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كـه بـه شـناخت مقـام امـام دسـت يابـد، و در  كيسـت  »پـس 
نتيجه امکان انتخاب او برايش مقدور باشـد؟ هرگز، هرگز! در 
وصف شأنى از شئون او و فضيلتى از فضايلش، عقل ها آواره 
گشـته اند، و خردهـا سـرگردان، و صاحبـان انديشـه های نـاب 
سرگشـته، و چشـم های دل ناتوان، و بزرگاْن حقير، و حکيماْن 
درمانده انـد…« سـخنوراْن  و  فرومانـده ،  خردمنـداْن  و  متحيـر، 
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درباره والیت

یـخ آن هـا  مسـئله والیـت و حكومـت پرماجراتریـن مسـئله همـه ادیـان الهـی در طـول تار
یخ اسـالم  کـه به قول شهرسـتانی صاحـب »ملل و نحل«، در تار بـوده اسـت؛ تـا بـه آنجـا 
و  کتاب هـا  و  نشـد  یختـه  ر زميـن  بـر  انـدازه والیـت خـون  بـه  پیرامـون هيـچ مسـئله ای 
کـه ایـن تنهـا آغـاز  چكامه هـای فـراوان از صاحبـان اندیشـه عرضـه نگردیـد. در حالـی 
ماجـرا اسـت و والیـت در فرهنـگ قـرآن  تنهـا در حكومـت و زعامـت اجتماعی خالصه 
نمی گـردد و فرعـی از فروعـات فقهـی در کنـار سـایر فروعـات دینی محسـوب نمی شـود؛ 
نظـام  در  توحيـد  جلـوه  زیباتریـن  و  اوليـن  کـه  اسـت  وجـودی  حقيقتـی  والیـت  بلكـه 
تكویـن و تشـریع را رقـم می زنـد و نه تنهـا جوهـره همـه ادیـان الهـی بـر مـدار آن قـرار دارد، 

کمـال نهایـی انسـان و فلسـفه آفرینـش در آغـاز و انجـام اسـت. بلكـه 
کوتاه تریـــن بیان، آن اســـت  در چنيـــن نگاهـــی، تبيیـــن همـــۀ تكاپـــوی ممكنـــات در 
کمـــال اخير خود  کـــه همـــه عالم ميهمـــان ســـفره والیت در ســـير تســـبيحی به ســـوی 
در درگاه والیت انـــد؛ چنانكـــه مرحـــوم عالمـــه طباطبایـــی؟هر؟ در آغاز رســـاله فخيم 
»الوالیـــه« فرمـــود: »...أّنا هي المكـــال األخير احلقييق لإلنســـان، و أّنا الغـــرض األخير من 
 عليه ظواهر 

ّ
يح البرهـــان، و يـــدل يعة احلّقـــة اإلهلّية عىل ما يســـتفاد مـــن صر يع الشـــر تشـــر

کمال حقيقی انســـان اســـت و هـــدف نهایی  البيانـــات الدينّيـــة.« )والیـــت باالترین  



درباره کتاب

کتـــاب را می تـــوان اثـــری جامـــع در حـــوزه امامـــت و والیت پژوهـــی دانســـت؛ به  ایـــن 
که عصـــاره ای از تمامی اســـتدالل های موجود در مكاتب مختلف فلســـفی،  طـــوری 
کالمـــی و عرفانـــی پیرامون امامـــت عامه و جایـــگاه آن در نظام تكوین و تشـــریع در آن 
ارائـــه شـــده. و تالش شـــده تـــا همه ادله عقلـــی شـــيعه در موضوع امامـــت و والیت در 
که همه آن ها به صورتی ســـاختارمند و مهندســـی  گونه ای  گردآوری شـــود؛ به  یک جا 
گردیده  گرفتـــه، مبانی قرآنی و روایـــی آن تبيین  شـــده، مورد تحليـــل و جمع بندی قرار 

و به برخی از اهّم شـــبهات وارده نيز پاســـخ داده شـــود.
که مؤلفـــان، پس از ذکر همه ایـــن آرا و ادله و تبيین  دیگـــر ویژگی ممتاز این اثر آنســـت 
گون، بـــا تكيه بر مكتب علمی-تربیتـــی حضرت امام خمينی؟هر؟   گونا آن از زوایـــای 
و مرحـــوم عالمه طباطبایی؟هر؟، برخی رموز و ظرائف مســـئله امامت را موشـــكافی و 
کرده اند. ایشـــان توانســـته اند با تكيه بر آثار حضرت امـــام؟هر؟ )خصوصًا  رمزگشـــایی 
کتـــاب »مصبـــاح الهدایـــة«( و آثـــار مرحـــوم عالمـــه؟هر؟ )به ویژه رســـاله »الوالیـــه«( به 
کمتر  کنون  کـــه تا تبيیـــن زوایایی از عمق نگاه شـــيعه نســـبت بـــه امر والیـــت بپردازند 

بدان پرداخته شـــده است.
که در مكتب علمی-تربیتی این دو مرد الهی، ميدان  در اینجا اشـاره وار ذکر می کنيم 
کـه  سيروسـلوک در واقـع عرصـه طـی طریـق در مراتـب والیـت اسـت و منـازل مختلفـی 
کـه  سـالک در ایـن سـير طـی می کنـد، مراتـب بـه فعليـت رسـاندن مقـام والیتـی اسـت 
خداونـد اسـتعداد آن را در فطـرت توحيـدی همـه انسـان ها بـه ودیعـه نهـاد.  غایـت و 

از تشـــریع شـــریعت حقه اســـالم می باشـــد؛ چنانكه از براهين عقلی صریح اســـتفاده 
می شـــود و بیانـــات دینی هـــم بدان داللـــت دارد.(

کنكاشـــی  بدیـــن ترتيب، در این اثر تالش شـــده تـــا زوایای پنهان »حقيقت والیت« با 
»عقلـــی و نقلی« در متـــون دینی تبيین گردد.



کمـاالت و فضائـل توحيـدی در  کامـل  کـه مقـام بـروز و ظهـور  نهایـت سـير سـالک نيـز، 
انسـان اسـت، همانا مقام والیت اسـت. بدین ترتيب، تبيین موضوع امامت و والیت 
گـون، مهم تریـن و اساسـی ترین مسـأله در هندسـه دینـی و  گونا و پرداخـت آن از زوایـای 

نظـام اندیشـه قرآنـی و معرفت اسـالمی اسـت.
که بـــه براهيـــن عقلی در  آنچـــه ذکـــر شـــد مربوط به ســـه جلـــد نخســـت کتاب اســـت 
ابعـــاد کالمی و فلســـفی و عرفانی و اجتماعـــی می پردازد و البته مبانـــی نقلی آن را نيز 

در انتهـــای هـــر بحـــث و با بهره گيـــری از قـــرآن و روایات وارده مطـــرح می کند.
 ســـه جلد بعدی تالشـــی اســـت در جهت ارائه تصویـــر مقام امامـــت و والیت در قرآن 
که  ـــه صرفـــًا قرآنی بـــا بهره گيـــری از چهل آیه اســـت 

ّ
ی ادل کریـــم. ایـــن مجلـــدات حاو

گرفتـــه. ســـير براهين قرآنـــی بدین  یـــک بـــه یـــک مـــورد تجزیـــه و تحليل و تفســـير قـــرار 
کليدی آیه شـــریفه بررســـی و تحليل شـــده و ســـپس  که ابتدا واژه های  ترتيـــب اســـت 
شـــأن نـــزول آن و دیگر نـــكات ادبی آیـــه با تكيه بـــر منابع اصيـــل فقه اللغـــه و ادبیات 
عـــرب مـــورد بررســـی و موشـــكافی قـــرار می گيرد و ســـپس بیـــان آیـــه شـــریفه در تبيین 
امـــر والیـــت ارائه می شـــود و در پایـــان، روایات ذیـــل آیه و دیگـــر آیات مرتبـــط با بحث 
مطـــرح می گـــردد. ویژگی ایـــن روش، توجه به »تفســـير واژه محور« آیات الهی اســـت؛ به 
کـــه در روایات بدان تصریح شـــده،  طـــوری که بســـياری نـــكات و لطایف آیـــات قرآن 
مســـتقاًل از خـــود آیه شـــریفه قابل اســـتنباط اســـت. روش تفســـيری مولـــف در این اثر 

بیـــش از همـــه نزدیـــک به روش تفســـيری عالمـــه طباطبائی؟هر؟ در الميزان اســـت.

کتاب از زبان نویسنده

کتاب داشـــتيم، ایشـــان به  کـــه با اســـتاد فياض بخـــش پیرامون این  در مصاحبـــه ای 
کـــه در اینجا به بخشـــی از آن اشـــاره می کنيم: نـــكات قابـــل توجهـــی اشـــاره نمودند 

»مرحـــوم عالمه عســـكری؟هر؟ -کـــه به حق باید گفت عمـــر خود را در مســـئله امامت 
مصـــروف داشـــته بـــود- در ســـخنانش بـــه نكتـــه ای اساســـی اشـــاره نمود که مشـــكل 
امـــروز جامعـــه مـــا از همين جا آغاز می شـــود؛ ایشـــان می فرمـــود: وقتی من بـــرای ادامه 



یخ اســـالم  که در تار تحصيـــالت دینـــی ام وارد حوزه نجف شـــدم، با مطالعات جدی 
کـــه در قـــرآن و روایـــات اهل بیـــت؟مهع؟ مســـئله والیت  کم کـــم متوجه شـــدم  داشـــتم، 
کـــه بحث شـــود خالفت بـــر امت پس از رســـول خـــدا؟ص؟ با  محـــدود بـــه این نيســـت 
گر دومی اســـت، آیا رســـول  کيســـت و آیـــا این امـــری انتخابـــی و یا انتصابی اســـت و ا
که مورد  گونه دیگری اســـت  کردنـــد و یا به  خـــدا؟ص؟ حضرت علـــی؟ع؟ را نّصًا معين 
اختـــالف عامه و خاصه اســـت. اما متاســـفانه اوضاع پس از رحلت رســـول خدا؟ص؟ 
که مســـئله والیت  طـــوری پیـــش رفـــت که خودبخـــود در ذهـــن مســـلمين تصور شـــد 
و خالفـــت، تنهـــا بـــه معنـــای زعامت اجتماعـــی پـــس از پیامبر؟ص؟ اســـت. در حالی 
کمترین شـــأن مقـــام والیت اســـت. ایشـــان می فرمـــود: نتيجه  کـــه ایـــن پایین تریـــن و 
که علمای برجســـته شـــيعه از قبيل  چنين تقابلی ميان تفكر شـــيعی و عامی آن شـــد 
گرد بزرگوار ایشـــان  مرحـــوم شـــيخ مفيد )صاحـــب کتاب االفصـــاح فی االمامة( و شـــا
علـــم الهـــدی ســـيدمرتضی )صاحـــب کتاب الشـــافی فـــی االمامـــة( و به دنبـــال آنان 
گرد  محقق طوســـی و جنـــاب خواجه نصيـــر الدین )صاحـــب تجرید االعتقاد( و شـــا
معظـــم ارجمند ایشـــان عالمه حلی )مؤلف شـــرح معروف تجرید، موســـوم به کشـــف 
که  مين شـــيعی، به واســـطه فضـــای تقابلی  

ّ
کتاب الَفين( و ســـایر متكل المـــراد و نيـــز 

پیـــش آمـــده بـــود و برای پاســـخ دادن بـــه مخالفين و احقـــاق حق از دســـت رفته اهل 
بیـــت عصمـــت و طهـــارت؟مهع؟، خودبخـــود نوشـــته ها و اجتهاداتشـــان تنهـــا صـــرف 
اثبـــات مســـئله وصایـــت حضـــرت اميرالمومنيـــن؟ع؟ بعد از رســـول خدا؟ص؟ شـــود. 
گویی  که  گونـــه ای در ميان امت اســـالم مطرح شـــد  بدیـــن ترتيب مســـئله امامـــت به 
امـــام یعنـــی زمامدار امـــت بعد از رســـول خدا؟ص؟ و مبّيـــن دین و مفّســـر حقيقی قرآن 

بعـــد از آن حضرت؟ص؟.
کلمـــات اهـــل  گوشـــه ای از حقيقـــت امامـــت در فرهنـــگ قـــرآن و  ولـــی ایـــن تنهـــا 
کـــه حقيقـــت والیـــت تنهـــا محدود بـــه این  بیـــت؟مهع؟ اســـت. مســـئله اینجا اســـت 
مطلب نمی شـــود؛ بلكـــه والیت حقيقت ملكوتی اســـت و در نظام تكوین، اول اســـم 
صـــادر از پـــروردگار اســـت. در نتيجه، امامت نـــه فقط یک اعتبار دینی اســـت، بلكه 



کـــه تمشـــيت تمام امـــور عالـــم با او اســـت و همـــه خالیـــق در نظام  حقيقتـــی اســـت 
تكویـــن و تشـــریع جيره خـــوار ســـفره والیت در ســـير قربی به ســـوی پروردگار هســـتند.

بنابرایـــن تحقيـــق پیرامـــون مســـئله امامـــت، از یـــک ســـو بـــه معرفـــت دقيـــق توحيـــد 
می انجامـــد و از ســـوی دیگـــر، نظـــر بـــر جزء جـــزء مطالـــب اعتقـــادی و عملی انســـان 
مؤمـــن در همـــه امـــور دینـــی در صحنـــه زندگـــی فـــردی و اجتماعـــی دارد؛ چنانكـــه 
یارت نامه ها و روایات وارده در تفســـير قرآن،  مضاميـــن بیانـــات اوليای الهـــی؟مهع؟ در ز

بـــه خوبی شـــاهد بر ایـــن معنا اســـت.
بـــه این ترتيب مســـئله امامـــت نه تنها از مهم ترین اصـــول دینی بعد از توحيد اســـت، 
گـــر تمـــام  بلكـــه روح ایمـــان و جلـــوه اســـالم در ایـــن حقيقـــت آشـــكار می شـــود و مـــا ا
کنيم،  گر تمـــام تالشـــمان را برای فهـــم والیت  عمرمـــان را اختصـــاص بـــه آن دهيم و ا

نه تنهـــا ضـــرر نكرده ایـــم، بلكـــه این مدخلی اســـت بـــرای فهـــم تمام معـــارف دینی.
ایـــن معنـــای از والیت مـــد نظر قـــرآن و روایات صـــادره از مقام عصمت اســـت؛ و این 
کمتـــر به آن پرداخته شـــده. اما در ميـــان متأخرین،  کالمی  کـــه در آثار  مطلبی اســـت 
دو شـــخصيت ارزنده، یعنی مرحـــوم امام امت؟هر؟ و مرحـــوم عالمه طباطبائی؟هر؟ 
در آثارشـــان بـــه طـــور جـــدی بـــه بیـــان برهانـــی و نقلـــی ایـــن امـــر پرداخته انـــد. امـــام 
خمينـــی؟هر؟ در کتـــاب »مصباح الهدایـــة الی الخالفة و الوالیة« به ســـير مقام والیت 
در دو قـــوس نـــزول و صعـــود در نظـــام تكویـــن پرداخته انـــد و مرحـــوم عالمـــه؟هر؟ در 
گانـــه خـــود پیرامون ســـير انســـان قبـــل و فی و بعـــد الدنيـــا -که بـــه منزله  رســـائل ســـه 
مقدمه ای اســـت برای رســـاله »الوالیة«- به طـــور جدی و از منظـــر »معرفت النفس«ی 

به ایـــن مهـــم پرداخته اند.
کمبـــود تحقيقات  جناب عالمـــه طباطبایـــی؟هر؟ پیرامون پیچيدگی این مســـئله و 
پیشـــينيان و همچنيـــن روش خـــود در تحقيـــق پیرامـــون ایـــن مهم، در مقدمه رســـاله 

»االنســـان بعد الدنيـــا« می فرمایند:
واية، بعيـد الغور، منيع  وايـة بالر »فـإّن املسـلك الـذي نسـتعمله مـن تفسـير اآلية باآليـة، و الر
مي، وسـيع املنطقـة، ال يتيّسـر اسـتيفاء احلـّظ منـه يف رسـالة واحـدة، يقـاس فهيـا النظيـر  احلـر



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

ين و شـّراح األخبـار أمهلـوا هـذا املسـلك  نصـاف أن نعتـرف أّن سـلفنا مـن املفّسـر و مـن اإل
يف اسـتنباط املعـاين و اسـتخراج املقاصـد، فلـم يورثونـا فيـه و ال يسـيرا مـن خطيـر، فاهلاجـم 
كسـاع إىل اهليجـاء بغيـر  إىل هـذه األهـداف و الغايـات عـىل صعوبـة مناهلـا و دّقـة مسـلكها، 

سـاح، و اهّلل املسـتعان.«
کردیم، از تفســـير آیه با آیـــه و روایت با روایت،  که ما در این رســـاله انتخاب  )روشـــی را 
گنجایش یک رساله  کامل آن در  که اســـتيفای  گستره وســـيع؛  روشـــی است عميق با 
کنار  که آیات و روایات نظير و شـــبيه یكدیگر در  نيســـت. و در آن تالش شـــده اســـت 

هم قرار گيرند و از مقایســـه آنها مطالب جدید اســـتخراج شـــود.
کنيم قدمای ما از مفّسرین و شارحان حدیث، کمتر  که اعتراف  انصاف در آن اســـت 
بـــه این روش در فهم معـــارف قرآن و روایات پرداخته اند و چيزی از آنان به ما نرســـيده 
اســـت و جـــز کمی از فراوان این معـــارف در اختيار ما قرار ندارد. در نتيجه، کســـی که 
به طور جدی بخواهد در این عرصه وارد شـــود و در اهداف و غایات این مهم تحقيق 
کـــه در صحنه پیـــكاری جدی در برابر شمشـــيرها  نمایـــد، همچون مجاهدی اســـت 
کارزار شـــود. و تنها خداوند یاور اســـت.( و نيزه های فراوان، بدون ســـالح و ســـپر وارد 

ایشـــان  دارنـــد؛  لطيفـــی  تعبيـــر  الوالیـــة  رســـاله  در  همچنيـــن  عالمـــه؟هر؟  مرحـــوم 
گر انســـان  می فرماینـــد »الواليـــة هـــی المكـــال االخيـــر احلقيیق لانســـان«، یعنی انســـان ا
اســـت، بـــه حقيقـــِت والیت اســـت که انســـان اســـت؛ یعنی انســـان تـــا زمانی انســـان 
اســـت که متولـــی به والیت اولياء الهی؟مهع؟ باشـــد. همچنين مرحـــوم امام امت؟هر؟ 
کتـــاب مصبـــاح الهدایـــة خـــود در معنـــای والیـــت می فرماینـــد: »فـــإّن الواليـــة هي  در 
ها حّق هـــذه احلقيقة، و 

ّ
كل بوبّيـــة، أو النيابـــة. و  القـــرب، أو املحبوبّيـــة، أو التصـــّرف، أو الر

يت هي مّتحـــدة مع حقيقة 
ّ
 و يف ء هلا، و هـــي رّب الوالية العلوّيـــة؟ع؟ ال

ّ
ســـائر املراتـــب ظـــل

گویی تمام امور عالـــم از طریق والیت  اخلافـــة املحّمدّية؟ص؟ يف النشـــأة األمر و اخللـــق « 
کـــه تربیت و تمشـــيت می شـــود. اســـت 



که به حـــق ادامه دهنده راه و  که مرحوم اســـتاد ســـعادت پرور؟هر؟،  در این راســـتا بـــود 
ميـــراث دار تعليمـــات بلند عالمه؟هر؟ بودنـــد، در طول حيات علمی بـــا برکت خود، 
یت فطرت  کيـــد می کردند و حتی بنا داشـــتند تفســـيری بـــر محور فـــراوان بـــر این امر تأ
کـــه تا بیش از بیســـت جزء  و قـــرآن و رابطـــه والیـــت با آیـــات الهی به نـــگارش درآورند 
گرانبارشـــان یاری نكرد و به لقای الهی شـــتافتند. ولی  قـــرآن نيـــز پیش رفتند، اما عمر 
کـــه مبادا این  کيد می کردنـــد و وصيت می نمودند  ایشـــان تـــا پایان عمر بر این مهـــم تأ

مهم مغفـــول بماند.
ایـــن بنـــده با شـــناخت اهميت این مســـئله و نيز بنـــا بر وصيت اســـتاد، بنـــا را بر این 
کـــه آن مطالبی را که در باب والیت به ذهن قاصر می رســـيد در مجموعه ای  گذاشـــتم 
کنـــم و این اثر )کتاب امامـــت و والیت از منظر عقـــل و نقل( که مجموعه  جمـــع آوری 
براهيـــن عقلـــی و نقلـــی در امر امامـــت و والیت از این منظر اســـت آماده شـــد. و البته 
که اميدوارم ســـایر محققان  این تالش ســـرآغازی بـــر یک حرکت علمی عظيم اســـت 

ادامه دهنده این راه باشـــند.«
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