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 روزنه

بجرم یکتاپرستی به آتش انداخته شد، چه ÷ اگر حضرت ابراھیم
عجب؟!.. مگر نه این است که صدای پتک ابراھیم بت شکن عرش خدایی 
نمرود را بلرزه درآورده بود، و حاکم مستبد از برای حفظ عرش خود مجبور 

 عقل و انسانیت را لگدمال کرده، ابراھیم را به آتش افکند!بود 
 نمرود رمز دیکتاتوریت شد و ابراھیم امام توحید ماند!..

ھا گشت. و  ھای شیرین یاسر و سمیه طعمه نیزه استبداد ابوجھل جان

ِ� لََهٍب ﴿قرآن داد برآورد که 
َ
ٓ أ دست ابو ھردو  ده بادیبر-﴾َوتَبَّ  َ�بَّۡت يََدا

کند  ھا زمزمه می ، و نھیب این ندا تا روز ازل در گوش-مرگ بر اولھب و 
زند بر  صداقت و راستی و ایمان دست پروردگان نبی رحمت را، و جار می

عالمیان گور تاریک ظلمت و باران نفرین را، و اینکه لعنت سرانجام 
                 دیکتاتورھاست!..

در  )١(»راه فراز بر چراغی«سیدقطب شھید بخاطر نگارش کتاب 
داد، و  سر می »الله اکبر«ھای ازھرش ندای آزادی بیان  سرزمینی که مناره

در  -﴾َ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ٱّ�ِينِ ﴿قاریانش با صداھای دلنشین کالم ملکوتی یزدان 
کردند،  را صبح و شام تالوت می -(پذیرش) دین ھیچ اجبار و اکراھی نیست 

                         بدار رستگاری آویخته شد!

                                                           
 معامل يف الطريق. -١
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سید شھید خندان و شادان به ملکوت اعلی پیوست و تا ابد دعای رحمت 
را از لبان مؤمنان برای خود خرید. جالدش؛ جمال عبدالناصر نیز رفت. و 

 ھیھات و ھیھات.. گر خشک شود لجنزار نفرین تاریخ بر تاریک زمانه او..
ھای جھـان  پروری از سایر خاکایران زمین نیز در پھنای خود در توحید 

 حاصلخیزتر نیست و نبوده و نخواھد بود. کم
در دیار کردستان زیبا، و در دامنه دلنشین شھر کوھستانی پـاوه، توحیـد 

 را با ابرمردی تاریخساز میعادی بود.
ابراھیم بت شکن پاوه با پتک دلیل و برھان آنھم از زبان خدا به جنگ بـا 

 ت برخواست.بت والیت و افسانه امام
اھریمن والیت فقیه که جـام غـرور را تـا قطـره آخـرش سرکشـیده بـود، 

                 شمرد. داد و خود را یکتای میدان خدایی می سرمست عربده سر می
بناگاه شھید نھضت اسالمی معاصر ایران؛ ناصر سبحانی با ورد سبحانیھا 

خون او گلوگون شده، حال به  طلسم او را در این کتابی که با »ال إله إال الله«
 لطف بیدریغ الله سبحان در دستان شماست، شکست!

ی است بر مذھب تشیع صفوی، و »باطل شد«این کتاب در حقیقت مھر 
تبری است که ریشه این مذھب ساختگی را از قعر خرافات برآورده، حقیقت 

         کند. تلخ را از زبان قرآن بیان می
که با دستان پـر بسـوی خـدای سـبحان پـر  خوشا بحال سبحانی شھید

 گشود!..
 خوشا شھادتی که این کتاب شھادت بر آن باشد!..

شاید اخالص پژوھشگران مؤمن و فرزانه کتابخانه عقیده که از جان و 
گاھی جامعه فارسی زبان  مال و زندگی خود گذشته، برای باال بردن سطح آ

اند، نزد خداوند آن  کردهھایشان را قربان  خواب و راحت خود و خانواده
ھا این شرف را نایل کند تا این کتاب ارزنده آن  جایگاه را داشت که بدان



 ۳   روزنه

شھید فرزانه را برای اولین بار پس از سالیان درازی که توسط خفاشان شب 
پرست در تعقیب بود نجات داده، به کتابخانه علم و معرفت و به جویندگان 

                 توحید و یکتاپرستی ھدیه کنند.
این برھان قاطع، و شمشیر برانی که طلسم جادویی تشیع را خنثی 
کرده، ھمانطور که قلم استاد آنرا برشته تحریر درآورده بدون کم و کاستی 

شود. تنھا ترجمه معانی آیات قرآنی که استاد در متن کتاب  عرضه می
داری گرفته در  گله تاجی حسین دکتراحسن الکالم  ریفستنیاورده بود را از 

پاورقی جای دادیم تا راھگشایی باشد در فھم بھتر موضوع برای خوانندگانی 
         که احیانا در این زمینه مشکل دارند.

از خدای منان التماس داریم این زحمت پر فروغ را قبول درگاه خویش 
    .مند سازد قرار داده، ما را نیز از اجر و پاداش آن بھره

 ان کــن کــه پایــان کــارخــدایا چنــ
 

ــا رســتگار  ــو خشــنود باشــی و م  ت
 

 ناشر





 
 
 

 سخنی با خوانندگان گرامی

 احلمد هللا رب العاملني وصالة اهللا والسالم علی عبده ورسوله حممد وآله

 أمجعني. وصحبه
 !ی گرامی خواننده

ھای  سال ران ازین ایالیت فقیه در سرزمحاکم ودر اوج خفقان نظام 
صدای آزادی خواھی در گلو خفه ھرگونه  نه تنھا به بعد یالدیم ١٩٨٠

ھرگونه  هکبل ،ندشد میال مختلف سرکوب کو آزادی خواھان به اش شد می
احوال  ن اوضاع ویدر ا، بود ینابخشودن یرمج یدینش توحیبه ب گرایشی

) با کژ اندیشی و شرک و خرافه و الله علیه حمةراستاد شھید ناصر سبحانی (
ایشان در راستای انجام وظیفه و خشنودی خدا و  .ستم به مبارزه برخاست

تحمل ، برادران، خواھران و سایر اقربا ،مادر ،دوری از پدر ،کسب فضیلت
مصائب سخت زندگی را با جان و دل پذیرا شده و به تمام مناصب دنیوی 

بدعت و جھالت به پا  خرافات، د،یه تقلیآرام عل یامیبا ق و. پشت پا زد
 خواست.

آن روزھای خفقان که حاکمیت با ایجاد فضای تک صدایی  ١در کوران
سخنوری درباری  کرد، میعقاید انحرافی و خرافه را ترویج و حقایق را پنھان 

کشور مدعی عصمت  یدر گفتاری از سلسله گفتارھای خود در رسانه مل
و منصوب شدن ایشان از طرف خداوند به منصب امامت امت  ائمه اھل بیت

امامی  ی دوازده ی شیعه ر کرده بود که تنھا و تنھا عقیدهه و اظھاشد میاسال

                                                           
 جریان. -١



 والیت و امامت   ۶

 

ھای اسالمی و از جمله اھل سنت باطل است و  حق است و عقاید دیگر فرقه
گاھان اھل سنت را به مبارزهدر این را  .ی علمی طلبیده بود ستا آ

ن و شاگردان استاد شھید از او تنی چند از ھمفکرا ،اظھارات پس از این
ھای او  گو مطلبی بنویسد و شبھه که در جواب آن شخص گزافه خواھند می

 .را پاسخ گوید
تحقیق موضوعات قرآنی که با  اش در ی ھمیشگی استاد شھید چون شیوه

ساختار ھر ھا با  فردات قرآنی و ارتباط معنای واژهیابی و فھم دقیق م ریشه
مشابه با آن در  آیه و جایگاه ھر آیه در سوره و ارتباط آن با آیات مرتبط و

در این اثر نیز  .پرداخت اه است به تبیین مفاھیم قرآنی میھا ھمر سایر سوره
د جایگاه والیت و شو میکه از جمله شاھکارھای فارسی استاد محسوب 

ه قرآن بازکاوی نموده و را از نگاھا  آن امامت و دیگر مسائل مرتبط با
ت در ی تکامل با واقعی در پروسه شخصیت حقیقی و قرآنی ولی و امام را که

 ،دشو میی ایمان و تقوی و عمل صالح پرورده  بستر زمان و مکان و با توشه
و  مآب ھای مقدس ھاله ،دھد و با تابش نور حقیقت قرآنی بر موضوع نشان می

رستانی که ھنرشان در شناساندن مردان ی ذھن خرافه پ ھای ساخته افسانه
که خود حاصل دوری و فاصله گرفتن از  ھاست آن خدا جلوه دادن ،خدا

 .دکن میتربیت و آموزش قرآنی است از بین برده و حقیقت را برمال 
تری از مفاھیم احیا شده در که گروه بیش و اینبه خاطر اھمیت موضوع 

ی فارسی و  ین تألیف را در دو نسخهاد شھید ااست ،این اثر استفاده نمایند
که در قرار گیرند  ھایی کتاب گمان باید در ردیف ه بیک ،عربی تحریر نمودند

اما این اثر  .ندشو میھا در سطوح باال تدریس  مدارس علوم دینی و دانشگاه
حتی نزد بسیاری از دوستداران آثار استاد شھید چندان شناخته شده 

ال از تألیف این اثر گرانمایه س ٢٣که قریب به  زیرا با وجود این ،نیست
چاپ  و یک بار در پاکستان ی عربی آن یک بار در عراق تنھا نسخهگذرد  می



 ۷   سخنی با خوانندگان گرامی

کتابی که  یعنی ی فارسی آن ( اما با کمال تأسف نسخه ،و منتشر شده است
مندان  ز چاپ نشده است و در دسترس عالقه) ھنواکنون در اختیار شماست

 ایران و فتوکپی در و تنھا به صورت تایپ معمولی و قرار نگرفته است
 یاختیار معدود افراد اسم مستعار (ولی الله امامی دّرستانی) در پاکستان با

ی دقیق  ی خود سبک وارائه به نوبهھا  آن ازھریک  قرار گرفته است که
 .اند انتشار آن شده مفاھیم عمیق آن را ستوده و خواھان چاپ و

 امید است در نظیر، در نوع خود بی انتشار این اثر مھم و اکنون با چاپ و
جایگاه خـویش  عمیق دینی،ھای  پژوھش اندیشه و میان دوستداران دانش و

 یابد.را باز





 
 
 

 مختصری از زندگی استاد شهید ناصر سبحانی

ھجری شمسی در سرزمین ایران در روستای  ١٣٣٠در مھر ماه سال 
ی متدین  استان کرمانشاه در یک خانواده توابع شھرستان پاوه، دوریسان از

وارد اولین دبستان تازه  ١٣٣٧کرد زبان چشم به جھان گشود، در سال 
کسب  اخذ مدرک سیکل و پس از ١٣٤٧تأسیس زادگاھش گردید. درسال 

ی تحصیل در مدارس دولتی  پاوه نسبت به ادامهدبیرستان شھر اول  یرتبه
 ی محقر دھستان حجرهفاصله در پاییز ھمان سال راھی بال رغبت و بی

ھجری شمسی به  ١٣٥٣ی دوم سال  نودشه گردید وبدون وقفه تا نیمه
پیرانشھر و مریوان در محضر اساتید  پاوه، ھای محقر نودشه، ترتیب در حجره

امامت و افتاء  ،ی تدریس خر به کسب اجازه نامهمفت ن وقت زانو زد وآنامی 
با تأسی از سلف صالحش به روستای  برای پرداخت زکات علمش و گردید.

اصالح و ترویج فرھنگ  در سنگر مسجد به دعوت و زادگاھش بازگشت و
گرایید اما بعد از آن با  اسالمی ھمت گماشت. در دوران طلبگی به تصوف

به  واز تصوف فاصله گرفت  قت توحید را دریافته وحقی ،ی آثار بزرگان مطالعه
این زمینه  تالش در در اثنای جھد و ؛پرداختاصالح عقاید انحرافی 

به دستور  ١٣٥٥درنگ در بھار سال  بی پرستان به ستوه آمده و قدرت
ا پس امّ  ،امنیت نظام پھلوی به خدمت سربازی اعزام شد سازمان اطالعات و

اجباری مجددًا به سنگر مسجد روستای زادگاھش از اتمام دو سال خدمت 
ھجری شمسی  ١٣٥٧در پاییز سال  .به انجام وظیفه مشغول شد بازگشت و

 در ھمان سال با معترضین و ناراضیان نظام پھلوی ھمسو و ازدواج کرد و
نظام  ،محور مبارزات مردم پاوه علیه نظام گردید. با اوج گرفتن مبارزات

حاکم، منقرض و انقالب پیروز شد. مدت چند ماه با نھادھای تازه تأسیس 
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ا پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی مدیریت نمود. امّ  انقالب ھمکاری و
ا ب، با شریعت اسالم به انتقاد پرداختاصل از اصول مصوب  ٣٨مغایرت  و

نرانی در سخ نتشار وھای کثیر اال ارسال اعتراض مکتوب به روزنامه
ا انقالب سیر انحرافی را به امّ ، ارشاد تھران دین خود را ادا نمودی  حسینیه

 خواھانه وھای خیر به توصیهگرفته بود و پیش  ی از تعصبات مذھبی درتأّس 
شخصی و ھای  حساب . تسویهشد میسوزانه امثال استاد اعتنایی ن دل

 یدار دوم با رھبر. استاد در دکرد میمال حقایق را لگدمذھبی  گروھی و
فھم حقایقی از  درک و شان ویھای الزم به ا انقالب آقای خمینی و توصیه

ی گفتار وی در ارتباط با فاصله گرفتن انقالب از اسالم و مصالح  نحوه
پرستان  بالفاصله مورد خشم قدرت مسلمین به کلی از انقالب فاصله گرفت و

الن ومشغول گردید. مسئو واقع شد. ایشان به کار دعوت و تحقیق وپژوھش
راستای  تر کردند. اما ایشان به مقاومت درا تنگی فعالیت ر محلی حلقه

 ضمن ارشاد اعضا و اصالح ادامه داد بیداری اسالمی را گسترش و دعوت و
ی  اتحادیه شورای مدیریت مکتب قرآن منصوب به مرحوم احمد مفتی زاده و

نمود. در گذاری  پایه تفکر اخوان را در ایران ،ستان عراقکرد میاسال
ی دوم شورای مرکزی اھل سنت ایران مأموران امنیتی به تعقیب و  کنگره

شاگردانش از اما استاد به درایت ز اعضای این شورا مبادرت ورزیدند، گری
اما از آن تاریخ تا دستگیر  ،ی مأموران در امان ماند دستگیر شدن به وسیله

ھای مختلف ایران از جمله ه مدت ھفت سال و نیم در شھرشان بشدن ای
در  کویته پاکستان تحت تعقیب و بندر عباس و کرمانشاه، سنندج، مریوان،

ھجری شمسی در شھر  ١٨/٣/١٣٦٨اختفاء زیست سرانجام در تاریخ 
روز زندانی بدون مالقات در تاریخ  ٩ماه و ٩پس از  سنندج دستگیر و

نا به دستور مقامات طراز اول جمھوری ھجری شمسی ب ٢٨/١٢/١٣٦٨
ی آن عزیز  جنازه و ،رسدیاسالمی در صحن دادسرای سنندج به شھادت م



 ۱۱   مختصری از زندگی استاد شهید ناصر سبحانی

با  سرافراز را در شھر قروه که یکی از شھرھای استان کردستان ایران است و
 .ندینمایھا فاصله دارد مخفیانه دفن م زادگاه استاد فرسنگ

 اصر سبحانی (رحمه الله علیه)مطلب این که استاد شھید ن یخالصه
مجتھدی  فقیه و رھبری توانا، ذاکری اندیشمند، معلمی قرآنی، عالمی الھی،

فرزانه بود. استاد شھید در دانشمند و حکیمی  یسیاستمدار بادقت و
اصول فقه،  علوم حدیث، ھای مختلف علوم اسالمی از جمله تفسیر، زمینه

موضوع دیگر آثار مکتوبی به جای ھا  ده احکام و تزکیه، عقیده، اخالق،
توان از  یفارسی را م ھای عربی و اثر والیت وامامت ایشان به زبان گذاشته و

گاھ جھت اطالع و ورد.ی ایشان به حساب آ ی آثار جاودانه جمله شتر از یب یآ
در  یتیو امن ییه بنا به اظھارات مقامات قضاکشود یادآور میت موضوع یاھم
ن اثر مھم و جاودانه یف و انتشار ھمیده وشاگردان استاد تألبا خانوا ییارویرو
امامت گمراه  ت ویوال یپروسه یقت پنھان شدهیحق یه نقاب از روک
م شھادت کعوامل صدور فرمان ح یان برداشت از جملهیعیش ینندهک

 استاد محسوب شده است. 

ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ...﴿ ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا  ٱۡ�ِ
ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ   .١]١٠[الحشر:  ﴾١٠ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

                                                           
مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در  پروردگارا! ما را و برادران« -١

گمان  مده، پروردگارا! بیاند قرار  که ایمان آورده ای نسبت به کسانی ھای مان کینه دل
 ».تو رؤوف و مھربانی





 
 
 

ِ رَّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ إِيَّاَك  ٤ٱّ�ِينِ َ�ٰلِِك يَوِۡم  ٣ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٢ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
َ�َٰط  ٱۡهِدنَا ٥َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ  ِينَ ِصَ�َٰط  ٦ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ ۡ�َعۡمَت  ٱ�َّ

َ
�

آلِّ�َ َعلَۡيِهۡم َوَ�  ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ   .﴾٧ٱلضَّ
لِّ عَ  مَّ صَ ىلَ آلِ اللَّهُ عَ ، وَ يمَ اهِ ىلَ إِبْرَ لَّيْتَ عَ امَ صَ ، كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ

 ، يمَ اهِ يمَ إِبْرَ اهِ ىلَ إِبْرَ تَ عَ كْ امَ بَارَ ، كَ دٍ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ بَارِ ىلَ آلِ  ،وَ عَ وَ

. يدٌ ِ ِيدٌ جمَ ، إِنَّكَ محَ املَِنيَ عَ يمَ يفِ الْ اهِ  إِبْرَ

 پیشگفتار

 ھا و در خود؛روزگاری بود که دیدگان را در دیدن آیات خدا در کرانه
رد دیدگان، دستگیری ھادی و را در شناخت آن سوی مرزھای میدان بُ ھا  دل

ی شنیدن انسان، ھادیی دستگیر بود، که از نزد خداوند جھانیان، بر قوه
ن و فروزان کرده؛ را دگرگوھا  دل فرود آمده بود. تا آنگاه که بینشی حق،

آن رغبت  باطل بیگانه را بیرون رانده و قلمرو درون را ازھای  خوفرجاھا و 
خداوند ذی الجالل و االکرام گردانیده بود،  ١در رحمت و رھبت از ملک

پذیرا فرودآمدن گرفته، شر ی  قوه ندای چنین کن و چنان مکن بر آن
ھنه جای گزیده بود. ھمچون باطل رخت بربسته، خیر ھمچون حق در این پ

ھای  ھای چاپ شده در چاپخانه نه بر روی صفحات قرآنھدایت ربانی، 

                                                           
ملک (به کسر میم) به معنی مالک بودن، و ملک (به ضم میم) به معنی ملک بـودن  -۱

 .است؛ که خداوند ھمچنان که رحمان و رحیم است، مالک و ملک ھم ھست



 والیت و امامت   ۱۴

 

تر، بلکه مجسم در بھترین فرد از فرزندان  ن بیگانهبیگانگان بیگانه و آشنایا
 ١ ھای زمینیان بود. خوشا آن روزگار... آدم و نیکوترین جمع از جماعت

ھای یونان و  اخته و پرداختهباختگان را، س سپس ایامی دیگر آمد که خود
ی شنیدن کودن  ایران و ھند و چین و دور و نزدیک، قافله ساالر گشته: قوه

سفت سرد سپرده گردیده  سرگشته و صحنه به اذھانھا  دل و دیدگان مات و
ھا در آمیخت... و دگرگونی ھمان و ناآشنا آمدن  ھا با نکوھیده و پسندیده

و سنت جمعی ھمان... و چنان شد که زبان قرآن و رخسار سیرت فردی 
ی الفاظ از قرآن و معانی از این و آن و والیت خلعت فالن و امامت ھدیه

 بھمان گشت... و رخ نمود آنچه که نشایست و شد آنچه که نبایست...
در دستی از غریبی،  –به عنوان نمونه  –که اکنون... چه دشوار است 

که خدا پسندد قلمی راند؛ یا زبانی از آنگونه  ی والیت، لهمیدان تحریر مسأ
یین مطلب امامت، با زبان قرآن سخنی گوید... که بر منبر تب، ٢ای ناخوانده

.. پس دستی باید که وی را جائزه و پاداش خشم از این است و کینه از آن.
د و زبانی شاید که به رغبت و رھبت غیر او نپیچد. پس با نام برای خدا جنب

سبِیَ : وی آغاز کن و قل بُّ العَرشِ  حَ وَ رَ هُ ؛ وَ لتُ كَّ يهِ تَوَ لَ ؛ عَ وَ اهللاُ؛ ال الهَ إالّ هُ

ظي  .مِ العَ
 توضیح:

ھا)، از مسائل (والیت و امامت و متعلقات آن ھا هلاین مسأ جایی که از آن
 بسی خطیر است، بحث درھا  آن دراساسی بوده و آثار اصابه و عدم اصابه 

                                                           
دا، و اشاره به عصر پیامبر خدا و خلفای راشدین است. و مراد از بھترین فرد پیامبر خ -۱

 –والسالم  ةعلیه وعلیھم الصال –ازبھترین جمع سابقین اولین از مھاجرین و انصار مراد 
 ت.اس

 ».است نشده دعوت ناخوانده از مراد« -٢



 ۱۵   پیشگفتار

نامد، بنا برھان قاطعی که قرآن سلطانش می را، جز برھا  آن موضوعی  باره
که بینایان را نور  –این بحث جز به آیات کتاب خدا نباید کرد، از این رو ما در 

 مستعان.الھیم کرد. و الله استناد نخوا –مبین است 
 





 
 
 

 مقدمه

اسالمی شناخت این حقیقت ربانی است ھای  ارزش اساس جھان بینی و

ۗ وَ  ٱۡ�َۡلقُ َ�ُ ﴿ که: ۡمُر
َ
و اصول مسائل ی  ھمه جایی که . از آن١]٥٤[األعراف:  ﴾ٱۡ�

ھر فروع دین از این حقیقت نشأت گرفته و بدان پیوسته است، بحث از 
ای از مسائل دین در غیر ارتباط با آن، از جھل حرکت کردن و به جھل  لهمسأ

ی  باره ای نیست جز اینکه، بحث در از این رو ما را چارهمنتھی شدن است، 
 والیت و امامت را با ذکر و تبیین این اصل آغاز کنیم:

کار این جھان را خداوند با ریختن طرحی که در آن ھر چیزی را 
که مقرر کرده آنگونه  کردن آن طرح، آغاز کرده؛ سپس به پیادهای بود،  اندازه

 بود پرداخت.
ی نخستین (یعنی دود) را پدید آورد. سپس با سنتی که بر در آغاز، ماده

ای معین و متناسب با خواص دیگر ذرات بخشیده را خاصهھریک  ذرات (که
زمین و آنچه و ھا  آسمان ازھریک  بود) مسلط گردانید، در شش روزگار، برای

 به ،اصل جدا کردهی  مادهبا کمیتی معلوم از ای  ماده، ھاست آن که میان
ای معلوم  ای با اندازهخاصه و قوهھریک  در صورت معینی بخشیده.ھریک 

و منشأ حرکت در مسیری معین و  ھا ه(که متناسب با خواص سایر آفرید
خود را ی  ویژه راهھریک  ھماھنگ با حرکات آن دیگرھا است) نھاده و به

 ھماھنگی برقرار کرد.ھا  آن ھای نموده، در میان حرکت

                                                           
 ».وایی از آِن او استرش و فرماننآفری« -١



 والیت و امامت   ۱۸

 

ی علم ھا، نه خاصهدر میان خواص و قوای بخشیده شده به اکثر آفریده
از ھریک  رو ی اراده؛ از این(به معنایی که بیان خواھیم کرد) بود، نه قوه

ن آنچه که مختلف و برگزیدھای  راه افراد این گروه، بدون توانایی شناخت
ت حرکه بایسته و شایسته است، سربراه و مسخر به سوی سرانجام خویش ب

بھره از علم و اراده، ھدایت  ھای بی افتاد. بدین صورت ھدایت آفریده
 تسخیری و تکوینی آمد.

لیکن آفریدگانی ھم پدید آورده شدند که در میان خواصشان علم و اراده 
ی  قوه ند باتوا می دمیده شد، که مثًال در تن انسان روحی موجود بود.

، از سنن فرمانروا بر عالم شھادت، آنچه را که بدان نیاز است دانسته؛ »بصر«
کسب شناخت ی  وسیلهآوردھای بصر را  دستاد)، (یا فؤ» قلب«ی با قوه

ی ماورای عالم شھادت قرار داده، به جھان بینی بایسته دست یافته؛ با قوه
و باید و نبایدھا (که ھا  ارزش ،»ھوی«نکردن از ، در صورت پیروی »سمع«

علیت و ی  رابطه و حقایق عالم شھادت و ماورای عالم شھادتھا  آن در میان
دو از طریق استدالل به  معلولیت نیست، در نتیجه، شناختن یکی از آن

استخدام درست بصر و ی  زمینه ایی درھ ییو نیز رھنمادیگری محال است)، 
 که علمش محیط و غیر استداللیست و نیز بری از ھوس قلب را، از آن

ز میان اراده، ای  قوه ی حق انتخاب و با خاصه دریافته و پذیرفته؛باشد  می
و باید و نبایدھای نیکوی ھا  ارزش ھای دیگر و جھان بینی حق و جھان بینی

یت و باید و نبایدھای دیگر، راھی را برگزیند... بدینسان ھداھا  ارزش رّبانی و
این گروه، در بخشی از حرکاتشان ابتالیی و تشریعی آمد؛ که این نوع از 

 ھدایت، مستلزم اھتداء و حرکت در راه ارائه داده شده نیست.
ی نخستین، با  و زمین و ما َبیَنُھما از مادهھا  آسمان ازھریک  پس آفریدن

درآوردنش به اندازه گرفته شده و ی  مادهاندازه گرفتنی آغاز، و با جدا کردن 
ند مقرر بوده و نھادن خاصه و صورتی معین و برابر با آنچه که در علم خداو



 ۱۹   مقدمه

ای اندازه گرفته شده در آن و ھماھنگ کردن حرکتش با حرکات سایر  قوه
چنانکه نجاری که نشستنی با کیفیتی معین را  ، انجام گرفته است.ھا هآفرید

گیری، مشخص اندازه  ی چوبی را با در نظر دارد، بخشی از یک ماده
 به صورت صندلی در ی اصل جدا کرده، طبق اندازه، از ماده گردانیده،

نتیجه مسیر  در و ببخشدای  مادهرا که به ای  قوه ورد. اگر خود خاصه وآ می
 را انتخابای  مادهحرکتش را معین کند در دست ندارد، برای صندلی 

با آن، منشأ حرکت به  اش متناسب با خواص اشیاء مرتبط د که خاصهکن می
سوی غایت مطلوب، یعنی تحقق بخشیدن به غرض وادارنده به ساختن آن، 

 شان است.ا ویژهھای  غایت در مسیری ھماھنگ با حرکات آن اشیاء به سوی
اندازه گرفته ی  مادهکردن  را خلق و جداگرفتن  اندازه (در لغت عربی

که  ند. چنانگوی می »تصویر«و به صورتی درآوردن آن را » برء«شده را 

ُ ٱُهَو ﴿ ید:فرما می خداوند ۖ ٱ ۡ�َارِئُ ٱ ۡلَ�ٰلِقُ ٱ �َّ گاھی  ١.]٢٤[الحشر:  ﴾...لُۡمَصّوُِر
کار گرفته شده و به جای تصویر ه ھای اول و دوم ب لفظ خلق برای معنی

لفظ تسویه که مراد از آن برابرگردانیدن صورت مخلوق با طرح مقرر در علم 

ِيٱ﴿ ید:فرما می که د. چنانشو می است، آوردهخالق   ﴾٢َخلََق فََسوَّىٰ  �َّ
ای از قوه در چیزی با لفظ تقدیر، از نشان دادن  . از نھادن اندازه٢]٢[األعلی: 

 ید:فرما می که د. چنانشو می راه حرکت ناشی از آن قوه با لفظ ھدایت تعبیر

ِيٱوَ ﴿ َر َ�َهَدىٰ  �َّ و گرفتن  اندازه گاھی لفظ خلق برای ٣.]٣[األعلی:  ﴾٣قَدَّ
 مر یاداکار گرفته شده و از ھدایت با لفظ ه رء و تصویر و تسویه و تقدیر ببَ 

                                                           
 ». او خداوندی است که طّراح ھستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جھان است« -١

 .»ساخت واستوار درست پس آفرید که) ھمان(« -٢

 ».گیری کرد پس ھدایت نمود و(ھمان) کسی که اندازه« -٣



 والیت و امامت   ۲۰

 

َ� َ�ُ ﴿ ید:فرما می که د. چنانشو می
َ
ۗ ٱوَ  ۡ�َۡلقُ ٱ� ۡمُر

َ
گاھی  ١.]٥٤[األعراف:  ﴾ۡ�

 ید:فرما می که نیز مراد از خلق، برء و تصویر و تسویه و تقدیر است. چنان

ِيٓ ٱ﴿ ٍء َخلَۡقهُ  �َّ ۡ�َطٰي ُ�َّ َ�ۡ
َ
 .٢]٥٠[طه:  ﴾٥٠ُ�مَّ َهَدىٰ  ۥأ

ی ھا هبھره از قو ھای بیآنچه از آفریدهو زمین و ھر ھا  آسمان بدینسان 
ای  قوه متناسب با ماده و صورت وھریک  ،ھاست آن علم و اراده که در میان

ھای  دیگر سرانجام که بدو داده شد، به سوی سرانجامی جزء، که از آن و
جزء، سرانجام کل دستگاه واحد جھان آفرینش تحقق خواھد یافت، به راه 

َ�ٓ إَِ� ﴿ افتاد،
َ
� ِ ُمورُ تَِصُ�  ٱ�َّ

ُ
نیز  ھا هاز دارایان آن قو ٣.]٥٣[الشوری:  ﴾٥٣ٱۡ�

که خود را و راه خود را شناختند و خواستند، چنان کردند. لیکن  آنان
) برگزیدند و راھی بایست می حرکتی دیگر (جز آنچه کهنادانان و ستمکاران 

ی راھیان راه  مودند؛ که با ستیز جمع فرمانبرداران از خداوند و قافلهدیگر پی
ھا) روبرو  اراده ش غیر ارادی خودشان و کل گروه بیکوی دوست (اعم از بخ

که برای چنان کسانی مقرر شده بود، دچار ھایی  سرانجام پس بهشدند، 
 گشتند.

اراده مخلوقی نیست مگر اینکه اراده و با کوچک و بی بلکه از بزرگ و
که داراست سببی گردانیده، که بدان آنچه را که ھرچه  خداوند او را با

ن ﴿ ید:فرما می که چنان د.دھ می خواسته است، انجام
َ
ٓ أ َوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ

                                                           
گاه باشید که آفری« -١  ».وایی از آِن او استرفرمان ش ونآ

) را آنھا( سپس داشته، ارزانی او به را چیزی ھر آفرینش که است کسی ما پروردگار« -٢
 .»است کرده ھدایت

گاه« -٣  ».گردد می باز الله سوی به ھا کار) ھمۀ( که باشید، آ



 ۲۱   مقدمه

ُ ٱ�ََشآَء  فَلَۡم َ�ۡقُتلُوُهۡم ﴿ ید:فرما می و ١.]٢٩[التکویر:  ﴾٢٩ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَربُّ  �َّ
َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  َ ٱَ�َتلَُهۡمۚ َوَما َرَمۡيَت إِۡذ َرَمۡيَت َوَ�ِٰ�نَّ  �َّ از  ٢]١٧[األنفال:  ﴾َرَ�ٰ  �َّ

ٍء ِعنَدهُ ﴿ ایست جایی که ھرچیزی نزد وی به اندازه آن  ﴾٨بِِمۡقَدارٍ  ۥَوُ�ُّ َ�ۡ
َ�َٰ�ٰتِ ٱَوَما َخلَۡقَنا ﴿ بیھوده کاری نیستدر کارش  ٣]٨[الرعد:  �َض ٱوَ  لسَّ

َ
َوَما  ۡ�

، نه بیشتر از آنچه که خواسته است که انجام ٤]٣٨[الدخان:  ﴾٣٨بَۡيَنُهَما َ�ٰعِبِ�َ 
اراده بودن با سبب بودن گمان کرد که بادھد اسباب آفریده، نه کمتر. (نباید 

شد عزم و نیت است، از با می کلفسازگار نیست؛ زیرا آنچه که انسان بدان م
پس از زمان حال غیب است، تنھا پس از وقوع امری  ی هجایی که لحظ آن

دد، پیش از وقوع آن مکلف در میان گر می است که مراد خدا بودنش آشکار
دو احتمال مراد بودن و مراد نبودن آن از سوی خدا، در حالت انتخاب یکی 

اگرچه  د،گیر می لیف در حالت اختیار صورتاز دو احتمال قرار دارد، ادای تک
د که انسان سبب شو می پس از وقوع عزم که انتھای تکلیف است، دانسته

آنچه که  که ھر تحقق بخشیدن به مراد خدا بوده است). لیکن با وجود این
خیزد مراد خداست، ھرچه مراد خداست با حکمت و  ی انسان برمی از اراده

رویدادھا نسبی و تنھا در ارتباط با بعضی از بجاست، شربودن برخی از 

                                                           
 ».بخواھد جھانیان پروردگار آنکه مگر خواھید نمی شما و« -١

ھا  که (به سوی آن ھا را کشت. و ھنگامی ھا را نکشتید، بلکه الله آن پس شما آن« -٢
 ».خاک و سنگ) انداختی، تو نینداختی، بلکه الله انداخت

سببی بوده و فاعل حقیقی خداست، جای شکی این دو آیه در اینکه انسان تنھا  
اراده ھا  نگذاشته است. در جایی که مخلوق با اراده را این منزلت باشد، حال بی

 کنیم. نیاز از بیان است. از این رو به ذکر ھمین دو آیه اکتفا می آشکار و بی
 ».و ھر چیز نزد او مقدار معینی دارد« -٣

 ».ایم ه را که در میان آن دو است، به بازیچه نیافریدهھا و زمین و آنچ و (ما) آسمان« -٤



 والیت و امامت   ۲۲

 

انسان مکلف بدان است که با ھاست،  و مکانھا  زمان در بعضی از ھا هآفرید
اش سبب تحقق بخشیدن به چیزی شود که خداوند در تشریعش بدان  اراده

امر کرده و بدان خوشنود است، که در این صورت امر ابتالیی و تشریعی تنھا 
امر و نیز ھمچنان که شد؛ ھمچنانکه خلق از اوست؛ با می از آن خدا

 از اوست. –بخالف زعم نادانان و ستمکاران  –تسخیری و تکوینی 



 
 
 

 »والیت«

 اش با کافرین والیت خدا و مؤمنین و رابطه
این حقیقت اسالمی، شناخت ھای  ارزش گفتیم که اساس جھان بینی و

ۗ ٱوَ  ۡ�َلۡقُ ٱَ�ُ ﴿ ربانی است که: ۡمُر
َ
یم که شو می اکنون یادآور .١]٥٤[األعراف:  ﴾ۡ�
ی مخلوق  خداوند خالق آمر با پدیدهی  رابطه این حقیقت چیزی نیست جز

و برء و تصویر و تسویه و تقدیر و گرفتن  اندازه که یک طرفشای  رابطه مأمور.
ای  آفریدهھدایت و امر تسخیری ھمراه امر ابتالیی یا بدون آن، طرف دیگرش 

و حرکتی ھا  آن مشتمل بر علم و اراده یا خالی ازای  قوه با کمیت و کیفیت و
سوی سرانجامی معین با حرکت اختیاری موافق یا مخالف با ه تسخیری ب

 آن است.ھدایت تشریعی یا بدون 
 –این رابطه بنابر اشتمال آن قوه بر علم و اراده یا عدم اشتمالش بر آن و 

 وجود حرکتی اختیاری یا عدم وجود آن، به دو نوع تقسیم –در نتیجه 
با  –مثًال انسان  –ی علم و اراده ھا هدارای قوی  آفریدهی  رابطه د... وشو می

 دد: گر می خداوند نیز خود دو گونه
بصر در رؤیت آیات عالم ی  قوه کار گرفتنه کمر ھمت در ب اگر انسان

سمع در دریافتن ی  قوه قلب در معرفت ماورای آن وی  قوه شھادت و
 وھا  ارزش دو و تحویل گرفتن احکام و  کارھای آنی  زمینه راھنمایی در

مبتنی بر آن بسته، از ھای  ارزش اراده در برگزیدن جھان بینی حق وی  قوه
ریزان، در صورت لغزیدن، به خود آمده و پشیمان و از کج رفتاری خالف آن گ

                                                           
گاه باشید که آفری« -١  ».وایی از آِن او استرش و فرماننآ



 والیت و امامت   ۲۴

 

دست بردارنده و بر استقامت عزم کننده باشد... یعنی اگر از طرف او ایمان 
(= با شناخت و تسلیم، از خوف و حزن محصور بودن در ظلمات جاھلیت، به 

(= امِن در آمدِن به نور ھدایت و حرکت در صراط مستقیم رسیدن) و تقوی 
خود نگه داشتن از خالف مقتضای آن شناخت و تسلیم) تحقق یابد، به 
اقتضای امری تکوینی و سنتی ربانی، از طرف خداوند ھم اعطای سعادت در 

والیت میان وی و خدا تحقق ی  رابطه دنیا و در آخرت به وقوع پیوسته،
 دد.گر می یافته، او ولّی خدا و خدا ولّی او

عربی (که لغت قرآن است) داللت بر قرار گرفتن ولی در لغت ی  ماده(
 که حائلی در میانشان نباشد دارد (چنان  چیزی در پی چیزی دیگر در حالی

آشکار است  رد، ولی گویند).با می که به بارانی که در پی باران نخستین بھار
 از آن شد.با می دو  قرب در میان آنی  رابطه که این حالت مستلزم وجود

 دارد،ھا  آن ربط ی بین دو چیز، بستگی به جھات ذی  وع رابطهجایی که ن
گاھی قرب مکانی است و ، دشو می که ولی در آن به کار گرفتهای  رابطه

(بر  یلفظ ول«گاھی نسبی و دینی و اعتقادی و دوستی و کمکی و غیر آن. 
ور را داراست، به کمذ ی ه رابطهکدارد  یسکا ی یزیل) داللت بر چیوزن فع

رو، داماد، یمان، پیپ ه، ھمیار، ھمسایباران دوم بھار، دوستدار، دوست،  یمعن
 ».شود یار گرفته مکر آن به یسرپرست و غ

و لفظ مولی (بر وزن مفعل) که در اصل اسم مکان است و داللت بر 
د و شو می مذکور بدان تعلق گرفته و در آن مستقری  رابطه جایی دارد که

 ید).آ می سرپرست و غیر آن نیز به معنی یاری دھنده و

ۡوِ�َآَء ﴿ به بیان قرآن که:
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
ِ ٱ�  ٦٢َ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  �َّ

ِينَ ٱ ْ َ�تَُّقونَ  �َّ ْ َوَ�نُوا ىٰ ٱلَُهُم  ٦٣َءاَمُنوا ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱِ�  ۡلبُۡ�َ ِ� ٱَوِ�  �ُّ َ�  �ِخَرة



 ۲۵   »والیت«

ِۚ ٱَ�ۡبِديَل لَِ�َِ�ِٰت  ی  ھمه ،١]٦٤-٦٢[یونس:  ﴾٦٤ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ٰلَِك ُهَو  �َّ
ت از یمنین (به معنی قرآنی کلمه) در والیت خدا مشترکند، انتفاء والمؤ

در بودن  –حجت ی  اقامهدر صورت  –و تقوی وکسی برابر با انتفای ایمان 
 با خدا ضد والیت یعنی عداوت است،شان  رابطهصف کافرین و منافقین که 

از ریبش  یبقره، پس از ذکر کتاب بری  سوره که در صدر شد. چنانبا می
که باید آنگونه  قرآن) مردمی را که آن کتاب، بدیشانی  ھمه بقره یای  سوره(

ابالغ گشته است، به سه گروه متقین و کافرین و منافقین تقسیم کرده، در 
غیر متقین را کافرین یا ، نفاق فرقی نگذاشتهبین عدم تقوی و کفر یا 

پنجاه و سوم پس از ذکر سرانجام ی  آیه نملی  سوره دررد. شما می منافقین
 -السالمو ةعلیه الصال - خدا صالح ی هفرستاد کافرین از ثمود، قومگروه 

�َۡيَنا ﴿ ید:فرما می
َ
ِينَ ٱَوأ ْ َ�تَُّقونَ  �َّ ْ َوَ�نُوا ی  سوره در .٢]٥٣[النمل:  ﴾٥٣َءاَمُنوا

ِينَ ٱَوَ�َّۡيَنا ﴿ ید:فرما می ی ھمین امر باره ھجدھم نیز دری  آیه فصلت َّ� 
ْ َ�تَُّقونَ  ْ َوَ�نُوا منین را با مؤدر این دو آیه، گروه  .٣]١٨[فصلت:  ﴾١٨َءاَمُنوا

ی  ھمه د، در نتیجهکن می لیاء الله آورده است ذکرعبارتی که در تعریف او
 رد.شما می ولیاء خداامن را افراد یک امت مؤ

ولیاء الله ھستند، خداوند نیز ولّی و امنین راستین مؤی  ھمه که ھمچنان

ُ ٱ﴿ منین است:مؤی  ھمه موالی ِينَ ٱَوِ�ُّ  �َّ ْ ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن  �َّ لَُ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا  لظُّ

                                                           
گاه باشید! ھمانا دوستان الله، نه ترسی بر آن« -١ شـوند  ھا غمگـین می ھاست، و نه آن آ

 »..کردند. که ایمان آوردند، و پرھیزگاری می (ھمان) کسانی
 ».که ایمان آورده، و پرھیزگار بودند، نجات دادیمو کسانی را « -٢

 ».و کسانی را که ایمان آورده، و پرھیزگار بودند، نجات دادیم« -٣



 والیت و امامت   ۲۶

 

ُ ٱوَ ﴿ ...١]٢٥٧[البقرة:  ﴾�ُّورِ� ٱإَِ�   ...٢]٦٨[آل عمران:  ﴾٦٨لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوِ�ُّ  �َّ

ُ ٱوَ ﴿ نَّ ﴿ .٣]١٩[الجاثیة:  ﴾١٩لُۡمتَّقِ�َ ٱَوِ�ُّ  �َّ
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ ِينَ ٱَمۡوَ�  �َّ َّ�  ْ  ﴾َءاَمُنوا

 .٤]١١[محمد: 
که با ایمان نیستند  جایی که منشأ والیت ایمان و تقوی است، آنان از آن
حجت و به ی  اقامهنداشته، پس از ای  رابطه حجت با خدای  اقامهپیش از 

صف کافرین یا منافقین (که ایشان نیز کافر و بلکه بدترین کافرانند) در 

َوقَاَل ﴿ ید:فرما می که آمدن، اعداء وی بوده، او نیز عدو ایشان است. چنان
ِينَ ٱ ْ لَِ�َٰذا  �َّ ْ َ� �َۡسَمُعوا ْ ٱوَ  ۡلُقۡرَءانِ ٱَ�َفُروا  ٢٦َ�ۡغلُِبونَ  �ِيهِ لََعلَُّ�مۡ  ۡلَغۡوا

ِينَ ٱفَلَُنِذيَقنَّ  َّ�  
َ
ۡسَوأ

َ
ْ َعَذاٗبا َشِديٗدا َوَ�َۡجزَِ�نَُّهۡم أ ِيٱَ�َفُروا َ�نُواْ  �َّ

ۡعَدآءِ  ٢٧َ�ۡعَملُونَ 
َ
ِ ٱَ�ٰلَِك َجَزآُء أ ۖ ٱ �َّ ۢ بَِما َ�نُواْ  ۡ�ُۡ�ِ ٱلَُهۡم �ِيَها َداُر  �َّاُر َجَزآَء

ِ ﴿ ید:فرما می و ٥]٢٨-٢٦[فصلت:  ﴾٢٨َ�ٰتَِنا َ�َۡحُدونَ � َّ ِ�ّ � َمن َ�َن َعُدّوٗ
َ ٱوَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل فَإِنَّ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  [البقرة:  ﴾٩٨َعُدّوٞ لِّلَۡ�ٰفِرِ�نَ  �َّ

                                                           
ھا به سوی  ھا را از تاریکی اند، آن الله یاور و (سر پرست) کسانی است که ایمان آورده« -١

 ».برد نور بیرون می
 ».و الله یاور و ولی مؤمنان است« -٢

 ».له یاور پر ھیزگاران استو ال« -٣

 ».این بدان سبب است که الله یاور (و موالی) کسانی است که ایمان آوردند« -٤

به این قرآن گوش فرا ندھید، و در (ھنگام تالوت) «که کافر شدند گفتند:  و کسانی« -٥
پس یقینًا کسانی ». * آن جنجال کنید (و سخنان بیھوده بگویید) شاید پیروز گردید

که  ھا را به (خاطر) بدترین اعمالی چشانیم، و آن ه کافر شدند، عذاب سختی میرا ک
 ».دھیم دادند، کیفر می انجام می



 ۲۷   »والیت«

١]٩٨. 

 فروع دو اصل یاد شده
عداوت در ی  رابطه منین ووالیت در میان خدا و مؤی  رابطه از دو اصل

 د: شو می بین او و کافرین، فروعی به شرح زیر ناشی
منین به یک آمر و اشتراکشان در والیت یک خداوند بدان وابستگی مؤ

اضافه بر این در  گونه که تبیین شد، مستلزم وابستگیشان به یکدیگر است.
بر دیگران ھریک  ید، برایآ می شریعتی که از طرف وی برای ھدایتشان

دد، که این نیز مستلزم گر می ای دیگران واجباتی مقرربرھریک  حقوقی و بر
و ء منین اولیامؤی  ھمه شد. بدین گونهبا می در میان ایشانای  رابطه ثبوت

که ولی و موالی  منی از ایندند و ھیچ مؤگر می موالی (جمع مولی) یکدیگر
منی لی وی باشند مستثنی نیست. تنھا مؤدیگران بوده و ایشان اولیاء و موا

والیتش بر دیگران صورت خاصی داشته و بدین سبب در این زمینه از وی  که
اش بر  است که منزلت ویژه ج در قرآن نام برده شده است، محمد رسول الله

کسی پوشیده نیست. اگر در غیر قرآن از کسی در این زمینه نام برده شده 
زیرا این  باشد، از آن جھت نیست که نام برده والیت خاصی بر دیگران دارد.

امر تنھا در صورتی است که جز نبوت و رسالت منزلتی که امکان رسیدن 
ی بعضی از ایشان بوده،  منین وجود نداشته و ویژهمؤی  ھمه بدان برای

 آن بعض با دیگران فوقی  رابطه وجود داشته باشد، که در این صورت
لیکن چنان منزلتی وجود ندارد، پس  منین با یکدیگر است.سایر مؤی  رابطه

                                                           
که دشمن الله و فرشتگان و پیامبران او، و جبرئیل و میکائیل باشد، پس  کسی« -١

 ».بدرستی که الله دشمن کافران است



 والیت و امامت   ۲۸

 

من ین توافق ظاھر و باطن آن شخص و مؤمقصود از چنان نام بردنی تنھا تبی
 .١خالف آن از قلوب دیگران است راستین بودنش و دفع ھرگونه توھمی بر

، از روی عدم اند کردهتفسیر قرآن کار ی  زمینه اری از کسانی که دری(بس
ھای آیه و روند گفتار و  ت و نظم جمله بندیدقت در معانی بعضی از مفردا

مورد بحث در ی  زمینه موضوع مورد بحث سوره و غفلت از آیات وارده در
شدن به روایاتی ساختگی و  ھای قرآن از یک سو و فریفته سایر سوره

 بیست و سوم از شوری را کهی  آیه ھای مغرضانه از سویی دیگر، جوسازی

ِ َ�ٰلَِك ﴿ ید:فرما می ُ  يٱ�َّ ُ يُبَّ�ِ ِينَ ِعَباَدهُ  ٱ�َّ ٰلَِ�ِٰت� َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ٱ�َّ قُل  ٱل�َّ
 �ۡ

َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ �َّ

َ
ةَ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ِ�  ٱلَۡمَودَّ خالف مراد  بر ]٢٣[الشوری:  ﴾ٱلُۡقۡرَ�ٰ

فرمان داده است که به ج  خدا به پیامرش ؛خدا حمل کرده، گفته اند که
م مزدی جز محبت و رسان می ه که به شماچبگوید که: در برابر آنمنین مؤ

که این معنی نه   در حالی !مخواھ نمی آرزوی خیر برای خویشاوندانم از شما
مشتمل بر آن و روند گفتار آیات و موضوع سوره ی  آیه قربی وی  کلمهبا 

ی دیگر؛ زیرا لفظ ھا هسازگار است، نه با آیات وارده در این زمینه در سور
و  به معنی نزدیکی است (ق، ر، ب) بوده،ی  مادهقربی مصدری از مصادر 

داعی به راه خدا  دفع شبھات از دعوت وی  زمینه مشتمل بر آن در ی آیه
د، آیات پیش و پس از آن ھمچون سایر آیات سوره در تبیین گوی می سخن

ان و ایضاح نتایج صراط مستقیم و دعوت بدان و سرانجام استجابه کنندگ

ٓ ﴿ ی جملهپیمودن راه شرک و سرانجام مشرکین و متعلقات آن است و  قُل �َّ
 �ۡ

َ
ۡجًرا إِ�َّ  َٔ أ

َ
ةَ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ِ�  ٱلَۡمَودَّ را  ج فرمانی است که پیامبر خدا ﴾ٱلُۡقۡرَ�ٰ

                                                           
نتُ مَوال«ی  اشاره به این است که گفته -١ ن كُ والهُ مَ لِیٌّ مَ عَ نسبت  ج که به پیامبر خدا »هُ فَ

 داده شده است، به فرض ثبوتش، بیانگر چیز جدیدی نیست.



 ۲۹   »والیت«

 گرداند که به ابالغ این امر به مدعوین مکلف می –و نیز ھر داعی دیگری را  –
که ایشان دوست داشته  د، مزدی جز اینرسان می وی در برابر آنچه بدیشان

د (این استثناء خواھ نمی باشند و آرزو کنند که به خدا نزدیک شوند از ایشان
برای مبالغه در نفی خواستن ھرگونه مزدی از مدعوین است، یعنی از شما 

شتن و آرزو م، لیکن اگر دوست داخواھ نمی چیزی که در حقیقت اجر باشد
 کردن مذکور را اجر بنامیم در آن صورت و تنھا در آن صورت است که

م. به عبارتی دیگر از آن جھت که خواھ می ن گفت که از شما اجریتوا می
م، اگر اصراری بر اقتضای ذکر اجری در این خواھ نمی اجری حقیقی از شما

ه و جز برای که در حقیقت اجر نبود –زمینه ھست، چیزی جز امر یاد شده 
  یابم که آن را اجر بنامم). نمی –خود شما نیست 

قُۡل َمآ ﴿ ید:فرما می فرقانی  سوره ھفتم از و پنجاهی  آیه که در چنان
 �ۡ

َ
ن َ�تَِّخَذ إَِ�ٰ َرّ�ِهِ  َٔ أ

َ
ۡجٍر إِ�َّ َمن َشآَء أ

َ
[الفرقان:  ﴾٥٧َسبِيٗ�  ۦلُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

فرمان داده  ج د در این آیه به پیامبر خداشو می که مالحظه چنان .١]٥٧
م ھیچ رسان می شده است که به مدعوین بگوید که: در برابر آنچه که به شما

که کسی بخواھد که به سوی خداوندش راھی  م مگر اینخواھ نمی مزدی
که در حقیقت برای خود شما و نه برای  –اتخاذ کند، یعنی جز این خواستن 

م (در این آیه به جای دوست داشتن و آرزو خواھ مین مزدی –من است 
شوری آورده شده است)، ی  سوره ی آیه کردن نزدیک شدن به خدا (که در

ه با آن جز در لفظ فرقی سوی خداوند آمده است، که خواستن اتخاذ راھی ب
فرقان ی  آیه و اتحاد آن با مراد از شوریی  آیه پس از اینکه مراد از ندارد).

قُۡل َما ﴿ ید:فرما می سبأ کهی  سوره چھل و ھفتم ازی  آیه مراد از روشن شد،
                                                           

که  طلبم، مگر کسی گونه مزدی از شما نمی من در برابر (تبلیغ) آن ھیچ«بگو:  -١
 ».بخواھد راھی به سوی پروردگارش برگزیند



 والیت و امامت   ۳۰

 

ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ 
َ
ۡجرٖ َ�ُهَو لَُ�ۡمۖ إِۡن أ

َ
ۡ�ُُ�م ّمِۡن أ

َ
ِۖ َس� ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ وَُهَو َ�َ
علیھم  –با سایر پیامبران  ج عدم مخالفت پیامبر خدا .١]٤٧[سبأ:  ﴾٤٧َشِهيدٞ 

ۡ� ﴿ که شعارشان–السالم الصلوات و
َ
ۡجرَِي إِ�َّ  َٔ َوَمآ أ

َ
ۡجٍر� إِۡن أ

َ
لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

ٰ َرّبِ  شعراء رجوع شود) بوده ی  سوره (به ]١٠٩[الشعراء:  ﴾١٠٩ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َ�َ
که  د. با این توضیح جایی برای گمان اینشو می است نیز، روشن

 –که  –رضی الله عنھن  –(جز ھمسران گرامیش  ج خویشاوندان پیامبر خدا
ای بر سایر  آمد) حقوق ویژهی منزلتشان خواھد  باره بحث در –إن شاء الله 

 .٢ندما نمی منین دارندمؤ
یک آمر و اتباع شریعت وی، مستلزم  که اشتراک در والیت ھمچنان

منین است، اتفاق در عداوت وی و اشتراک والیت در میان مؤی  رابطه ثبوت
غیر او و ھمگامی در اتباع دینی ناشی از اھواء نیز، در دادن حق امر به 

که در رأس ایشان  –والیت در میان کافرین و منافقین ی  رابطه مستلزم ثبوت

                                                           
ام؛ پس آن برای خود شما باد، پاداش  که از شما خواسته ای پیامبر!) بگو: ھر مزدی«( -١

 ».ی) الله است، و او بر ھمه چیز گواه است من تنھا بر (عھده
دقت در معانی مفردات و نظم جمله بندی آیات و روند گفتار و موضوع مورد بحث  -٣

ھای مختلف و قرآن  ھا در سوره ای از زمینه ھا و توجه به آیات وارده در ھر زمینه سوره
ر روایات و نه تابع آن ھا گردانیدن و در شناخت ھدایت ربانی خود را از پناه را حاکم ب

نیاز دانستن، از اصول واجب الرعایت در تفسیر  بردن به این روایت و آن روایت بی
ھایی بزرگ از  قرآن است. رعایت نکردن این اصول، منشأ خطاھایی فراوان و لغزش

فسیر قرآن شده است. با توجه به تبیینات ی ت سوی بسیاری از کارکنندگان در زمینه
مربوط به آیات مورد بحث در این کتابچه و مراجعه به آنچه در تفاسیر متداول در 

ی بسیاری از این آیات،  گردد که، سخن در باره تفسیر آنھا آورده شده است معلوم می
اساس ھا و خطاھای یاد شده بوده است. امید است که تبیینات ما بر  میدان لغزش

 رعایت این اصول باشد.



 ۳۱   »والیت«

ھا (= مدعیان حق امری تسخیری به طور مستقیم  ابلیس و ذریتش و طاغوت
 شد.با می –یا غیر مستقیم یا امری ابتالیی) قرار دارند 

ۡوِ�َآُء  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿ ید:فرما می امر اولی  باره در
َ
َ�ۡعُضُهۡم أ

ِ ﴿ (بعضھم... بعض به معنی یکدیگر است). ﴾َ�ۡعٖض�  ُمُروَن ب
ۡ
 لَۡمۡعُروِف ٱيَأ

لَٰوةَ ٱَو�ُقِيُموَن  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ َ ٱَوُ�ِطيُعوَن  لزَّ َّ� 
ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ١.]٧١[التوبة:  ﴾ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ۡمَ�ٰلِِهۡم  �َّ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا َءاَمُنوا

نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ِ ٱَوأ (در پیشاپیش دارندگان این اوصاف سازندگان سبب  ﴾�َّ

ِينَ ٱوَ ﴿ نزول این آیه یعنی سابقین از مھاجرین قرار دارند) َّ�  ْ ٓوا نََ�ُ  ﴾َءاَوواْ وَّ
اوصاف پیش از ھرکس دیگری بر یاوران گروه نخستین یعنی سابقین از (این 

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� ﴿ انصار منطبق است)
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡعُضُهۡم أ

ُ
َما ﴿ ٢.]٧٢[األنفال:  ﴾أ إِ�َّ

ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ  َكٰوةَ لزَّ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ
این آیه پس از این توضیحی ی  باره (در .٣]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ 

 جرسول اللهی  ویژهجا اشاره به والیت  خواھد آمد، مقصود از آوردنش در این

                                                           
و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان (و یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نھی از « -١

پردازند، و الله و پیامبرش را  دارند، و زکات را می میبرپا  کنند، و نماز را منکر می
گمان  یدھد، ب ھا را مورد رحمت قرار می کنند، اینانند که الله به زودی آن اطاعت می

 ».الله پیروزمند حکیم است
ھایشان در راه الله  که ایمان آوردند، و ھجرت کردند، و با اموال و جان ھمانا کسانی« -٢

که (ایشان را) پناه دادند و یاری نمودند، اینان یاران (و  جھاد نمودند، و کسانی
 ».دوستدار) یکدیگرند

 اند، (ھمان) ھا که ایمان آورده آن یار و ولی شما تنھا الله است، و پیامبراش و« -٣
 ».دھند با خشوع و فروتنی زکات را می دارند و آنان میبرپا  که نماز را کسانی
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َ ٱ�ن تََ�َٰهَرا َعلَۡيهِ فَإِنَّ ﴿ شد).با می  (ضمیر مواله به النبی در ﴾ُهَو َمۡولَٮٰهُ  �َّ

(اصل ترکیب  ١﴾لُۡمۡؤمِنَِ�ۖ ٱوَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح ﴿ د)گرد میاز این برپیش ی  آیه
شد، آنچه که موجب حذف موصوف و استعمال با می منون الصالحونؤالم

ی  صفت به صورت اسم جنس مشتمل بر ابھام مقتضی تبیین از طریق اضافه
ام به وصف صالح است. پس صالح المؤمنین به معنی بیانیه گشته، اھتم

 از ایشان که در این زمینه دارای صالح استھرکس  منین یعنیصالح از مؤ
 ھیچ دلیلی بر اختصاص این وصف به فرد معینی وجود ندارد). شد وبا می

ھمچون  -منین است، ایشان نیز ولی مؤ ج که پیامبر خدا پس ھمچنان
 موالیان او ھستند. -خدا و جبریل 

ِينَ ٱوَ ﴿ ید:فرما می امر دومی  باره در ۡوِ�َآُء َ�ۡعٍض�  �َّ
َ
ْ َ�ۡعُضُهۡم أ  ﴾َ�َفُروا

ِ ٱتَ ﴿ .٢]٧٣[األنفال:  َمٖ� ّمِن َ�ۡبلَِك فََز�ََّن لَُهُم  �َّ
ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ رَۡسۡلَنا

َ
ۡيَ�ٰنُ ٱلََقۡد أ  لشَّ

ۡعَ�ٰلَُهۡم َ�ُهَو َوِ�ُُّهُم 
َ
ِ�مٞ  ۡ�َۡومَ ٱأ

َ
إِنَّا َجَعۡلَنا ﴿ .٣]٦٣[النحل:  ﴾٦٣َولَُهۡم َعَذاٌب أ

َ�ِٰط�َ ٱ ِيَن َ� يُۡؤِمُنونَ  لشَّ ۡوِ�َآَء لِ�َّ
َ
ِينَ ٱوَ ﴿ .٤]٢٧[األعراف:  ﴾٢٧أ َ�َفُرٓواْ  �َّ

                                                           
 و( یاور الله که) بدانید( پس شوید) متفق( ھمدست او علیه بر نفر دو شما اگر و« -١

 ]٤[تحریم: ». مؤمنان از شایسته مردمان و جبرئیل) نیز( و اوست،) موالی
 ».که کافر شدند، دوستدار (و یاور) یکدیگرند و کسانی« -٢

ھای پیش از تو (پیامبرانی) فرستادیم،  ای پیامبر!) به الله سوگند که به سوی امت«( -٣
ھا بیاراست، لذا امروز او دوست (و یاور) شان  شان را برای آن پس شیطان اعمال

 ».ھاست است، و عذاب دردناکی برای آن
 ».آورند را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی ھا طانبراستی ما شی« -٤



 ۳۳   »والیت«

ۡوِ�َآؤُُهُم 
َ
ُٰغوُت ٱأ لَُ�ِٰت� ٱإَِ�  �ُّورِ ٱُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن  ل�َّ  ١.]٢٥٧[البقرة:  ﴾لظُّ

ِينَ ٱوَ ﴿ ُٰغوتِ ٱَ�َفُرواْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل  �َّ ۡوِ�َآَء  ل�َّ
َ
ۡيَ�ِٰن� ٱفََ�ٰتِلُٓواْ أ إِنَّ َكۡيَد  لشَّ

ۡيَ�ٰنِ ٱ  .٢]٧٦[النساء:  ﴾٧٦َ�َن َضعِيًفا لشَّ
*  * * 

عداء ابعضی دیگر از فروع ناشی از دو اصل مذکور، عداوت و تبری میان 
معرفت خدای  –که گفته شد  چنان –لیاء واولیاء الله است. زیرا والیت االله و 

تسلیم قلبی و خود نگه داشتن از حرکت بر خالف مقتضای آن  ،خالق آمر
ھواء کافرین است که اناسازگار بودن این امر با  شد.با می معرفت و تسلیم

د. پس ضروری است که دار میکبار و فجور و عداوت با خدا واتایشان را به اس
من و متقی وی را نیز دشمن بوده و ولیاء مؤادشمنان مستکبر و فاجر خدا، 

من بودن و استقامت بر بلکه شرط مؤ –بایسته ھمچنین  دشمن شمارند.
نیز، از دشمنان خدا و خود بیزار و بری  منیناست که مؤ –صراط مستقیم 

اء الله والیت ناشی از جھت گونه که اعد بوده و ایشان را دشمن گیرند. ھمان

ِ ّمِن ُدوِن ﴿ خدا را نپذیرفته، و اولیاءشان (= از جھتی غیر جھت خدا) و  ﴾ٱ�َّ
 اند) نه خدا و اولیائش (که از سوی خدا حق والیت برای یکدیگر را دریافته

شند، ایشان نیز تنھا والیت ناشی از جھت خدا را (که والیت خدا و با می

ِ ّمِن ُدوِن ﴿ است) پذیرفته ومنین و مؤ ج پیامبر   ولّیی نداشته باشند. ﴾ٱ�َّ

                                                           
ھا طاغوت است که آنان را از نور، به  که کافر شدند یاور و سر پرست آن و کسانی« -١

 ».برد ھا بیرون می سوی تاریکی
کنند، و آنان که کافرند در راه طاغوت  اند در راه الله پیکار می که ایمان آورده کسانی« -٢

، پس شما با یاران شیطان پیکار کنید، قطعًا نیرنگ کنند میشیطان) پیکار (= بت و 
 ».(و نقشه) شیطان ضعیف است



 والیت و امامت   ۳۴

 

ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ ﴿ ید:فرما می که چنان بِ�ٞ  لشَّ �َ�ِٰن َعُدّوٞ مُّ  .١]٥[یوسف:  ﴾٥لِۡ�ِ

َ�َتتَِّخُذونَهُ ﴿
َ
ۢۚ� ۥٓ َوذُّرِ�ََّتهُ  ۥأ ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِ� وَُهۡم لَُ�ۡم َعُدوُّ

َ
 ٢.]٥٠[الکهف:  ﴾أ

بِيٗنا ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱإِنَّ ﴿ � مُّ ْ لَُ�ۡم َعُدّوٗ ۡيَ�ٰنَ ٱإِنَّ ﴿. ٣]١٠١[النساء:  ﴾١٠١َ�نُوا  لشَّ
ُِذوهُ ٱلَُ�ۡم َعُدّوٞ فَ  َّ�  ۚ� َ َ�ُ ﴿ ٤.]٦[فاطر:  ﴾َعُدوًّ ا تَبَ�َّ نَّهُ  ۥٓ فَلَمَّ

َ
  ۥ�

َ
ِ َ�َ�َّأ َّ َعُدّوٞ ّ�ِ

ُ ٱفَ ﴿ ٥.]١١٤[التوبة:  ﴾ِمۡنهُۚ  ِ ﴿ ٦.]٩[الشوری:  ﴾لَۡوِ�ُّ ٱُهَو  �َّ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب َوِ�ّٗا َوَ�َ�ٰ  �َّ
 ِ ِ ٱب   ٧.]٤٥[النساء:  ﴾٤٥نَِصٗ�� �َّ

نند بپذیرند. فروع آن توا می منین تنھا والیت خدا و فروع آن راپس مؤ
 ید:فرما می که منین نیست. چنانو والیت مؤ جچیزی جز والیت رسول الله 

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ ٱإِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ
َكٰوةَ ٱ این آیه پس از این توضیحی ی  باره(در .٨]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ

                                                           
 ». .گمان شیطان برای انسان دشمن آشکار است.. بی« -١

ھا دشمن شما  که آن گیرید، در حالی آیا او و فرزندانش به جای من دوستان خود می« -٢
 »..دارند..ھستند؟! ستمکاران چه جایگزین بدی 

 ».زیرا کافران، برای شما دشمن آشکاری ھستند« -٣

 ».مسلما شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن گیرید« -٤

 »پس چون برای او آشکار شد که او دشمن الله است؛ از او بیزاری جست« -٥

 ».که الله فقط کارساز (و دوست حقیقی) است در حالی« -٦

 ».[شما] باشد، و کافی است که خدا یاور [شما] باشدکافی است که خدا سرپرست « -٧

 اند، (ھمان) ھا که ایمان آورده یار و ولی شما تنھا الله است، و پیامبراش و آن« -٨
 ».دھند با خشوع و فروتنی زکات را می دارند و آنان که نماز را برپا می کسانی



 ۳۵   »والیت«

ِ ٱَوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن ﴿ خواھد آمد). ٖ َوَ� نَِص�ٍ  �َّ  ١.]١٠٧[البقرة:  ﴾١٠٧ِمن َوِ�ّ

ۡيَ�ٰنَ ٱَوَمن َ�تَِّخِذ ﴿ ِ ٱَوِ�ّٗا ّمِن ُدوِن  لشَّ بِيٗنا �َّ اٗنا مُّ  ﴾١١٩َ�َقۡد َخِ�َ ُخۡ�َ
َها ﴿ ٢.]١١٩[النساء:  ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ۡوِ�َآَء  �َّ

َ
ْ َعُدّوِي وََعُدوَُّ�ۡم أ ْ َ� َ�تَِّخُذوا َءاَمُنوا

 ِ ةِ ٱتُۡلُقوَن إَِ�ِۡهم ب ْ بِمَ  لَۡمَودَّ  لرَُّسوَل ٱُ�ۡرُِجوَن  ۡ�َقِّ ٱا َجآَءُ�م ّمَِن َوقَۡد َ�َفُروا
 ِ  ب

ْ ن تُۡؤِمُنوا
َ
ِ ٱ�يَّاُ�ۡم أ  بۡتَِغآءَ ٱِجَ�ٰٗدا ِ� َسبِيِ� وَ  رَۡجُتمۡ َرّ�ُِ�ۡم إِن ُكنُتۡم خَ  �َّ

 ِ وَن إَِ�ِۡهم ب ُّ�ُِ� � ِ ٱَمۡرَضاِ� ة عۡ  لَۡمَودَّ
َ
ۡخَفۡيُتۡم َوَمآ أ

َ
ۡعلَُم بَِمآ أ

َ
نَا۠ أ

َ
لَنُتۡمۚ َوَمن َ�ۡفَعلُۡه َو�

بِيلِ ٱِمنُ�ۡم َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء  (پس دشمنان خدا و خود  ٣]١[الممتحنة:  ﴾١لسَّ
 را اولیاء قرار دادن خروج از راه راست است).

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ۡوِ�َآَءۘ َ�ۡعُضُهۡم  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنوا

َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
(پس پذیرفتن والیت کافرین  ﴾ِمۡنُهۡمۗ  ۥأ

منین و ی قرآنی این کلمات) خروج از صف مؤو ظالمین و فاسقین (به معان

                                                           
 ».سرپرست و یاوری برای شما نیست اللهو جز « -١

شیطان را به جای الله ولی و دوست خود بگیرد، قطعًا زیانی آشکار  و ھر کس« -٢
 ».است کرده

اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که با  که ایمان آورده ای کسانی« -٣
ھا به آنچه از حق برای شما آمده کافر  که آن افکنید، در حالی ھا طرح دوستی می آن

آوردن به الله که پروردگارتان است (از  به خاطر ایماناند، و رسول الله و شما را  شده
اید) و  کنند، اگر شما برای جھاد در راه من (بیرون آمده شھر و دیارتان) بیرون می

ھا برقرار نکنید) شما  اید (ھرگز پیوند دوستی با آن برای خشنودی من ھجرت کرده
من به آنچه که پنھان که  کنید در حالی ھا پیوند دوستی برقرار می پنھانی با آن

سازید داناترم. و ھرکس از شما چنین (کاری) کند  دارید و آنچه که آشکار می می
 ».یقینًا راه راست را گم کرده است



 والیت و امامت   ۳۶

 

َ ٱإِنَّ ﴿ عداء الله است).اپیوستن به  ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ [المائدة:  ﴾٥١ل�َّ

 (و اتخاذ اولیاء از ایشان ظلم (به معنی قرآنی کلمه) است). ١]٥١

ِينَ ٱَ�َ�َى ﴿ ن تُِصيبَنَا  �َّ
َ
َرٞض �َُ�ٰرُِعوَن �ِيِهۡم َ�ُقولُوَن َ�َۡ�ٰٓ أ ِ� قُلُو�ِِهم مَّ

 ۚٞ  (پس در اثر باک داشتن از گردش چرخ روزگار در ٢]٥٢[المائدة:  ﴾َدآ�َِرة
 اکتساب والیت کافرین شتافتن، ناشی از بیماری قلب است).

ُ ٱَ�َعَ� ﴿ َّ�  ِ ِ�َ ب
ۡ
ن يَأ

َ
ِ  لَۡفۡتحِ ٱأ ۡمرٖ ّمِۡن ِعنِده

َ
ۡو أ

َ
واْ  ۦأ ُّ�َ

َ
ٓ أ ٰ َما َ�ُيۡصبُِحواْ َ�َ

نُفِسهِۡم َ�ِٰدِم�َ 
َ
ِينَ ٱَو�َُقوُل  ٥٢ِ�ٓ أ ُؤَ�ٓءِ  �َّ ٰٓ�َ

َ
ْ أ ِينَ ٱَءاَمُنٓوا ۡقَسُمو �َّ

َ
ِ أ ْ ب ِ ٱا َجۡهَد  �َّ

ُهۡم لََمَعُ�مۚۡ  يَۡ�ٰنِِهۡم إِ�َّ
َ
 .]٥٣-٥٢[المائدة:  ﴾�

 ند؟!)گیر می اند کسانی که دیگران را اولیاء خود مومنین(و چگونه با 

ْ َ�ِٰ�ِ�نَ ﴿ ۡصَبُحوا
َ
ۡعَ�ٰلُُهۡم فَأ

َ
َها  ٥٣َحبَِطۡت أ ُّ�

َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ َمن يَۡرتَدَّ  ٱ�َّ َءاَمُنوا

 (یعنی کافرین را اولیاء گرفتن، از دین برگشتن است) ﴾ۦِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ 

﴿ �ِ
ۡ
ُ فََسوَۡف يَأ  (یعنی در میان خدا و ایشان ﴾ۥٓ بَِقۡو�ٖ ُ�ِبُُّهۡم َو�ُِحبُّونَهُ  ٱ�َّ

ذِلٍَّة َ�َ ﴿ والیت ھست)؛ی  رابطه
َ
اولیاء یکدیگر نیز (و در نتیجه  ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

ٍ� َ�َ ﴿ ھستند)؛ ِعزَّ
َ
يَُ�ِٰهُدوَن ِ� ﴿ اند)، (و با کافرین در عداوت ﴾ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ أ

ِ َسبِيِل  (ستیزگران با یھود و نصاری و برگشتگان  ﴾َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ��  ٱ�َّ
یامبر از دین (اعم از برگشتگان از طریق پذیرفتن والیت کافرین در زمان پ

                                                           
که ایمان آوردید! یھود و نصاری را به دوستی بر نگزینید، آنان دوستان  ای کسانی« -١

ھا ھستند، ھمانا الله گروه  آن ھا دوستی کنند، از که از شما با آن یکدیگرند، و کسانی
 ».کند ستمکار را ھدایت نمی

بینی که در (دوستی  بیماری (= نفاق) است می ھای شان پس کسانی را که در دل« -٢
 ».می ترسیم که آسیبی به ما برسد«گویند:  شتابتند (و) می با) آنان می



 ۳۷   »والیت«

) س، و برگشتگان از طریق منع زکات و غیر آن در زمان ابوبکر صدیقجخدا 
اند. پس از ایشان تا روز قیامت نیز، پس از ھر  نخستین دارندگان این اوصاف

ِ َ�ٰلَِك فَۡضُل ﴿ یند).آ می ارتدادی، قومی بدین اوصاف يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۚ  ٱ�َّ
ُ وَ   .١]٥٤لمائدة:[ا ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيمٌ  ٱ�َّ

َما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ُ إِ�َّ ِينَ وَ  ۥَورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ اّنما ی  کلمه( ]٥٥[المائدة:  ﴾َءاَمُنوا
برای حصر، یعنی اثبات وصفی برای بعضی و نفیش از دیگران است. یعنی 

 –ھستند و نه یھود و نصاری منین اولیاء شما و مؤ جاش  تنھا خدا و فرستاده

 ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ إِنَّ ﴿ ،کافرانند –یھود و نصاری  –زیرا ایشان  –منان و دیگر غیر مؤ
بِيٗنا � مُّ منین مؤی  ھمه مراد از الذین آمنوا .]١٠١[النساء:  ﴾١٠١َ�نُواْ لَُ�ۡم َعُدّوٗ

ۡوِ�َآُء  ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت وَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ وَ ﴿ ید:فرما می گونه که است، ھمان
َ
َ�ۡعُضُهۡم أ

رسوله وسائر كل واحد منكم اهللا و إنام ويلّ « ، و اصل عبارت]٧١[التوبة:  ﴾َ�ۡعٖض� 

ِينَ ﴿ عدول از آن ناشی از قصد ایجاز است، ،بوده »منواآالذين  يُقِيُموَن  ٱ�َّ

                                                           
رای مسلمانان) پس نزدیک است که الله پیروزی یا چیزی (دیگر) از سوی خود (ب« -١

پیش آورد، آنگاه (این افراد) از آنچه در دل خود پنھان داشتند، پشیمان گردند. * و 
(= منافقان) ھمان کسانی ھستند که  ھا آیا این«گویند:  اند می ھای که ایمان آورده آن

شان تباه  اعمال» کردند، که آنان با شما ھستند؟! با نھایت تأکید به الله سوگند یاد می
اید! ھر کس از شما که از دین خود  که ایمان آورده ، و زیانکار شدند. * ای کسانیشد

ھا را دوست  آورد که آن رساند) الله بزودی گروھی را می برگردد (به الله زیانی نمی
ھا (نیز) او را دوست دارند، (آنان) در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران  دارد و آن

کنند و از سرزنش ھیچ سرزنش  ز ھستند، در راه الله جھاد میسر سخت و گردان فرا
دھد، و الله  ھراسند، این فضل الله است که به ھر کس بخواھد می ای نمی کننده

 ».گشایشگر داناست
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لَٰوةَ  معنی  داشتن، آنھم از قیام بهیقیمون از مصدر اقامه به معنی بپا( ﴾ٱلصَّ
اموری که ی  ھمه تحقق بخشیدن بهداشتن نماز، مراد از بپااستن است، بپاخ

نماز نیست، یعنی رعایت شروط و ارکان و حضور قلب ھا  آ نماز بدون یکی از
شد. این امر از آن جھت اقامه نام با میھا  آن و خشوع و اجتناب از مناقضات

ی افتادن نماز از آن جانب از امور نام برده، به منزلهھریک  گرفته که نبودن

َكٰوةَ َن َوُ�ۡؤتُو﴿ است)، (زکات در اصل به معنی نمّو و فزونی یافتن است،  ﴾ٱلزَّ
د با لفظ شو می از آن جھت از مازاد بر احتیاجی که به مستحقینش داده

 زکات تعبیر شده که دادن آن سبب فزونی یافتن فضایل است).

(رکوع در لغت به معنی خمیدن است و گاھی ھم  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿
ی  کلمهشد. با می ی آن است مراد از آن فروتنی و خشوعی که خمیدن نشانه

حالت  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ ی جملهراکعون در آیه به ھمین معنی است و 

ِينَ ٱ﴿ ی منزلهه د و بکن می دارندگان نماز و دھندگان زکات را بیانبپا ُهۡم  �َّ
ِينَ ٱوَ ﴿ و ]٢[المؤمنون:  ﴾٢ِ� َصَ�تِِهۡم َ�ِٰشُعونَ  قُلُوُ�ُهۡم  �َّ ْ وَّ ٓ َءاتَوا يُۡؤتُوَن َما

ُهۡم إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم َ�ِٰجُعونَ  َّ�
َ
(=  باشد(ذکر رکوع می ١]٦٠[المؤمنون:  ﴾٦٠وَِجلٌَة �

يُقِيُموَن  ی نماز پس از اشاره بدان در خشوع) در بیان حال بپادارنده
لَٰوةَ ٱ  ، ناشی از اھتمام است).﴾لصَّ

داشتن نماز و دادن زکات در حال خشوع از این دو وصف یعنی بپا
منین راستین و دو گام نخستین در طریق مؤی  ھمه اوصاف ضروری

منین است. ی مؤبرابر با نبودن از زمرهھا  آن ازھریک  عبودیت بوده، انتفای

                                                           
 ھای شان دھند، و (با این حال) دل که (در راه الله) آنچه را باید بدھند، می و کسانی« -١

 ».گردند شان باز می به سوی پروردگارگمان آنان  بیمناک است، که بی



 ۳۹   »والیت«

 بقره یای  سورهبری از ریب ( بقره پس از ذکر کتابی  سوره که صدر چنان
که باید ابالغ شده آنگونه  قرآن)، مردمی را که آن کتاب بدیشانی  ھمه

منین راستین) و کافرین و منافقین تقسیم و به سه گروه: متقین (مؤاست، 

يُقِيُموَن  د (درکن می ھمین دو وصف را در بیان ارکان متقی بودن ذکر
لَٰوةَ  ، بلکه نماز بدون ھست –که گفتیم  چنان –از نماشاره به خشوع در  ﴾ٱلصَّ

خشوع چیزی نیست که در مقام وصف متقین آورده شود، با وجود آن ذکر 

ا َرَزۡقَ�ُٰهمۡ ﴿ رکوع یا خشوع ضروری نیست. در نیز که یادآور مالک رزق  ﴾ِممَّ
و مستخَلف بودن انسان و مقید بودنش در تصرف در مال خدا است، ھمین 

 دارد).اشاره وجود 
توبه امر به دست برداشتن از کشتار مشرکین و اعالم اخوت ی  سوره در

منین را، مشروط به بازگشتن از شرک به توحید و دینی در میان ایشان و مؤ

ْ ﴿ ی نماز و دادن زکات گردانیده است. اقامه قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ ٱفَإِن تَابُوا َوَءاتَُواْ  لصَّ

َكٰوةَ ٱ ْ َسبِيلَُهۡمۚ إِنَّ  لزَّ َ ٱفََخلُّوا تَابُواْ  فَإِن﴿ و ١]٥[التوبة:  ﴾٥رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
 ْ قَاُموا

َ
لَٰوةَ ٱَوأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُوا ُل  ّ�ِيِن� ٱفَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ�  لزَّ لَِقۡو�ٖ  �َ�ِٰت ٱَوُ�َفّصِ

 .٢]١١[التوبة:  ﴾١١َ�ۡعلَُمونَ 
پیوستن به صف متبعین ھدای قرآن و متصف در دعوت بنی اسرائیل به 

ْ ﴿ ید:فرما می شدن به اوصاف ایشان �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتُوا ْ ٱوَ  لزَّ  ۡرَكُعوا

                                                           
ھا را رھا کنید،  پس اگر توبه کردند، و نماز را برپا داشتند، و زکات را پرداختند؛ آن« -١

 ».گمان الله آمرزندۀ مھربان است بی
دارند، و زکات را بدھند، برادران دینی شما ھستند، برپا  پس اگر توبه کنند، و نماز را« -٢

 ».کنیم دانند بیان می برای گروھی که میو ما آیات خود را 
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ٰكِعِ�َ ٱَمَع  (این آیه که اشاره کننده به بعضی از اوصاف  ١.]٤٣[البقرة:  ﴾٤٣ل�َّ
 رکوع در این که مراد از منین است، جای شکی در اینمؤی  ھمه ضروری

گونه مواضع رکوع نماز نیست، نگذاشته است. زیرا این رکن ھمچون سایر 
و برتریی بر قیام و سجود که مقتضی  گرفته نماز جایی  اقامهارکان در 

رکوع در آن برای  حالیه ھم نیست که ذکری  جملهتصریح بدان باشد ندارد، 
 ی زکات باشد). بیان حال دھنده

ر بیان حال مکذبین به روز جدا کردن مجرمین از مرسالت دی  سوره در
 محسنین (روز جزاء) و امتناعشان از سر خشوع در برابر حق فرود آوردن

ْ �َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ ید:فرما می (و در این  ]٤٨[المرسالت:  ﴾٤٨َ� يَۡرَكُعونَ  ٱۡرَكُعوا
 آیه نیز رکوع به معنی خشوع و نه رکنی از ارکان نماز است). 

ِينَ ﴿ شدن این قضیه که مصداق روشنبا  لَٰوةَ يُقِيُموَن  ٱ�َّ َوُ�ۡؤتُوَن  ٱلصَّ
َكٰوةَ  منین بوده و مراد بیان دو مؤی  ھمه ]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ٱلزَّ

وصف بپاداشتن نماز و دادن زکات در حال خشوع و نه بپاداشتن نماز و 
که این آیه در  برای توھم این شد، جاییبا می دادن زکات در حال رکوع نماز

ند، ما نمی منین آمده است،یت گروھی یا فردی معین بر سایر مؤاثبات وال
منین بر یکدیگر ی مؤ د فھمید، والیت ھمهشو می تنھا امری که از این آیه

َ َوَمن َ�َتَولَّ ﴿ است). ِينَ وَ  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ی پیش آیه (کسانی که در ﴾َءاَمُنوا

ِ فَإِنَّ ِحۡزَب ﴿ این اوصافشان بیان شد)از   ]٥٦[المائدة:  ﴾٥٦ٱۡلَ�ٰلُِبونَ ُهُم  ٱ�َّ
خدا و ھرکس  منین، حزب الله ھستند وو مؤ ج (یعنی رسول الله

منین را اولیاء خود گیرد، به والیت بایسته و شایسته و مؤ ج اش فرستاده

                                                           
 ».دارید و زکات را بپردازید، و با نماز گزاران نماز بخوانیدبرپا  و نماز را« -١
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در این آیه نیز حق د. اند که چیرگانن ت یافته است؛ زیرا تنھا حزب اللهدس
 منین داده شده است).مؤی  ھمه منین بهوالیت بر مؤ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ِينَ َءاَمُنوا ْ  ٱ�َّ َُذوا دِيَنُ�ۡم ُهُزٗو� َولَعِٗبا ّمَِن  ٱ�َّ

ِينَ  وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
ارَ مِن َ�ۡبلُِ�ۡم وَ  ٱلِۡكَ�َٰب أ ۚ  ٱۡلُكفَّ ۡوِ�َآَء

َ
این، از پذیرفتن (پیش از  ١﴾أ

 اند نھی و انحصار والیت در نصاری که دو گروه بارز از کافرینوالیت یھود و 
منین تبیین شد. در این آیه، اصلی که حرمت و مؤ ج با خدا و پیامبری  رابطه

پذیرفتن والیت این دو گروه بخشی از آن است، یعنی حرمت اولیاء قرار 
دد. ذکر این دو گروه گر می دیگران) ابالغدادن کافرین (چه اھل کتاب و چه 

ھای خاصشان در اینجا از این روست که در این قسمت از سوره سخن با نام

ْ وَ ﴿ منین با ایشان است).مؤاز چگونه برخورد کردن  ُقوا َ  ٱ�َّ (یعنی از  ﴾ٱ�َّ

ۡؤِمنِ�َ ﴿ اولیاء قرار دادن نامبردگان بسیار بپرھیزید) ن (زیرا آ ﴾٥٧إِن ُكنُتم مُّ
 .]٥٧-٥١[المائدة:  مناقض ایمان است)امر 

شاء الله  منین برای یکدیگر سخن دیگری داریم که انوالیت مؤی  باره در
 در بحث امامت خواھد آمد.

*  *  * 
که از بندگان والیت مالئکه (یکی دیگر از فروع ناشی از دو اصل مذکور، 

که در بازگو  چنانمنین و عداوتشان با کافرین است. برای مؤ من خدایند)مؤ

                                                           
اند؛ از  اید! آنان که دین شما را به تمسخر و بازی گرفته که ایمان آورده ای کسانی« -١

کفار را؛ دوست  اند و (ھمچنین) که پیش از شما کتاب داده شده (اھل کتاب) کسانی
 ».نگیرید
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ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ� ﴿ ید:فرما می کردن سخنان ایشان با موحدین با استقامت
َ
َ�ُۡن أ

ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱ  .١]٣١[فصلت:  ﴾�ِخَرةِ� ٱَوِ�  �ُّ
با کتمان َما أنَزَل الله کافر گشته و با کفرشان  که ی کسانی باره در

ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم لَۡعنَُة ﴿ ید:فرما می میرند می
ُ
ِ ٱأ ۡ�َعِ�َ  �َّاِس ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �َّ

َ
 ١٦١أ

ُف َ�ۡنُهُم  -١٦١[البقرة:  ﴾١٦٢َوَ� ُهۡم يُنَظُرونَ  لَۡعَذاُب ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� ُ�َفَّ

٢]١٦٢. 

 تکمیل
 کنیم: در پایان بحث والیت به نکاتی چند اشاره می

که باید بدیشان آنگونه  کتاب بری از ریب، قبًال گفتیم مردمی که -١
 ابالغ گشته، به سه گروه متقین و کافرین و منافقین تقسیم

ند. گروه اول ھمه اولیاء الله ھستند و ولی الله نبودن برابر با شو می
متقی و مومن نبودن است... از عموم این اصل، دو حالت گذرا به 

 شرح زیر مستثنی است: 
صد و دھم، از تشکیل ی  آیه نود و ھفتم تا آخری  آیه توبه ازی  سوره در

اند،  اشان ذکر گشته ھشت گروه با صفات ممیزهی اسالمی، دھندگان جامعه
ی  باره که با گروه دیگری که پیش از آن در بخش بزرگی از سوره در

احوالشان سخن رفته، یعنی منافقینی که در گیر و دار حوادث درونی و 

                                                           
 ».ما در زندگی دنیا و (نیز) در آخرت دوستان (و یاران) شما ھستیم« -١

ھا خواھد بود. * در آن (لعنت) جاودانه  لعنت الله و فرشتگان و ھمه مردم بر آن« -٢
شود، و نه ایشان مھلت داده  مانند، و نه عذاب آنان تخفیف داده می باقی می

 ».شوند می
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منین و مؤج  سالمی نفاقشان آشکار و نزد پیامبر خدای ابیرونی جامعه
 گردند. ه گروه میاند، نُ  شناخته گشته

پس از گروه نخستین، از صحرانشینان نام برده شده، که کفر و نفاقشان 
نازل کرده ج  از ھمه شدیدتر، به ندانستن حدود آنچه که خدا بر پیامبرش

پیشروان نخستین از مھاجرین سزاوارترند. سپس از اولیاء خدا در سه گروه 
ای از نیکوکاری از ایشان  تین از انصار و کسانی که با شیوهو پیشروان نخس

یی که خدا از ایشان و ایشان از وی خشنود ھا گروهپیروی کردند، یعنی تنھا 
و سرانجامشان برخورداری از نعمتی جاویدان است، نام برده شده است 

ی اسالمی در ھر جامعه ھا گروه(وجود این سه گروه و ھمچنین سایر 
لیکن با ھا،  با ھمان حقیقتھا،  رخاسته از بطن جاھلیتی از جاھلیتب

ری حتمی است. لیکن گروه اول و دوم ھای گوناگون، ام ھا و کیفیت کمیت
از اولیاء الله، در عین سابق بودن در عصر خود، از متبعین سابقین اولین 

راف شھری عصر نزول قرآنند). پس از آن، گروھی منافق از صحرانشینان اط
اند، که جز خدا  اند که در نفاق چنان مھارت یافته و از شھرنشینان ذکر شده

اسالمی در  ی هو ھر رھبر حرکت و جامع -ج  داکس (حتی پیامبر خ ھیچ
گاھی ندارد. پس از ذکر سرانجام اینان، -ھر عصر دیگری  ) از نفاقشان آ

سخن از دو گروه دیگر رفته است (این دو گروه، مستثنی شدگان از اصل 
روه گندازیم). ا می مذکورند. ما بیان احوالشان را به بعد از اشاره به گروه نھم

جدایی  گزند رسانیدن و کفر ورزیدن و ی هستند که با انگیزنھم کسانی ھ
تر با خدا و کمینگاه ساختن برای کسانی که پیشمنین و انداختن در بین مؤ

 و...اند  کرده جنگیدند، مسجدی (و مرکزی دینی) برای خود بناج  پیامبرش
اھل ایمان و  –که بیان شد  چنان –گانه، سه گروه  ی نهھا گروهاز این 

شد. از دو گروه دیگر که با می تقوی و والیت خدا و چھار گروه اھل نفاق
آمده  –اند  از منافقینھردو  که –ی ھشتم و نھم ھا گروهذکرشان در بین 
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است، یکی کسانی ھستند که کرداری شایسته و کرداری بد با ھم 
اند، لیکن به کردارھای بدفرجام خود اعتراف کرده، بدین حرکت  درآمیخته

از گناه دست کشیدن و عزم بر  ،م در مسیر توبه (= با پشیمان شدنگا
ی  سایهکه خدا با  ی امید به ایناجتناب، به سوی خدا بازگشتن) نھاده، روزنه

اند. در  مغفرت و رحمت بر سرشان بازگردد را به روی خود بازگشوده
پاکیزه گشتن از رذائل و فزونی ی  وسیلهی ھمین حرکت، خداوند  نتیجه

 به توبه ودادن به فضائل و یافتن آرامش قلب را در دسترس ایشان نھاده، 
کار گرفتن وسیله ترغیبشان کرده، در مسیر آزمایش زیر نظر خدا و   به

گاه از نھان و آشکاری است و مؤج پیامبر منین که نھایتش محضر خدای آ
جای  د قرار داده است. با دقت دردھ می که گزارش کردارھایشان را بدیشان

 ایشان آمده است دانستهی  باره ذکر این گروه در سوره و توجه بدانچه که در
ھم درآمیختن کردار شایسته و کردار بد، اینان را از صف  د که، باشو می

اولیاء الله موقتًا خارج کرده است، تنھا اعتراف یاد شده است که از 
صف اولیاء را به شان به منافقین جلوگیری کرده و راه بازگشت به  پیوستن

 رویشان بازگشوده است.
ید که کسانی نه از اولیاء الله باشند، نه از آ می پس گاه گاھی پیش

منافقین و کافرین (و این یکی از دو حالت مستثنی از اصل مذکور است). 
جایی که چنین حالتی ناپایدار و گذرا بوده، سرانجام چنین  لیکن از آن

کار   که در جھت تکمیل توبه و به (چنان کسانی یا پیوستن به منافقین
مقرر شده حرکت نکنند)، یا بازگشتن به صف اولیاء الله (در ی  وسیلهگرفتن 

شد، اینان در حقیقت گروھی جدا از سه گروه با می صورت طی آن مسیر)
جایی برای ذکرشان در آن  –از این رو  –مذکور در اصل یاد شده نبوده، 

 تقسیم نیست.
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از این دو، کسانی ھستند که مرتکب آنچنان کردارھای بدی گروه دوم 
ند ایشان را از عذاب خداوند برھاند. توا می ای مقبول، اند، که تنھا توبه دهش

(البته مانند منافقین ھم به عذر  اند کردهلیکن نه تنھا توبه، بلکه اعتراف ھم ن
ی  سایهبا  که خداوند اند)، در نتیجه نور امیدی به این تراشی دست نزده

مغفرت و رحمت بر سرشان بازگردد در دل نیست. نیز با این عدم تحرک، 
از شنیدن  ارزانی داشته شده به گروه پیشین محروم،ی  وسیلهخود را 
اند. لذا خدا و  نصیب گردانیده ه توبه و به کار گرفتن وسیله، بیترغیب ب

کسی را با ایشان اند،  منین، ایشان را به حال خود واگذاشتهو مؤج  پیامبر
که  –ایشان حکمی نیست. سرانجامشان در دست خداوند ی  باره کاری و در

 شد.با می –یا پذیرفتن توبه است گیری ایشان یا عذاب  امرش به تناسب موضع
 با دقت در جای ذکر این گروه و توجه به بیان متعلق بدیشان نیز روشن

نیز از صف اولیاء الله موقتًا بیرون د که، ارتکاب کارھای بد، اینان را شو می
موضع بودن است که، از پیوستنشان به منافقین  ه، تنھا عدم تحرک و بیکرد

گیری در  حق موضعکه ھمین امر است که،  جلوگیری کرده است. ھمچنان
منین سلب و تعیین سرانجامشان را به خدا و مؤج  برابرشان را از پیامبر

شد). لیکن با می مستثنی از اصل یاد شده سپرده است (و این دومین حالت
ذکر این گروه نیز در حقیقت جدا از سه گروه مذکور در اصل نبوده، 

اشان نادرست است. زیرا اینان اگر با این به حال خود واگذاشتن، به  جداگانه
جدھم ھمین سوره ذکر شده است صد و ھی  آیه حالتی مانند آنچه که در

ھایشان، بر ایشان  پھناوریش، ھمچنین جانی  ھمه که زمین با (یعنی این
تنگ گشته، این حقیقت را که راه پناه بردن از خدا، جز به خدا نیست 

دند. وگرنه گر می ای مقبول به صف اولیاء الله باز با توبهدریابند) برسند، 
 سرانجامشان پیوستن به منافقین است.
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و اولیاء برای ه گذشت، معانی کلمات قرآنی والیت و ولی کاز آنچه  -٢
ی  ویژهکه والیت،  در این ھر ھوشمند بری از تعصبی روشن شده،

تردید برای  ولی خدا نباشد بیھرکسی  منین نبوده،بعضی از مؤ
منین راستین نیازمند تجدید عھد بندگی با پیوستن به صف مؤ

آور  انگیز و تأسف راستی شگفتند. ما نمی خداوند است، جای شکی
ین آیات روشنگری، این کلمات مبارکه، ھمچون است که با وجود چن

خوش تحریف گردد، که  سائر کلمات حاوی معانی ربانی، چنان دست
 طریق فھم قرآن به روی مسلمانان مسدود شود!!

به کار  ییی این امت، اولیاء به معنا امروزه ھمچون روزگاری از گذشته
شمند دور از تعصبی بودنش از کتاب خدا، بر ھیچ ھو د، که بیگانهشو می برده

ای  پوشیده نیست. به گمان مردم، اولیاء افراد معدودی ھستند با صفات ویژه
اموری که نزد ی  جملهکه خود معتقدین بدان نیز، از تبیینش عاجزند. از 

شد، کرامت (آنھم به معنایی ھمچون با می بودن ی ولیمردم تقریبًا الزمه
این امر ھم باید گفت که: کرامت (که ی  باره سایر معانی تحریفی) است. در

منین خداوند است) اختصاص به بعضی از مؤبودن نزد  به معنی گرامی
شد؛ با می بودن منبودن و غیر مؤ برابر با غیر متقی بودن کرامت بی نداشته،

که کم و بیش بودن آن، بستگی به کم و بیش بودن تقوی و ایمان  ھمچنان

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد إِ ﴿ ید:فرما می که دارد. چنان
َ
ِ ٱنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
[الحجرات:  ﴾�

... و این منزلت که طریق رسیدن بدان ایمان و تقوی است، زمینه برای ١]١٣
 –ھای مادی و معنوی دنیا و آخرت را  برخوردار شدن انسان متقی از نعمت

 –من ذکر کردیم والیت میان خدا و انسان مؤی  رابطه که در بیان آنچنان
ھا،  تر بخش دنیوی این نعمتداند... دست یافتن به قسمت بیشگر یم مھّیا

                                                           
 ».ترین شما نزد الله پرھیزگارترین شماست ا گرامیھمان« -١
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 کار گرفتن اسبابی شناخته شده و ھمگانی است. گاھی ھم از طریق به
یی غیر ھا هبا شیو کار گرفتن آن اسباب،  یی مادی یا معنوی، بدون بهھا نعمت

 که در چنانرسد. عادی، به بعضی از اولیاء خدا (به معنای قرآنی کلمه) می

ُ�ََّما َدَخَل َعلَۡيَها َزَ�رِ�َّا ... ﴿ ید:فرما می مریم صدیقه علیھا السالمی  باره
ٰ لَِك َ�َٰذ�ۖ قَالَۡت ُهَو ِمۡن ِعنِد  لِۡمۡحَراَب ٱ َّ�

َ
ِۖ ٱوََجَد ِعنَدَها رِۡزٗقاۖ قَاَل َ�َٰمۡرَ�ُم � َّ� 

َ ٱإِنَّ  از توجه به «. ١]٣٧[آل عمران:  ﴾٣٧يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٍب  �َّ
ی حوادث غیر عادی از یک سو و ھمگانی بودن والیت از  محدودیت دایره

د که کرامت به معنی خاص مشھور در میان مردم، شو می سویی دیگر، روشن
 .»شدبا نمی ی والیت نبوده، از شروط آن الزمه

د از راھی شو می سببی خفی دارد، کهھریک  –خالف ظاھر به  – این امور
که  کار گرفتنش به مسبب تحقق بخشید (چنانه دست یافته، با ب ویژه بدان

در گذشته و حال کسانی بوده و ھستند که این امور برایشان از امور عادی 
ای غیر عادی (از آنھایی که دارای  و ھست). پس اگر منشأ وقوع حادثه بوده

د)، گیر نمی را در برھا  آن خفی ھستند و نه معجزات، که این سخن اسباب
کار   تقوایی نزد خدا بوده، اکتساب و به کرامت و گرامی بودن انسان با

ای دال بر  گرنه حادثه گرفتن سبب خفی در کار نباشد، آن حادثه کرامت، و
شد. از این فرق با می برخوردار بودن شخص ذی ربط از سبب خفی حادثه

اولیاء را با د که: شو می گونه استنتاج ای مھم در این زمینه بدین ضابطه
نیز از طریق  توان شناخت (زیرا این حوادث را کفار حوادث غیر عادی نمی

نند پدید آورند)، بلکه والیت صاحب حادثه توا می اش استخدام اسباب ویژه

                                                           
) زکریا( یافت، می رزقی و غذا او نزد شد، می او) عبادتگاه و( محراب وارد زکریا ھرگاه« -١

 جانب از این: «گفت می) مریم( »است؟ آمده تو برای کجا از این مریم ای: «گفت می
 .»دھد می روزی شمار بی بخواھد کس ھر به الله که است، الله
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والیت فردی  است که داللت بر کرامت بودن آن حادثه دارد، یعنی اگر قبالً 
 کرامت –به شرط عدم اکتساب  –وی مرتبط به  ی هثابت شده باشد، حادث

جایی که ولی بودن به معنی مؤمن و متقی بودن است، جز  شد. از آنبا می
تقوای کسی یقین پیدا کرد، حوادث  توان به ایمان و نمی ی وحی به وسیله

غیر عادی مرتبط به کسانی را که از طریق وحی ولی بودنشان خبر داده 
توان نامید. نیز از آن جھت که  نمی ظن، کرامتبراساس  نشده است، جز

اسباب خفی بعضی از آن حوادث، حاالت روحی بسیار لطیفی است که پدید 
یر عادی مرتبط با اھل تقوی را نیز غ ی هشد، ھر حادثبا می آمدنش اکتسابی

گونه  توان شمرد (ھمین است تفسیر سّر کمیاب بودن این  نمی کرامت
 حوادث در عصر نبوت و خالفت و کثرت وقوعش در قرون پس از آن).

اصل منحصر بودن مردم دعوت شده به دین خدا در سه گروه متقین  -٣
که باید، ذکر شد. ه آنگون و کافرین و منافقین، با قید ابالغ کتاب خدا

ر منتفی است، جایی که این امر در مورد مسلمانان این عص از آن
ای از مسلمانان را در بر گرفته، ارتباطی با  اصل مذکور تنھا عده

اکثریت محروم از ابالغ بایسته ندارد، یعنی کسانی که حجت 
 ند.گیر نمی برایشان اقامه نشده است، در این تقسیم جای



 
 
 

 امامت

 تمهید
را (چه ای  آفریدهکه در مقدمه بیان شد، خداوند خالق آمر، ھر  چنان

مسخر و چه مختار)، سبب تحقق بخشیدن به بخشی از مرادھای خود 
ی مسخر به حرکت درآمده، ھا های نمود. آفرید راه ویژه سپس راھیگردانیده، 

را آزمودن آغاز  ھای خویش روان گشتند؛ آفریدگان مختار نجامبه سوی سرا
ی  مادهی پرورشی آموزشی مقدماتی، آآوردی از یک دوره شد. بشر با دست

ھای خداوندی برای بصر و قلب،  دریافت ھدایت ربانی گشت. راھنمایی
بینش حق از بایدھا و نبایدھایی از امر ابتالئی در دسترس سمع قرار گرفته، 

ھا شناسانیده شده، سرانجام با  ھوس ی هپایه، حکم خدا از دیکت ھای بی گمان
نیروی تقوی درخت نفس را نمّو بخشیدن، یا به آفت فجور سر در گم کردن 

بشر نیز به  –د کن می که خلق و ھدایت اقتضا چنان –به وی ابالغ گشت. اگر 
ز جمله آنچه ا –رفت، بسیاری از امور  برگزیده شده بود می اھی که برایشر

نمود. لیکن دیری  ھرگز رخ نمی –که امروز ما را نیاز پرداختن بدان است 
نگذشت که کساد، بازار ایمان و عمل صالح را فرمانروا گشته، سوداگران از 

گونه در این  ظن و محصول ھوس شتافتند. بدینی  خانهھر سو به سودا 
 پیشاپیش رھروان ھرھایی که در  راه کورهسوی و آن سوی صراط مستقیم، 

ی ابلیس بود، پدید آمد. این چنین،  یک، یکی یا چند از شاگردان گزیده
ی وحی شیطان بودند پیشوا ھا هرھروان راه ضالل را پیشروانی که مجسم

اسباب ی  جملهیشان، اسبابی از ھا هگشتند. بدین شیوه، گمراھان نیز با اراد
وی، منافی  ی هھت تعلق به ارادافعال خدا گشته (که فساد کردار انسان از ج
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مشتمل بر حکمت بودنش از جھت تعلق به خداوند نیست)، با حفظ اختیار، 

ا ﴿ که:[ھای خویش روان شدند  سر به امر تسخیر سپرده، به سوی سرانجام مَّ
ۡستَقِي�ٖ  ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  .١]٥٦[هود:  ﴾٥٦ِمن َدآبٍَّة إِ�َّ ُهَو َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِهاۚٓ إِنَّ َرّ�ِ َ�َ

ِ ﴿ که:[بدین فجور، زمام امر انسان از دست خدا درنرفت اگرچه  ۡمرُ ٱِ�َّ
َ
�ۡ 

جز آنچه که مراد خدای علیم حکیم بود، او  ٢،-]٤[الروم:  ﴾ِمن َ�ۡبُل َوِمۢن َ�ۡعدُۚ 

ن �ََشآَء ﴿ که:[(انسان) نخواست 
َ
ٓ أ ۚ ٱَوَما �ََشآُءوَن إِ�َّ ُ َ ٱإِنَّ  �َّ َ�َن َعلِيًما  �َّ

َوَ� ﴿ که:[ ٤خدا را کفر بندگان خوش نیامد ،٣-]٣٠[اإلنسان:  ﴾٣٠َحِكيٗما
 ِ ۖ ٱيَۡرَ�ٰ لِعَِبادِه لذا ایشان را باری دیگر به پیمودن راه  .- ]٧[الزمر:  ﴾لُۡ�ۡفَر

ْ يَۡرَضُه لَُ�ۡمۗ ﴿ که:[شکر فرا خواند  نوع بشر  ؛ از]٧[الزمر:  ﴾�ن �َۡشُكُروا

                                                           
گمان پرودگارم بر راه راست  اش است (و برآن چیره است) بی (= الله) گیرنده پیشانی -١

 ».است
 ».پیش از (این پیروزی) و بعد از این (پیروزی) فرمان از آن الله است« -٢

گمان الله دانای حکیم  که الله بخواھد، بی خواھید مگر این و شما چیزی را نمی« -٣
 ».است

خواھد ؟  شاید گفته شود که چگونه خداوند چیزی را که بدان خشنود نیست می -٤
ی افعال خداست، چیزی به خالف  جواب این است که از یک سو فاعل حقیقی ھمه

دھد (بد بودن بعضی از کردارھا منافی این نیست؛ زیرا این  ی وی روی نمی اراده
سویی دیگر، بخشی از اسباب وصف نسبی بوده، شرھا را جھات خیر نیز ھست)، از 

ھای انسانھاست، انسان، ھمچنان که کردار نیکو را (که خدا بدان  افعال خدا اراده
که خداوند  خواھد. و از آن جایی کند، کردار بد را نیز می خشنود است) اراده می

خواھد که انسان را به جبر از شر برگردانیده و به خیر وادار کند و نیز از آن جھت  نمی
را خواسته است، گاھی خدا چیزی را که بدان   خواھد، او آن ه ھرچه که انسان میک

 خواھد.  خشنود نیست، می



 ۵۱   امامت

ترین فرد را برگزید، که از وی ھدایت دریافت کرده، به دیگران  شایسته
شمار را در پیمودن راه ایمان و عمل  خواه انگشتطلبان خیر حقرسانیده، 

صالح الگو باشد، بر اکثریتی که از پیروی از پیشوایان ابلیسی دست بردار 
ان نبودند، حجت اقامه کند. اینان بساط برچیدند و قومی دیگر و از پس آن

، اامتھ اقوامی دیگر آمدند و به ھنگام برفتند. فرستادگان خدا برای ھدایت
پی آمدند. لیکن سرانجامھا جز تکرار عاقبت قوم نخستین نبود. با  در پی

که اکنون پیشتر از پیش  –گذشت زمان نبرد روندگان راه ایمان و عمل صالح 
، روزگاری زمام امر با گزینندگان کفر و فجور شدت یافت، در پی آن –بودند 

سفت ھا  دل سر آمدن زمانی دراز  که با به در دست شایستگان بود. تا این
 .١گشته، جھت سیر کج شده، راه گذشتگان دیگر بار پیموده شد

دست مردم، بر و بحر   پس از گذشت روزگاری، ھنگامی که از یک سو، به
خالص و الگویی از به ھدایتی نیرا فساد فراگرفت و جھان بشریت سراپا 

کتاب  غش گشت، از سویی دیگر، بشر آمادگی دریافت و حفظ آخرین بی
 ترین الگوی ربانی را یافت، آنچه را کهھدایت و ھمگام شدن با کامل

فعال خداوند توجه به بری بودن ا ، خداوند به انجام رسانید. (ازبایست می
یش نیاز به ھدایت یابیم، که اگر بشر از آغاز پیدا میحق و حکیم از عبث در

اخیر و نیز آمادگی دریافت و حفظش را ی  شیوهربانی و الگوی انسانی به 
ھای مکانی و زمانی مانع از نقل و ابالغ در بین اقوام و  فاصلهداشت،  می

 . جز یک کتاب فرود نیامده، جز یک نبی رسول برانگیختهبود نمی نسلھا
بوت و به تبعیت آن ختم که پس از تحقق آن شروط، ختم ن د. چنانش نمی

 رسالت نیز، اعالم گردید).

                                                           
ی مؤمنون گرفته  ی پنجاه و سوم از سوره ی بیست و سوم تا آخر آیه این مقطع از آیه -١

 شده است.



 والیت و امامت   ۵۲

 

* *    * 
السالم فرود آمد که علیھم الصلوات وھدای ربانی بر خاتم النبیین علیه و

اشاره به آیات خداوند در آفاق و انفس و برانگیختن و ی  زمینه در آن، در
ترین چیزی که بشر در کوچکھدایت بصر به نگریستن و درست دیدن آنھا، 
شناسانیدن خداوند و ی  زمینه خالفتش بدان نیازمند است فروگذار نشد. در

حقایق عالم غیب و چگونگی ارتباط خداوند با جھان و انسان و وابستگی آن 
دو به وی و تعلقشان به یکدیگر و قلب را به سوی حق فراخواندن و ترغیب و 

ر قلب تقصیر در آن د ترھیب کردن، بینش و روشی داده شد، که تصور
تبیین روش درست کردار و حرکت به سوی ی  زمینه در جد.ای نگن زنده

 مقصد، حکم خداوند برای سمع به شرح زیر فرود آمد: 
آنچه که در بایسته بودن یا نابایسته بودنش زمان و مکان نقشی ندارد، 

ای پیش  که اگر در تبلیغش رخنهحکم خاصش برای ھمه چنان بیان شد، 
ر دیگری در فھم اصلش برتریی نباشد (این گونه احکام در نیاید، کسی را ب

ی مادیی است که ھانعمت آب و ھوا و سایر ی همنزل  ی معنوی، بهھانعمت میان
در دسترس ھمگان قرار داشته، برخوردار شدن از آن متوقف بر ھیچ 

ست اصولی (که آن نیز  آنچه که بر خالف آنی  زمینه تخصصی نیست). در
شد) مقرر شد، که به کمک ضوابطی که با می ت زمانی و مکانیبری از تأثیرا

نند احکام جزئی متناسب با ھر توا می ھمراه آن آمده است، اھل تخصص
 استنباط کنند (این قسم مانند آھن و نفت و سایرھا  آن زمان و مکان را از

ای  ی مادیی است که استفاده از آن، متوقف بر استعدادھای ویژهانعمتھ
آیند). بدین گونه  ھمگانی کردن آن برمی ی هنھا اھل تخصص از عھدبوده، ت

را که بشر تا روز قیامت در خالفتش بدان نیازمند است، ھرچه  کتاب خدا

ۡ�َا َعلَۡيَك ﴿ بیانگر آمد ٰى  ٱلِۡكَ�َٰب َونَزَّ ءٖ وَُهٗدى َورَۡ�َٗة َو�ُۡ�َ ۡ�َ ِ
تِۡبَ�ٰٗنا لُِّ�ّ



 ۵۳   امامت

احکام و ی  زمینه با فرود آمدن آخرین بیان در .١]٨٩[النحل:  ﴾٨٩لِۡلُمۡسلِِم�َ 
اعالم نومید شدن کافرین از رخنه گرفتن از دین مؤمنین (که با تحقق آن 
جایی برای خشیت از ایشان و آمیخته کردن خشیت خدا با غیر نماند)، 

را به عنوان روش بندگی برای  ٣و اتمام نعمت ھدایت و اسالم ٢اکمال دین

َها ﴿ ن و بدان خشنود شدن، بدیشان ابالغ گردیدمؤمنین برگزید ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ  ٱ�َّ

 ِ  ب
ْ ۡوفُوا

َ
ْ أ � َءاَمُنٓوا ِحلَّۡت لَُ�م بَِهيَمُة  ٱۡلُعُقودِ

ُ
نَۡ�ٰمِ أ

َ
إِ�َّ َما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم َ�ۡ�َ  ٱۡ�

ۡيدِ ُ�ِّ�ِ  ۗ إِنَّ  ٱلصَّ نُتۡم ُحُرٌم
َ
َ َوأ �ُّ  ١َ�ُۡ�ُم َما يُرِ�دُ  ٱ�َّ

َ
ِينَ َها َ�ٰٓ� ْ َ�  ٱ�َّ َءاَمُنوا

ِ ُ�ِلُّواْ َشَ�ٰٓ�َِر  ۡهرَ َوَ�  ٱ�َّ  ٱۡ�َۡيَت َوَ�ٓ َءآّمَِ�  ٱۡلَقَ�ٰٓ�ِدَ َوَ�  ٱلَۡهۡديَ َوَ�  ٱۡ�ََرامَ  ٱلشَّ
ۚ �ذَا َحلَۡلُتۡم فَ  ٱۡ�ََرامَ  ّ�ِِهۡم َورِۡضَ�ٰٗنا ْۚ يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمِن رَّ  َ� وَ  ٱۡصَطاُدوا

وُ�ۡم َعِن  َٔ رَِمنَُّ�ۡم َشَ� َ�ۡ  ن َصدُّ
َ
ْۘ َوَ�َعاَونُواْ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ اُن قَۡوٍ� أ ن َ�ۡعَتُدوا

َ
أ

 َ�َ ِ ْ َ�َ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  ٱلِۡ�ّ ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُوا ْ وَ  ٱۡلُعۡدَ�ِٰن� وَ  ٱۡ�ِ ۖ  ٱ�َُّقوا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ َشِديُد  ٱ�َّ
مُ وَ  ٱلَۡمۡيَتةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ُم  ٢ٱۡلعَِقاِب  هِلَّ لَِغۡ�ِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَ�ُۡم  ٱ�َّ

ُ
ٓ أ ِ َوَما  ٱ�َّ

َ�َل  ٱ�َِّطيَحةُ وَ  ٱلُۡمَ�َّدِيَةُ وَ  ٱلَۡمۡوقُوذَةُ وَ  ٱلُۡمۡنَخنَِقةُ وَ  ۦبِهِ 
َ
ُبعُ َوَمآ أ ۡيُتۡم  ٱلسَّ إِ�َّ َما َذكَّ

َ  ٱ�ُُّصبِ َوَما ُذبَِح َ�َ  ن �
َ
ْ َوأ ِ  ۡستَۡقِسُموا ۡزَ�ِٰم� ب

َ
ِينَ يَ�َِس  ٱۡ�َۡومَ َ�ٰلُِ�ۡم فِۡسٌقۗ  ٱۡ�  ٱ�َّ

ْ ِمن دِينُِ�ۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم وَ  ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم  ٱۡ�َۡومَ  ٱۡخَشۡوِن� َ�َفُروا
َ
أ

                                                           
حمت و و (ما این) کتاب را بر تو نازل کردیم، که بیانگر ھمه چیز، و ھدایت و ر« -١

 ».بشارت برای مسلمانان است
 راھی که خداوند ملک انسان، بندگانش را مسئوول حرکت در آن گردانیده است. -٢

روی خود را از ھر توجھی به غیر خدا رھانیدن و ذات خود را دور از ھر آالیشی  -٣
 ناسازگار با بندگی مخلصانه در اختیار خالق آمر قرار دادن. 



 والیت و امامت   ۵۴

 

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ِ� َ�َۡمَصٍة  ٱۡضُطرَّ دِيٗناۚ َ�َمِن  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ َو�

ثٖۡ� فَإِنَّ  ِ َ َ�ۡ�َ ُمَتَجانِٖف ّ�ِ   .١]٣-١[المائدة:  ﴾٣َ�ُفورٞ رَِّحيمٞ  ٱ�َّ
افعال خداوند  –که انسان بخواھد   در صورتی –ھدای ربانی فرود آمد تا که 

ھمه مرضّی وی (خداوند) بوده، در سراسر جھان آفرینش، امر جز از آن او 
ند ھم توا می خالف سایر اسباب، ی انسان برکه اراده جایی نباشد. یعنی از آن

منشأ فعلی از افعال و ھم منشأ ضد آن بوده، در نتیجه ھم متوجه فعل 

                                                           
ھا (و قرار دادھای خود) وفا کنید، (گوشت)  اید! به پیمان ن آوردهکه ایما ای کسانی« -١

شود، و در حال  چھار پایان برای شما حالل شده است، مگر آنچه بر شما خوانده می
که  کند. * ای کسانی احرام شکار را حالل نشمارید، ھمانا الله ھرچه بخواھد حکم می

ھا) را حالل  حرمتی به آن دارید و بیاید! (حرمت) شعائر الھی (را نگه  ایمان آورده
نشان و نشاندار را، و نه قاصدان خانه الله  ھای بی ندانید، و نه ماه حرام را، و نه قربانی

طلبند. و چون از احرام بیرون آمدید، پس  را که فضل و خشنودی پروردگارشان را می
باید شما را به شکار کنید، و دشمنی گروھی که شما از مسجد الحرام باز داشتند، ن

تعدی و تجاوز وا دار کند. و در راه نیکو کاری و پرھیزگاری با ھمدیگر ھمکاری کنید 
گمان الله سخت  و (ھرگز) در راه گناه و تجاوز ھمکاری نکنید، و از الله بترسید، بی

کیفر است.* (گوشت) مردار، و خون و گوشت خوک و آنچه (ھنگام ذبح) نام غیر 
شود، و (حیوانات) خفه شده، و با ضربه مرده، و از بلندی افتاده، و به الله بر آن برده 

مگر آنکه ذبح  -ضرب شاخ (حیوان دیگری) مرده، و آنچه درندگان خورده باشند، 
ھا ذبح شده، و آنکه با تیرھای فال؛ بخت و  ، و آنچه برای بت-(شرعی) کرده باشید

فسق و  ھا آوردن به تمام) اینقسمت طلب کنید (ھمه) بر شما حرام شده، و (روی 
ھا نترسید و از  نافرمانی است. امروز کافران از آیین شما مأیوس شدند، بنابر این از آن

من بترسید، امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم، و 
شود اسالم را (بعنوان) دین برای شما بر گزیدم. اما ھر کس که از گرسنگی درمانده 

ھای ممنوع بخورد) پس (بداند که)  و مایل به گناه نباشد (مانعی ندارد که از گوشت
 ».ی مھربان است الله آمرزنده



 ۵۵   امامت

که گفته  چنان –فعل منکر تعلق گیرد، از آن جھت که معروف گشته، ھم به 
چنانچه  د،دھ می خداوند بعضی از افعالش را از طریق این اراده انجام –شد 
نباشد، بعضی از افعال خداوند مرضّی وی  اراده بر صراط مستقیماین 

پس  .١نخواھد بود (غیر مرضّی بودن، منافی با حکیمانه بودن نیست)
جاست که در عین إبا از مجبور کردن انسان بر فعل معروف، که مناقض ب

شد، شناسانیدن معروف و منکر و ترغیب و ترھیب و تبشیر و با می اختیار
طریق امر تشریعی انجام گیرد، امری که اگر انسان پیروی از آن را انذار از 

برگزیند، ھیچیک از افعال خداوند غیر مرضّی وی نبوده، این جزء از جھان 
زمین) نیز، به شرک در امر ابتالئی آلوده نگشته، تشریع ھم  ی هآفرینش (کر

 ازش، اھمچون تسخیر تنھا از آن خدا بوده، انسان در حرکت ارادی
گیری بر خالف اقتضای خلق و برء و تصویر و تسویه و تقدیرش، از سیر  جھت

 شد.با می ناھماھنگ با جھان آفرینش و بخش غیر ارادی خود، دور

 حفظ وحی
ھا و  ھای گمان اخراج انسان از تاریکیی  وسیلهھدای ربانی (تنھا 

اتباع گاھی از حقیقت و پستی  ی خوف و حزن ناشی از نداشتن تکیهھا هزلزل
ھوس، به نور معرفت و آرامش گرویدن به حق و اوج اتباع از حکم خدا) آمد 

 که ند، گام در راه ایمان و عمل صالح نھند؛ بر آنانخواھ می که تا آنان
ند، حجت تامه اقامه گردد. این ھدی که خود از آنچه که نشاید خواھ نمی
تا سمع مخلوق مأمور  بدانچه که باید آراسته است، از پیشگاه خالق آمر و دور

نه گزینندگان نیز راھی را پیمود، که نه حق طلبان خیرخواه را ریبی رسد، 
امل نخستین این وحی منزل دلی بر ھدایت را حجتی ماند. حکور

                                                           
 ».این جزوه گنجایش بیان این حقیقت را ندارد« -١



 والیت و امامت   ۵۶

 

 اش خداوند چنین باره که درشد، با می مالئکهی  جملهای از  فرستاده

� ّلِـِجۡ�ِ�َل ﴿ ید:فرما می َ�ُ  ۥفَإِنَّهُ قُۡل َمن َ�َن َعُدّوٗ ٰ قَۡلبَِك �ِإِۡذِن  ۥنَزَّ ِ ٱَ�َ َّ�﴾ 
َ�ُ ﴿ .١]٩٧[البقرة:  ِ  ۡلُقُدِس ٱُروُح  ۥقُۡل نَزَّ ّ�َِك ب ِينَ ٱِ�ُثَّبَِت  ۡ�َقِّ ٱمِن رَّ َءاَمُنواْ  �َّ

ٰى لِۡلُمۡسلِِم�َ   ١٩٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ�ِ�ُل َرّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿ ٢.]١٠٢[النحل:  ﴾١٠٢َوُهٗدى َو�ُۡ�َ
وحُ ٱنََزَل بِهِ  مِ�ُ ٱ لرُّ

َ
ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  ١٩٣ۡ� ٖ  ١٩٤لُۡمنِذرِ�نَ ٱَ�َ بِلَِساٍن َعَرِ�ّ

بِ�ٖ  ٍ� ِعنَد ذِي  ١٩لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِ��ٖ  ۥإِنَّهُ ﴿ .٣]١٩٥-١٩٢[الشعراء:  ﴾١٩٥مُّ ذِي قُوَّ
ِم�ٖ  ٢٠َمِك�ٖ  ۡلَعۡرِش ٱ

َ
َطاٖع َ�مَّ أ َشِديُد  ۥَعلََّمهُ ﴿ ٤.]٢١-١٩ [التکویر: ﴾٢١مُّ

�ٖ فَ  ٥ۡلُقَوىٰ ٱ ِ  ٦ۡسَتَوىٰ ٱُذو ِمرَّ فُقِ ٱَوُهَو ب
ُ
ٰ ٱ ۡ� َ�ۡ

َ
�ۡ٧  ٰ فََ�َن  ٨ُ�مَّ َدنَا َ�َتَد�َّ

                                                           
که دشمن جبرئیل باشد، (در حقیقت دشمن الله است) زیرا که او به  کسی«بگو: « -١

 »نازل کرده است، فرمان الله قرآن را بر قلب تو
بگو: روح القدس (= جبرئیل) آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است، تا « -٢

اند، ثابت قدم گرداند، و برای (عموم) مسلمانان ھدایت و  که ایمان آورده کسانی را
 ». بشارت باشد

االمین (= و ھمانا این (قرآن) نازل شده (از جانب) پروردگار جھانیان است. * روح « -٣
جبرئیل) آن را فرود آورده است. * بر قلب تو، تا از ھشدار دھندگان باشی. * (آن را) 

 ».به زبان عربی روشن (نازل کرد)
گمان این (قرآن) سخن فرستادۀ بزرگوار (= جبرئیل) است. * که (مقتدر و)  بی« -٤

ھا)  (در آسمان نیرومند است، و نزد (الله) صاحب عرش مقام و منزلت واالیی دارد. *
 ».مودر اطاعت (فرشتکان) و امین (وحی) است



 ۵۷   امامت

ۡدَ�ٰ 
َ
ۡو أ

َ
وَۡ�ٰٓ إَِ�ٰ َ�ۡبِدهِ  ٩قَاَب قَوَۡسۡ�ِ أ

َ
ۡوَ�ٰ  ۦفَأ

َ
ٓ أ َما  لُۡفَؤادُ ٱَما َكَذَب  ١٠َما

ىٰٓ 
َ
 . ١]١١-٥[النجم:  ﴾١١َرأ

بیشتر وحی، ھرچه  ای که برای حفظ ی کمین گرفته ی مالئکه باره در
صفات الزمه در این زمینه است) ی  ھمه را (که خود دارای ÷جبرئیل

َ�ٰلُِم ﴿ ید:فرما می دند،گر می ھمراھی کرده، از پیش و از پس وی راھی
ٰ َ�ۡيبِهِ  ۡلَغۡيبِ ٱ َحًدا ۦٓ فََ� ُ�ۡظِهُر َ�َ

َ
�َۡسلُُك  ۥِمن رَُّسوٖل فَإِنَّهُ  ۡرتََ�ٰ ٱإِ�َّ َمِن  ٢٦أ

ْ رَِ�َٰ�ِٰت َرّ�ِهِۡم  ٢٧رََصٗدا ۦِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  بۡلَُغوا
َ
ن قَۡد �

َ
َۡعلََم أ ِ�ّ

ٍء َعَدَدۢ� ۡحَ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ
َ
يِۡهۡم َوأ َحاَط بَِما َ�َ

َ
 .٢]٢٨-٢٦[الجن:  ﴾٢٨َوأ

 بوتعصمت در ن
انسانی است که کتاب خدا نخستین نیز،  ی هی پیام از فرستاد گیرنده

 د:کن می ا و خصوصیاتش را چنین بیانمنزلتھ

 نبوت: –۱

                                                           
ھمان فرشتۀ) نیرومندی که آنگاه راست و درست (به شکل حقیقی فرا رویش) «( -١

که او در افق اعلی (آسمان) بود. * سپس (جبرئیل) نزدیک شد،  ایستاد. * در حالی
به قدر دو کمان یا کمتر  تر شد). * پس (فاصلۀ او با پیامبر) آنگاه فرو آمد (و نزدیک

کرد، به بنده اش وحی نمود. * قلب (پیامبر)  باید وحی می بود. * آنگاه (الله) آنچه را
 ».آنچه را دید، دروغ نگفت

گاه نمی«( -٢ سازد. * مگر  الله) دانای غیب است، و ھیچکس را بر (اسرار) غیب خود آ
گمان از پیش روی او و پشت  رسوالنی که آنان را پسندیده (و برگزیده) است، پس بی

ھای  گمارد. * تا بداند که رسالت سرش نگھبانی (و مراقبینی از فرشتگان) می
ھاست احاطت دارد، و عدد  اند، و (الله) به آنچه نزد آن شان را ابالغ کرده پروردگار

 ».ھرچیز را شمارش کرده است



 والیت و امامت   ۵۸

 

بازگردانیدن انسان از ظلم بزرگ شرک ی  وسیلهکه گفته شد تنھا  چنان
و حرکت بر خالف رضای  –و نیز در امر تسخیری و غیر آن  –در امر ابتالئی 

ھای مادی مورد نیاز ربانی است، لذا خداوند رحمانی را که از نعمتخدا، وحی 
ی  زمینه ترین نعمت را فروگذار نشده است، نشاید که درانسان، کوچک

ی  سایهین نعمت در عالم آفریدگان با اراده، نعمتی که تنھا در ربزرگتھدایت (
 که جایی اند) انسان را به فقر خود واگذارد. از آن نعمت ھانعمتآن، سایر 

افراد بشر را انبیاء گردانیدن مناقض اصل ابتالء (= آزمایش ی  ھمه
فرساینده) امت به وحی منزل بر یکی از خود ایشان و ابتالء آن یک به تبلیغ 

در تحقق بخشیدن به  –جز در حاالت استثنائی  –و صبر بر عواقب آن بوده، 
ی از حامل لیت دریافت ھدایت ربانومراد، یک فرد کافی است، مسئو

 نخستین بر گردن انسانی با خصوصیاتی به شرح زیر افتاده است:
ھایی روحی و جسمی در آن جھت که دریافت وحی به تواناییاز 
ھای ارتباط با عالم غیب و ادراک و حفظ و تحمل نیاز دارد، در عین  زمینه

ه ھا، اختالف درجات در آراستدر اصل این تواناییافراد بشر، ی  ھمه اشتراک
درصد است، با وجود باالترین درجه، انھا از قریب به صفر تا صدبودن بد

فرد برگزیده برگزیدن درجات پایین خالف حکمت خداوندی است، 
از آن جھت که این شد. با می لیتورین انسان در حمل این مسئوت شایسته

ی عالم بشری  ربانی بر ظلمتکدهایست که از آن، نور ھدایت  فرد تنھا دریچه
کمترین رخنه در دریافت این ھدایت و حفظ آن منافی با رحمت و  و تابد می

ملک خدای ذی الجالل و االکرام بوده، اطمینان بدان را از قلوب جویندگان 
داند، فرد گر می دالن را لرزانحجت بر کوری  اقامهی حیات سلب، پایه



 ۵۹   امامت

جای نفس و شیطان را به  ی همعصوم بوده: وسوس ١»نبوت«برگزیده در 
ھمین شیوه در امر حفظ دریافت د؛ به کن نمی وحی خداوندی دریافت

إِذَا  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿ ید:فرما می که د. چنانآی نمی ای پدید اش نیز، رخنه شده
َوَما ُهَو بَِقۡوِل ﴿ .٢]٢-١[النجم:  ﴾٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوىٰ  ١َهَوىٰ 

ۡ�َا ﴿ .٣]٢٥[التکویر:  ﴾٢٥َشۡيَ�ٰٖن رَِّجي�ٖ   ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .٤]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ 

 عصمت در رسالت 

 رسالت: –۲
ی ھدایت خداوندی،  ناگفته آشکار است که نبّی دریافت کننده

از  .٥لیت رسانیدن آن به دیگران (یعنی رسالت) را نیز بر گردن داردومسئو

                                                           
فائده و موجب پدید آمدن ی نبأ به معنی گزارشی که عظیم ال نبّوت و نبی از ریشه« -١

لفظ نبی که در اصل  یقین یا ظن غالب به امر گزارش شده باشد گرفته شده است.
نبئ بر وزن فعیل به معنی مفعول است، برای داللت بر کسی که از جانب خداوند 

دارد به کار برده شده، نبوت نام  ی یقین بخش را دریافت می گزارشھای عظیم الفائده
 .»این منزلت است

) گمراه نشده و راه ج  سوگند به ستاره چون فرود افتد، * (که) یار شما (= محمد« -٢
 ».را گم نکرده است

 ».این (قرآن) گفتۀ شیطان رانده شده نیستو « -٣
 ».ھمانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعًا ما نگھبان آن ھستیم« -٤
معنی آھسته روان شدن  ی ِرسل به از ریشه –و ھمچنین رسول و مرسل  –رسالت « -٥

گرفته شده است. رسول بر وزن فعول به معنی مفعول، به نبیّی که از جانب خداوند 
با پیامی، به سوی مردم، آھسته (یعنی بدون شتاب نابایسته و منافی حکمت) روانه 

 ».شود می داشته شده است، گفته



 والیت و امامت   ۶۰

 

رخنه در دریافت و  ی همنزل  ھدایت، بهآن جھت که کمترین تصرف در پیام 
شد، نبی مرسل باید در رسالت نیز معصوم بوده: از تبدیل و با می حفظ آن

َوَما ُهَو َ�َ ﴿ ید:فرما می که تغییر و بیش و کم کردن پیام دور باشد. چنان
إِ�َّ وَۡ�ٞ  إِۡن ُهوَ  ٣لَۡهَوىٰٓ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ .١]٢٤[التکویر:  ﴾٢٤بَِضنِ�ٖ  ۡلَغۡيبِ ٱ

ِينَ ٱ�َذا ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َءايَاُ�َنا َ�ّيَِ�ٰٖت قَاَل ﴿ .٢]٤-٣[النجم:  ﴾٤يُوَ�ٰ  َّ�  �َ
َ�ُ  ئِۡت ٱيَرُۡجوَن لَِقآَءنَا  بَّدِ

ُ
ۡن �

َ
ۚ قُۡل َما يَُ�وُن ِ�ٓ أ ُ�ۡ ۡو بَّدِ

َ
مِن  ۥبُِقۡرَءاٍن َ�ۡ�ِ َ�َٰذآ أ

 
َ
� إِۡن � ٓ تِۡلَقآيِٕ َ�ۡفِ�ٓ ۖ إِّ�ِ َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ�  تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
أ

 .٣]١٥[یونس:  ﴾١٥َعِظي�ٖ 
از آن جھت که رسول بشری، ھمانند سایر افراد بشر، در معرض حاالت 

از قبیل رغبت و رھبت و ضعف و قوت و غیر آن قرار دارد،  یمختلف بشر
گاھی وی را بیزاری و بیم از عواقب ناخوشایند و سھمگین تبلیغ بعضی از 

می   بعضی از ایشان چنان فراآن به ی  ھمه پیامھای خداوندی به مردم، یا
حال خود واگذاشته شود، خودداری از تبلیغ پیام خدا و  هگیرد، که اگر ب

شد. لیکن رحمت و ملک خدای ذی با می چیزی دیگر، کاری شدنی جعل
ی ضعف بشری را دریافته، با تأیید و حفظ رسول، الجالل و االکرام این لحظه

                                                           
 ».و او بر (آنچه از طریق) غیب (به او وحی شده) بخیل نیست« -١

شود (و  گوید. * این نیست جز آنچه به او وحی می و از روی ھوای نفس سخن نمی« -٢
 ».گوید) بجز وحی چیزی نمی

که به مالقات ما (در روز  ھا خوانده شود، کسانی که آیات روشن ما بر آن و ھنگامی« -٣
پیامبر!)  (ای». قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تغییر بده«قیامت) امید ندارند، گویند: 

کنم مگر  من حق ندارم که آن را از پیش خود تغییر دھم، و من پیروی نمی«بگو: 
شود، و من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روز  آنچه را که بر من وحی می

 ».ترسم بزرگ می



 ۶۱   امامت

فَلََعلََّك تَارُِكۢ َ�ۡعَض َما ﴿ ید:فرما می که د. چنانکن می پیام رحمتش را حفظ
ن َ�قُ  ۦيُوَ�ٰٓ إَِ�َۡك َوَضآ�ُِقۢ بِهِ 

َ
ۡو َجآَء َمَعهُ َصۡدُرَك أ

َ
نزَِل َعلَۡيهِ َكٌ� أ

ُ
 ۥولُواْ لَۡوَ�ٓ أ

ۚ وَ  نَت نَِذيرٞ
َ
ٓ أ َما ُ ٱَملٌَكۚ إِ�َّ ءٖ َو�ِيٌل  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ �ن َ�ُدواْ ﴿ .١]١٢[هود:  ﴾١٢َ�َ
ِيٓ ٱَ�َۡفتُِنونََك َعِن  ٓ إَِ�َۡك ِ�َۡفَ�َِي َعلَۡيَنا َ�ۡ�َهُ  �َّ وَۡحۡيَنا

َ
َُذوكَ �ٗذا �َّ  ۥۖ أ َّ� 

ن ثَبَّۡتَ�َٰك لََقۡد كِدتَّ تَرَۡ�ُن إَِ�ِۡهۡم َشۡ�  ٧٣َخلِيٗ� 
َ
إِٗذا  ٧٤ا قَلِيً�  ٔٗ َولَۡوَ�ٓ أ
َذۡقَ�َٰك ِضۡعَف 

َ ِ ٱ�َّ  ﴾٧٥ُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك َعلَۡيَنا نَِصٗ�� لَۡمَماتِ ٱَوِضۡعَف  ۡ�ََيٰوة
 .٢]٧٥-٧٣[اإلسراء: 

، پس از بیان ناحق بودن روش جاھلی تبّنی احزابی  سوره در 
ی  آیه سی و ششم تا آخری  آیه ای را پسر خود خواندن) در آغاز آن، (بیگانه

برای تغییر عملی این منکر و پیشقدم گردانیدن  یساز چھلم را به زمینه

َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ﴿ ید:فرما می در این امر تخصیص داده،ج  پیامبر خدا
ُ ُمۡؤِمَنٍة إَِذا قََ�  ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  ٱ�َّ

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِۡمۗ  ٱۡ�َِ�َةُ أ

َ
 ﴾ِمۡن أ

مرد مؤمن یا زن مؤمنی را  ج اش پس اگر خداوند و فرستاده« ]٣٦[األحزاب: 
                                                           

ات  شود، وا گذاری، و سینه پس (ای پیامبر!) شاید برخی از آنچه که به تو وحی می« -١
چرا گنجی بر او نازل نشده، یا «ین جھت تنگ (و ناراحت) شود که گویند: از ا

ای، و الله بر ھمه چیز  تو تنھا ھشدار دھنده» ای ھمراه او نیامده است؟! فرشته
 ».نگاھبان است

ھای خود) از آنچه بر تو وحی  و (ای پیامبر!) نزدیک بود (مشرکان) تو را (با وسوسه« -٢
تا غیر آن را به ما نسبت دھی، و آنگاه تو را دوست خود  ایم؛ منصرف کنند، کرده

ھا  کردیم؛ به راستی نزدیک بود اندکی به آن بگیرند. * و اگر (ما) تو را ثابت قدم نمی
کردی) آنگاه دو چندان عذاب در زندگی دنیا و دو  تمایل کنی. * (اگر چنین می

ابر ما برای خود یاوری چشاندیم، سپس در بر چندان عذاب (بعد از) مرگ به تو می
 ».یافتی نمی



 والیت و امامت   ۶۲

 

خواه  یدن دلبرای اشتراک در این پیشقدمی برگزیدند، وی را جایی برای برگز
(که قبَال ھمسر  لکه زینب دختر جحش ند. مثًال پس از اینما نمی خود

بود) برای این امر از طریق  ج ی پیامبرخدا خواندهپسر سزید بن حارثه
چون و چرا به این انتخاب،  تسلیم بیانتخاب شده،  ج ازدواج با پیامبر خدا

َ َوَمن َ�ۡعِص ﴿ .»وی را شرط ایمان است َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ�  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
بِيٗنا ۡ�َعَم  ٣٦مُّ

َ
ِٓي � ُ �ۡذ َ�ُقوُل لِ�َّ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيهِ  ٱ�َّ

َ
 ]٣٧-٣٦[األحزاب:  ﴾َعلَۡيهِ َو�

ۡمِسۡك َعلَۡيَك َزوَۡجَك ﴿ (زید بن حارثه)
َ
َ  ٱتَّقِ وَ ﴿ (زینب بنت جحش) ﴾أ  ٱ�َّ

ُ َوُ�ِۡ� ِ� َ�ۡفِسَك َما  داوند ھویدا کننده و (و چیزی را که خ ﴾ُمۡبِديهِ  ٱ�َّ
ی بدان است، یعنی عزم بر نکاح وی پس از جدا شدن از او  تحقق بخشنده

(و از مردم بیم داری؛ که نزد  ﴾ٱ�َّاَس َوَ�َۡ� ﴿ ی)؛کن می را، در دلت پنھان

ُ وَ ﴿ ایشان ازدواج با زن پسر خوانده ھمچون ازدواج با زن پسر است)؛  ٱ�َّ
ا قََ�ٰ َزۡ�ٞد ّمِۡنَها َوَطٗر� ن َ�َۡشٮُٰهۖ فَلَمَّ

َ
َحقُّ أ

َ
(یعنی پس ھنگامی که زید از  ﴾أ

 ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ لَِ�ۡ َ� يَُ�وَن َ�َ  َزوَّۡجَ�َٰكَها﴿ وی به کامی رسید و رھایش کرد)
ْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗر�ۚ  ۡدِ�َيآ�ِِهۡم إِذَا قََضۡوا

َ
ۡزَ�ِٰج أ

َ
ا جفت و ھمسرت (وی ر ﴾َحَرٞج ِ�ٓ أ

که بر مؤمنین در ازدواج با ھمسران پسر خواندگانشان  گردانیدیم؛ برای این
ھنگامی که از ایشان به کامی رسیدند و رھایشان کردند، تنگی و محدودیتی 

ۡمُر ﴿ نباشد).
َ
ِ َوَ�َن أ ا َ�َن َ�َ  ٣٧َمۡفُعوٗ�  ٱ�َّ ِمۡن َحَرٖج �ِيَما فََرَض  ٱ�َِّ�ِّ مَّ

 ُ در چیزی که خداوند برایش قاطعانه مقرر و معین  ج (بر پیامبر ﴾ۥۖ َ�ُ  ٱ�َّ

ِ ُسنََّة ﴿ )-و نیست  -کرد، ھیچ محدودیتی نبوده  ِينَ ِ�  ٱ�َّ ْ مِن  ٱ�َّ َخلَۡوا
 ۚ کسانی که پیش از این گذشتند، ی  باره (این را خداوند روش خود در ﴾َ�ۡبُل

ۡمُر ﴿ گردانید).
َ
ِ َوَ�َن أ ۡقُدوًراقََدرٗ  ٱ�َّ (و صدور فرمان خدا، در رأس  ﴾٣٨� مَّ
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ِينَ ﴿ ).-و ھست  -ی معین و مقرری بود  وقت دارای اندازه ُ�َبّلُِغوَن  ٱ�َّ
ِ رَِ�َٰ�ِٰت  اند، که پیامھای خدا  سانی که پیش از این گذشتند کسانی(ک ﴾ٱ�َّ

َحًدا إِ�َّ  ۥَوَ�ۡخَشۡونَهُ ﴿ ند)رسان می را
َ
ۗ َوَ� َ�َۡشۡوَن أ َ  (و از او بیم دارند و ﴾ٱ�َّ

ی پیامبران  از کسی جز خدا بیم ندارند، یعنی این است وصف پسندیده
که اگر تأیید و  -علیھم الصلوات و السالم؛ و بدین وصف و نه به بیم از مردم 

ید، منجر به خودداری کردنت از تبلیغ بخشی از رس نمی حفظ خداوندی

ِ ﴿ آراسته باشی). بایست می - شد می وحی ربانی ِ َوَ�َ�ٰ ب (و  ﴾٣٩َحِسيٗبا ٱ�َّ
بایسته است که به خداوند بعنوان محاسبه کننده اکتفا شده، در نتیجه، در 

َحٖد ّمِن ﴿ ھیچ امری غیر او در نظر گرفته نشود).
َ
ٓ أ بَا

َ
ٌد � ا َ�َن ُ�َمَّ مَّ

ق، بر وی یک از شما (از جمله زید) پس از طال  (پس ھمسر ھیچ ﴾رَِّجالُِ�مۡ 

ِ َوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ﴿ حرام نیست)؛ ُ َوَ�َن  َنۗ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وََخاَ�َم  ٱ�َّ ٍء  ٱ�َّ بُِ�ّلِ َ�ۡ
د در لحظاتی که ضعف بشری رسول را شو می که مالحظه . چنان﴾٤٠َعلِيٗما

د، رحمت و عزت خداوندی در رسیده، دھ می به خودداری از تبلیغ سوق
 دد. گر می نباید، محفوظپیام ھدایت از آنچه که 

مائده در ضمن گفتگو از پیمان شکنی یھود و نصاری و ی  سوره در
که راه رسیدن به  –ترغیب ایشان به پیروی از نور و کتاب مبین (قرآن) 

 گروه درھردو  و، بیان کفر گروه اخیر و، رد ادعای نابجای –رضوان خداست 
شدن حجت بر ایشان و، ذکر  فرزند و دوست خدا بودن و، بیان تمامی  زمینه

و دنباله روان ایشان و، بیان اسراف  ÷شاھدی تاریخی بر فسق قوم موسی
و از حد درگذری ایشان از طریق کفر به آیات روشنگر فرود آمده بر 

و،  ÷فرستادگان خدا علیھم الصلوات والسالم و پیروی از فرزند ستمگر آدم
ن در شتاب ورزی در کفر و، کفر و اشاره به اشتراک گروھی از یھود با منافقی
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ظلم یھود در عدم حکم به ما انزل الله (تورات) و، فسق اھل انجیل در عدم 
 جی خداذکر کتاب منزل بر آخرین فرستادهحکم به ما انزل الله (انجیل) و، 

که در میان ایشان به ما انزل الله (قرآن) حکم  و مکلف کردن وی به این
تکرار گزیند و ی ھای ایشان دور و پیروی از ھوسکرده، از انحراف از حق 

که با منحرف کردنش از بعضی از  حذر داشتن وی از ایناین دو فرمان و بر
ی  جملهما انزل الله (قرآن) به عذابش دراندازد و، بیان اینکه ایشان از 

فاسقین بوده و در پی درگذشتن از حدود بندگی و پیروی از حکم 
والیت با ایشان و بیان ی  رابطه نین از برقرار کردناند و، نھی مؤم جاھلیت

دالن ه جمع ایشان بوده و از غیر بیمارکه این کار به معنی پیوستن ب این
که برگشتن بعضی از مسلمانان از دین (از  زند و، اعالم اینسر نمی  منافق

 اند و، ابالغ اینرس نمی طریق اولیاء گرفتن آنان)، گزندی جز به خود ایشان
و مؤمنین ولی و حزبی نیست و، پرھیز  ج اش فرستادهکه مؤمن را جز خدا و 

نمازشان را از اولیاء گرفتن اھل کتاب و سایر کافرینی که دین مؤمنین و 
 اند شرط ایمان است و، اشاره به این ی خود قرار داده محل استھزاء و بازیچه

 ایمان به خدا و گیری ناشی از آراسته بودن مؤمنین به گونه موضع که این
کتابھای فروفرستاده شده و فسق ایشان (اھل کتاب) است و، ذکر ی  ھمه

کاری و تجاوزگری و  نفاق بعضی و شتاب ورزی بسیاری از ایشان در گناه
ی کفرآمیز یھود در نسبت دادن بخل به خدا خوری و بازگو کردن گفته حرام

طغیان و  جر پیامبر خدا که بسیاری از ایشان را کتاب منزل ب و، اعالم این
گروه به ایمان و تقوی و بپاداشتن تورات و ھردو  فزاید و ترغیبا می کفر

انجیل و آنچه که از خداوندشان بر ایشان فروفرستاده شده (قرآن) و، ذکر 
گاه نمودن  که جمعی از ایشان میانه این رو و بسیاری از ایشان بدکارند و، آ

ات و انجیل و آنچه بر ایشان فروفرستاده شده که مادامی که تور ایشان از این
است را بپا ندارند، بر روشی که بشود به حساب آورد و دارای ارزشی شمرد 
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جای این امر بسیاری از ایشان را کتاب منزل بر ه که ب نیستند و بیان این
ی سعادت، ایمان به خدا که مایه فزاید و، ذکر اینا می طغیان و کفر ج پیامبر

و روز واپسین و عمل صالح است، نه دارای عنوان مسلمان یا یھودی یا 
ی ایشان نسبت به پرستانه گیری ھوس بیان موضعصابئی یا نصرانی بودن و، 

میثاق خداوندی و در برابر فرستادگانش و، اعالم کفر و برگردانیده شدن از 
را با خدا  –علیھما الصالة و السالم  –حق و جھالت کسانی که مسیح بن مریم 

یکی دانستند و، نیز کسانی که خدا را سومین سه إله بشمار آوردند و، نھی 
ایشان (اھل کتاب) از غلّو ناحق در دین و پیروی از ھوسھای گمراه کننده و، 
ذکر لعن کافرین از بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی بن مریم علیھم 

 ج که معاصران پیامبر اشاره به اینبیان سبب آن و،  الصلوات و السالم و،
و آنچه بر وی  ج رو ایشان بوده و به جای ایمان به خدا و پیامبر دنباله

فروفرستاده شده، بسیاری از ایشان فسق را پیشه کرده و کافرین را اولیاء 
و اعالم اشتراک یھود با مشرکین و اختالفشان با نصاری، ند دھ می خود قرار

گیری در برابر مؤمنین و ذکر صفات و ویژگیھای نیکویی که در  موضعدر 
 ید:فرما می ،١دشو می میان نصاری یافت

َها ﴿ ُّ�
َ
� لیت رسانیدن پیام خداوندی را و(این نداء مسئو ﴾ٱلرَُّسوُل ۞َ�ٰٓ

 د که زمینه برای آنچه که بدان فرمان دادهدھ می ورد، و نشانآ می ادی  هب
د موجود است، لیکن مخاطب به علتی از علل اقدامی نکرده است. شو می

زیرا بدون وجود زمینه، یا در صورت مشغول بودن مخاطب به عمل مورد 
نظر، جایی برای نداء و تکلیف نیست... توجه به صفات و احوال یھود و 

                                                           
ی ھشتاد و ششم را در بر  ی دوازدھم تا آخر آیه اشاره به این مطالب متعدد، که از آیه -١

ی این  ی گفتار آیات مورد بحثمان برای خواننده گیرد برای آن است که زمینه می
 بحث شناخته شده و مد نظر باشد. 
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را در مقطع  ج ی عواقب ناگوار تبلیغ به ایشان، پیامبر خدا نصاری و مالحظه
تبلیغ کتاب الله به ایشان، باز ی  زمینه نی که این آیه نازل شد، از اقدام درزما

خواه طلب و خیر که در میان ایشان افرادی حق  جایی داشته بود؛ لیکن از آن
حجت برگزینندگان کوردلی بر ھدایت امری بایسته بود، ی  اقامهبودند، نیز 

 –ر، وعده داده شده است که در ضمن آن نگھداری از عواقب ناگوا –این نداء 
غ (در عصر  فرود آمد، بدین گونه پیام ھدایت از کتمان محفوظ گردید) َبلِّ

، دو دسته بودند. شد می رو مردمی که مبلغ حق با ایشان روبهنزول قرآن، 
ترین صفتی که ایشان را از سایر  یعنی کسانی که خصوصییکی مشرکین، 

، شرک بدون شد می یژه ساخته، از آن برایشان لقب وکرد میمردم جدا 
انتساب به کتاب آسمانی بود. دیگری اھل کتاب، یعنی کسانی که در عین 

ی اول در ارتکاب شرک، به کتابی از کتب آسمانی منتسب  اشتراک با دسته
تر از مشرک داشتند. در دوران نزول قرآن ویژه یلقب –در نتیجه  –بودند، 

اول تبلیغ شده، در دوران مدنی ی  دسته، به سران بایست می مکی، آنچه که
جای سخنی چندان با ایشان نمانده بود. از این جھت در مدینه روی سخن، 

مائده، که یکی از ی  سوره که در ھمین دوم بود. چنانی  دستهبیشتر با 
این دسته آمده است. با دقت ی  باره ی مدنی است فصل طویلی درھا هسور

ه این آیه در آن آمده است، جایی برای شک مورد بحث و فصلی کی  آیه در

نزَِل إَِ�َۡك مِن ﴿ ند)ما نمی که مراد، تبلیغ به اھل کتاب است در این
ُ
ٓ أ َما

ّ�َِكۖ  ن بر توا می قرآن صادق است، تنھا در صورتیی  ھمه (این لفظ بر ﴾رَّ
نه تنھا در  لیلی بر تخصیص وجود داشته باشد.بعضی از آن حمل کرد، که د

این آیه و حتی در فصل طویلی که این آیه در آن جای دارد چنین دلیلی 
 وجود ندارد، بلکه دلیل قاطع بر عدم تخصیص به شرح زیر موجود است: 
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ۡهَل ﴿ ید:فرما می پانزدھم سورهی  آیه در
َ
قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�ٰٓأ

ا كُ  ُ لَُ�ۡم َكثِٗ�� ّمِمَّ � قَۡد  ٱلِۡكَ�ٰبِ نتُۡم ُ�ُۡفوَن ِمَن يُبَّ�ِ ْ َعن َكثِ�ٖ َوَ�ۡعُفوا
ِ َجآَءُ�م ّمَِن  بِ�ٞ  ٱ�َّ  .١]١٥[المائدة:  ﴾١٥نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ

ۡهَل ﴿ ید:فرما می نوزدھمی  آیه در
َ
أ ُ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�ٰٓ قَۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوُ�َا يُبَّ�ِ

�ٖ ّمَِن  َ�ۡ�َ ٰ ْ َما َجآَءنَا ِمۢن �َِش�ٖ َوَ� نَِذيرٖ� َ�َقۡد  ٱلرُُّسلِ لَُ�ۡم َ�َ ن َ�ُقولُوا
َ
أ

ُ َجآَءُ�م �َِش�ٞ َونَِذيٞرۗ وَ  ءٖ قَِديرٞ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .٢]١٩[المائدة:  ﴾١٩َ�َ

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ﴿ ید:فرما می چھل و ھشتمی  آیه در
َ
ِ  ٱلِۡكَ�َٰب َوأ ٗقا  ٱۡ�َقِّ ب ُمَصّدِ

نَزَل  ٱۡحُ�مَوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ� فَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن 
َ
ٓ أ ۖ بَۡيَنُهم بَِما ُ  ﴾ٱ�َّ

َوَ� تَتَّبِۡع ﴿ قرآن است)؛ ی نجا ھمهیه مراد از ما انزل الله در اکست ین کی(ش
ا َجآَءَك ِمَن  ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ

َ
� أ   .٣﴾...ٱۡ�َّقِ

                                                           
ه سوی شما آمد تا بسیاری از حقایق از کتاب ای اھل کتاب! بتحقیق پیامبر ما ب« -١

اید برای شما روشن سازد و از بسیاری درگذرد، به راستی  (آسمان) را که کتمان کرده
 ».از جانب الله نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد

وحی و) فترتی از پیامبران به سوی شما  ای اھل کتاب! پیامبر ما پس از (انقطاع« -٢
ای  دھنده نه بشارت«را برایتان بیان کند، تا مبادا (روز قیامت) بگویید:  آمد، که حقایق

دھنده و  پس بتحقیق (اینک) پیامبر بشارت» به سوی ما آمد و نه بیم دھندای
 ».دھنده به سوی شما آمده است. و الله بر ھمه چیز تواناست بیم

ی  کننده که تصدیق حالیو (این) کتاب (= قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم در « -٣
ھا شاھد و نگاھبان است، پس به آنچه الله نازل  ھای که پیش از آن است و بر آن کتاب

ھای آنان به جای آنچه از حق  ھا حکم کن و از ھوی و ھوس کرده است در میان آن
 ».که به تو رسیده است، پیروی نکن (و از احکام الھی روی مگردان)
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ِن ﴿ ید:فرما می چھل و نھمی  آیه در
َ
نَزَل  ٱۡحُ�مَوأ

َ
ُ بَۡيَنُهم بَِمآ أ (با  ﴾ٱ�َّ

ۡهَوآَءُهۡم وَ ﴿ پیشین ھیچ فرقی ندارد)ی  آیه ما أنزل الله در
َ
 ٱۡحَذرُۡهمۡ َوَ� تَتَّبِۡع أ

نَزَل 
َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َمآ أ

َ
ُ أ ست؛ بویژه ا دو  (این نیز مانند آن ١﴾إَِ�َۡكۖ  ٱ�َّ

ی بعض مبّین این است که مراد، امر معینی نیست؛ زیرا یک امر، بعض  کلمه
 »ندارد)...

ۡهَل ﴿ ید:فرما می پنجاه و نھمی  آیه در
َ
أ َهۡل تَنقُِموَن ِمنَّآ  ٱلِۡكَ�ٰبِ قُۡل َ�ٰٓ

 ِ ۡن َءاَمنَّا ب
َ
ٓ أ ِ إِ�َّ نزَِل إَِ�َۡنا ٱ�َّ

ُ
ٓ أ قرآن ی  ھمه (در اینکه مراد از این نیز ﴾َوَما

ُ�ۡم َ�ِٰسُقونَ ﴿ است شکی نیست) َ�َ�ۡ
َ
نَّ أ

َ
نزَِل ِمن َ�ۡبُل َوأ

ُ
 ٢؟!﴾٥٩َوَمآ أ

نزَِل ﴿ ید:فرما می شصت و چھارم ی در آیه 
ُ
ٓ أ ا َولََ�ِ�َدنَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم مَّ

ّ�َِك  ُطۡغَ�ٰٗنا ﴿ (در اینجا نیز ھمان گفته صادق است) ﴾إَِ�َۡك ِمن رَّ
 .٣﴾...َوُ�ۡفٗر�ۚ 

ْ ﴿ ید:فرما می شصت و ششمی  آیه در قَاُموا
َ
�َُّهۡم أ

َ
ِ�يَل وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةَ َولَۡو �  ٱۡ�ِ

ّ�ِِهمۡ  نزَِل إَِ�ِۡهم ّمِن رَّ
ُ
(ذکر ما أنزل در ردیف تورات و انجیل دلیل قاطع  ﴾َوَمآ أ

                                                           
یھود) بر اساس آنچه الله (در قرآن) نازل کرده حکم کن، و از ھا (=  و در میان آن« -١

ھای آنان پیروی مکن، و از آنان بر حذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزھایی  ھوس
 ».که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند

ایم؟) جز  گیرید؟! (مگر ما چه کرده بگو: ای اھل کتاب! آیا از ما خرده و عیب می« -٢
به الله و آنچه بر ما نازل شده و آنچه پیش از این نازل شده است؛ ایمان اینکه 
 ».ایم، و حال آنکه بیشتر شما نافرمان (و از راه حق منحرف) ھستید؟! آورده

و این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر سر کشی و کفر بسیاری از « -٣
 ».افزاید ھا می آن



 ۶۹   امامت

ْ ِمن فَۡوقِهِۡم ﴿ شد)با می قرآنی  ھمه که مراد از آن نیز است بر این َ�لُوا
َ
�َ

ۡقَتِصَدةۖٞ َوَ�ثِ�ٞ ّمِۡنُهۡم َسآَء َما َ�ۡعَملُونَ  ةٞ مُّ مَّ
ُ
رُۡجلِِهم� ّمِۡنُهۡم أ

َ
 .١﴾٦٦َوِمن َ�ِۡت أ

قُۡل ﴿ ید:فرما می مورد بحث استی  آیه شصت و ھشتم که بعد ازی  آیه در
ۡهَل 

َ
أ ْ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�ٰٓ ٰ تُقِيُموا ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ِ�يَل وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةَ لَۡسُتۡم َ�َ نزَِل  ٱۡ�ِ

ُ
ٓ أ َوَما

ّ�ُِ�ۡمۗ  جا نیز جای  (آنچه که پیش از این گفته شد، در این ﴾إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

ّ�َِك ﴿ گفتن دارد). نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ ا (در مراد از  ﴾َولََ�ِ�َدنَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم مَّ

َس َ�َ ﴿ نیست) این ھم ابھامی
ۡ
 .٢﴾٦٨ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ ِم ٱلَۡقوۡ  ُطۡغَ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗرۖ� فََ� تَأ

ِ ﴿ ید:فرما می ھشتاد و یکمی  آیه در ْ يُۡؤِمُنوَن ب ِ َولَۡو َ�نُوا َوَمآ  ٱ�َِّ�ِّ وَ  ٱ�َّ
نزَِل إَِ�ۡهِ 

ُ
َُذوُهمۡ َما ﴿ (مراد از این نیز آشکار است) ﴾أ ۡوِ�َآَء َوَ�ِٰ�نَّ َكثِٗ��  ٱ�َّ

َ
أ

 .٣﴾٨١ّمِۡنُهۡم َ�ِٰسُقونَ 

ْ َمآ ﴿ ید:فرما می ھشتاد و سوم و ھشتاد و چھارمی  آیه در �َذا َسِمُعوا
نزَِل إَِ� 

ُ
 قرآن است)ی  ھمه بدیھی است که مراد از این نیز( ﴾ٱلرَُّسولِ أ

                                                           
ھا نازل شده (از  انجیل، و آنچه را که از سوی پروردگارشان بر آنو اگر آنان تورات و « -١

شان  دارند (و به آن عمل نمایند) از فراز و فرود پاھایبرپا  ھای آسمانی و قرآن) کتاب
 ».(= از آسمان و زمین) روزی خواھند خورد

جیل ای اھل کتاب! شما بر ھیچ (آیین درستی) نیستید، مگر اینکه تورات و ان«بگو: « -٢
و بتحقیق ». داریدبرپا  و آنچه را که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است،

افزاید،  ھا می آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده، بر سرکشی و کفر بسیاری از آن
 ».پس بر (این) گروه کافران، غمگین مباش

ردند (ھرگز) آنان (کافران) را آو و اگربه الله و پیامبر و آنچه براو نازل شده، ایمان می« -٣
 ».ھا فاسقند گزیدند، ولی بسیاری از آن به دوستی برنمی



 والیت و امامت   ۷۰

 

ۡ�ُيَنُهۡم تَفِيُض ِمَن ﴿
َ
ۡمعِ تََرىٰٓ أ ْ ِمَن  ٱ�َّ ا َعَرفُوا � مِمَّ ٓ َءاَمنَّا  ٱۡ�َّقِ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا

ِٰهِدينَ َمَع  ٱۡ�تُۡبَنافَ  ِ  ٨٣ٱل�َّ ِ َوَما َ�َا َ� نُۡؤِمُن ب (مراد  ﴾ٱۡ�َقِّ َوَما َجآَءنَا ِمَن  ٱ�َّ

ن يُۡدِخلََنا َر�َُّنا َمَع ﴿ ھمان ما أنزل است)
َ
ٰلِِح�َ  ٱلَۡقۡومِ َوَ�ۡطَمُع أ  .١﴾٨٤ٱل�َّ

مورد بحث و ارتباطش با آیات ی  آیه با نگاھی به این موارد و دقت در(

ّ�َِك ﴿ دد، که مراد ازگر می از آن روشن پیش و پس نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
آ أ در  ﴾مَّ

قرآن بوده، حملش بر بعضی معین از آن، یا بر امری خارج ی  ھمه این آیه نیز

 ﴾ۥۚ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ ﴿ شد)با نمی از آن، بر ھیچ اساسی استوار

ّ�َِك ﴿ تبلیغ(و اگر این کار، یعنی  نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
آ أ به اھل کتاب را انجام  ﴾مَّ

حوال . یعنی اگر صفات و ایا دهیس نرسانکچ یامش را به ھیندادی، پس پ
رو شدن با ایشان را در نظر گرفته، از تبلیغ  بهاھل کتاب و عواقب ناگوار رو

به دیگران ات در تبلیغ  کتاب الله بدیشان خودداری کنی، مجاھدات گذشته
یی؛ آ می ی کسی که چیزی تبلیغ نکرده باشد در منزله  نیز بر باد رفته، به

ای، سرپیچی کردنت در بعضی موارد  بلیغ به ھمه برگزیده شدهزیرا تو برای ت
آشکار خواھد کرد که در آن بعضی دیگر نیز،  –اگر چنین امری تحقق یابد  –

ه است، بدیھی است که ات چیز دیگری غیر کسب رضای خدا بود انگیزه
اش کسب رضای وی بوده  ید، که انگیزهآ می عملی نزد خداوند به حساب

ُ وَ ﴿ باشد). (پس جایی برای نگرانی از عواقب این  ﴾ٱ�َّاِس� َ�ۡعِصُمَك ِمَن  ٱ�َّ

َ إِنَّ ﴿ کار نیست) (یعنی مردمی که انتظار  ﴾٦٧ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومَ َ� َ�ۡهِدي  ٱ�َّ

                                                           
بینی که اشک  ھا را می و چون آیاتی را که بر پیامبر نازل شده بشنوند، چشمھای آن« -١

پروردگارا! ایمان آوردیم، «گویند:  اند، و می شود، بخاطر حقیقتی که در یافته ریزان می
مره گواھان بنویس. * چرا به الله و آنچه از حق به ما رسیده است، پس ما را در ز

 ».که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان در آورد ایمان نیاوریم، در حالی



 ۷۱   امامت

بعد از این مراد از ی  آیه رود کافرند (در عمل شری از ایشان میاقدام بر 
القوم الکافرین تبیین شده است) و خداوند گروه کافران را به تحقق 

 اند).گرد میبخشیدن به نیت شرشان ھدایت نکرده و موفق ن

ۡهَل ﴿
َ
أ ْ  ٱۡلِكَ�ٰبِ قُۡل َ�ٰٓ ٰ تُقِيُموا ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ِ�يَل وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةَ لَۡسُتۡم َ�َ َوَمآ  ٱۡ�ِ

ّ�ُِ�ۡمۗ  نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
(تجرد این امر (ُقل) از حرف عطف  ١]٦٨[المائدة:  ﴾أ

غ)  شد.با می بر ما قبل، دلیل عدم مغایرت آن با امر اول یعنی (َبلِّ
بحث کننده از یک ی  جملهکه: تناسب میان دو یا چند  توضیح این

ی  جملهاول عین معنی ی  جملهکه معنی  موضوع دو گونه است: یکی این
که وجه تناسب تنھا اشتراک دو جمله در  دوم یا جزء آن باشد؛ دیگر این

 تبیین دو جانب از موضوع مورد بحث باشد.
ف نیست؛ بلکه با وجود اتحاد در صورت اول نیازی به آوردن حرف عط

ی  آیه شد... تناسب میان دوبا نمی ھای دو جمله، چنین امری جایز معنی
 فوق از این قبیل است؛ زیرا:

ّ�َِك ﴿ دوم جزئی ازی  جمله -أوالً  - نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
آ أ  شد. با می ﴾مَّ

 قرآن دعوتی  ھمهی  اقامهجایی که ایشان را به  این قول از آن -ثانیًا  -
 با آن متحد -در حکم  -ما أنزل و ی  ھمه تبلیغ ی همنزل  د، بهکن می
 شد. با می

ما ی  ھمه ی راه تبلیغ این قول از آن جھت نیز که ھموار کننده -ثالثًا  -
أنزل و نخستین گام حرکت در این جھت است، برداشتن گام اول از سوی 

عین  ی هشد، به منزلبا می ھای دیگرمستلزم برداشتن گام ج پیامبر خدا
است، که ھایی شد. از وجود چنین تناسبھا و ارتباطبا می ما أنزلی  ھمه تبلیغ

                                                           
بگو: ای اھل کتاب! شما بر ھیچ (آیین درستی) نیستید، مگر اینکه تورات و انجیل و « -١

 ».داریدبرپا  ما نازل شده است،آنچه را که از طرف پروردگارتان بر ش



 والیت و امامت   ۷۲

 

از آن جھت  –به عبارتی دیگر  –از استخدام حرف عطف خودداری شده است. 

َها ﴿ که ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ  ٱلرَُّسوُل ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ قُۡل ﴿ با ]٦٧[المائدة:  ﴾بَّلِۡغ َما

ۡهَل 
َ
أ ْ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َ�ٰٓ ٰ تُقِيُموا ٍء َح�َّ ۡ�َ ٰ ِ�يَل وَ  ٱ�َّۡوَرٮٰةَ لَۡسُتۡم َ�َ نزَِل  ٱۡ�ِ

ُ
ٓ أ َوَما

ّ�ُِ�ۡمۗ  که  –ھیچ فرقی ندارد، آوردن حرف ربط  ]٦٨[المائدة:  ﴾إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ

نزَِل إَِ�َۡك ﴿ شد)با نمی جائز –دلیل بر جدایی است 
ُ
آ أ َولََ�ِ�َدنَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهم مَّ

ّ�َِك   ﴾َ�ٰٗنا َوُ�ۡفٗر�ۖ ُطغۡ ﴿ مورت گردانیدیم)أ(یعنی ھمان که به تبلیغش م ﴾ِمن رَّ
نزَِل ﴿ (آشکار است که فزودن طغیان و کفر ایشان، از ھر جزئی از اجزاء

ُ
َمآ أ

ّ�َِكۖ  َس َ�َ ﴿ شد).با می و نه از جزء معینی ﴾إَِ�َۡك ِمن رَّ
ۡ
ِم ٱلَۡقوۡ َفَ� تَأ

 .﴾٦٨ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 
ی  باره یم که با دقت در آنچه که درشو می در پایان این بحث یادآور
در  –دد که آنچه که گر می گفته شد روشن عصمت در نبوت و رسالت

م است وحی و ھدای ربانی است، عصمت نبی مرسل معصو –ی اول  درجه
 شد.با می ثانوی و عارضی

 حفظ امامت

 امامت: –۳
ھای پیش از این گفته شد که ھدایت ربانی فرود آمد که بشر را از تاریکی

گاھی از حقیقت و  ناشی از نداشتن تکیهی خوف و حزن ھا هھا و زلزلگمان
پستی اتباع ھوس، به نور معرفت و آرامش گرویدن به حق و اوج اتباع از 

 و از وجود امری دیگر در کنار امر تشریعی وی و حکم خداوند بیرون آورد
به  –افعالش مشمول رضایش نباشد جلوگیری کند. نیز از اینکه بعضی از 

ابتالیی، بندگان خدا مکلف به ایمان و عمل صالح  از طریق امر –عبارتی دیگر 



 ۷۳   امامت

ھا شدند... اگر در استعدادھا تفاوت  از بین بردن این دوگانگی –در نتیجه  –و 
یکسان بوده، کسی را ھا  آن افراد بشر در ضعف یا قوتی  ھمه ،وجود نداشته

که  ی شناخت و تسلیم و عمل فزونی نبود، جز اینھا هبر دیگری در زمین
خواه از گزینندگان کوردلی بر ھدایت جدا گشته، ھمه در یک بان خیرطل حق

ردیف (ھمگام و بدون تقدم بعضی بر بعضی دیگر) راھی سرانجام شوند، 
 نمود. امری رخ نمی
چنان موجود است، که در  که در استعدادھا تفاوت آن  جایی لیکن از آن

د شو می ابل تصور رای قترین تا باالترین درجه پاییناز میان بندگان خدا، 
ند دھ می که اکثریت را تشکیل –نصیبان از درجات باال  و بییافت، اھل ضعف 

به شدت در معرض اغواء و تزیین ابلیس و گرفتار مکر پیشگامان در کفر و  –
نه دعوتی مجرد  و ھایی حاکم بر فرد و جامعهکه مجسم در واقعیت –سیئات 

ملک خدای ذی الجالل و االکرام، در ، رحمت و شندبا می –از واقعیت است 
عمل صالح و از بین  توفیق انسان در ایمان ولیت و وی تثبیت مسئو ادامه

ریبی از مؤمنین و گرفتن ھر حجتی از ھرگونه  ھا و دفع بردن دوگانگی
 –اضافه بر اصل ایمان و عمل صالح  –کافرین، برخوداران از درجات باال را 

تسلیم و حرکت و ھموار ساختن راه بر  مکلف به پیشروی در شناخت و
ی فردی و  ی زندهھا هباطل و شر، نمون دیگران گردانید؛ که در برابر پیکرھای

ی خواستار سیر به سوی سعادت را، در  جمعی حق و خیر، فرد و جامعه
ی زینت حیات دنیا را تیغ زبان  و سرگشتگان شیفتهایمان و عمل صالح الگو 

 باشند.



 والیت و امامت   ۷۴

 

َها ﴿ اید:فرم که می چنان ُّ�
َ
� َونَِذيٗر� �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ� ٗ رَۡسۡلَ�َٰك َ�ِٰهٗدا َوُمبَّ�ِ

َ
آ أ  ٤٥إِ�َّ

ِ ٱَوَداِ�ًيا إَِ�  نِٗ�� ۦ�ِإِۡذنِهِ  �َّ اٗجا مُّ  .١]٤٦-٤٥[األحزاب:  ﴾٤٦َوِ�َ

﴿ �ِ ْ ِ ٱَوَ�ِٰهُدوا َوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ�  ۡجتَبَٮُٰ�مۡ ٱُهَو  ۦۚ َحقَّ ِجَهادِهِ  �َّ
ٮُٰ�ُم  ّ�ِينِ ٱ �ِيُ�ۡم إِبَۡ�ٰهِيَمۚ ُهَو َسمَّ

َ
ِمن َ�ۡبُل َوِ�  لُۡمۡسلِِم�َ ٱمِۡن َحَرٖج� ّمِلََّة أ

ْ  لرَُّسوُل ٱَ�َٰذا ِ�َُكوَن  �ِيُمواْ  �َّاِس� ٱَ�َ  ُشَهَدآءَ َشِهيًدا َعلَۡيُ�ۡم َوتَُ�ونُوا
َ
فَأ

لَٰوةَ ٱ ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱ َوَءاتُوا ْ ٱوَ  لزَّ ِ  ۡ�َتِصُموا ِ ٱب َونِۡعَم  لَۡمۡوَ�ٰ ٱُهَو َمۡولَٮُٰ�ۡمۖ فَنِۡعَم  �َّ
 .٢]٧٨[الحج:  ﴾٧٨�َِّص�ُ ٱ

ِينَ ٱوَ ﴿ وَن ِ�  �َّ ِ ٱُ�َآجُّ ُتُهۡم َداِحَضٌة ِعنَد  ۥَ�ُ  ۡسُتِجيَب ٱِمۢن َ�ۡعِد َما  �َّ ُحجَّ
 .٣]١٦[الشوری:  ﴾١٦َرّ�ِِهۡم وََعلَۡيِهۡم َغَضٞب َولَُهۡم َعَذاٞب َشِديدٌ 

                                                           
دھنده فرستادیم.* و دعوت کننده به  دھنده و بیم ای پیامبر! ما تو را گواه، و بشارت« -١

 »سوی الله به فرمان او، و چراغی روشنی بخش قرار دادیم
و در راه الله جھاد کنید، چنانکه سزاوار جھاد (در راه) او است، او شما را بر گزید، و « -٢

ن برای شما ھیچ سختی (و تنگنایی) قرار نداد، (ھمان) آیین پدرتان ابراھیم در دی
است، او (= الله) پیش از این (در کتب سابقه) و در این (قرآن نیز) شما را مسلمان 

دارید، برپا  نامید، تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواھان بر مردم باشید، پس نماز را
له تمسک جویید، که او موالی شماست، چه خوب موال، و چه و زکات را بدھید، و به ال

 ».خوب یاوری است
کنند، پس از آنکه (فرمان) او پذیرفته شد،  که در (بارۀ) الله محاجه می وکسانی« -٣

ھاست. و  اساس) است، و خشم (الله) بر آن شان باطل (و بی شان نزد پروردگار دلیل
 ».ھاست عذاب شدیدی برای آن



 ۷۵   امامت

رََءۡ�ُتۡم إِن َ�َن مِۡن ِعنِد ﴿
َ
ِ ٱقُۡل أ وََشِهَد َشاهِٞد ّمِۢن بَِ�ٓ  ۦَوَ�َفۡرتُم بِهِ  �َّ

ٰ ِمۡثلِهِ  ٰٓءِيَل َ�َ ُ�مۚۡ ٱاَمَن وَ  َٔ َ�  ۦإِۡسَ� َ ٱإِنَّ  ۡسَتۡكَ�ۡ ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  ﴾١٠ل�َّ
 .١]١٠[األحقاف: 

ِينَ ٱَوَ�ُقوُل ﴿ َّ�  ِ ِ ٱَ�َفُرواْ لَۡسَت ُمۡرَسٗ�ۚ قُۡل َكَ�ٰ ب َشِهيَدۢ� بَۡيِ� َوَ�ۡيَنُ�ۡم  �َّ
جا اسم  (لفظ الکتاب در این ٢]٤٣[الرعد:  ﴾٤٣لِۡكَ�ٰبِ ٱِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ 

یکم ی  آیه کتابھای خدا صادق است. دری  ھمه جنس بوده، مدلولش بر

ِيٓ ٱوَ  لِۡكَ�ِٰب� ٱالٓٓمر� تِۡلَك َءاَ�ُٰت ﴿ ید:فرما می ھمین سوره نزَِل إَِ�َۡك مِن  �َّ
ُ
أ

ّ�َِك  ۡ�َ�َ  ۡ�َقُّ ٱرَّ
َ
که از آن، مراد  ٣،]١[الرعد:  ﴾١َ� يُۡؤِمُنونَ  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

ی  آیه د. درشو می اند آشکار الناس  که اقّل  ﴾لِۡكَ�ٰبِ ٱِعۡلُم  ۥَمۡن ِعنَدهُ ﴿ از

ّ�َِك ﴿ ید:فرما می نوزدھم نیز نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
َمآ أ َّ�

َ
َ�َمن َ�ۡعلَُم �

َ
َكَمۡن  ۡ�َقُّ ٱ۞أ
 ْ ْولُوا

ُ
ُر أ َما َ�َتَذكَّ ۚ إِ�َّ ٰٓ�َ�ۡ

َ
ۡلَ�ٰبِ ٱُهَو أ

َ
َمۡن ﴿ که دکن می این ھم آشکار ٤.﴾١٩ۡ�

وھی از سی و ششم از گری  آیه اند، و مؤمنینی  ھمه ﴾لِۡكَ�ٰبِ ٱِعۡلُم  ۥِعنَدهُ 

                                                           
به من خبر دھید اگر (این قرآن) از سوی الله باشد، و شما به آن «یامبر) بگو: ای پ«( -١

ھای) آن (در تورات) شھادت داد پس  کافر شوید، و شاھدی از بنی اسرائیل بر (نشانه
وزرید (چه بر سر شما خواھد آمد؟)  (او) ایمان آورد، و شما سرکشی (و تکبر) می

 ». کند یمسلمًا الله گروه ستمگر را ھدایت نم
گویند: تو پیامبر (الله) نیستی. بگو: کافی است که الله و  که کافر شدند می و کسانی« -٢

 ».که علم (پیشین) نزد اوست، میان من و شما گواه باشند کسی
آیات کتاب (قرآن) است، و آنچه از (سوی)  ھا المر (الف. الم. میم. را) این« -٣

 ».آورند و لیکن بیشتر مردم ایمان نمیپروردگارت بر تو نازل شده، حق است، 
حق است، مانند  داند آنچه از (طرف) پروردگارت بر تو نازل شده که می آیا کسی« -٤

 ».گیرند کسی است که او نابیناست؟! تنھا خردمندان پند می



 والیت و امامت   ۷۶

 

ِينَ ٱوَ ﴿ برد. اند نام می ایشان که مؤمنین اھل کتاب  لِۡكَ�َٰب ٱَءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  �َّ
نزَِل إَِ�َۡكۖ َوِمَن 

ُ
ٓ أ ۡحَزاِب ٱَ�ۡفرَُحوَن بَِما

َ
ۡن  ۥۚ َمن يُنِكُر َ�ۡعَضهُ  ۡ�

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ َما قُۡل إِ�َّ

ۡ�ُبَد 
َ
َ ٱأ ۡ�َِك بِهِ  �َّ

ُ
ۡدُعواْ �َ�ۡهِ َ�  ۦٓۚ َوَ�ٓ أ

َ
 .١﴾٣٦اِب  َٔ إَِ�ۡهِ أ

 –در صورتی که بخواھد  –ھدای ربانی فرود آمد که انسان را  –به اختصار  –
 از وقوع افعالی –پس از تزکیه و تعلیم انسان  –ن و ھوی برھاند؛ زمین را از ظ

نشان از إذن وی دور گرداند و  اوامری بی صدوررضای خداوند و از بھره از  بی
از آن جھت که تحقق بخشیدن بدین امور تنھا از گام نھادن مردم در مسیر 

خواه، و طلبان خیر حصول این امر از حقممکن است،  ایمان و عمل صالح
ی زنده یھا هقیام حجت بر خریداران باطل و شر، مشروط به تقدم نمون

سیدنشان بدان منزلت نیز به و عمل صالح (که رفردی و جمعی ایمان 
شد، عبادت با می بعدًا تبیین خواھد شد) –شاء الله   ان –ای است که  طریقه

و رسالت، متوقف بر پیشگامی و  خدا (به معنی قرآنی کلمه)، پس از نبوت
 ی ایمان و عمل صالح است.ھا همجسم» امامت«

  ریشه(لفظ امام از 
ً
به معنی آھنگ اصل یا غایت و سرانجامی را  مَّ ی أ

کردن گرفته شده، برای داللت بر کسی یا چیزی که به کمک وی آن آھنگ 
رود. در قرآن این کلمه ھفت بار به صورت مفرد،  کار میه د، بشو می کرده

 پنج بار به صورت جمع آمده است.

                                                           
ھا کتاب (آسمانی) دادیم، از آنچه بر تو نازل شده، خوشحال  که به آن و کسانی« -١

کنند،  ھا) کسانی ھستند که قسمتی از آن را انکار می احزاب (و گروهشوند، و از  می
را بپرستم، و به او شرک نیاورم، و تنھا به » الله«من مأمورم که «(ای پیامبر!) بگو: 
 ». کنم، و بازگشت من به سوی اوست سوی او دعوت می



 ۷۷   امامت

کنندگان مقصدی، از آن  گبار یک بار به معنی راھی که آھناز این دوازده 
کار رفته ه پیمایند، ب را می برای رسیدن به مقصد خویش کمک گرفته و آن

بِ�ٖ ﴿ ید:فرما می که است. چنان ُهَما َ�ِإَِماٖ� مُّ  .١]٧٩[الحجر:  ﴾٧٩��َّ
کردارھای بندگان در آن ی  ھمه ای که بار به معنی کتاب و پرونده  یک 

د. شو می آن) آھنگ جزا دادن کردهبراساس  ثبت شده و به کمک آن (یعنی

ْ َوَءاَ�ٰرَُهۡمۚ َوُ�َّ  لَۡمۡوَ�ٰ ٱإِنَّا َ�ُۡن نُۡ�ِ ﴿ ید:فرما می که چنان ُموا َونَۡ�تُُب َما قَدَّ
بِ�ٖ  ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� مُّ

َ
ٍء أ  .٢]١٢[یس:  ﴾١٢َ�ۡ

که به کمک آن، آھنگ سرانجام ایمان و  ÷دو بار به معنی کتاب موسی

ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن ﴿ ید:فرما می که د. چنانشو می عمل صالح کرده َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
أ

ّ�ِهِ  ۚ  ۦَوَ�ۡتلُوهُ َشاهِٞد ّمِۡنُه َوِمن َ�ۡبلِهِ  ۦرَّ  .٣]١٧[هود:  ﴾كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما َورَۡ�ًَة

ۚ  ۦَوِمن َ�ۡبلِهِ ﴿  .٤]١٢[األحقاف:  ﴾كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما َورَۡ�َٗة
دو بار برای داللت بر کسانی که در کفر و سیئات پیشرو بوده، اھل باطل 

 که ند. چنانکن می و خواستاران شر، با پیروی از ایشان آھنگ سرانجام کفر

                                                           
قوم) بر سر راه ھا انتقام گرفتیم، و (شھرھای ویرانه شده) این دو ( پس (ما) از آن« -١

 ».آشکار است
کنیم، و آنچه را (از اعمال نیک و بد) که از پیش  یقینًا ماییم که مردگان را زنده می« -٢

نویسیم، و ھمه چیز را در کتاب روشنگر  ھای) شان را می اند، و آثار (و گام فرستاده
 ».ایم (لوح محفوظ) شمار کرده

روشن دارد، و به دنبال آن شاھدی از سوی که از سوی پروردگارش دلیل  آیا کسی« -٣
او باشد، و پیش از آن کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود (بر صحت آن گواھی دارد، 

 »ھمانند کسی است که دلیلی ندارد؟!)
 »پیش از آن، کتاب موسی پیشوا و رحمت بود،و « -٤



 والیت و امامت   ۷۸

 

يَۡ�ٰنَُهم ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ۡهِدهِمۡ ﴿ ید:فرما می
َ
َوَطَعُنواْ ِ� دِينُِ�ۡم فََ�ٰتِلُوٓاْ  �ن نََّ�ُثٓواْ �

َة  �ِمَّ
َ
يَۡ�َٰن لَُهۡم لََعلَُّهۡم يَنَتُهونَ  ۡلُ�ۡفرِ ٱأ

َ
ُهۡم َ�ٓ �  ید:فرما می و ١]١٢[التوبة:  ﴾١٢إِ�َّ

ٗة يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ �ِمَّ
َ
ونَ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَوَ�ۡوَم  �َّارِ� ٱوََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ [القصص:  ﴾٤١َ� يُنَ�ُ

٢]٤١. 
پنج بار برای داللت بر کسی یا کسانی که در ایمان و عمل صالح پیشقدم 

طلبان خیرخواه، با پیروی از ایشان، آھنگ سرانجام پیمودن صراط  حقبوده، 

بَِ�لَِ�ٰٖت  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡ�تََ�ٰٓ ٱ۞�ذِ ﴿ فرماید: ند. چنانکه میکن می مستقیم
ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاعِ  ُهنَّ َ�مَّ

َ
ۖ قَاَل َوِمن ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي فَ� لَُك لِلنَّاِس إَِماٗما
ٰلِِم�َ ٱ ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: و می ٣]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا مِۡن  �َّ

ۡ�ُ�ٖ وَ 
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
 و ٤]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ۡجَعۡلَناٱأ

وَۡحۡيَنآ إَِ�ِۡهۡم فِۡعَل ﴿ ید:فرما می
َ
ۡمرِنَا َوأ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
�قَاَم  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱوََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

                                                           
ستند، و در ھای) خود را پس از عھد (و پیمان) خویش شک و اگر سوگند (و پیمان« -١

ھا عھد (و پیمانی)  دین شما طعن زدند، پس با پیشوایان کفر جنگ کنید، زیرا آن
 ».ندارند، باشد که (از کردار خود) دست بر دارند

کنند، و روز  ھا را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش (دوزخ) دعوت می و آن« -٢
 ».قیامت یاری نخواھند شد

که الله، ابراھیم را با سخنانی (مشتمل بر اوامر و نواھی و  میو (به یاد آورید) ھنگا« -٣
تکالیف) آزمود، پس او ھمه را بخوبی به انجام رسانید. (الله به او) فرمود: بدرستی که 

دھم. (ابراھیم) گفت: و از فرزندانم (نیز پیشوایانی  من تو را پیشوای مردم قرار می
 ». رسد ن به ستمکاران نمیقرار بده). (الله) فرمود: پیمان و عھد م

مان مایۀ روشنی چشم  مان، و فرزندان گویند: پروردگارا! از ھمسران که می و کسانی« -٤
 ». به ما عطا فرما، و ما را برای پرھیزگاران پیشوا قرار بده



 ۷۹   امامت

لَٰوةِ ٱ َكٰوةِ� ٱ�يَتآَء  لصَّ ْ َ�َا َ�ٰبِِدينَ  لزَّ  فرماید: و می .١]٧٣[األنبیاء:  ﴾٧٣َوَ�نُوا

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا

َ
ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  ۡ� �ِمَّ

َ
َوَ�َۡعلَُهۡم أ

ۡمرِنَا ﴿ فرماید: و می .٢]٥[القصص:  ﴾٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱ
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

ْۖ َوَ�نُواْ � وا ا َصَ�ُ  .٣]٢٤[السجدة:  ﴾٢٤نَ َ�ٰتَِنا يُوقُِنولَمَّ
از معانی ھریک  یک بار ھم چنان به کار برده شده است، که حملش بر

يَۡوَم نَۡدُعواْ ُ�َّ ﴿ ید:فرما می که دوم و سوم و چھارم و پنجم جائز است. چنان
وِ�َ كَِ�َٰبهُ 

ُ
نَا� �ِإَِ�ِٰمِهۡمۖ َ�َمۡن أ

ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡقرَُءوَن كَِ�َٰبُهۡم َوَ�  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥ�

ُ
فَأ

ۡ�َ�ٰ َ�ُهَو ِ�  ۦٓ َوَمن َ�َن ِ� َ�ِٰذهِ  ٧١ُ�ۡظلَُموَن فَتِيٗ� 
َ
َضلُّ  �ِخَرةِ ٱأ

َ
ۡ�َ�ٰ َوأ

َ
أ

 .٤]٧٢-٧١[اإلسراء:  ﴾٧٢َسبِيٗ� 
* * * 

                                                           
کردند، و  ھا را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) ھدایت می و (نیز) آن« -١

ھا  ھا وحی کردیم، و آن رھای نیک و بر پاداشتن نماز و ادای زکات را به آنانجام کا
 ».گزار ما بودند (ھمه) عبادت

اند، منت گذاریم و  که در زمین به استضعاف کشیده شده خواھیم بر کسانی و می« -٢
 ».آنان را پیشوایان سازیم، و آنان را وارثان (زمین) قرار دھیم

کردند، چون  قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) ھدایت می و از آنان پیشوایانی« -٣
 ».شکیبایی ورزیدند، و به آیات ما یقین داشتند

که  به یاد آورید) روزی را که ھرگروھی را با پیشوایشان فرا خوانیم، پس کسی«( -٤
ی (اعمال) اش را به (دست) راستش داده شود، پس اینان نامه شان را (با  نامه

 بینند. ی خرمایی ستم نمی ی شکاف ھسته ی رشته اندازه خوانند، و به می شادمانی)
که در این (دنیا از دیدن حق) نا بینا بوده است؛ پس او در آخرت  * و (اما) کسی  

 ».تر است (نیز) نابینا و گمراه



 والیت و امامت   ۸۰

 

ای در امامت در طریق ایمان و عمل  که وجود کمترین رخنه جایی از آن
ای  و یا بدون وجود قرینهکار بردن لفظ امامت بدون ذکر این قید ه صالح (ب

به رھبری در  –که اشاره شد  چنان –دال بر مراد، جایز نیست. زیرا این لفظ 
د)، با این حقیقت که آن نیز ھمانند شو می طریق کفر و سیئات نیز گفته

ت نبوت و رسالت، مقتضای رحمت و ملک خداوند ذی الجالل و االکرام اس
برخوردار  –متناسب با حقیقتش  –شد، آن نیز از حفظی ربانی با نمی سازگار

گشته است. لیکن از آن جھت که امامت چیزی جز الگو و پیشرو بودن در 
انجام تکالیف عبودیت نبوده، بری بودن از نسیان و خطأ و سایر حاالت 

م شناسی ضعف بشری در این زمینه، با خلقت فرزندان آدمی که ھمه می
کس  اجتماع پذیر نیست، حفظ آن از نوع حفظ نبوت و رسالت نبوده، ھیچ

اضافه بر جھات انتصابی  –شد (در نبوت و رسالت نیز با نمی در امامت معصوم
 –که گفته شد  چنان –جھات تکلیفی و کسبی وجود دارد؛ زیرا نبوت  –

وجه ی کسب است، که صاحبش مکلف به ت منزلتی انتصابی و خارج از دایره
باشد. رسالت  کردن و گوش فرا دادن به وحی منزل و حفظ و معرفت آن می

 نیز منزلتی غیر کسبی است، که صاحبش مکلف به تبلیغ وحی دریافت شده
و نه جھات انتصابی، که ختم آن  –جھات کسبی آن دو اگرچه  شد.با می

 ون امامت و غیر مختص به نبی مرسل بوده (تنھااز شؤ –اعالم شده است 
فرقی که در این زمینه بین نبی و غیر نبی وجود دارد این است که، غیر نبی 

د)، با عصمت سازگار نیست، به اقتضای کن می آن را از منابع بشری دریافت
ون امامت نبی از شؤاسبابی که در بیان عصمت در نبوت و رسالت بیان شد، 

ه آیاتی که مرسل استثناء شده، مشمول عصمت گشته است. بلکه با توجه ب
د که، عصمت تنھا متعلق به ھدای شو می در آن مبحث آورده شد دریافته

که در ارتباط  –شد). در ھر شریعتی اولین فرد مکلف به امامت با می ربانی
ترین فرد  که شایسته –ھمان نبی مرسل  –مستقیم با تفاوت استعدادھاست 



 ۸۱   امامت

ت که زیر نظر شد. وی مکلف اسبا می –در حمل بار سنگین تکالیف است 
چون و چرا و عمل  در معرفت ھدای ربانی و تسلیم بی مستقیم خداوند

که  صالح، سرمشق سایر مکلفین و امام األئمه باشد. آشکار است که کسی
اش با خداوند باشد، دورترین انسان از عدم معرفت و عدم  مر تعلیم و تزکیها

حقیقت، وی نیز از شد. لیکن با وجود این با می تسلیم و ارتکاب سیئات
 شد.با نمی لحظاتی که سیطره با ضعف بشری است بری

در قرآن از احکام جزئیی که در  –که پیش از این گفته شده است  چنان – 
به ھا  آن ثبوت و انتفاء تابع شرایط زمانی و مکانی است ذکری نرفته، تبیین
ده است. متخصصینی که توانایی استنباط فروع از اصول را دارند سپرده ش

(در  است که به تنھایی ج در این زمینه نیز، پیش از ھمه، پیامبر خدا
ی مختص به خود)، به ھمراھی دیگر متخصصین و صاحب نظران ھا هزمین

در شرایط و اوضاع از دست پروردگان خود و تشاور با ایشان (در دیگر 
به ج  الئمهشد. بدین گونه امام ابا می ول تبیین ما أنزل الله)، مسؤھا هزمین

ناپذیر  بآن ارتکاب خطاء اجتھادی اجتنا د که درشو می میدانی کشانیده
تر از بسیار تنگج  ر خدای اجتھادات پیامب (آشکار است که دایره ١است
وی از تزکی و تعلم،  –اوًال  –زیرا  ،٢شدبا می تباع ویای اجتھادات  دایره

اش فھم  اجتھاداتی که زمینهی  ھمه –ثانیًا  –بیشترین نصیب را برده است. 
 منتفی ینصوص کتاب خدا، یا روایت و درایت سنت نبوی است، در حق و

شد). لیکن پس از وقوع ذنب (ذنب به کرداری که فرجام ناگواری با می

                                                           
مراد از لفظ خطأ، در عبارت خطأ اجتھادی و أخطاء اجتھادی، معنی عربی آن، یعنی  -١

ترین امور  ابت است. به کار بردن این لفظ در ارتباط با پیامبر خدا ع از طبیعیعدم اص
که نسبت صلی الله علیه و سلم دادن خطأ به پیامبر خدا را ناپسند  است. کسانی

 ی بقره تأملی کنند. ی اخیر سوره پندارند، در دو آیه می
 یعنی نیاز او به اجتھاد کمتر از نیاز ایشان بدان است. -٢



 والیت و امامت   ۸۲

 

این مفھوم ھم بر معصیت صادق است و ھم بر د. شو می داشته باشد گفته
نیز ج  ا به پیامبر خداخطأ اجتھادی و غیره. از این روست که قرآن آن ر

د) و پدید آمدن رخنه در امامت (که منشأ خیر فراوان، از جمله دھ می نسبت
دفع توھم برتری منزلت نبی مرسل از بشریت و حفظ تباین بین عبودیت و 

خطأھا را شد)، وحی خدای ذی الجالل و االکرام در رسیده، با می ألوھیت
. یعنی آنچه که بندگان خدا به دکن می ھا را به کمال تبدیلتبیین و نقص

 ند، امامت پس از تھذیب و اصالح است.شو می پیروی از آن فراخوانده

ٓ إَِذا ﴿ ید:فرما می که چنان رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رَُّسوٖل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ
َ
ٓ أ َوَما

لَۡ� 
َ
� ٰٓ ۡيَ�ٰنُ َ�َم�َّ ۡمنِيَّتِهِ  ٱلشَّ

ُ
نبیی پیش از  پس ھیچ رسولی و ھیچ« ﴾ۦِ�ٓ أ

، ھنگام به دل راه دادن آرزوی گرفتار گشتن و نابود شدن ج خاتم النبیین
ی سخن آیات پیش از این  (که تبیین سنت ربانی حاکم بر آن، زمینه مکذبین

(که آرزوی اھالک پیش از  از آمیخته شدن آرزویش به القاء شیطان است)

ُ َ�َينَسُخ ﴿ .»د) محفوظ نبوده استکن می موعد را القاء ۡيَ�ٰنُ َما يُۡلِ�  ٱ�َّ  ٱلشَّ
ُ ُ�مَّ ُ�ِۡ�ُم  پس خدا با تبیین سنتش القاءات شیطان را از بین « ﴾ۦۗ َءاَ�ٰتِهِ  ٱ�َّ

برده؛ سپس باز ھم خدا آیاتش را با رھانیدن از تابع القاءآت شیطان گشتن و 

ُ وَ ﴿ .»داندگر می ی وارده از آن طریق، استوارھا هدفع رخن َعلِيٌم  ٱ�َّ
َۡجَعَل ﴿ .»و امر مذکور از آثار علم و حکمت او است« ]٥٢[الحج: ﴾٥٢َحِكيمٞ  ِ�ّ

ۡيَ�ٰنُ َما يُۡلِ�  َرٞض وَ  ٱلشَّ ِيَن ِ� قُلُو�ِِهم مَّ  برای این« ﴾قُلُوُ�ُهۡمۗ  ٱلَۡقاِسَيةِ فِۡتَنٗة ّلِ�َّ
در ی آزمایشی گرداند که در آن، غش کسانی که  که القاءآت شیطان را کوره

دالن شکی نماند.  و در فساد سنگ دلھایشان بیماریی است آشکار گردد؛
گیریشان  اند، موضع مان و عمل صالحی پایگاه ای گروه نخستین که در کناره

نظر به سود و زیان و خوشی و ناخوشی دنیوی براساس  در برابر آیات خدا



 ۸۳   امامت

 ھویدا ، این القاءآت سازگار با ھوس نفس عجول تزلزل نفوسشان را١است
ای برای جدال در حق و بیشتر  ای را بھانه د. گروه دوم که ھر شبھهکن می

علیھم  –ند، وقوع این امر از رسل و انبیاء گیر می دوری گرفتن از ھدایت
 عدم استعداد اھتداءشان را بیشتر از پیش روشن –الصلوة و السالم 

ٰلِِم�َ �نَّ ﴿ .»داندگر می با ستمگریشان در بین « ﴾٥٣لَِ� ِشَقاقِۢ بَعِيدٖ  ٱل�َّ
 .»اند ء بسی دور گشتهو از اھتدااند  آوردهخود و حق شکافی بس بزرگ پدید 

ِينَ َوِ�َۡعلََم ﴿ وتُواْ  ٱ�َّ
ُ
نَُّه  ٱۡلعِۡلمَ أ

َ
ّ�َِك  ٱۡ�َقُّ � که کسانی  و برای این« ﴾ِمن رَّ

شیطان و استوار کردن  که دانش و دین بدیشان داده شد، با نسخ القاءآت
» شدبا می آیات خدا بدانند که آن دانش، ھمان حق فرود آمده از خداوندت

ْ بِهِ ﴿ َ قُلُوُ�ُهۡمۗ �نَّ  ۥَ�ُتۡخبَِت َ�ُ  ۦَ�ُيۡؤِمُنوا ِينَ لََهادِ  ٱ�َّ ْ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  ٱ�َّ َءاَمُنٓوا
ۡسَتقِي�ٖ  ی  را که وسیلهاھتداء به راھی راست ی  زمینه با ایمانشان« ﴾٥٤مُّ

َوَ� يََزاُل ﴿ .»اند رھایی از حالتی مانند حالت ستمگران است، فراھم آورده
ِينَ  ْ ِ� ِمۡرَ�ةٖ  ٱ�َّ اشان ھای ستمگرانه گیری و کسانی که با موضع« ﴾َ�َفُروا

و از ظھورش جلوگیری کردند، پیوسته از آن حق  پرده بر روی حق کشیدند

�َِيُهُم ﴿» در ترددی سخت خواھند بود
ۡ
ٰ تَأ اَعةُ َح�َّ �َِيُهۡم َعَذاُب  ٱلسَّ

ۡ
ۡو يَأ

َ
َ�ۡغتًَة أ

  .٢]٥٥-٥٢: الحج[ ﴾٥٥يَۡوٍ� َعقِي�ٍ 

                                                           
 ی حج) است. ی یازدھم از ھمین سوره (سوره اشاره به آیه -١
که در  کند، آزمونی قرار دھد برای کسانی تا (الله) آنچه را که شیطان القاء می« -٢

گمان  سخت است، و بی ھای شان ھایی که دل ھای ش بیماری است، و آن دل
که به آنان  ستمکاران در مخالفت (و دشمنی) دور (و دراز) ھستند.* و تا کسانی

دانش داده شده بدانند که مسلمًا آن (قرآن) از سوی پروردگارت حق است، پس به آن 
برای آن (حق) خاضع گردد، و یقینًا الله کسانی را  ھای شان ایمان بیاورند، آنگاه دل



 والیت و امامت   ۸۴

 

�َّهُ ﴿ فرماید: می ۡهِ� �نَّ وَۡعَدَك  بِۡ� ٱَ�َقاَل َرّبِ إِنَّ  ۥَونَاَدٰى نُوٞح رَّ
َ
ِمۡن أ

ۡحَ�ُم  ۡ�َقُّ ٱ
َ
نَت أ

َ
ۡهلَِكۖ إِنَّهُ  ۥإِنَّهُ قَاَل َ�ُٰنوُح  ٤٥لَۡ�ِٰكِم�َ ٱَوأ

َ
َ�َمٌل  ۥلَۡيَس مِۡن أ

ن تَُ�وَن مَِن  ۦۡلِن َما لَيَۡس لََك بِهِ  َٔ َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح� فََ� �َۡ� 
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ ِعۡلٌمۖ إِّ�ِ

ۡ�  ٤٦ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱ
َ
ۡن أ

َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
ٓ أ ِعۡلٞمۖ ��َّ  ۦلََك َما لَۡيَس ِ� بِهِ  َٔ قَاَل رَّبِ إِّ�ِ

ُ�ن ّمَِن  َ�ۡغفِرۡ 
َ
 . ١]٤٧-٤٥[هود:  ﴾٤٧لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱِ� َوتَرَۡ�ِۡ�ٓ أ

يَّ َولَِمن َدَخَل  ۡغفِرۡ ٱرَّّبِ ﴿ گفت: ÷فرماید: که نوح نیز می ِ� َولَِ�ِٰ�َ
ٰلِِم�َ ٱَوَ� تَزِدِ  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱبَۡيِ�َ ُمۡؤِمٗنا َولِۡلُمۡؤمِنَِ� وَ  [نوح:  ﴾٢٨إِ�َّ َ�َباَرۢ� ل�َّ

٢]٢٨. 

ِيٓ ٱوَ ﴿ ید:فرما می ج ی ابراھیمھا هدر بازگوکردن گفت ن َ�ۡغفَِر ِ�  �َّ
َ
ۡطَمُع أ

َ
أ

 .٣]٨٢[الشعراء:  ﴾٨٢ّ�ِينِ ٱِ� يَۡوَم  َٔ َخِطٓ� 

                                                                                                                             
که کافر شدند ھمواره در آن  کند.* و کسانی که ایمان آوردند به راه راست ھدایت می

ھا  رند، تا آنکه نا گھان قیامت فرا رسد یا عذاب روز نحس بر آن(= قرآن) شک دا
 ».(فرود) آید

گمان او عمل غیر صالحی است.  ای نوح! ھمانا او از خاندان تو نیست، بی«فرمود: « -١
دھم (مبادا) که از  پس چیزی که به آن علم نداری از من مخواه، من به تو اندرز می

برم، که از توچیزی  وردگارا! ھمانا من به تو پناه میپر«(نوح) گفت: ».* جاھالن باشی
کاران  بخواھم که به آن علم ندارم، و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی، از زیان

 ». خواھم بود
طلبم، پاداش من تنھا  و ای قوم من! بر (رساندن) این (دعوت) از شما مالی نمی« -٢

کنم، ھمانا  اند، (از خود) طرد نمی آوردهبرالله است، و من (ھرگز) کسانی را که ایمان 
 ».بینم ھا پروردگارشان را مالقات خواھند کرد، و لیکن من شما را قومی نادان می آن

 ».که امیدوارم گناھانم را در روز جزا برایم ببخشد و کسی« -٣



 ۸۵   امامت

ی دزدی نسبت  با پسرانش در قضیه ÷در حکایت گفت و گوی یعقوب

نُفُسُ�ۡم ﴿ ید:فرما می داده شده به پسرش
َ
لَۡت لَُ�ۡم أ ۡمٗر�ۖ قَاَل بَۡل َسوَّ

َ
 ﴾أ

که ایشان این بار، گناھی مرتکب نشده بودند، این   . در حالی١]٨٣[یوسف: 
ی ایشان و نظر به ذات ظنی ناشی از توجه به سوء سابقهبراساس  اتھام

 قضیه بود. 
ای که پس از  خانه در برابر آن زن صاحبج  گیری یوسف موضعی  باره در

درھا ی  ھمه فریفتنش و بستن گرانه در سود ماندن آمد و شدھای خواھش بی
 صدد درگیر شدن و درافتادن با وی برآمددرخود،   و دعوت پر جذابیتش به

ۡت بِهِ ﴿ ید:فرما می روند سخن، شنوندگان را به « ﴾َوَهمَّ بَِها ۦۖ َولََقۡد َهمَّ
لحظاتی پس از وقوع حادثه منتقل کرده، در خارج از صحنه با بیانی مؤکد 

توزانه درصدد درافتادن با وی و  کینهزن دل شکسته، د که: اینک کن می نقل
جویانه با  به ستوه آمده از شیطنتھای زن درصدد در افتادن انتقام او با دلی

ن رََّءا بُۡرَ�َٰن َرّ�ِهِ ﴿ .»وی برآمده است
َ
اگر برھان ھدایت خداوندش « ﴾ۦۚ لَۡوَ�ٓ أ

 دویست و یکم ازی  آیه فتاد). این جمله مانندآ می دید... (با وی در را نمی

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ید:فرما می اعراف است کهی  سوره ْ ٱ �َّ َقۡوا ُهۡم َ�ٰٓ�ِٞف ّمَِن  �َّ إَِذا َمسَّ
ۡيَ�ٰنِ ٱ ونَ  لشَّ ۡبِ�ُ ْ فَإَِذا ُهم مُّ ُروا َكَ�ٰلَِك ِ�َۡ�َِف ﴿ .»]٢٠١[األعراف:  ﴾٢٠١تََذكَّ

وٓءَ ٱَ�ۡنُه  ۚ ٱوَ  لسُّ شیدن به عزم بر اجتناب در تحقق بخآن گونه او را « ﴾ۡلَفۡحَشآَء
جویی پس از رؤیت برھان خداوندش، اضافه بر اجتناب از زنا، موفق  از انتقام

جویی را ھمچون فحشاء زنا از وی  که سوء انتقام گردانیدیم، برای این

                                                           
یعقوب) گفت: (حقیقت چنین نیست) بلکه (ھوای) نفس شما، کاری (ناشایست) «( -١

 ».ا آراسته استرا برای شم
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ء زنا، بلکه سوء و نه تنھا فحشا« ﴾٢٤لُۡمۡخلَِص�َ ٱِمۡن ِعَبادِنَا  ۥإِنَّهُ ﴿ ؛»بازداریم
  .١]٢٤: یوسف[ »جویی نیز، با مخلص بودن سازگار نیست آنچنان انتقام

ا وجود محفوظ بودن از ، ب÷د که این پیامبر مخلصکن می این آیه بیان
جویی، از درصدد آن بر آمدن در لحظاتی از عمرش، محفوظ نبوده  سوء انتقام

 است.
از خود  ی بنی اسرائیل و غفلتھا هبعضی از مفسرین با تبعیت از افسان

 اند. پیش از آن، در تفسیر این قسمت به لغزشی بزرگ دچار گشتهی  آیه آیه و

 ۦُهَو ِ� بَۡيتَِها َعن �َّۡفِسهِ  ٱلَِّ� َوَ�َٰوَدتُۡه ﴿ ید:فرما می پیش از اینی  آیه در
بَۡ�َٰب وََغلََّقِت 

َ
د که زن در تالش کن می این آیه بیان« ﴾َوقَالَۡت َهۡيَت لََكۚ  ٱۡ�

 رسیدن به مرادش، از ھیچ عملی دریغ نکرد، با این وصف چگونهبرای 

ۡت بِهِ ﴿ ی جملهن توا می  -را بر معنی در صدد فحشاء برآمدن  ﴾ۦۖ َولََقۡد َهمَّ

ِۖ قَاَل َمَعاَذ ﴿ .»؟!حمل کرد - پیشین استی  آیه ی که بیانش به عھده  ﴾ٱ�َّ
 برد، به وی پناه داده ای مخلص از امری به خداوند پناه می ھنگامی که بنده«

ی درصدد ارتکاب به معن ﴾َهمَّ بَِها﴿ ن گفت کهتوا می د. پس چگونهشو می

ۡت بِهِ ﴿ ؟! اضافه بر این خداوند فرموده است:فحشاء برآمدن است  ۦۖ َولََقۡد َهمَّ
کدام درصدد درگیر شدن با دیگری  یعنی بیان کرده است که ھر َوَهمَّ بَِها

 ید:فرما می غافری  سوره پنجمی  آیه معنی دربرآمده است (در ھمین 

﴿ ۖ ُخُذوهُ
ۡ
ِۢ بِرَُسولِِهۡم ِ�َأ ة مَّ

ُ
ۡت ُ�ُّ أ َّ  دْ قَ لَ وَ «و نفرموده است:  ﴾َوَهمَّ  اءِ شَ حْ فَ الْ بِ  تْ مهَ

                                                           
و به راستی آن زن قصد او (= یوسف) کرد، و او نیز اگر برھان پروردگارش ندیده « -١

گمان  کرد، این چنین (کردیم) تا بدی و فحشا از او دور سازیم، بی بود؛ قصد وی می
 .»او از بندگان مخلص ماست
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َ  مَّ هَ وَ  ۡحَسَن َمۡثَواَيۖ  ۥإِنَّهُ ﴿ ؛»»اهبِ
َ
ٓ أ (ضمیر إّنُه ضمیری است که در  ﴾َرّ�ِ

د. این ضمیر شو می شأن و قّصه نامیده اصطالح علماء لغت عربی ضمیر
اشاره به واقعیتی است که به علت اھمیتش موقعیت را چنان اشغال کرده 

 که ذکری از آن رفته باشد ضمیر بدان ارجاع داده است، که بدون این
ی آن واقعیت است.  ید تفسیر کنندهآ می ای که پس از آن د و جملهشو می

ٓ  ۥإِنَّهُ ﴿ ید:فرما می در بیان سبب پناه بردن به خدا از فحشاء ÷یوسف َرّ�ِ
ۡحَسَن َمۡثَواَيۖ 

َ
که خداوندم جای اقامت  یعنی: زیرا واقعیتی ھست و آن این ﴾أ

اضافه بر  –و استقرارم را نیکو گردانید؛ با وجود این واقعیت ارتکاب زنا 

ٰلُِمونَ َ� ُ�ۡفلُِح  ۥهُ إِنَّ ﴿ شد)؛با می کرداری ستمگرانه –فحشاء بودنش   .﴾٢٣ٱل�َّ
پس از پشیمان شدن از ارتکاب قتل  ÷ی موسی در بازگو کردن گفته

قَاَل ﴿ ید:فرما می بدون تعمد یکی از دشمنانش (یکی از فرعونیان مفسد)
ُ�وَن َظِهٗ�� ّلِۡلُمۡجرِمِ�َ 

َ
َّ فَلَۡن أ ۡ�َعۡمَت َ�َ

َ
� ٓ ۡصَبَح ِ�  ١٧َرّبِ بَِما

َ
 ٱلَۡمِدينَةِ فَأ

ِيَخآ�ِٗفا َ�َ�َقَُّب فَإِذَا  هُۥ ٱ�َّ ِ  ٱۡستَنَ�َ ۡمِس ب
َ
ُموَ�ٰٓ إِنََّك  ۥقَاَل َ�ُ  ۥۚ �َۡسَتۡ�ُِخهُ  ٱۡ�

بِ�ٞ   .١]١٨-١٧[القصص:  ﴾١٨لََغوِّيٞ مُّ
ای  پیش از نبوت و رسالت و امامت روی داده، رخنهاگرچه  این قضیه

وحی در تبیین خطأ و تھذیب و اصالح شمار نیامده و ه مستقیم در امامت ب
نازل نشده است، از این لحاظ که دلیل عدم محفوظ بودن از خطأ است، قابل 

 شد.با می توجه

                                                           
(الله) او را  آنگاه» سپس) گفت: پروردگارا! من به خود ستم کردم، پس مرا ببخش« -١

پروردگارا! به شکرانۀ نعمتی که « تردید او آمرزندۀ مھربان است. * گفت: بخشید، بی
 .»بر من عطا کردی، پس ھرگز پشتیبان مجرمان نخواھم بود
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قضائی  ی هدر یک واقع ÷به خطأ رفتن پیامبرش داودی  بارهدر
تاز گشتن در میدان عبودیت و بارز شدن در زورمندی و  آزمایشی پس از یکه

سوی به سوی خدا بازگشتن) و  أّوابیت (= پیوسته از مای  رسیدن به درجه
و پرندگان در تسبیح شامگاه و ھنگام  ھا هقرار گرفتن در مقام ھمگامی با کو

فرمانروائیش و برخوردار شدن ھای  یهادرخشیدن خورشید و سفت گشتن پ
از نعمت حکمت و فصل خطاب (= سخن بّرا و پایان بخش به درھم و برھم 

 ید:فرما می که شاید در آغاز تعھد مسؤولیت قضاوت بوده باشدبودن امور) 

﴿ ْ تَٮَٰك َ�َبُؤا
َ
ْ  ٱۡ�َۡصمِ ۞َوَهۡل � ُروا ٰ َداوُ  ٢١ٱلِۡمۡحَراَب إِۡذ �ََسوَّ َ�َ ْ  ۥدَ إِۡذ َدَخلُوا

ٰ َ�ۡعٖض فَ  ْ َ� َ�َۡفۖ َخۡصَماِن َ�َ�ٰ َ�ۡعُضَنا َ�َ بَۡيَنَنا  ٱۡحُ�مَ�َفزَِع ِمۡنُهۡمۖ قَالُوا
 ِ ٓ َوَ� �ُۡشِطۡط وَ  ٱۡ�َقِّ ب َ�ِٰط إَِ�ٰ َسَوآءِ  ٱۡهِدنَا ِ� َ�ُ  ٢٢ٱلّصِ

َ
�ِۡسٞع َو�ِۡسُعوَن  ۥإِنَّ َ�َٰذآ أ

 �ِ �ِ ۡ�فِۡلنِيَها وََعزَّ
َ
ٞ َ�َقاَل أ -٢١[ص:  ﴾٢٣ٱۡ�َِطاِب َ�ۡعَجٗة َوِ�َ َ�ۡعَجةٞ َ�ِٰحَدة

با نفس و شیطان و مھاجرت از  سنگر محاربه  (از روی دیوار به میان ١]٢٣
انگیزانه بر داود از أغیار بریده در  و مناجات با خداوند پریدن و ھراس یماسو

ی پر تنفر از ظلم عرض خصومت بس ستمگرانه و ھا هآمدن و ھمراه توصی
دالنه در بین دو برادر کردن، چنان احساسات و عواطف وی را  سنگ

درنگ و بدون حق دفاع به متھم  بیبرانگیخت، که پس از شنیدن شکوی، 

قَاَل لََقۡد ﴿ دادن، به قضاوت نشسته، حکم ستمکار بودن وی را صادر کرد).

                                                           
ھا) گفتند: نترس، دو  ھا وحشت کرد، (آن چون بر داود وارد شدند، پس (او) از آن« -١

ستم کرده است. پس بین ما به حق داوری  یدیگر رب از ما نفر شاکی ھستیم که یکی
گمان این برادر من است،  بی * کن، و ستم نکن، و ما را به راه راست راھنمایی کن.

گوید: آن (یک میش) را به  می او نود و نه میش دارد، و من یک میش دارم. پس (او)
 ».گذار، و در سخن بر من غلبه کرده است من وا
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َ�َۡبِ� َ�ۡعُضُهۡم  ٱۡ�ُلََطآءِ �نَّ َكثِٗ�� ّمَِن  ۦۖ َظلََمَك �ُِسَؤاِل َ�ۡعَجتَِك إَِ�ٰ نَِعاِجهِ 
ٰ َ�ۡعٍض إِ�َّ  ِينَ َ�َ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ  َءاَمُنوا ا ُهۡمۗ  ٱل�َّ که   (چنان ﴾َوقَلِيٞل مَّ

 د، اضافه بر اصدار حکم، با باغی شمردنش وی را ھمچونشو می مالحظه

 ۥدُ َوَظنَّ َداوُ ﴿ اھل بغی، از جمع کم جمعیت مؤمنین خارج شمرد).ی  ھمه
ُٰه فَ  َما َ�َت�َّ َّ�

َ
نَاَب۩ ۥَفَر َر�َّهُ ٱۡسَتغۡ �

َ
ھا و ظروف (از ویژگی .١﴾٢٤َو� � َو�
ی آزمایشی برای نمایاندن ضعفی  رویداد، استنباط کرد که آن قضیه، کوره

بش بشری و رھانیدن وی از آن بوده است؛ از این رو از خداوندش مغفرت ذن
 افتاد و به سوی وی بازگشت).را خواست و راکعانه بر روی در

إِنَّا  ۥدُ َ�َٰداوُ  ٢٥اٖب  َٔ ِعنَدنَا لَُزۡلَ�ٰ وَُحۡسَن َ�  ۥَ�ٰلَِكۖ �نَّ َ�ُ  ۥَ�َغَفۡرنَا َ�ُ ﴿
�ِض َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ� 

َ
ِ  ٱ�َّاِس َ�ۡ�َ  ٱۡحُ�مفَ  ٱۡ�  ٱلَۡهَوىٰ َوَ� تَتَّبِِع  ٱۡ�َقِّ ب

ِۚ َ�ُيِضلََّك َعن َسبِيِل  د که در کار قضاوت بر وفق کن می (به وی توصیه ٢﴾ٱ�َّ
چنان ذنبی (یعنی  زنده حرکت کرده، باری دیگرمقتضای این آزمایش سا

ِينَ إِنَّ ﴿ ھای نفس در کار داوری) را مرتکب نشود). پیروی از خواھش  ٱ�َّ

                                                           
ھایش  ی او با در خواست یک میش تو که آن را به میشداوود) گفت: به راست«( -١

کنند،  بیفزاید بر تو ستم کرده است، و البته بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم می
اند، و اینان (نیز) اندک  ھای شایسته انجام داده اند و کار که ایمان آورده مگر کسانی

پروردگارش آمرزش خواست، (و ایم، پس از  داوود دانست که ما او را آزمودهو ھستند. 
 ». ) رجوع کردللهفرو تنانه) به (رکوع =) سجده افتاد و (به سوی ا

گمان برای او نزد ما (قرب و) مقامی و اال و بازگشت  پس ما او را بخشیدیم، و بی« -٢
(= فرمانروا) قرار دادیم، پس به حق در  ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه *نیکوست.

داوری کن، و از ھوای (نفس) پیروی نکن که تو را از راه الله گمراه میان مردم 
 ».کند می
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ِ يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل  ْ يَۡوَم  ٱ�َّ َوَما  ٢٦ٱۡ�َِساِب لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما �َُسوا
َمآءَ َخلَۡقَنا  �َض وَ  ٱلسَّ

َ
اتباع ھوی را براساس  (و قضاوت ﴾ا َ�ِٰطٗ�ۚ َوَما بَيَۡنُهمَ  ٱۡ�

 روش خود قرار دادن، ناشی از گمان و اعتقاد به باطل بودن خلق

ِينَ َ�ٰلَِك َظنُّ ﴿ ).ھاست آن ْ ِمَن  ٱ�َّ ِيَن َ�َفُروا ْۚ فََوۡ�ٞل لِّ�َّ  ١﴾٢٧ٱ�َّارِ َ�َفُروا
 .]٢٧-٢١: ص[

 ای دیگر قضاوت در قضیهدر ج  ی پیامبرش داود عدم اصابهی  باره نیز در

إِۡذ َ�َفَشۡت �ِيهِ َ�نَُم  ٱۡ�َۡرثِ وَُسلَۡيَ�َٰن إِۡذ َ�ُۡكَماِن ِ�  ۥدَ َوَداوُ ﴿ ید:فرما می
ۡمَ�َٰها ُسلَۡيَ�َٰنۚ  ٧٨َوُ�نَّا ِ�ُۡكِمهِۡم َ�ِٰهِدينَ  ٱۡلَقۡومِ  در قضاوت در  (پس ﴾َ�َفهَّ
در آن درآمدند و در  زار که شبانه بز و گوسفندھای آن قوم ی آن کشت قضیه

علیھما الصلوات و  –میان آن منتشر شدند، از دو پیامبر خدا داود و سلیمان 

َوُ�ًّ َءاتَۡينَا ﴿ تنھا سلیمان بود که به توفیق خداوند، اصابت کرد). –السالم 
 ۚ بھره  برابر با بیی جزئی،  (پس عدم اصابت در یک قضیه ﴾ُحۡكٗما وَِعۡلٗما

که حکم و علم داشتن مستلزم اصابت  نیست. ھمچنانبودن از حکم و علم 
 .]٧٩-٧٨: األنبیاء[شد) با نمی قضایای  ھمه در

                                                           
شوند، به خاطر آنکه روز حساب را فراموش  که از راه الله گمراه می گمان کسانی بی« -١

ھاست  (ما) آسمان و زمین و آنچه میان آن * کردند، عذاب شدیدی (در پیش) دارند.
که کافر  کسانی است که کافر شدند، پس وای بر کسانیایم، این گمان  بیھوده نیافریده

 ».)!شدند از آتش (دوزخ



 ۹۱   امامت

ۡلَقۡيَنا ﴿ ید:فرما می ج پیامبرش سلیمانی  باره در
َ
َولََقۡد َ�َتنَّا ُسلَۡيَ�َٰن َو�

ٰ ُكۡرِسّيِهِ  نَاَب  ۦَ�َ
َ
ِ� وََهۡب ِ� ُمۡلٗ� �َّ يَ�بَِ�  ٱۡغفِرۡ قَاَل َرّبِ  ٣٤َجَسٗدا ُ�مَّ �

نَت 
َ
َحٖد ّمِۢن َ�ۡعِدٓي� إِنََّك أ

َ
اُب ِ�   .١]٣٥-٣٤[ص:  ﴾٣٥ٱلۡوَهَّ

به ماھیت آزمایش و مراد از جسدی بر روی کرسی انداختن، خدا داناتر 
است. لیکن آنچه که شکی در آن نیست آن است که، در پیامبر خدا 

است که در جریان آزمایشی گذرانده، نیز ضعفی وجود داشته  جسلیمان
سوی   برای خود او نمایان گشته، پس از به خود آمدن از آن گریخته، به

خداوندش بازگشته، برای ذنبش مغفرت خواسته است. با این تھذیب و 
اصالح شایستگی نائل شدن به فرمانروائیی که برای کسی پس از او نشاید را 

 یافته است.
اصالح خطأ اجتھادی امام األئمه محمد بن عبد  تبیین وی  زمینه در 
نیاز شمارنده  دعوت آن شخص خود را از تزکیه بی در آن ھنگام که به جالله

با سرگرم شدن بدان، از آمدن آن کور تزکیه و تذکره پذیرنده و با  و پرداخت
 بیم از خداوند عظیم به نزد داعی شتابنده ترش روی و رویگردان شد،

 ید:فرما می

﴿ ٰٓ ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱأ

َ
ٰٓ  ۥَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّهُ  ٢ۡ� َّ� ُر  ٣يَزَّ كَّ ۡو يَذَّ

َ
أ

ا َمِن  ٤ّ�ِۡكَرىٰٓ ٱَ�َتنَفَعُه  مَّ
َ
نَت َ�ُ  ٥ۡسَتۡغَ�ٰ ٱأ

َ
ىٰ  ۥفَأ �َّ  ٦تََصدَّ

َ
َوَما َعلَۡيَك �

 ٰ َّ� ا َمن َجآَءَك �َۡسَ�ٰ  ٧يَزَّ مَّ
َ
ٰ  ٩َ�ٰ َوُهَو َ�ۡ  ٨َوأ نَت َ�ۡنُه تَلَ�َّ

َ
ٓ إِ�ََّها  ١٠فَأ َّ�َ

                                                           
 وو به راستی (ما) سلیمان را آزمودیم، و بر تخت او جسدی افکنـدیم، سـپس (او) ر« -١

پروردگـارا! مـرا بـبخش، و بـه مـن «گفـت:  * ) آورد (و توبـه کـرد).اللـه(به درگـاه 
 ».ۀبخشایند گمان تو فرمانروایی عطا فرما که پس از من کسی را سزاوار نباشد، بی



 والیت و امامت   ۹۲

 

 ٞ َمةٖ  ١٢ۥَ�َمن َشآَء َذَكَرهُ  ١١تَۡذكَِرة َكرَّ ِۢ  ١٣ِ� ُصُحٖف مُّ َرة َطهَّ ۡرفُوَعةٖ مُّ يِۡدي  ١٤مَّ
َ
بِ�

 .١]١٦-١[عبس:  ﴾١٦كَِرا� بََرَر�ٖ  ١٥َسَفَر�ٖ 
ر برابر خطأ اجتھادیش در خودداری از کشتن اسیران بدر و دی  باره در 

ن يَُ�وَن َ�ُ ﴿ ید:فرما می آزاد کردنشان ی هفدی
َ
ٰ  ۥٓ َما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ ٰى َح�َّ َ�ۡ

َ
أ

�ِض� ٱُ�ۡثِخَن ِ� 
َ
ۡ�َياٱتُرِ�ُدوَن َعَرَض  ۡ� ُ ٱوَ  �ُّ ۗ ٱيُرِ�ُد  �َّ ُ ٱوَ  �ِخَرةَ َعزِ�ٌز  �َّ

ِ ٱلَّۡوَ� كَِ�ٰٞب ّمَِن  ٦٧َحِكيمٞ  َخۡذُ�ۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ  �َّ
َ
ُ�ۡم �ِيَمآ أ  ﴾٦٨َسَبَق لََمسَّ

 .٢]٦٨-٦٧[األنفال: 

                                                           
که (عبد الله بن ام مکتوم) نابینا به  چھره درھم کشید، و روی بر گردانید، * از این« -١

ا پندگیرد، و این شد. * ی دانی شاید که او پاک می نزدش آمد. * و (ای پیامبر) چه می
آوری،  داد. * اما آن کس که مجد نیازی نمود. پس تو به او روی می پند به او نفع می

که اگر او خود را (از کفر) پاک نسازد، چیزی بر تو نیست. * اما کسی  در حالی *
شوی (و  ترسد. * پس تو از او غافل می آید. * و او (از الله) می شتابان به سراغ تو می

گمان این (سوره) تذکر و یاد آوری  کنی؟) * ھرگز چنین نیست، بی توجه نمیبه او 
ھای پر ارزشی (ثبت)   است. * پس ھرکس بخواھد از آن پند گیرد. * در صحیفه

است. * بلند پایه و پاکیزه. * به دست (فرشتگان =) سفیران (وحی است). * 
 ».بزرگوار و نیکوکار

که اسیرانی داشته باشد؛ تا آنکه در زمین کشتار ھیچ پیامبری را سزاوار نیست « -٢
خواھید، و الله (سرای)  بسیار کند، شما (با گرفتن فدیه از اسیران) متاع دنیا را می

خواھد، و الله پیروزمند حکیم است. * اگر حکم پیشین  آخرت را (برای شما) می
فتید، عذاب ی اسیر حالل است)، قطعًا در آنچه گر الھی نبود (که غنیمت و فدیه

 ».رسید بزرگی به شما می



 ۹۳   امامت

تراش متخلف  در اجازه دادن به منافقین بھانه خطأ اجتھادیشی  باره در

ُ ٱَ�َفا ﴿ ید:فرما می ی تبوک از قتال فی سبیل الله در غزوه ذِنَت  �َّ
َ
َعنَك لَِم أ

َ لََك  ٰ يَتَبَ�َّ ِينَ ٱلَُهۡم َح�َّ  .١]٤٣[التوبة:  ﴾٤٣لَۡ�ِٰذ�ِ�َ ٱَصَدقُواْ َوَ�ۡعلََم  �َّ
ی کافرین، اطمینان به  ی تاخت و تاز چند روزه که مشاھده اینی  باره در

که سرانجام، پیروزی از آن سپاه ایمان خواھد بود را از قلبش گرفته  این

ِ إِنَّ وَۡعَد  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿ ید:فرما می است، �بَِك  ٱۡسَتۡغفِرۡ َحّقٞ وَ  ٱ�َّ (مفھوم ذنب  ﴾ِ�َ

ِ ﴿ پیش از این بیان شده است) بَۡ�ٰرِ وَ  ٱلَۡعِ�ِّ وََسّبِۡح ِ�َۡمِد َرّ�َِك ب  ﴾٥٥ٱۡ�ِ
 .٢]٥٥: المؤمن[

نَّهُ  ۡعلَمۡ ٱفَ ﴿ ید:فرما می در موردی دیگر
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ۥ� �بَِك  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ  �َّ َ�ِ

ُ ٱوَ  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱَولِۡلُمۡؤِمنَِ� وَ  . و ٣]١٩[محمد:  ﴾١٩َ�ۡعلَُم ُمَتَقلََّبُ�ۡم َوَمۡثَوٮُٰ�مۡ  �َّ

بِيٗنا﴿ ید:فرما می نیز َۡغفَِر لََك  ١إِنَّا َ�تَۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ُ ٱّ�ِ َم مِن  �َّ َما َ�َقدَّ

                                                           
ھا اجازه دادی؟! پیش از آنکه راستگویان  ای پیامبر!) الله تو را ببخشاید! چرا به آن«( -١

 ».بر تو آشکار شوند، و دروغگویان را بشناسی!
گمان وعدۀ الله حق است، و برای گناھت آمرزش  پس (ای پیامبر) صبر کن، بی« -٢

 ».ه ستایش پروردگارت تسبیح گویو ھر صبح و شام ب بخواه
نیست، و برای گناه خود و  »الله«پس (ای پیامبر) بدان که معبودی (به حق) جز « -٣

برای مردان و زنان مؤمن آمرزش طلب کن، و الله محل حرکت شما و قرار گاه شما را 
 ».داند می



 والیت و امامت   ۹۴

 

َر َوُ�تِمَّ نِۡعَمَتهُ  خَّ
َ
ۡستَقِيٗماَعلَۡيَك َو�َۡهِديََك ِصَ�ٰ  ۥَذ�بَِك َوَما تَأ َوَ�نُ�ََك  ٢ٗطا مُّ

ُ ٱ ا َعزِ�ًزا �َّ  .١]٣-١[الفتح:  ﴾٣نَۡ�ً
بھره بودنش از بینش دینی و شناخت راه خدا  که در مورد بی ھمچنان

آمیز و اتصاف به  در عین دور بودن از اعتقاد شرک –در دوران پیش از نبوت 

 َ�َهَدىٰ َووََجَدَك ﴿ ید:فرما می –درجات باالی اخالق ستوده 
ٗ

 ﴾٧َضآّ�
ۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما ﴿ .٢]٧[الضحی:  ۡمرِنَا

َ
ٓ إَِ�َۡك ُروٗحا ّمِۡن أ وَۡحۡيَنا

َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

يَ�ٰنُ ٱَوَ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱ ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَاۚ  ۦَوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه نُوٗر� �َّۡهِدي بِهِ  ۡ�ِ َمن �
 .٣]٥٢[الشوری:  ﴾٥٢ۡستَقِي�ٖ �نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ 

 امامت جمعی
گفته شد که امامت امام األئمه در ھر شریعتی (که ھمان نبی مرسل 

که   جایی د، لیکن از آنشو می ھا های از رخن گاھی دچار رخنه است)، گاه
بقای رخنه در امامت، با رحمت و ملک خداوند ذی الجالل و االکرام سازگار 

درنگ ھدایت  بیشد، با می بخش آور و کافرین را حجت ریبمؤمنین را نبوده، 
 د.کن می ربانی در رسیده، خطأھا را تبیین و امامت را تھذیب و اصالح

                                                           
لله گناه گذشته و ایم. تا ا به راستی ما برای تو (فتح و) پیروزی آشکاری مقرر کرده« -١

آیندۀ تو را بیامرزد، و نعمتش را بر تو تمام کند، و به راه راست ھدایتت نماید. * و 
 . »الله به پیروزی شکست ناپذیری تو را یاری کند

 ».و تو را (راه نا یافته و) سرگشته یافت، پس ھدایت کرد« -٢

به فرمان خود وحی کردیم، تو گونه بر تو (ای پیامبر) روحی (= قرآن کریم) را  و این« -٣
دانستی کتاب و ایمان چیست، ولی ما آن را نوری قرار دادیم، با آن  (پیش از این) نمی
کنیم، و مسلمًا تو (ای پیامبر) به راه  مان را که بخواھیم، ھدایت می ھرکس از بندگان
 »..کنی.. راست ھدایت می



 ۹۵   امامت

ند، شو می به عبارتی دیگر آنچه که مردم به اقتدای بدان فرا خوانده
از این امامان، مکلف به ھریک  امامتی مھّذب و مکّمل است (اصحاب

ھای وی بوده، حق توقف تا روشن شدن  گ از فرماندرن فرمانبرداری بی
صواب یا خطأ بودنش را ندارند. تنھا در صورت اعالم خطأ بودن فرمان از 
سوی خود نبی مرسل، باید از امتثال آن دست بردارند). با تھذیب و تکمیل 

 ھدایت افراد بر گردن نبی مرسلی  زمینه ولیتی درمسؤاین امامت، 
ھای جمعی  جایی که بخشی از شریعت ربانی خطاب نآ ند. لیکن ازما نمی

صاحبان استعدادھای جماعتی مرکب از ی  وسیلهبوده، بپاداشتن آن جز به 
تکوین ی  زمینه پذیر نیست، وی مسؤول تالش کردن در گوناگون امکان

 شد.با می امامتی جمعی نیز
یر وان نبی مرسل غناگفته پیداست که ھیچ یک از افراد این جمع که پیر

جایی که وحی و ھدایت  شد. بلکه از آنبا نمی اند، معصوم معصوم در امامت
د، در نتیجه آی نمی فردی غیر نبی مرسل فرود اءخطاتبیین  خاص ربانی در

 تبیین ناشده ءاخطاحیات فردی ھیچ یک از افراد آن جمع، خالی از 
تنھا در نبی مرسل بوده، یارانش ی  ویژهشد، امامت فردی در کل دین با نمی

زندگی جمعی اجماعی (که مکمل امامت وی بوده، به اقتضای رحمت و 
ھمچون آن زیر نظر وحی و ھدایت خاص ربانی تھذیب و  ،ملک خداوندی
 شند.با می دد)، امام و حجتگر می اصالح و حفظ

 ارکان این امامت جمعی، با استعدادترین افراد نوع بشر در عصر خود
تالوت آیات و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت،  شند که نبی مرسل، بابا می

ی فعالیت  ھدایت تبدیل کرده، با تعیین دائره ی هی زندھا هایشان را به نمون
با ھم، بھترین ھا  آن و ھماھنگ گردانیدناز استعدادھا ھریک  مناسب برای

 ی دین را در پیشاپیش رھروان راه ایمان و عمل صالح قرار جمع بپادارنده
با مجسم شدن ھر نسخه از ھدایت ربانی در بھترین فرد و بھترین  د.دھ می



 والیت و امامت   ۹۶

 

، -ی ھدایت موفق به تکوین امتی گردد  در صورتی که آورنده -جمع زمان 
 طلبان خیرخواه و حجتش بر مشتریان ضالل اتمام نعمت خداوند بر حق

رسند. مثًال ھمانند  دد (افراد این جمع در جزء، به امامت فردی نیز میگر می
 یابند).  نماز را میی  اقامهنبی مرسل، شایستگی امامت در 

جایی که صراط مستقیم ایمان و عمل صالح و کوره راه کفر و  از آن 
 سیئات در جھت عکس کامل ھمدیگر بوده و پیشگام بودن، بلکه مجرد و
سالک بودن در یکی، با پیشوا بودن در دیگری تناقض کامل دارد، اقتدای 

گاھانه در اگرچه  –ان راه خدا به پیشوایان و سالکان راه طاغوت ی رھرو آ
گرد و با طاغوتیان ھم مسیر گشتن  عقب –ترین امر از امور حیات باشد  جزئی

 ید. از آن جھت که سالک راه خدا بودن (که وصف مشترکآ می به شمار
مؤمنین است) با پیشرو و امام بودن در آن برابر نیست، ھر مؤمنی را ی  ھمه

نظر به آراسته بودن به شروط امامت، در امری از امور مقتدا قرار  بدون
 شد.با می سود و نادرست کاری بیدادن، 

 ج که مکمل امامت فردی پیامبر خدا -امامت جمعی در شریعت قرآنی 
بوده، نپذیرفتن آن ھمچون نپذیرفتن امامت وی مستلزم حرمان از رضوان 

پیشروان نخستین از مھاجرین و انصار (که ، از آن -خدا و جنات نعیم است 
 که شد. چنانبا می س گروه اول از ایشان قرار دارد)ادر ر ج پیامبر خدا

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ ید:فرما می لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
�ۡ 

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
 ١.]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

                                                           
ھا پیروی  که به نیکی از آن نیو پیشگامان نخستین از مھاجرین و انصار، و کسا« -١

ھا  ھا (نیز) از او خشنود شدند، و برای آن ھا خشنود گشت، و آن کردند، الله از آن



 ۹۷   امامت

 ی هگانه تشکیل دھند هی نُ ھا گروهپیش از این گفته شد، که در میان 
اند که به رضوان خدا و  ور در این آیهتنھا سه گروه مذکی اسالمی،  جامعه

د کامیاب شدن غیر شو می که مالحظه ند. چنانشو می جنات نعیم کامیاب
ی نیکوکاری ھا های از شیو ه اتباع از ایشان به شیوهسابقین اولین، مشروط ب

مشروط به پذیرفتن امامت جمعی  –به عبارتی دیگر  –(ھجرت یا نصرت) و 
 شد.با می ایشان

که رسیدن به فوز عظیم مشروط به پیروی از  راط با توجه به اینتاین اش
که افراد  –ھدایت ربانی است، داللت بر آن دارد که این دو گروه پیشرو 

ی  آیه  جملهی آنھا، به شھادت بسیاری از آیات قرآن، از  تشکیل دھنده
آل عمران ی  سوره ی صد و نود و پنجم بقره و آیهی  سوره دویست و ھجدھم

ی  آیه نحل وی  سوره ی صد و دھم انفال و آیهی  سوره ھفتاد و چھارمی  آیه و
حشر، در زندگی فردی بری  ی دھم سورهی  آیه توبه وی  سوره صد و ھفدھم

اقتضای رحمت و ه در حیات جمعی اجماعیشان، که ب – ١از ذنوب نیستند
 حملک خداوندی، زیر نظر وحی و ھدایت خاص و در معرض تھذیب و اصال

                                                                                                                             
ھایی (از بھشت) آماده کرده است، که نھرھا از زیر (درختان) آن جاری است،  باغ

 ».جاودانه در آن خواھند ماند، این کامیابی بزرگ است
در برابر گناھھای فردی سابقین اولین و دیگر بندگان گیری مؤمنین راستین  موضع -١

توزی (آن چنان که روش ستیزگران با أولیاء خداست) و نه  مؤمن، نه لعن و کینه
آمیز و دفاعھای متعصبانه (آن چنان که عادت نادانان است)، بلکه  تأویلھای تکلف

در راه ایمان ی اخوت ایمانی را به یادآوردن و اعتراف به فضیلت پیشروان  رابطه
کردن و برایشان مغفرت ذنوب خواستن و از کینه ورزیدن با ایشان به خداوند پناه 

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:  بردن است. چنان که می َ�َا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ
ِينَ ٱَوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ٓ إِنََّك  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

  .]١٠[الحشر:  ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيمٌ 



 والیت و امامت   ۹۸

 

اند. (در زندگی فردی، از آن جھت  یخداوندی ھدایت مجسمهشد، با می
کامل  ی هافراد این جمع زیر نظر وحی و ھدایت خاص نیستند که مجسم

ی رھروان، در حرکت  ) پیشاپیش ھمهج ھدایت در این زمینه (پیامبر خدا
است، با وجود ضیای آفتاب نیازی به نور ماه نیست). زیرا محال است که 

ای در آن وجود داشته  خداوند پیروی کامل از امامتی را که کمترین رخنه
 یافتن سعادت دنیا و آخرت گرداند.ی  وسیلهباشد، تنھا 

که در ھیچ جایی از قرآن، در  این اضافه بر آن بندی و ین دستهاز نگاه به ا
ای نشده است به این  اشاره ج مقام امامت فردی، به کسی جز به پیامبر خدا

رسیم که تنھا چیزی که نزد خداوند به انسان پس از نزول قرآن  قیقت میح
یا به صف متبعین  ،د، جزء جمع سابقین اولین بودندھ می ارزش و مکانتی

را در غیر این دو حالت، منزلت  ج ایشان درآمدن بوده، کسی جز پیامبر خدا
 ج پیامبر خدایابیم که تنھا چیزی که  که در می و مکانتی نیست. ھمچنان

پس از خود برای بشر به جای گذاشته است، یکی کتاب خدا، دیگری امامت 
فردی خود و امامت جمعی سابقین اولین (که از آن به سنت یعنی روش 

 شد...با می د)شو می پیاده کردن امر فردی و امر جمعی خداوند تعبیر کرده
مامت فردی یا د که رسیدن به منزلت اشو می از آنچه که گذشت دریافته

مشروط به معصومیت نیست، متوقف بر بری بودن از رذائلـی اگرچه  جمعی،
 و آراسته بودن به فضائلی است.

 د: کن می این رذائل و فضائل را کتاب خدا این چنین بیان

 شروط امامت 
 به امامت در راه ایمان و عمل صالح رسیدن، مشروط به ظالم نبودن در

دلیل بر استطاعت ھا  آن فرسائی است که، ادای کامل تکالیف توانی  زمینه

 ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ٱۡ�َتَ�ٰٓ ۞�ذِ ﴿ ید:فرما می که شد. چنانبا می حمل تکلیف امامت



 ۹۹   امامت

 ۖ ُهنَّ َ�مَّ
َ
ی ِبَلی به معنی فرسودن است، برای  (ابتالء که از ریشه ﴾بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

را که  ÷ھیمایامبر خدا ابررود. پ ه کار میداللت بر آزمودن فرساینده ب
د دھ می فرسا قرار تشریعی سنگینی مورد آزمایش توان خداوندش با کلمات

بدانھا  –شاء الله  ان –فرقان و غیر آن که ی  سوره (مواد این آزمون را آیاتی از
اشاره خواھد شد، بیان کرده است)، او بدون توقف، آنچه را که از وی 

ی آزمون پیروزمندانه  داده، از دوره خواسته شده است کامًال انجام

ۖ ﴿ گذرد). می ی مذکور،  (با گذشتن از دوره ﴾قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما
یابد؛ لذا خداوند وی را در ایمان و عمل  شایستگی حمل تکلیف امامت را می
نماز و انفاق از روزی خدا داده ی  اقامهصالح (از بزرگترین اعمال صالحه که 

 داند.گر می است، تا ھم وزن ذره و کوچکتر از آن) برای مردم امام
ک سنت عام خداوندی در ارتباط با بشر است. ی  هجاعل اشاره بی  کلمه

اختیار و اراده است، باال رفتنش از فراز ی  قوه جایی که انسان دارای از آن
سازیھایی  مشروط به زمینهکمال کسبی و سرنگون شدنش در نشیب نقص، 

کار ه شد. مثًال مھتدی شدنش مرتبط با درست ببا می از سوی خود وی
 کار گرفتنه گرفتن سمع و بصر و قلب و گمراه گشتنش مبتنی بر نادرست ب

. رسیدن به امامت (چه در راه ایمان و عمل صالح، چه در راه کفر و ھاست آن
 شد.با می ھای کسبی بوده مشمول این سنت سیئات) نیز یکی از منزلت

شود در  ی امامت متقین به کار برده می که در زمینه این لفظ ھمچنان
ی  باره که در گردد، چنان ی امامت کافرین و غیر آن استخدام می زمینه
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ٗة يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ ید:فرما می فرعون و آل فرعون �ِمَّ
َ
َوَ�وَۡم  �َّارِ� ٱوََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

ونَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ  .١]٤١ [القصص: ﴾٤١َ� يُنَ�ُ

�ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ ﴿ ید:فرما می به فرمانروایی رسانیدن بنی اسرائیلی  بارهدر
ْ ٱَ�َٰقۡوِم  ۦلَِقۡوِمهِ  ِ ٱنِۡعَمَة  ۡذُكُروا �بَِيآَء وََجَعلَُ�م  �َّ

َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ َجَعَل �ِيُ�ۡم أ

َحٗدا ّمَِن 
َ
ا لَۡم يُۡؤِت أ لُوٗ� َوَءاتَٮُٰ�م مَّ  . ٢]٢٠[المائدة:  ﴾٢٠ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱمُّ

دیگری که در اینجا قابل توجه است این است که، با نگاھی به ی  لهمسأ
(که دو مقام  فرق بین امامت (که منزلتی کسبی است) و نبوت و رسالت

ج  بیم که، تأّخر امامت پیامبر خدا ابراھیمبا میدر اند) انتصابی و غیر کسبی
شد. بلکه قائل با نمی یکی بر آن دواز نبوت و رسالتش، دلیل بر برتری این 

شدن به وجود ترتیب و تقدم و تأّخر در بین دو امر کسبی و غیر کسبی، یا 
تواند  نمی دو امر کسبی غیر متناسب منشأی جز عدم ادراک حقایق امور

کری را بر گردن یک دانشمند داشته باشد. مثًال اگر مسؤولیت فرماندھی لش
خوانند، تنھا  ی آموزشی فرا می ک دورهی  هرا ب شناس بنھند، ابتدا وی ستاره

پس از گذرانیدنش از یک آزمون پر رنج است که، مسؤولیت جدید را به وی 
شناسی تنھا یک تأّخر  است که تأّخر فرماندھی از ستاره سپارند. آشکار می

زمانی اتفاقی بوده، دلیل بر تقدم و تأّخر و ترتیب ذاتی و برتری متأخر بر 

                                                           
کنند، و روز  ھا را پیشوایانی قرار دادیم که به سوی آتش (دوزخ) دعوت می و آن« -١

 ».قیامت یاری نخواھند شد
ای قوم من، نعمت الله را بر «م خود گفت: به یاد آورید) ھنگامی را که موسی به قو«( -٢

خود بیاد آورید، آنگاه که در میان شما، پیامبرانی قرار داد و شما را فرمانروا (و 
 ».شاھان) قرار داد و چیزھایی به شما بخشید که به ھیچ یک از جھانیان نداده بود



 ۱۰۱   امامت

که تصور  ی اینشد. اصوًال توجه به فرق بین آن دو، جایی برابا ینم متقدم
 گذارد. شناسی و برتر از آن است نمی تارهای پس از س فرماندھی لشکر رتبه

در مسیر رسیدن به منزلت امامت، گام نخستین که یک امر کسبی بوده 
و امامت بر آن برتری دارد، مجرد دریافتن ھدایت تشریعی، چه از زبان 

ئیل و پس از انتصاب در مقام نبوت، چه از زبان مبلغی از بشر و یا از جبر
شد (و آشکار است که نبوت و رسالت، خود با می ی کتاب خدا طریق مطالعه

اند که پس از برگزیده  بلکه دو مقام انتصابیدریافتن و رسانیدن نیستند، 
 دد) و از اینگر می شدن بدانھا، نبی مرسل مکلف به دریافتن و رسانیدن پیام

که ھرکسی  جاست که امامت منزلتی عام بوده، راه رسیدن بدان به روی
 ی مذکور را داشته باشد باز است. آمادگی گذشتن از دوره

 رسیدن به امامت –د شو می که مالحظه چنان –مورد بحث نیز ی  آیه در
و دیگری با خداوند ی  ویژهارتباط ھرگونه  به داشتن مقام نبوت و رسالت و

نبوت و ی  باره عالم غیب مشروط نشده است. اگر آیات دیگری از قرآن، در
گفت، با استناد بدین آیه، نبی مرسل شمردنش  نمی سخنج  رسالت ابراھیم

جایز نبود، زیرا تنھا چیزی که در این آیه آمده است، ابتالء به کلماتی از 

قَاَل َوِمن ذُّرِ�َِّ�� ﴿ کلمات خداوند است و این امر نیاز بدان مقامھا ندارد).
ٰلِِم�َ ٱقَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي  (تکلیف به امامت در راه  .١]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ل�َّ

ایمان و عمل صالح پیمانی است که خداوند با بعضی از بندگانش بسته، از 
د. این پیمان بستن، امری ھمگانی خواھ می ی آن را ایشان نگھداری پیوسته

مذکور بوده، ھمانند پیمان اجتناب از عبودیت ی  زمینه در برای غیر ظالمین
و عبادت شیطان و التزام عبودیت و عبادت خدا بستن و سفارش نگھداری 

                                                           
پیمان و عھد «) فرمود: ابراھیم) گفت: و از فرزندانم (نیز پیشوایانی قرار بده). (الله«( -١

 ».رسد من به ستمکاران نمی
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ی  ھمه آن را کردن، که خداوند از طریق ھدایت تشریعی بای  پیوسته

ن �َّ ﴿ فرزندان آدم داشته است (که
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
 َ�ۡعُبُدواْ ۞�

ۡيَ�َٰنۖ ٱ بِ�ٞ  ۥإِنَّهُ  لشَّ ِن  ٦٠لَُ�ۡم َعُدّوٞ مُّ
َ
� ٱَوأ ۡسَتقِيمٞ  ۡ�ُبُدوِ�  ﴾٦١َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط مُّ

ای با خداوند و عالم  دریافتنش نیاز به داشتن ارتباط ویژه .١]٦١-٦٠[یس: 
 غیب ندارد. آنچه که اتصاف بدان انسان را از میدان این پیمان بیرون

 یاد شده است.ی  زمینه ظالم بودن درد کن می
اش نھادن است. در  غیر جای ویژه ظلم در لغت به معنی چیزی را در

ای را در ھر  موضع و مسؤولیت ھر بندهکه به تناسب وسع،  –کتاب خدا 
 ای از حیاتش، در ارتباط با خداوند خالق آمر و آیات و سنن و حقایق و لحظه
دگان و نیز به حسب استحقاق، منزلت و ی جھان آفرینش و دیگر بنھانعمت

این لفظ برای داللت بر خود را در غیر جای  –حقوقش را تعیین کرده است 
گیری کردن، یا دیگری را  موضعخالف آنچه که باید،  خود نھادن و بری  ویژه

کردن به کار رفته  ت خود نھادن و از حقی از حقوقش محرومدر غیر منزل
سعھای افراد، مختلف و تکالیف ھر فرد، متعدد و است. از آن جھت که ُو 

گوناگون است، مصداقھای این مفھوم کلی، به حسب تفاوت مواضع کاربرد 
 ی نهین لفظ، متفاوت بوده، مطلق پنداشتن مراد و در نظر نگرفتن زمیا
ی حامل ھا هاربرد، خطایی ناشی از سطحی نگریست (این نکته بر سایر واژک

ل شرک، کفر، فسق، ایمان، اسالم، تقوی و احسان نیز مفاھیم قرآنی از قبی
 صادق است).

ی مورد بحث، در آغاز، ذکر موضع و مسؤولیت ادای کامل تکالیفی  آیه در
ی بر گردن اھل وسع رفته است. پس مراد از ظالمین در پایان آیه، خود ابتالی

                                                           
پیمان نبستم که شیطان را نپرستید، که او برای شما  ای فرزندان آدم! آیا با شما« -١

 ».و اینکه مرا بپرستید، این راه مستقیم است*  دشمن آشکار است؟!



 ۱۰۳   امامت

ن غیر موضع مذکور جای دادگان، به عبارتی دیگر در ادای کامل آ را در
تکالیف کوتاھی کنندگان است. صحت این مسأله برای دقت کنندگان در 

ھای سی و یکم  موضع کاربرد این لفظ در قرآن مسلم است. مثًال در اثنای آیه
بندی امت مخاطب قرآن به شرح زیر،  در دستهفاطر، ی  سوره تا سی و ھفتم

ِيٓ ٱوَ ﴿ این لفظ چنین به کار رفته است: ٓ إِ  �َّ وَۡحۡيَنا
َ
ُهَو  لِۡكَ�ٰبِ ٱَ�َۡك ِمَن أ

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ� إِنَّ  ۡ�َقُّ ٱ َ ٱُمَصّدِ ۡوَرۡ�َنا  ٣١َ�َبُِ�ۢ بَِص�ٞ  ۦبِعَِبادِهِ  �َّ
َ
 لِۡكَ�َٰب ٱُ�مَّ أ

ِينَ ٱ ۖ  ۡصَطَفۡيَناٱ �َّ (اصطفاء جمعی از عباد  .١]٣٢-٣١[فاطر:  ﴾...ِمۡن ِعَبادِنَا
 بنی اسرائیلی  باره که در نیست. چنان مستلزم اصطفاء فرد فرد آنان

َ�ُٰهمۡ ٱَولََقِد ﴿ ید:فرما می ٰ ِعۡلٍ� َ�َ  ۡخَ�ۡ  .٢]٣٢[الدخان:  ﴾٣٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ

َۡفِسهِ ﴿ اند بر  سی و ششم و سی و ھفتم دلیلھای  آیه( ﴾ۦفَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ

ۡقَتِصدٞ َوِمۡنُهم ﴿ اند) که این گروه ھمان اصحاب المشئمه این (مراد از این  ﴾مُّ

ِ ﴿ رو اصحاب المیمنه است) گروه میانه ِۚ ٱ�ِإِۡذِن  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱَوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ ب َّ�﴾ .

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿( ٰبُِقونَ ٱ ل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٠ل�َّ
ُ
ُ�ونَ ٱأ ِٰت  ١١لُۡمَقرَّ  ﴾١٢�َّعِيمِ ٱِ� َج�َّ

ُٰت َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها ُ�َلَّۡوَن  ٣٢لَۡكبِ�ُ ٱ لَۡفۡضُل ٱَ�ٰلَِك ُهَو ﴿ )]١٢-١٠[الواقعة:  َج�َّ
َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها َحرِ�رٞ 

َ
ْ  ٣٣�ِيَها ِمۡن أ ِ  ۡ�َۡمدُ ٱَوقَالُوا َّ�ِ

ِيٓ ٱ ۡذَهَب َ�نَّا  �َّ
َ
ِيٓ ٱ ٣٤إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ َشُكورٌ  ۡ�ََزَنۖ ٱأ َحلََّنا َدارَ  �َّ

َ
 لُۡمَقاَمةِ ٱ أ

                                                           
ق کنندۀ و (ای پیامبر!) آنچه از (این) کتاب به تو وحی کردیم؛ حق است که تصدی« -١

گاه بیناست.* سپس (این)  آنچه پیش از آن است، یقینًا الله به (حال) بندگانش آ
 ».مان که بر گزیده بودیم؛ به میراث دادیم کتاب را به کسانی از بندگان

گاھی) بر جھانیان (زمان و به راستی ما آن« -٢  ».شان) برگزیدیم ھا را با علم (و آ



 والیت و امامت   ۱۰۴

 

َنا �ِيَها لُُغوبٞ  ۦِمن فَۡضلِهِ  َنا �ِيَها نََصٞب َوَ� َ�َمسُّ  ١]٣٥-٣٢[فاطر:  ﴾٣٥َ� َ�َمسُّ
که آن نیز  –(این سرانجام سابقین است. عدم ذکر سرانجام مقتصدین 

 ھای ایشان است). اشاره به کوتاھی کردن –سعادت است 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ لَُهۡم نَاُر َجَهنََّم َ� ﴿ اند) ینکه ظالم (= گروه نخستین ﴾َ�َفُروا
ۚ َكَ�ٰلَِك َ�ۡزِي ُ�َّ  ُف َ�ۡنُهم ّمِۡن َعَذابَِها ْ َوَ� ُ�َفَّ ُ�ۡقَ�ٰ َعلَۡيِهۡم َ�َيُموتُوا

ۡخرِۡجَنا َ�ۡعَمۡل َ�ٰلًِحا َ�ۡ�َ  ٣٦َكُفورٖ 
َ
ٓ أ ِيٱَوُهۡم يَۡصَطرُِخوَن �ِيَها َر�ََّنا ُكنَّا  �َّ

وَ 
َ
َر وََجآَءُ�ُم  َ�ۡعَمُلۚ أ ُر �ِيهِ َمن تََذكَّ ا َ�َتَذكَّ ۖ ٱلَۡم ُ�َعّمِرُۡ�م مَّ فَُذوقُواْ َ�َما  �َِّذيُر

ٰلِِمَ� ِمن نَِّص�ٍ   .٢]٣٧-٣٦[فاطر:  ﴾٣٧لِل�َّ
(گمان اینکه اصطفاء جمع مستلزم اصطفاء فرد فرد است، منشأ عدم 

 ای کاربرد عبارتچه رسد به عدم توجه به ج -توجه به این نص (الظالمین) 

                                                           
ھای جاویدان  ھا) باغ بزرگی است. * (پاداش آناین ھمان فضل (و بخشایش) « -١

ھای از طال و مروارید  شوند، در آنجا به دستبند (بھشتی) است که به آن وارد می
حمد (و ستایش) «ھایشان در آنجا حریر است.* و گویند:  گردند، و لباس آراسته می

گزار  ندۀ سپاسمخصوص الله است که اندوه را از ما دور کرد، یقینًا پروردگار ما آمرز
در این سرای اقامت (جاویدان) جای  که از فضل خویش ما را است. * (ھمان) کسی

رسد، و در آنجا ھیچ خستگی (و واماندگی) به ما  داد که در آنجا ھیچ رنجی به ما نمی
 ».رسد نمی

ھا آتش جھنم است، نه فرمان (مرگ) بر آن صادر  که کافر شدند؛ برای آن و کسانی« -٢
ھا کاسته شود، این گونه ھر ناسپاسی را  بمیرند و نه چیزی از عذابش از آن شود تا

زنند: پروردگارا! ما را بیرون آر تا  ھا در آن (آتش) فریاد می دھیم. * و آن کیفر می
فرماییم:)  (در پاسخ آنان می» دادیم عمل صالحی انجام دھیم؛ غیر از آنچه انجام می

که پند گیرندگان در آن پند گیرند؟! و ھشدار دھنده آیا آن قدر شما را عمر ندادیم 
(نیز) به سراغ شما آمد؟! پس (طعم عذاب را) بچشید که برای ستمکاران ھیچ یاوری 

 ».نیست



 ۱۰۵   امامت

َۡفِسهِ ﴿ را  هِ فِس نَ لِ  بندی فوق و ظالم ارتکاب خطا در شرح دسته و - ﴾ۦَظالِٞم ّ�ِ
 از مؤمنین شمردن گشته است). 

برای  –د شو می که مالحظه چنان –در این آیات الفاظ ظالم و ظالمین 
ی جا قضیه، قضیه کار برده شده است؛ زیرا در اینه گروه کافرین ب

و سابقین در برابر خالف مقتصدین  در برابر کتاب خداست، بر گیری موضع
تواند باشد. لیکن در آیات دیگری  نمی گیری کردن، جز کفر کتاب خدا موضع

تنھا  کار رفته است، که نهه از قرآن، این لفظ برای داللت بر مصداقھایی ب
بیان که در  شاید معصیت ھم نباشد. چنانھا  آن کفر نیست، بلکه بعضی از

قَاَ� َر�َّنَا ﴿ ید:فرما می –علیھما الصلوات و السالم  –ی آدم و ھمسرش  توبه
نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن 

َ
[األعراف:  ﴾٢٣لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱَظلَۡمَنآ أ

١]٢٣. 
واست در جواب برادرانش که درخج  ی پیامبرش یوسف در حکایت گفته

که دزدی به وی نسبت داده  – به جای برادرشدستگیر کردن یکی از ایشان 

ِ ٱقَاَل َمَعاَذ ﴿ ید:فرما می را داشتند، –شده بود  ُخَذ إِ�َّ َمن وََجۡدنَا  �َّ
ۡ
ن نَّأ

َ
أ

آ إِٗذا لََّ�ٰلُِمونَ  ۥٓ َمَ�َٰعَنا ِعنَدهُ   .٢]٧٩[یوسف:  ﴾٧٩إِ�َّ

                                                           
(آن دو) گفتند: پروردگارا! ما به خود ستم کردیم، و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم « -١

 ».کاران خواھیم بود نکنی، مسّلمًا از زیان
ایم،  مان را نزد او یافته که کاالی پناه بر الله، که ما جز آن کسی«یوسف) گفت: «( -٢

 ».گمان در آن صورت ستم کار خواھیم بود (دیگری را) بگیریم، بی



 والیت و امامت   ۱۰۶

 

از ذنب کشتن آن دشمن فرعونی  ÷ی پیامبرش موسی در بیان توبه

ُهَو  ۥإِنَّهُ  ۥٓۚ ِ� َ�َغَفَر َ�ُ  ۡغفِرۡ ٱقَاَل رَّبِ إِّ�ِ َظلَۡمُت َ�ۡفِ� فَ ﴿ ید:فرما می مفسد
 .١]١٦[القصص:  ﴾١٦لرَِّحيمُ ٱ ۡلَغُفورُ ٱ

انگیزانه و خشمگینانه  که خشم از اینج  ی پیامبرش یونس در بیان توبه
گمان کرد که خداوند وی را مؤاخذه  –نتیجه در  –قومش را ترک کرد و 

ن لَّن �َّۡقِدَر  �ُّونِ ٱَوذَا ﴿ ید:فرما می نخواھد کرد
َ
إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ

انگیزانه و خشمگینانه رفته بود گمان کرد، که که خشم جایی (از آن ﴾َعلَۡيهِ 
 کهایست  از ھمان ریشه »َنقِدر«خداوند بر وی تنگ نخواھد گرفت (

ۚ  لّرِۡزَق ٱيَبُۡسُط ﴿ ی جملهاز  ﴾َ�ۡقِدرُ ﴿ از آن گرفته شده  ﴾لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡقِدُر
ه از کای  ھمچون برده –است). لیکن از آن جھت که بدون اذن خداوند 

از محل مأموریتش گریخت، خالف آنچه که گمان  –یزد گر می دست آقایش

ن لَّن �َّۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  �ُّونِ ٱَوَذا ﴿ کرد رخ داد
َ
إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ

لَُ�ِٰت ٱ نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن  لظُّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
ٰلِِم�َ ٱأ [األنبیاء:  ﴾٨٧ل�َّ

٢]٨٧. 
 آشکار است که مراد از ظلم در این آیات، غیر مراد از ظلم در آیات

ی یاد شده و مراد از ظلم را مطلق و شد. غفلت از نکتهبا می فاطری  سوره

                                                           
آنگاه (الله) او را » پروردگارا! من به خود ستم کردم، پس مرا ببخش«سپس) گفت:«( -١

 ».تردید او آمرزندۀ مھربان است بخشید، بی
که خشمگین (از میان قومش) رفت،  و ذوالنون (= یونس) را (به یاد آور) ھنگامی« -٢

گیریم، پس (وقتی که در شکم ماھی  پس چنین پنداشت که ما ھرگز بر او تنگ نمی
پروردگارا!) ھیچ معبودی بر حق جز تو نیست، «(ھا ندا داد که:  فرو رفت) در تاریکی

 ».بودمگمان من از ستمکاران  تو منزھی! بی



 ۱۰۷   امامت

کاربردش پنداشتن، مستلزم اعتقاد به اتصاف بعضی از ی  زمینه مجرد از
در مراحلی از زندگیشان، به صفات  –علیھم الصلوات و السالم  –پیامبران خدا 

 برد. شد. این امری است که ھر مؤمنی از آن به خداوند پناه میبا می کافرین
ا یپس امامت در راه ایمان و عمل صالح (از بزرگترین امر متعلق به دنیا 

آخرت تا کوچکترین آن) را، خداوند تنھا به ادا کنندگان تکالیف یاد شده، به 
صورت کامل سپرده، در ھیچ امری امامت ظالمین، یعنی کوتاھی کنندگان 

 ناسد. ش نمی مذکور را، به رسمیتی  زمینه در

َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ ی جملهید توجه داشت که آنچه از لیکن با
ٰلِِم�َ  د، اشتراط ظالم نبودن در زمان شو می فھمیده ]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤ٱل�َّ

حال، نه پیش از آن است، زیرا کسی که در گذشته مرتکب ظلم شده، لیکن 
مثًال  –ی  که توبه کننده ود (ھمچنانش نمی از آن توبه کرده است، ظالم گفته

 ود). ش نمی از ضالل و شرک، ضال و مشرک گفته –
ز مبین ین –خواھد آمد ھا  آن که پس از این ذکر –فرقان ی  سوره آیات آخر

این امر است که، کسانی که مرتکب ظلم بزرگ شرک و ستم قتل ناحق و 
راه ایمان و عمل صالح را پیش  و توبه کردهھا  آن فحشاء زنا شده، لیکن از

د، در صورت تحقق سایر اوصاف یاد شده در آن آیات، به جای لقب ان گرفته
 ظالمین نام عباد الرحمن را گرفته، شایستگی امامت متقین را دارند).

ی  ھمه ای است، که ضابطه –د شو می که مالحظه چنان –ی فوق  آیه
ُھنَّ «کوتاه ی  جملهشروط ایجابی امامت متقین را، در  َتمَّ

َ
شروط ی  ھمه و» أ

ٰلِِم�َ َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ ی جملهسلبیش را در  جمع کرده است.  ﴾١٢٤ٱل�َّ
فرقان، در بیان اوصاف عباد الرحمن ی  سوره تفصیل این شروط، در آخر

(پس از ذکر عکس العمل کافرین در برابر فرمان سجود برای خداوند 

ِينَ  ٱلرَّ�وَِعَباُد ﴿ رحمان) چنین آمده است: �ِض َ�ۡمُشوَن َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ﴾َهۡوٗنا ٱۡ�
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 ٱلَۡ�ِٰهلُونَ �َذا َخاَطَبُهُم ﴿ ی فروتنی است)؛ شان با بندگان خدا بر پایه (رابطه
(و برخوردھای نادانان، ایشان را از مقام واالی اخالق ستوده  ﴾٦٣قَالُواْ َسَ�ٰٗما

ِينَ وَ ﴿ آورد). فرود نمی دٗ  ٱ�َّ اشان با  (و رابطه ﴾٦٤ا َوقَِ�ٰٗمايَبِيُتوَن لَِرّ�ِِهۡم ُسجَّ
 خداوندشان بر این اساس است که چون شب فرا رسد، برایش سجود و قیام

دای نمازھای مغرب و عشاء و کمالش با کنندگانند). (حداقل این وصف با ا
مقرر  ج انجام دادن آنچه که در آیات دیگری از قرآن و در سنت پیامبر خدا

ِينَ وَ ﴿. یابد) گشته است، تحقق می َ�نَّا َعَذاَب  ٱۡ�ِۡف َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  ٱ�َّ
(با وجود تقوی و احسان روز و شب، باکشان از عذاب جھنم چنان  ﴾َجَهنََّمۖ 

 است، که آن را در مسیر حرکت به سوی خود تصور کرده، از خداوندشان

إِ�ََّها  ٦٥إِنَّ َعَذاَ�َها َ�َن َغَراًما﴿ ند که از ایشان منصرفش گرداند).خواھ می
� َوُمَقاٗما ِينَ وَ  ٦٦َسآَءۡت ُمۡسَتَقّرٗ ْ َوَ�َن َ�ۡ�َ  ٱ�َّ وا ْ َولَۡم َ�ۡقُ�ُ ْ لَۡم �ُۡ�ِفُوا نَفُقوا

َ
ٓ أ إَِذا

ِينَ وَ ﴿ ی خداوندی است).ھانعمت اشان با (این ھم رابطه ﴾٦٧َ�ٰلَِك قََواٗما  ٱ�َّ
ِ َ� يَۡدُعوَن َمَع  َم  ٱلَِّ�  ٱ�َّۡفَس إَِ�ًٰها َءاَخَر َوَ� َ�ۡقُتلُوَن  ٱ�َّ ُ َحرَّ ِ  ٱ�َّ  ب

 ٱۡ�َقِّ إِ�َّ
که عباد الرحمن از آن ھا در پیشاپیش رذایلی است،  (این ﴾َوَ� يَۡزنُونَۚ 

ثَاٗما﴿ اند). بری
َ
 ٱلۡقَِ�َٰمةِ يَۡوَم  ٱلَۡعَذاُب يَُ�َٰعۡف َ�ُ  ٦٨َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك يَۡلَق �

(توبه و ایمان  ﴾إِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� َ�ٰلِٗحا ٦٩ُمَهانًا ۦَوَ�ۡخُ�ۡ �ِيهِ 
دگان بر شرک و عمل صالح اینان را از گرفتار شدن به سرانجام بد اصرار کنن

ُل ﴿ ،رھاند) و قتل ناحق و زنا می ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ
ُ
ُ فَأ  ﴾اتِِهۡم َحَسَ�ٰٖت�  َٔ َسّ�ِ  ٱ�َّ

نھد. یعنی با  شان را محو کرده، ایمان و عمل صالح را به جای آن می (سیئات
 اند، کسانی که آن سیئات را مرتکب نشدهتوبه و ایمان و عمل صالح، ھمچون 

ُ َوَ�َن ﴿ پیوندند). به صف عباد الرحمن میدند، در نتیجه، گر می َ�ُفوٗر�  ٱ�َّ



 ۱۰۹   امامت

ِ َ�تُوُب إَِ�  ۥفَإِنَّهُ  َوَمن تَاَب وََعِمَل َ�ٰلِٗحا ٧٠رَِّحيٗما ِينَ وَ  ٧١َمَتاٗ�ا ٱ�َّ َ�  ٱ�َّ
ورَ �َۡشَهُدوَن  (شھادت کج و خالف حق (از بزرگترینش که شھادت به  ﴾ٱلزُّ

ِ ﴿ دھند)؛ شرک است، تا کوچکترینش) نمی  ب
ْ وا ْ كَِراٗما ٱللَّۡغوِ �َذا َمرُّ وا  ٧٢َمرُّ

ِينَ وَ  ْ � ٱ�َّ ا وَُ�ۡمَياٗ�اَ�ِٰت رَ إَِذا ذُّكُِروا ْ َعلَۡيَها ُصّمٗ وا ِينَ وَ  ٧٣ّ�ِِهۡم لَۡم َ�ِرُّ  ٱ�َّ
 ٖ�ُ�ۡ

َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
(و پس از آن آراستن  ﴾َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا مِۡن أ

ھمسران و  یعنیل و پیراستن از رذایل، به ھدایت نزدیکتران، یخود به فضا
بندند و پس از فراھم آوردن اسباب و مقدمات،  می فرزندانشان کمر ھمت

ند که خواھ می خوانند وخداوند را به تحقق بخشیدن به مسببات و نتایج می
از ھمسران و فرزندانشان، ایشان را خنکی چشمھایی و سرور دلھایی 

خود و ھدایت ھمسران و  ی ه(با تزکی ١﴾٧٤لِۡلُمتَّقَِ� إَِماًما ٱۡجَعۡلَناوَ ﴿ بخشد)؛

                                                           
کسانی ھستند که با فروتنی (و آرامش) بر زمین راه  و بندگان (خاص) رحمان،« -١

ھا را مخاطب قرار دھند (و سخنان نا بخردانه و  که جاھالن آن روند، و ھنگامی می
که شب را  گردانند). * و کسانی ھا روی می ھا سالم گویند (و از آن ناسزا گویند) به آن

گویند:  که می گذرانند. * و کسانی کنان می کنان و قیام هبرای پروردگارشان سجد
تردید عذابش (سخت و) پایدار است.  طرف کن، بی پروردگارا! عذاب جھنم را از ما بر«

که چون  گاھی است. * و کسانی گاه و (بد) اقامت گمان آن (جھنم) بد قرار * بی
ن این دو (روش) اعتدال کنند، و بی نمایند و سختگیری نمی انفاق کنند، اسراف نمی

خوانند، و نفسی را که الله (کشتنش  که با الله معبود دیگر را نمی دارند. * و کسانی
کنند، و ھر کس چنین کند،  کشند، و زنا نمی را) حرام کرده است، جز به حق نمی

گردد و با  مجازات گناه (خود) را خواھد دید.* عذاب او در روز قیامت مضاعف می
که توبه کند و ایمان آورد، و  لت) در آن جاودان خواھد ماند. * مگر کسیخواری (و ذ

کند، و  ھا مبدل می ھایشان را به نیکی عمل صالح انجام دھد، پس اینانند که الله بدی
که توبه کند و عمل صالح انجام دھد، پس  الله آمرزندۀ مھربان است. * و کسی

که شھادت دروغ  کند. * و کسانی ت میگمان او چنانکه باید به سوی الله بازگش بی
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فرزندانشان شایستگی امام متقین گشتن را یافته، برخوردار شدن از آن را از 
ند؛ زیرا اگر استحقاق آن را نداشتند، دعایشان به خواھ می خداوندشان

 د. از آنش نمی رسمیت شناخته نشده، در میان اوصاف عبودیتشان ذکر
 شد، که اسباب و مقدمات شیءبا می که دعا، تنھا ھنگامی مشروع جایی

مطلوب فراھم شده باشد (مثًال ھنگامی دعای شفا برای بیماری جایز است، 
آن بیماری به کار گرفته شده باشد)، مشروع بودن دعای ی  ویژهه درمان ک

فوق، پس از تحقق اوصاف پیش از آن، داللت بر آن دارد که این اوصاف، 
امامت را را تحقق بخشیده باشد، استحقاق ھا  آنھرکسی  شروط امامت بوده،

یافته است. از آن جھت که این دعا از اوصاف عباد الرحمن بوده، ایشان 
ایم که  شند، امامت متقین (پیش از این گفتهبا نمی محصور در عدد معینی

مؤمنین است) منزلتی غیر مخصوص به عدد معینی ی  ھمه متقین به معنی
 ز توجه به اینکه بخواھد باز است (اھرکس  بوده، راه رسیدن بدان، به روی

ۡ�ُ�ٖ ﴿ که استحقاق گفتن
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
(که جز از  ﴾َهۡب َ�َا ِمۡن أ

د) از شروط امامت عام است، نیز از نگاھی بدانچه که در آی نمیمردان بر
 از دقتی در اصل –باالخره  –بخش امامت در زندگی خانوادگی خواھد آمد و 

ُٰموَن َ�َ  ٱلرَِّجاُل ﴿ َل  ٱلنَِّسآءِ قَ�َّ ُ بَِما فَضَّ ٰ َ�ۡعٖض  ٱ�َّ  ]٣٤[النساء:  ﴾َ�ۡعَضُهۡم َ�َ
ی کوچک خانواده، زنان را از حمل تکلیف سرپرستی  (که حتی در دایره

یابیم که زنان جز در ارتباط با صنف خود به امامت  میدرد)، دار میبرکنار 
 ).نرسیده، از تکلیف امامت عام بدورند

                                                                                                                             
گذرند. * و  دھند، و چون بر (کار) لغو (و بیھوده) بگذرند، بزرگوارانه (از آن) می نمی

افتند.  که چون به آیات پروردگارشان پند داده شدند، کر و کور بر روی آن نمی کسانی
مایۀ روشنی  مان مان، و فرزندان پروردگارا! از ھمسران«گویند:  که می * و کسانی

 ».چشم به ما عطا فرما، و ما را برای پرھیزگاران پیشوا قرار بده



 ۱۱۱   امامت

خالف سایر  که بر نیای دیگر نیز نھفته است و آن ا جا نکته در این
اوصاف منصوب به عباد الرحمن در آیات و جمالت پیش از این، نسبت وصف 
امامت با لفظی مفرد (امام) انجام گرفته است. اگر اوصاف پیش از این را بر 

مفرد  موصوفین توزیع کنیم، به ھر فردی از عباد الرحمن وصفی به لفظ

يش«د گفت: شو می ھر فردی از ایشانی  باره رسد. مثًال در می َرْ  يَمْ ىلَ األْ ضِ عَ

بَهُ  اطَ ا خَ إِذَ نًا وَ وْ لُونَ قَالَ ـالْ  هَ اهِ ا جَ مً الَ لیکن اگر وصف اخیر را توزیع کنیم،  .»سَ
 –از ایشان جزئی از یک وصف ھریک  که خود وصف مفرد است به جایی از آن

عباد ی  ھمه رسد. یعنی از آن جھت که می –مستقل و نه وصفی کامل و 
اند، ھر فردی از  الرحمن (از مخاطبین به قرآن) یک امام محسوب شده

گرفتگان است. به عبارتی دیگر آنچه که بر ایشان از جزئی از امامت برخوردار
 نند درخواست کنند، امامتی جمعی است. (و الله أعلم).توا می راه قرآنی

ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َۡزۡوَن ﴿
ُ
ْ  ٱۡلُغۡرفَةَ أ وا ا (صبر در لغت به معنای در تنگن ﴾بَِما َصَ�ُ

ترین تنگنا، اتباع معروفات و اجتناب از منکراتی است، بازداشتن است. تنگ
آورش، به امامت متقین و نیز به  عباد الرحمن با تحمل فشارھای رنجکه 

ۡوَن �ِ ﴿ رسند)؛ سعادت جاویدان می َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ  ٧٥يَها َ�ِيَّٗة وََسَ�ًٰماَوُ�لَقَّ
� َوُمَقاٗما  .١]٧٦-٧٥[الفرقان:  ﴾٧٦َحُسَنۡت ُمۡسَتَقّرٗ

که ھم اکنون اشاره شد، تنھا با صبر بر اتباع معروفات و اجتناب از  چنان
مامت در راه منکرات بیان شده در ھدای ربانی است، که بندگان خدا به ا

 بنی اسرائیلی  باره رسند. از این روست که در ایمان و عمل صالح می

                                                           
ھا  اند درجات (و منازل) عالی (بھشت) به آن که کرده آری) اینان به (خاطر) صبری«( -١

 ».شوند شود، و در آن با تحیت و سالم استقبال می پاداش داده می
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ْ �﴿ ید:فرما می ْۖ َوَ�نُوا وا ا َصَ�ُ ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
َ�ٰتِنَا وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

 .١]٢٤[السجدة:  ﴾٢٤يُوقُِنونَ 
که پیش از این گفته شد، دو نوع است: یکی ھدایت  (ھدایت چنان

شد. دیگری ھدایت تشریعی و با می خداوندی  ویژهتکوینی و تسخیری، که 
ابتالیی، که مصدر آن نیز پیشگاه خداوندی بوده، جز تبلیغ، چیزی از آن به 

. به ٢]٣٥[النحل:  ﴾٣٥لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱإِ�َّ  لرُُّسلِ ٱَ�َهۡل َ�َ ﴿ دگیر نمی بشر تعلق
راه راست آوردن و به سوی سعادت راھی کردن نیز، مرتبط با یک سنت 
ربانی است که اساس آن اختیار انسان و کمر ھمت بستنش بر به کار گرفتن 

شد. به با می استعدادھای خدادادی و روی آوردن به ھدای تبلیغ شده
ران علیھم الصلوات و خداوند بوده، پیامبی  ویژهعبارتی دیگر، این امر نیز، 

 السالم و دیگر مبلغین را در آن کمترین نقشی نیست. پس مراد از ھدایت در

�نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط ﴿ ی و ھمچنین در جمله –مورد بحث ی  آیه
ۡسَتقِي�ٖ   رھنمودن از طریق تبلیغ کتاب خدا –و امثال آن  ٣]٥٢[الشوری:  ﴾٥٢مُّ

معنی یعنی رھنمودن است که کتاب خدا نیز  شد و بس. به ھمینبا می
 ید:فرما می رعدی  سوره ھفتمی  آیه که در د. چنانشو می ھادی نامیده

ِينَ ٱَوَ�ُقوُل ﴿ ّ�ِهِ  �َّ نزَِل َعلَۡيهِ َءايَةٞ ّمِن رَّ
ُ
ِ  ۦٓۗ َ�َفُرواْ لَۡوَ�ٓ أ

ۖ َولُِ�ّ نَت ُمنِذرٞ
َ
َمآ أ إِ�َّ

                                                           
کردند، چون  مان ما (مردم را) ھدایت میو از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فر« -١

 ».شکیبایی ورزیدند، و به آیات ما یقین داشتند
 ».پس آیا بر پیامبران جز ابالغ آشکار (مسئولیت دیگری) ھست؟« -٢

 ».کنی و مسلمًا تو (ای پیامبر) به راه راست ھدایت می« -٣



 ۱۱۳   امامت

ی  تنھا منذری ھستی، پس به خواسته(یعنی تو  ١]٧[الرعد:  ﴾٧قَۡوٍ� َهادٍ 
ھای متکی بر آیات و معجزات  ان التفات مکن و مپندار که ھدایتنابجایش

حکیمانه و  مادییی که به منذرین پیش از تو داده شد، برای ایشان نیز
ھر قومی را  –این  بنابر –ھایی دارد،  سودبخش است. زیرا ھر قومی ویژگی

رھنمایی غیر رھنمای دیگر اقوام فراخور حال است. پس اگر ھدایت اقوام 
متکی بر آیات مادی بود، در ھدایت اینان جایی  –به اقتضای حکمت  –پیشین 

برای غیر این کتاب ھدایت دھنده نیست. یعنی ھادی این قوم، قرآن است، 

ْ ﴿ ید:فرما می که قرآن است و بس. چنان نزَِل َعلَۡيهِ َءاَ�ٰٞت ّمِن َوقَالُوا
ُ
لَۡوَ�ٓ أ

ّ�ِهِ  َما  ۦۚ رَّ ِ ٱِعنَد  �َ�ُٰت ٱقُۡل إِ�َّ بِ�ٌ  �َّ ۠ نَِذيٞر مُّ نَا
َ
� ٓ َما �َّآ  ٥٠��َّ

َ
َو لَۡم يَۡ�فِِهۡم �

َ
أ

نَزۡ�َا َعلَۡيَك 
َ
 ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَرَۡ�َٗة َوذِۡكَرٰى لَِقۡو�ٖ  ۡلِكَ�َٰب ٱأ

َ�ۡهِدي لِلَِّ�  ۡلُقۡرَءانَ ٱإِنَّ َ�َٰذا ﴿ ید:فرما می و ٢.]٥١-٥٠[العنکبوت:  ﴾٥١يُۡؤِمُنونَ 
ۡقوَمُ 

َ
دست نداشتن بشر در غیر رھنمایی از  یعنی . از این رو٣]٩[اإلسراء:  ﴾ِ�َ أ

ۡحبَۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ ید:فرما می طریق تبلیغ است که
َ
َ ٱإِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ َّ� 

                                                           
از (سوی) پروردگارش  ی) هھا (و معجز گویند: چرا نشانه که کافر شدند می و کسانی« -١

ی، و برای ھر قومی  بر او نازل نشده است؟! (ای پیامبر!) تو فقط ھشدار دھند ه
 ».ی است کننده ھدایت

ھایی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟! (ای پیامبر!)  و گفتند: چرا نشانه« -٢
ود) و من تنھا ش ھا (ھمه) نزد الله است (و به فرمان او نازل می بگو: ھمانا نشانه

ھا کافی نیست که ھمانا ما (این) کتاب  ھشدار دھندۀ آشکار ھستم. * آیا برای آن
گمان در این  شود؟! بی ھا تالوت می (قرآن) را بر تو نازل کردیم که (پیوسته) بر آن

 ».آورند که ایمان می (قرآن) رحمت و پندی است برای کسانی
 ».کند ھاست؛ ھدایت می ترین راه توارشک این قرآن، به راھی که آن اس بی« -٣



 والیت و امامت   ۱۱۴

 

 ۚ َوُهَو ﴿ د)؛کن می (مشیت خدا از طریق سنت یاد شده کار ﴾َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء
 ِ ۡعلَُم ب

َ
ھمین علم براساس  ھدایتش(و مشّیت  ]٥٦[القصص:  ﴾٥٦لُۡمۡهتَِدينَ ٱأ

پذیرش ھدایت را ی  زمینه کامل است. یعنی کسانی که استعدادھای خود در
 .د)گیر می ند، مشّیت ھدایت بدیشان تعلقگیر می به کار

ۡمرِنَا﴿ ی جملهمراد از امر در 
َ
مر ابتالیی و انیز،  ]٧٣[األنبیاء:  ﴾َ�ۡهُدوَن بِأ

منقسم بودن امر به  ی مسألهبه شریعت خداوند خالق آمر است (پیش از این 
ی  سوره دومی  آیه تسخیری و ابتالیی اشاره شده است). در ھمین معنی، در

ُِل ﴿ ید:فرما می نحل ِ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱُ�َ�ّ وحِ ٱب ِ  لرُّ ۡمرِه
َ
(ھدای فروفرستاده  ﴾ۦمِۡن أ

 شا شده بر پیامبرانش علیھم الصلوات و السالم را که بعضی از امر ابتالیی
 شد از آن جھت که سبب حیات روح بندگان است، روح نامیده است)با می

﴿ ِ ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ۡن ﴿ و السالم)(یعنی مرسلین علیھم الصلوات  ﴾ۦٓ َ�َ
َ
أ

نَّهُ 
َ
نِذُرٓواْ �

َ
۠ فَ  ۥأ نَا

َ
� ٓ مالئکه را (این ھمان روحی است که  ﴾٢�َُّقونِ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ

 فرستد). میبا آن به تدریج فرو

َر�ِيُع ﴿ ید:فرما می غافر (= مؤمن)ی  سوره ھای پانزدھم و شانزدھم در آیه
َرَ�ِٰت ٱ وحَ ٱيُۡلِ�  ۡلَعۡرِش ٱُذو  �َّ ِ  لرُّ ۡمرِه

َ
ِ  ۦِمۡن أ ٰ َمن �ََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ِ�ُنِذَر  ۦَ�َ

ِ ٱيَۡوَم ُهم َ�ٰرُِزوَنۖ َ� َ�َۡ�ٰ َ�َ  ١٥�ََّ�قِ ٱيَۡوَم  ءۚٞ لَِّمِن  �َّ ۖ ٱ لُۡمۡلُك ٱِمۡنُهۡم َ�ۡ  ۡ�َوَۡم
 ِ ارِ ٱ ۡلَ�ِٰحدِ ٱِ�َّ را که  شا (در این دو آیه، بعضی دیگر از امر ابتالیی ١﴾١٦لَۡقهَّ

 یوم التالقی (روز قیامت) است، روح نامیده است) ی  زمینه انذار در

                                                           
صاحب عرش، که روح (= وحی) را به فرمان خویش بر ھر  او) باال برنده درجات«( -١

فرستد، تا (او مردم را) از روز مالقات (= قیامت)  کس از بندگانش که بخواھد می
اھد ھا بر الله پوشیده نخو که (ھمه) آنان آشکار شوند چیزی از آن بترساند. * روزی



 ۱۱۵   امامت

ٓ إَِ�َۡك ﴿ ید:فرما می شوریی  سوره پنجاه و دومی  آیه در وَۡحۡيَنا
َ
َوَ�َ�ٰلَِك أ

ۡمرِنَاۚ َما ُكنَت تَۡدرِي َما 
َ
يَ�ٰنُ ٱَوَ�  ۡلِكَ�ُٰب ٱُروٗحا ّمِۡن أ َوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه نُوٗر�  ۡ�ِ

ۡسَتقِي�ٖ  ۦِدي بِهِ �َّهۡ  ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَاۚ �نََّك َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ   .١﴾٥٢َمن �
 ید:فرما می طالق در اشاره به بعضی از احکامی  سوره پنجمی  آیه در

ۡمُر ﴿
َ
ِ ٱَ�ٰلَِك أ نَزَ�ُ  �َّ

َ
 .﴾...إَِ�ُۡ�مۚۡ  ۥٓ أ

ۡمرِنَا﴿ ی جملهپس 
َ
است که: با تبلیغ امر ابتالیی  بدین معنی ﴾َ�ۡهُدوَن بِأ

ند. این امر را در کن می و ھدی و شریعتمان، مردم را به راه راست راھنمایی
اعراف، با لفظ ی  سوره صد و پنجاه و نھم و صد و ھشتاد و یکم ازھای  آیه

ِ ﴿ ید:فرما می حق یاد کرده، ةٞ َ�ۡهُدوَن ب مَّ
ُ
 ۦَو�ِهِ  ۡ�َقِّ ٱَوِمن قَۡوِم ُموَ�ٰٓ أ

ِ ﴿ ﴾١٥٩ِدلُونَ َ�عۡ  ةٞ َ�ۡهُدوَن ب مَّ
ُ
ٓ أ ۡن َخلَۡقَنا [األعراف:  ﴾١٨١َ�ۡعِدلُونَ  ۦَو�ِهِ  ۡ�َقِّ ٱَوِممَّ

١٨١[. 
* * * 

دد که، امامت گر می از آنچه که در بیان شروط امامت ذکر شد آشکار
منزلتی کسبی و امری ھمگانی و غیر اختصاصی بوده، بر چیزی جز عزم 

ی توبه –به عبارتی دیگر  –و اتباع معروفات و صادق بر اجتناب از منکرات 
نصوح و ایمان مخلصانه و کمر ھمت به انجام دادن اعمال صالحه بستن، 

                                                                                                                             
فرماید:) از  (آنگاه خود می» امروز فرمانروایی از آن کیست؟«فرماید:)  ماند، (الله می

 ».آن الله یگانه قّھار است
گونه بر تو (ای پیامبر) روحی (= قرآن کریم) را به فرمان خود وحی کردیم، تو  و این« -١

ار دادیم، با آن دانستی کتاب و ایمان چیست، ولی ما آن را نوری قر (پیش از این) نمی
کنیم، و مسلمًا تو (ای پیامبر) به راه  مان را که بخواھیم، ھدایت می ھر کس از بندگان
 ».کنی راست ھدایت می



 والیت و امامت   ۱۱۶

 

ای عام به ائمه  ی خدا به گونه متوقف نیست. از این روست که اراده
گردانیدن مستضعفینی که در ایشان استعدادھای الزم برای رسیدن به 

الء فرعون در که پس از ذکر استع د. چنانیرگ می امامت وجود دارد، تعلق
داختن زنجیرھای در میان اھل آن سامان و ان اندازیش سرزمین مصر و تفرقه

 پنجمی  آیه ھای گروھی از ایشان (بنی اسرائیل)، دراستضعافش بر گردن

ن �َُّمنَّ َ�َ ﴿ ید:فرما می قصصی  سوره
َ
ِينَ ٱَونُرِ�ُد أ ْ ٱ �َّ �ِض ٱِ�  ۡستُۡضعُِفوا

َ
�ۡ 

ٗة َوَ�َۡعلَُهُم  �ِمَّ
َ
ِينَ ٱ﴿(به کار بردن وصف عام  ﴾٥ۡلَ�ٰرِ�ِ�َ ٱَوَ�َۡعلَُهۡم أ َّ� 

ْ ٱ �ِض ٱِ�  ۡسُتۡضعُِفوا
َ
به جای اسم خاص بنی اسرائیل، برای اشاره به یک  ﴾ۡ�

سنت عام ربانی در ارتباط با بشر است، که به اقتضای آن، ھر قوم مستضعفی 
 ا که بنی اسرائیل رفتند برود، ھمچون ایشان صبر کند، بهکه راه ابتالیی ر

 یابد). ازجمله امامت دست مییی خدایی، ھا نعمت

 امامت در زندگی خانوادگی 
که   جایی گفته شد که، از آنج  در بیان حقیقت امامت پیامبر خدا

ی  زمینه بخشی از ھدایت ربانی احکامی جمعی است، وی مکلف به سعی در
فردیش از طریق آماده گردانیدن بھترین جمع و تحقق  تکمیل امامت

شد. این را ھم باید اضافه کرد که، گرد با می بخشیدن به یک امامت جمعی
ندگی اجتماعی از طریق تشکیل وحدتھای ی یک زآمدن افراد در دایره

به یکدیگر است. از این رو ھا  آن ربط و ھا هتری یعنی خانواداجتماعی کوچک
د. از دھ می شریعت خداوندی را، احکام خانوادگی تشکیل جزء دیگری از

 امامت بشریت متوجه ویی  زمینه ھمین جا، تکلیف سنگین دیگری در
تحقق بخشیدن ی  زمینه که مکلف به سعی در یعنی او ھمچنان دد.گر می

توانش ی  ھمه ی احکام جمعی است، باید با ی اجرا کننده به بھترین جامعه
ی زندگی خانوادگی از طریق انتخاب  ی بھترین نمونه ارائهی  زمینه در



 ۱۱۷   امامت

اش بپا  ھمسرانی شایسته و تزکیه و تعلیم ایشان و سایر اعضای خانواده
خیزد، که این بخش از دین خدا را نیز در واقعیتی مشھود مجسم گردانیده، 

 روندگان راه سعادت را در این زمینه نیز بھترین سرمشق باشد.
سی و ی  آیه بیست و ھشتم تا آخری  آیه احزاب ازی  سوره این تکلیف در

َها ﴿ چھارم چنین آمده است: ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
 ۡ�ََيٰوةَ ٱقُل ّ�ِ

ۡ�َياٱ اٗحا َ�ِيٗ�  �ُّ َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمّتِۡعُ�نَّ َوأ

ُ
(پیامبر  ١﴾٢٨َوزِ�نََتَها َ�َتَعالَۡ�َ أ

خود، زندگی و مرگش برای خداست، ھمسرانی که خواستار را که  ج خدا
پرده با ھمسرانش  ند نشاید. پس باید این امر را بیحیات دنیا و زینت آن باش

به که چنان باشند، متاعی بخشیده،  در میان گذارد، ایشان را در صورتی
ای زیبا از قید زوجیت در جھت رسیدن به مرادشان رھا گرداند... و  شیوه

عمل دری از رحمت را به روی مؤمنین گرفتار به چنین ھمسرانی بدین 
گشوده، در حل این مشکل دست و پا گیر، خواستاران امامت متقین را 

 سرمشق گردد).

َ ٱ�ن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن ﴿ ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ �َّ َعدَّ لِۡلُمۡحِسَ�ِٰت  �َّ
َ
أ

ۡجًرا 
َ
(پس تنھا در صورت خواستار خدا و  ٢]٢٩[األحزاب:  ﴾٢٩َعِظيٗماِمنُ�نَّ أ

یابد).  و سرای واپسین بودنشان است که، زندگی زوجی ادامه میج  پیامبر
تکلیف خود را انجام داده، ھمسرانش را به انتخاب یکی از دو ج  پیامبر خدا

راه فراخواند. چون ایشان راه دوم را برگزیدند، در تزکیه و تطھیر و 

                                                           
خواھید، پس بیایید  بگو: اگر شما زندگی دنیا و زینت آن می ای پیامبر! به ھمسرانت« -١

 ».وئی رھا کنمتا (با ھدیۀ مناسب) شما را بھرمند سازم، و شما را به طرز نیک
 برای الله) که بدانید( پس خواھید، می را آخرت سرای و پیامبرش و الله شما اگر و« -٢

 .»است کرده آماده عظیمی پاداش نیکوکارانتان



 والیت و امامت   ۱۱۸

 

(این ندا اشاره بدین امر  ﴾�َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿ تعلیمشان، این آیات فرود آمد:
ا در غیر و سرای واپسین را خواستند، زیرج  است که ایشان، خدا و پیامبر

راستی زنانی را این صورت، با وی نسبتی ندارند که نساء النبی نامیده شوند. 

ۡزَ�ُٰجهُ ﴿ اشان که خداوند درباره
َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
 ی ششم ھمین سوره) (آیه ﴾أ

ی برتری روح بر جسد، و پیداست که این مادری روحی به اندازه –ید فرما می

ِت مِنُ�نَّ ﴿ این مقام نشاید) جز –بر مادری جسدی برتری دارد 
ۡ
َمن يَأ

َبّيَِنةٖ يَُ�َٰعۡف لََها  �  ۡلَعَذاُب ٱبَِ�ِٰحَشةٖ مُّ (اگر یکی از ایشان عمل زشت  ﴾ِضۡعَفۡ�ِ
روشنی انجام دھد، زنان دیگر زشتھا انجام خواھند داد. لذا بجاست که 

ِ ٱَوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ ﴿ شکنجه دو برابر باشد). (نساء النبی بودن  ﴾٣٠�َِسً�ا �َّ
سنت خدا را دگرگون نکرده، دو برابر شکنجه دادن مرتکب کردار زشت 

 روشنی از ایشان، بر وی آسان است).

ِ َورَُسوِ�ِ ﴿ َ�ۡ�ِ  ۦ۞َوَمن َ�ۡقُنۡت مِنُ�نَّ ِ�َّ ۡجَرَها َمرَّ
َ
َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ أ

ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما
َ
(کسی که به سبب سرمشق  ١]٣١ألحزاب: [ا ﴾٣١َوأ

بودن، عذابش دو برابر است، مزد فرمانبرداری پیوسته و فروتنانه برای خدا و 
 اش نیز، باید دو برابر باشد). دادن کردار شایسته و انجام ج رپیامب

َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿
َ
ۚ ٱإِِن  لنَِّسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ اگر زنان (آری  ﴾�َّ

تقوی پیشه کنند، نعمت امامت در راه ایمان و عمل صالح بر  ج پیامبر
طالبان حق و خیر اتمام و حجت تامه بر اھل باطل و خریداران شر اقامه 

                                                           
و ھر کس از شما برای الله و پیامبرش خضوع (و فرمانبرداری) کند، و عمل صالح « -١

انجام دھد، پاداش او را دوبار به او خواھیم داد، و روزی ارزشمندی برای او آماده 
 ». ایم کرده



 ۱۱۹   امامت

ِ ﴿ خواھد گردید) ِيٱَ�َيۡطَمَع  ۡلَقۡولِ ٱفََ� َ�َۡضۡعَن ب (این  ﴾َمَرٞض  ۦِ� قَلۡبِهِ  �َّ

َوقُۡلَن ﴿ ه باید خود را از آن بپرھیزند)یکی از کردارھای زشت روشن است ک
ۡعُروٗفا (و این یکی از کردارھای شایسته از آثار فرمانبرداری  ﴾٣٢قَۡوٗ� مَّ

 است). ج فروتنانه برای خدا و پیامبرشی  پیوسته

(در ھدایت تشریعی و امر ابتالیی خداوند خالق  ﴾َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ﴿
زن و ھماھنگ با ھدایت  تصویر و تسویه و تقدیرِ آمر، به تناسب خلق و برء و 

تکوینی و امر تسخیریش تکالیفی بر گردن وی نھاده شده است که به 
ی کار گردانیدن و در آن قرار گرفتن برای وی اقتضای آن، خانه را دایره

بیرون را میدان  و ی یاد شدهاصل و قاعده و یکی دیگر از کردارھای شایسته
و استقرار در خانه را ترک کردن استثناء و مقید به  فعالیت قرار دادن

َج ﴿ اقتضای ضرورت است) � ٱ لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱَوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
(و خود را به  ﴾ۡ�

جاھلیت نخستین، در رنج آرایش پنھان را آشکار کردن و ھمچون ی  شیوه
نور با ی  سوره سی و یکمی  آیه برج آراسته نمایان شدن (و نه آرایشی که در

ۖ ﴿ عبارت یعنی جز آنچه که خود به خود و بدون تالش زن  ﴾إِ�َّ َما َظَهَر ِمۡنَها
ندازید، که این ا می ی اظھارش را داده است) اجازهد یاد کرده، شو می نمایان

قِۡمَن ﴿ ھم یکی از آن کردارھای زشت روشن است).
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱَوَءا�َِ�  لصَّ  لزَّ

ِطۡعنَ 
َ
َ ٱ َوأ َما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ

َ
 ۡ�َۡيِت ٱأ

د که خواھ می (خدا با این اوامر و نواھی، تنھا این را ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 
دور کرده و  - )جپیامبری  خانهای اھل خانه ( –ھا را از شما پلیدی زشتکاری

 اتان گرداند. پاکیزهکامًال 
در اصل به معنی جایی است که انسان شب را در آن به سر » بیت«لفظ 

الف و الم  برد. سپس قید شب از آن حذف شده، به معنی خانه آمده است.



 والیت و امامت   ۱۲۰

 

در این آیه ھمان است که در اصطالح علماء لغت عربی الف و » البیت«در 
د که معنای لفظ شو می هد. این لفظ ھنگامی به کار بردشو می الم عھد گفته

پیش از این از پیامبر ھای  آیهای یاد شده باشد. در  متصل بدان قبًال به گونه
ایشان با عبارت  ھای خانهدر ارتباط با زنانش نام برده شده، از ج  خدا

ی زن، معموًال در ملکیت  که خانه  جایی یاد شده است. از آن» ُبُیوِتُکنَّ «
ی نام بردن از  به منزلهج  زنان پیامبر ھای خانهشد، نام بردن از با می شوھر
 ی وی است. خانه

ست و آنچه که ھا هشاید گفته شود آنچه که قبًال یاد شده، جمعی از خان
ن گفت توا می واحدی است، پس چگونهی  خانهلفظ البیت بر آن داللت دارد 

ین اعتراض این است ؟ جواب اپیش از این یاد شده استکه معنای این لفظ، 
که اختالف تعبیرھا ناشی از اختالف جھات است. یعنی از آن جھت که 

یکی است، تعبیر باید به ھا  آن کننده در ھا و شوھر زنان اقامت همالک خان
ھریک  ی خانهکنندگان متعدد و  جھت که اقامت از آن و لفظ مفرد (البیت)

کار بردن ه ع (بیوت) باشد (بدیگری است، تعبیر باید به لفظ جمی  خانهغیر 

يُوتَ النَّبِیِّ «عبارت  پنجاه و سوم ھمین سوره نیز، به شھادت  ی در آیه »بُ
 ی دوم آیه، نظر به تعدد مذکور است). نیمه

که مراد از البیت غیر مراد از بیوتکن  با این بیان جایی برای گمان این
که لفظ اھل ھنگامی که به لفظ دال بر   جایی ند... و از آنما نمی است، باقی

ھل البیت در امکانی اضافه شود مراد از آن ساکنین آن مکان است، مراد از 
تواند باشد.  این آیه جز زنان پیامبر خدا علیه و علیھن الصلوات و السالم، نمی

ی  جملهروند آیات سوره از آغاز تا پایان و محور آیات این مقطع و جای ورود 
ث در این آیات نیز، شواھد قاطعی بر این امر است (احادیثی که غیر مورد بح

که از اعتراضاتی که از سوی اھل تحقیق   د، در صورتیکن می این امر را بیان
ند توا می وارد شده است جان سالم بدر برد، تنھا گویای این قضیهھا  آن بر



 ۱۲۱   امامت

زنان پیامبر باشد که کسانی دیگر نیز از این نعمت ارزانی داشته شده به 
 علیه و علیھن الصلوات و السالم برخوردارند).

شاید این ھم گفته شود که در لغت عربی، ضمیری که برای جمع زنان 
که در این جمله، آنچه که   است، در حالی» ُکنَّ «رود لفظ  ه کار میمخاطب ب

در » ُکم«در خطاب به کار رفته است، ضمیر جمع مذکر، یعنی لفظ 
رُکم است، پس چگونهعبارتھای َعنکُ  ن مخاطبان این جمله را توا می م و ُیطھِّ

نامبردگان در آیات این مقطع پنداشت ؟ جواب این است که، به کار بردن 
آیه است.  اھل دری  کلمهضمیر مذکر به جای ضمیر مؤنث، ناشی از وجود 

این کلمه که در لفظ مفرد است، برای واحد و متعدد و مذکر و مؤنث به کار 
د شو می رود (مثًال برای یک یا چند نفر ساکن در یک ساختمان گفته می

 د أھل الرجل)، اصل درشو می أھل الدار؛ برای یک یا چند ھمسر مرد گفته
ای رعایت تناسب در میان ضمیر و معنای  ربط ضمایر به چنین کلمهی  زمینه

گاھی  گاه مراد از کلمه، از لحاظ وحدت و تعدد و تذکیر و تأنیث است. لیکن
از این اصل عدول شده، در عین مفرد یا مثنای مذکر، یا مفرد یا مثنی یا 
جمع مؤنث بودن مراد، ضمیر مرتبط بدان به صورت جمع مذکر آمده است. 

که در کالم عربی فصیح، ھنگامی که در پرسش از حال ھمسر یا  چنان
ُھم «د که: شو یم ، جواب داده»؟َك َکیَف أھلُ «د: شو می ھمسرانی از مرد گفته

که فرشتگان مھمان پیامبر خدا ابراھیم علیه و علیھم  نیز چنان». ِبَخیر
الصلوات و السالم در ھنگام به شگفت افتادن زنش از اینکه از پیرزن و 
پیرمردی چون وی و شوھرش علیھما الصالة و السالم فرزندی آید، خطاب 

ۡمرِ ﴿ ند:گوی می به وی
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
� ِۖ ِ رَۡ�َُت  ٱ�َّ َعلَۡيُ�ۡم  ۥَو�َرََ�ُٰتهُ  ٱ�َّ

ۡهَل 
َ
د، در خطاب زن و مردی، ضمیر شو می که مالحظه (چنان ﴾ٱۡ�َۡيِت� أ

ِيدٞ  ۥإِنَّهُ ﴿ جمع به کار رفته است) مورد ی  جمله. در ]٧٣: هود[ ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ



 والیت و امامت   ۱۲۲

 

خدا بحث ما نیز، به کار بردن ضمیر جمع مذکر در خطاب جمع زنان پیامبر 
 علیه و علیھن الصلوات و السالم بر ھمین اساس است.

أھَل «اگر گفته شود که ضمیر خطاب در لفظ َعنُکم، پیش از عبارت 

رييُطَهِّ «ی  جملهآمده، » الَبیِت  م تَطهِ كُ قبل این عبارت  نیز معطوف بر ما »اً رَ
بوده، از لحاظ رتبه بر آن مقدم است، در نتیجه این دو ضمیر در ارتباط با 

أھل نیامده است. در جواب گوییم که واقعیت عکس این گمان ی  کلمه
ندائیه است که، حرف نداء از آن ی  جمله» أھل البیت«است، زیرا عبارت 
آید. یعنی اصل ست که در آغاز سخن ا  اصل در نداء آن حذف شده است،

كُ هِّ طَ يُ وَ  سَ جْ الرِّ  مْ كُ نْ بَ عَ هِ ذْ يُ لِ  دُ اهللاُيْ رِ  يُ امَ نَّ تِ إِ يْ بَ لَ الْ ا أهْ يَ «کالم:  بوده،  »اً ريْ هِ طْ تَ  مْ رَ
 –در نتیجه  –متقدم و عبارت مذکور در عین تأخر لفظی، از لحاظ رتبه 

اند که  گفتهز مفسرین شد (بعضی ابا می َرُکممخاطب ضمیرھای َعنُکم و ُیَطھِّ 
بر مفعول منصوب بودن لفظ أھل بناعبارت أھل البیت از باب اختصاص بوده، 

این  بودنش برای فعل مقدر َنُخصُّ (و نه از جھت منادی بودن) است (و بنابر
غافل از عبارت مذکور از لحاظ رتبه بر ضمیر عنکم متقدم نیست). ایشان 

تی را از باب اختصاص شمرد که ن عبارتوا می اند که تنھا در صورتی این بوده
ضمیر متکلم یا مخاطب متقدم بر آن دچار یک نوع عموم گشته، شنونده را 

ی دیگری پس از آن  رفعش آوردن اسم معرفهی  وسیلهدر ابھامی که تنھا 
مورد بحث ما نشانی ی  آیه ضمیر است بیاندازد، از این عموم و ابھام، در

يدُ اهللاُ...إنَّامَ «نیست؛ زیرا عبارت  در ارتباط با احکام متعلق به زنان پیامبر  »يُرِ
که مراد از  آمده، جایی برای توھم این علیھن الصالة و السالمخدا علیه و 

 مخاطبان ضمیرھای موجود در آن غیر ایشان نیز باشد، نیست).
الصالة و السالم در  زنان پیامبر خدا علیه وعلیھناگرچه  کهناگفته نماند 

بویژه بخش  –یاد شده ھای  آیهاند،  امامت نقش بزرگی بر عھده داشته تکمیل



 ۱۲۳   امامت

يدُ اهللاُ....« رِ که، ایشان نیز از ذنوبی که از آن به  داللت دارد بر این »إنَّامَ يُ
ی کسان  اند. آشکار است که رتبه رجس تعبیر شده است، معصوم نبوده

ی داشته شده به دیگری که احادیث یاد شده برخورداریشان از نعمت ارزان
ی  السالم را بیان کرده است، از رتبهو زنان پیامبر خدا علیه و علیھن الصالة

باالتر  –اند  ری از این نعمت بر دیگران پیشقدمکه در برخوردا –ایشان 

ِ َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  ٱۡذُكۡرنَ وَ ﴿ تواند باشد) نمی إِنَّ  ٱۡ�ِۡكَمةِ� وَ  ٱ�َّ
 َ  .١]٣٤-٢٨[األحزاب:  ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا ٱ�َّ

 امامت و شوری 
احزاب و ی  سوره یاد شده دری  زمینه با نزول احکام و بیاناتی دیگر در

با تحقق کمال این امر،  و غیر آن، امامت در زندگی خانوادگی نیز تکمیل
قائم  اش بر کافرین اوند بر مؤمنین متحقق و حجت تامهکمال رحمت خد

گردید... در معرفت اصول و فروع جھان بینی حق و احکام کلی و جزئی 
منزل در کتاب خدا و در گرویدن بدان و عمل به مقتضای تکالیف فردی، 

ی تزکیه و تعلیم  ، در ادای تکالیف جمعی، آن جمع گزیدهج پیامبر خدا
پویندگان ی ھدایت خداوندی در پیشاپیش  ی زندهھا هنظیر، نمون ی بی یافته

کشف احکام رویدادھای مرتبط با ی  زمینه راه ایمان و عمل صالح آمدند. در
ساکت است)، التزام اصل ھا  آن ی ویژهتحوالت زندگی (که کتاب خدا از بیان 

، چراغ ج تبیین خاص پیامبر خدای  زمینه شوری و امامت جمعی در غیر
 روشنگر راه آیندگان شد.

                                                           
شود یاد  می ھایتان از آیات الله و حکمت (= سنت پیامبر) خوانده و آنچه را در خانه« -١

گاه است مان الله باریکگ کنید؛ بی  ».بین آ



 والیت و امامت   ۱۲۴

 

تحوالت مذکور، متضمن رویدادھایی چنان فراوان که:  له اینتوضیح مسأ
مستلزم فرود از سوی خداوند، ھا  آن ی ویژهکه بیان احکام  و گوناگون است،

 شد که، بشر را یارای دریافت و حفظبا می قدر فراوان آن ھایی کتاب آمدن
نیست. نیز این امر موجب تعطیل استعدادھا و نیروھای گوناگون ھا  آن

نوع بشر است (که این امر مناقض با حکیم بودن خداوند بخشیده شده به 
ان بینی حق و اصول احکام است). لذا خداوند پس از بیان اصول و فروع جھ

 به تبیین درج  ل ناپذیر از جزئیات آن و تکلیف پیامبرشوحو بخش ت
مذکور ی  زمینه معینی، استنباط احکام رویدادھای نامبرده در غیری  زمینه

که استعدادھا ھمه از   جایی مکلفین واگذاشته است. از آنرا، به خود 
شد و نیز ھر چیزی با می خداوند بوده، در اسباب مّشیت وی بودن یکسان

ٍء ِعنَدهُ ﴿ ای است نزد وی به اندازه ، یگانه ١]٨[الرعد:  ﴾٨بِِمۡقَدارٍ  ۥَوُ�ُّ َ�ۡ
ده، به کار راھی که پیمودن آن را خداوند از شروط رسیدن به سعادت گردانی

استعدادھا و اجتناب از نادیده گرفتن برخی و بیش از اندازه ی  ھمه گرفتن
اعتبار دادن به برخی دیگر، به عبارتی دیگر، پرھیز از تعطیل بعضی از اسباب 
 کردارھای مورد رضای خداوند و به کار گرفتن اسباب افعال غیر مرضیش

 شد.با می
م گروھی از زمینیان و گران شوری پس از بیان شرک و ظلی  سوره در

دین و عدم تفرق بر ایشان و، مبتنی بودن تفرقشان ی  اقامهبودن دعوت به 
بر یگانه اساس بغی و، در شک و ریب بودن واپسینان از کتاب خدا و اھل 

خدا و، ی  باره جایشان دربھای نااھواء بودنشان و، سرانجام حجت تراشی
برابر واقعیت روز قیامت و، سرنوشت اشان در  گیری غیر مؤمنانه موضع

پیرویشان از دین غیر مجاز  خواستاران کشت زندگی دنیا و، سرانجام

                                                           
 ».و ھر چیز نزد او مقدار معینی دارد« -١
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داعی حق و، ی  باره ی دست شرکائشان و، گفتار بھتان آمیزشان در ساخته
جزای کفر کافرین و، عاقبت مجادله کنندگان در آیات خدا و، ناچیز بودن 

ورند، در آیات سی و ششم تا آ می دستآنچه که از طریق کفر و سیئات به 

ِ َوَما ِعنَد ﴿ ید:فرما می سی و ھشتم ٰ َرّ�ِِهۡم  ٱ�َّ ْ َوَ�َ ِيَن َءاَمُنوا ۡ�َ�ٰ لِ�َّ
َ
َخۡ�ٞ َو�

ُونَ  (آشکار است که جز در صورت وجود دلیلی  ١]٣٦[الشوری:  ﴾٣٦َ�َتَو�َّ
، از دارندگان را که در پیشاپیش مؤمنین قرار داردج  معتبر، پیامبر خدا

جمله التزام اصل شوری) که ناشی از  اوصاف مذکور در این آیات (از
توان دانست. چنین دلیلی در این  نمی ایمان است، مستثنی ی هسرچشم

 آیات، بلکه در این سوره موجود نیست).

ِينَ وَ ﴿ �َِر  ٱ�َّ ثۡمِ َ�ۡتَنُِبوَن َكَ�ٰٓ  ٣٧�َذا َما َغِضُبواْ ُهۡم َ�ۡغفُِرونَ  ٱلَۡفَ�ِٰحَش وَ  ٱۡ�ِ
ِينَ وَ  ْ  ٱ�َّ ْ  ٱۡسَتَجابُوا قَاُموا

َ
لَٰوةَ لَِرّ�ِِهۡم َوأ ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَيۡنَُهمۡ  ٱلصَّ

َ
-٣٧[الشوری:  ﴾َوأ

شد، گاھی به معنی چیزی با می (لفظ امر در اصل به معنی فرمان دادن ٢]٣٨
رفته است و مراد از آن در این آیه و کار ه د نیز، بگیر می که فرمان بدان تعلق

امثال آن معنی دوم است. لفظ شوری از لفظ شوار به معنی متاع و کاالی 
نمایان است. مراد از شوری، با گفتگو رأی نمایان (یعنی مبرھن و صائب) را 

ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ ﴿ کردن است) استنباط و استخراج (ذکر وصف  ﴾٣٨َوِممَّ
ی مذکور (که بودنش برابر با ایمان و اسالم، در ردیف استجابهالتزام شوری 

                                                           
اند و بر پروردگارشان توّکل  که ایمان آورده و آنچه نزد الله است برای کسانی« -١

 ».تر است کنند بھتر و پایدار می
که  کنند، و ھنگامی ھا اجتناب می که از گناھان بزرگ و زشتی و (ھمان) کسانی« -٢

که (دعوت) پروردگارشان را اجابت  کنند. * و کسانی خشمگین شوند، گذشت می
شان بین آنان به (صورت) مشورت است، و از  دارند، و کارھای میبرپا  کردند، و نماز را

 ».کنند ایم. (در راه الله) انفاق می ھا روزی داده آنچه به آن
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نماز و انفاق از آنچه که یاد ی  اقامهانتفایش به معنی کفر و تکذیب است) و 
شده (که تحققشان تحقق عبودیت خدا و عدمشان دلیل بندگی شیطان 

افتن به وحدت و دست یی  وسیلهاست)، از آن جھت است که شوری تنھا 
پیکر وحدت است.  ی هھای فردی منشأ تفرق و شکننداستنباط حفظ آن و

درست است که ھر وحدتی خیر و ھر تفرقی شر نیست، لیکن آنچه که در 
نماز و انفاق ی  اقامهی مذکور و جا ذکر شده است، شورای اھل استجابه این

یاد شده است، شورای گرویدگان به جھان بینی حق و کلیات احکام و 
در استنباط احکام  ج اپذیر آن و تبیینات فردی پیامبر خداجزئیات تحول ن

دین خدا؛ براساس  ظ وحدترویدادھای مرتبط با تحوالت یاد شده، راه حف
شد؛ با می شدن از راه حق تفرق و گم ی هھای فردی ایشان مقدماستنباط

ھیچ یک از اعضای ھیأت شوری، در اجتھاد و استنباط از خطا اگرچه  زیرا
به ھا  آن ، داشتن صفات یاد شده در آیات مورد بحث و تکمیلمعصوم نیست

ھا، پایین نباطصفت التزام شوری، موجب باال رفتن درصد اصابت در است
که پس از   جایی ھم از آن دد، که آنگر می آمدن درصد خطا تا حداقل ممکن

ممکن برای بشر در کشف ی  وسیله، کاملترین ج تبیینات فردی پیامبر خدا
ای  استعدادھای خدادادی بوده، چارهی  ھمه خداوندی، به کار گرفتناحکام 

جز اتخاذ آن نیست، مشمول مغفرت خداوند گشته، پیش از آشکار شدن 
حقیقت امر، به عنوان حکم خداوند تلقی گشته، ھمچون احکام منزل از 

دین ی  اقامهگونه، شوری موجب  شد، بدینبا می جانب وی، بر ھمگان حجت
بارت از اصول و فروع جھان بینی دینی و احکام منزل و تبیینات خدا، که ع

دد. بر عکس شوری، گر می فردی نبوی و احکام اجماعی اھل شوری است
ده و درصد خطا به حداکثر ھای فردی درصد اصابت پایین آمدر استنباط
ی  زمینه که استنباط کنندگان واجب خود را در  جایی رسد، از آن ممکن می

ممکن یعنی شوری را ی  وسیلهکه باید ادا نکرده، بھترین آنگونه  اخذ اسباب
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، خطاھایشان مشمول مغفرت نگشته، ھیچ یک از احکامشان (که اند کردهرھا 
در سطح ھا  آن درصد خطا در –استنباط ی  وسیلهاضافه بر نامشروع بودن  –

تواند باشد  نمی باالیی است) به عنوان حکم خداوند تلقی نگشته، حجت
اگر  –دو اجر برای مجتھد مصیب و یک اجر برای مجتھد مخطیء ی  لهمسأ(

امر دیگری است، که تنھا در صورت مشروع بودن  –ثبوتش مسلم باشد 
اجتھاد، یعنی در اجتھادھای جمعی و اجتھادھای فردی در احوال شخصی 

و  ھا هاز راھریک  و اجتھادھای فردی اضطراری صدق دارد). در نتیجه
مذاھب ارائه داده شده از سوی متفرقین، ترکیبی از بخشی از دین خدا و 

 دد.گر می دین وی، غیر ممکنی  اقامهاحکامی از غیر وی بوده، با وجود آن 
ی سیر در راه خدا و عدم آن  ادامهی  وسیلهبه عبارتی دیگر، شوری تنھا 

ال در چنگ دیگر و در نتیجه گرفتار شدنھای  راه ی تفرق و سلوک مقدمه
دین و ی  اقامهشرک و به صف مشرکین پیوستن است. حکم اجتماع بر 

شرک و از صفات مشرکین  ی هپیمودن راه خدا و اجتناب از تفرقی که زایند
ی اجتھاد در قرون پس از است برای ھمگان ھویدا است (اجتھادات ائمه

ود سپری شدن دوران شوری، اموری اضطراری و از روی ناچاری بوده، خ
بدان  -ید آ میکه از تاریخ زندگی پر مجاھدتشان بر چنان -مجتھدین 

شان صادق یاز ا یرویه در پکچنان  - زین نیر مسلمیاند. سا خشنود نبوده
توان در تغییر وضع موجود و د بدان خشنود بوده، باید با تمام ینبا - باشند
 چنانکهشوری بکوشند). ی  بارهسازی برای به روی کار آمدن دو زمینه

  ید:فرما می

َع لَُ�م ّمَِن ﴿ ٰ بِهِ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ ِيٓ ٱنُوٗحا وَ  ۦَما َو�َّ ٓ إَِ�َۡك َوَما  �َّ وَۡحۡيَنا
َ
أ

ۡيَنا بِهِ  ْ  ۦٓ َوصَّ �ِيُموا
َ
ۡن أ

َ
ۖ أ ْ �ِيهِ�  ّ�ِينَ ٱإِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ قُوا  ﴾َوَ� َ�َتَفرَّ
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اجتناب از تفرق در آن راھی است که، دین و ی  اقامه(پس  ١]١٣[الشوری: 
سفارش پیمودنش از نخستین رسالت آغاز، تا آخرین رسالت ادامه یافته 

براساس  که شرک  جایی (از آن ﴾َما تَۡدُعوُهۡم إَِ�ۡهِ�  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَكُ�َ َ�َ ﴿ است)
دین و اجتناب از ی  اقامهآن نھاده شده است و تفرق در دین ی  اقامهعدم 

ُ ٱ﴿ خوانی، بر ایشان گران آمد) که مشرکین را بدان فرا میآن،  در تفرق َّ� 
(اشاره به گروه دیگری است  ﴾١٣َ�َۡتِ�ٓ إَِ�ۡهِ َمن �ََشآُء َو�َۡهِدٓي إَِ�ۡهِ َمن يُنِيُب 

دین و عدم تفرق در آن را خواسته، ھر بار که ی  اقامهکه بر خالف مشرکین، 
دند، با آن مشّیت و گر می د، به سویش بازدھ می انحرافی از آن برایشان روی

 این انابه، شایستگی اجتباء و ھدایت بدان را یافته، مجتبی و مھدی

ْ إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم ﴿ .دند)گر می قُوٓا (پس  ﴾َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهمۚۡ  ۡلعِۡلمُ ٱَوَما َ�َفرَّ

َولَۡوَ� َ�َِمةٞ ﴿ .ده است)بو –و نه از جھل  –تفرق متفرق شدگان ناشی از بغی 
َسّ�ٗ لَُّقِ�َ بَۡيَنُهمۚۡ  َجٖل مُّ

َ
ّ�َِك إَِ�ٰٓ أ (گناه تفرق چنان بزرگ  ﴾َسَبَقۡت مِن رَّ

ای از خداوندت، که در تأخیر برچیدن بساطشان تا اجلی  است، که اگر گفته
، در بود نمی نامبرده و تعیین شده، زودتر صادر گشته و پیش افتاده است

ِينَ ٱ�نَّ ﴿ )شد می میانشان داوری کرده شده، به کارشان پایان داده َّ� 
ورِثُواْ 

ُ
(مراد امت مخاطب قرآن از آغاز نزولش تا پایان  ﴾ِمۢن َ�ۡعِدهِمۡ  لِۡكَ�َٰب ٱأ

 .﴾١٤لَِ� َشّكٖ ّمِۡنُه ُمرِ�بٖ ﴿ عمر بشر است)
                                                           

ه نوح توصیه کرده بود، و از آنچه دینی را برای شما تشریع کرد، از ھمان گونه که ب« -١
برپا  ایم ، که دین را ایم، و به ابراھیم و موسی و عیسی سفارش کرده بر تو وحی کرده

ھا را بدان دعوت  دارید و در آن فرقه فرقه نشوید، بر مشرکان گران است، آنچه شما آن
ردد، ھدایت گزیند، و ھر که به سوی او باز گ کنید. الله ھر که را بخواھد بر می می
 ».کند می
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عدم تفرق در آن دین و ی  اقامه(پس برای آن، یعنی  ﴾ۡدُعۖ ٱفَلَِ�ٰلَِك فَ ﴿

ۡهَوآَءُهۡمۖ  ۡستَقِمۡ ٱوَ ﴿ .فرا خوان)
َ
مِۡرَتۖ َوَ� تَتَّبِۡع أ

ُ
ٓ أ ھایشان آمر  (که ھوس ﴾َكَما

نَزَل ﴿ ،به تفرق یاد شده است)
َ
ُ ٱَوقُۡل َءاَمنُت بَِمآ أ (برخالف  ﴾ِمن كَِ�ٰٖب�  �َّ

ۡعِدَل بَيۡ  .که از آن در شکی دلھره انگیزند)  آنان
َ
ِمۡرُت ِ�

ُ
ُ ٱَنُ�ُمۖ َوأ َر�َُّنا  �َّ

َة بَ  ۡعَ�ٰلُُ�ۡمۖ َ� ُحجَّ
َ
ۡعَ�ٰلَُنا َولَُ�ۡم أ

َ
ٓ أ ُ ٱَو�َيَۡنُ�ُمۖ  ۡيَنَناَوَر�ُُّ�ۡمۖ َ�َا َ�َۡمُع  �َّ

 .١]١٥-١٣: الشوری[ ﴾١٥لَۡمِص�ُ ٱبَۡيَنَناۖ �َ�ۡهِ 

ۚ فِۡطَرَت ﴿ ید:فرما می و قِۡم وَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفا
َ
ِ ٱفَأ  �َّاَس ٱَ�َطَر  لَِّ� ٱ �َّ

 ۚ ای  آفریده(پیش از این گفته شد که، خداوند خالق آمر به ھر  ﴾َعلَۡيَها
ای معین از ماده و صورت و کیفیتی ویژه و نیرو و استعدادی اندازه  اندازه

گرفته شده داده و آن را رھسپار راھی معین نموده است. نیز گفته شد که، 
که دارد سببی است که، خداوند بدان، فعل خاصی از ھرچه  باای  آفریدهھر 

با کمیت و کیفیت و استعداد ای  آفریدهد. بودن ھر دھ می افعالش را انجام

                                                           
شان آمد (و کامًال  پراکنده نشدند مگر بعد از آنکه علم (و دانش) به سراغ ھا آن« -١

گاھی یافتند، آن ھم) از روی حسادت در میان خود (بود) و اگر فرمانی پیش از این  آ
ھا) را تا زمانی معین (مھلت) داده است،  از جانب پروردگارت صادر نشده بود، (که آن

ھا وارث کتاب  که بعد از آن گمان کسانی شد، و بی ھا داوری می نًا در میان آنیقی
بینند). * پس به این  اند، در بارۀ آن سخت در شک و تردیدند، (و نسبت به آن بد شده

ای پایداری (و استقامت) ورز، و از ھوی  که مأمور شده گونه (دین) دعوت کن، و ھمان
به ھر کتابی که الله نازل کرده است، ایمان «بگو: ھای آنان پیروی مکن، و  و ھوس

ام، و مأمورم در میان شما به عدالت رفتار کنم، الله پروردگار ما، و پروردگار  آورده
شماست، (نتیجۀ) اعمال ما از آِن ما، و (نتیجۀ) اعمال شما از آِن شماست، بین ما و 

آورد، و  جا) گرد می  کشما ھیچ جدال (و خصومتی) نیست، الله ما و شما را (دری
 ».بازگشت (ھمه) به سوی اوست
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ای که به وی آمادگی حرکت به سوی غایتی معین و تحقق فعلی از  ویژه
د، فطرت آن آفریده است. فطرتی که خداوند مردم را بر آن دھ می افعال را

که دارد آمادگی گراییدن از ھرچه  بارت از آن است که بشر باآفریده است، ع
غیر راه خدا و راست روی آوردن به راه حق را دارد؛ بر این اساس است که 

ِۚ ٱَ� َ�ۡبِديَل ِ�َۡلِق ﴿ مخاطب امر وارد در این آیه قرار گرفته است). َّ�﴾ 
که غیر  دگرد میگاه بشر چنان ن (دگرگونی برای آفرینش خدا نیست، ھیچ

کسانی که بندگی غیر د با او سازگار باشد، خواھ می آنچه که خداوندش از وی
 ی ستیز با آفرینش خود قرارگزینند، خواه ناخواه در صحنه خدا را بر می

ۡ�َ�َ  ۡلَقّيِمُ ٱ ّ�ِينُ ٱَ�ٰلَِك ﴿ ند)گیر می
َ
۞ُمنِيبَِ�  ٣٠َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّاِس ٱَوَ�ِٰ�نَّ أ

ُقوهُ ٱإَِ�ۡهِ وَ  َّ�  ْ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ْ ِمَن  لصَّ ِينَ ٱِمَن  ٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تَُ�ونُوا قُواْ  �َّ فَرَّ

يِۡهۡم فَرُِحونَ  ۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ ْ ِشَيٗعا (این آیه  ١]٣٢-٣٠[الروم:  ﴾٣٢دِيَنُهۡم َوَ�نُوا
در  ی پراکندهھاگروھھای جداگانه تقسیم کردن دین و به صورت به بخش

ھا در آمدن و دل خوش داشتن ھر جزئی (= گروھی که تقویت آن بخش
ھا و ز ویژگیاند) بدانچه که نزدش ھست را، ا افرادش به شدت به ھم پیوسته

گونه  نخستین این آیه بدینی  جملهی معّرف مشرکین شمرده است. ھا هنشان
ذیَن فاَرقوا دیَنُھم« نیز قرائت شده است: سانی که از یعنی از ک» ِمَن الَّ

ھای دین را به بخشدینشان جدایی گرفتند. این عبارت گویای آن است که، 
 جداگانه تقسیم کردن، برابر با از آن جدایی گرفتن است). 

                                                           
گرایی (و اخالص) به سوی دین آور، فطرت الھی است، که  پس روی خود را با حق« -١

(الله) مردم را بر آن آفریده است، دگرگونی در آفرینش الله نیست، این است دین 
ید، و از او بترسید، و به سوی او باز گرد ﴾٣٠﴿دانند.  استوار، و لیکن بیشتر مردم نمی

که دین خود را پاره پاره کردند، و  دارید، و از مشرکان نباشید. * از کسانیبرپا  نماز را
 ».فرقه فرقه شدند، و ھر گروھی به آنچه نزد خود دارند؛ خوشحالند



 ۱۳۱   امامت

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: می َّ�  � ٍء ْ ِشَيٗعا لَّۡسَت مِۡنُهۡم ِ� َ�ۡ ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا  ﴾فَرَّقُوا
ۡمُرُهۡم إَِ� ﴿ نداری)(یعنی ھیچ ارتباطی با ایشان 

َ
ٓ أ َما ِ ٱإِ�َّ ُ�مَّ يُنَّبُِئُهم بَِما  �َّ

 .]١٥٩[األنعام:  ﴾١٥٩َ�نُواْ َ�ۡفَعلُونَ 

ۖ  �َّاَس ٱَولَۡو َشآَء َر�َُّك َ�ََعَل ﴿ ید:فرما می و ٗة َ�ِٰحَدٗة مَّ
ُ
(یعنی اگر  ﴾أ

را  کرد و به اقتضای آن، مردم خواست، سّنت دیگری را بر بشر حاکم می می
دانید. لیکن مشّیتش بر آن شد که بشر خود، راه بندگی را گر می یک امت

إِ�َّ َمن  ١١٨َوَ� يََزالُوَن ُ�َۡتلِفِ�َ ﴿ برگزیند و ھمین امر منشأ اختالف گشت).
 ی محروم بودن از رحمت خداوند است) (پس اختالف، نشانه ﴾رَِّحَم َر�َُّكۚ 

که به اختیار و انتخاب خود بندگی  تنھا برای آن(یعنی  ﴾َولَِ�ٰلَِك َخلََقُهۡمۗ ﴿

ۡت َ�َِمُة ﴿ ایشان را آفرید. -ی اختالف است  که این خود زاینده -کنند  َوَ�مَّ
ۡمَ�َنَّ َجَهنََّم مَِن 

َ
نَّةِ ٱَرّ�َِك َ� ۡ�َعِ�َ  �َّاِس ٱوَ  ۡ�ِ

َ
: هود[(یعنی از مختلفین)  ﴾١١٩أ

١]١١٩-١١٨. 

 أولی األمر و منزلتشان 
ی استعدادھای  به رسمیت شناختن ھمهبراساس  گفتیم که شوری

از  خود نشاندن مبتنی است.ی  ویژهرا به جای ھریک  مرتبط با استنباط و
 ،ھا و تکالیف نوع بشر متعدد و متفاوت بوده که مسؤولیت  جایی آن

ھا در بین افراد تقسیم شده  استعدادھای خدادادی به تناسب مسؤولیت

                                                           
ھا)  داد، ولی (آن ی) مردم را یک امت قرار می خواست، (ھمه و اگر پروردگارت می« -١

ھا  که پروردگارت (بر او) رحم کند، و برای ھمین آن ف اند. * مگر کسیھمواره مختل
ی  را آفریده است، و سخن پروردگار تو محقق شد که: مسلمًا جھنم را از ھمه

 ».(عاصیان و مجرمان) جن و انس پر خواھم کرد



 والیت و امامت   ۱۳۲

 

ای از مؤمنین  استنباط احکام یاد شده، در ھر عصری به عدهاست، تکلیف 
ھای الزم برای امر استنباط است. یعنی از آن جھت که توانایی واگذارده شده

ای از ایشان بخشیده شده است،  احکام متعلق به یک جامعه تنھا به عده
ی  ه معنی شورایی بودنش در میان عدهای ب شورایی بودن امر در ھر جامعه

شد که، وجود استعدادھای نام برده، ایشان را با می ودی از آن جامعهمعد
اھل امر و صاحبان آن (أولی األمر) گردانیده است (ھمچنان که امر ھر 

د، امر ھر شو می اھل استعداد آن جامعه واگذاری  ھمه ای به شورای جامعه
که در  د. چنانشو می جمع و گروھی ھم، به صاحب نظران آن جمع سپرده

ی شیرخواری که پدر و مادرش از طریق طالق از ھم دن بچهیمورد از شیر بر

َراَدا فَِصاً� َعن تََراٖض ّمِۡنُهَما َو�ََشاُورٖ فََ� ﴿ ید:فرما می اند، جدا شده
َ
فَإِۡن أ

 ۗ  .١]٢٣٣[البقرة:  ﴾ُجَناَح َعلَۡيِهَما
با زبان  که استنباط احکام رویدادھا، اضافه بر آشنایی کافی  جایی از آن 

گاھی از سّر  گذاری خداوندی، نیاز به تخصص  ی) قانون (= فلسفه عربی و آ
 یھاگروھآن رویدادھا دارد، جمع أولی األمر ھر عصر، به ی  زمینه در

 ھا)، تقسیمای اھل تخصص است (کمیسیون در زمینهھریک  تری کهکوچک
 د.شو می

ۡمرٞ ّمَِن ﴿ ید:فرما می نساءی  سوره ھشتاد و سومی  آیه در
َ
�َذا َجآَءُهۡم أ

ۡمنِ 
َ
وِ  ٱۡ�

َ
ْ بِهِ  ٱۡ�َوِۡف أ َذاُعوا

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسولِ َولَۡو َردُّوهُ إَِ�  ۦۖ أ

ُ
ۡمرِ �َ�ٰٓ أ

َ
 ﴾ِمۡنُهمۡ  ٱۡ�

ِينَ لََعلَِمُه ﴿ ،تری خواھد آمد)أولی األمر توضیح بیشی  باره (پس از این در  ٱ�َّ
دد، عبارت ِمنُھم گر میضمیر اخیر به أولی األمر بر( ﴾ِمۡنُهۡمۗ  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ 

                                                           
پس اگر آن دو با رضایت و مشورت یکدیگر بخواھند. (کودک را زودتر) از شیر « -١

 ».ھا نیست د، گناھی بر آنبازگیرن



 ۱۳۳   امامت

 که صاحب امر بودن، مستلزم صاحب نظر بودن در د بر اینکن می داللت
ی  ھا نیست، بلکه کافی است که ھیأت أولی األمر، فراھم آمده زمینهی  ھمه

ای  ای اھل استنباط بوده، ھر مسأله در زمینهھریک  یی باشد، کهھاگروھاز 
خود طرح و پس از استنباط حکمش به جمع ی  ویژهنخست در میان گروه 

ِ َولَۡوَ� فَۡضُل  أولی األمر برده شده، پس از تصویب به جامعه اعالم گردد).  ٱ�َّ
ۡيَ�ٰنَ ُتُم �ََّبعۡ َ�  ۥَعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتهُ   .١﴾٨٣إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱلشَّ

ی  د که پس از کتاب خدا (در بر دارندهشو می که گفته شد روشناز آنچه 
و اصول احکام و جزئیات تحول ناپذیر آن)؛  اصول و فروع جھان بینی

اگرچه  (تبیینات متعلق به احکام جزئیی که ج خداتبیینات فردی پیامبر
د)، آی نمیی آن بر اصولش در کتاب خدا مقرر است، کسی جز وی از عھده

و در ھر زمان دیگری  ج احکام دین خدا در زمان پیامبر خدا تنھا مصدر
 شدنی است)دین کاری نای  اقامهشورای أولی األمر آن زمان (که بدون آن، 

مقتضای  ج األمر، ھمچون اطاعت خدا و پیامبرش یاطاعت أول شد.با می
ایمان و سرپیچی از فرمان صادر از شوری، ھمانند سرپیچی از فرمان ایشان 

َها ﴿ ید:فرما می که چناناست.  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
َ َءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
 ٱلرَُّسوَل َوأ

ْوِ� 
ُ
ۡمرِ َوأ

َ
ذو(= ی  کلمهغیر لفظی  جمع(أولی،  ]٥٩[النساء:  ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

دارای)، أولی األمر به معنی دارایان امر یعنی کسانی که برخورداری از 
ه، ایشان را اھل امر استنباط و صاحبان آن گردانیده استعدادھای یاد شد

                                                           
ھا برسد آن را  که خبری از ایمنی (و پیروزی) یا ترس (و شکست) به آن و ھنگامی« -١

گرداندند، از  که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امرشان باز می سازند، در حالی شایع می
گاه می گی) شدند، و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود، جز اندکی، (ھم حقیقت امر آ
 ».کردید از شیطان پیروی می



 والیت و امامت   ۱۳۴

 

شد. به عبارتی دیگر، أولی األمر به معنی دانشمندان و صاحب با می است
 استنباط احکام رویدادھای فوق الذکر است.ی  زمینه نظران در

 نخستین مصداق مفھوم این عبارت، جمع صاحب نظران از یاران پیامبر
امر آنچنان است که دریافتن و پذیرفتنش را جز شد. وضوح این با می ج خدا

 ی ھمه قرآن کتاب ھدایت بشر دراگرچه  شد؛ زیرابا نمی تعصب مذموم مانعی
ھاست، خطابی بدون مخاطب و مفھومی بدون مصداق موجود و مکانھا  زمان

فۡلََح ﴿ توان در آن یافت. مثًال مصداق نخستین نمی در زمان نزول
َ
قَۡد أ

َها ﴿ و مخاطبان اولین ]١[المؤمنون:  ﴾١ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ُّ�
َ
�  ﴾١ٱۡلَ�ٰفُِرونَ قُۡل َ�ٰٓ

ۡركِ ِ�  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ إِنَّ ﴿ ی ھمه و موصوفان پیش از ]١[الکافرون:  ۡسَفلِ  ٱ�َّ
َ
مَِن  ٱۡ�

ی موجود در زمان نزول قرآن بوده و دیگر مؤمن ھا گروه ]١٤٥[النساء:  ﴾ٱ�َّارِ 
کنندگان ایمان و کفر و نفاق آن پیشروان و متبعین و کافر و منافقان، تکرار 

مسلمانان عصر نزول  اولین مخاطبان ضمیر ِمنُکم،اند. به ھمین شیوه،  ایشان
قرآن و نخستین مصداق أولی األمر ِمنُکم جمع صاحب نظران از آن 

 شد.با می مسلمانان
بیان ی  زمینه ھشتاد و سوم ھمین سوره (النساء) دری  آیه در
ی اسالمی، ایشان را  ی بعضی از اعضای جامعه ھای منافقانه گیری موضع

بار  ی که رویدادی از رویدادھای مصلحتد که، ھنگامکن می بدین امر سرزنش
امری از آرامش یا ھراس بدیشان آور به وقوع پیوسته، از آن  یا مفسده

 به –ید: اگر فرما می ند. سپسکن می رسد، بدون ھیچ تردیدی آن را فاش می
اشان  از جامعهو به أولی األمر  ج آن را به پیامبر –جای این کار 

دانیدند، کسانی از ایشان که به سبب برخوردار بودن از خصوصیات گر میبر
گیری  و موضع ند، حقیقت آنکن می الزم در این زمینه تدبیرش را استنباط

ۡمٞر ّمَِن ﴿ دانستند. متناسب با آن را می
َ
ۡمنِ �َذا َجآَءُهۡم أ

َ
وِ  ٱۡ�

َ
ذَاُعواْ  ٱۡ�َۡوِف أ

َ
أ



 ۱۳۵   امامت

ْوِ�  ٱلرَُّسولِ َولَۡو َردُّوهُ إَِ�  ۦۖ بِهِ 
ُ
ۡمرِ �َ�ٰٓ أ

َ
ِينَ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ٱۡ�  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  ٱ�َّ

آیه جمعی از آشکار است که اگر در زمان نزول این  ]٨٣[النساء:  ﴾...ِمۡنُهۡمۗ 
 د.ش نمی اعتراضی بر ایشان وارد داشت، چنین أولی األمر وجود نمی

 –اوًال  –پس از این توضیح، جای پرداختن به جواب این سؤال است که 
نست لفظ الرسول را بر لفظ الله عطف و توا می واو عاطفه، که چرا با وجود 

وا اهللا«ی  جملهرا معمول فعل أطیعوا در   آن گرداند، این فعل با لفظ  »أطِيعُ
چرا این امر در عطف دوم مراعات نشده،  –ثانیًا  –الرسول تکرار شده است؛ 

فعل أطیعوا با لفظ أولی األمر نیز نیامده است؟ جواب این است که آوردن 
دوم، برای اشاره بدین امر است که، اطاعت پیامبر ی  جملهلفظ أطیعوا در 

آن جایی برای شوری نیست)، ھمانند  در تبیینات فردیش (که در ج خدا
اطاعت خداوند، چون و چرا بردار نیست. عدم تکرار آن با لفظ أولی األمر، 
برای اشاره بدان است که، مطاع بودن أولی األمر فاقد این اصالت بوده، فرع 

خالف فرمان خداوند (که  بر یعنیباشد،  یمج  امبریپ مطاع بودن خدا و
  جایی از آن(که  ج ت خود است) و فرمان پیامبرمطاع بودنش ناشی از ذا

ی جز خداوند کس –که خطأی در آن رخ دھد   در صورتی –که به خطأ بودنش 
برد، در فوریت وجوب امتثال، با فرمان خداوند ھم منزلت گشته  نمی پی

است). فرمان أولی األمر باید مورد نظارت مؤمنین بوده، به شرط عدم 
از آن پیروی شود. این نکته در  ج و فرمان پیامبرشاختالف با فرمان خدا 

 بخش دوم آیه با صراحت بیان شده است).

ءٖ ﴿ اند که با »اّلذیَن آمنوا«خاطبان این جمله (م ﴾فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
توجه بدانچه که گفته شد، در صورت احتمال خطأ در فرمان أولی األمر، حق 

 با ایشان را دارند. بعضی از آنکشمکش و بحث برای ظاھر شدن حق 
که یکی از شروط رسیدن به مقام اجتھاد و عضویت در ھیأت أولی   جایی



 والیت و امامت   ۱۳۶

 

گاھی از قضایای روز و تخصص در رویدادھای مورد بحث ی  زمینه األمر، آ
ھایی واقعیتی  ھمه بوده و امکان سازگار نبودن احکام صادره از أولی األمر با

ھای اجماعی أولی ند وجود دارد. باید استنباطبر که مؤمنین در آن به سر می
األمر به جامعه اعالم و به مؤمنین حق ایراد اعتراضات موجه داده شده، پس 

و بیان  ج از مراعات اعتراضات مبرھن و موافق با فرمان خدا و پیامبرش
اساس بودن غیر آن، احکام استنباط شده به صورت قوانین غیر قابل  بی

ِ فَُردُّوهُ إَِ� ﴿ د. و الله اعلم)سرپیچی، ابالغ گرد (حصر مرجع  ﴾ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ
که طرفین  نیز، برھان دیگری است بر این ج حّل تنازع در خدا و پیامبرش

نُوا« -که گفته شد  چنان –تنازع  ينَ آمَ ذِ اند. این امر  ایشان »األمر أُويل« و »الَّ

ِ ﴿ شد).با می دلیل قاطعی بر معصوم نبودن أولی األمر ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�َّ
�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ی عدم ایمان  نشانهخالف رھنمودھای این آیه بودن،  (پس بر ﴾ٱ�ِخرِ

ی امتثال  به خدا و روز واپسین است. اگر در شرایط خاصی واقعیت اجازه
از اتصاف به صفات غیر مؤمنین آن است که،  ییدھد، راه رھا نمی این أوامر را

ۡحسَ ﴿ در حد وسع در تغییر واقعیت سعی و تالش شود).
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 .١]٥٩: النساء[ ﴾٥٩تَأ

دن غیر فرمان خدا و ی شصتم سوره بیانگر این است که حاکم گردانی آیه
و أولی األمر، حاکم گردانیدن طاغوت است (پیش از این به  ج فرمان پیامبر

و مذاھب مسلمین اشاره شده  –رحمھم الله  –حکم اجتھادات مجتھدین 
 است). 

                                                           
اید! اطاعت کنید الله را، و اطاعت کنید پیامبر، و صاحبان  که ایمان آورده ای کسانی« -١

امر تان را، و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به الله و پیامبر باز گردانید؛ اگر به 
 ».تر است الله و روز قیامت ایمان دارید، این بھتر و خوش فرجام
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لَۡم تََر إَِ� ﴿ ید:فرما می که چنان
َ
ِينَ � نزَِل  ٱ�َّ

ُ
ٓ أ ْ بَِما ُهۡم َءاَمُنوا َّ�

َ
يَزُۡ�ُموَن �

نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُ 
ُ
ْ إَِ� إَِ�َۡك َوَمآ أ ن َ�َتَحاَكُموٓا

َ
ُٰغوتِ رِ�ُدوَن أ ن  ٱل�َّ

َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
َوقَۡد أ

ۡيَ�ٰنُ َوُ�رِ�ُد  ۦۖ يَۡ�ُفُرواْ بِهِ  ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ بَعِ  ٱلشَّ
َ
 .١]٦٠[النساء:  ﴾٦٠يٗداأ

 ی شوری  سخنی دیگر درباره
استعدادھای ی  ھمه شناختن گفتیم که التزام شوری و به رسمیت 

خود نشاندن و به ھیچ یک ی  ویژهرا به جای ھریک  امر استنباط ومرتبط با 
چه در  -بیش از حد اعتبار ندادن، یکی از اوصاف ضروری جمع مؤمنین 

 شد. با می -و چه در غیر آن  عحال حیات پیامبر خدا
به عبارتی دیگر، اھل استعداد از مؤمنین ھر عصری، در اشتراک در 

در حد استعداد خود، با ھریک  ه،امامت جمعی، تساوی حقوق داشت
اصطفائی ربانی و بدون نیاز به دخالت غیر خدا، به عضویت این امامت 

 یند.آ میجمعی در
قیود و شروطی  مشروط بهاین اصل، ھمچون ھر اصل مقید دیگری، 

برابر با انتفای آن است. آشکار است که ھا  آن ازھریک  است که، انتفای
از اھل استعداد به رعایت ھریک  بودن متصف بودن بدین وصف و مکلف

حقوق دیگران در این زمینه و دارای حق واجب الرعایت بر دیگران بودن در 
آن، از اوصاف مؤمنین و مشروط به مؤمن بودن است. بلکه اضافه بر اصل 

استجابه (= ھا  آن شوری، شروط دیگری را که در رأسی  سوره ایمان، آیات

                                                           
کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از  ای کسانی را که گمان می آیا ندیده« -١

خواھند برای داوری نزد طاغوت (و  اند، (ولی) می است؛ ایمان آورده تو نازل شده
ھا دستور داده شده که به او کفر ورزند، و شیطان  حکام سرکش) بروند با آن که به آن

 ».، (و به) گمراھی دوری (بیفکند)خواھد گمراه شان کند می
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نماز (به ی  اقامهبه ایمان و اسالم دادن) و  جواب مثبت به دعوت خداوند
معنی قرآنی کلمه، که روح آن یاد خدا و اثرش دست کشیدن از فحشاء و 

 شد، ذکر کرده است.با می منکرات است)
ی  اقامها مقام یی یاد شده،  پس ھرگاه کسانی، مثًال از منزلت استجابه

طول دوران بقای در . ١نماز، سقوط کرده، به انحطاطی موقت دچار گردند
آثار این انحطاط، خود از برخورداری از این حق محروم، دیگران از حمل بار 

دند. لیکن به مجرد گر می وجوب رعایت حقوقشان در این زمینه رھا
ی  برخاستن و به مقام استجابه بازگشتن، آن محرومیت خاتمه یافته، مشاوره

ثابت قدمان، مثًال رھبر اشان در شوری، بر  ان و شرکت دادن دوبارهبا ایش
آل ی  سوره صد و پنجاه و نھمی  آیه که در دد. چنانگر می مؤمنین، واجب

عمران، پس از بیان سقوط موقت مؤمنین در جنگ احد، خطاب به 
ی  خلیفه(و به دنبال روی دادن حالت مشابه در ھر زمان به  جپیامبرش

ِ فَبَِما رَۡ�َةٖ ّمَِن ﴿ ید:فرما می راشد آن زمان) ا  ٱ�َّ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ
ْ َ�  ٱۡلَقۡلبِ َغلِيَظ  وا که از أدای حق  (از این ﴾َ�ۡنُهمۡ  ٱۡ�ُف ِمۡن َحۡولَِكۖ فَ  نَفضُّ

(و برایشان  ﴾لَُهمۡ  ٱۡسَتۡغفِرۡ وَ ﴿ درگذر)؛اند  کرده رسالت و امامتت کوتاھی

ۡمرِ� وََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿ آمرزش این گناه را بخواه)؛
َ
(شاِور فعل امر از باب  ﴾ٱۡ�

ُمفاِعله بوده، با شوری که اسم مصدر تشاور از باب تفاعل است فرق دارد. 
د که دو یا چند نفر به طور متساوی و شو می کار برده  تفاعل ھنگامی به

 بدون تقدم یکی بر دیگری، در انجام دادن کاری اشتراک داشته باشند. لذا
واقع شده، تعدی به مفعول در آن وجود  معمولھایش در لفظ نیز فاعلی  ھمه

                                                           
که حالتی گذرا بوده، اعتراف به ذنوب و توبه به دنبال دارد،  این انحطاط از آن جایی  -١

 شود (رجوع شود به تکمیل مبحث والیت). موجب پیوستن به صف أعداء الله نمی
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ندارد. لیکن مفاعله برای بیان این است که یکی از دو یا چند نفر در انجام 
اشتراک  و شدبا می ی آن بر دیگران تقدم داشته آغاز کنندهدادن کاری، 

 دیگران در آن، به صورت عکس العمل و متأخر از اقدام وی است.
ھنگامی که مؤمنین صاحب نظر، در برخورداری از اوصاف یاد شده در  
ھمانند یکدیگرند، در  –در حد وسع خود ھریک  –شوری ی  سوره آیات

اند.  متساوی الحقوق –خود  در حد استعدادھریک  –اشتراک در نظر و رأی 
لیکن ھنگامی که بعضی از ایشان به انحطاطی موقت ھمچون انحطاط 

و اھل امر  یآل عمران دچار شده، از منزلت صاحب رأی  رهسو مذکور در
از  یاألمر، متوقف بر اقدام یان به جمع اولش ند؛ بازگشتکن می بودن سقوط

ۡ َ�َ ﴿ )؛ اھل ثبات است یسو ِۚ فَإَِذا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ از   ترس (و مبادا که  ﴾ٱ�َّ
و تقصیر دوباره، از اجرای تصمیم، پس از اجماع شورا بر آن، مترددت          تفریط

َ إِنَّ ﴿ گرداند)؛ ِ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ  .﴾١٥٩�َ ٱلُۡمَتَوّ�ِ

 والیت شوری و والیت فقیه
والیت ی  رابطه در بحث والیت گفته شد، که یکی از فروع متفرع از اصل

با یکدیگر است. از مؤمنین ی  ھمه والیتی  رابطه در میان خدا و مؤمنین،
دد که از گر می امامت جمعی و شوری گفته شد آشکاری  باره آنچه که در

اصل یاد شده، والیت دیگری نیز، که یک طرفش ھیأت امامت جمعی (= 
أولی األمر = أھل شوری = اھل حل و عقد) و طرف دیگرش سائر مؤمنین 

و ھدایت تشریعی  یی ھمچنان که خداوند با امر ابتالیخیزد. یعن است، برمی
با ابالغ ھدایت ربانی و تبیین خاص خود و  ج و با توفیق اھتداء و پیامبرش

اند. أولی األمر ھر زمان نیز، با  در ایمان و عمل صالح ولی مؤمنین پیشوائی
با  و تحوالت آن زمانبا تبیین جمعی اجماعی احکام رویدادھای مرتبط 

شند با می پیشوائی جمعی در ایمان و عمل صالح، اولیاء مؤمنین زمان خود
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تنازع پذیر  –چنانچه گفته شد  –(این والیت، از آن جھت که فرمان أولی األمر 
 فرق دارد). ج است، با والیت خدا و پیامبرش

که پس از والیت فردی خداوند خالق و آمر و والیت و امامت   جایی از آن 
والیت و امامت فردی دیگری در معتقدات ما جای  ،ج یامبر خدافردی پ
ی ما در میدان سیاست، اعتقاد و التزام به  ھای مشخصه یکی از ویژگیندارد، 
از نظام سیاسی  یت شورا و تبریو وال یبر امامت جمع یمبتن یاسینظام س

الیت مبتنی بر امامت و والیت فردی، به عبارتی دیگر، اعتقاد و التزام به و
گاه از [ھیأت ترکیبی از کل فقھاء زمان  فقیه به معنای آشنا با زبان عربی و آ

ھای  یکی از زمینه –الأقل  –ی) تشریع ربانی و متخصص در  سّر (= فلسفه
و  ]نه به معنی عرفی و محدود کلمه ،رویدادھای مرتبط با تحوالت زندگی

است  امامت و والیت، مبتنیشد (اعتقاد بدین با می تبّری از والیت فقیه واحد
ھای فردی دیگر، یعنی امامت و والیت علی ابن  بر اعتقاد به امامت و والیت

والِدِه  –ابی طالب 
َ
و یازده نفر از اوالدش،  –رضی الله عنه و عن الصالحین ِمن أ

که در زمان غیبت فرد دوازدھم، فقیھی با شرایط ویژه، به نیابت وی، 
 دد).گر می فردی دار امامت و والیت عھده

 عضویت در هیأت أولی األمر 
د که اعضای ھیأت شو می ھای گذشته و توضیح اخیر روشن از بحث

اند، در  ی که ھمان اعضای ھیأت امامت جمعیحاکمه در نظام سیاسی اسالم
رسیدنشان به عضویت این ھیأت، نیازی به انتخاب مؤمنین و یا انتصاب 

ارند؛ زیرا حکومت چیزی جدا از امامت ند ج امامی دیگر حتی پیامبر خدا
ی گذشتن از  ثمره –که گفته شد  چنان –جمعی نیست، رسیدن به امامت 

ی و تحقق بخشیدن به صفاتی کسبی است که، راه دست ای ابتالی دوره
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اش به اقتضای سنتی  مؤمنین باز بوده، دارندهی  ھمه یافتن بدان به روی
 رسد. امامت میبا اصطفائی خداوندی به  ربانی،

دید عدد أعضای ھیأت حاکمه (= أعضای د که تحشو می نیز روشن
مجلس شوری) عملی باطل و نادرست است؛ زیرا کسی که واجد شرایط 
است، نه عضو بودنش نیاز به إذن غیر خدا دارد؛ نه منعش جایز است. کسی 

 تحدید عدد، و بجا و حرام استعضو گردانیدنش ناکه واجد شرایط نیست، 
 یکی از این سه صورت را در بر دارد.

تحدید زمان عضویت نیز، ھمین گونه است؛ زیرا ثبوت و انتفای عضویت، 
مرتبط با وجود و عدم شرایط است؛ نه اخراج واجد شرایط از عضویت جایز 

 است و نه ابقای فاقد شرایط.
انتخاب و انتصاب و تحدید عدد و زمان و ھر امر  -به طور خالصه  -

بجا در امر خداوند بوده، اقدام بر آن ھیچ ھایی نا دخالتاز این قبیل،  دیگری
ی  باره مؤمنی را نشاید (و با رجوع بدانچه که در بخش شروط امامت، در

األمر جایی برای زنان  یابیم که، در ھیأت اولی میامامت زنان گفته شد در
 نیست).

 خالفت 
دار امر استنباط  عھده(= حکومت اسالمی)  األمر گفتیم که ھیأت أولی

احکام رویدادھای مرتبط با تحوالت زمان و مسؤول اتخاذ تصمیمات الزم در 
 شد. با می ارتباط با جامعه

اش  باره ترین امری که این ھیأت به اتخاذ تصمیم درنخستین و مھم
(زمان  اجرائیه استی  قوه پردازد، انتخاب یکی از اعضایش برای ریاست می

 ی کلی مستثنی است؛ زیرا وی ھمچنان از این قاعده ج حیات پیامبر خدا
 األمر را به عھده دارد، ریاست که نبوت و رسالت و تبیین و ریاست ھیأت أولی
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که این   جایی ھا را نیز به عھده دارد). از آن اجرائیه و سایر قوهی  قوه
مور مؤمنین ھر عصری تنھا به انتخاب، امری از امور مؤمنین است و ا

ی أولی األمر و زیر نظارت عام مؤمنین آن عصر بوده، دیگران را در آن  عھده
یا ابوبکر صدیق یا عمر  ج که پیامبر خدا حق دخالتی نیست، اعتقاد به این

یا ھر فرد دیگری از مؤمنین عصر اول، کسی را برای ریاست یاد  بفاروق
امر ادن دخالت در پایه و نسبت د شده انتخاب کرده باشد اعتقادی بی

 ج که پیامبر خدا ی متقین است. پناه به خدا از اعتقاد به این دیگران به ائمه
ی  قوه اند که، ریاست از این حقیقت ھویدا غافل بوده شو سابقین اولین

از ایشان، امر مؤمنین پس از وی بوده، تنھا جمع ھریک  اجرائیه پس از وفات
 اند که، درست جدیدنگام به روی کار آمدن ریاأولی األمر موجود در ھ

 ند. کن می اش اتخاذ تصمیم باره
ھنگام بیماری روزھای اخیر ج  البته جای انکار نیست که، پیامبر خدا

بوده  که بزرگترین عمل صالح -را برای امامت نماز س حیاتش، ابوبکر صدیق
 - گمارد نمی کسی را که واجد شرایط امامت نباشد بدانج  و پیامبر خدا

در مورد سپردن ریاست یاد شده به عمر س ابوبکر صدیقتعیین کرده؛ 
عمر فاروق در مورد سپردن آن مسؤولیت به یکی  وصیتی نوشته؛س فاروق

سفارش نمود. لیکن این رویدادھا غیر  شاز شش نفر از سابقین اولین
دخالت در امر آیندگان و اتخاذ تصمیم برای ایشان بوده، اموری به شرح زیر 

 است:
تنھا کاری که با این تعیین انجام داد، اشاره به شایستگی  ج پیامبر خدا
(زیرا در آن زمان  برای تعھد مسؤولیت ریاست یاد شده بود سابوبکر صدیق

دین از سیاست جدا نبود، کسانی در سیاست پیشوا بودند که در نماز پیشوا 
و نامزد س تر بودن عمر فاروق نیز جز بیان شایسته سبودند). ابوبکر صدیق
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در مورد  ÷کردنش برای مسؤولیت مذکور کاری نکرد. سفارش عمر فاروق
 نیز جز کاری شبیه کار صدیق نبود. این شآن شش نفر از سابقین اولین

که برآید مطلوب ھرکسی  تعاون بر بّر و تقوی بوده، ازی  جملهگونه امور از 
سه  یک از  است. از بدیھی بودن این امر بود که، مؤمنین آن عصر در ھیچ

 مورد، کار را تمام شده تلقی نکرده، به انتخابات دست زدند...
 والیت در میان مؤمنینی  رابطه این گفته شد که، یکی از مظاھراز پیش 

، امر به معروف و نھی از منکر -که فرع والیت خداوند خالق آمر است  -
 است. ثبوت این مسؤولیت بر مؤمنین، فرد فرد ایشان را آمر و امیر

که   جایی از آن. به عبارتی دیگر، -داندگر می که مأمور ھمچنان -داند گر می
(= کسی را به  مشمول استخالف -بدون استثناء  -ی اسالمی  افراد جامعه

ُ وََعَد ﴿ باشند که: گماردن) خدا می یجای خود به کار ِينَ  ٱ�َّ َءاَمنُواْ  ٱ�َّ
 ْ ٰلَِ�ِٰت ِمنُ�ۡم وََعِملُوا �ِض لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ

َ
ِينَ  ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ٱۡ�  ٱ�َّ

صفت امر که از صفات خداوند است، برای فرد فرد  ،١]٥٥[النور:  ﴾ِمن َ�ۡبلِِهمۡ 
 دد.گر می ایشان ثابت

مستلزم  –اضافه بر این وصف عام  –ھمین استخالف در مورد أولی األمر 
 شد.با می نیز، ایشان استی  ویژهثبوت صفت امری که 

د، اضافه بر شو می اجرائیه انتخابی  قوه ھنگامی که مؤمنی برای ریاست
 ی اسالمی و أولی األمر در امر و نھی در جامعهی  نمایندهمسؤولیت خود، 

ی نمایندگی بودن  ھمین جنبهدد (گر می اجراء احکام دین نیزی  زمینه
بودن  –و نه فرض عین  –فرض کفایه  –به عبارتی دیگر  –خالفت و امامت و 

                                                           
وعده داده الله به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارھای شایسته انجام دادند؛ « -١

ھا را در زمین جانشین (و حکمران) خواھد کرد، ھمانگونه که  است که قطعًا آن
 ».ھا بودند جانشین (و حکمران) ساخت کسانی را که پیش از آن
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که از قبیل دخالت در امر خدا باشد  آن است که، انتخاب خلیفه را از این
عضویت در ی  زمینه که انتخاب و انتصاب و تحدید عدد و زمان در چنان (آن

ی  قوه ز اینجاست که رئیس. اداند)گر می خارج ھیأت أولی األمر ھست)
 د.شو می المؤمنین نامیده اجرائیه در نظام اسالمی، أمیر

در روی زمین خلیفه  –به صورتی عام  –از سویی دیگر، خداوند نوع بشر را 

�ۡذ قَاَل َر�َُّك ﴿ گردانیده، در انجام دادن کارھایی به جای خود گمارده است
�ِض لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ� 

َ
ۖ  ٱۡ�  .١]٣٠[البقرة:  ﴾...َخلِيَفٗة

که: خداوند بیشتر افعال خود را از طریق سنن تسخیری (=  توضیح این
د. در این زمینه، افعال مستقیمًا به خود او نسبت داده دھ می جبری) انجام

د. لیکن افعالی ھم دارد که اسباب شو می شده، از ذکر استخالف خودداری
ھا و دیگر آفریدگان بااراده است. در این ی انسانھا هارادانجام دادن آنھا، 

د، از تعبیر گیر می که نسبت دادن افعال به خداوند صورت زمینه ھمچنان
ی به خالفت نیز استفاده شده، نظر به استقالل نسبیی که انسان دارد، از و

د شو می ی کارھایی به جای خداوند) یاد دھنده عنوان خلیفه (= انجام
خود و  ی هتزکیی  زمینه مساعی انسان در دو ی از این کارھا، ھمه (مقصود

 آباد کردن زمین است).
یا آفریدگانی مالئکه یا جن ی  خلیفهکه بشر اند  کرده (کسانی گمان
اند که،  شد. اینان شاید پنداشتهبا می خداوندی  خلیفه مشابه خود و نه

خالفت خداوند با افساد و خونریزی سازگار نیست، یا موسوم کردن بشر به 
ای بوده است. یا تعبیر  بر وجود سابقهبنااین دو منکر از سوی مالئکه، 

که خلیفه گردانیدن نوع  شد. غافل از اینبا می خالفت مستلزم نبودن اصل

                                                           
من در زمین جانشینی «و (بیاد بیاور) ھنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: « -١

 ». قرار خواھم داد
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انه، بلکه به معنی بشر، نه به معنی خلیفه گردانیدن ھر فردی به طور جداگ
ای واحد است (دلیل  ی افراد این نوع به صورت خلیفههاستخالف مجموع

 ریزی دادند، درحالیالئکه به خلیفه نسبت افساد و خونکه: م این مسأله این
د، این نسبت بو می –علیه الصالة والسالم  –که اگر مقصود از خلیفه فرد آدم 

د. دقت در کن می ولیت خود را ادادرست نبود) و این مجموعه باألخره مسؤ

�ِض َجاِعٞل ِ� ﴿ عبارت
َ
ۖ  ٱۡ� بیست و ھشتم و بیست ھای  آیه، نظر به ﴾َخلِيَفٗة

ص، پرده ی  سوره ھفتاد و یکم و ھفتاد و دومھای  آیهحجر و ی  سوره و نھم
از روی سبب نسبت یاد شده از سوی مالئکه و عدم ارتباط آن با وجود 

به معنی به جای  –که گفتیم  چنان –د. خالفت دار میای بر ھرگونه سابقه
کسی کاری را انجام دادن بوده، مستلزم فوت اصل نیست. وانگھی خلیفه 

د، بدیشان فرمان بو می مالئکه یا جنی  خلیفهتابع اصل است. اگر انسان 
ی دیگری قبل از  انسان گونهی  آفریدهد. اگر ش نمی سجود برای وی داده

 –ال أقل  – بایست می داشت، در زمین وجود می –السالم و الةعلیه الص –آدم 
 خالفت را داشته باشد؛ در مانند وی و فرزندانش، توانایی حمل امانت

ن امانت جز از انسان (که یحمل ا ییتوانا ی نهیتاب خدا در زمکه ک  یحال
 که برد. چنان و فرزندانش نیست) نامی نمیج  مراد از آن در قرآن، جز آدم

َمانَةَ إِنَّا َعَرۡضَنا ﴿ ید:فرما می
َ
َ�َٰ�ٰتِ َ�َ  ٱۡ� �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َبالِ وَ  ٱۡ� ن  ٱۡ�ِ

َ
َ�ۡ�َ أ

َ
فَ�

ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََ�َلََها 
َ
�َ�ُٰنۖ َ�ِۡمۡلَنَها َوأ [األحزاب:  ﴾٧٢َ�َن َظلُوٗما َجُهوٗ�  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�ِ

 - .١یت کوتاه آمد)(زیرا از حمل امانت سرپیچیده، از شناخت مسؤول ]٧٢

                                                           
ھا از  ھا عرضه داشتیم، پس آن ھا و زمین و کوه ش) را بر آسمانھمانا ما امانت (خوی« -١

باز زدند و از آن ترسیدند، و انسان آن را بر دوش گرفت که او بسیار  تحمل آن سر
 ».ستمکار نادان است
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وِ� ﴿ تعبیر قرآنی -ھا  اضافه بر این ، که بیانگر ﴾َوَ�َفۡخُت �ِيهِ مِن رُّ
ی  خلیفهبرخوردار گشتن انسان از پرتوھایی از صفات خدایی است، دلیل 

از آفریدگان بودن است؛ زیرا آن ای  آفریدهی  خلیفهنه  و خدا بودن وی
شد؛ خالفت با می شدن یاد شدهخالفت خداست که نیازمند به برخوردار 

نه صفات  و موجودی دیگر، مقتضی متصف بودن به صفات آن موجود
 خداست).

که اکثر فرزندان آدم، شانه از زیر بار مقتضای این استخالف  پس از این
ھای اقلیت با ایمان  مسؤولیت بر روی شانهی  ھمه ،اند کردهتکوینی خالی 

نور ی  سوره پنجاه و پنجمی  آیه که چنان افتاده، با استخالفی تشریعی (آن
بنیان این مسؤولیت از نو استوار گردانیده شده ھای  یهاد). پکن می بیان

است. در این میان، أولی األمر را، اضافه بر نصیبشان از آن مسؤولیت عام، 
 خود نیز، بر دوش افتاده است. ی  ویژهمسؤولیت خالفت 

د، اضافه بر شو می اجرائیه انتخابی  قوه آنگاه که مؤمنی برای ریاست
ی مؤمنین و أولی  اجراء احکام، نمایندهی  زمینه سھم خود، در خالفت در

الله)  خلیفه (به معنی خلیفةدد. از آن جھت است که، وی را گر می األمر نیز
ابوبکر  -نامند (یاران پیامبر خدا علیه و علیھم الصلوات و السالم  می

گفتند؛ این از آن جھت است که پیامبر  الله میرسول ی  خلیفهرا س صدیق
ترین صورت ممکن مسؤولیت بندگی خود را ادا نموده است، در کامل ج خدا

تر از آن نیست که او انجام داده بیشد، خواھ می آنچه که خداوند از دیگران
بودن در مصداق  ج پیامبر خدای  خلیفهخدا بودن و ی  خلیفهاست، پس 

 شد.با می یکی
از آن جھت است که س کار نبردن این لقب برای غیر صدیق  هاما ب

 .اند کردهفاصله پیدا  ج دیگران از لحاظ زمانی با پیامبر خدا
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ود که، ش نمی ابوبکر گفتهی  خلیفه –مثًال  –نیز از آن جھت به عمر فاروق 
در ادای مسؤولیت بندگی،  –و ھر فرد دیگری جز پیامبر خدا  –ابوبکر صدیق 

خدا بودن در ی  خلیفهوی بودن با ی  خلیفهدر آن درجه از کمال نیست که، 
 مصداق یکی باشد).

ھای أمیر المؤمنین و خلیفه برای ملوک پس از پنج  کار بردن لقب (به
عثمان و علی از سابقین اولین و حسن راشد، یعنی ابوبکر و عمر و ی  خلیفه

 شد).با نمی جائز بن علی از متبعین بِاحسان
ملوک پس از خالفت ی  ھمه معنی نفی صالح از(البته این حصر، به 

 تنھا از آن جھت خلیفه گفته سر بن عبد العزیزعم –مثًال  –نیست؛ زیرا 
ر آمدن روی کای  شیوهروی کار آمدنش، مغایر با ی  شیوهود که، ش نمی

خلفای راشدین، یعنی انتخاب از سوی أولی األمر بود؛ وگرنه از لحاظ سیرت، 
 با ایشان فرقی نداشت). 

از این توضیحات، فرق میان حکومت (که ھمان ھیأت أولی األمر است)  
 اجرائیه است) به خوبی آشکاری  قوه و خالفت (که عبارت از ریاست

 دد.گر می

 فرق بین خالفت و امامت 
این مسؤولیت اگرچه  د. لیکنشو می امیر المؤمنین گاھی ھم امام نامیده

د که واجد شرایط امامت بوده و اضافه بر شو می تنھا به کسی سپرده
اجراء ی  زمینه مسؤولیت خود، شایستگی نمایندگی ھیأت امامت جمعی در

 احکام را داشته باشد (و ھمین امر است که راه را بر این نامگذاری ھموار
 د)، از جھتی، این امامت با آنچه که پیش از این ذکر شد، اختالف دارد.کن می

که  چنان –امامت به معنی اول، عبارت از منزلتی است که رسیدن بدان 
ی و تحقق بخشیدن به صفاتی ای ابتالی ی گذشتن از دوره ثمره –گفته شد 
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ایی کسبی است که شخص متصف بدان، به اقتضای سنتی ربانی، با اصطف
دد. اما امامت به گر می ای امام خداوندی، بدون انتخاب و انتصاب ھیچ بنده

اجرائیه، مسؤولیتی است که ھیأت أولی األمر (و تنھا ی  قوه معنی ریاست
ھیأت أولی األمر و نه سایر مؤمنین، زیرا که شورایی بودن امر در میان ایشان 

یان أولی األمر از ایشان به معنی شورایی بودنش در م –که گفته شد  چنان –
بوده، سایر مؤمنین تنھا حق اعتراض موجھی که در بحث تنازع با أولی األمر 
یاد شد را دارند) به یکی از اعضای خود (و تنھا به یکی از اعضای خود) 

به خالف عضویت  –د. ھمین ویژگی انتخابی بودن است که کن می واگذار
داند. نیز از توجه گر می را جایزتحدید زمان خالفت خلیفه  –مجلس شوری 

متداول در میان علماء، که ی  لهمسأبه ھمین اختالف است که، جواب آن 
دد؛ گر می ، روشن»آیا با وجود انسانی برتر، امامت کسی دیگر جایز است؟«

جواز و عدم جوازش ی  باره زیرا امامت به معنی اول، چیزی نیست که در
اجرائیه، امری است که با کفایت ی  قوه سخن گفت. امامت به معنی ریاست

ترین فرد از أولی که با تقوااجرای احکام ارتباط دارد؛ چه بسا ی  زمینه در
تری از  ی پایین فردی در درجه –به عکس  – بھره و از کفایت یاد شده بیاألمر، 

اجراء احکام باشد. وانگھی ی  زمینه ترین فرد در شایستهدرجات تقوی، 
اتصاف به شروط امامت به معنی ی  زمینه غیر برتر در معرفت برتر و
که مراد، برتری و عدم برتری در میزان خدا بوده و این   جایی نخستین، از آن

امر، با تقوی ارتباط داشته و حقیقت تقوی در قلوب بوده و علم قلوب نزد 
 شد، کاری ناشدنی است. با می خدا

ھلیت خالفت را ااز یک نفر  که، در میان أولی األمر بیش ماند این می
یاد شده بر بعضی دیگر برتر ی  زمینه داشته باشند، لیکن بعضی از ایشان در

وجوب اتباع أحسن، ی  زمینه ی موجود در ی عامه باشد، در این مورد، ادله
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تر که بر دیگران برتر و انتخابش سودبخشمقتضی این است که، آن کس 
 است، به ریاست گمارده شود.

 حکومت  خالفت و
جواز و عدم جواز ی  لهمسأیکی دیگر از مسائل مورد بحث در این زمینه، 

مخالفت خلیفه با امر اھل شوری است. جواب این مسأله نیز، با توجه به 
 –که: خلیفه از یک جھت  حقیقت خالفت امری ھویدا است. توضیح این

بسیاری از (بلکه  از اعضای ھیأت أولی األمر است –که گفته شد  چنان
جامعه وجود  ی هی أحسن در ادار اسباب سیاسی در ارتباط با اتخاذ طریقه

ی وی دارد که به اقتضای آن، ریاست ھیأت أولی األمر نیز باید به عھده
ھا را  ایر قوهریاست س  خلیفه در عھد خلفای راشدیناز این ھم فراتر،  باشد.

ایر اعضاء، پیش از انعقاد نیز به عھده داشت)، از این جھت او ھم مانند س
اجماع حق دفاع از رأی خود و سعی برای بر کرسی نشاندنش را دارد (در 
شورای اسالمی، نظر به قوت و ضعف دلیل است، نه به اکثریت و اقلیت. 

ِينَ وَ ﴿ ید:فرما می که چنان ْ  ٱ�َّ ُٰغوَت  ٱۡجَتنَُبوا ْ إَِ�  ٱل�َّ نَابُٓوا
َ
ن َ�ۡعُبُدوَها َو�

َ
ِ أ  ٱ�َّ

ىٰۚ لَُهُم  ۡ ِعَبادِ  ٱۡلبُۡ�َ ِينَ  ١٧فَبَّ�ِ ۡحَسَنهُ  ٱۡلَقۡوَل �َۡسَتِمُعوَن  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�يَتَّبُِعوَن أ

ُ
أ

ِينَ  ۖ َهَدٮُٰهُم  ٱ�َّ ُ ْولُواْ  ٱ�َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ َوأ

َ
قول أحسن  .١]١٨-١٧[الزمر:  ﴾١٨ٱۡ�

افق با موازین شریعت ربانی مو و ست که متضمن دعوت به سوی خدا ا آن

ن َدَ�ٓ إَِ� ﴿ ید:فرما می که باشد. چنان ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ َوَمۡن أ وََعِمَل  ٱ�َّ

                                                           
ھا) اجتناب کردند از آنکه آن را عبادت  که از طاغوت (= شیطان و بت و کسانی« -١

. * د، برای آنان بشارت است، پس بندگان مرا بشارت دهکنند، و رو به سوی الله آوردن
 ».کنند ترین آن پیروی می شنوند، پس (از) نیکو که سخن (ھا) را می (ھمان) کسانی
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. بر این اساس، تمییز ١]٣٣[فصلت:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡسلِِم�َ َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن 
 ه، کارأحسن از غیر أحسن، بعد از آشنایی با راه خدا و موازین شریعت بود

قُل �َّ ﴿ ید:فرما می عدم نظر به اکثریت و اقلیتی  باره نیست. درھرکسی 
ّيُِب وَ  ٱۡ�َبِيُث �َۡسَتوِي  ۡعَجَبَك َكۡ�َةُ  ٱلطَّ

َ
ْ فَ  ٱۡ�َبِيِث� َولَۡو أ ُقوا َ  ٱ�َّ ْوِ�  ٱ�َّ

ُ
أ ٰٓ�َ

ۡلَ�ٰبِ 
َ
(تنھا در ھنگام تعارض دالیل  ٢.]١٠٠[المائدة:  ﴾١٠٠لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحونَ  ٱۡ�

مشروع بودن تفرق و وجوب وحدت، عدول از رأی خود و ناطرفین است که، 
 داند).گر می اتفاق با اکثریت و تحقق بخشیدن به اجماع را بر اقلیت واجب
اجرائیه ی  قوه لیکن پس از تحقق اجماع، جھت دیگر وی، یعنی رئیس

نند سایر مؤمنین، راھی جز بودنش در کار است، از این جھت او ھم ما
 اطاعت فرمان أولی األمر در پیش روی ندارد.

بعضی از مردم از روی عدم دقت در قضایا، برای اثبات جواز مخالفت 
خلیفه با امر اھل شوری، به دو رویداد از رویدادھای زمان خالفت ابوبکر 

 ند که وی با وجود مخالفت اھل حل و عقد،گوی می استناد کرده،س صدیق
به مقصد تعیین شده س اقدام به قتال مانعین زکات و فرستادن لشکر اسامه

وجوب قتال  -اوًال  -اند که  ز اینکرد. اینان غافل ا ج از سوی پیامبر خدا

قَاُمواْ ﴿ مانعین زکات به نص بسیاری از آیات کتاب خدا، از جمله
َ
فَإِن تَابُواْ َوأ

                                                           
که به سوی الله دعوت کند، و کار شایسته  تر است از کسی و چه کسی خوش گفتار« -١

 ».شک من از مسلمانان ھستم انجام دھد، و گوید: بی
ھا، تو را به شگفتی اندازد،  ناپاک و پاک یکسان نیست. و اگر چه کثرت ناپاکبگو: « -٢

 ».پس ای خردمندان، از الله بترسید تا رستگار شوید



 ۱۵۱   امامت

لَٰوةَ  ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتَُوا ، که زکات دادن را ١]١١[التوبة:  ﴾ٱّ�ِيِن� ۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ� فَإِ  ٱلزَّ

فَإِن تَابُواْ ...﴿ ی اسالمی قرار داده و یکی از شروط عضویت در پیکر جامعه
 ْ قَاُموا

َ
لَٰوةَ َوأ ْ  ٱلصَّ َكٰوةَ َوَءاتَُوا ْ َسبِيلَُهمۚۡ  ٱلزَّ ی قتال  که به ادامه ]٥[التوبة:  ﴾فََخلُّوا

به  سد؛ وجوب فرستادن لشکر اسامهدھ می زکات فرمانمشرکین تا پرداخت 
ثابت گشته، از این جھت جایی برای  ج ھایی از پیامبرخدا نصوص و سفارش

انتخاب زمان ی  زمینه دخالت أولی األمر نمانده بود. گفتگوی ایشان تنھا در
مخالفت صدیق با ایشان، پیش  –ثانیًا  –مناسب برای اجرای این نصوص بود. 

  جایی انعقاد اجماع، به عنوان یکی از اعضای ھیأت أولی األمر بود، از آناز 
تر بود، سایر اعضا از رأی خود عدول کرده، بر رأی وی که دالیل وی قوی

اجماع کردند. پس از اجماع بود که وی به عنوان خلیفه به اجرای فرمان 
 أولی األمر پرداخت.

ی األمر به صدیق و بستن پناه به خدا از نسبت دادن عدم اطاعت أول

ضیَ ( - تھمت تأیید چنان معصیتی به سابقین اولین از مھاجرین و انصار رَ

م وَ  نهُ م باهللاُ عَ بَعوهُ ن الّذينَ اتّ تَها األَهنارُ حسانٍ وَ إعَ ری حتَ نّاتٍ جتَ ُم جَ دَّ هلَ أَعَ

ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ...﴿ )خالِدينَ فيهآ أَبَداً  ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسبَُقونَا ب َوَ�  ٱۡ�ِ
ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ٢]١٠[الحشر:  ﴾١٠َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

                                                           
ھای) خود را پس از عھد (و پیمان) خویش شکستند، و در  و اگر سوگند (و پیمان« -١

(و پیمانی) ھا عھد  دین شما طعن زدند، پس با پیشوایان کفر جنگ کنید، زیرا آن
 ».ندارند، باشد که (از کردار خود) دست بر دارند

مان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در  پروردگارا! ما را و برادران« -٢
گمان  اند قرار مده، پروردگارا! بی که ایمان آورده ای نسبت به کسانی ھای مان کینه دل

 ».تو رؤوف و مھربانی



 والیت و امامت   ۱۵۲

 

� َكَما ﴿ ٓ إِۡ�ٗ ۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنا نَا
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ٓ أ َِّسينَا ٓ إِن � َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَا

ِينَ َ�َ  ۥَ�َۡلَتهُ  َ�نَّا  ٱۡ�ُف وَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  امِن َ�ۡبلَِناۚ َر�َّنَ  ٱ�َّ
ٓۚ َ�َا وَ  ٱۡغفِرۡ وَ  نَت َمۡولَٮَٰنا فَ  ٱرَۡ�َۡنا

َ
نَاأ [البقرة:  ﴾٢٨٦ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومِ َ�َ  ٱنُ�ۡ

١]٢٨٦. 

                                                                                                                             
ر فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه نکن، پروردگارا! بارگران (و پروردگارا! اگ« -١

که پیش از  تکلیف سنگین) را بر (دوش) ما مگذار، چنان که آن را بر (دوش) کسانی
ما بودند؛ گذاشتی، پروردگارا! آنچه را که طاقت تحمل آن را نداریم بر (دوش) ما 

موال و سرور مایی پس ما را بر گروه مگذار، و ما را بیامرز و به ما رحم فرمای. تو 
 ».کافران پیروز گردان
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