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چکیده

مفهوم «والیت» در حدیث غدیر ،از جمله مفاهیمی است کـه دیـد اههای متناقضـی از سـوی
شیعه و اهلسنت نسبت به آن ارائه شده است .شـیعه« ،والیـت» مطـر شـده در ایـح حـدیث را از
مهمتریح نصوص قطعی بر امامت و وصایت امام علی میداند؛ ولی برخی از اهلسنت آن را در
حد محبت و نصرت ت ّنزل دادهاند .ایح تحقیق بر مبنای ارتباط مفهومی و مصداقی «والیت» در آیـ
والیت و حدیث غدیر ،در صدد است با روش توصیفی-تحلیلی ،مفهوم «والیت» امام علـی در
حدیث غدیر را در پرتو معنایابی مفهوم والیت الهی و نبوی در آیـ والیـت و دیگـر آیـات قـرآن
تحلیل کند .نوشته حاضر بیان میکند که بر اساس تحلیل آثار والیت الهی و نبوی که عبارتاند
از :نصرت ،هدایت ،محبت و سرپرستی و همچنیح اسباب و لوازم ورود به ایح دو والیت که شامل:
ایمان ،عمل صالحّ ،
مودت ،اطاعت و تبعیت از « ّ
ولـی» اسـت و انطبـاا ایـح مهلفـهها بـر والیـت
علوی در حدیث غدیر؛ «والیت» مطر شده برای امام علی در حدیث غدیر ،مفهـومی ّ
اعـم
از محبت و نصرت داشته؛ بلکه بر «رهبری دینی ،فکری ،اجتماعی و سیاسـی» آن امـام داللـت
تام دارد.
واژگان کلیدی :حدیث غدیر ،آی والیت ،والیت الهی ،والیت امام علی ،فقه الحدیث.
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یکی از مسائل مهمی که از قرون نخست هجری تا به امروز ،کانون توجـه دانشـمندان مسـلمان
قرار رفته ،چگونگی نیل به فهم صـحیح احادیـث اسـت .اختتفـات و برداشـتهای ناصـحیح از
روایات ،عالمان عرص حدیث را واداشت تا با ابداع دانش «فقه الحدیث» ،راهکارهایی برای کیفیت
دستیابی به فهم صحیح روایات تعییح کنند .یکی از مهمتریح ایح روشها ،فهماحادیث د رتوث 
قتآنمیباشدکهآیاتمتعددیبتصحتچنین هیافتیداللتدا ند .آیاتی که معصـومان و در

ّ
ّ
ّ
رأس آنان پیامبر اکرم را معلم و مفسر و مبلغ معارف قرآنی ذکر میکنند (البقره121 :؛ آلعمران:
ّ
164؛ الجمعه ،)2 :تنها بخشی از ادلهای است که به لزوم فهـم درسـت روایـات بـر اسـاس آیـات
داللت دارند .یکی از انواع روایاتی که فهم آن بر اساس رویکرد مزبور ،ضروری مینماید ،احادیثی
است که برداشتهای متناقض از آن شده است؛ بهویژه روایاتی که ِف َرا استمی نسبت بـه مفـاد آن
اختتف دارند .حدیث غدیر ،یکی از روایاتی است که برداشتهای متناقض و مختلفی از آن شـده
ّ
است .شیعه حدیث غدیر و اطتا لفظ «مولی» بر امام علی در آن را از مهمتریح ادل امامـت و
جانشینی امام علی میداند؛ ولی بسیاری از اهلسنت« ،والیـت» مطـر شـده در آن را در حـد
محبت و نصرت آن حضرت تنزل دادهاند .بر اساس روایات متواتر فریقیح« ،والیت» امام علـی
در حدیث غدیر ،عطف به والیت پیامبراسـتم شـده اسـت« :مـح کنـت مـواله فعلـی مـواله».
بنابرایح ،برای فهم صحیح مفهوم والیت علوی در ایح حـدیث ،ضـروری اسـت کـه ابتـدا فهـم
صحیحی از والیت پیامبر و سترۀ آن در آیات قرآن داشته باشیم .بررسی آیات قرآن ،بیانگر ایـح
است که تنها آیهای که بهصراحت ،پیامبر را به عنوان« ّ
ولی»مومنان معرفی میکند ،آی معروف به
َّ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ
آم ُنوا َّاَّل َ
ین( ...المائده .)22 :بر ایح اسـاس،
«آی والیت» است :إِنما و ِِلكم اهلل و رسوُل و اَّلین
روش پژوهش حاضر برای تحلیل چیستی و سترۀ والیت امام علی در حـدیث غـدیر ،واکـاوی
مفهوم والیت پیامبر اکرم در پرتو آی والیت است و از ایح جهت که والیت پیامبر در ایح آیه،
عطف به والیت خداوند شده و همچنـیح والیـت نبـی ،مظهـر و تجلـی والیـت الهـی اسـت؛
بنابرایح ،ض روری است که ابتدا مفهوم والیت الهی نیز مورد واکاوی قرار یرد .اتخاذ چنیح رویکرد
 612قرآنی نسبت به معنایابی مفهوم «والیت» در حدیث غدیر ،چندیح رهاورد مهم در ایـحبـاره خواهـد
داشت از جمله اینکه :منجر به فهم صحیحی از حدیث غدیر و همچنیح والیـت مطـر شـده در آن
خواهد شد و از آنجایی که پایه و مستندات چنیح روشی برای معنایابی ،آیات قرآن است و قرآن نیز
در بیح شیعه و اهلسنت حجیت دارد و فریقیح بر اعتبار آن اتفاا دارند؛ بنابرایح ،نتـای حاصـله از
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ایح رویکرد ،مورد اتفاا هر دو روه خواهد بود و زمین تقریب بیشتر آنان را به وجود خواهد آورد.
دربارۀ تبییح مفهوم «والیت» در آیـ والیـت و حـدیث غـدیر ،بررسـیهای متعـددی از سـوی
پژوهشگران فریقیح صورت رفته است که میتوان به موارد زیر اشاره نمـود« :والیـت در قـرآن» از
ّ
آیتالله جوادی آملی که مهلف برخی از آثار والیت الهی و اسباب ورود به ایـح والیـت (معرفـت،
اختص و محبت) را بیان کرده است؛ لکح هم مهلفههای والیت را ردآوری نکرده و همچنـیح در
چندیح مورد ،مستندات قرآنی آنها را بیان نکرده است .مقال «جستاری در معنای واژۀ « ّ
ولـی»» از
شیخ محمدرضا جعفری و سـید حسـیح حـائری ،فصـلنامه امامـتپژوهـی ،شـماره اول ،از دیگـر
پژوهشها در ایح زمینه است .در ایح پژوهش ،معانی « ّ
ولی» بر اساس کتـاب لتـت و آیـات قـرآن
مشخص شده است؛ ولی به ونهای جامع مهلفههای والیت چه نسبت به « ّ
ولـی» و چـه نسـبت بـه
ّ
«مولی علیه» بیان نشده است« .معناشناسی والیت» عنوان کتابی اسـت از احمدرضـا اخـوت کـه
مولف در ایح کتاب سعی کرده والیت را تبییح کند؛ ولی روش و یافتههای وی بـا پـژوهش پـیش رو
ِ
انطباا زیادی ندارند .در کتاب «حدیث والیت ،نگرشی نو در معناشناسی» از سعید نظری تـوکلی،
بیشتر سعی شده است تا معانی والیت بر اساس کتب لتت بیان شود .مقاله «واکـاوی تفسـیری آیـ
والیت از منظر فریقیح» از ابراهیم ابراهیمی و دیگران که در آن بیشـتر متعلقـات ارتبـاط بـا والیـت
بررسی شده است.
َ
وجوه تمایز پژوهش پـیش رو بـا تالیفـات پیشـیح از چنـد جهـت اسـت :اوال :در ایـح نوشـتار
ِ
همسانی «والیت» در دو زاره آی والیت و حدیث غدیر از جهـت مفهـوم و مصـداا اثبـات شـده
ً
است .ثانیا :وجه تمایز دیگـر ایـح پـژوهش از جهـت روش و فرآینـد اسـتخراه مهلفـههای مفهـوم
«والیت» در آی والیت و حدیث غدیر است؛ زیرا روش آن ،روش قرآنی صرف اسـت و فرآینـد آن،
استخراه مهلفههای والیت بر اساس سه ُبعد مفهوم والیت ،یعنـی :آثـار ،اسـباب ورود و متعلقـات
ً
روابط با والیت است .ثالثا :ایح تمایز از جهـت یافتـهها اسـت کـه در آن مهلفـههای جـامعتری از
مفهوم «والیت» در دو زاره مورد بحث ،استخراه شده است.
در ایح پژوهش ،ابتدا شناخت اجمالی از حدیث غدیر و آی والیت خواهیم داشـت و سـ ب بـا
استناد به سه وجه ارتباطی ایح دو زاره ،اثبات خواهیم کرد که «والیت» مطر شده در حدیث غدیر
از جهت مفهومی و مصداقی ،همان «والیـت» ذکـرشـده در آیـ والیـت اسـت .آن ـاه بـر مبنـای
هممعنایی «والیت» در ایح دو زاره ،مهلفههای معنایی والیت الهی و نبوی را در آیـ والیـت و
دیگر آیاتی که واژۀ والیت در آن بهکار رفته ،استخراه کرده و جهت تأیید ایح مهلفهها بـرای والیـت
امام علی ،شواهد ّ
صحت ایـح مهلفـهها را بـر اسـاس آیـات و روایـات بـرای آن حضـرت بیـان
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میکنیم .در پایان ،بر اساس مهلفههای مفهوم والیـت الهـی و والیـت پیـامبر و امـام علـی،
مفهوم «والیت» در آی والیت و حدیث غدیر را تعریف و تحلیل خواهیم کـرد و در نهایـت دیـد اه
رقیب (اهلسنت) را نقد میکنیم.
الف) حدیث غدیر و آیۀ والیت و وجوه ارتباطی آنها
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در ایح بخش ابتدا شناخت اجمالی از حدیث غدیر و آی والیت ارائه مـی ـردد و سـ ب وجـوه
ارتباطی بیح آنها تبییح میشود.
 .1حدیث غدیر

حدیث غدیر به اتفاا فریقیح هنگام بر شت پیامبر و مسلمانان از حجة الوداع در منطقـهای
به نام غدیر خم از سوی پیامبر در خطاب به مسلمیح ایـراد شـد .در ایـح حـدیث کـه خطبـهای
طوالنی است ،پیامبر اکرم بعد از اینکه فرمود« :ألست أولى باللؤمنین نا أسهسا » ،دسـت
امام علی را باال برد و فرمود« :ن كیت نااله علیاى نااله » (بخـاری ،التـاریخ الکبیـر ،دائـر
المعارف العثمانیه ،بیتا119/4 :؛ کلینی ،الکافی212 /1 :1421 ،؛ نسائی ،اسنح الکبـری:1411 ،
 .)192/9بنا بر اجماع شیعه و برخی از عالمان اهلسنت ]1[،ایح حدیث از احادیث متواتر است که
هیچ ونه شکی در آن نیست .عتمه امینی در کتاب التدیر ،ایح حـدیث را از  112نفـر از صـحابه،
 24نفر از تابعیح و  962تح از علماء قرن دوم تا چهاردهم نقـل کـرده اسـت (امینـی ،التـدیر فـی
الکتاب و السنة و االدب )912-41/1 :1416،که ایح تعداد راوی بر تواتر ایح حـدیث داللـت دارد.
بنابرا یح ،حدیث غدیر از چنان وثاقت و اعتباری نزد فریقیح برخوردار اسـت کـه ا ـر بـه صـدور آن
شک شود ،در واقع به هیچ روایتی نمیتوان اعتماد کرد.
 .2آیۀ والیت

یکی از مهمتریح آیاتی که به لحاظ معنایی ارتباط وثیقی با حدیث غدیر دارد ،آی والیت اسـت.
خداوند در ایح آیه میفرماید:
َّ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َّ َ ُ
َّ
ُ
َ َ
ك ُم ُ
آمنوا اَّل َ
یقیمون الصالة َو یؤتون َّ
اهلل َو َر ُس ُ ُ
الزاكة َو ه ْم راك ِعون؛ ّ
ولی
ین
وُل َو اَّلین
إِنما و ِِل
شما ،تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آوردهاند ،همان کسانی که نماز برپا میدارنـد و در
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ایح آیه بنا بر اجماع شیعه و بر اساس روایات زیادی از اهلسنت ،دربارۀ امام علی نازل شده
است؛ در آن هنگام که امام در رکوع نماز خود ،انگشتری خویش را به فقیری عطا کردّ .
جصاص
ّ
(مفسر اهلسنت) در کتاب احکام القرآن در ایحباره روایت میکند« :روی عح مجاهد و السـدی و

أبی جعفر و عتبة بح أبی حکیم أنها نزلت فی علی بح أبی طالب حیح تصدا بخاتمـه و هـو راکـع»
ّ
(جصاص ،احکـام القـرآن122/4 ،1422 ،؛ زمخشـری641/1 ،1421 ،؛ رازی ،مفـاتیح التیـب،
 ]2[ )929/12 ،1422بنابرایح ،مصادیق والیت در ایح آیه عبارتاند از :خداونـد ،پیـامبر و امـام
علی.
 .3وجوه ارتباط حدیث غدیر با آیۀ والیت

مهمتریح وجوه ارتباطی آی والیت با حدیث غدیر سه مورد ذیل است.
 )1سنت نبوی به منزلۀ تفسیر قرآن

 )2همسانی مصادیق والیت در آیۀ والیت و حدیث غدیر
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بر اساس آیـات ،یکـی از ویـایف مهـم پیـامبر اکـرم ،شـر و تعلـیم معـارف قـرآن اسـت
(البقره121:؛ آلعمران164:؛ الجمعه .)2:از آنجایی که تعداد زیادی از روایات نبـوی شـر و
تعلیم آیات قرآنی است؛ از ایح رو ،درک ما از روایاتی که با آیات قرآن ارتباط دارند ،بـدون مراجعـه
به قرآن ناقص خواهد بود .بنابرایح ،یکی از راهکارهای فهم مقصود حدیث غدیر ،ریشهیابی محتوای
آن در آیات است .اینکه پیامبر در جمع چند ده هـزار نفـری و در آن شـرایط آب و هـوایی ـرم،
مطلبی را به مسلمانان ابتغ میکنند ،نشان از اهمیت باالی آن موضوع دارد؛ به طوری کـه در طـول
دوران  29سال نبوت ،هیچ موضوعی در چنیح شرایطی از سـوی پیـامبر بیـان نشـده بـود .حـال
سهال ایح است که آیا چنیح موضوع مهمی ریشه در قرآن دارد یا خیر؟ ا ر پاسخ ایـح سـوال مثبـت
باشد ،به طور حتم فهم مراد اصلی حدیث غدیر دقیقتر و صحیحتر خواهد شد .بر اساس دو دلیـل
ذیل ،اثبات می کنیم حدیث غدیر ریشه در قرآن دارد .بنابرایح ،الزم است حـدیث غـدیر را در پرتـو
آیات مرتبط تبییح کرد.

در حدیث غدیر ،والیت امام علی در ردیف والیت رسول اللـه بیـان شـده اسـتَ « :نا
َ
َ َ
ُ
كی ُت َناله ُ ع َل ِیى َناله » (ابح ماجه ،سنح الحافظ أبی عبدالله محمد بح یزیـد القزوینـی ابحماجـه،

 .)191 :1 ،1412در برخی از

زارشهای ایح حدیث ،والیت الهی نیز در ردیف والیت پیـامبر

ُ
و امام علی ذکر شده است« :ث َّ قلل :أی ل الیلس إن الیه نالهی و أسل ناللى الؤمنین و أسل أولى ِب
ُ
ََ ُ ُ
یت َناله َع ذا ٌّ
عیى ناله » (طبرانی ،المعجم الکبیر1424 ،ا .)122 :9 ،بر ایـح
ِن أسه ِس عؤ ك

اساس ،حدیث غدیر داللت دارد بر اینکه والیت امام علی همسان با والیـت خـدا و پیـامبر

است .در آی والیت نیز والیت علی عطف به والیت الهی و نبوی معرفی شده است کـه ایـح
ونه عطف بدون قید بیانگر ایح است که هر سه مصداا والیت ،دارای یک مفهوم میباشند .نتیجـه
اینکه وجه روشح ارتباط حدیث غدیر با آی والیت در همسانی مصادیق «والیت» است کـه در هـر
دو زاره مزبور مصادیق والیت عبارتند از :خداوند ،پیامبر و امیرالمومنیح.
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«

در حدیث غدیر ،به امام علـی لفـظ «مـولی» اطـتا شـده اسـت و در آیـ والیـت نیـز از
لفظ« ّ
ولی»استفاده شده است .ایح دو اسم نایر بر یک مفهوم میباشند .اهل لتت و مفسران قائلنـد
َ
که «ولى» ،اسم فاعل مادۀ « َول َى َییى» میباشد و «ناللى» ،یـا مصـدر اسـت یـا اسـم مکـان بـرای
والیت؛ برای نمونه نظرات چند تح از ایشان ذکر میشـود« :الؤااللى ندا م ننؤاى نا ولاى ییاى»
(درویش ،اعراب القرآن و بیانه« ،)422 :1 :1412 ،الؤاللى نهلل نا ولاى ییاىك ی االن لیؤدا م و
الزنلن و الؤ لن» (اندلسی ،البحر المحیط فـی التفسـیر .)161 :2 ،1422 ،فـراء قائـل اسـت کـه
الاللى و َ
َ
الؤاللى واح عى كالم اللرب» (ابـح منظـور ،لسـان العـرب .)622/12 :1414 ،برخـی از
« ِ
ّ
مفسران تفاوت ایح دو صفت را ایح ونه بیان میکنند که «مولی به صیته اسم مکان و به معنی محل
ّ
والیت است؛ یعنی محلی که مفهوم «وهیت» در آنجا یهور پیدا میکند و ایح تعبیر برای تجلیـل و
تعظیم در مقام والیت پرورد ار متعال اطتا میشود؛ زیرا ایـح صـیته بـه مرکـز و مصـدر و مـورد
ّ
والیت داللت میکند ،به ختف کلمه «ولى» که تنها بـه اتصـاف داللـت مـیکنـد» (مصـطفوی،
تفسیر روشح .)62/4 :1922 ،عتوه بر ایح ،در برخی زارشهاازحثدی دثدیت ،بثهاثایل ث 
«مولی» ،واژۀ «ولى» وایتشده است که ایح خـود بـه وضـو داللـت دارد بـر اینکـه از اطـتا
نه َعإ َّن َعینل َول ُ
َ ُ ُ َ ُ
ناه» (نیشـابوری ،المسـتدرک علـی
«ناللى» همان«ولى» اراده میشود« :ن كیت و ِل ِ ِ ِ
الصحیحیح141/2 :1411 ،؛ نسائی ،السنح الکبـری .)42/2 :1411 ،بنـابرایح« ،نااللى» و «ولاى»
نایر بر یک مفهوم (یعنی همان والیت) هستند.
ب) فرآیند کشف مؤلفههای مفهوم والیت الهی و نبوی در آیۀ والیت

برای معنایابی صحیح والیت پیامبر و همچنیح والیت علـوی در آیـ والیـت ،ضـروری
است والیت الهی در ایح آیه و آیات دیگر کشف شود؛ زیـرا در ایـح آیـه ،والیـت پیـامبر و امـام
علی عطف به والیت خداوند شده و ایح عطف بدون قید بیانگر ایح است که دو والیت نـامبرده
عیح والیت الهی و مظهر و تجلی آن است ]9[.بنابرایح ،برای معنایابی صحیح «والیت» در ایح آیـه،
الزم است والیت خداوند در آیات قرآن مفهومشناسی شـود .بـرای رسـیدن بـه چنـیح هـدفی ،الزم

 662است والیت الهی از چند جهت تبییح شود؛ بدیح ونه که اوال ً:والیت الهی چه تاثیراتی در کسـانی
ً
ً
دارد که تحت ایح والیت قرار رفتهاند؟ ثانیا :اسـباب ورود بـه ایـح والیـت چیسـت؟ ثالثـا :لـوازم
ارتباط با ایح والیت و استمرار آن چیست؟ در پرتو چنیح رهیافتی است که میتوان مفهـوم و سـترۀ
ً
والیت الهی و تبعا والیت نبوی و در نهایت والیت علوی را کشف کرد؛ زیرا بر اساس یکـی

بودن مصادیق والیت در دو زارۀ آی والیت و حدیث غدیر ،هر تاثیری که والیت الهی داشته باشد،
همان تاثیر در والیت پیامبر و علی وجود خواهد داشت و همچنیح هر نوع شرط الزمـی کـه
برای بهره رفتح از والیت الهی باید باشد ،همان شرایط برای والیت پیامبر و علی نیز باید به
وجود بیاید تا فرد مشمول والیت ایح دو قرار یرد.
 .1آثار والیت الهی و نبوی

مهمتریح و پربسامدتریح آثار والیت الهی و نبوی در قرآن کریم شامل موارد ذیل است:
1ـ .1هدایت

یکی از مهمتریح آثار والیت الهی بر مشموالن آن ،هدایت است .آیات ذیـل ،بخشـی از آیـاتی
َّ

ُ

َُ ْ ْ ُ ُ

َ

ِّ َ

ُّ ُ َ

َ ُّ
است که ایح شأن والیت الهی را بیان میکند :اهلل َو ُّ
ور
ىل اَّلِین َءامنوا خی ِرجهم من الظلم ِ
ات إِىل انل ِ

همچون عقاید باطل ،اختا رذیله به سوی نور عقاید حق ،محاسح اختقی و اعمال صالح میبـرد

َ
(جوادی آملی ) 116 :12 ،1922،در آیات ذیل ،هدایت به والیت نسبت داده شـده اسـتَ  :و منن
ْ ْ ََ ََ َ َ
ُ َُ َُْْ
َ
اء مِن ُدون ِن ( االسـراءَ  ،)11 :منن یهند ُ
اهلل َف ُه َ
له ْم أ ْو ِِل َ
نو
اهلل فه َو المهت ِد َو من یضلِل فلن جتد
یه ِد
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ َ ُ َ ُّ ْ ً
َ ِّ
َ َ
ُْ َ َ َ
ُ َ ُ
ىل منن
المهت ِد و من یضلِل فلن جتد ُل و ِِلا مرشِدا( الکهف ،)11 :و منن یضنل ِِل اهلل فمنا ُل مِنن و ِ
ْ
َبع ِده ِ( الشوری) 44:؛ مضمون سه آیه شریفه ایـح اسـت کـه هـر کـه را خـدا مـراه کنـد ،آن فـرد

نمیتواند «ولى»ی برای خود بیابد تا آن « ّ
ولـی» ،مسـئولیت هـدایت او را برعهـده بگیـرد .بـر ایـح
اساس ،هدایت از آثار و شئونات والیت الهی است.

َ
در آیات متعددی ،هدایت به پیامبر نیز نسبت داده شده است .آیه ذیـل میفرمایـد :ك ِتناٌ
َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُّ ُ َ
اط الْ َعزیز ْ
ىل ِ َ
ىل انلُّور بِإ ِ ْذ ِن َر ِّب ِه ْم إ ِ َ
ات إ ِ َ
احل ِمید( ابرهیم)1 :؛ در
ِص ِ
أنزنل إِِلك ِِلخ ِرج انلاس مِن الظلم ِ
ِ ِ
ِ

تحلیل قرآنی مفهوم والیت در حدیث غدیر

(البقره)221 :؛ خدای متعال « ّ
ولی» مومنان است و به خـاطر ایـح والیـت ،مومنـان را از یلمـاتی

ایح آیه خاره کردن مردم از یلمات به سوی نور ،به پیامبر نسـبت داده شـده اسـت و ایـح بـدان

جهت است که یکی از اسباب یاهری ایح اخراه ،پیامبر است (طباطبایی ،المیـزان فـی تفسـیر
َ ُ ْ
القرآن .)1 :12 ،1411 ،در آی دیگر شرط هدایتّ ،
تبعیت از پیامبر ذکر شده است :فامِنوا باهللِ
ُْ

َّ

ْ

َ

َّ

َ َّ

َْ

ِ

َ َ َ ُ ُ َ ُ
ُ
وُل ِ انلَّىب اْل ِّ ى
َو َرس ِ
ك ْم ته َت ُدون( االعـراف .)122 :در آیـهای
ّم اَّلِى یؤم ُِن ب ِاهللِ و َك ِمات ِ ِ و اتبِعوه لعل
ِ
َّ

َ ْ

ْ

َ َ
ىل ِ َ
ك ِلهدِى إ ِ َ
اط ُّمس َنتقِیم( شـوری .)22 :بنـابرایح،
دیگر خطاب به پیامبر میفرماید :و إ ِن
ِص ٍ

همان طور که خداوند افراد تحت والیت خود را هدایت میکند ،پیامبر نیـز پییرنـد ان والیـت
خویش را هدایت میکند.
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«

یکی از آثار «وهیت» ،یاریرسانی به «ناللى عینه» است .دو آیه ذیل بـر ایـح حقیقـت داللـت
ْ ًَْ َ
ُ ْ َ َ َّ
ْ ََ َ ُ ْ ُ ً َْ ََ َ
ُ َ ُ ِّ
ْ ُ ُ ِّ َ
كم َرْحة َو َل جیَندون لهنم منن
دارند :قل من ذا اَّلِى یع ِصمكم من اهللِ إِن أراد بِكم سوءا أو أراد ب ِ
َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ً َ َ َ َّ َ َ َ ُ ِّ ُ
ُدون اهللِ َو ِِلا َو ََل نَ ِص ً
وءا فال م َرد ُُل َو ما لهم من دون ِ ِ مِن
ریا( االحزاب ،)11 :و إِذا أراد اهلل بِقومٍ س
ِ
[]4
َوال( الرعد .)11 :ایح دو آیه ،بیانگر ایح حقیقت است که ا ـر خداونـد بـرای کسـی ارادۀ بـدی
کند ،افراد هیچ « ّ
ولی»ی ندارند تا به آنها در مقابل خداوند یاری رساند .بنـابرایح ،یکـی از شـئون
«ناللى» ،مددرسانی به «ناللى عینه» است .بر همیح اساس نصرت و یـاری دادن (چـه نصـرت در
ُ
دنیا و چه نصرت در عقبی) در قرآن به والیت الهی نسبت داده شده است .در آیه شریفه میفرمایـد:
َ ْ ُ َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ
كف ِِرین( بقره .)226:در ایـح آیـه،
و اعف عنا و اغفِر نلا و ارْحنا أنت موَلنا فانُصنا لَع القو ِم ال
دلیل نصرتخواهی مومنیح از خداوند« ،ناللى» بودن حق تعالی ذکر شده است ،چنـیح خواهشـی
از خداوند داللت دارد بر اینکه چون خداوند متولی امر نصرت مومنیح است ،پب اوست کـه بایـد
آنان را بر کفار نصرت دهد.
از مصادیق نصرت الهی در آخرت ،نجات از دوزخ است .آیات شریفه ذیـل ،بخشـی از آیـاتی
َ َ َّ َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ ُ ُ
ربوا فیعذبه ْم
است که بر نصرت والیت الهی در آخرت داللت دارند :و أما اَّلِین استنكفوا و استك
َ َ ً َ ً َ
َ َ َّ َ ْ َ
ُ َ
ِریا ََدِیننَ
ون ل َ ُهم ِّمن ُدون اهللِ َو ِِلا َو ََل نَ ِص ً
عذابا أ ِِلما َو َل جیِد
ریا( النساءَ  ،)119 :و أعد لهم سنع ً ِ
ِ
َ َ َ ً َّ
َ َ
ُ َ
ون َو ِِلا َو َل ن ِص ًریا( االحزاب64 :ـ .)62مفهوم دو آیه فوا ایح است کـه دوزخیـان
جید
فِیها أبدا َل ِ
برای خود موالیی نمییابند تا آنان را در برابر عیابهای الهی یاری رساند .بنابرایح ،نصـرت الهـی
َ
هم در دنیا و هم در عقبی بـرای کسـانی کـه دل بـه والیـت او سـ ردهاند ،شـامل میشـود :فناِ َِر
ُّ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ً َ َ ْ ْ
َّ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
نت « ى
احل ِنی( یوسف.)121 :
ىن بِالص ِ
ِق
حل
أ
و
ا
ِم
ل
س
م
ىن
ف
و
ت
ة
ِر
َ
اَل
و
یا
ن
ادل
ىف
ى
»
وىل
ات و اْلر ِض أ
ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
بنابرایح« ،نصرت یکی از آثار متولی بودن است؛ زیرا وقتی انسان کسی را داشت که قیام میکند بـه
امور زند ی او ،پب در موردی که احتیاه زیاد به کمك و یاری داشته باشد :قهرا او را یاری خواهـد
کرد ،تا مقهور و متلوب نگردد؛ و مخصوصا با قدرت و احاطه نامحـدودی کـه دارد» (مصـطفوی،
تفسیر روشح)12: 2 ،1922 ،
بر اساس آیات قرآن ،پیامبر نیز نصیر و یاور مومنان است .قرآن کریم دربارۀ ایح شأن والیت
َ َ َ
ِّ َ
َ
َ َُ ُ َ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ
نال َو الَسناءِ َو
 666پیامبر 
یل اهللِ و المستضنعفِنی مِنن الرج ِ
میفتماید:و ما لكم َل تقنات ِلون ِ
ىف سنیِ ِ
ْ َ َّ
ْ َ َّ
َْ
َّ َ ْ ُ َ
ْ ْ َ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ
َّ ُ َ
دلنك َو ِِلنا َو اجعنل نلَنا
ِین یقولون َربنا أَ ِرجنا مِن ها ِذه ِ الق ْری ِة الظال ِمِ أهلها َو اجعل نلَا مِن
ان اَّل
ال ِودل ِ
َّ
َ
َ
مِن ُدلنك ن ِص ًریا( نساء .) 12 :در ایح آیه ،مستضعفان مومح بـرای رهـایی از چنگـال یالمـان دعـا

میکنند :پرورد ارا برای ما از نزد خودت ولی و نصیر قرار ده! در واقع آنان کسـی را میخواهنـد کـه

هم ولی ایشان باشد و هم نصیر آنان .از آن جایی که ایح آیه بـر مستضـعفان مکـه تطبیـق داده شـده
است (طبرسی ،مجمع البیـان فـی تفسـیر القـرآن111 :9 ،1912 ،؛ فخـر رازی ،مفـاتیح التیـب،
 )12:141 ،1422و پیامبر در دوران حیات خود بر ایح شهر غلبه یافت و مستضـعفان مکـه را از
یالمان نجات داد؛ بنابرایح ،پیامبر هم برای آنان« ّ
ولی»و هم نصیر اسـت .والیـت پیـامبر در
َّ
َ
َ
ِّ َ َ
ائه ْم جهنن ُم َو
آخرت نیز کارساز است .آیه ذیل ،کارکرد اولیاء منفی
در آخرت را نفی میکند :من ور ِ
َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ
َْ َ َ ْ َ َ
َ
ُ
ون اهللِ أو ِِلناء و منم عنذاٌ عظِ نیم( جاثیـه.)12 :
ىن عنهم ما كسبوا شیا و َل ما اختذوا مِنن د ِ
َل یغ ِ
مفهوم آیه ایح است که «ولى» حقیقی باید در سرای آخرت نیز رهای از مشـکتت «نااللى عیناه»
خویش بگشاید .از آنجایی که والیت پیامبر مورد تایید خدا است ،بر ایح اسـاس پیـامبر بـا
ْ َ
نذ َل
والیت خود ،موجب نفعرسانی در آخرت خواهد شد که شفاعت از مصادیق آن اسـت :یومئ ِ ٍ
َ َ
َ ْ َ ُ َّ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ َّ ْ
الرْح ُن َو َر ِِض ُُل ق ْوَل( طه .)121 :با توجه به آیات مزبـور ،نصـرت در
تنفع الشفاعة إَِل من أذِن ُل
دنیا و آخرت از دیگر آثار والیت الهی و نبوی است.
یکی از شرایط « ّ
ولی» حقیقی بر اساس آیات قرآن ایح است که «ولى» نسبت به «ناللى عیناه»
خود محبت داشته باشد .خداوند علت نهی از به والیت رفتح شیطان را دشمنی او ذکر کرده است:

ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ِّ َ َ َ َّ ُ َ ُ
ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َّ ْ َ َ َ
َ و إِذ قلنا ل ِلملئك ِة اسجدوا َلدم فسجدوا إَِل إِبلِیس اكن م َِن اْل ِن ففسق عن أم ِر َربن ِ أ فتتخِذونن َو
َ
َ ُْ َ ُ
ُ
ُ ِّ َ ُ ْ َ
ك ْم َع ُد ُّو( الکهف .)22 :مفهوم آیه ایح است که کسی را میتـوان بـه
وىن و هم ل
ذریت أو ِِلاء مِن د ِ

عنوان «ولى» پییرفت که آن فرد دوستدار ما باشد؛ نه دشمح ما .خداوند در آیـه  24سـوره مائـده،
یکی از امتیازات کسانی که تح به والیت یهـود و نصـارا نـداده و فقـط والیـت الهـی را پییرفتهانـد،
َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ
نارى أ ْو ِِل َ
ناء ...
محبت خداوند نسبت به آنان ذکر میکند :یأیها اَّلِین َءامنوا َل تتخِذوا اِلهود و انلص
َ َ َْ ْ
ُّ َ
ُ َ
ُّ
ُ ْ َ
َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
اهلل بِق ْومٍ حیِبه ْم َو حیُبون ُ ( المائده21 :و.)24
ت
یأیها اَّلِین ءامنوا من یرتد مِنكم عن دِین ِ ِ فسوف یأ ِ
از آثار والیت پیامبر نیز بر کسانی که تحت ایح والیت هستند ،محبت آن حضرت به ایشان
است .آیه ذیل ،یکی از ویژ یهـای «ولاى»حقیقـی را دوسـتی بـیح «ولاى» و «نااللى عیناه» بیـان
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َّ ْ َ َ َ َ ْ ى َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ِّ
نر ربن ِ
میکند :و إِذ قلنا ل ِلملئك ِة اسجدوا َلدم فسنجدوا إَِل إِبلِنیس اكن مِنن ِ
اْلنن ف َفسنق عنن أم ِ
َ
َ
َ َ َّ ُ َ
َ ُْ َ ُ
ُ
ُ
َ َ َّ ُ َ ُ َ ُ ِّ َ ُ ْ َ
ك ْم َع ُد ُّو( الکهـف .)22:عبـارت «أ عتت ِخذوساه  »...بـه
وىن و هم ل
أفتتخِذون و ذریت أو ِِلاء مِن د ِ
بعد ،بیانگر ایح نکته است که کسی میتواند «ولى» شما باشـد کـه دوسـتدار شـما هـم باشـد .از
سوی دیگر ،آیه  22سوره مائده به مومنیح امر میکند که رسول خدا« ولى» شماسـت؛ بنـابرایح،
چون پیامبر« ولى» حقیقی مومنان است و «ولاى» حقیقی نیـز نسـبت بـه «نااللى عیناه» خـود
محبت دارد ،پب پیامبر نیز دوستدار کسانی است که دل به والیت وی س ردهاند .آیه ذیـل ،بـر
َ َ
ْ َُْ
ُ ْ َ
ََ ْ َ ُ ْ ُ
َ ُّ ْ
جاءكم َرسول مِنن أْفسِ نكم عزینز علین ِ منا عنِنتم
ایح خصیص مهم پیامبر تاکید دارد :لقد
َ َ ُ ْ ُْ ْ َ ُ
َ
ِننی َرؤف َرحیم( التوبه.)122 :
حریص علیكم بِالمؤم

تحلیل قرآنی مفهوم والیت در حدیث غدیر

1ـّ .3
محبت
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1ـ .4سر پرستی
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«

در آیات متعددی صفت «ولى»خداوند ،متضمح مهلف سرپرستی و متولی امور است .برای
ُ َ ُّ َّ َ َ ُ ْ ْ ُ ُ ِّ َ ُّ ُ َ
ات إ ِ َىل انلُّور( بقره)221 :؛
نمونه ،آیه شریفه میفرماید :اهلل و
ىل اَّلِین َءامنوا خی ِرجهم من الظلم ِ
قشیری از مفسران اهلسنت در تفسیر آیه مزبور مینویسد« :الاللى بؤلیى الؤتاللى ألنالمه ك و
الؤتهرد بإصالح شئالس » (قشیری ،بیتا ،) 112/1 ،ابح جوزی نیز دربارۀ معنای «ولى» در ایح آیه
می وید« :أی :نتاللى أنالمه ك ی ی ك و ییدره ك و یلنی » (ابح جوزی292/1 :1422 ،؛ مفسران
دیگر که «ولى» در ایح آیه را متولی امور معنا کردهاند :ابح عربی24/1 :1422 ،؛ بتوی:1422 ،
922/1؛ آلوسی12/2 :1412 ،؛ بیضاوی122/1 :1412 ،؛ اندلسی ،البحر المحیط فی التفسیر،
َ َ ََْ َ َ ُ َْ َ َ َْ
لَع الق ْو ِم
 .)612/2 :1422در آیه دیگر ،مومنان ایح ونه دعا میکنند :أنت موَلنا فانُصنا
ْ َ
كف ِِرین( البقره .)226 :مفسران یکی از معانی «مولی» در ایح آیه را متولی امور ذکر کردهاند.
ال
زمخشری« ،ناللى» در ایح آیه را ایح ونه معنا میکند« :سن سل و سح عبن ك .أو سلصرسل .أو نتاللى
أنالمسل» (زمخشری999/1 :1421 ،؛ ابح عربی14/1 :1422 ،؛ بتدادی ،لباب التاویل فی معانی
التنزیل221/1 :1412 ،؛ آلوسی.)62/2 :1412 ،
ّ
عتوه بر آیات مزبور ،یکی از مهمتریح دالئل مهلفه بـودن سرپرسـتی بـرای مفهـوم «والیـت»،
داللت التزامی دیگر مهلفههای «وهیت» است؛ زیرا بر ایح اساس که «هدایت و نصرت» از تاثیرات
والیت خدا و رسول است ،زمانی نصرت و هدایت الهی تحقق کامـل مییابـد کـه قـوانیح زنـد ی
اجتماع بشری و مجریـان آن ،منتصـب از سـوی خداونـد باشـند .نمیتـوان پـییرفت کـه خداونـد
هدایتکننده است؛ ولی قانونی وضع نکند .همان ونه که نمیتـوان قبـول کـرد کـه خداونـد نصـیر
مومنان است ،ولی به آنان در برابر یلم طاغوتها هیچ ونه مددی نرساند .بـر ایـح اسـاس ،الزمـ

ْ ُ ْ ُ َّ
نم إَِل
نصرت و هدایت الهی ایح است که خداوند سرپرست و حـاکم بـر جامعـه باشـد :إ ِ ِن احلك

ِهللِ( انعام« .)21 :ایح جمله معنی روشنی دارد و آن ایحکه :هـر ونـه فرمـان در عـالم آفـرینش و

تکویح و در عالم احکام دینی و تشریع به دست خدا است» (مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه،1914 ،
 .) 262 :2وضع قانون و نصب حاکم از سوی خداوند به صورت انزال کتب و ارسال رسل صـورت
ََ َ
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ْ

َ

ْ

َ ْ

ْ

ْ

ُ

ْ ْ

َ َّ ُ
ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ََُ
َ َ
َ َ
اس بِالقِس ِط( حدیـد:
زیان ِِلقوم انل
نزنلَا معه ُم الكِتاٌ َو ال ِم
ات و أ
می یرد :لقد أرسلنا رسلنا بِاْلین ِ
َّ

َ

ُْ

ً

ُْ ْ

َ

ِّ

ِّ ُ
ََ
ُ
ِّ
َُ
َ َ
نه ْم یتلوا َعل ْ َ
یهم( جمعه .)2 :نتیجه اینکـه
ىف اْلمینی َرسوَل م
یهم ءایات ِ ِ و یزك ِ
ِ
 ،)22هو اَّلِى بعث ِ

برای تحقق کامل نصرت و هدایت الهی ،پیامبر باید حاکم و سرپرست جامعه باشد ]2[.بنابرایح،

یکی از آثار والیت خداوند و رسول خدا ،سرپرستی بر جامعه است.

 .2اسباب ورود به والیت الهی و نبوی

2ـ .1ایمان

یکی از مهم تریح اسباب ورود به والیت الهی ،ایمان است .قرآن کریم در چندیح مورد بـه ایـح

ُ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ
ً
مثت در ایح آیه خداوند را« ّ
ولی»مومنان معرفی کرده اسـت :اهلل وىل اَّلِینن ءامننوا
مهم میپردازد.
َ
َّ
ُ
َ
َ
ْ ُ ُ ِّ َ ُّ َ
اهلل َم ْ
ِنك بنأ َّن َ
ىل اَّل َ
َ ُّ
نو َ
ِینن
ور( البقر )221 :؛ همچنیح میفرمایـد :ذال
خی ِرجهم من الظلم ِ
ِ
ات إِىل انل ِ
َ َ
َ ُ ْ َ َّ ْ َ
ُ
ین َل َم ْو َىل لهم( محمد .)11 :بنابر دو آیه مزبور ،الزم تحت والیـت الهـی قـرار
َءامنوا َو أن الَكف ِِر

رفتح ،ایمان است که ا ر کسی ایمان نداشته باشد ،والیت الهی شامل وی نخواهد شد.
برای ورود به والیت رسول الله و بهرهمندی از آثار والیت وی ،ایمـان بـه خـود آن حضـرت
الزم است .در آیات ذیل ،پیامبراکرم به عنوان « ّ
ولـی» حقیقـی «مومنـان» معرفـی شـده اسـت:

آن حضرت است .از همیح رو است که پیـامبر نسـبت بـه «مـهمنیح» از خـود مـهمنیح أولـی و
نی م ِْن َأ ُنفسِ ه ْم( االحزاب .)6 :از جمله آیات ّ
ىل بال ْ ُم ْؤمن َ
سزاوارتر است :انلَّ ُّ َ ْ
مهیـد لـزوم ایـح
ِِ
ِ
ىب أو َ ِ
َ َ
شرط ،آیه ذیل است که ایمان به رسول را سبب نجـات از عـیاب دوزخ بیـان میکنـد :ینا أیهنا
َ
َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ
َ ُْ
ُ ْ ْ َ
ُ
ُْ ُ َ
ِلنم  ...تؤمِننون بِناهللِ َو َرس ِ
نوُل( الصـف:
نذاٌ أ ٍ
اَّلین آمنوا هل أدلكم لَع ِجتنار ٍة تنجنیكم مِنن ع ٍ
12ـ .)11با توجه به اینکه نصرت در آخرت از آثار والیت نبوی است کـه تحلیـل آن در مباحـث
پیشیح آمد ،ایح آیه شریفه ایمان به آن حضرت را سبب رهایی از آتش جهنم ذکر کرده است.

2ـ .2عمل صالح

یکی دیگر از شرایط برخورداری از والیت الهی ،عمل صالح است .قرآن کریم ،سبب شامل شدن
َّ َ
َ ْ َ َّ ْ َ َ
َ ْ َّ َّ ُ َ ُ ْ َ
َ
نم د ُار السنال ِم عِنند
یات ل ِقومٍ یذكرون له
والیت الهی برای عدهای را اعمال آنان میداند :قد فصلنا اَل ِ
َُ ْ ْ ُ
ِّ
َربه ْم َو ُه َو َو ِِل ُهم ب ِ َما اكنوا یع َملون( اعراف .)121-126:بنابرایح ،عمل صالح از لوازم ورود به والیـت
الهی است ،همان ونه که در آیات زیادی شرط ورود به بهشت ،ایمان و عمل صالح بیان شـده اسـت:
ْ َْ
َ َ ِّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َ َّ ْ َ َّ
ات جتْ ِرى مِن حتْتِ َها اْلْ َه ُر( البقره.)22 :
ِّش اَّلِین ءامنوا و ع ِملوا الص ِ
احل ِ
ات أن مم جن ٍ
و ب ِ
ایح شرط برای والیت پیتمبر نیز صدا میکند .بر اساس آیات ،کسی میتواند از هدایتها
و رهنمودهای پیامبر سود ببرد که اهل فسق ،بتی ،جرم و دیگر رذائل نباشد .آیات ذیـل ،بخشـی
ْ
ْ
ِّ َ
َ َ
از آیاتی است که ّ
مهید ایح مهلفهاندَ  :و كذال َِك َج َعل َنا ل ِلك ن ِىب َع ُد ًّوا ِّم َن ال ُم ْج ِرمِنی( الفرقان،)91 :
ُ َ ِّ َ َ َ

ُْْ

َ ََ ً

َُ ْ َ

َْ

َّ ُ ْ

ََ

َ ُ

ُ

ُْ

ُ َ

َ
َ
ربه ِ إِْهم كف ُروا ب ِاهللِ َو رس ِ
وُل ِ َو ماتوا َو هم فاسِقون
و َل تصل لَع أح ٍد مِنهم مات أبدا و َل تقم لَع ق ِ

(التوبه .)24 :آی

اخیر کفر و فسق منافقان را عامل عدم بهره منـدی آنـان از آثـار والیـت پیـامبر

تحلیل قرآنی مفهوم والیت در حدیث غدیر

ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ
َ ُّ َّ َ َ ُ
َّ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ
آم ُنوا َّاَّل َ
الزاكة َو ه ْم
ین یقیمون الصالة و یؤتون
ِین َءامنوا  ...إِنما و ِِلكم اهلل و رسوُل و اَّلین
یأیها اَّل
ُ َ
ون( المائده .)22-24 :بنابرایح ،یکی از شروط بهرهمندی از والیت نبوی ،ایمان به خـود
راك ِع
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(همانند محبت و نصرت) دانسته است .عتمه طباطبایی دربارۀ همیح آیه میفرماید« :ایح آیه نهـی
میکند رسول خدا  را از ایحکه نماز میت بخواند بر کسی که منافق بوده ،و از ایـحکـه کنـار قبـر
منافقی بایستد ،و ایح نهی را تعلیل کرده است به ایحکه چون کفر ورزیدند و فاسق شدند و بر همیح
فسق خود مردند» (طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن.)962 :1 ،1411 ،
 .3لوازم ارتباط با والیت الهی و نبوی

3ـّ .1
مودت

پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 9911ش

«

داللت مطابقی و التزامی آیات داللت دارد بر اینکه ّ
مودت و ّ
محبت نسبت بـه « ّ
ولـی» از لـوازم
ارتباط با «والیت» است .برای نمونه ،در ایح آیه یکی از رفتارهـا نسـبت بـه «ولاى»را ّ
مـودت بیـان
َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ِّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ
ْ
ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ
نروا بِمنا
اء تلقون إِِل ِهم بِالمودة و قد كف
میکند :یأیها اَّلِین ءامنوا َل تتخِذوا عدوى و عدوكم أو ِِل
َ َ ُ
كم ِّم َن ْ َ
احلق( الممتحنه .)1 :آیات ذیل پییرش والیـت خـدا و رسـول و امـام علـی را
جاء
َّ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ
ُ َ
َ
سبب ورود به حزب خداوند بیان میکنند :إِنما و ِِلكم اهلل و رسوُل و اَّلینن آمننوا اَّلینن یقیمنون
َّ

َ

ُْ َ

َّ َ

ُْ

ُ َ

َ

َ َ َّ

َ

َ ُ َ

َّ

َ

َ ُ ْ َ َّ

ْ َ

ُُ َْ ُ

الصالة َو یؤتون الزاكة َو هم راك ِعون َو من یتول اهلل َو رس ُ
وُل َو اَّلِین َءامنوا فإِن حِزٌ اهللِ هم الغلِبون

(المائده22 :ـ .)26مفهوم آیه ایح است که «هر که خدا و رسول را ولی خود بگیرد ،غالـب و پیـروز
است؛ چون که از حزب خداست و حزب خداوند همیشه غالب است .و ایح سـنخ تعبیـر کنایـه از
ایح است که ایحها حزب خدایند» (طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن .)12 :6 ،1411 ،از سـوی
دیگر ،یکی از خصیصههای افراد حزب خدا ،عدم ّ
مودت با کسانی است که با خـدا و رسـول خـدا
ُ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ ُّ َ َ ْ َ َّ
ُ َ ً ْ ُ َ
ُ
َ
اد َ
اهلل َو َر ُس ُ
وُل  ...أ ْوَلك ح ِْزٌ
جتد ق ْوما یؤمِنون ب ِاهللِ َو اِل ْو ِم اَلَ ِِر یوادون من ح
سر َجنگ دارندَ :ل ِ
ُُ ُْ
َ َّ
َ
المفل ُِحون( مجادله .)22 :نتیجه دو آیه مزبور ایح است کـه الزمـ والیـت
اهللِ أَل إِن ح ِْزٌ اهللِ هم
مداری والیت خدا و رسول ،نداشتح ّ
مودت با کفار است.
در مقابل ،آیات مزبور که مصادیق نفی محبت را برمیشمرد ،آیات دیگر موارد ایجـابی محبـت
را محبت به خداوند ذکر میکند .آیه  24المائده که در سیاا نفی والیـت یهـود و نصـاری و اثبـات
والیت خدا و رسول و علی است ،یکی از ویژ یهـای والیتپـییران والیـت الهـی را ،محبـت
َ َ َ ْ
ُّ َ
ُ َ
ُّ
اهلل بِق ْومٍ حیُبه ْم َو حیِبونن ُ ( المائده .)24 :بنـابرایح،
نسبت به خداوند بیان کرده است :فس ْوف یأ ِت
محبت به خدا یکی از لوازم پییرش والیت الهی است.
ایح مهلفه نسبت به والیت نبوی نیـز ثابـت اسـت؛ زیـرا آیـه اول سـورۀ الممتحنـه کـه بحـث آن
یشت ،مودت نسبت به دشمنان خـدا و مومنـان را نفـی کـرده اسـت؛ مفهـوم آیـه ایـح اسـت کـه ا ـر
 662میخواهید نسبت به کسی مودت داشته باشید ،قطعا مصداا ّ
اتـم و اکمـل آن ،شـخص رسـول خـدا
است؛ زیرا آن حضرت هم «ولى» حقیقی مومنان (المائده )22 :و هم مهربـانتریح و خیرخـواهتریح فـرد
ََ ْ َ ُ ْ ُ
َ َْ َ ْ َ
ْ
ناك إَلَّ َر ْْحَ ًة ل ِلْعاَل َ َ
جاءكم َرسنول مِنن
نی( االنبیاء ،)121 :لقد
نسبت به هم مومنان است :و ما أرسل ِ
َ َ
َ َ ُ ْ ُْ ْ َ ُ
َُْ ُ ْ َ
َ ُّ ْ َ
ِننی َرؤف َرحیم( التوبه.)122 :
أْفسِ كم عزیز علی ِ ما عنِتم حریص علیكم بِالمؤم

3ـ .2اطاعت

ّ
اطاعت از خدا یکی از متعلقات روابط بیح مولی علیه با والیت خدا است؛ بدیح ونه که فـردی
که در والیت الهی قرار رفته است ،فقط باید از خداوند اطاعت کند؛ نه از دیگران .آیه ذیـل ،علـت
َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
انحصار اطاعت از خداوند را والیت حقیقی خدا ذکر کرده اسـت :یأیهنا اَّلِینن ءامننوا إِن تعِیعنوا

َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ ْ َ
ُ ََ َ ُ ْ َ
لَع أعقنبِك ْم فتنقلِبننوا َننا
اَّلِیننن كفننروا یننردوكم

ُ

َ َ

ُ َ َْ

ُ ْ

ُ َ َ

ُ َّ
َ
ناِصین
نل اهلل مننوَلكم و هننو َننری انلن ِ
ِین بن ِ

3ـّ .3
تبعیت

یکی از لوازم ارتباط با والیت الهی ،تبعیت از خداوند و اوامر و نواهی الهی اسـت .در چنـدیح
آیه ،یکی از مهلفههای چگونگی ارتباط با «ولى»« ،تبلنت» از «ولى» ذکر شده است .در آیه شریفه
َ
َ ً
َ َ َّ
َّ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ِّ َّ ِّ ْ َ َ َّ ْ
كم َو َل تتبِ ُعوا مِن ُدون ِ ِ أ ْو ِِل َاء قلِیال َّما تذك ُرون( اعـراف:
نزل إِِلكم من رب
میفرماید :اتبِعوا ما أ ِ
َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ
ْ
َ
 .)9فقرۀ «و ال تت ِبعوا ِمح د ِون ِه أو ِلیاء» داللت دارد بر اینکه تبعیت ،یکی از متعلقات ارتباط با والیت
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(آلعمرانَ «« ،)122-141 :بل ُ
الیه َنالهك »؛ یعنی خداوند اولی است که اطـاعتش کنیـد و هـم او
ِ
بر نصرت شما اولی است» (طبرسی ،مجمع البیان فی تفسیر القـرآن .)226 :2 ،1912 ،بنـابرایح،
ّ
آیه مزبور داللت دارد بر اینکه شخص مولی علیه باید مطیع خداوند باشد و بر ایـح اسـاس یکـی از
متعلقات روابط با والیت الهی ،اطاعت از خداوند است.
ایح مهلفه دربارۀ والیت پیامبر نیز صدا میکند .توضـیح اینکـه :والیـت پیـامبر مظهـر
والیت الهی است (المائده22:ـ .)26همان طور که خداوند را به سبب اینکـه والیـت مطلقـه دارد
باید اطاعت کرد (آلعمران141 :ـ )122بایستی از مظاهر والیت الهی نیز اطاعت نمود .بـر همـیح
اساس است که قرآن کریم اطاعت از رسول خدا را آن هم به صورت مطلق و بدون هیچ ونـه قیـد و
َ َّ
یهنا َّاَّل َ
ِینن
شرطی در ردیف اطاعت مطلق از خداوند و بلکه عیح اطاعت الهی ذکر کرده اسـت :یأ
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َّ ُ
َّ
اهلل( النسـاء.)22 :
الرسول فقد أِاع ُ َ
ءامنوا أِِیعوا اهلل و أِِیعوا
الرسول( النساء)21 :؛ من یعِعِ
َ َ
در آیات دیگر ،اطاعت از خدا و رسول ،عملی برای ورود به بهشت ذکر شده است :و من یعِنعِ
َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ َ َّ
َ َ َْ َ
ْ
ات جت ِرى مِن حتتِها اْلنهار( فتح .)11 :در آیهای دیگر ،اطاعت از رسـول
اهلل و رسوُل یدَِل جن ٍ
َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َ
ك ْم ت ْرْحُون( آل عمران:
را سبب ورود به رحمت الهی برشمرده است :و أِِیعوا اهلل و الرسول لعل
َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ
َ ْ
)192؛ و همچنیح اطاعت از رسول موجب رستگاری میشودَ  :و من یعِعِ اهلل و رسوُل فقد فاز
ً
َ ً
ف ْوزا َعظِ یمنا( االحزاب .)11 :در آیه شریفه ذیل ،اطاعت از رسول عامل مصونیت از دوزخ بیان
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
ْ َ ُ َ َّ ُ ُ ُ ُ ُ ْ
الر ُسوَل( االحزاب.)66 :
ار یقولون یا ِلتنا أِعنا اهلل و أِعنا
شده است :یوم تقلب وجوههم ِىف انل ِ
بنابرایح ،همان ونه که الزم پییرش والیت الهی ،اطاعت از خداسـت ،اطاعـت از پیـامبر نیـز
شرط ورود به والیت نبوی است.

662

َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ
اءهم
ئ اتبعت أهنو
است .در آیهای دیگر ،دربارۀ ممنوعیت پیروی از یهود و نصاری آمده است :و ل ِ
ْ َّ
ْ ْ
َ
َ َ
َبع َد اَّلِى َج َاء َك م َِن العِلمِ َما ل َك م َِن اهللِ مِن َو ِّىل َو َل ن ِصری( البقره .)122 :مفهوم آیه ایح اسـت کـه
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تبعیت از هوی و هوسهای یهود و نصاری به منزل والیت قرار دادن ایشـان اسـت؛ زیـرا تبعیـت از
ایشان سبب خروه از والیت الهی میشود و هر که از والیت خدا بیرون بیاید ،الجرم تحت والیت
طاغوت که یهود و نصاری از مصادیق آناناند ،در میآید .بنابرایح ،مفاد آیات مزبور ایـح اسـت کـه
الزم بهرهمندی از والیت الهی ،عدم تبعیت از یهود و نصارا است و فقـط بایـد از خداونـد تبعیـت
ُْ َْ
ُ َ َ ُ َّ ْ
َ َْ ى
احلنق
ئكم من یهدِى إِىل
کرد .آیات ذیل ،ایح نوع ارتباط با خداوند را بیان میکند :قل هل مِن ُشاك
ُ
ْ َ ى َ ََ ْ
ُ ْ
َ ْ َ ى َ َ ُّ َ َّ َ َ َ َّ َّ َ ِّ َّ َ ُ َ
احلق أحق أن یتبع أمن َل یهدى إَِل أن یهدى( یونبَ  ،)92 :و
اهلل یهدِى ل ِلحق أ فمن یهدِى إِىل
ق ِل
َّ ْ ُ
َ َّ
َ ُ ُ َ ْ َ
َّ َ ُ
ْ َ
ْ ِّ َ
َ َ
اهلل ذو فض ٍل عظیم( آلعمران ،)114 :اتبِع ما أ ِ
وِح إِِلنك مِنن َربنك َل إُِل إَِل
اتبعوا ِرضوان اهللِ و
ُهو( االنعام.)126 :
دربارۀ والیت رسول خدا نیز ایح نوع رابطه صدا میکند .توضیح اینکه :یکی از آثار پییرش
َ َ َْ ْ
ُّ َ
ُ َ
ُّ
اهلل بِق ْنومٍ حیُنبه ْم َو حیِبونن ُ ( المائـده .)24 :بـر
ت
والیت الهی ،محبت خداوند است :فسوف ینأ ِ
اساس آی دیگر ،یکی از شروط مهم محبت خداوند نسبت بـه هـر فـرد ،تبعیـت از پیـامبر خـدا
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ َّ ُ
ْ ْ ُ
ك ُم ُ
اهلل( آلعمران .)91 :بنابر دو آیه مزبـور ،کسـانی
اهلل فاتبِعوىن حیبِب
است :قل إِن كنتم حتِبون
که والیت خداوند را پییرفتهاند ،باید از پیامبر تبعیت داشته باشند .تبعیـت از پیـامبر اصـلی
ُْ
َ
َّ َ َّ ُ َ
نون َّ
الر ُسنول انلَّ ِنىب اْل ِّّم( االعـراف.)121 :
است که آیه دیگر هم برآن تاکیـد دارنـد :اَّلینن یتبِع
[]6
بنابرایح ،الزم والیتمداری نسبت به خدا و رسول خدا تبعیت از آن دو و فرامیح آنان است.

ّ
 .4قرائن ّ
صحت مؤلفههای والیت امام علی

بر اساس مطالب پیشیح ،مشخص شد که والیت الهی و نبوی در آیات قرآن چه مهلفـههایی
دارد که بنابر عطف مطلق والیت امام علی به والیت خدا و رسـول در آیـ والیـت و حـدیث
غدیر،ایح مهلفهها برای والیت امیرالمهمنیح نیز صدا میکند .ـر چـه بـر اسـاس عطـف سـه
والیت مورد بحث در دو زارۀ آی والیت و حدیث غدیر ،ایح مهلفهها بـرای والیـت امـام علـی
اثبات شده است ،ولی جهت راستیآزمایی ایح مهلفهها برای والیت آن حضرت ،تنها به چند قرینـه
از شواهد و قرائح متعدد قرآنی و روایی استناد میکنیم .از جمل ایح قرائح ،موارد ذیل هستند.

4ـ .1آیۀ ّ
مودت

َ َ
ُ َّ َ َ ُ
پیامبر مزد رسالت خویش را مودت به نزدیکان خود بیان کرده است :قنل َل أسنئلكم علین ِ
َ
َّ ْ َ ْ ُ
أ ْج ًرا إَِل ال َم َو َّدة ِىف الق ْرىب( شوری .)29 :بر اساس اجمـاع روایـات شـیعه و تعـداد زیـادی از روایـات

اهلسنت ،شأن نزول ایح آیه دربارۀ ّ
مودت اهل بیت است ،زمخشـری از مفسـران اهلسـنت نقـل

قالل :عیاى

میکند« :موی أس ل لؤل سزلت قنل :یل مسالل الیهك ن قرابتك همهء الذی وجبت عینیل نالدت
و علطؤة و ابیلهؤل» (زمخشری222-211 :4 ،1421،؛ سـیوطی ،الـدر المنثـور فـی تفسـیر المـأثور،
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 1 :6 ،1424با اندکی تفاوت) .در آی دیگر مزد رسالت پیامبر را به سود خـود مسـلمانان میدانـد:
َ
َّ
ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ
ك ْم إ ِ ْن أ ْجر َى إَِل َ َ
لَع اهلل( سـبا)41 :؛ و در جـای دیگـر ،ایـح اجـر را
قل ما سأِلكم من أج ٍر فهو ل
ِ
ُْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ْ َ ْ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ ِّ َ
برابر با راه خدا میداند :قل ما أسئلكم علی ِ مِن أج ٍر إَِل من شاء أن یتخِنذ إِىل ربن ِ سنیِیال( فرقـان:
 .)21نتیجه بررسی سه آیه مزبور ایح است که سود مزد رسالت برای خود مسلمانان اسـت و آن راهـی
برای رسیدن به خداست .بنابرایح ،مودت اهل بیت به سود امت است؛ چرا کـه ایـح مـودت راهـی
است که دارند ان خود را به سوی خدا رهنمون میکند .باید توجه داشت که تحقق ایح مودت در ـرو
لوازمی است که باید رعایت شوند .از جمل لوازم ایح مـودت« ،معرفـت و اطاعـت» اسـت (قرائتـی،
تفسیر نور .)912-914 :12 ،1929 ،روایات معصومیح ،معرفت امـام را آن چنـان ضـروری و بـا
َ َ ُ ُ
الیاه
اهمیت توصیف میکنند که عدم چنیح معرفتی را مساوی با مرگ جاهلی میداننـد« :قالل َمساالل ِ
لت َه یلر ُف إ َن َلن ُه َن َ
الیه َع َینه َو آله َن َن َ
َص َّیى ُ
الت ِن َنتاة َج ِله ِیناة» (برقـی ،المحاسـح12 :1 ،1911 ،؛
ِ ِِ
ِ ِ
کلینی ،الکافی .)911 :1 ،1421 ،اطاعت ،دیگر الزمه مودت اسـت؛ زیـرا نمیتـوان ادعـای مـودت
مطلق و بدون قید و شرط نسبت به کسی کرد ،ولی از فرامیح او اطاعت نکـرد .از لـوازم دیگـر مـودت
ائمه« ،تبعیت» از ایشان است .در آیه شریفه ذیل ،الزم محبت بـه خـدا را تبعیـت از حبیـب خـدا
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ َّ ُ
ْ ْ ُ
ك ُم ُ
اهلل( آلعمران .)91 :اساسا مودت حقیقی نسـبت
اهلل فاتبِعوىن حیبِب
میداند :قل إِن كنتم حتِبون
منجر به همگونی و همسویی با آن بزر واران میشود که در نتیجه ایح مودت ،فـرد از
به اهل بیت
خیلی از رذائل دوری میکند (مطهـری ،مجموعـه آثـار .)264-269 ،16 :1922 ،بـه سـبب همـیح
َ
تاثیرات است که ّ
محب اهل بیت در آخرت جایگاهی ویژه دارد .امام باقر میفرمایدَ « :نل أ َح َّب َیال
َّ
َعب ٌ إ َّه َح َش َر ُ ُ
الیه َن َل َیل َو َه ِل ال ِّ ی ُ ِإه ال ُحا » (ابـح حیـون ،دعـائم امسـتم .)11 :1 ،1922 ،بنـا بـر
ِ
مطالب پیش فته دربارۀ آیه مودت ،ایح نتیجه بدست آمد که آیه مزبور بر وجـوب «مـودت ،اطاعـت و
تبعیت» از امام علی و دیگر ائمه هدی داللت دارد.
4ـ .2حدیث ثقلین

ّ
حدیث ثقلیح یکی از احادیث مسلم و معتبر نزد فریقیح است که بسیاری از عالمان شـیعه آن را
متواتر دانسته و عدۀ زیادی از اهلسـنت بـر صـحت آن تصـریح کردهانـد .ترمـیی ایـح حـدیث را
َ
َ َ
ِّ َ ٌ ُ
َ َ
َ
ایح ونه روایت کرده استِ « :إسى ت ِلمك ِعن َنل ِإن ت َؤ َّس ُت ِب ِه ل ت ِضایالا َبلا ِ یك أ َحا ُ ُه َؤل أعُا ُ ِنا
َ
َّ َ َ
َ
َ
َ َ َ َ َّ َ َ َّ
َ ٌ َ ُ ٌ
َ ُ
َ َ َ ُ َ
یار َدا َعیاى
اْلخ ِر؛ ِكتلب ِ
الیه حبل نؤ ُ ود ِن السؤ ِلء ِإلى األم ِضك و ِعتر ِتى أهل ب ِنتىك و ل یتهرقل حتى ِ
ُ
ال َحال َضك َعلس ُُ ُروا َك َ
نف َتخیهال ِسى ِعن ِ َؤل» (ترمیی ،الجامع الصحیح و هو سـنح الترمـیی/2 :1411 ،

411؛ ابح حنبل ،مسند اممام أحمـد بـح حنبـل112/11 :1422 ،؛ نیشـابوری ،المسـتدرک علـی
الصحیحیح.)162/9 :1411 ،
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حدیث ثقلیح ،نایر بر چند بعد از ابعاد مفهوم والیت است .از جمل ایح ابعاد عبارتاند از.1 :
َ
فقرۀ « َنل ِإن ت َؤ َّس ُت ِب ِه» به صراحت بر مهلف «تبلنت و اطلعات» داللـت دارد؛  .2عبـارت « َنال ِإن
َ
َت َؤ َّس ُت ِب ِه ل َت ِضیالا َبل ِ ی» بیانگر ایح است که تمسک و چنگزدن به اهلبیت مانع از مراهی
تمسـک مـانع از مراهـی
میشود .بنابرایح ،حدیث مزبور شامل مهلف «ها ایت» نیز میشود؛ زیرا
ِ
بدیح معنـا اسـت کـه عتـرت موجـب هـدایت میشـود؛  .9حـدیث نـامبرده همچنـیح بـر مهلفـ
را ماننـد پیـروی
«سرپرستی» داللت دارد؛ چرا که در ایح حدیث پیامبر پیروی از اهل بیت
از قرآن واجب ردانیده و واضح است کسانی که پیروی از ایشان مانند پیروی از قرآن واجب و الزم
بوده باشد ،چنیح کسانی بعد از پیامبر سرپرستی جامعه را بر عهده خواهند داشـت (میـر حامـد
حسیح.)91 /22 :1966،
4ـ .3حدیث سفینه
حدیث سفینه از دیگر روایاتی است که بر مهلفههای والیت امام علی و دیگر اهـل بیـت

داللت دارد .حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک الصحیحیح ایح روایت را بـدیح

ونـه از پیـامبر

َ َ
نقل کـرده اسـتَ « :ن َث ُال َأهال َبنتاى َن َث ُال َساه َنیة ُساالح َنا َمك َب َ ال َس َجالك َو َنا َت َخ َّی َ
اف َعی َ ال ق ِار »
ِ ِ
ِ ِ
ِ

(النیســابوری ،المســتدرک الصــحیحیح919 :2 ،1411 ،؛ طبرانــی ،المعجــم الکبیــر:1 ،1422 ،
َ
َ َّ
 .)242در ایح حدیث ،فقرات « َن َم ِك َب َ ل َس َجلك َو َن َتخی َف َعی َ ل َهی َك» به صراحت بیانگر ایح اسـت
خواهـد
که هر که از اهل بیت تبعیت کند ،مشمول نصرت و هـدایت از جانـب اهـل بیـت
شد .بنابرایح ،حدیث مزبور ،بر مهلفههای «تبعیت از والیت امام (یکی از لوازم ارتباط با والیت) و
هدایت و نصرت امام (دو مورد از آثار والیت) داللت دارد.
تحلیل مفهوم والیت در آیۀ والیت و حدیث غدیر

بنابر آنچه در تحلیل والیت الهی و نبوی و قـرائح صـحت مهلفـههای مفهـوم والیـت امـام
ً
متعاقبا در حدیث غـدیر« ،رابطـ دوسـویه بـیح « ّ
ولـی» و
علی ذکر شد ،والیت در آی والیت و
ّ
مولی علیه است که تحقق آن مستلزم لوازمی از جانب هر دو طرف والیت میباشـد .ایـح لـوازم از
ّ
سوی « ّ
ولی» عبارتاند از« :هدایت ،نصرت دنیوی و اخروی ،محبت ،سرپرستی نسـبت بـه مـولی
ّ
علیه خود» و از طرف «مولی علیه» شامل ایح موارد است« :ایمان ،عمل صالح»ّ « ،
مودتّ ،
تبعیـت
622
[]1
و اطاعت از « ّ
ولی»».
تحلیل مزبور از والیت ،دید اه عالمانی از اهلسنت را رد میکند کـه قائلنـد «والیـت» در آیـ
والیت و حدیث غدیر به معنای دوستی و نصرت است (رازی ،مفاتیح التیـب.)924 :12 ،1422 ،

تحلیل قرآنی مفهوم والیت در حدیث غدیر

در نتیجه ،والیت مطر شده برای امام علی در دو زارۀ مورد بحث ،والء عام بوده و قابل تعمـیم
مهلفـههثایوالیثت ،دوم لث ۀمحبثتونرثتتنتثبت

برای هم مومنان است؛ زیرا بر اسـاس
به« ّ
ولی»ونهابخشیازم ه موالیتد دوگزا ۀنامبتدهاسثت نثههثمۀآنکثهبثاک ثیو مث د 
ُ
مهلفههاینهگانهواایگاهیکهنتبتبهوالیتوتسیمشد ،ناد ستیایندیدگاهآشکا مثیشـود.

برای نمونه ،بنا بر داللت التزامی سه مهلف «مودت ،تبعیت و اطاعت مطلق از « ّ
ولی»« ،عصـمت»
یکی از ویژ یهای« ّ
ولی»در آی والیت و حدیث غدیر است؛ زیرا مودت ،اطاعت و تبعیت مطلـق و
بدون قید از کسی بر ایح نتیجه داللت دارد که چنیح کسی هیچ اه مرتکب خطـا و اشـتباه نخواهـد
ّ
شد .بنابرایح ،مصادیق« ّ
مـودت،
ولی»در آی والیت و حدیث غـدیر ،معصـوم هسـتند و سـه مهلفـ
اطاعت و ّ
تبعیت از« ّ
ولی»را نمیتوان به هم مومنان تعمیم داد؛ چرا که بر اسـاس آیـات و روایـات،
هم افکار ،رفتار و فتار تمام مومنان صحیح نبوده و اطاعت از آنها جایز نیست.
عتوه بر ایح ،قرائنی در آیات وجود دارد که نافی دید اه اهلسنت از والیت است .برای نمونـه،
ولی»خداوند با صفت «نصیر» در آیـات متعـددّ ،
با همآیی صفت« ّ
مهیـد ایـح برداشـت اسـت کـه
َ
ْ َ َ َ
ُ ْ ْ ُ
صری( البقره:
والیت و نصرت به یک معنا نیستند .آیاتی مانند :ما لكم مِن د ِ
ون اهللِ مِن و ِىل و َل ن ٍ
 ،)121ما ل َ ُه ْم م ِْن َو ِىل َو َل نَصری( الشوری .)2 :اینکه در ایح آیات و آیات دیگر ،صفت« ّ
ولی»بـه
همراه نصیر آمده است ،بیانگر ایح است که ایح دو صفت الهی به یک معنا نمیباشـند (جعفـری و
حائری ،جستاری در معنای واژۀ «ولی»)29 :1 ،1912 ،؛ و دیگر اینکـه الزمـ « ّ
ولـی» بـه معنـای
ّ
محـب و ناصـر» آمـده اسـت ،میتـوان
محب و ناصر ،ایح اسـت کـه در تمـام آیـاتی کـه الفـاظ «
ّ
لفظ« ّ
محـب و ناصـر بـه معنـای متـرادف
ولی»را به جای آن دو به کاربرد؛ زیرا هممعنایی «ولی» با
بودن ایح دو است ،حال آنکه در آیاتی که مشتقات ّ
محب و ناصر آمده است ،نمیتوان بـه جـای آن
ُ
َ
ُ
ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُّ َ َ َّ ُ
ْ ْ ُ ُ ُ
دوّ «،
ولی»را به کاربرد .برای نمونه ،در آیات ذیل :قل إِن كنتم حتِبنون اهلل فناتبِعوىن حیبِنبكم اهلل
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ُ
َ
َ َ
صار َ
آم ُنوا كونوا أن َ
اهلل( صف( )14 :همان.)46-42 /1 :1912 ،
(آل عمران ،)91 :یا أیها اَّلین
بر اساس مهلفههای نه انه والیت که ایح پژوهش آنها را استخراه کرده است ،میتـوان فـت

[]1

«والیت» عصاره و وهر دیح است؛[ ]2زیرا دیح به طور کلی مجموعهای از بینشها ،احساسـات

و رفتارها است (پیترسون و دیگران ،عقـل و اعتمـاد دینـی )22 ،1916 ،کـه هـر سـه مجموعـه در
ّ
مـولی علیـه» نسـبت بـه « ّ
ولـی»؛ و
«والیت» وجود دارد؛ «احساسات» ،همان محبت و مـودت «
«بینش» ،همان ایمان است که فته شد از اسباب ورود به والیت است و «رفتارها» ،همـان اعمـال
صالح ،تبعیت و اطاعت نسبت به « ّ
ولی» است .در پرتو چنیح تحلیلی از «والیت» است کـه مفـاد
روایات دربارۀ اهمیت «والیت» ،بیش از پیش آشکار میشود .برای نمونـه ،در روایتـی میفرمایـد:
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َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ
َ
ََ َ َ
الیاه
«لال أ َّن َم ُجال ق َلم لنی ُه َو َص َلم س َ َلم ُ َو ت َد َّ ِب َج ِؤ
نع ن ِلل ِه و حج ج ِؤنع ده ِر ِ و ل یل ِارف وهیاة و ِلاى ِ
ِ
َ
َع َنالال ُ
نع َأع َؤلله ب َ َه َلته إ َلنه َنل َك َلن َل ُه َع َیى الیه َج َّل َو َع َّز َح ٌّق عى َث َالابه َو َه َك َ
نه َو ی ُ َ
الن َجؤ ُ
ال
ه
أ
ن
لن
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ََ
ُ
ِال َیؤلن» (برقی ،المحاسح221 :1 ،1911 ،؛ کلینی ،الکافی« ،)11 :2 ،1421 ،ب ِیى ِالساالم عیاى
َ
ََ
َّ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ََ ُ
یاة» (کلینـی،
خؤس عیى الدال ِة و الزك ِلة و الدال ِم و الحج و ال َاله ِیة و ل ییلد ِبشاىء كؤال س ِ
االدی ِبلل َاله ِ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ ُ
الکافیَ « ،)12 :2 ،1421 ،وهیة َع ِیى ب ِ أ ِبى ط ِلل ِحد ِایى ع َؤا َدخال ِحد ِایى أ ِنا َ ِنا َعاذ ِابى»

(ابحبابویه ،1921،عیون أخبار الرضا)196 :2 ،
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نتیجه

بر اساس یافتههای ایح پژوهش ،مهمتریح نتای مقاله را میتوان در موارد ذیل فهرست نمود:
 .1ارتباط مفهومی و مصداقی «مولی» در حدیث غدیر با آی والیت (المائـده ،)22 :حـاکی از
ایح امر است که حدیث غدیر و در نتیجه والیت امام علی ریشه در وحی و فرمان الهی دارد .بـر
مبنای ارتباط بیح ایح دو زاره ،بهتریح روش فهم مفهوم «والیت» در حدیث غدیر ،تبییح آن در پرتو
قرآن و به ویژه آی والیت است.
 .2واکاوی مهلفههای مفهومی «والیت» در آی والیت ،ایح نتیج معناشناسی را در پی دارد کـه
ّ
«والیت» در آیه شریفه و به دنبال آن در حدیث غدیر ،یـک رابطـ دوسـویه بـیح« ّ
ولـی» و ««مـولی
علیه»» است که تحقق آن مستلزم وجود شرایطی از جانـب دو طـرف والیـت اسـت :الـف) لـوازم
ّ
«والیت» در« ّ
ولی»عبارتاند از :هدایت ،نصرت ،محبت و سرپرستی نسبت به ««مـولی علیـه»»؛
ّ
ب) لوازم والیت از سوی «مولی علیـه» کـه در دو دسـته جـای می یـرد .1 :اسـباب ورود بـه ایـح
«والیت» شامل :ایمان و عمل صالح .2 .لوازم ارتباط با والیت که عبارتاند ازّ :
مودت ،اطاعـت و
تبعیت از « ّ
ولی».

 .9تحلیل «والیت» به مهلفههای مزبـور ،چنـدیح رهـاورد مهـم در پـی دارد .از جملـه اینکـه:
والیت در نظام اعتقادی استم جایگاهی بب مهم دارد که میتوان آن را عصاره و چکیـدۀ بینشهـا،
احساسات و رفتارهای دینی عنوان کرد ،به ونهای که پییرش یا انکار آن ،بـه طـور قطـع پیامـدهای

 626دنیوی و اخروی متفاوتی برای فرد و سرنوشت او خواهد داشت .در پرتـو همـیح تحلیـل اسـت کـه
احادیث ضرورت اعتقاد و پایبندی به «والیت» بازشناخته میشـود و همچنـیح درسـتی والیـت بـه
معنای دوستی و نصرت که اهلسنت بدان معتقدند ،رخت برمیبندد و در سوی دیگر ،دید اه شیعه
مبنی بر امامت امام علی در حدیث غدیر و آی والیت اثبات میشود.

جدول مهلفههای مفهومی والیت الهی و نبوی در آی والیت و حدیث غدیر:
هدایت

آثار والیت الهی و نبوی

نصرت
محبت
سرپرستی

مهلفههای مفهومی
والیت الهی و
نبوی

اسباب ورود به والیت الهی و نبوی

لوازم ارتباط با والیت الهی و نبوی

ایمان
عمل صالح
ّ
مودت
اطاعت
تبعیت

[ ]1عالمانی از اهلسـنت ماننـد :متعلـی قـاری9191/1 :1422،؛ منـاوی ،التیسـیر بشـر
الجامع الصتیر.442/2 :1422 ،
[ ]2سید هاشم بحرانی در غایة المرام 24 ،حدیث از طرا اهـل تسـنح و  11حـدیث از طـرا
شیعه در ایح باره نقل کرده است ،بحرانی ،غایة المرام و حجة الخصام في تعییح اممـام مـح طریـق
الخاص و العام1422 ،ا ،ه ،2ص 22-2و همچنیح برای آ اهی از دیگر عالمـان اهلسـنت کـه
ایح سبب نزول را در کتب خود آوردهاند ،مرعشی شوشتری ،إحقاا الحق و إزهاا الباطـل:1422 ،
.422-911 :2
والیت «الیه» از صفات فعلي خداوند است و مظهر ميطلبد ،از ایحرو خداوند به جهت
[ِ « ] 9
لطف براساس حکمت ،انسان کاملي را که دارای مقام عصمت و مظهر تام اسمای حسنای اوسـت،
امام و ولي ّامت استمي قرار ميدهد و ایح مهم روز عید غدیر خم صورت رفت» (جوادی آملی،
تسنیم211 /12 :1922 ،ـ.)212
ّ
[« ]4وال :از ّ
ماده والیت و تولیت است؛ و والی کسی است که متولی بر أمری باشد ،و آن اسـم
فاعل است» (مصطفوی ،تفسیر روشح.)146 :12 ،1922 ،
[ ]2یکی از شواهد مهلفه بودن سرپرستی برای مفهوم والیت ،ایح است که مورخـان اهلسـنت
به ختفت رسیدن خلیفهی دوم را با تعبیر «ول ّی» و مشتقات آن به کار میبرند .برای نمونـه ،ابـوبکر
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دربارهی به ختفت رساندن خلیفه دوم می وید« :إني ولیت أمرکم خیرکم فـي نفسـي( ».دینـوری،
اممامه و السیاسه المعروف بتاریخ الخلفاء96-92/1 :1412 ،؛ طبـری ،تـاریخ األمـم و الملـوک،
 .)421/9 :1921ابحکثیر مینویسد« :عیؤل ولى عؤر كلن أول نل ت ی به أن عزل خللا ا» (ابـح کثیـر
دمشقی ،البدایه و النهایه .)12/1 :1421 ،همچنیح دربارهی مقدار حکومت ایح خلیفه آمده است:
«ع لست وهیته عشر سین و ستة أش ر و امبع لنالل» (مسعودی ،مروه الـیهب و معـادن الجـوهر،
.)924/2 :1421
[ ]6تحلیل لوازم ارتباط با والیت منفی در قرآن ـ یعنی :والیت کفار و یهود و نصـاری ـ بیـانگر
ایح است که ایح نوع والیت منفی ،سه مهلفهی «مودت ،تبعیت و اطاعت» را در مفهـوم خـود دارد.
ر.ک( :ممتحنه1 :؛ بقره122 :؛ آل عمران( ،)122-141 :ابراهیمی و دیگران ،واکاوی تفسـیری آیـ
والیت از منظر فریقیح :1916 ،سال سوم ،ش .)12-12 ،2وجود ایح لـوازم در ارتبـاط بـا والیـت
منفی ،خود قرینهای بر صحت لوازم ارتباط با والیت مثبت (والیت الهی و نبوی) است کـه در ایـح
پژوهش تبیح شد.
[ ]1برخی از اندیشمندان ،والیت در قـرآن را ایح ونـه تعریـف کردهانـد« :در اصـطت اولـی
ّ
قرآنی ،والیت یعنی به هم پیوستگی و هم جبهگی و اتصال شدید .یک عده انسـانی کـه دارای یـک
فکر واحد و جو یای یک هدف واحدند ،در یک راه دارند قدم برمیدارند ،برای یـک مقصـود دارنـد
تتش و حرکت میکنند( »...خامنهای ،طر کلی اندیشهی استمی در قـرآن .)222 :1914 ،ایـح
تعریف با تعریف بر ز یده نوشتار ،در یک راستا هستند ،جز اینکه تعریف مزبور در نوشـتار حاضـر،
ّ
انواع و مصادیق ایح ارتباط وثیق بیح «ول ّی» و «مولیعلیه» را تبییح کرده است.
[ ]2برخی از پژوهشگران نیز والیت را عصاره و وهر دیح معرفی کـرده و بـر آن دالئلـی اقامـه
کردهاند (یوسفی ،توحید در والیت یا وهر دیح942 ،1921 ،ـ.)946
ِّ ُ َّ
َ
ال الا ی ِإه
[ ]1اهمیت مجموع احساسات در دیح در روایات ایح ونه بیـان شـده
اسـت« :ه ِ
َّ
َ
ُ ُ َ ُ
ال الا ِّ ی ُ ِإه ال ُحا » (کلینـی،
الح و البغض» (کوفی ،تفسـیر فـرات الکـوفی« ،)492 ،1412 ،ه ِ
الکافی.)22 :2 ،1421 ،
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قرآن کریم
ابراهیمی ،ابراهیم؛ تیموری ،محمد؛ طهماسبی بلداجی ،اصتر ،واکاوی تفسیری آی والیت
از منظر فریقیح ،پژوهش نامه امامیه ،سال سوم ،شماره پنجم1916 ،ش.
ابحبابویه ،محمد بح علی ،الخصـال ،جماعـه المدرسـیح فـی الحـوز العلمیـة بقـم ،قـم:
مهسسة النشر امستمی ،چاپ1416 ،2 :ا.
ابحبابویه ،محمد بح علی ،علل الشرائع ،قم :کتاب فروشی داوری ،چاپ :اول1922 ،ش.
ابحبابویه ،محمد بح علی ،عیون أخبار الرضا علیه الستم ،تهران :نشر جهان ،چـاپ :اول،
1912ا.
ابحبابویه ،محمد بح علی ،تهران :کمال الدیح و تمام النعمه ،چاپ :دوم1912 ،ا.
ابححنبل ،احمد بح محمد ،مسـند اممـام أحمـد بـح حنبـل22 ،جلـد ،بیـروت :مهسسـة
الرساله ،چاپ1416 ،1 :ا.
ابح حیون ،نعمان بح محمد متربی ،دعائم امستم ،تحقیق :آصف فیضی ،قم :مهسسـة آل
البیت ،چاپ :دوم1922 ،ا.
ابحکثیر الدمشقی ،أبو الفداء اسماعیل بح عمر،البدایة و النهایة ،بیروت :دار الفکر/1421 ،
.1126
ابح ماجه ،محمد بح یزید ،سنح الحافظ أبی عبدالله محمد بـح یزیـد القزوینـی ابحماجـه،
6جلد ،بیروت :دار الجیل ،چاپ1412 ،1 :ا.
ابحمنظور ،محمد بح مکرم،لسان العرب ،بیروت :دار صادر ،چاپ :سوم1414 ،ا.
امینی ،عبدالحسیح،الغدیر فى الكتاب النا و اب  ،قـم :مرکـز التـدیر ،چـاپ :اول،
1416ا.
اندلســی ،ابــو حیــان محمــد بــح یوســف ،البحــر المحــیط فــی التفســیر ،بیــروت :دار
الفکر1422،ا.
بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران :بنیاد بعثت ،چاپ :اول1416 ،ا.
بحرانی ،سید هاشم ،غایة المرام و حجة الخصام فی تعیـیح اممـام مـح طریـق الخـاص و
العام ،بیروت ،چاپ :اول1422 ،ا.
بخاری ،محمد بح إسماعیل،التاریخ الکبیر ،دائر المعارف العثمانیة ،الدکح :حیدر آباد ،بیتا.
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 .11برقی ،احمد بح محمـد بـح خالـد ،المحاسـح ،قـم :دار الکتـب امسـتمیه ،چـاپ :دوم،
1911ا.
 .12بتدادی ،عتء الدیح علی بح محمد ،لباب التاویل فی معانی التنزیل ،بیـروت :دار الکتـب
العلمیه ،چاپ :اول 1412 ،ا.
 .11ترمیی ،محمد بح عیسی ،الجامع الصـحیح و هـو سـنح الترمـیی ،قـاهره :دار الحـدیث،
چاپ 1411 ،1 :ا.
 ،تحقیق :عبد الـرحمح
 .22الترمیی ،محمد بح علی ،نوادر األصول فی أحادیث الرسول
عمیر  ،بیروت :دار الجیل1112 ،م.
 .21پیترسون ،مایکل و دیگران ،عقل و اعتقاد دینی ،ترجمه :احمـد نراقـی و ابـراهیم سـلطانی،
طر نو1916 ،ش.
 .22جعفری ،محمدرضـا؛ حـائری ،سیدحسـیح ،جسـتاری در معنـای واژۀ «ولـی» ،فصـلنامه
امامتپژوهی ،شماره :اول1912،ش.
 .29حسینی همدانی ،سید محمد حسیح ،انوار درخشـان ،تهـران :کتابفروشـی لطفـی ،چـاپ:
اول1424 ،ا.
 .24حویزی ،عبد علی بح جمعه ،تفسیر نور الثقلیح ،قم :انتشارات اسماعیلیان ،چاپ :چهارم،
1412ا.
 .22جوادی آملی ،عبدالله ،تن یم ،قم :اسراء1921 ،ش.
 .26خامنهای ،سیدعل ی ،طر کلی اندیش استمی در قـرآن ،تهـران :موسسـه فرهنگـی ایمـان
جهادی ،چاپ :ششم.1914 ،
 .21درویش ،محیی الدیح ،اعراب القرآن و بیانه ،سوریه :دار االرشاد ،چاپ :چهارم1412 ،ا.
 .22دینوری ،ابح قتیبة أبو محمـد عبـد اللـه بـح مسـلم ،اممامـة و السیاسـة المعـروف بتـاریخ
الخلفاء ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :داراألضواء ،چاپ :اول.1112/1412 ،
 .21رازی ،فخرالدیح ابوعبدالله محمد ،مفبتیح الغیب ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ:
سوم1422 ،ا.
 .92سیوطی ،جتل الدیح ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قم :کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی،
1424ا.
 .91طباطبایی ،سید محمد حسیح ،المیزان فـی تفسـیر القـرآن ،قـم :دفتـر انتشـارات اسـتمی
جامعهی مدرسیح حوزه علمیه قم ،چاپ :پنجم1411 ،ا.
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 .92طبرانی ،سلیمان بح أحمد ،المعجم الصتیر ،تحقیق :محمد شکور محمود الحـاه أمریـر،
بیروت :المکتب امستمی ،دار عمار ،چاپ :اول1422 ،ا.
 .99طبرانی ،سلیمان ابح احمد ابوالقاسم ،المعجم الکبیر ،تحقیـق :حمـدی بـح عبـد المجیـد
السلفی ،الموصل :مکتبه العلوم و الحکم ،الطبعه :الثانیه1424 ،ا.
 .94طبرسی فضل بح حسح ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهـران :انتشـارات ناصـر خسـرو،
چاپ :سوم1912 ،ش.
 .92طبری ،أبو جعفر محمد بح جریر ،تـاریخ األمـم و الملـوت ،تحقیـق :محمـد أبـو الفضـل
ابراهیم ،بیروت :دار التراث ،ط :الثانیه.1161/1921 ،
 .96قرائتی ،محسح ،تفسیر نـور ،تهـران :مرکـز فرهنگـی درسـهایی از قـرآن ،چـاپ :یـازدهم،
1929ش.
 .91کلینی ،محمد بح یعقوب ،الکافی ،تهران :دار الکتب امستمیه ،چاپ :چهارم1421 ،ا.
 .92کوفی ،فرات بح ابراهیم ،تفسی ر فـرات الکـوفی ،تهـران :مهسسـة الطبـع و النشـر فـی وزار
امرشاد امستمی ،چاپ :اول1412،ا.
 .91محلی جتل الـدیح؛ جـتل الـدیح سـیوطی ،تفنایر الالللای  ،بیـروت :مهسسـه النـور
للمطبوعات ،چاپ :اول1416 ،ا.
 .42مرعشی شوشتری ،قاضی نور اللـه ،إحقـاا الحـق و إزهـاا الباطـل ،قـم :مکتبـة آیـة اللـه
المرعشی النجفی ،چاپ :اول1421 ،ا.
 .41مسعودی ،أبو الحسح علی بح الحسیح ،مروه الیهب و معـادن الجـوهر ،تحقیـق :اسـعد
داغر ،قم :دار الهجره ،چاپ :دوم1421 ،ا.
 .42مصطفوی ،حسح ،تفسیر روشح ،تهران :مرکز نشر کتاب ،چاپ :اول1922 ،ش.
 .49مطهری ،مرتضی ،مجموعه آثار ،ه ،16تهران :صدرا1922 ،ش.
 .44مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب امستمیه ،چاپ :اول1914 ،ش.
 .42مت هروی قاری ،علی بـح (سـلطان) محمـد ،مرقـاه المفـاتیح شـر مشـکا المصـابیح،
بیروت :دار الفکر ،الطبعه :األولی1422 ،ا.
 .46مناوی ،زیح الدیح محمد،التیسیر بشر الجامع الصتیر ،الریاض :مکتبه اممـام الشـافعی،
الطبعه :الثالثه1422 ،ا.
 .41موسوی هندی ،میر حامد حسـیح ،عبقـات األنـوار فـی إمامـة األئمـة األطهـار ،اصـفهان:
کتابخانه امیر المهمنیح ،چاپ :دوم1966 ،ش.
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 .42نسائی ،احمد بح علی ،السنح الکبری 1 ،جلد ،دار الکتب العلمیة ،منشورات محمد علـی
بیضون -لبنان -بیروت ،چاپ :اول1411،ا.
 .41النیسابوری ،أبو عبد الله الحاکم ،المستدرت علی الصحیحیح ،تحقیق :مصطفی عبد القادر
عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،الطبعه :األولی1411 ،ا.
 .05یوسفی ،جعفر ،توحید در والیت یا وهر دیح ،پایان نامه سـطح  4حـوزه ،مرکـز مـدیریت
حوزه علمیه قم1921 ،ش.
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