعوت شده
در اعماق نزدیک شوند، تنها چشم به خداوند،   به سوی عمق را طی کنند و به ولیِّ

وا"و  (ص) هللارسول تفکر خود را فقط از ایشان  ۀباشند. چهارچوبداشته "الَّذینَ آمَنُ
کنند. پیوسته ارتفاع بگیرند. پیوسته جویای نظرات ایشان باشند و به منویّات ایشان عمل

این  ،این سلوکِ به سمت ولیّ کنند. سرانجامِپلکان قرب به این اولیاء را طی بگیرند و
هللا خواهندشد که همواره غالب است. در آیات بعد نیز خداوند حزب ،است که اهل تولّا

را ] و تبعات آن57: مائدهال[ کند میکتاب، مؤمنان را از تولّای کفار نهیعالوه بر اهل
پنجاه و پنج مائده و آیات  آیۀبراین اساس والیت در  .]63- 58: مائدهال[ کند گوشزد می

بود. معنایی که ضمن آنکه پیوستگی آیات این سیاق  پیرامون آن دارای یک معنا خواهد
  سو با تلقّی شیعیان از مفهوم والیت است. دهد هم میرا نشان

وا"والیت، جایگاه  آیۀدر نظر گرفتن چنین معنایی برای مفهوم والیت در   "الَّذینَ آمَنُ
باشد و تواند داشته را از سطح نازل دوست یا ناصر مؤمنان که مصادیق بسیاری می

وا"شد، دهد. بر اساس آنچه گفته تواند مدعی آن شود، ارتقا می هرکس می  "الَّذینَ آمَنُ
است. به دلیل حصر در  (ص) هللاشان در تراز والیت هللا و رسول کسانی هستند که والیت

مؤمنان قرار  ۀاز جانب خدا فقط این گروه ولیّ هم (ص) هللابتدای آیه، بعد از رسولا
، تمامی مؤمنان را در ارتفاعات به (ص)هللاند. یعنی باید در دوران بعد از رسول شدهداده

هللا، گروهی که همواره غالب است، تبدیل سوی نور باال ببرند و امت مسلمان را به حزب
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  است.هنوز محقق نشده کنند. امری که
مؤمنان فقط باید اهل تولّای این گروه  ۀپنجاه و شش، هم آیۀاز سوی دیگر مطابق 

باشند. نوع بینش، تفکر، دین و فرهنگ خود باشند. یعنی پیوسته چشم به ایشان داشته
 عمالً به سمت این گروه حرکت ،کنندمؤمنان باید سعی ۀرا فقط از ایشان بگیرند. هم

، در بین تمام مؤمنان چه (ص)هللاپلکان قرب به ایشان را باال روند. بعد از رسولکنند و 
این جایگاه هستند؟ چه کسانی به خود اجازۀ ادعای چنین جایگاهی را  ۀکسانی شایست

غیر از شیعیان چه اند؟ و این ادعا از جانب چه گروهی پذیرفتنی است؟ اساساً به داده
 ها هستند؟ و چه گروهی به یگاهی برای گروهی از انسانوجود چنین جاکسانی قائل به

 ۀچه گزین (ع)بیتغیر از اهلاند؟ به کردهچنین ادعایی را مطرح(ع)  بیتغیر از اهل
  روی بشریت قرار دارد؟ دیگری در پیش

را تخفیف و تنزل این یهود بود که مفهوم والیت را از جایگاه خود خارج ساخت و آن
ونَ«داد  رِّفُ حَ ه یُ عِ واضِ عْدِ مَ نْ بَ لِمَ مِ ] و مسلمانان تحت تولّای ایشان نیز آن 41: مائدهال[» الْکَ

دیگران هم از  ،معنا را از یهود گرفتند و در تفکر و فرهنگ خود واردکردند و به دنبال آن
والیت  ۀدربار (ص)هللاداران والیت شدند. مسلمانان در سقیفه هنوز جمالت رسول داعیه

در یاد داشتند. اما معنای  - که حدود صد روز پیش از آن بود - را در غدیر  ع)( امام علی
 (ص)هللابودند. لذا تعارضی میان فرمایش رسول داشتن تحریف کردهوالیت را به دوست
سنت و توان در میان برخی طوائف اهل دیدند. این فرهنگ را می و اقدام خود نمی

 (ع)بیتشدت محب اهلگروه از مسلمانان بهمسلمانان شمال آفریقا نیز جست. این 
کنند. اما والیت را در تمام این  می هستند و احادیث فراوانی در والیت ایشان روایت

  گیرند. می (ع) بیتاحادیث به معنای دوستی اهل
سازد. چرا که خداوند  این معنا ضرورت بازبینی و بازتعریف بعضی رفتارها را معلوم می

ی "تولّا"کند، مؤمنان را به  میبیان "حبّ" ۀه دوستی را با واژدر همان سیاقی ک
. یعنی خداوند رفتاری عالوه بر حبّ را در قبال  دعوت می (ع)بیت اهل کند و نه حبّ

داشتن نسبت به این بزرگواران و انجام است. بنابراین صرف محبت کرده ایشان طلب
ایشان به عنوان ولیّ کافی نیست. اساس این محبت یا صرف قبول داشتن رفتارهایی بر

داشت. یعنی ابتدائاً شناخت صحیح و دقیق نسبت به  "تولّا"بلکه باید به سوی ایشان 
نمود. مسلماً  کرد و سپس پلکانِ به سوی ایشان را طیمسیر به سوی این اولیاء را کسب

ند که ک می خود را طلبهر پله از این پلکان معارف، صفات و رفتارهای مخصوص به
  نماید. ها در جامعه ضروری می سازی آن شناخت و پیاده
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  گیری . نتیجه6

مائده، سه معنای دوستی، سرپرستی  ۀپنجاه و پنج سور آیۀمفسران برای والیت در سیاق 
کدام از  دهد، هیچ می اند. قرائن موجود در این سیاق نشان امور جامعه و نصرت را مطرح کرده

در تمام آیات این سیاق قرارگیرد و در مجموع معنایی منطقی و تواند  این سه معنا نمی
  دهد. دست های مسلّم تاریخی از آن به با واقعیت خوان و هممنسجم 

سازد که در این سیاق،  میوالیت روشن آیۀگرفتن قرائن موجود در سیاق  در نظر
است. ولیّ نیز طی کردن پلکان به سوی ولیّ و در نهایت جزو ولیّ شدن تولّی به معنای 

 گرفته سوی ارتفاعات یا اعماقی که در آن قرارکسی است که افراد تحت والیت خود را به
  کند. است، راهبری می

تبع در مقوالت دانستند و به تر می کتاب را صاحب دانش و تفکر قویاهل ،اعراب
فکر ت ۀکتاب چهارچوبدهان ایشان دوخته بودند و از اهلعلمی و معرفتی چشم به

سوی یهود و مائده، این تکاپو و سلوک اعراب به ۀگرفتند. خداوند در این سیاق از سور می
خواند. در مقابل از مسلمانان  کتاب را اولیاء اعراب مینامد و اهل می "تولّی"نصارا را 

باشند. پیوسته  و برخی مؤمنان داشته (ص)هللاخواهد تا تنها چشم به او، رسول می
  کنند.ایشان باشند و به منویّات ایشان عمل جویای نظرات

، (ص)هللابعد از رسول  والیت کسانی هستند که باید در دوران آیۀمؤمنان مطرح در 
 سوی نور باال ببرند و امت مسلمان را به جایگاه حزببه ،تمامی مؤمنان را در ارتفاعات

مؤمنان باید بینش،  ۀهمهللا، گروهی که همواره غالب است، راهبری کنند. از سوی دیگر 
تفکر و دین خود را فقط از ایشان بگیرند و پلکان قرب به ایشان را باال روند. جز 

  نیست. عنوان مصداق این گروه شناخته شدهدیگری به ۀگزین (ع)بیت اهل
سازد. چرا که  می این معنا ضرورت بازبینی و بازتعریف بعضی رفتارها را روشن

است. لذا  کردهعنوان رفتاری عالوه بر حبّ طلبحق، تولّا را به خداوند در قبال اولیاء
داشتن نسبت به این بزرگواران و انجام رفتارهایی بر اساس این محبت  صرف محبت

  کند.کافی نیست و ضروری است تا جامعه عمالً پلکانِ به سوی این اولیاء را طی
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