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«پـس كيسـت كـه بـه شـناخت مقـام امـام دسـت يابـد ،و در
نتیجه امکان انتخاب او برايش مقدور باشـد؟ هرگز ،هرگز! در
وصف شأنى از شئون او و فضيلتى از فضايلش ،عقلها آواره
گشـتهاند ،و خردهـا سـرگردان ،و صاحبـان اندیشـههای نـاب
ْ
ْ
سرگشـته ،و چشـمهای دل ناتوان ،و بزرگان حقیر ،و حكيمان
ْ
ْ
متحیـر ،و خردمنـدان فرومانـده ،و سـخنوران درماندهانـد…»
(الكافي (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص)199 :

درباره والیت
مسـئله والیـت و حکومـت پرماجراتر یـن مسـئله همـه ادیـان الهـی در طـول تاریـخ آنهـا
بـوده اسـت؛ تـا بـه آنجـا کـه به قول شهرسـتانی صاحـب «ملل و نحل» ،در تاریخ اسلام
پیرامـون هیـچ مسـئلهای بـه انـدازه والیـت خـون بـر زمیـن ریختـه نشـد و کتابهـا و
چکامههـای فـراوان از صاحبـان اندیشـه عرضـه نگردیـد .در حالـی کـه ایـن تنهـا آغـاز
ماجـرا اسـت و والیـت در فرهنـگ قـرآنتنهـا در حکومـت و زعامـت اجتماعی خالصه
نمیگـردد و فرعـی از فروعـات فقهـی در کنـار سـایر فروعـات دینی محسـوب نمیشـود؛
بلکـه والیـت حقیقتـی وجـودی اسـت کـه اولیـن و زیباتریـن جلـوه توحیـد در نظـام
تکو یـن و تشـریع را رقـم میزنـد و نهتنهـا جوهـره همـه ادیـان الهـی بـر مـدار آن قـرار دارد،
بلکـه کمـال نهایـی انسـان و فلسـفه آفرینـش در آغـاز و انجـام اسـت.
در چنی ــن نگاه ــی ،تبیی ــن هم ــۀ تکاپ ــوی ممکن ــات در کوتاهتریـــن بیان ،آن اســـت
ک ــه هم ــه عالم میهم ــان ســـفره والیت در س ــیر تس ــبیحی به س ــوی کمـــال اخیر خود
در درگاه والیتان ــد؛ چنانک ــه مرح ــوم عالم ــه طباطبای ــی؟هر؟ در آغاز رســـاله فخیم
ّ
«...أنا هي المك ــال األخير احلقييق لإلنس ــان ،و ّأنا الغـــرض األخير من
«الوالی ــه» فرم ــود:
ّ
ّ
تش ــر يع الش ــر يعة احلق ــة ّ
اإلهلية عىل ما يس ــتفاد م ــن صر يح البره ــان ،و يـــدل عليه ظواهر
ّ
الديني ــة( ».والی ــت باالترین کمال حقیقی انس ــان اســـت و هـــدف نهایی
البيان ــات

از تش ــریع ش ــریعت حقه اس ــام میباش ــد؛ چنانکه از براهین عقلی صریح اســـتفاده
میش ــود و بیان ــات دینی ه ــم بدان دالل ــت دارد).
بدی ــن ترتیب ،در این اثر تالش ش ــده ت ــا زوایای پنهان «حقیقت والیت» با کنکاشـــی
«عقل ــی و نقلی» در مت ــون دینی تبیین گردد.

درباره کتاب
یت ــوان اث ــری جام ــع در ح ــوزه امام ــت و والیتپژوهـــی دانســـت؛ به
ای ــن کت ــاب را م 
ط ــوری که عص ــارهای از تمامی اس ــتدال لهای موجود در مکاتب مختلف فلســـفی،
کالم ــی و عرفان ــی پیرامون امام ــت عامه و جای ــگاه آن در نظام تکوین و تشـــریع در آن
ارائ ــه ش ــده .و تالش ش ــده ت ــا همه ادله عقل ــی ش ــیعه در موضوع امامـــت و والیت در
یک جا گردآوری ش ــود؛ به گونهای که همه آنها به صورتی س ــاختارمند و مهندســـی
ش ــده ،مورد تحلی ــل و جمعبندی قرار گرفت ــه ،مبانی قرآنی و روای ــی آن تبیین گردیده
و به برخی از ّ
اهم ش ــبهات وارده نیز پاس ــخ داده ش ــود.
دیگ ــر ویژگی ممتاز این اثر آنس ــت که مؤلف ــان ،پس از ذکر همه ای ــن آرا و ادله و تبیین
آن از زوای ــای گوناگون ،ب ــا تکیه بر مکتب علمی-تربیت ــی حضرت امام خمینی؟هر؟
و مرح ــوم عالمه طباطبایی؟هر؟ ،برخی رموز و ظرائف مس ــئله امامت را موشـــکافی و
ً
رمزگش ــایی کردهاند .ایش ــان توانس ــتهاند با تکیه بر آثار حضرت ام ــام؟هر؟ (خصوصا
کت ــاب «مصب ــاح الهدای ــة») و آث ــار مرح ــوم عالم ــه؟هر؟ (بهویژه رســـاله «الوالیـــه») به
تبیی ــن زوایایی از عمق نگاه ش ــیعه نس ــبت ب ــه امر والی ــت بپردازند کـــه تا کنون کمتر
بدان پرداخته ش ــده است.
در اینجا اشـارهوار ذکر میکنیم که در مکتب علمی-تربیتی این دو مرد الهی ،میدان
سیروسـلوک در واقـع عرصـه طـی طر یـق در مراتـب والیـت اسـت و منـازل مختلفـی کـه
سـالک در ایـن سـیر طـی میکنـد ،مراتـب بـه فعلیـت رسـاندن مقـام والیتـی اسـت کـه
خداونـد اسـتعداد آن را در فطـرت توحیـدی همـه انسـانها بـه ودیعـه نهـاد .غایـت و

نهایـت سـیر سـالک نیـز ،کـه مقـام بـروز و ظهـور کامـل کمـاالت و فضائـل توحیـدی در
انسـان اسـت ،همانا مقام والیت اسـت .بدین ترتیب ،تبیین موضوع امامت و والیت
و پرداخـت آن از زوایـای گونا گـون ،مهمتریـن و اساسـیترین مسـأله در هندسـه دینـی و
نظـام اندیشـه قرآنـی و معرفت اسلامی اسـت.
آنچ ــه ذک ــر ش ــد مربوط به س ــه جل ــد نخس ــت کتاب اس ــت که بـــه براهیـــن عقلی در
ابع ــاد کالمی و فلس ــفی و عرفانی و اجتماع ــی میپردازد و البته مبانـــی نقلی آن را نیز
در انته ــای ه ــر بح ــث و با بهرهگی ــری از ق ــرآن و روایات وارده مط ــرح میکند.
س ــه جلد بعدی تالش ــی اس ــت در جهت ارائه تصوی ــر مقام امامـــت و والیت در قرآن
ّ
ً
کر ی ــم .ای ــن مجل ــدات حاوی ادل ــه صرف ــا قرآنی ب ــا بهرهگی ــری از چهل آیه اســـت که
ی ــک ب ــه ی ــک م ــورد تجز ی ــه و تحلیل و تفس ــیر ق ــرار گرفت ــه .س ــیر براهین قرآنـــی بدین
ترتی ــب اس ــت که ابتدا واژههای کلیدی آیه ش ــریفه بررس ــی و تحلیل شـــده و ســـپس
ش ــأن ن ــزول آن و دیگر ن ــکات ادبی آی ــه با تکیه ب ــر منابع اصی ــل فقه اللغـــه و ادبیات
ع ــرب م ــورد بررس ــی و موشـــکافی ق ــرار میگیرد و س ــپس بی ــان آیـــه شـــریفه در تبیین
یش ــود و در پای ــان ،روایات ذی ــل آیه و دیگ ــر آیات مرتبـــط با بحث
ام ــر والی ــت ارائه م 
یگ ــردد .ویژگی ای ــن روش ،توجه به «تفس ــیر واژهمحور» آیات الهی اســـت؛ به
مط ــرح م 
ط ــوری که بس ــیاری ن ــکات و لطایف آی ــات قرآن ک ــه در روایات بدان تصریح شـــده،
ً
مس ــتقال از خ ــود آیه ش ــریفه قابل اس ــتنباط اس ــت .روش تفس ــیری مولـــف در این اثر
بی ــش از هم ــه نزدی ــک به روش تفس ــیری عالم ــه طباطبائی؟هر؟ در المیزان اســـت.

کتاب از زبان نویسنده
در مصاحبـ ـهای ک ــه با اس ــتاد فیاضبخ ــش پیرامون این کتاب داشـــتیم ،ایشـــان به
ن ــکات قاب ــل توجه ــی اش ــاره نمودند ک ــه در اینجا به بخش ــی از آن اشـــاره میکنیم:
«مرح ــوم عالمه عس ــکری؟هر؟ -ک ــه بهحق باید گفت عم ــر خود را در مســـئله امامت
مص ــروف داش ــته ب ــود -در س ــخنانش ب ــه نکتـ ـهای اساس ــی اش ــاره نمود که مشـــکل
یش ــود؛ ایش ــان میفرم ــود :وقتی من بـــرای ادامه
ام ــروز جامع ــه م ــا از همین جا آغاز م 

تحصی ــات دینـ ـیام وارد حوزه نجف ش ــدم ،با مطالعات جدی که در تاریخ اســـام
داش ــتم ،ک مک ــم متوجه ش ــدم ک ــه در ق ــرآن و روای ــات اهل بی ــت؟مهع؟ مســـئله والیت
مح ــدود ب ــه این نیس ــت ک ــه بحث ش ــود خالفت ب ــر امت پس از رســـول خـــدا؟ص؟ با
کیس ــت و آی ــا این ام ــری انتخاب ــی و یا انتصابی اس ــت و اگر دومی اســـت ،آیا رســـول
ّ ً
نصا معین کردن ــد و یا به گونه دیگری اســـت که مورد
خ ــدا؟ص؟ حضرت عل ــی؟ع؟ را
اخت ــاف عامه و خاصه اس ــت .اما متاس ــفانه اوضاع پس از رحلت رســـول خدا؟ص؟
ط ــوری پی ــش رف ــت که خودبخ ــود در ذه ــن مس ــلمین تصور ش ــد که مســـئله والیت
و خالف ــت ،تنه ــا ب ــه معن ــای زعامت اجتماع ــی پ ــس از پیامبر؟ص؟ اســـت .در حالی
ک ــه ای ــن پایینتری ــن و کمترین ش ــأن مق ــام والیت اس ــت .ایش ــان میفرمـــود :نتیجه
چنین تقابلی میان تفکر ش ــیعی و عامی آن ش ــد که علمای برجس ــته شـــیعه از قبیل
مرح ــوم ش ــیخ مفید (صاح ــب کتاب االفص ــاح فی االمامة) و ش ــاگرد بزرگوار ایشـــان
عل ــم اله ــدی س ــیدمرتضی (صاح ــب کتاب الش ــافی ف ــی االمام ــة) و به دنبـــال آنان
محقق طوس ــی و جن ــاب خواجه نصی ــر الدین (صاح ــب تجرید االعتقاد) و شـــا گرد
معظ ــم ارجمند ایش ــان عالمه حلی (مؤلف ش ــرح معروف تجرید ،موســـوم به کشـــف
ّ
َ
الم ــراد و نی ــز کتاب الفین) و س ــایر متکلمین ش ــیعی ،به واس ــطه فضـــای تقابلی که
پی ــش آم ــده ب ــود و برای پاس ــخ دادن ب ــه مخالفین و احق ــاق حق از دســـت رفته اهل
بی ــت عصم ــت و طه ــارت؟مهع؟ ،خودبخ ــود نوش ــتهها و اجتهاداتشـــان تنهـــا صـــرف
اثب ــات مس ــئله وصای ــت حض ــرت امیرالمومنی ــن؟ع؟ بعد از رس ــول خدا؟ص؟ شـــود.
بدی ــن ترتیب مس ــئله امام ــت به گونـ ـهای در میان امت اس ــام مطرح شـــد که گویی
مبی ــن دین و ّ
ام ــام یعن ــی زمامدار ام ــت بعد از رس ــول خدا؟ص؟ و ّ
مفســـر حقیقی قرآن
بع ــد از آن حضرت؟ص؟.
ول ــی ای ــن تنه ــا گوشـ ـهای از حقیق ــت امام ــت در فرهن ــگ ق ــرآن و کلمـــات اهـــل
بی ــت؟مهع؟ اس ــت .مس ــئله اینجا اس ــت ک ــه حقیق ــت والی ــت تنهـــا محدود بـــه این
یش ــود؛ بلک ــه والیت حقیقت ملکوتی اس ــت و در نظام تکوین ،اول اســـم
مطلب نم 
ص ــادر از پ ــروردگار اس ــت .در نتیجه ،امامت ن ــه فقط یک اعتبار دینی اســـت ،بلکه

حقیقت ــی اس ــت ک ــه تمش ــیت تمام ام ــور عال ــم با او اس ــت و همـــه خالیـــق در نظام
تکوی ــن و تش ــریع جیرهخ ــوار س ــفره والیت در س ــیر قربی به س ــوی پروردگار هســـتند.
بنابرای ــن تحقی ــق پیرام ــون مس ــئله امام ــت ،از ی ــک س ــو ب ــه معرفـــت دقیـــق توحیـــد
میانجام ــد و از س ــوی دیگ ــر ،نظ ــر ب ــر جزء ج ــزء مطال ــب اعتق ــادی و عملی انســـان
مؤم ــن در هم ــه ام ــور دین ــی در صحن ــه زندگ ــی ف ــردی و اجتماعـــی دارد؛ چنانکـــه
مضامی ــن بیان ــات اولیای اله ــی؟مهع؟ در زیارتنامهها و روایات وارده در تفســـیر قرآن،
ب ــه خوبی ش ــاهد بر ای ــن معنا اس ــت.
ب ــه این ترتیب مس ــئله امامـــت نهتنها از مهمترین اص ــول دینی بعد از توحید اســـت،
بلک ــه روح ایم ــان و جل ــوه اس ــام در ای ــن حقیق ــت آش ــکار میشـــود و مـــا اگـــر تمـــام
عمرم ــان را اختص ــاص ب ــه آن دهیم و اگر تم ــام تالش ــمان را برای فهـــم والیت کنیم،
نهتنه ــا ض ــرر نکردهای ــم ،بلک ــه این مدخلی اس ــت ب ــرای فه ــم تمام معـــارف دینی.
ای ــن معن ــای از والیت م ــد نظر ق ــرآن و روایات ص ــادره از مقام عصمت اســـت؛ و این
مطلبی اس ــت ک ــه در آثار کالمی کمت ــر به آن پرداخته ش ــده .اما در میـــان متأخرین،
دو ش ــخصیت ارزنده ،یعنی مرح ــوم امام امت؟هر؟ و مرح ــوم عالمه طباطبائی؟هر؟
در آثارش ــان ب ــه ط ــور ج ــدی ب ــه بی ــان برهان ــی و نقل ــی ای ــن ام ــر پرداختهانـــد .امـــام
خمین ــی؟هر؟ در کت ــاب «مصباح الهدای ــة الی الخالفة و الوالیة» به ســـیر مقام والیت
در دو ق ــوس ن ــزول و صع ــود در نظ ــام تکوی ــن پرداختهان ــد و مرحـــوم عالمـــه؟هر؟ در
رس ــائل س ــه گان ــه خ ــود پیرامون س ــیر انس ــان قب ــل و فی و بع ــد الدنیـــا -که بـــه منزله
مقدمهای اس ــت برای رس ــاله «الوالیة» -به ط ــور جدی و از منظ ــر «معرفتالنفس»ی
به ای ــن مه ــم پرداختهاند.
جناب عالم ــه طباطبای ــی؟هر؟ پیرامون پیچیدگی این مس ــئله و کمبـــود تحقیقات
پیش ــینیان و همچنی ــن روش خ ــود در تحقی ــق پیرام ــون ای ــن مهم ،در مقدمه رســـاله
«االنس ــان بعد الدنی ــا» میفرمایند:
«ف ّ
ـإن املسـلك الـذي نسـتعمله مـن تفسـير اآلية باآليـة ،و الروايـة بالرواية ،بعيـد الغور ،منيع
ّ
احلـر مي ،وسـيع املنطقـة ،ال ّ
يتيسـر اسـتيفاء احلـظ منـه يف رسـالة واحـدة ،يقـاس فهيـا النظيـر

بالنظيـر ،و الشـبيه بالشـبيه ،و األطـراف بالنسـب ،و يؤخـذ هبـا اجلـار باجلـار ،و سـتقف إن
شـاء اهّلل العز يـز على ّ
صحـة قولنـا هـذا.

و مـن اإلنصـاف أن نعتـرف ّأن سـلفنا مـن ّ
املفسـر ين و ش ّـراح األخبـار أمهلـوا هـذا املسـلك

يف اسـتنباط املعـاين و اسـتخراج املقاصـد ،فلـم يورثونـا فيـه و ال يسـيرا مـن خطيـر ،فاهلاجـم
ّ
إىل هـذه األهـداف و الغايـات على صعوبـة مناهلـا و دقـة مسـلكها ،كسـاع إىل اهليجـاء بغيـر

سلاح ،و اهّلل املسـتعان».

(روش ــی را که ما در این رس ــاله انتخاب کردیم ،از تفس ــیر آیه با آی ــه و روایت با روایت،
روش ــی است عمیق با گستره وس ــیع؛ که اس ــتیفای کامل آن در گنجایش یک رساله
نیس ــت .و در آن تالش ش ــده اس ــت که آیات و روایات نظیر و ش ــبیه یکدیگر در کنار
هم قرار گیرند و از مقایس ــه آنها مطالب جدید اس ــتخراج ش ــود.
انصاف در آن اس ــت که اعتراف کنیم قدمای ما از ّ
مفسرین و شارحان حدیث ،کمتر
ب ــه این روش در فهم مع ــارف قرآن و روایات پرداختهاند و چیزی از آنان به ما نرســـیده
اس ــت و ج ــز کمی از فراوان این مع ــارف در اختیار ما قرار ندارد .در نتیجه ،کســـی که
به طور جدی بخواهد در این عرصه وارد ش ــود و در اهداف و غایات این مهم تحقیق
نمای ــد ،همچون مجاهدی اس ــت ک ــه در صحنه پی ــکاری جدی در برابر شمشـــیرها
و نیزههای فراوان ،بدون س ــاح و س ــپر وارد کارزار ش ــود .و تنها خداوند یاور اســـت).
مرح ــوم عالم ــه؟هر؟ همچنیـــن در رس ــاله الوالی ــة تعبی ــر لطیف ــی دارنـــد؛ ایشـــان

میفرماین ــد «الوالی ــة ه ــی المک ــال االخی ــر احلقییق لالنس ــان» ،یعنی انســـان اگر انســـان
ـت والیت اس ــت که انس ــان اس ــت؛ یعنی انس ــان تـــا زمانی انســـان
اس ــت ،ب ــه حقیق ـ ِ
اس ــت که متول ــی به والیت اولیاء الهی؟مهع؟ باش ــد .همچنین مرح ــوم امام امت؟هر؟
ّ
«فـــإن الواليـــة هي
در کت ــاب مصب ــاح الهدای ــة خ ــود در معن ــای والی ــت میفرماین ــد:
بوبي ــة ،أو النياب ــة .و ّكلها ّ
املحبوبي ــة ،أو التص ـ ّـرف ،أو الر ّ
ّ
حق هـــذه احلقيقة ،و
الق ــرب ،أو
ّ
ّ
العلوي ــة؟ع؟ اليت هي ّ
ّ
س ــائر املرات ــب ظ ــل و يفء هلا ،و ه ــي ّ
متحـــدة مع حقيقة
رب الوالية
املحم ّ
اخلالف ــة ّ
دية؟ص؟ يف النش ــأة األمر و اخللـ ـق» گویی تمام امور عالـــم از طریق والیت
اس ــت ک ــه تربیت و تمش ــیت میش ــود.

در این راس ــتا ب ــود که مرحوم اس ــتاد س ــعادتپرور؟هر؟ ،که بهحـــق ادامهدهنده راه و
می ــراثدار تعلیم ــات بلند عالمه؟هر؟ بودن ــد ،در طول حیات علمی بـــا برکت خود،
ف ــراوان ب ــر این امر تأ کی ــد میکردند و حتی بنا داش ــتند تفس ــیری بـــر محوریت فطرت
و ق ــرآن و رابط ــه والی ــت با آیـــات الهی به ن ــگارش درآورند ک ــه تا بیش از بیســـت جزء
ق ــرآن نی ــز پیش رفتند ،اما عمر گرانبارش ــان یاری نکرد و به لقای الهی شـــتافتند .ولی
ایش ــان ت ــا پایان عمر بر این مه ــم تأ کید میکردن ــد و وصیت مینمودند کـــه مبادا این
مهم مغف ــول بماند.
ای ــن بن ــده با ش ــناخت اهمیت این مس ــئله و نیز بن ــا بر وصیت اســـتاد ،بنـــا را بر این
گذاش ــتم ک ــه آن مطالبی را که در باب والیت به ذهن قاصر میرســـید در مجموعهای
جمـ ـعآوری کن ــم و این اثر (کتاب امام ــت و والیت از منظر عق ــل و نقل) که مجموعه
براهی ــن عقل ــی و نقل ــی در امر امام ــت و والیت از این منظر اس ــت آماده شـــد .و البته
این تالش س ــرآغازی ب ــر یک حرکت علمی عظیم اس ــت که امیدوارم ســـایر محققان
ادامهدهنده این راه باش ــند».
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