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چکیده

یکی از ادلۀ روشن قرآنی بر والیت و امامت حضرت علی (ع) آیۀ والیت است .با وجودد
شداهد و قرائن درونی و بیرونی بر این مطلب ،باز ایون اسوالدالآ آمواب شو بات ب ویار
مخالفان قرار گرفاله است ،از جمله اینکه الزمۀ اعالقاد به اینکوه موراد از والیوت در ایون
آیه ،امامت و سرپرسالی ،و مقصدد از «الذین آمندا» علی (ع) است ،این است کوه و در
زمان نزوآ آیه و حیات پیام ر (ص) صاحب والیت بدده است ،در حالی که چنین ح ّقوی
برا او ثابت ن دده است .پاسخها گدناگدنی به این اشکاآ داده شده کوه بیتوالر آنبوا
نادرست یا ناقص است .از اینرو بر آن شدیم در این ندشالار پاسخی دقیق و روشون بوه
ولوی» بوی از ث ودت
این اشکاآ بدهیم .خالصۀ پاسخ دادهشده این اسوت کوه وا ه « ّ
حق سرپرسالی داللت ندارد و صرفا بر این مطلب داللت میکنود
والیت به نحد اقالضا و ّ
حق والیت و اعماآِ آن برا حضرت ثابت بدده اساسا ولی به ک ی گفالوه میشودد
که ّ
حق را دارد و الزمه داشالن حق به معنا اعماآ آن نی ت.
این
که
ّ
ولی ،وصف متالق ،نقد ش به.
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مقدمه
با وجود صدها برهان و شاهد قرآنی و روایی بر ثبوت والیت و امامتت و الففتت
بففصل حضرت علی (ع) همواره جاهفن و دشمنان اهل بیت (ع) شتباات بستیاری را
مطرح کرده اند .یکی از دالیل و شواهد قرآنی مام در ایت حتوزه آیته  55ستوره مادتده
معروف به آیۀ والیت است .الدای متعال در ای آیه میفرماید« :إِنَّما وَلِیکمُ اللّه وَ رَسُولُهُ
وَالَّذِی َ آمَنُوا الَّذِی َ یقِیمُونَ الصَّفةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکعُونَ؛ به درستتی کته ولتیّ و
صاحب االتیار شما کسی نیست جز الدا و رسول او و کسانی که ایمان آوردهاند؛ همتان
کسانی که نماز به پا میدارند و در حال رکوع زکات (صدقه) متیدهنتد» .بتا توجّته بته
روایات بسیار و معتبری که از طرق عامّه و الاصّه درباره شأن نزول ای آیه رسیده جای
هیچ و شک و شباهای در داللت آیه بر امامت و الففتت بففصتل حضترت علتی (ع)
نمیماند .تفصیل ای مطلب در جای الود بحث و اثبات شده است .شتباات گونتاگون
بسیاری درباره ای آیه و داللت مد نظر آن مطرح شتده کته دانشتمندان حتافم متذهب
علوی به درستی و زیبایی در کتب کفمی و تفسیری پاسخ دادهاند .یکی از شباات ماتمّ
در اطفق واژه «ولیّ» است که از جاات مختلفی بحث شده است .یکی از ای جاتات،
شباه در والیتنداشت حضرت علیّ (ع) در زمان حیات رسول اکتر (ص) استت کته
موجب میشود مقصود از «ولیّ» ،أولی بالتصرّف و صتاحباالتیتار نباشتد ،بلکته متراد،
دوستدار و کمککار باشد .در حالی که ظاور واژه «ولیّ» در ثبوت والیت ایشان استت.
تبیی کامل و دقیق ای شباه الواهد آمد .دانشمندان شیعی پاستخهتای گونتاگونی بیتان
کرده اند که به نظر نگارنده همه یا بیشتر ای پاسخها نقدشدنی یتا ناتمتا انتد .از ایت رو
الز است نگاهی نو به ای شباه و پاسخ آن بیندازیم و در حدّ بضاعت الود ای مسئله
را بهتفصیل در ای نوشتار دنبال کنیم.
 .1نقل و تبیین شبهه
شاید قدیمیتری کسی که ای شباه را به عنوان دلیلی بر نفتی اراده امامتت مطترح
کر ده است احمد ب محمد ب نحّتا (متوفّتای  003ه.ق ).باشتد .وی در کتتا إعترا
القرآن الود به شکل بسیار موجز در ای باره چنی آورده است« :لیس هتذا مت االمامت
فی شیء؛ یدلّ علی ذلک أن هذا التولّی فی حیاة رستول اللّته صتلّی اللّته علیته و ستلّم»
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(نحّا )270/1 :1221 ،؛ یعنی والیت در آیه نمیتواند به معنای امامت باشد .زیرا ای تولّی
که در آیه آمده است در زمان حیات رسول اکر (ص) بوده است».
بعدها ای شباه بهتفصیل در کف قاضی عبدالجبّار معتزلتی (متوفّتای  215ه.ق ).دیتده
شد .وی در کتا الود المغنی فی أبتوا التوحیتد والعتدل بنتا بته نقتل ستیّد مرتضتی
علمالادی در ای باره گفته است:

ّ بته علتیّ (ع) استت از

اگر هم فرض بگیریم که والیت مقصود در آیته مختت

کجا االتصاص آن به وی در زمتان معیّنتی ثابتت متیشتود در حتالی کته زمتان
الاصّی در آیه شریفه مطرح نیست؟! اگر شیعه در پاسخ گوید :مقتضتای اطتفق

کف ثبوت والیت به معنای امامت در همته زمتانهتا استت ،در جتوا

گتوییم:

ظاور کف  ،با توجّه به پاسخشان ،میطلبد که والیت و امامتت در حتال الطتا

و زمان نزول آیه نیز برای وی ثابت باشتد در حتالی کته بتا وجتود رستول اکتر

(ص) ،علی (ع) نمی تواند اما باشد .اگر شیعه در پاسخ گوید :وی بعد از پیتامبر

اکر ولیّ و اما است ،ما نیز گوییم :ای پاسخ الارجشدن از ظاهر کف استت و
به اصطفح دستبرداشت از پاسخ نخست است که والیت و امامتت را در همته

زمانها برای وی ثابت میکرد .در نتیجه چه فرقی متیکنتد کته بگتوییم پتس از
پیامبر اکر بففاصله ولیّ و اما بوده است یا بافاصله و در وقت امامت الود کته

ما نیز قبول داریم (یعنی پس از اللفای سهگانه) (علمالادی.)193/2 :1201 ،

1

پس از وی فخر رازی (متوفّای  909ه.ق ).نیز ای شباه را در تفسیر الود مطرح کترد.
حاصل مراد وی ای است:

اگر مقصود از والیت در آیه ،امامت و تصترّف باشتد مؤمنتانی کته در آیته ذکتر

شده اند در زمان نزول آیه صاحب والیت نبودنتد .زیترا علتیّ بت ابتیطالتب در
زمان حیات رسول اکر نافذالتصرّف نبوده و با وجود ایشان حقّ تصرّف نداشتته

است ،در حالی که مقتضای آیه ای است که مؤمنان متذکور در آیته در آن زمتان

ق برایشتان ثابتت باشتد .امتا اگتر مقصتود از
نیز صاحب والیت بوده و ایت حت ّ

والیت دوستی و یاری باشد ای والیتت در آن زمتان نیتز ثابتت الواهتد بتود و

مشکلی پیش نخواهد آمد (فخر رازی.)032/12 :1220 ،

2
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ای شباه در کف دیگر دانشمندان سنّی ،بهویژه متکلّمتان ایشتان ،نیتز مطترح شتده
است؛ متکلّمانی چون :قاضی عضدالدی ایجی (متوفای  759ه.ق ،)901/0 :1217( ).تفتازانی
(متوفای  762ه .ق ،)271/5 :1206( ).سید شریف جرجانی (متوفای  319ه .ق )090/3 :1025( ).و
مفعلی قوشچی (متوفای  376ه.ق.).
اما حاصل شباه به تبیی ما ای است کته در آیتۀ والیتت ،لفتم «ولتیّ» بتر مؤمنتان
اطفق شده و یکی از مصادیق آن ،مؤمنان (همه یا افتراد یتا فترد معیّنتی) دانستته شتده
است .حال ،اگر از سویی معنای «ولیّ» بر معنای اما منطبق باشد ،به ای بیتان کته ایت
اما است که والیت به معنای حتقّ تصترّف داشتته و صتاحباالتیتار امتور استت و از
سوی دیگر مصداق آن حضرت علیّ (ع) باشد ،چنتانکته شتیعه معتقتد استت ،در ایت
فرض الز میآید که حضرت علیّ (ع) در زمان نزول آیه و وقت الطتا  ،متّصتف بته
والیت بوده و حقّ تصرّف و در االتیار گرفت امور را داشتته باشتد .در حتالی کته ایت
حقّ برای او با وجود رسول اکر (ص) در زمتان گفتتهشتده نبتوده استت .از اینجتا بته
دست میآید که نه مقصود از والیت امامت است و نه مصداقِ مؤمنتانِ متذکور در آیته،
علیّ (ع) است ،بلکه والیت به معنای دوستی و یاری استت و متراد از مؤمنتانِ متذکور
در آیه همه مؤمنان واقعی و مخل است که از ویژگیهای ایشان ،چنتانکته در همتی
آیه آمده است ،برپاداشت نماز و دادن زکات است .امّا علّت اینکه الز استت حضترت
علیّ (ع) در وقت نزول آیه و حال الطا نیز ای حقّ را داشته باشد میتوانتد یکتی از
ای دو باشد:
 .1اوصافی که مطلق اند و به زمان الاصّی قید نخوردهاند ،ظاور آناا در ای است که
مصداقشان در زمان حال اطفق به آن صفت ،متصفاند؛ و به اصطفح ظاهر و متبادر از
وصف مشتقّ ،تلبّس ذات آن به مبدأ در زمان حال است .مثفً وقتی به کسی متیگتوییم:
«أنت عالم» ،ظاور صفت «عالم» در ای است که مخاطب در همان زمان اطتفق کتف ،
یعنی همان زمان گفتار ،صفت علم را دارد و ای قاعده اجماعی استت و بتهتفصتیل در
علم اصول فقه ثابت شده استت (نتک :.میترزای قمتی155/1 :1200 ،؛ اصتفاانی نجفتی:1226 ،
090/1؛ مجتاد تبریزی013 :1017 ،؛ مظفر.)26/1 :1075 ،
 .2چون کف مطلق است والیت و ولیّبودن ای گروه به زمان الاصّتی مقیّتد نشتده
است .از ای رو الزمه ای اطفق ثبوت والیت در همته زمتانهتا ،از جملته زمتان حتال
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الطا و نزول آیه ،استت (نتک :.مظفتر .)132/1 :1075 ،بته ایت علّتت ،در کتف قاضتی
عبدالجبّار اشاره شده است؛ چنانچه گذشت.
 .2پاسخ شبهه
دانشمندان شیعی پاسخهایی به ای اشکال و شباه دادهاند که بهتفصیل به ماتمتتری
آناا میپردازیم و اگر نقدی یا نقصتی داشتت بتدان اشتاره متیکنتیم و در ادامته پاستخ
تفصیلی الود را با استدالل بیان الواهیم کرد.
 .1 .2پاسخ سیّد مرتضی (متوفای  637ه.ق).
پاسخ علمالادی به اشکال و جوا قاضی عبدالجبّار

بر ثبوت والیت و امامت بففصل حضرت علی (ع) پس از رسول اکتر (ص) و
نه در همه زمانها اجماع وجود دارد؛ و قاِدل به عمومیّت و اطفق زمتانی ثبتوت

امامت ،آن را با دلیتل التارجی کته اجمتاع امّتت بته ایتر زمتان حیتات رستول

اکر (ص) است تخصی

زده و مقیّد میکند .ولی دلیلی بر تخصتی

و تقییتد

زمان بعد از وفات ایشان بدون فاصله نیست .در نتیجه امامت بترای او بففاصتله
پس از وفات ایشان ثابت الواهد بود .البته پاسخ اصلی و پذیرفتنی همتان پاستخ

نخست ما است .اما پاسخ ای مطلب که گفته است« :در نتیجه چه فرقی میکنتد

که بگوییم پس از پیامبر اکر بففاصله ولیّ و اما استت یتا بافاصتله و در وقتت
امامت الود که ما قبول داریم (یعنی پس از اللفای سهگانه)» همان پاسخ اجمتاع

است .زیرا هیچ کسی از امّتت استفمی نیستت کته بته واستطه ایت دلیتل (آیته
والیتتت) امامتتت را بتترای وی پتتس از عثمتتان و نتته پتتیش از آن ثابتتت ندانتتد

(علمالادی196/2 :1201 ،؛ همو.)200/2 :1210 ،

بررسی و نقد پاسخ

3

به نظر می رسد پاسخ وی تا و کامل نیست .زیرا در جوا پاسخ نخست وی
ممک است گفته شود ای اجماع سودی برای مخالفا ن ندارد .چون درست استت
که فرض و بنای اشکال بر پذیرش والیت به معنای امامت و ثبوت آن برای موالی
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متّقیان است ولی ای پذیرش از با جدل بوده و مقدّمه ای است برای بیان تتالی
فاسد ای ا دّعا .پتس ادعتای اجمتاع ،بترای م خالفتان پتذیرفتنی نبتوده و پاستخی
درون مذهبی است .در جوا پاسخ دو وی نیتز  ،گرچته الت ود علتم الاتدی آن را
نمی پذیرد ،ممک است گفته شود پذیرش ای تخصی و تقیید در واقت نتوعی
التزا به اشکال است .زیرا الزمه ای پاسخ ایت استت کته والیتت در آیته بترای
حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکر (ص) ثابت نیست  ،در حالی که بیان
الواهیم کرد که ثابت است و ای فقدان ثبوت  ،الفف ظاهر اطفق وصف « ولیّ» بر
حضرت علیّ (ع) است .ضم اینکه  ،پذیرش ثبوت والیت برای حضرت علی (ع)
در همه زمان ها  ،چنان که در علم اصول فقه ثابت شده است  ،متو قّف بتر تمامیّتت
شرا ی ط اطفق و به اصطفح ،تمامیّت مقدّمات حکمتت استت کته از جملته ایت
مقدّمات ،در مقا بیان بودن متکلّم نسبت به جات عمومیّتت و اطتفق استت کته
وجود ای شرط چه بسا محرز نباشد و محلّ ش کّ و شباه شود .البته ممک است با
توجّه به عا ّ بودن مخاطبان قرآن و عنایت به حقیقی بودن حصر والیت در آیه ای
ش کّ و شباه رف شود.
 .2 .2پاسخ شیخ طوسی (متوفای  678ه.ق).
شیخ طوسی در جوا ای اشکال دو پاسخ داده است که بدون نقتد پاستخ نخستت
پاسخ دو را میپذیرد:
 .1ما میپذیریم که وی در زمان حیات رستول اکتر (ص) ولتیّ و امتا بتوده ولتی
وجود رسول اکر (ص) مان از اعمال ای والیتت و امامتت و تصترّف بتوده استت ،و
اعمال والیت پس از وفات ایشان به فعلیّت رسیده است.
 .2حاصل پاسخ دو ای است که آیه بیش از ایت داللتت نتدارد کته وی مستتحقّ
امامت بوده و اطاعتش واجب است .اما اینکه در زمان حال الطا و نزول آیه با وجتود
رسول اکر (ص) ،تصرّف در امور برای حضرت ،روا باشد آیه چنی داللتی ندارد .بلکه
ای تصرّف وابسته به وفات رسول اکر (ص) است ،چنانچه در ولیّ عاد و وصتیّ نیتز
چنی است .زیرا اعمال تصرّف بالفعل و به االتیار گرفت امتور پتس از وفتات متولّی و
5
4
موصی است (طوسی ،بیتا.)590/0 :
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پاسخ دو که الود شیخ طوسی میپذیرد محل اشکال است .زیرا اوالً آیته فقتط بتر
استحقاق امامت و فرض و واجببودن طاعت داللت ندارد ،بلکه فراتر از ای  ،بر ثبوت
والیت بالفعل برای همه نا بردگان داللت دارد و اساساً از همی جا اشکال و شباه مطرح
شد ،چنانکه تقریر و تبیی آن بهتفصیل گذشت .ثانیاً قیا ولتیّ بتا ولتیعاتد و وصتیّ
قیا م الفارق است .برالی مفسّران در تبیی فارقداشت ای قیا چنی گفتهاند:
گاهی واژه «ولیّ» همانند کلمه «وصیّ» و «اللیفه» بر کسی کته بتالقوّه دارای والیتت
است اطفق میشود ،همچنان که وصیّ و اللیفه بعد از رحلت موصی و مستخلفٌ عنته
اعمال وصایت و الففت میکنند؛ مثفً حضترت زکریّتا (ع) بترای پتس از رحلتتش از
الداوند ولیّ درالواست کرد« :فَاَبْ لِی مِ ْ لَدُنْک وَلِیا * یرِثُنِی» (مریم 5 :و  )9که با قرینه
«یرثنی» واژه مشتقّ «ولیّ» بر فرزندی که بالقوّه والیت دارد ،اطفق شده است .بته چنتد
دلیل تشبیه آیه والیت با آیه االیر قیا م الفارق است:
الف .برالی از مشتقّها مانند وصیّ ،اللیفه ،ولیعاد و  ...الصوصیّتی دارند که مبتدأ
آناا اقتضای آینده را دارد و میفاماند که برای بعد مرگ است؛ نه اینکه استعمال مشتقّ در
آینده روا باشد ،در حالی که بحث ما در هیئت مشتقّ است نه مبدأ و مادّه آن .از طرفتی،
مبدأ «والء» اقتضای آینده را ندارد و هیئت هم معموالً در جایی به کار میرود که فردی با
مصداق بالفعل ،متلبّس بالمبدأ باشد .از ای رو قیا «ولیّ» با «وصیّ» م الفارق است.
 .در مبحث مشتقّ ،فقط در برالی از مبادی اشتقاق چنی است که بایتد مصتداق،
مبدأ اشتقاق را به شکل ملکه دارا باشد و ای مستلز آن نیست که هتر مشتتقّ بایتد بتر
مصداقی حمل شود که ای مبدأ را به نحو ملکه داشته باشد.
ج .در آیه «فَاَبْ لِی مِ ْ لَدُنْک وَلِیا * یرِثُنِی» اوّالً واژه مشتقّ «ولیّ» بتا قرینته «ارث»
آمده است ...« :ولیّاً * یَرِثُنی» و ثانیاً بر مصداقی در آینده حمل شده است؛ نه اینکته بتر
مصادیق بسیاری اطفق شده باشد که برالی ا ز آناا بالفعل متلبّس به مبدأ باشند و بعضی
بالقوّه  ،تا استعمال لفم در اکثر از معنا شود؛ یا در جام انتزاعتی بتی متلتبّس بالفعتل و
متلبّس بالقوّه استعمال شود ،در حالی که در آیه والیت ،مشتقّی استعمال شده استت کته
برالی از مصادیقش بالفعل متّصف بالمبدأ هستند و بعضی بالقوّه کته در اینجتا یتا بایتد
بگوییم از با عمو المجاز در جام استعمال شده؛ یعنی جام بالفعتل و بتالقوّه؛ یتا در
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چند معنا هم بالفعل و هم در بالقوّه استعمال شده است که استعمال لفم در اکثر از معنتا
6
است (جوادی آملی 116/20 :1061 ،و .)120
 .3 .2پاسخ محقق اردبیلی (متوفای  773ه.ق).
او در پاسخ ای اشکال که قوشچی مطرح کرده است میگوید« :چنانچه دور از ذه
نیست که والیت الدا را همیشگی و والیت رسول اکر را بعد از رسالت تا زمان وفتات
قرار داد ،دور از ذه نیز نیست که والیت امیر مؤمنان را پس از امامت و پایان والیتت
7
رسول اکر قرار داد» (محقق اردبیلی.)217 :1216 ،
بررسی و نقد پاسخ

چنان که روش است بحث و اشکال در امکان ذاتی یا وقوعیِ تحقّق والیت و فعلیّت
آن در زمان حیات رسول اکر (ص) یا پس از آن نیست ،بلکه بحث در ایت استت کته
مطابق ظاهر آیه ،والیتت بترای وی در زمتان نتزول آیته ،کته مقتارن بتا حیتات رستول
اکر (ص) بوده است ،ثابت است ،در حالی که قطعاً والیت به معنای سرپرستتی بترای
حضرت امیر ثابت نبوده است.
 .6 .2پاسخ مجلسی (متوفای  1836ه.ق).
وی در پاسخ به ای اشکال گفته است« :مقصود از لفم «ولیّ» در آیه واجباالطاع و
مستحق تصرّف بودن با امر و نای ا ست و ای معنا برای وی در آن زمان نیز ثابت بتوده
8
است» (مجلسی.)225 :1202 ،
بررسی و نقد پاسخ
واجباالطاع و مستحق تصرّف بودن از لواز والیتداشت و ولتیّبتودن استت نته

اینکه والیت به آن معنا باشد .زیرا نهتناا دلیلی بر مطلب وی نیست بلکه از کتب لغت و
استعماالت عر و سخنان مفسّران به دست میآید که والیت در اینجا نوعی سرپرستی
است .در نتیجه تفسیر آن به آنچه گفته است تفسیر دقیقی نیست و نتوعی بازگشتت بته
اشکال و التزا به آن است.
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 .5 .2پاسخ مظفّر (متوفای  1365ه.ق).
وی پاسخ داده است که اساساً حق ای است که حضرت علی (ع) در زمتان حیتات
رسول اکر (ص) نیتز والیتت داشتته امتا در مرتبتۀ دو  .بنتابرای  ،اطتاعتش واجتب و
تصرّفاتش نافذ بوده است ،چنانچه اما حس (ع) در زمان حیات حضترت علتی (ع) و
9
اما حسی (ع) در زمان برادرشان چنی بودهاند (مظفّر.)005/2 :1222 ،
بررسی و نقد پاسخ
ای پاسخ در ناای ت اتقان و استواری و همراه با مبانی شیعی است .چون قادل استت

در زمان نزول آیه ،حضترت علتی (ع) دارای والیتت فعلتیّ و مجتاز بته تصترفات بته
صفحدید الود بوده اند ،گرچه از ای اجازه هرگز در زمتان حیتات رستول التدا (ص)
استفاده نکردند ،با اینکه به اعتقاد محققان شیعی ،حضرت علی (ع) نفس پیتامبر بتوده و
والیتش و دیگر امامان (ع) عی والیت او بوده است .از ای رو در آیۀ أولیاألمتر «أولتی
األمر» مستقیم به «رسوله» بدون زیادی لفم «أطیعوا» عطف شده استت« :یتا أَیاَتا الَّتذِی َ
آمَنُوا أَطِیعُوا اللّه وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ» (نستاء .)56 :ولی ای پاستخ را اهتل
سنّت نمیپذیرند .زیرا پاسخی مبنایی و به اصطفح برونمذهبی است .از ای رو مناسب
است پاسخی بنایی و به اصطفح درونمذهبی و به بیان دیگر جدلی بدهیم.
 .7 .2پاسخ برخی از دانشمندان معاصر شیعه
برالی در پاسخ به ای اشکال گفتهاند مفردآمدن واژۀ «ولیّ» در صدر آیته بتا وجتود
تعدد ا ولیا نشانگر ای است که در مقا والیتت ،یتک والیتت اصتیل وجتود دارد و آن
والیت الدای متعال است ،اما والیت رسول اکر (ص) و اولیاألمر از توابت آن والیتت
اصیل االهی است .از ای رو همی که والیت اصلی ،فعلی باشتد کتافی استت (موستوی
یزدی و همکاران 70 :1066 ،و .)72

بررسی و نقد پاسخ
ای پاسخ ،دو اشکال دارد:

 .1ای مطلب که در مقا والیت یک والیت اصیل وجود دارد و آن والیتت التدای
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متعال است ،اما والیت رسول اکر (ص) و اولیاألمر از تواب آن والیتت اصتیل االهتی
است ،مطلبی کامفً درست و بیاشکال است ،اما اینکه از آیته چنتی مطلبتی بته دستت
میآید دلیلی بر آن نیست .زیرا مفردآمدن واژۀ «ولیّ» و جم نیامتدن آن کتامفً فصتی و
مطابق قواعد زبان عربی است و نیازمند نکتۀ الاصی نیست .مثفً وقتی گفتته متیشتود:
«ضار ُ زیدٍ عمروٌ و بکرٌ» یا گفته میشود« :اللامّ حاجتی إلیک أن تغفر لی ذنتوبی و أن
تشفینی و أن ترحمنی» ،کامفً طبیعی بوده و نیازمند بیان نکتتۀ الاصّتی بترای مفردآمتدن
مبتدا نیست .بر فرض پذیرش وجودِ نکتۀ الاصّ نیز گوییم :ناایت داللتی که ای تعبیتر
دارد داللت بر وجود نکته ای ادبی یا معرفتی است ،و لزوماً نکتۀ آن ،مطلب باال نیستت،
گرچه محتمل است .بلکه وجوه دیگری نیتز متصتوّر استت (نتک :.آلوستی000/0 :1215 ،؛
جوادی آملی .)122/20 :1061 ،یکی از ای وجوه ای است که افراد ولیّ داللت میکند بتر
اتحاد سنخ والیت هر سه دسته و اینکه نوع والیت ای سه گروه از یک سنخ بوده و بتا
سایر والیتهایی که وجود دارد متفاوت است.
 .2اینکه گفته شده همی که والیت اصلی فعلی باشتد کتافی استت دلیلتی بتر ایت
مطلب نیست ،بلکه ظاهر کف چنانچه تقریب و تبیی شد ای است کته همتی والیتتی
که بر سه گروه ثابت شده است در احکا داللی لفظی یک حکم دارند و والیت همه یا
10
بالفعل است یا بالقوّه.
 .1 .7 .2پاسخ جوادی آملی (معاصر)
وی پس از نقد پاسخ شیخ طوسی پاسخ دیگری داده است که عیناً نقل میشود:
یک .به استناد واو عطف در آیۀ مذکور که در حکم تکرار معطوف علیه و ایجاد سه
جملۀ مستقل «إنّما ولیّکم اللّه»« ،إنّما ولیّکم رسوله»« ،إنّما ولیّکم الذی آمنتوا  »...استت،
«ولیّ» در دو جملۀ نخست به قرینۀ اینکه در حیات پیامبر اکتر (ص) کستی ایتر از او
ولیّ نیست به معنای أولی بالتصرف بالفعل است ،و در جملۀ سو به استناد همی قرینۀ
دااللی به معنای أولی بالتصرف بالقوة است.
دو« .إنما» در آیه برای حصر حقیقی مطلق است .پس مراد از ولیّ ،سرپرستی استت.
زیرا محبت و نصرت با حصر سازگار نیست تا االتصاصی گروهی باشد و با عنایت بته
ذیل «الذی آمنوا الذی یقیمون الصلوة  ،»...که معرفی مؤمنان مخصوص است ،مشخ
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میشود «ولیّ» بر جام میان کسی که والیت بالفعل (التدا و پیتامبر) و بتالقوه (مؤمنتان
الاصّ :اما علیّ) دارد اطفق میشود اما در بالقوه با قرینه به کار میرود.
سه .پیامبر اکر (ص) در ادیر المّ نیز پیش از معرّفی حضرت علی (ع) ،بته استتناد
آیه  9احزا  ،از سرپرست بودن الود بر جامعه اسفمی پرسید ،نه از محبّ و ناصربودن؛
و پس از اقرار حاضران فرمود« :م کنت مواله فاذا علیّ مواله» .از ای پیتدا استت کته
والیت در ای عبارت یقیناً به معنای والیت و سرپرستی استت ،امتا در آینتده .زیترا آن
حضرت در مقا جعل والیت برای آینده امّت اسفمی بوده استت (جتوادی آملتی:1061 ،
 122- 120/20با تلخی ).
بررسی و نقد پاسخ

به نظر میرسد پاسخ دو وی ،یا پاسخی جدا از پاسخ نخست نیستت .زیترا یتا بته
قرینۀ ذیل عبارت وی به پاسخ نخست برمیگردد .زیرا قرینهای ایتر از پاستخ نخستت
وجود ندارد .در ای صورت پاسخ ،دو نخواهد بود بلکه بیان دیگری از پاسخ نخستت
است؛ یا ناتما است .زیرا داللت «إنما» بر حصر حقیقی مطلق ،بتر فترض تستلیم آن ،و
داللت ذیل آیه بر االتصاص والیت به مؤمنان الاص ،دلیلی بر اطفق والیت بتر جتام
والیت بالفعل و بالقوه نیست .پاسخ نخست نیز مخدوش است .زیترا گرچته الزمته واو
عطف ،تکرار حکم ،در متعلّقات معطوف علیه است ،مستلز اجرای تما احکا نخواهد
بود .مثفً تکرارنشدن «أطیعوا» در «أولی األمر» در آیۀ «أطیعتوا اللّته و أطیعتوا الرستول و
أولی األمر منکم» (نساء )56 :داللت بر نکته ای دارد و اگر ما به حکم واو عطف« ،أطیعوا»
را در حکم تکرار بدانیم ،به نحوی که تما احکا تکرار بر آن بار شود ،دیگر فاقد نکته
الواهد بود؛ و ای یعنی ،وجود واو عطف ،مستلز جریان جمی احکا ِ تکرارشتدن بتر
تکرارنشدن نخواهد بود .در آیۀ مذکور نیز ،واو عطف میفاماند که رسول و مؤمنان نیتز
مانند الدا ولیّ هستند ،اما چون ولیّ یک بار ذکر شده است الز است معنتای واحتدی،
حیثیت واحده افاده کند و آن یا والیت بالقوه است یا والیت بالفعل کته هتر دو مشتکل
دارد .اگر سه بار تکرار میشد ممک بود چنی کفمی گفته شود ،گرچه در ای صورت
نیز ،حمل دو ولیّ نخست بر والیت بالفعل و ولیّ سو بر والیت بالقوه الفف وحتدت
سیاق میشد ،مگر با وجود قرینه؛ و نفی ولی در زمان حیات پیامبر (ص) با ای اطتفق
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درست نیست .زیرا الدا در آن زمان ولیّ است .اگر کستی در مقتا دفتاع از پاستخ وی
بگوید با قرینه میفامیم که ولیّ در ولیّ باالقتضاء یا جام بی بالقوه و بالفعتل بته کتار
رفته است ،در مقا جوا و ردّ ای دفاع میگتوییم .1 :ایت بیتان التفف مقصتود وی
است و با عباراتش در پاسخ نخست ،که مقا اشکال ما در آن است ،ناسازگار استت؛ .2
ای پاسخ به پاسخ نخست شیخ طوسی باز الواهتد گشتت و در نتیجته پاستخ دیگتری
نخواهد بود .اما پاسخ سو وی نیز پاسخ مستقلّی نیست .زیرا بازگشتش به وجود قرینه
بر اراده والیت بالقوّه است.
 .6 .2پاسخ نهایی
ابتدا مقدّمهای درباره انواع اطفق اوصاف مشتقّ گفته متیشتود .حاصتل بیتان کمتتر
گفتهشده باباانی ای است که مشتقات و اوصاف بر دو گونتهانتد .1 :اوصتافی کته بتر
مجرّد اتصاف ذات به مبدأ داللت میکنند ،بدون اینکه بر ثبوت و دوا یا ملکه یا مقا و
منصب و مانند ای داللت کنند ،مثل ضار و شار نسبت به زید .در ای قسم ظاور،
مشتقات در فعلیت تامّه است؛  .2اوصافی که بر اتصاف ذات به مبدأ به یکی از انحتاء و
انواع مذکور داللت میکنند .در ای قسم اتصاف بته نحتو اقتضتا ،کتافی استت و بترای
حقیقیبودن اطفق ،اتصاف بالفعل ذات به حدث الز نیست؛ مانند اینکه گفته میشتود:
آتش سوزاننده است؛ اطفق و اتصاف وصف بر ذات الود حقیقی است ،گرچه به سبب
وجود مان یا نبود همه شرایط یا دلیل دیگری بالفعل متّصف و متلبّس به مبدأ و حتدث
11
الود نشوند (باباانی.)100 :1222 ،
وصف «ولیّ» نیز از قسم دو است .یعنی صدق وصف «ولیّ» بر ذاتتی کته مقتضتی
والیت در او وجود دارد بدون هیچ تصرّف و تجوّزی پذیرفتته استت و بته هتیچ وجته
الفف ظاهر و عرف نیست .از ای رو پیامبر اکر (ص) در اتدیر التم فرمودنتد« :مت
کنت مواله فاذا علیّ مواله» ،و نفرمودند« :فعلیّ سیکون مواله»؛ و ظاهراً کسی نیز چنتی
نفامیده و نمیفامد .بنابرای  ،اطفق لفتم «ولتیّ» در آیته والیتت بتر کستی استت کته
باالقتضاء 12والیت دارد ،چه آن شخ التدای متعتال باشتد یتا پیتامبر اکتر (ص) یتا
حضرت علی (ع)؛ و اینکه آیا ای والیت فعلیّ است و همه شترایطِ آن مایّتا استت یتا
موانعش مرتف است یا چنی نیست ،مطلبی است که به داللت لفم باز نمیگردد ،بلکته
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از قراد دااللی یا الارجی فامیده میشود  .نتیجه اینکه فعلیّت والیتت اگتر بته معنتای
داشت ویژگی امامت و حقّ سرپرستی برای صاحبش باشد هر سه گروه متذکور در آیتۀ
والیت ،والیت بالفعل دارند و اگر به معنای داشت حقّ تصرّف در همه زمانها و تحت
هر شرایطی است ،با فرض پذیرش اینکه حضرت علیّ (ع) با وجود رسول اکتر (ص)
و در زمان حیات ایشان چنی حقّی نداشته است میگوییم ای فقدان به هتیچ وجته بته
داللت لفم و اطفق لفم «ولیّ» در آیه والیت و مشابه آن ،مانند حدیث اتدیر ،مربتوط
نبوده و به قراد الارجی مستند است.
فر ق مام ای نظریّه با بیشتر نظریّات گذشته در ای است که صاحبان آن نظریّات به
نوعی به مجازبودن یا الفف ظاهر بودن واژۀ «ولیّ» در آیه والیت ملتز اند و بتا قرینته
دااللی یا الارجی مرتکب الفف ظاهر شدهاند ،در حالی که طبق ای نظریّه ،در اطتفق
واژه «ولیّ» هیچ نوع تجوّز ،تصرّف یا التفف ظتاهری وجتود نتدارد ،بلکته در معنتای
حقیقی و ظاهر و متبادر الود به کار رفته است؛ و اما نوع و نحوۀ والیت و الصوصیّات
و ویژگیهای آن و فراهمبودن یا نبودن شرایط و موان اعمال آن اموری است که باید از
الارج فامید و به داللت لفم ارتباطی ندارد.
نتیجه
واژه «ولیّ» در آیه والیت بدون هیچگونه تجوّز یا تصرّفی به معنتای صتاحباالتیتار
امور و کسی است که حقّ تصرّف در امور دیگران را دارد .ای واژه در معنای حقیقی و
ظاهر و متبادر الود به کار رفته است و شباه والیتنداشت علتیّ (ع) در زمتان حیتات
رسول اکر (ص) با ظاور واژه «ولیّ» در ثبوت والیت ایشان ،متردود و روا نیستت کته
مقصود از ولیّ ،أولی بالتصرّف و صاحب االتیار باشد .بلکه مراد دوستدار و یار است؛ و
پاسخ آن ای است که اطفق لفم «ولیّ» در آیه والیتت بتر کستی استت کته باالقتضتاء
والیت دارد ،چه آن شخ الدای متعال باشد یا پیامبر اکر (ص) یا حضرت علی (ع)؛
و اینکه آیا ای والیت فعلیّ است و همه شرایطِ آن مایّا است یا موانعش مرتف است یا
چنی نیست مطلبی است که به داللت لفم بتاز نمتیگتردد ،بلکته از قتراد دااللتی یتا
الارجی فامیده میشود .البته دانشمندان بزرگ شیعی پاسخهای دیگری مطرح کردهانتد
که به نظر میرسد کاستی دارد و شایسته و بایسته نیست.
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پینوشتها

« .1و بعد فإن ص ّ أنه المخت بذلک ،فم أی أنه یخت باذه الصتف فتی وقتت معتی و ال ذکتر
لألوقات فیه؟ فإن قالوا :ألنّه تعالی أثبته کذلک فیجب أن یکون هذا الحکم ثابتا له فی کلّ وقت .قیل
لام :إن الظاهر انما یقتضی أنه کذلک فی حال الخطا  ،و قد علمنا أنه ال یص ّ أن یکون إمامتا مت
الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فف یص ّ التعلّق بظاهره .و متی قیل :إنّه إما م بعد فی بعت
األحوال فقد زالوا ع الظاهر ،و لیسوا بذلک أولی مم یقول :إنه إما فی الوقتت التذی ثبتت أنته
إما فیه».
« .2أنا لو حملنا الوالی علی التصرف واالمام لما کان المؤمنون المذکورون فی اآلی موصوفی بالوالی
حال نزول اآلی  ،ألن علی ب أبی طالب کرّ اللّه وجاه ما کان نافذ التصرف حال حیاة الرسول ،واآلی
تقتضی کون هؤالء المؤمنی موصوفی بالوالی فی الحال ،أما لو حملنا الوالی علی المحب والنصترة
کانت الوالی حاصل فی الحال ،فثبت أن حمل الوالی علی المحب أولی م حملاا علی التصرف».
« .3یقال له :أمّا الذی یدلّ علی االتصاصه بموجب اآلی فی الوقت الذی ثبت له علیه السّف االمام فیه
عندنا ،فاو أن کل م أوجب باذه اآلی االمام علی سبیل االالتصاص أوجباا بعد الرسول صلّی اللّه
علیه و آله و سلم بف فصل ،و لیس یعتمد علی ما حکاه م أنّ الظاهر إثبات الحکم فی کلّ وقت ،و
م قال بذلک م أصحابنا فإنه ینصر هذه الطریق بأن یقول :الظاهر ال یقتضی الحال فقط ،بل یقتض ی
جمی األوقات التی الحال م جملتاا ،فإذا الرج بعضاا بدلیل بقی ما عداه ثابتا بالظاهر أیضا ،و لتم
یسغ الزوال عنه ،و یقول :إننی أالرجت الحال بدلیل إجماع األم علی أنه لم یک م النبی صلّی اللّه
علیه و آله و سلم إما ایره .و ال دلیل یقتضی إالراج الحال التی تلی الوفاة بف فصل ،والمعتمد هتو
األول .فأمّا الجوا لم قال :لستم بذلک أولی مم یقول :إنه إما فی الوقت الذی تثبت عنده إمامته
فیه ،یعنی بعد وفاة عثمان ،فاو أیضا ما قدمناه؛ ألنّه ال أحد م األم یثبت االمام باتذه اآلیت ألمیتر
المؤمنی علی ه السّف بعد عثمان دون ما قبلاا م األحوال ،بل ال أحد یثبتاا له علیه السّف بعد عثمان
دون ما تقدّ م األحوال علی وجه م الوجوه و بدلیل م األدل ».
« .4فان قیل :لو کانت اآلی تفید االمام لوجب أن یکون ذلک إماماً فی الحال ولجاز له أن یأمر و ینای و
یقو بما ی قو به األدم  .قلنا :م أصحابنا م قال :إنه کان إماماً فی الحال و لک لم یأمر لوجود النبی
(ص) و ک ان وجوده مانعاً م تصرفه ،فلما مضی النبی (ص) قا بما کان له .و منه م قتال  -و هتو
الذی نعتمده  -أن اآلی دلت علی فرض طاعته واستحقاقه لفمام  .و هذا کان حاصف له .و أما التصرف
فموقوف علی ما بعد الوفاة کما یثبت استحقاق األمر لولی العاد فی حیاة االما الذی قبله و إن لتم
یجز له التصرف فی حیاتته .و کتذلک یثبتت استتحقاق الوصتی للوصتی و إن منت مت التصترف
وجود الموصی».
 .5سیّد علی حسینی میفنی نیز در کتا االمام الود (ص )200مشابه ای پاسخ بیانی دارند که عیناً نقل
میشود « :قد یقال بتوقّف تصرّفه علی وفاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ،و هذا کما فی الوصی ،
حیث یثبت استحقاقاا للوصی  ،لکنه یمن م التّصرف ما دا الوصی موجودا».
 .6با توجّه به ای سخنان نقد پاسخ مکار شیرازی در آیات الوالی نیز روش میشتود؛ نتک :.مکتار
شیرازی.71 :1030 ،
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 .7مت عبارت وی ای است« :کما ال بعد فی جعل والی اللّه دادماً و والی الرسول صلّی اللّه علیه و آله
و سلّم بعد الرسال إلی حی الممات ،ال بعد فی جعل والی أمیر المؤمنی علیه الستف بعتد إمامتته
وانتااء والی الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی انتااء عمره».
 .8مت عبارت وی ای است « :فإن قیل :لو کان المراد باآلی اال مام لوجب أن تکون ثابت فی الحال ،و قد
أجم المسلمون علی أن ال إما م النبی؟ قیل له :إنتا بینتا أن المتراد بلفتم التولی فترض الطاعت
و االستحقاق للتصرف باألمر والنای و هذا ثابت له فی الحال».
 . 9وی پس از ای پاسخ شواهدی بر مدعای الویش میآورد (نک :.مظفّر .)003- 005/2 :1222 ،متت
عبارت وی ای است« :علی أنّ الحقّ ثبوت الوالی ألمیر المؤمنی علیه السّف فی حیاة النبی صتلّی
اللّه علیه و اله و سلّم برتب ثانی  ،فتجب طاعته و تمضی تصرّفاته ،لکنّه ساکت االباً کما هو شأن االما
فی حیاة اال ما الذی قبله ،کالحس علیه السّف فی زم أبیه ،والحسی فی زم أالیه علیه السّف  .و
یدلّ علی ذلک .»...
 . 10توضی بیشتر در نقد پاسخ دو گذشت و در نقد پاسخ هفتم نیز الواهد آمد.
 . 11مت عبارت وی چنی است « :إنّ نسب الذات إلی المبدأ التخلو ع أحتد وجتوه ثفثت  :الصحتلوح
المح واالقتضاء والفعلیّ واألوّل الیوجب اتصاف الذات بالمبدأ و إال لصدق القادم علی القاعتد و
عکسه  ...فینحصر االتصاف فی أحد أمری  :االقتضاء والفعلیّ  .والمراد م االقتضاء تمحّ التذات
للمبدأ بحیث یُعَدّ صف ً م صفاتاا و هو قد یکون فی صدوره مناا أو اتصافه باا کاالحراق بالنستب
إلی النار والقتل بالنسب إلی السمّ واالضاد بالنسب إلی الشمس واالنارة بالنسب إلی القمر .فالنار محرِق
و إن لم تُحرق والسمّ قاتل و إن لم یَقتل والشمس مُضیئ و إن لم تُضیء والقمر منیر و إن لتم یُنِتر
الشتغال المحلّ بالمثل أو فقد شرط أو قابلیّ المحلّ أو لوجود مان أو مزاحم قویّ .و قد یکون فتی
وقوعه علیاا کالرف بالنسب إلی الفاعل  ....واالقتضاء حینئذ بمعنی االستحقاق والتأهّل لوقوع المبادئ
علیاا أو االعداد له  ...و قد یکون فی وقوعه فیه کالسجدة بالنسب إلی المحلّ المعد لاا  ....واالقتضاء
فیه بمعنی االستحقاق أو االعداد أیضا».
 .12مقصود از باالقتضاء ای است که ذات هر علّتی با قط نظر از وجود شرای ط یا نبود موان تأثیرگذار
است و اینکه ای تأثیر به فعلیّت برسد ،یعنی در عالم الارج محقق شده و اتفاق بیفتتد ،منتوط بته
وجود شرای ط و نبود موان است .مثفً چاقو باالقتضا برنده است؛ یعنی ذاتش طوری است که صفت
و ویژگی بریدن را دارد ،اما اینکه االن ببرد یا نبرد به شرایط و موان بستگی دارد.
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