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

چکیده

آیۀ پنجاه و پنج سورۀ مائده یا آیۀ والیت جایگاه بیبدیلی در گفتمان اعتقادی شیعه در
موضوع والیت دارد .متکلمان و مفسران شیعه براساس روایات صحیح ذیل این آیه ،که
در آثار روایی فریقین مأثور است ،این آیه را ناظر به امامت امیرمؤمنان علی (ع)
دانستهاند؛ اما مفسران اهلسنت با تکیه بر وحدت سیاق و پیوستگی معنایی آیات ،این
موضوع را انکار کرده و مدعای شیعیان را خالف ظاهر قرآن قلمداد میکنند .خدشهای
که پاسخ درخوری دریافت نکرده و شیعیان با پذیرش آن ،ثقل مباحث خود را بر نقل
میگذارند .پژوهش حاضر با صحهگذاردن بر پیوستگی معنایی سیاق آیۀ والیت،
نادرستی معانی مطرح شده برای والیت در این سیاق را نشانمیدهد و بعد از آن با
توجه به قرائن موجود ،معنای جدیدی را برای والیت در این سیاق پیشنهاد میکند که
همسو با اعتقاد شیعیان در باب والیت است .براین اساس" ،تولّی" به معنای طی کردن
پلکان به سوی ولیّ است و "ولیّ" کسی است که افراد تحت والیت خود را به سوی
ارتفاعات یا اعماقی که در آن قرار گرفته است ،سوق میدهد .خداوند ،اعراب را از اینکه
تفکر و فرهنگ خود را از اهلکتاب بگیرند ،نهی میکند و میخواهد تا تنها چشم به او،
رسول هللا و مؤمنان مطرح شده در آیۀ والیت داشته باشند .این معنا روشنمیسازد که
این مؤمنان نمیتوانند گروهی غیر از اهلبیت باشند.

کلید واژهها :آیۀ والیت ،اهلکتاب ،پیوستگی آیات ،تحریف معنایی قرآن ،تولّی و تبرّی ،تهوّک.

 .1دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران؛

Email: farhadahmadi@ut.ac.ir
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 .1بیان مسئله
والیت از مهمترین موضوعات مطرح در حوزۀ کالم شیعی است .متکلمان شیعه بیش از
هر موضوع دیگری در بحث والیت دست به قلمفرسایی و تألیف آثار بردهاند و بیشترین
مباحثات ایشان با متکلمان سایر فرق اسالمی پیرامون مقولۀ والیت شکل گرفته است
که خود ،حاکی از اهمیت فوقالعادۀ این مقوله است .روشناست که گفتمان اعتقادی
برونمذهبی تشیع ،ناگزیر از آن است که شالودۀ بحثهای خود را بر ظاهر آیات قرآن
قراردهد و در این مسیر ،بهرهگیری از منابع روایی ،آثار تفسیری و شواهد تاریخیِ مقبول
در میان شیعیان ،ممکن نیست .از اینرو تقویت بنیان استداللهای قرآنی در موضوع
والیت و کشف مسیرها و روشهای نوین در تبیین مفهوم والیت بر اساس ظاهر آیات
قرآن ،بسیار حائز اهمیت است .ضمن آنکه اتخاذ رویکرد قرآنی در تبیین مفهوم والیت،
تصویری جامع و غنی از والیت اهلبیت(ع) در پیشروی معتقدان به آن قرار میدهد.
در این راستا ،آیۀ پنجاه و پنج سورۀ مائده (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا
الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُون) ،بیش از سایر آیات قرآن ،مورد
تمسک مفسران و متکلمان شیعه قرارگرفتهاست ،تا جاییکه به آیۀ والیت موسوم شده
است؛ روایات متعددی در منابع شیعه [نکـ  ،20 :ص124؛  ،26ص59؛  ،31ج،1
ص ]288و اهلسنت [نکـ  ،4 :ج ،3ص126؛  ،17ج ،2ص293؛  ،24ج ،6ص ،]186این
آیه را ناظر به امامت و خالفت امیرمؤمنان علی (ع) بعد از رسولهللا(ص) میداند.
مفسران شیعه نیز در آثار خود با بهره گرفتن از همین روایات ،این آیه را به مسئلۀ
امامت ایشان گرهمیزنند [نکـ  ،22 :ج ،6ص8؛  ،23ج ،3ص .]327اما بر سر راه انطباق
ظاهر این آیه بر این مفهوم موانعی وجود دارد.
مفسران اهل سنت در مخالفت با این نظریه ،دالیل متعددی را بیانمیکنند که
محکمترین این دالیل ،وحدت سیاق است .در دیدگاه ایشان ،پیوستگی معنایی این
آیات ،اقتضامیکند که والیت در آیۀ پنجاه و پنج سورۀ مائده در همان معنایی به کار
رفته باشد که در آیات قبل و بعد از خود بهکار رفته است .یعنی ضروریاست هر معنایی
از والیت که در آیات پیش و پس از این آیه در ارتباط با اهلکتاب و کفار مورد نهی
قرارگرفتهاست ،همان معنا در آیۀ پنجاه و پنج ،مورد سفارش قرار گرفته باشد؛ در این
آیات آمده است« :ال تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاری أَوْلِیاء  ...إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ
آمَنُوا  .»...روشن است که در آیات حاکی از نهی ولیّ گرفتن اهلکتاب و کفار توسط
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مسلمانان ،والیت نمیتواند به معنای "اولی بالتصرف" به کار رفتهباشد؛ بلکه مراد از آن،
نصرت و محبت است؛ لذا آیۀ پنجاه و پنج سورۀ مائده نیز در صدد بیان این موضوع
است که مؤمنان بهجای آنکه اهلکتاب و کفار را دوست و ناصر خود بگیرند ،باید
خداوند ،رسولهللا (ص) و مؤمنان را به دوستی و نصرت برگزینند [نکـ  ،2 :ج،3
ص333؛  ،16ج ،1ص474؛  ،28ج ،12ص.]382
فخر رازی برخی از آیات سیاق والیت را از روشنترین براهین قرآنی بر فساد مذهب
شیعیان میداند [نکـ  ،28 :ج ،12ص ]382و در تفسیر آیۀ والیت ،نزدیک به ده اشکال
بر اعتقادات شیعیان واردمیکند که در صدر آنها ،حجیت سیاق و پیوستگی آیات قرار
دارد [نکـ  ،28 :ج ،12ص .]387-383وی بعد از آنکه نظر اهلسنت را متکی بر ظاهر
قرآن و تنها دلیل شیعیان بر مدعای خود را نقل معرفی میکند ،به شیعیان طعنمیزند
که ایشان تمسک به خبر واحد را در مقام عمل جائز نمیدانند ،اما چگونه است که در
بحثهای اعتقادی خود به آن تمسکمیکنند؟ [نکـ  ،28 :ج  ،12ص]380
مفسران شیعه با طرح دالیل متقن ،بیاعتباری بسیاری از احتماالت مطرح از سوی
مفسران اهلسنت را نشاندادهاند [نکـ  ،22 :ج ،6ص .]19-3اما این خدشه که معنای
مطرح از سوی شیعیان با وحدت سیاق این آیات سازگاری ندارد ،هنوز پاسخ درخوری
دریافتنکردهاست .گروهی از مفسران شیعه در تفسیر خود از این آیه ،متعرض این
اشکال نشدهاند [نکـ  ،18 :ص117؛  ،23ج ،3ص372؛  ،34ج ،2ص ]408و گروهی
دیگر اگر چه به این اشکال در کنار سایر اشکاالت وارد از سوی مفسران اهلسنت اشاره-
کردهاند ،اما هیچ پاسخی به آن ندادهاند [نکـ  ،29 :ج ،3ص96-93؛  ،32ج ،2ص-91
93؛  ،37ج ،4ص.]432-424
برخی از مفسران شیعه مانند عالمه طباطبایی با آنکه در تفسیر خود ،حجیت سیاق
را بسیار مورد توجه قرارمیدهد [نکـ  ،43 :ص ،]87-66در تفسیر آیۀ والیت ،سیاق را از
حجیت ساقط میداند .وی اساساً تفسیر آیات این سیاق را با بیان تردید و توقف در
اتصال بین آیات آغاز میکند [نکـ  ،22 :ج ،5ص ]602و معتقد است آیات این سیاق با
شأن نزولهای متفاوت و جدا از هم ،نازلشدهاند و چون آیات پیرامونی ،غرضی غیر از
غرض آیات والیت دارند ،وحدت سیاق حاکم نیست و آیات والیت در سیاق شرکت
ندارند [نکـ  ،22 :ج ،6ص .]6-5آیتهللا جوادیآملی نیز با توجه به اینکه واژۀ "ولیّ" در
آیۀ والیت ،بهصورت مفرد و در آیات قبل و بعد از خود ،بهصورت جمع یعنی "اولیاء"
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 :]1Comment [javidپاورقی های  2و
 3که مشخصات کتاب شناسی می
باشد ،مانند سایر ارجاعات درن
مقاله به داخل متن ارجاع یابد
و در قسمت انتهایی مقاله یعنی
بخش منابع هم مانند دیگر
منابع درج داده شود.
ضمنا این که عالئم ش .ق .م .که
نشان دهنده ی شمسی و قمری و
میالدی در تاریخ ها می باشد،
نیازی به درج در مقاله نیست.
در درون متن مقاله نام مجله
ها و نشریات ایتالیک می شوند.
و نیز نام کتب ایتالیک می
شوند.
این موارد را در کل مقاله
اعمال بفرمایید .بنده مواردی
که نیاز به بازنگری داشته
مشخص کردم .بی زحمت دوباره
بازنگری بفرمایید که موردی از
قلم نیفتاده باشد.

 :]2Comment [javidمثل بقیه ی
موارد با حروف نوشته شود.
با تشکر.
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آمدهاست ،معتقد است این آیات ،دارای یک سیاق نیستند [نکـ  ،10 :ص .]29-28
اگرچه پژوهشهایی مانند «دستان باز؛ قرائتی دوباره از سورۀ مائده»و «بررسی ساختار
سورۀ مائده با رویکرد ساختار درختی» با نگاهی ساختاری به خوانش سورۀ مائده پرداختهاند،
اما هیچکدام پیوستگی سیاق آیۀ والیت در این سوره را موردتوجه قرار ندادهاند« .واکاوی
مفهومی و مصداقی آیۀ تبلیغ براساس داللت سیاق» ،نیز مقالهای است که پیوستگی سیاق
آیۀ تبلیغ را در سورۀ مائده ،مورد بررسی قراردادهاست .تتبع صورت گرفته حاکی از آن است
که هیچ مقالهای به پیوستگی سیاق آیۀ والیت اختصاص داده نشده است.
پژوهش حاضر با صحهگذاردن بر ضرورت وجود وحدت سیاق و پیوستگی معنایی
میان آیۀ والیت و آیات پیرامون آن ،نخست به نقد دیدگاه مفسران دربارۀ معنای والیت
در این سیاق میپردازد و نشانمیدهد باتوجه بهویژگیهای مطرح برای "ولیّ" و
"تولّی" ،در این سیاق ،هیچکدام از این معانی ،قابل پذیرش نیست .بعد از آن باتوجه به
این ویژگیها و قرائن موجود در سیاق آیۀ والیت ،معنای جدیدی برای والیت در این
سیاق پیشنهاد میدهد .این معنا در تمام آیات این سیاق مینشیند و تصویری منسجم
از آن ارائه میدهد و معلوم میسازد که وحدت سیاق بر آیۀ والیت و آیات پیرامون آن
حاکم است .عالوه بر این ،برهانی استوار بر ظاهر آیات قرآن و همسو با مدعای شیعیان
در باب مفهوم والیت در این آیات بهدستمیدهد.
 .2بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم والیت در آیۀ پنجاه و پنج سورۀ مائده
مفسران برای والیت در سیاق آیۀ پنجاه و پنج سورۀ مائده ،سه معنا مطرحکردهاند.
بررسی این معانی در سیاق آیۀ والیت ،نشانمیدهد که هیچکدام از این سه معنا
نمیتوانند در تمام آیاتِ شامل مشتقات واژۀ والیت در این سیاق قرار گیرند و در
مجموع ،معنایی منطقی و منسجم ،مطابق با شأن قرآن و همخوان با واقعیتهای مسلّم
تاریخی از این سیاق بهدست دهند.
 .1 .2والیت به معنای دوستی
برخی از مفسران اهلسنت ،والیت در این سیاق را به معنای دوستی و محبت دانستهاند
[نکـ  ،2 :ج ،3ص324؛  ،8ج ،4ص .]330بعضی از تفاسیر شیعه نیز در آیات این سیاق،
به استثناء آیۀ والیت ،والیت را به این معنا دانستهاند [نکـ  ،18 :ص 117؛  ،22ج،6

بازکاوی مفهوم والیت در سیاق آیۀ  55سورۀ مائده با تأکید بر پیوستگی آیات

207

ص5؛  ،23ج ،3ص .]319براین اساس ،خداوند در آیۀ پنجاه و یک سورۀ مائده ،مؤمنان
را از اینکه نسبت به یهودیان و مسیحیان محبت داشته باشند و با ایشان رابطۀ دوستانه
برقرار کنند ،نهی میکند (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِیاء) .در آیۀ
پنجاه و هفت نیز خداوند دایرۀ این نهی را میگستراند و عالوه بر اهلکتاب ،مؤمنان را از
ایجاد رابطۀ دوستانه با کفار نهی میکند .براساس این معنا و با توجه به پیوستگی
معنایی آیات ،این سیاق از سورۀ مائده ،مسلمانان را از دوستی با اهلکتاب و کفار نهی
میکند و در مقابل  ،به دوستی با خداوند ،رسول او و برخی از مؤمنان دعوت میکند.
بدین ترتیب ،تمام آیات این سیاق در ارتباط با هم و بر مدار یک موضوع قرار میگیرند
[نکـ  ،28 :ج ،13ص.]382
اما دقت در آیات این سیاق ،دالیلی را روشن میسازد که براساس آنها نمیتوان
والیت را در این سیاق به معنای دوستی و محبت دانست .خداوند در ابتدای آیۀ پنجاه و
چهار ،بعد از طرح موضوع ارتداد قوم از دین ،سخن از جایگزینی قومی به جای قوم مرتد
بهمیان آورده است و محبت دو سویه میان خود و این قوم را اینگونه بیانمیکند:
«فَسَوْفَ یَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَه»؛ یعنی خداوند در این سیاق ،مفهوم دوستی را با
واژۀ "حبّ" بیانمیکند .بنابراین ،از واژۀ "ولیّ" ،برای بیان معنایی دیگر بهره میبرد.
اگر مراد خداوند از «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِیاء» ،نهی مسلمانان
از دوستی با یهود و نصارا بود ،خداوند باید واژۀ حبّ را بهکار میبرد .اینکه خداوند در
یک سیاق ،دو واژۀ متفاوت را بهکار برده است ،حاکی از آن است که با دو مفهوم جدا از
هم روبرو هستیم.
از سوی دیگر ،خداوند در آیۀ پنجاه و پنج ،والیت را منحصر به خود ،رسولهللا(ص)
و مؤمنانِ توصیفشده در این آیه دانسته است .روشن است که منحصر دانستن دوستی
و محبت به این گروه بیمعنا است [ ،37ج ،4ص .]423سومین دلیل برای مردود
دانستن معنای دوستی ،آن است که خداوند ،نتیجۀ تولّای اهلکتاب را جزو اهلکتاب
شدن معرفیمیکند (مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم)؛ اما واضحاست که به صِرف برقراربودن
رابطۀ دوستی میان مسلمانان و اهلکتاب ،مسلمانان جزو اهلکتاب نمیشوند .صِرف
وجود رابطۀ مسالمتآمیز و بر پایۀ محبت و دوستی میان دو گروه از انسانها ،برای آنکه
یکی از دو گروه جزو دیگری شمرده شود ،کافینیست .مصادیق متعددی را میتوان
سراغگرفت که جمعیتهای انسانیِ متنوع از حیث دین ،قومیت و فرهنگ ،سالها و بلکه
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قرنها در یک جغرافیای محدود ،به زیست مسالمتآمیز و بر پایۀ محبت خود ادامه
دادهاند و در زمینههای مختلف اجتماعی و اقتصادی مراودهداشتهاند ،اما دین ،فرهنگ و
آداب و رسوم خود را نیز محفوظ داشتهاند و همچنان بعد از گذشت قرنها چند گروه
مستقل از هم محسوبمیشوند.
از طرف دیگر ،وجود روابط دوستانه برای تأثیرپذیری فرهنگی الزم هم نیست .جامعۀ
بدون پشتوانههای غنی فکری و فرهنگی ،حتی اگر در حال دشمنی و مبارزه با جامعۀ
برخوردار از فرهنگ و تمدن غنی باشد ،در موضع تأثیرپذیری قرار دارد .همچنان که در
دوران معاصر بسیاری از ملتهای مسلمان ،کشورهای قدرتمند غربی را دشمن میدانند
و در عرصههای اقتصادی یا نظامی به مبارزه با آنها میپردازند ،اما در میدان تفکر و
فرهنگ از آن کشورهای غربی تأثیر میپذیرند و سبک زندگی آنها ،روز به روز به سبک
زندگی غربی نزدیکتر میشود .شرط تأثیرپذیری بین جمعیتهای انسانی ،عدم
برخورداری از سطح یکسانی از غنای فکری و فرهنگی است.
عالوه بر مطالب فوق ،در نظرگرفتن معنای محبت برای والیت با واقعیتهای تاریخی
نیز همخوان نیست .چرا که اگر دوستیکردن با یهود و نصارا مطلقاً مذموم بود ،بهجای
آن باید دشمنی با اهلکتاب مورد توصیه قرار میگرفت و اهلکتاب که در مدینۀ کوچک
آن روزگار درون جامعۀ مسلمانان زندگی میکردند ،باید از سرزمین مسلمانان رانده
میشدند تا حداقلِ دوستی هم بین آنان و مسلمانان واقع نشود .حال آنکه در زمان
حیات رسولهللا (ص) و بعد از آن ،بین مسلمانان و اهلکتاب روابط اجتماعی و اقتصادی
برقرار بود .رسولهللا(ص) با محبت و احترام نسبت به اهلکتاب برخورد میکردند [نکـ :
 ،14ص .]44اهلکتاب برای رسولهللا (ص) هدایا میآوردند و ایشان آن هدایا را
میپذیرفتند [نکـ  ،12 :ج ،17ص292؛  ،33ج ،50ص .]107رسولهللا(ص) و امام
علی(ع) یهودیان را با عنوان "یا اخا الیهود" خطاب میکردند [نکـ  ،11 :ج ،1ص297؛
 ،21ج ،2ص ،]365مسلمانان را دعوت به رفتار نیک با اهلکتاب میکردند [نکـ ،31 :
ج ،3ص ،]540با اهلکتاب مراودات مالی داشتند [نکـ  ،13 :ص 91؛  ،15ج ،2ص.]537
یهودیان بسیاری به سبب اخالق نیک امام علی(ع) مسلمان شدند (فَکَمْ مِنْ یَهُودِيٍّ قَدْ
أَسْلَمَ وَ کَانَ سَبَبُ إِسْلَامِهِ هُو) [ ،38ص.]156
این موارد نشان میدهد که اگرچه در زمانهایی بین مسلمانان و اهلکتاب درگیریهایی
صورت گرفته است ،اما در غیر آن زمانها بین این دو گروه روابط مسالمتآمیز و دوستانه
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وجود داشته است و هیچ منعی از سوی رسولهللا(ص) در ارتباط با مراودات اجتماعی و
تجاری با اهلکتاب در دست نیست .ضمن آنکه اگر معنای دوستی را برای والیت در این
سیاق بپذیریم ،بسیاری از اعراب و حکومتها در کشورهای مسلمان ،در گذشته و در دوران
معاصر آنرا رعایت نکردند [نکـ  ،29 :ج ،3ص .]87امروزه برخی از حکومتهای مسلمان،
یهودیان و مسیحیان را دوست خود گرفتهاند و شیعیان را دشمن خود میدانند.
در آخر توجه به این نکته خالی از فایده نیست که دوستی یک رابطۀ دو طرفه است.
اگر مسلمانان با دوستی با اهلکتاب جزو ایشان شمرده شوند ،باید این نتیجه را بگیریم
که اهلکتاب نیز بهدنبال این رابطۀ دوستانه جزو مسلمانان خواهندشد .اما با توجه به
آیات این سیاق بهنظر میرسد ،تولّای اهلکتاب تنها بر مسلمانان تأثیر خواهدگذاشت و
بین اهل تولّا و ولیّ ،یک رابطۀ دو سویۀ متقارن وجود ندارد و این اهل تولّا هستند که از
ولیّ خود رنگ میپذیرند و در نهایت از او خواهند شد.
 .2 .2والیت به معنای سرپرستی امور اامعه

در برخی آثار تفسیری ،والیت در این سیاق به سرپرستی امور جامعه معنا شده است .با
توجه به این معنا ولیّ کسی است که برای ادارۀ امور دیگری قیام میکند و متولّی امور
فردی و اجتماعی دیگران میشود و در آن امور تصرف میکند [نکـ  ،35 :ج ،7ص.]125
برخی از مفسران در تمام این سیاق ولیّ را به این معنا دانستهاند [نکـ  ،34 :ج،2
ص404؛  ،35ج ،7ص .]111بسیاری از مفسران شیعه نیز فقط در آیۀ پنجاه و پنج،
والیت را به این معنا دانستهاند [نکـ  ،23 :ج ،3ص327؛  ،27ج ،3ص559؛  ،36ج،3
ص .]82بر اساس این معنا ،آیات این سیاق مؤمنان را از اینکه یهود و نصارا را حاکم بر
خویش قراردهند ،نهیمی کند و در مقابل متولّی امور جامعۀ مسلمانان را خداوند،
رسولهللا(ص) و مؤمنان توصیفشده در آیۀ والیت معرفی میکند.
اگرچه میتوان این معنا را مناسب در برخی آیات این سیاق دانست ،اما هرگز
نمیتوان آنرا در تمام آیات این سیاق بهکاربست .بهعنوان نمونه ،خداوند در این سیاق
بعد از نهی از ولیّ گرفتنِ یهود و نصارا میفرماید" :مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم" [المائده،
]51؛ طبق این آیه ،کسانی از مسلمانان که تحت والیت اهلکتاب بروند ،از ایشان خواهند
شد .عالمه طباطبایی باتوجه به این آیه ،والیت در این سیاق را امری میداند که سبب
پیوستن اهل تولّی به ولیّ میشود تا جایی که هر دو یکی شوند [ ،22ج ،6ص .]5بنابراین
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واضح است که نمیتوان معنای سرپرستیِ امور جامعه را در این آیه صادق دانست .چرا که
اگر گروهی از مسلمانان در جامعهای تحت حکومت سرپرستی اهلکتاب قرابگیرند  -مانند
مسلمانانی که در کشورهای غربی زندگی میکنند  -از ایشان نمیشوند.
دلیل دیگر مبنی بر اینکه والیت در این سیاق نمیتواند به معنای سرپرستی امور
جامعه باشد آن است که در صدر اسالم مسلمانان جامعۀ خود را تحت سرپرستی هللا و
رسولهللا (ص) میدانستند و به آن افتخار میکردند .اعراب چه قبل از اسالم و چه در
سالهای آغازین اسالم ،به سبب خوی تکبر خود حاضر نبودند ،تحت سرپرستی اهل
کتاب بروند .اگر اعراب میخواستند ،تحت سرپرستی یهود و نصارا بروند ،در دههها و
سدههای قبل از اسالم میرفتند .از آنجا که اعراب در صدد به حکومت رساندن یهودیان
و مسیحیان در جامعۀ خویش نبودند ،مراد خداوند از عبارت «ال تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاري
أَوْلِیاء» [المائده ،]51 :را نمیتوان نهی از حاکم قراردادن اهلکتاب دانست .چرا که اعراب
هرگز درصدد این کار نبودند و در اینصورت این نهی خداوند لغو خواهد بود.
از سوی دیگر ،واقعیتهای تاریخی نیز نشان میدهد که در سالهای پایانی حیات
رسولهللا(ص) که زمان نزول سورۀ مائده است ،اهلکتاب به لحاظ توان اجتماعی،
اقتصادی و نظامی نسبت به مسلمانان در موقعیت ضعف قرار داشتند و هرگز خود را به
جایگاه حکومت بر جامعۀ مسلمانان نزدیک نمیدیدند .بلکه در آن سالها تمام اهلکتاب
از قدرت و عظمت مسلمانان در گوشهای قرار گرفته بودند [نکـ  ،22 :ج ،6ص .]61در آن
زمان یهود و نصارا بهدنبال سرپرستی جامعه نبودند ،بلکه بهدنبال تفرقهافکنی و
فتنهانگیزی بودند .کالم برخی از مؤمنان در آیۀ پنجاه و سه سورۀ مائده نیز حکایت از
نقش اهلکتاب در پشت صحنۀ اتفاقات اجتماعی و پیمانهای نهانی میان ایشان و
برخی از مسلمانان دارد (أَ هؤُالءِ الَّذینَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَکُم)؛ لذا نهی
خداوند از ولیّ گرفتن ایشان نمیتواند ناظر به معنای سرپرستی جامعه باشد.
 .3 .2والیت به معنای نصرت

والیت به معنای نصرت ،یکی دیگر از معانی مطرح شده برای والیت در این سیاق است
[نکـ  ،2 :ج ،3ص324؛  ،16ج ،1ص474؛  ،25ج ،4ص .]189والیت به معنای نصرت،
پیمانهای همکاری یا سوگند بر یاری است که بین دو کشور و دو قبیله برقرارمیشود
که هر یک از دو طرف ،طرف دیگر را در هنگام حاجت و نیاز یاری کند [ ،22ج،5

بازکاوی مفهوم والیت در سیاق آیۀ  55سورۀ مائده با تأکید بر پیوستگی آیات

211

ص .]605بر اساس این پیمان ،دو قبیله متعهدمیشدند که در برابر دشمنان از یکدیگر
دفاعکنند .مسئلۀ «همپیمانی» در میان عرب در آن زمان رواج کامل داشت و از آن به
«والء» تعبیرميشد [ ،37ج ،4ص .]410بر اساس این معنا خداوند مؤمنان را از اینکه با
یهود و نصارا هم پیمان شوند تا به نصرت یکدیگر بپردازند و در برابر دشمن مدافع هم
باشند ،نهیمیکند و در مقابل به ایشان امر میکند تا تنها به نصرت خداوند ،رسول او و
مؤمنان توصیف شده در آیۀ پنجاه و پنج امید داشته باشند.
به کار بردن این معنا در تمام آیات این سیاق با اشکاالتی روبرو است .والیت در این
سیاق باید بهگونهای معنا شود که باعثشود تا گروهی به گروه دیگر ملحق شود «وَ مَنْ
یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم» [المائده]51 :؛ کامالً روشناست که همپیمان شدن دو گروه
برای نصرت و دفاع از یکدیگر باعثنمیشود تا دو گروه به هم بپیوندند و یک گروه
شوند .عالمه طباطبایی بعد از آنکه این معنا را برای این سیاق "مبتذل" میخواند [نکـ :
 ،22ج ،5ص ]610مینویسد:
«والیت به معنای نصرت باعث نمیشده که دو قبیله یکی شوند و از عادات و رسوم و
عقاید مخصوص به خود چشم بپوشند و تابع دیگری گردند .حال آنکه در این آیه والیت،
امری است که عقد آن باعث پیوستن یکی به دیگری است .چون میفرماید :هر که از
شما والیت آنان را دارا باشد از ایشان خواهدبود» [ ،22ج ،6ص.]5
عالوه بر این عالمه طباطبایی معتقد است ،این معنا را نمیتوان در آیۀ پنجاه و پنج
سورۀ مائده بهکار برد؛ چرا که نمیتوان رسولهللا (ص) را یاور مؤمنان دانست و خداوند
"در هیچ جای قرآن رسولاللَّه(ص) را یاور مؤمنان نخواندهاست" [ ،22ج ،6ص]6؛ از
سوی دیگر ،اهلکتاب در سالهای پایانی حیات رسولهللا (ص) ،از لحاظ بنیۀ اجتماعی،
اقتصادی و نظامی در موضع ضعف قرار داشتند ،لذا هیچ انگیزهای برای اعراب وجود
نداشت تا به دنبال بستن پیمان نصرت با اهلکتاب باشند [نکـ  ،22 :ج ،6ص.]61
 .3معنای «ولیّ» و «تولّی» در سیاق آیۀ والیت

پس از تنزیه معانی مطرحشده برای "والیت" در سیاق آیۀ پنجاه و پنج سورۀ مائده،
نوبت به تبیین معنای آن با در نظر گرفتن ویژگیهای مطرح در آیات این سیاق
میرسد" .تنزیه معنا" شگردیاست که با کنار زدن معانی نادرست ،راه را برای
دستیافتن به معنای صحیح واژۀ مورد نظر میگشاید .در این مسیر توجه به خصوصیات
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مطلب از وسط نوشته می شود،
فقط از سه نقطه استفاده
بفرمایید .این موارد اصالح شد.
بازبینی بفرمایید موردی از
قلم نیفتاده باشد.
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مطرح برای واژۀ مورد نظر در سیاق ضروری است.
نخستین خصوصیت معنای والیت این است که بتوان آنرا در تمام آیات این سیاق
قرار داد ،بهگونهای که معنایی منطقی و درست از آیات بهدست آید .مترادف نبودن با
معنای سایر واژههای بهکاررفته در این سیاق ،ویژگی دوم معنای والیت است .ویژگی
دیگر این است که با واقعیتهای تاریخی همخوان باشد .یعنی اعراب در صدر اسالم در
قبال اهلکتاب به آن مبادرت ورزیده باشند .چرا که در غیر این صورت نهی خداوند از
تولّی اهلکتاب و وعده به جایگزین کردن قوم لغو مینماید.
اما مهمترین ویژگی معنای تولّی در این سیاق ،که بهنظر میرسد جملهای کلیدی
برای فهم معنای والیت در این سیاق باشد ،جملۀ «مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم» [المائده:
 ]51است .مطابق این جمله ،هر کدام از مسلمانان که نسبت به اهلکتاب تولّی داشته
باشد ،جزو ایشان خواهدشد .بنابراین میتوان چنین نتیجهگرفت که «تولّی» فعلی است
که با انجام آن ،اهل تولّی  -که پیش از آن گروهی جدا از ولیّ یا اولیاء خود هستند  -در
نهایت جزو اولیاء خویش قرارمیگیرند.
عالمه طباطبایی نیز در تفسیر گرانسنگ خود ،برای تنزیه و توضیح معنای تولّی در
این سیاق ،بر این جمله از آیۀ پنجاه و یک سورۀ مائده بسیار تأکید دارد [نکـ  ،22 :ج،5
صص 610 - 608و ج ،6صص .]6-5وی معتقداست والیت در این آیات امری است که
باعث الحاق قومی به قوم دیگر میشود [نکـ  ،22 :ج ،5ص ]609و سبب پیوستن اهل
تولّی به ولیّ میشود ،تا جاییکه هر دو یکی شوند [نکـ  ،22 :ج ،6ص.]5
بر این اساس "تولّی" در این سیاق به معنای حرکت و سلوک به سوی ولیّ ،نزدیک
شدن به ولیّ و در نهایت جزو ولیّ شدن است .ولیّ کسی است که افراد تحت والیت
خود را به سوی ارتفاعات یا اعماقی که در آن قرارگرفتهاست ،سوق میدهد .به عبارت
دیگر ولیّ راهبر یا قافله ساالر اهل تولّی بهسوی ارتفاعات یا اعماق است.
بهنظر میرسد عالوه بر سیاق آیۀ والیت ،این معنا در برخی دیگر از فرازهای قرآن از
جمله فراز موسوم به "آیهالکرسی" بهکار رفتهاست .در این آیات خداوند خود را ولیّ
مؤمنان میخواند «اللّهُ وَلِيُّ الَّذینَ آمَنُوا [ »...البقره .]257 :جملۀ بعد از این عبارت هرچه
باشد در جایگاه بیان رفتار خداوند با مؤمنان به عنوان ولیّ ایشان قرار دارد « ...یُخْرِجُهُمْ
مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ» [البقره]257 :؛ بنابراین خداوند صفت "ولیّ" را بهخاطر اینکه
مؤمنان را از ظلماتِ اعماق به سوی نورِ ارتفاعات ،حرکت میدهد ،بهخود نسبت داده
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است .در همین آیه رفتار طاغوت به عنوان اولیاء کافران ،سوقدادن ایشان از نور به سوی
ظلماتِ اعماق ،معرفی شدهاست «الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي
الظُّلُماتِ» .بنابراین ولیّ کسی است که اهل تولّای خود را از نقطهای به نقطۀ دیگر ارتفاع
میدهد یا به عمق میکشاند.
خداوند در این سیاق یهود ،نصارا [المائده ]51 :و کفّار [المائده ]57 :را به عنوان سه
گروه از اولیاء منفی معرفیمیکند و در مقابل سهگانۀ اولیاء مثبت را معرفی میکند «إِنَّما
وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا» [المائده]55 :؛ خداوند در این سیاق مؤمنان را از اینکه
پلکانِ به سوی اولیاء منفی را طی کنند ،نهیمیکند و در مقابل ایشان را دعوت میکند
تا به سوی اولیاء مثبت حرکتکنند و پلکان به سوی ایشان را طی کنند .بر این اساس
در سیاق آیۀ والیت با دو نوع والیت و دو نوع تالش ،تکاپو و طی کردن پلکان به سوی
این ولیّها مواجههستیم.
 .4تولّای یهود و نصارا در میان اعراب

اما تولّای اهلکتاب در بین اعراب در چه زمینهای و چگونه شکلگرفت و چه رفتارهایی
حاکی از آن بود؟ اعراب باتوجه به خوی تکبر خود و موقعیتهای اجتماعی که به تبع
ثروت یا ارتباطات قبیلهای در جامعه ایجادکردهبودند ،هیچگاه به اهلکتاب اجازه
نمیدادند که بر جامعۀ ایشان حکومتکنند .به گواه تاریخ در طول چند سده زیست
اهلکتاب در کنار اعراب ،اعراب هیچگاه ایشانرا در مناسبات اجتماعی و حاکمیتی وارد
نکردند .اگر چه اعراب در موضوعات مربوط به حکومت در برابر اهلکتاب میایستادند و
گاه این رویارویی به جنگهایی مانند جنگ خیبر ختم میشد ،اما اهل کتاب را صاحب
دانش و تفکر قویتر میدانستند و به تبع در مقوالت علمی و معرفتی ،چشم بهدهان
ایشان دوختهبودند .اعراب از اهل کتاب چهارچوبۀ تفکر میگرفتند ،در موضوعات
گوناگون نظرات ایشان را جویا میشدند و اِعمال میکردند و در مقام عمل مطابق با
سالیق و منویّات اهلکتاب عملمیکردند.
این فرهنگ اعراب از همان نخستین واقعه در تاریخ اسالم بهوضوح دیده میشود؛
مطابق نقل ،بعد از آنکه رسولهللا (ص) به سبب اولین تجربۀ وحی به التهاب میافتند،
برای فهم اینکه چه ماجرایی واقع شدهاست و در قبال آن ،چه رفتاری باید داشت ،از
سوی اطرافیان ،نسخۀ رجوع به اهلکتاب تجویز میشود [نکـ  ،24 :ج ،30ص .]161در
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همان سالها قریش گ روهی از نمایندگان خود را به یثرب فرستادند تا دربارۀ نبوت
رسولهللا (ص) از یهود سؤاالتی بپرسند [ ،40ج ،1ص .]153گزارشهای تاریخی نشان
میدهد ،رجوع به اهلکتاب جهت پرسش از صدق دعوت پیامبر اسالم (ص) منحصر به
قریش نبوده و قبایل دیگر نیز به آن مبادرتمیورزیدند [نکـ  ،5 :ج ،3ص .]177مطابق
نقل ابناسحاق ،اهالی یثرب براساس شنیدههای خود از یهود ،دعوت رسولهللا (ص) به
اسالم را پذیرفتند و بهیکدیگر گفتند :بهخدا قسم این همان پیامبری است که یهود به
آمدنش ما را وعده میداد ،بیایید در ایمان بر آنها سبقت بگیریم [،7ج،2ص.]292
گزارشهای دیگر حاکیاست که برخی اصحاب در زمان حیات رسولهللا (ص) اقدام
به فراگرفتن تورات از یهود کرده بودند [نکـ  ،17 :ج ،5ص .]148احادیث "تهوّک" نشان
از آن دارد که بخش قابلتوجهی از اصحاب ،تحت مرجعیت علمی و فکری اهلکتاب
قرارداشتند .1راهیافتن بزرگان یهود و نصارا با عنوان "قصّاصون" در جمع مسلمانان به
منظور توضیح آیات قرآن در زمان حاکمان بعد از رسولهللا (ص) ،حکایت از تداوم این
فرهنگ تا دوران بعد از رحلت رسولهللا(ص) دارد .حجم قابلتوجه اخبار برجا مانده از
افرادی مانند کعباالحبار نشانمیده د در بین تمام دانشمندان مسلمان آن روزگار ،برای
اعراب مهم بوده است که این گروه با توجه به دانش یهودی و نصرانی که از پیش
داشتهاند ،دربارۀ آیات قرآن چه میگویند.
اعراب با چنین فرهنگی با رسولهللا (ص) مواجه شدند که مجموعهای عظیم از
معارف الهی را بیان میکردند و از نزول وحی ،ماجرای رسوالن گذشته و کتابهای
آسمانی پیشین سخن میگفتند .اعراب خود ،دانش و تفکری برای سنجش این مطالب
نداشتند .اما در میان ایشان اهلکتاب با این موضوعات آشنا بودند .لذا با توجه به همان
فرهنگ خود ،در مواجهه با مطالب رسولهللا (ص) به اهلکتاب مراجعه میکردند .کالم
وحی و سخنان رسولهللا(ص) را به ایشان عرضه میکردند و از ایشان دربارۀ آن مطالب
توضیح میخواستند .اهلکتاب نیز مطابق با منافع خود ،آیات قرآن و کالم رسولهللا(ص)
را برای اعراب معنا میکردند و به ایشان خطدهی میکردند.
درست پیش از آیات سیاق والیت ،خداوند این ارتباط بین اعراب و اهلکتاب به ویژه
 .1تهوّک به معنای سرگردانی و افتادن در امری از روی حماقت و بیبصیرتی اسـت ،3[ .ج ،6ص20؛ ،6
ج ،10ص ]508رسولهللا (ص) به برخی از اصحاب که به دنبال فراگرفتن مطالب از اهلکتاب بودنـد،
فرمودند؛ أَ مُتَهَوِّکُونَ أَنْتُمْ کَمَا تَهَوَّکَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی؟ [ ،30ج ،1ص135؛  ،33ج ،30ص.]179
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یهودیان را بهروشنی بهتصویر کشیدهاست .مطابق آیۀ چهل و یک این سوره ،یهودیان
تنها برای دروغ خواندن آیات قرآن و کالم رسولهللا (ص) به این سخنان گوش میدادند
(سَمّاعُونَ لِلْکَذِبِ) .اگر چه امکان تغییر در واژهگان آیات قرآن از ایشان سلب شدهبود ،اما
میکوشیدند تا معانی عظیم آیات قرآن را بی قدر و قیمت جلوه داده و از جایگاه خود
منحرفکنند (یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ).1
دامنۀ تأثیرگذاری یهودیان تا آنجا گسترشیافت که دیدگاه خود را به اعرابی که در
مسیر تولّای ایشان بودند ،دیکتهمیکردند و کامالً خطدهی فکری و فرهنگی ایشانرا
دردستداشتند (إِنْ أُوتیتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا)؛ این عبارت نشانمیدهد
که اعراب به یهودیان رجوعمیکردند و از ایشان میپرسیدند که در برابر رسولهللا (ص)
چه رفتاری نشاندهند .یهودیان نیز برای اعراب مشخصمیکردند که در نزد رسول
هللا(ص) چه چیزهایی را از ایشان بپذیرند و در مقابل کدام سخنان ایشان موضعبگیرند.
خداوند در بین تمام فرازهای قرآن این رفتار یهود را درست پیش از طرح مقولۀ
والیت ذکرمیکند .این موضوع نشانمیدهد که اهلکتاب بیش از هر مقولۀ دیگری به
مقولۀ والیت ،حساسیت ویژه نشانمیدادند .اهلکتاب در صدر اسالم بسیار کوشیدند تا
مفهوم والیت را از جایگاه صحیح خود منحرفسازند و آنرا مفهومی ضعیف جلوه دهند
و اعراب را از پذیرش آن بهشدت پرهیزدهند .اعرابِ تحت تولّای ایشان نیز ،معانی
تحریف و تنزّل داده شده را اخذ کرده و در گفتمان اعتقادی مسلمانان واردکردند .این
موضوع میطلبد تا در بحث معنای والیت ،بسیار محتاطانه ورودکرد و برخورد با معانی
تنزّل یافته و ضعیف را محتمل دانست.
چنین رفتاری که در یک کالم میتوان آنرا یهودزدگی و نصارازدگی اعراب نامید که
بر اثر ضعف شخصیت و عمیق نبودنِ تفکر و فرهنگ در میان اعراب شکل گرفته بود،
باعث شد تا بر امت مسلمان تنها پوستهای از اسالم باقی بماند و مسلمانان عمالً مانند
یهود و نصارا اندیشهکنند ،آیات قرآن و معارف ناب و نو اسالم را بر اساس فکر و نظر
اهلکتاب تفسیر و تلقی کنند ،به موضوعات پیرامون خود مطابق فرهنگ ایشان
 .1طبق آیات سورۀ مائده ،تحریف قرآن به معنای تنزل معانی قرآن ،در عین نگاهداشتن ظاهر واژهگـان
آن است .به این معنا ،قرآن تحریف شدهاست .خداوند در ماجرای باب حطه در بنـیاسـرائیل ،تغییـر
دادن ظاهر کالم را با واژۀ "تبدیل" بیان کـرده اسـت [البقـره .]59-58 :بنـابراین مناسـب اسـت در
مباحث علوم قرآنی اصطالح "تبدیل قرآن" را به جای "تحریف قرآن" بهکار برد.
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عکسالعمل نشاندهند و براساس آموزههای اهلکتاب و مطابق با خوشآمد ایشان
رفتارکنند .یعنی جز ظاهری از مسلمانی ،عمالً از ایشان باشند «مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ
مِنْهُم»[ 1المائده]51 :؛ خداوند در این سیاق از سورۀ مائده ،این تکاپو و سلوک اعراب به
سوی یهود و نصارا را "تولّا" مینامد و اهلکتاب را اولیاء اعراب میخواند و سرانجام این
تولّا را ارتداد از دین معرفی میکند «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ
یَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَه» [المائده.]54 :
امروز نیز بعضی از جوامع مسلمان در قبال یهودیان و مسیحیان در کشورهای غربی
چنین رفتاری دارند .در مسائل مختلف بینالمللی و اجتماعی چشم بهدهان ایشان دارند
و برای نظرات ایشان اهمیت ویژهای قائل میشوند .در این جوامع ضعف فرهنگی و
شخصیتی زمینهساز آن میشود که مسلمانان ،یهودیان و مسیحیان را باالتر از خود
بدانند .در موضوعات مختلف جویای نظر و سلیقۀ آنها باشند و رفتارهای ایشانرا تقلید
کنند .این همان رفتاری است که خداوند در ابتدای سیاق والیت ،مسلمانان را از آن نهی
میکند «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِیاءَ» [المائده]51 :؛ و بهدنبال
آن اولیاء حقیقی را معرفی میکند «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا» [المائده]55/؛
خداوند مسلمانان را دعوت میکند تا وابسته به این اولیاء باشند ،دلدادۀ ایشان باشند و
از ایشان شخصیت بگیرند.
 .5خوانش پیوستۀ سیاق آیۀ والیت
بر اساس آنچه مطرحشد ،میتوان خوانشی پیوسته از سیاق آیۀ والیت ارائهکرد .خداوند
در آیۀ پنجاه و یک مسلمانان را از اینکه یهود و نصارا را ولیّ خود قراردهند ،نهیمیکند.
یعنی از مسلمانان میخواهد تا چشم به اهلکتاب نداشتهباشند و تفکر و فرهنگ خود را
از ایشان نگیرند .چرا که با طی کردن پلکان به سوی اهلکتاب ،در نهایت جزو ایشان
شمرده میشوند (مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)؛ بعد از آن در آیات بعد تبعات تولّای یهود
و نصارا را ذکر میکند .در آیۀ پنجاه و یک قرارگرفتن در گروه ظالمان و بیبهره ماندن از
هدایت خداوند (إِنَّ اللّهَ ال یَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمینَ) ،در آیۀ پنجاه و دو نگرانی از حوادث
 .1روایاتی در منابع فریقین که مخالفان امام مفترضالطّاعه [ ،9ج ،1ص ]92و صاحبان بغض نسبت بـه
اهلبیت(ع) [ ،19ج ،2ص58؛  ،39ص ،]63یهودی یا نصرانی خوانده شده اند ،باتوجه به ایـن عبـارت
قرآنی معنا مییابند.
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پیشرو (یَقُولُونَ نَخْشي أَنْ تُصیبَنا دائِرَه) و پشیمانی (فَیُصْبِحُوا عَلي ما أَسَرُّوا في أَنْفُسِهِمْ
نادِمین) ،در آیۀ پنجاه و سه حبط اَعمال و خسران (حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرینَ)
و در آیۀ پنجاه و چهار ارتداد از دین (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِه) ،از
جمله تبعات تولّای یهود و نصارا دانسته شده است.
بعد از نهی از تولّای اولیاء باطل و بیان تبعات آن ،اقتضای کالم ،معرفی اولیاء حق و
تبعۀ تولّای ایشان است .این دو موضوع به ترتیب در دو آیۀ بعد توضیح داده شدهاند که
نشانمیدهد آیۀ والیت کامالً دقیق و حکیمانه در جایگاه خود درون سیاق قرار گرفته
است .خداوند در آیۀ پنجاه و پنج اولیاء حق را معرفیمیکند (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ
الَّذینَ آمَنُوا) و در آیۀ پنجاه و شش نیز "حزب هللا" شدن را مقصدی معرفیمیکند که
این اولیاء ،اهل تولّای خود را به سمت آن راهبری میکنند (وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ
الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُون).
در این دو آیه مسلمانان دعوت شدهاند که بهجای آنکه با تولّای یهود و نصارا پلکان
به سوی عمق را طی کنند و به ولیِّ در اعماق نزدیک شوند ،تنها چشم به خداوند،
رسولهللا (ص) و "الَّذینَ آمَنُوا" داشتهباشند .چهارچوبۀ تفکر خود را فقط از ایشان
بگیرند .پیوسته جویای نظرات ایشان باشند و به منویّات ایشان عملکنند .پیوسته ارتفاع
بگیرند و پلکان قرب به این اولیاء را طیکنند .سرانجامِ این سلوکِ به سمت ولیّ ،این
است که اهل تولّا ،حزبهللا خواهندشد که همواره غالب است .در آیات بعد نیز خداوند
عالوه بر اهلکتاب ،مؤمنان را از تولّای کفار نهیمیکند [المائده ]57 :و تبعات آنرا
گوشزد میکند [المائده .]63-58 :براین اساس والیت در آیۀ پنجاه و پنج مائده و آیات
پیرامون آن دارای یک معنا خواهد بود .معنایی که ضمن آنکه پیوستگی آیات این سیاق
را نشانمیدهد همسو با تلقّی شیعیان از مفهوم والیت است.
در نظر گرفتن چنین معنایی برای مفهوم والیت در آیۀ والیت ،جایگاه "الَّذینَ آمَنُوا"
را از سطح نازل دوست یا ناصر مؤمنان که مصادیق بسیاری میتواند داشتهباشد و
هرکس میتواند مدعی آن شود ،ارتقا میدهد .بر اساس آنچه گفتهشد" ،الَّذینَ آمَنُوا"
کسانی هستند که والیتشان در تراز والیت هللا و رسولهللا (ص) است .به دلیل حصر در
ابتدای آیه ،بعد از رسولهللا (ص) از جانب خدا فقط این گروه ولیّ همۀ مؤمنان قرار
دادهشدهاند .یعنی باید در دوران بعد از رسولهللا(ص) ،تمامی مؤمنان را در ارتفاعات به
سوی نور باال ببرند و امت مسلمان را به حزبهللا ،گروهی که همواره غالب است ،تبدیل
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کنند .امری که هنوز محقق نشدهاست.
از سوی دیگر مطابق آیۀ پنجاه و شش ،همۀ مؤمنان فقط باید اهل تولّای این گروه
باشند .یعنی پیوسته چشم به ایشان داشتهباشند .نوع بینش ،تفکر ،دین و فرهنگ خود
را فقط از ایشان بگیرند .همۀ مؤمنان باید سعیکنند ،عمالً به سمت این گروه حرکت
کنند و پلکان قرب به ایشان را باال روند .بعد از رسولهللا(ص) ،در بین تمام مؤمنان چه
کسانی شایستۀ این جایگاه هستند؟ چه کسانی به خود اجازۀ ادعای چنین جایگاهی را
داده اند؟ و این ادعا از جانب چه گروهی پذیرفتنی است؟ اساساً بهغیر از شیعیان چه
کسانی قائل بهوجود چنین جایگاهی برای گروهی از انسانها هستند؟ و چه گروهی به
غیر از اهلبیت (ع) چنین ادعایی را مطرحکردهاند؟ بهغیر از اهلبیت(ع) چه گزینۀ
دیگری در پیشروی بشریت قرار دارد؟
این یهود بود که مفهوم والیت را از جایگاه خود خارج ساخت و آنرا تخفیف و تنزل
داد «یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِه» [المائده ]41 :و مسلمانان تحت تولّای ایشان نیز آن
معنا را از یهود گرفتند و در تفکر و فرهنگ خود واردکردند و به دنبال آن ،دیگران هم از
داعیهداران والیت شدند .مسلمانان در سقیفه هنوز جمالت رسولهللا(ص) دربارۀ والیت
امام علی (ع) را در غدیر  -که حدود صد روز پیش از آن بود -در یاد داشتند .اما معنای
والیت را به دوستداشتن تحریف کرده بودند .لذا تعارضی میان فرمایش رسولهللا(ص)
و اقدام خود نمیدیدند .این فرهنگ را میتوان در میان برخی طوائف اهلسنت و
مسلمانان شمال آفریقا نیز جست .این گروه از مسلمانان بهشدت محب اهلبیت(ع)
هستند و احادیث فراوانی در والیت ایشان روایت میکنند .اما والیت را در تمام این
احادیث به معنای دوستی اهلبیت (ع) میگیرند.
این معنا ضرورت بازبینی و بازتعریف بعضی رفتارها را معلوم میسازد .چرا که خداوند
در همان سیاقی که دوستی را با واژۀ "حبّ" بیانمیکند ،مؤمنان را به "تولّا"ی
اهلبیت(ع) دعوت میکند و نه حبّ .یعنی خداوند رفتاری عالوه بر حبّ را در قبال
ایشان طلب کرده است .بنابراین صرف محبتداشتن نسبت به این بزرگواران و انجام
رفتارهایی براساس این محبت یا صرف قبول داشتن ایشان به عنوان ولیّ کافی نیست.
بلکه باید به سوی ایشان "تولّا" داشت .یعنی ابتدائاً شناخت صحیح و دقیق نسبت به
مسیر به سوی این اولیاء را کسبکرد و سپس پلکانِ به سوی ایشان را طی نمود .مسلماً
هر پله از این پلکان معارف ،صفات و رفتارهای مخصوص بهخود را طلب میکند که
شناخت و پیادهسازی آنها در جامعه ضروری مینماید.

بازکاوی مفهوم والیت در سیاق آیۀ  55سورۀ مائده با تأکید بر پیوستگی آیات

219

 .6نتیجهگیری
مفسران برای والیت در سیاق آیۀ پنجاه و پنج سورۀ مائده ،سه معنای دوستی ،سرپرستی
امور جامعه و نصرت را مطرح کردهاند .قرائن موجود در این سیاق نشان میدهد ،هیچکدام از
این سه معنا نمیتواند در تمام آیات این سیاق قرارگیرد و در مجموع معنایی منطقی و
منسجم و همخوان با واقعیتهای مسلّم تاریخی از آن به دست دهد.
در نظر گرفتن قرائن موجود در سیاق آیۀ والیت روشنمیسازد که در این سیاق،
تولّی به معنای طی کردن پلکان به سوی ولیّ و در نهایت جزو ولیّ شدن است .ولیّ نیز
کسی است که افراد تحت والیت خود را بهسوی ارتفاعات یا اعماقی که در آن قرار گرفته
است ،راهبری میکند.
اعراب ،اهلکتاب را صاحب دانش و تفکر قویتر میدانستند و بهتبع در مقوالت
علمی و معرفتی چشم بهدهان ایشان دوخته بودند و از اهلکتاب چهارچوبۀ تفکر
میگرفتند .خداوند در این سیاق از سورۀ مائده ،این تکاپو و سلوک اعراب بهسوی یهود و
نصارا را "تولّی" مینامد و اهلکتاب را اولیاء اعراب میخواند .در مقابل از مسلمانان
میخواهد تا تنها چشم به او ،رسولهللا(ص) و برخی مؤمنان داشته باشند .پیوسته
جویای نظرات ایشان باشند و به منویّات ایشان عملکنند.
مؤمنان مطرح در آیۀ والیت کسانی هستند که باید در دوران بعد از رسولهللا(ص)،
تمامی مؤمنان را در ارتفاعات ،بهسوی نور باال ببرند و امت مسلمان را به جایگاه حزب
هللا ،گروهی که همواره غالب است ،راهبری کنند .از سوی دیگر همۀ مؤمنان باید بینش،
تفکر و دین خود را فقط از ایشان بگیرند و پلکان قرب به ایشان را باال روند .جز
اهلبیت(ع) گزینۀ دیگری بهعنوان مصداق این گروه شناخته شده نیست.
این معنا ضرورت بازبینی و بازتعریف بعضی رفتارها را روشن میسازد .چرا که
خداوند در قبال اولیاء حق ،تولّا را بهعنوان رفتاری عالوه بر حبّ طلبکرده است .لذا
صرف محبت داشتن نسبت به این بزرگواران و انجام رفتارهایی بر اساس این محبت
کافی نیست و ضروری است تا جامعه عمالً پلکانِ به سوی این اولیاء را طیکند.
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