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 1يدهکچ

طباطبایی اختالف است. در این مقاله با استفاده از منابع آیه والیت از جمله آیاتی است که در تفسیر آن میان آلوسی و عالمه 
از رهگذر این بررسی تطبیقی به  های این دو مفسر مقایسه و بررسی شده است.دیدگاه تحلیلی -تفسیری و با روش توصیفی 

 «سرپرستی و رهبری»با توجه به قراینی در خود آیه و تبادر معنای  .نازل شده است که آیه والیت در شأن علی آیدمیدست 
برای این واژه، والیت در آیه به معنای  های عربیو قدر جامع بودن این معنا در فرهنگ« ولی»برای مردم عصر نزول از واژه 

در عرف مسلمانان رکوع در معنای ظاهری یعنی رکوع در نماز به مثابه حقیقت در این معنا  است و از آنجا که «سرپرستی»
باشد رکوع در نماز میمتعارف، یعنی  کوع به معنایرای دال بر سایر معانی رکوع وجود نداشته باشد، رینههر کجا ق ،شده است

 قابل جمع است.  «ایمان»و  «خضوع»و این معنا از رکوع، در درون خود با معانی 
 .ییتفسیر تطبیقی، سوره مائده، آیه والیت، آلوسی، عالمه طباطبا ها:کلیدواژه
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 (tayebh@rihu.ac.ir)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  یعضو گروه قرآن پژوهو  اریدانش**. 
 (hajaryeganeh20@gmail.com) )نویسنده مسئول( طلبه سطح چهار جامعة الزهراء***. 



 

 مهدمق

ست که بررسی تطبیقی موضوعاتی ا ،یکی از مباحث رایج در مطالعات علوم قرآنی و تفسیری ،تاریخ تفسیر در طول
افکنی و میان شیعه و اهل تسنن مورد اختالف است و محققان شیعه عمدتًا با هدف دفاع از مذهب خود، نه اختالف

پردازند.یکی از آیات مورد اسالمی به آن میایجاد شکاف میان امت اسالم و گاه نیز با هدف تقریب میان مذاهب 
ُكُم  ِإنَّما»سوره مائده، مشهور به آیه والیت است:  55آیه  سنتاختالف مفسران شیعه و اهل هُ  َوِلیُّ ذيَن  َو  َرُسوُلهُ  َو  اللَّ  الَّ

ذيَن  آَمُنوا الةَ  ُيقیُموَن  الَّ کاةَ  ُيْؤُتوَن  َو  الصَّ که به تفسیر این آیه  یتفاسیر شاخصاز جمله «. راِکُعوَن  ُهْم  َو  الزَّ
که در قرن ق( است ۱۲۷۰تألیف آلوسی )م المعانی روح تفسیراست.  المیزانو  تفسیر روح المعانیاند، پرداخته

وی در تفسیر خود بسیار بر آرا و عقاید  .(41/ 1: 1415)آلوسی، ت زیسته و شافعی مذهب بوده اسسیزده و در عراق می
عالمه  (.356/ 1تا: )ذهبی، بیآرا و عقاید داشته است  معتزله و شیعه اشکال وارد کرده و سعی در مردود ساختن آن

یر قرآنش تفسق( نیز از مفسران بنام و معاصر شیعه، مؤلف تفسیر قرآن به قرآِن المیزان، بخشی از ۱۴۰۲ی )میطباطبا
های مختلفی های وی پرداخته است. بخش، ناظر به تفسیر آلوسی است و گاه به نقد دیدگاه(499/ 2: 1379)معرفت، 

از آیه والیت به صورت تطبیقی بین این دو مفسر قابل بحث است. در مقاله حاضر درباره شأن نزول آیه، معنای 
 شود.یهای این دو مفسر را به روش تطبیقی بررسی م، دیدگاه«رکوع»و « ولی»

  ۱.تاکنون درباره تفسیر تطبیقی آیه والیت مقاالت متعددی نوشته شده است
در مقاله حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاه آلوسی با عالمه طباطبایی  :این است که اوالً  آنهاتمایز مقاله حاضر با اما 

ررسی واژه در مقاله حاضر با ب :در آیه والیت پرداخته شده که تاکنون در این موضوع تحقیقی انجام نگرفته است، ثانیاً 
های میان دیدگاه و معنای رکوع در فرهنگ عرب و قرآنو معنای آن در صدر اسالم، در فرهنگ لغت « رکوع»و « ولی»

این دو مفسر بزرگ داوری شده است. عالوه بر این، دیدگاه این دو مفسر در باره شأن نزول آیه والیت نیز با یکدیگر 
 مقایسه شده است.

 . معرفی آیه والیت1

ُكُم  ِإنَّما: »آیه هُ  َوِلیُّ ذيَن  َو  َرُسوُلهُ  َو  اللَّ ذيَن  آَمُنوا الَّ الةَ  ُيقیُموَن  الَّ کاةَ  ُيْؤُتوَن  َو  الصَّ  (55: مائده)« راِکُعوَن  ُهْم  َو  الزَّ
کید می کند که ولّی شما خدا و رسولش و کسانی است که ایمان مشهور به آیه والیت است. خداوند در این آیه تأ

مزبور، بنابراین طبق آیه  .دهندزکات می در حالی که در رکوع هستنددارند و ها که نماز را بر پا میاند؛ همانآورده
و کسانی که مصداق پرداخت زکات در حال رکوع  والیتی که تنها برای خدا ثابت است، به اذن او برای پیامبر

که آیه والیت در شأن چه کسی نازل شده است؟ رسد و آن اینهستند، نیز ثابت است. در اینجا سؤاالتی به ذهن می
و کسانی که مصداق پرداخت زکات در حال رکوع هستند، چه نوع والیتی است؟  پیامبروالیتی که تنها برای خدا و 

 ؟ داردرکوع نماز است و یا معنای دیگری ، آیا مراد از رکوع در آیه
آیا این آیه در شأن شخص ها ابتدا الزم است شأن نزول آیه مورد بررسی قرار گیرد که برای پاسخ به این پرسش

 هستند؟ دهند، مصداق آنمیکه در حال رکوع زکات  انیمؤمنخاصی نازل شده است یا 



 . شأن نزول آیه والیت۲

سنت در تفسیر آیه والیت، شأن نزول آن است. از نظر شیعه این آیه در یکی از مواضع مورد اختالف میان شیعه و اهل
است. این حادثه در منابع نازل شده ، هنگامی که انگشتر خود را در رکوع نماز به فقیر صدقه داد شأن حضرت علی

ین حادثه که ا ینیسنت از صحابه و تابعین و گاهی با چندین طریق نقل شده است. از جمله صحابه و تابعشیعه و اهل
)طبرانی، ق( ۳۷عمار بن یاسر )م (،230 - 231/ 1: ۱۴۱۱)حسکانی، ق( ۳۲اند، عبارتند از: ابوذر غفاری )مرا نقل کرده

؛ ۲۰۹: )حسکانی، همانق( ۶۸، عبدالله بن عباس )م(293/ 2: 1404؛ سیوطی، 126/ 3: 1419 یر،؛ ابن کث218/ 6تا: بی
)طبری، عبدالله بن سالم  (،225 :)حسکانی، همانق( ۷۸جابر بن عبدالله )م ابن کثیر، همان(، ؛325/ 3: 1372طبرسی، 

سلمة بن  (،325/ 3: 1372؛ طبرسی، 559/ 3: 1383؛ طوسی، 186/ 6 :1412 )طبری،ق( ۱۰۴مجاهد )م (،208/ 3تا: بی
و عتبة بن  )طبری، همان؛ طوسی، همان؛ طبرسی، همان(ق( ۱۲۷سّدی )م (،1162/ 4: ۱۴۱۹حاتم، )ابن ابیق( ۱۲۱کهیل )م

  )ابن کثیر، همان(.ق( ۱۴۷حکیم )مابی
)ابن ق( ۱۱۱و عطیة بن سعد )م (5۶۱/ 1: ۱۴۲۲؛ ابن جوزی، ۸۱ /۴ :۱۴۲۲)ثعلبی، ق( ۶۸از ابن عباس )ماما در مقابل 

هنگامی که  آیه در شأن عبادة بن صامت نازل شده است :نقل شده( ۲۹۳/ 2: ۱۴۰۴؛ سیوطی، 116۳/ 4: ۱۴۱۹حاتم، ابی
ق( ۶۸از ابن عباس )م همچنینو مؤمنین راضی شد.  و به والیت خدا و رسول پیمانی با یهود بیزاری جستاز هم

؛ فخر رازی، 5۶۱/ 1: ۱۴۲۲؛ ابن جوزی، ۸۱/ 4: ۱۴۲۲)ثعلبی، شأن ابوبکر نازل شده است و عکرمه نقل شده که آیه در 
1420 :12 /382). 

 دیدگاه آلوسی

محمد . دلیل او این روایت از امام ، ابوبکر و عبادة بن صامت را قبول نداردآلوسی نزول آیه در شأن حضرت علی
ایم این آیه ما شنیده :ه است. از امام پرسیده شدشدزل نار نصاا ان ومهاجرن شأفرمود: آیه والیت در که است  باقر

 از جمله آنهاست. نازل شده است. امام فرمود: علی در شأن حضرت علی
ی فقت بیشترایه مودر آجمع  صیغهبا ر نصاو امهاجرین ن شأدر یه ول آنز ،طبق این روایت»گوید: آلوسی می

 .(335/ 3: 1415، لوسی)آ« دارد

 عالمه طباطبایی دیدگاه

روایات بسیاری از طریق امامیه و اهل سنت هست که همه داللت دارند بر اینکه این »عالمه طباطبایی معتقد است: 
این آیه متضمن حکم  پسوقتی که در نماز انگشتر خود را صدقه داد نازل شده است،  آیه در شأن حضرت علی

 (.8/ 6: 1417)طباطبایی، « خاصی هست و شامل عموم مردم نیست

 داوری ميان دیدگاه آلوسی و عالمه طباطبایی

از جمله: طبری در  ،، نقل شده استآیه در شأن علی نزولمبنی بر  متعددی. از طریق شیعه و سنی روایات ۱
ت نازل شده است وحرفی از صح ق( آورده که این آیه در شأن علی ۱۲۷ق( و سَدی )م۱۰۴مجاهد )م دو روایت از

حاکم حسکانی بیست و چهار روایت در این مورد از طرق (. 186/ 6: 1412 )طبری،یا عدم صحت روایات نزده است 



 

فخر رازی نزول آیه در  (.۲۴۷ - ۲۰۹/ 1: 1411)حسکانی، نکرده است  یمختلف بیان کرده و در مورد آنها اظهار نظر
را از ابن عباس و ابوذر نقل کرده است ولی با وارد کردن شبهاتی سعی در رد این دو روایت  ضرت علیح شأن
نقل  ابن کثیر نیز هفت روایت از طرق مختلف، مبنی بر نزول آیه در شأن علی (.383/ 12: 1420)فخر رازی، دارد 

لت افرادی که در سلسله سند ضعف سند و جها دلیلیک از این روایات صحیح نیست به هیچ :کرده و معتقد است
سیوطی نیز ده روایت آورده و در مورد آنها اظهار نظری نکرده است  .(۱۲۷ - ۱۲۶/ 3: 1419 )ابن کثیر،روایات هستند 

)بحرانی، بحرانی بیست و چهار روایت ، (۱۲۹ - ۱۲۸ :۱۴۱۰)کوفی، کوفی یازده روایت  .(۲۹۴ -293/ 2: 1404)سیوطی، 
 مبنی بر نزول آیه در شأن علی (۶۴۸ - ۶۴۳ /۱: ۱۴۱5 )حویزی،حویزی دوازده روایت و  (۳۲5 - ۳۱5/ 2: ۱۴۱5
 اند. به گفته عالمه طباطبایی: آورده

ده ی نادییپوشی شود و این همه ادله روااگر صحیح باشد از این همه روایاتی که درباره شأن نزول این آیه وارد شده چشم
چون وقتی با این همه روایات اطمینان پیدا نکنیم، چگونه  ؛تفسیر قرآن چشم پوشیدطور کلی از ه باید ب ،گرفته شود

ان دچار ... اگر انس آیات وارد شده است وثوق و اطمینان پیدا کنیم؟ یکیکتوانیم به یك یا دو روایتی که در تفسیر می
گیری و ها و خردهجایی برای اشکال . پسآور باشدقدر هست که اطمینانعناد و مبتال به لجاجت نباشد، روایات آن

  .(8/ 6: 1417)طباطبایی، تضعیف آنها نیست 
کند که خود دیگر را تقویت می بعضیهای نقل حدیث برخی زیادی و تعدد راه»طور که ابن تیمیه گفته: همان

 (.28 /18 :1421)ابن تیمیه، « کند؛ اگرچه راویان آن فاسق و فاجر باشندزمینه علم به آن را فراهم می
 نویسد: سیوطی نیز می

ن ایستاد بر علی ب :طبرانی در األوسط به سند خودش از عمار بن یاسر آورده که گفت« إّنما ولّیکم الله»قول خداوند: 
اهدی ن شآطالب فقیری در حالی که او در رکوع نماز مستحبی بود پس انگشترش را به او داد و آیه نازل شد و برای ابی

طالب رازق گفت: حدیث کرد ما را عبدالوهاب بن مجاهد از پدرش از ابن عباس که آیه در شأن علی بن ابیعبدال .است
حاتم از سلمة مردویه به طریق دیگری از ابن عباس مثل آن را نقل کرده و ابن جریر از مجاهد و ابن ابینازل شده و ابن

 (.۸۱ :تا)سیوطی، بی کندبعض دیگر را تقویت میاین شواهد از اند و بعضی بن کهیل مثل آن را نقل کرده
 (.75: 1374)اسکافی، داند می اسکافی از متکلمان معتزلی به صراحت نزول آیه والیت را درباره علی

کند: رود، در این باره نقل میسنت به شمار میدی اهلیهای مهم عقاکتاب قاضی ایجی در کتاب المواقف که از 
نازل شده است هنگامی که در رکوع نماز  اجماع دارند بر این که این آیه در باره علی  سرآمدمفسران برحسته و »

 (.359/ 8: 1325)ایجی، « انگشترش را به فقیر داد
انگشترش بعد از آنکه و  طالب بیادر حق علی بن  ،این آیه به اتفاق مفسران»نویسد: تفتازانی نیز در این باره می

ایشان « .برای حصر است به شهادت نقل و استعمال« إنما»از به سائل داد نازل شده است و کلمه در حال رکوع نمرا 
 (.270/ 5: 1409)تفتازانی، آورد هیچ مطلبی در رد این جمله نمی

طالب در حال رکوع انگشترش را به عنوان ن اتفاق نظر دارند که علی بن ابیامفسر»نوشته: اندلسی  ابن عطیه
 (.۲۰۸/ 2: ۱۴۲۲اندلسی، )ابن عطیه« صدقه به فقیر داد

: 1415)آلوسی، « نازل شده است معظم محدثین معتقدند آیه والیت در شأن علی»نویسد: خود آلوسی نیز می
3 /352.) 

ر با صیغه جمع در آیه موافقت بیشتری در شأن مهاجران و انصا گفته: نزول آیهکه . در جواب این سخن آلوسی ۲



، نیست الیتویه آمنحصر به ، باشده شدد اراده صیغه یک فراز آن حالیکه درصیغه جمع دن برربه کا :گوییممی ،دارد
 جمله: از  ،ستده ابور ما یک شخص منظو، افتهر رنها صیغه جمع به کادر آکه د دارد جوویاتی آن آقردر 

َها يا» الف.أ يُّ
َ
ذيَن  أ ِخُذوا ال آَمُنوا الَّ ي َتتَّ ُکْم  َو  َعُدوِّ ْوِلیاءَ  َعُدوَّ

َ
ِة  ِإَلْیِهْم  ُتْلُقوَن  أ وَن  ... ِباْلَمَودَّ ِة بِ  ِإَلْیِهْم  ُتِسرُّ  «اْلَمَودَّ

نها آبا  کهری[ طو ستى برمگیرید ]بهدوبه ن را تادشمنخوو دشمنمن ، دیدان آوردهیمااکسانىکه ای  ؛(۱)ممتحنه: 
 ،ستاجمع اینکه با  «لیهمإ»مرجع ضمیر  .مىکنید«ار ستى برقردوبطه ن راناآبا  ... ]شما[ پنهانى کنید ستىدور ظهاا
 شت.ی دامکاتبه سرم سالن اشمناو دست که با قریش ابىبلتعه ابن  حاطبو آن لی یک نفر بیشتر نیست و

َعزُّ  َلُیْخرَِجنَّ  اْلَمديَنِة  ِإَلى َرَجْعنا َلِئْن  َيُقوُلوَن »ب. 
َ
َذلَّ  ِمْنَها اْْل

َ
، یمدگر به مدینه برگرا»مىگویند:  ؛(8ن: )منافقو «... اْْل

بن  للَّهاین سخن عبدایم که قائل داریت صحیح روا ....« دهد کراخوون بیر نجارا از آتر نبوآن زست اکه عزّتمندتر آن قطعاً
 .ستائیس منافقین ر ،لسلو بن بىا

ذيَن »ج.  ْمواَلُهْم  ُيْنِفُقوَن  الَّ
َ
ْیِل  أ هارِ  َو  ِباللَّ ا النَّ ن نها ،و روزشب را  دخوالمواکسانىکه  ؛(۲۷۴ه: )بقر َعالِنَیة   َو  ِسرًّ

بوبکر ا ،هلسنتد ایت خوروایا بنا به و على ت حضرو او ست ایک نفر ره بادریه آین ا .مىکنند«ق نفارا اشکاو آ
 .(724/ 4: 1387ازی، شیررم مکا؛ 9/ 6: ۱۴۱۷، )طباطباییست ا

: ۱۳۷۲، طبرسی؛ 5۶۳/ 3: 1383، )طوسیمیکند د مفراراده لفظ جمع از  ،تعظیم فاعلر ند به منظواو. گاهی خد۳
را ینى ی دمتهااکراع نواگر اهد بفهماند امیخوو  (۴۲۷/ 4: ۱۳۸۷ازی، شیررم مکا؛ 393/ 2: ۱۳۷۷، جرجانی؛ ۳۲۶/ 3

ان یگردعملبر ص و خالن در ایشام اثر تقددر ا ،داردى مىنارزا مؤمناناز ست به بعضى االیت ونها از آکه یکى 
اب او بی مانند ثوابه ثوم نجااترغیب کند که سرر او کا بهدم را مردارد همچنین قصد  .(۱۰/ 6: ۱۴۱۷، )طباطباییست ا

ای جهن درچنادر باید  مؤمنانی خووهد که خلقدتوجه نیز و  (52/ 3: 1983: ابوالسعود، ۶۴۹/ 1: ۱۴۰۷ی، مخشر)زبرسند 
، مدآپیش ن یشاای انیکی برر کاز، نمال حادر گر اباشد که حتی ا سیدگی به فقرن و رحساو انیکی ی و عالقهمنداز 

 (.۶۴۹/ 1: ۱۴۰۷ی، مخشر)زند ازبه تأخیر نیندر را کاآن  شود،ت آن که تأخیر موجب فو به طوری
که قانونی کلی و عمومی بگذارند احد را اراده کنند و بین اینکه لفظ جمع را اطالق کنند و وفرق است بین این. ۴

در صورتی که مشمول آن قانون جز یک نقر کسی نباشد و جز بر یک نفر منطبق  ،و از آن به طور عموم خبر دهند
 .(۱۰/ 6: ۱۴۱۷، )طباطباییاولی است نه دومی  ،و آن نحوه اطالقی که در عرف سابقه ندارد نگردد
و یا حفظ ن شمنادنیرنگ ت از حضرآن صیانت و حفظ  عاملی میگوید: جهتی لدین موسوف ا. سید شر5

 (.۱۶۴ :۱۳۶۰، لدینف ا)شرست ه امدآبه صیغه جمع  «امنوآلذین اّ »، تحریفآن از صیانت قر
را نه تنها علما و مفسران  آید که روایات نزول آیه در شأن حضرت علیبا توجه به آنچه بیان شد به دست می

اند و تعدادی از آنها نیز نزول آیه در شأن آورده خود هایسنت نیز در کتاببلکه بسیاری از علما و مفسران اهل ،شیعه
طور که همان را قبول دارند و صرف به کار رفتن صیغه جمع دلیل بر رد این نظر نیست و اتفاقاً  حضرت علی

این وسیله مردم را به انجام کاری مثل کار ایشان ترغیب  ، باخواهدخداوند می ،اندکرده زمخشری و ابوالسعود بیان
 کند.



 

 «ولیّ». معنای ۳

دانند. می« دوست و یاری کننده»در آیه مورد بحث را با توجه به سیاق آیه به معنای « ولّی »سنت کلمه مفسران اهل
 نویسد: ترین دلیل بر ادعای خود را قرینه سیاق قرار داده و میداند و مهمکننده میرا یاریلی« و»آلوسی نیز مانند آنها 

برای کسی که خداوند چشم بصیرت او را گشوده  ، البتهرسدامری طبیعی به نظر می ،ملحق نمودن این آیه به آیات قبل
َها يا»این آیه یعنی:  از داند که سخن خداوند بعدمی انسان منصفیاست و هر  يُّ

َ
ِخُذوا ال آَمُنوا ذيَن الَّ  أ ذيَن  َتتَّ َخُذو  الَّ  ااتَّ

ذيَن  ِمَن  َلِعبا   َو  ُهُزوا   ديَنُكْم  وُتوا الَّ
ُ
اَر  َو  َقْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكتاَب  أ ْوِلیاءَ  اْلُكفَّ

َ
ُقوا َو  أ هَ  اتَّ انی که ای کس؛ ُمْؤِمنیَن  ُکْنُتْم  ِإْن  اللَّ

[ از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب اند ]چهریشخند و بازی گرفتهاید، کسانی را که دین شما را به ایمان آورده
حمل ولّی را بر امام  ،«شده و ]چه[ از کافران، دوستان ]خود[ مگیرید و اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید داده
اند بلکه خود انتخاب ننمودهو کفار را و نیز برخی از آنان، برخی دیگر را امام  اکس یهود و نصارپذیرد؛ زیرا هیچنمی

  (.3/335: 1415، لوسی)آاند عنوان یاوران و دوستان برگزیدهبه 
 گوید: داند و میرا والیت در تصرف می« ولی»عالمه طباطبایی معنای 

آید این است که والیت عبارت است از یك نحوه قربی که باعث آنچه از معانی والیت در موارد استعمالش به دست می
شود والیت و آیه مورد بحث، سیاقی دارد که از آن استفاده میشود و مجوز نوع خاصی از تصرف و مالکیِت تدبیر می

ت در یوالنسبت والیت را به همه نسبت داده است یعنی  کبه ی وننسبت به خدا و رسول و مؤمنین به یك معنا است، چ
ِذیَن آَمُنوا»مورد  به معنای والیت تشریعی است، چون اگر معنای والیت در این آیه  همانند والیت خدا و رسول ،«الَّ

ِذیَن آَمُنوا( غیر از معنای آن نسبت به خداوند بود، جا داشت کلمه والیت نسبت به  ذین»نسبت به )الَّ تا  تکرار شود «الَّ
گری هم به معنای خود استعمال شده باشد مؤید این مطلب این جمله از آیه بعدی است: والیت خدا به معنای خود و دی

ِه ُهُم اْلغاِلُبوَن » که در تحت از جهت این که مؤمنین و رسول خداکند بر ایناین جمله داللت می ؛ زیرا«َفِإنَّ ِحْزَب اللَّ
این والیت  . هرچندوالیت خود خداوند است والیت خدایند، حزب او هستند پس سنخ والیت هر دو یکی و از سنخ

)طباطبایی، باشد طور تبعیت و به اذن خدا میبه و حضرت علی  طور اصالت و برای رسول خدابرای خداوند، به
1417 :6 /14- 12.) 

 داوری ميان دیدگاه آلوسی و عالمه طباطبایی

 ،مراجعه و سپس کاربرد این واژه را در کالم برخی صحابههای عربی ابتدا به فرهنگ« ولی»برای به دست آوردن معنای 
 شود.سرپرستی امت اسالمی را به عهده گرفتند بررسی می مانند ابوبکر و عمر که بعد از پیامبر

 در فرهنگ عربی« ولی. »1

قرب و  ؛(365 /8: 1409 )فراهیدی،: صاحب نعمت ؛ ماننداندمعانی متعددی بیان کرده« ولی»شناسان برای لغت
کننده امور دیگری سرپرست و اداره ؛(672 :1372؛ فیومی، 6/141: 1404؛ ابن فارس، 2528/ 6: 1376)جوهری، نزدیکی 

 (.6/141: 1404، )ابن فارس
 گوید: راغب اصفهانی می

لفظ  نشود، اینیافت  ای که بین آن دو، چیزی که از جنس آنها نباشد، یا بیشتر به گونه یعنی فراهم آمدن دو چیز ولّی 
شود. والیت به کسر واو، به معنای یاری و استعاره آورده می ،اعتقاد و دوستی و برای نزدیکی از حیث مکان و نسبت

والیت به فتح واو، به معنای سرپرستی است. البته گفته شده است که حقیقت هر دو واژه به فتح و کسر واو همان 



 (.885 :1412)راغب اصفهانی،  سرپرستی است
 نویسد: ابن اثیر می

تند قی است که قائم به او هسیکه متولی امور عالم و خال باشدمیناصر است و گفته شده به معنای کسی  معنایبه  ولّی 
است و آن کسی است که مالک همه اشیاء و متصرف در آنها است و گویا والیت به کسر « والی»خداوند  یو از اسما

 .(227 /5: 1367)ابن اثیر، واو اشاره دارد به تدبیر امور و قدرت و انجام کاری 
 آمده است:  مجمع البحریندر 

ولی کسی است که دیگری را  .ستوا ولّی  ،به معنای حاکم است و هرکسی که امر فردی دیگری را به عهده دارد ولّی 
شود: فالنی ولی که گفته میمثل این ؛کندکند. ولی به معنای کسی است که تدبیر و اداره امور مییاری و همکاری می

ص گویند که حق مطالبه قصابه کسی می« خون ولّی » .زن است زمانی که قصد داشته باشد او را به عقد کسی دربیاورد
که گفت: بهترین ولی هستی  را داشته باشد. حاکم ولی امر رعیت است. از این معنا است کالم کمیت در حق علی

 (.455/ 1: 1375)طریحی،  کننده هستیو نزدیک ابعد از ولی و بهترین داروی تقو

  . در کالم خلفا۲

کسانی هستند که بعد از ایشان مسلمین با آنها بیعت کردند و آنها نیز رهبری امت  از پیامبر پس یمنظور از خلفا
 .(۷ - ۳۲ /۲۶: ۱۳۹5)کالنتری، اسالمی را بر عهده گرفتند 

  در کالم ابوبکر« ولی»کاربرد الف. 

إن »گفت: ابوبکر پس از رسیدن به خالفت برای مردم سخنرانی کرد و »نویسد: می ةو السیاس ةاالمامصاحب کتاب 
نبیا و للمؤمنین ولیًا ...فاختارونی علیهم والیًا ...؛ خداوند محمد را به عنوان پیامبر و سرپرست  الله بعث محمداً 

 (.21/ 1تا: )دینوری، بی «و پیشوای مؤمنان فرستاد ... پس مرا به سرپرستی بر گزیدند
دم سخنرانی کرد و پس از ثنای الهی گفت: هنگامی که ابوبکر به خالفت رسید برای مر»گوید: ابن کثیر می

ن کثیر، )اب« ؛ من ولی شما هستم اما بهترین شما نیستم و سند این حدیث صحیح استَوِلیُتُكْم َوَلْسُت ِبَخیرُِکْم »
1408 :5 /269.) 

 در کالم عمر« ولی»کاربردی ب. 

َى : »گفت و کردنویسد: عمر بعد از فوت ابوبکر در میان مردم سخنرانی می صحیح مسلمصاحب کتاب  ا ُتُوفِّ  َفَلمَّ
هِ  َنا َوِلىُّ َرسول َرُسوُل اللَّ

َ
ُبو َبْكٍر: أ

َ
هِ  َقاَل أ َنا َوِلىُّ َرُسوِل اللَّ

َ
ُبو َبْكٍر َوأ

َ
َى أ ؛ پس از َبْكرَوَوِلىُّ ابى ... ُثمَّ ُتُوفِّ

هستم ... پس از مرگ ابوبکر، من جانشین پیامبر و  ت: من جانشین رسول خداابوبکر گف وفات رسول خدا
 (.1377/ 3تا: )نیشابوری، بی «ابوبکر شدم

أال إنى قد »... گوید: عمر پس از رسیدن خود به خالفت در سخنرانی خود برای مردم مدینه گفت: طبری نیز می
گاه باشید من به عنوان ... ...؛  ولیُت علیكم  (.165/ 3: 1879)طبری،  «... امسرپرست برای شما گمارده شدهآ

لو أدرکت معاذ بن جبل ثم ولیتهقدمت »گفت:  ،کند: از عمر درباره جانشین سؤال شدابونعیم اصفهانی نقل می
را سرپرست  کردم اومی ک؛ )اگر معاذ بن جبل را در..«. علی ربی عز وجل فقال لی من ولیت علی أمه محمد



 

سر پرست قرار دادی؟  گفت چه کسی را برای امت محمدرفتم، میدادم، آنگاه که در نزد پروردگارم میمیقرار 
/ 1: 1405)اصفهانی، فه علما است یگفت معاذ بن جبل روز قیامت جلو طاگفتم: از بنده و نبی تو شنیدم که میمی

229.) 
باشد و بقیه معانی به نوعی با عربی، سرپرستی میهای در فرهنگ« ولی»قدر جامع معانی بیان شده برای واژه 

ای را برعهده بگیرد قطعًا یاور و دوستدار و صاحب چون کسی که سرپرستی فرد یا جامعه ؛این معنا ارتباط دارند
که خلفا برای اعالم حکومت خود از و به آنها نزدیک نیز خواهد بود و از این باشدمینعمت آن فرد یا افراد جامعه 

به ذهنشان « سرپرستی و رهبری»مردم آن عصر از این کلمه معنای که آید استفاده کردند به دست می« ولی»ژه وا
 کند: تأیید می ( رانظر عالمه طباطبایی)کرده است. و در خود آیه نیز شواهدی وجود دارد که این نظر خطور می

و فیروز آبادی  (39/ 1: 1404)ابن هشام، ابن هشام (، 209/ 2: 1422)ابن عطیه، طور که ابن عطیه همان« إّنما». واژه ۱
اند برای حصر حقیقی و مطلق است، یعنی خدا ولّی شماست و چون والیت ح کردهیتصر (1177 :1415)فیروز آیادی، 

خاص و انحصاری نصرت، محبت و... به خدا اختصاص ندارد و عام است، باید مراد از والیت در آیه نیز والیت 
نه والیت عام )نصرت، محبت و ... (. والیت به معنای محبت و نصرت،  ،باشد که همان رهبری و سرپرستی است

گیرد و عمومی است و همه مؤمنان را در برمی (71)توبه:  «المؤمنوَن و المؤمناُت بعُضُهم َاوِلیاُء بعض»طبق آیه: 
: 1374؛ مکارم شیرازی، 326/ 3: 1372؛ طبرسی، 560/ 3: 1383طوسی، )و گروهی خاص از مؤمنان نیست  ویژه رسول

 (.115 /23 :1390؛ جوادی آملی، 402/ 4: 1369طیب،  ؛429/ 4
و مؤمنانی خاص ثابت است. بدون شک  سویه است که برای خدا، پیامبر. والیت مطرح شده در آیه، یک۲

چنین والیتی غیر از والیِت نصرت و محبت است؛ چرا که والیِت نصرت و محبت، والیتی دو سویه و همگانی است 
 (.116 - 115/ 23: 1390)جوادی آملی، 

گونه که و مؤمنان خاص والیت را جعل کرده است و همان . خداوند که والیت باالستقالل دارد، برای پیامبر۳
و مؤمنان مخصوص را نیز ولّی و سرپرست و دیگران را فرمانبر قرار داده  خودش ولّی و سرپرست است، پیامبر

و مؤمنان خاص خصوصیتی نداشتند تا خدا آنها  است. چنین والیتی به معنای نصرت و محبت نیست؛ زیرا پیامبر
و مؤمنان  اوند در مخاطبان )کم( داخل نیست، پیامبرطور که خدپس همان .کننده قرار دهدرا دوستدار و یاری

 (. همان)خاص نیز در آن داخل نیستند 
کند داوری ناروا خطور میرا ندارد. آنچه از این آیه به ذهن سالم و منزه از پیش« سباق»هرگز ارزش « سیاق» .۴

ُکم ...»است نه دوسویه و متقابل و بین  یسووالیت یک سویه و سرپرستی است و د آن والیت یککه مفا «إّنما ولیُّ
که تعبیری از والیت دوسویه )والیت محبت و نصرت( است،  «المؤمنون و المؤمناُت بعُضُهم اولیاُء بعض»بین 

که در خود آیات شاهدی بر عدم وحدت سیاق وجود دارد، چون در عالوه بر این(. 117 :)همانفرق اساسی است 
 (.124 :)همانهای قبلی و بعدی، واژه )اولیاء( جمع است؛ ولی در این آیه، )ولّی( مفرد است آیه

ای در شأن نزول خود، نص است . بهترین روش برای اخذ ظهور هر آیه توجه به شأن نزول آن است؛ زیرا هر آیه5
اجماع  ،أن نزول آیه بیان کردیمطور که در شهمان (.124 :)همانو در خارج از آن ظاهر و نص بر ظاهر مقدم است 

 نص است.  پس نزول آیه در شأن علی  .نازل شده است وجود دارد که این آیه در شأن علی 



ِه ُهُم اْلغاِلُبون»در آیه: « حزب». واژه ۶ ذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَّ َه َو َرُسوَلُه َو الَّ که  (56)مائده: « َو َمْن يَتَولَّ اللَّ
پیروزی یک حزب به معنای غلبه و پیروزی آنها در یک  .به معنای جمعیت متشکل است ،همراه با آیه والیت نازل شده

والیت  ،شود که والیت مطرح شده در آیه مورد بحثبنابراین از این آیه استفاده می .حرکت و جهش اجتماعی است
سی که حکومت خدا و پیامبر و حکومت کسانی که ایمان ک»شود: معنای آیه چنین می . پسسیاسی و حکومتی است

 (.81 :1387)مکارم شیرازی، « اند و .... را بپذیرد، چنین حزب و جمعیتی پیروز استآورده
. آیه مورد بحث اتفاقًا تناسب با آیات گذشته و آینده دارد؛ زیرا در آنها سخن از والیت به معنای یاری و نصرت و در ۷

باشد و شکی نیست که شخص ولی و سرپرست و متصرف، ی رهبری و تصرف میان از والیت به معنآیه مورد بحث سخ
ارم شیرازی، )مکیار و یاور بودن یکی از شئونات والیت مطلقه است  :یار و یاور پیروان خویش نیز خواهد بود. به عبارت دیگر

1374 :4 /432.) 
شود، سپس به امر از قرآن به مناسبت سببی خاص نازل میای . برخی محققان اهل سنت بر آنند که گاه آیه۸

در کنار آیاتی که سبب نزول دیگری دارند قرار گرفته تا در این صورت عالوه بر این که سبب نزول  رسول خدا
 مستقل خود را دارند، با نظم و سیاق آیات قبل و سبب نزول آن نیز تناسب داشته و با مضمون آن سازگار باشند. زرکشی

 نویسد: می
و قد تنزل اآلیات علی األسباب خاصه، و توضع کّل واحده منها مع ما یناسبها من اآلی رعایة لنظم القرآن و حسن 

شود و هر یک از آنها در کنار آیات دیگری که از نظر مضمون با السیاق؛ گاهی آیاتی به دنبال اسباب خاصی نازل می
مانند آیه ادای امانات در سوره نساء  ،سیاق آیات و سور قرآن رعایت شده باشدگیرد، تا نظم و آن مناسب است قرار می

به کلیددار آن نازل شده، ولی در کنار آیاتی درباره کعب بن اشرف یهودی  ( که درباره رد کلید کعبه توسط پیامبر5۸)
؛ سیوطی، ۱۱۹/ 1: ۱۴۱۰ )زرکشی،قرار گرفته است  و همسویی وی با مشرکان مکه بعد از جنگ بدر علیه پیامبر

۱۴۲۱ :1 /۱۲5).  
ها سخن درست و قابل دفاعی این دیدگاه در باب روایات سبب نزول و رعایت پیوستگی نظم آیات درون سوره

 های قرآن جمع کرد.توان میان روایات سبب نزول و نظم آیات بسیاری از سورهاست و با این مبنا می
های عربی سرپرستی در فرهنگ« ولّی »جامع معانی بیان شده برای واژه  که قدربا توجه به این شواهد و این

توان به دست می ،کرده استباشد و مردم عصر نزول نیز از این کلمه معنای ولّی و سرپرستی به ذهنشان خطور میمی
 نه محبت و نصرت.  ،باشداولی به تصرف و سرپرستی می« ولّی »ی معناآورد که 

 «رکوع». معنای ۴

سنت . از نظر مفسران اهلاست« رکوع»سنت در تفسیر آیه، معنای واژه مورد اختالف میان شیعه و اهلدیگر از یکی از 
 باشد: معنای زیر می جیکی از پنبه رکوع 
/ 2: ۱۴۱۸؛ بیضاوی، ۲۰۹/ 2: ۱۴۲۲؛ ابن عطیه، 1/۶۴۹: ۱۴۰۷)زمخشری، . به معنای رکوع در نماز یا رکوع حسی ۱
۱۳۳.) 

 (.۲۰۹/ 2: ۱۴۲۲)ابن عطیه، . به معنای نماز ۲
 :1419؛ ابن کثیر، ۱۳۳/ 2: ۱۴۱۸؛ بیضاوی، 38۲/ 12: 1420؛ فخررازی، ۶۴۹/ 1: ۱۴۰۷)زمخشری، . به معنای خضوع ۳



 

  .(۱۳۸/ 5 :1420 ؛ ابن عاشور،۱۷۴ /4: 1418 ؛ قاسمی،۳۰۱/ 4: ۱۴۲۰ابوحیان،  ؛۱۲۷ /۳
 .(۱۳۸/ 5: 1420؛ ابن عاشور، ۳۰۱/ 4: ۱۴۲۰، )ابوحیان. به معنای نماز مستحبی ۴
 (.۱۴۴ /6: 1420)مراغی، . به معنای ایمان 5

اینکه صدقه،  مورد آیه در: »نویسدمعنای سوم را ترجیح داده و پذیرفته است. وی می ،از میان معانی فوق آلوسی
نه به  ،معنای خشوع و فروتنی باشداست رکوع به  جایز ؛ زیرانیستکننده و تصریحدر حال رکوع نماز واقع شده نص 

 که خداونداست، همچنان هشد دهبر رکا به نیز آنقر درا معن همینمعنای معروف در عرف اهل شرع و گاهی به 
َيُم  يا»: فرموده ِك  اْقُنتي َمْر بِّ اِکعیَن  َمَع  اْرَکعي َو  اْسُجدي َو  ِلَر که  ییشریعتهاِز نماا در یرز ؛(43ان: عمر)آل «الرَّ

 «و َخرَّ راکعا  »و همچنین قول خداوند که فرمود: ست ده انبوز نمان کااز اریکی ع جماابه ع کورند دما بواز پیش 
و حمل رکوع در آیه بر غیر معنای شرعی بعیدتر از  (48ت: )مرسال «َيْرَکُعوَن  ال اْرَکُعوا َلُهُم  قیَل  ِإذا َو »و:  (24)ص: 

اما عالمه طباطبایی رکوع را به رکوع در نماز  (.3/336: 1415وسی، ل)آ« نیستحمل زکات مقرون به نماز بر صدقه 
 نویسد: و می تفسیر کرده

ای که پشتش خوردهلذا به پیرمرد سال .ای در انسان است و آن عبارت است از خمیدگیدر لغت هیأت مخصوصه رکوع
است از هیأت مخصوصی در عبادت؛ و این  عرف شرع عبارت در گویند شیخ راکع، یعنی پیر خمیده وخمیده، می

سازد. چیزی که هست در اسالم رکوع در رکوع در حقیقت حالت خضوع و ذلت آدمی را در برابر خداوند مجسم می
و چون در رکوع معنای  غیر نماز حتی برای خداوند مشروع نیست، به خالف سجود که در غیر نماز هم مشروع است

طور استعاره در مطلق خشوع و تذلل و فقری که عادتا خالی از ه همین کلمه را ب خشوع و اظهار ذلت هست گاهی
فالنی برای فالن رکوع کرد، یعنی خود را کوچك نمود و لو خم  :گویندبرند، مثاًل میکار میه ذلت در برابر غیر نیست ب

 (.9/ 6: 1417)طباطبایی، نشده باشد 

 یداوری ميان دیدگاه آلوسی و عالمه طباطبای

و سپس در آیات قرآن بررسی  های عربیابتدا معنای آن در فرهنگ« راکعون»برای به دست آوردن معنای حقیقی واژه 
 شود. می

 در فرهنگ عربی« رکوع»بررسی معنای . 1

، چه زانوهایش به همین که سر فرود آورد، صورت پایین آیدهر چیزی که به »نویسد: می العین. صاحب الف
 (.200/ 1: 1410)فراهیدی، « رکوع کرده است ، گویندنرسدزمین برسد یا 

راکع کسی است که بر روی صورتش به زمین بیفتد و از این باب است رکوع در نماز و »گوید: میب. ابن درید 
 (.770/ 2: 1987)ابن درید، « گودال در زمین را گویند« رکعه»

شخصی خم و دوال شود، به طور کلی عرب هر چیز  هنگامی گویند که« رکع الرجل»د: نویسمیابن فارس  .ج
 (.434/ 2: 1404)ابن فارس، گردد خواند. رکوع در نماز نیز به همین معنا برمی« راکع»ای را خمیده

اما رکوع، عبارت است از این که نمازگزار بعد از فراغت از قرائت و ایستادن خم شود به طوری که »گوید: مید. ازهری 
افزاید: هر چیزی که به صورت به زمین افتد و زانویش به زمین رسد، و یا سرش پشتش هموار شود. او میدر حالت رکوع 

د راکع پرستیرا خم کند بدون آن که زانویش به زمین برسد، او راکع است. در جاهلیت، عرب هر فرد حنیف را که بت نمی



 (.۲۰۳/ 1: ۱۴۲۱)ازهری، « افتاد دا خم شد و به زمین، یعنی او در برابر خ«رکع الی الّله»گفتند: نامید و میمی
 )زمخشری،« نامد« راکع»عرب هر فردی را که به خدای تعالی ایمان آورد و بت نپرستد ». زمخشری نیز گوید: ه

۱۹۷۹ :1 /۳۸۱). 
شدن، پایین آوردن و خم  و مشتقاتش در معانی سر« رکوع»آید که کلمه از مجموع این کاربردها به دست می

خضوع و تواضع و فروتنی، ایمان به خدا و بت پرست نبودن به کار رفته است. بنابراین عرب جاهلی با این معنای 
بعد با توجه به اینکه  :توان گفترکوع یعنی سر فرودآوردن و خم شدن به عنوان عبادت آشنا بوده است. همچنین می

کی از مظاهر عمومی دین شده بود و هر مسلمانی وظیفه داشته که نماز به عنوان ی از ظهور اسالم و هجرت پیامبر
دست کم روزی پنج بار و در هفده رکعت آن را به جا آورد، یعنی روزانه هفده بار در برابر خدای تعالی رکوع کند، 

ان های پس از آنان واژه رکوع در معنای ظاهری رکوع در نماز که همبنابراین در عرف مسلمانان و صحابه و نسل
سرفرود آوردن و خم شدن است آن چنان شهرت یافته که به مثابه حقیقت در این معنا شده است. نتیجه این تحلیل و 

های پس از آنان کلمه رکوع به کار رفته باشد، خواه در نظر آن است که هرجا در عبارتی از صحابه و تابعان و نسل
از معانی رکوع وجود نداشته باشد، باید به همان معنای رایج و مشهور و ای دال بر یکی قرینهنیز و  آنیا غیر  تفسیر آیه

به عبارت  .، تفسیر شود(همان معنای ظاهری و خم شدن در نماز)شناخته شده و متبادر به ذهن مردم آن عصر 
ای آمده باشد و آن شخص قرینه« رکوع»اگر در سخنی از صحابه و تابعان در شرح یکی از آیات قرآن، واژه  :ترروشن

، در این صورت مقصود وی همین شودمقصود او را روشن  تاروشن دال بر یکی از معانی مجازی رکوع به کار نبرد 
ینی، )طیب حسین معنای رکوع در نماز تفسیر کرد. معنای شرعی رکوع است و باید آن واژه رکوع را در کالم آنان بر هم

 .(20 - 1 /۲ :۱۳۹۷محمود، 

 در قرآن« رکوع»بررسی معنای. ۲

« َو ِإذا قیَل َلُهُم اْرَکُعوا ال َيْرَکُعوَن »های مکی: در سوره جملهبار در قرآن آمده است. از  سیزدهبا مشتقاتش « رکع»واژه 
 اند: ه را به معانی زیر تفسیر کردهمفسران رکوع در این آی .(۴۸)مرسالت: 

نسبت به  . به معنای خشوع و تواضع۴ ؛. به معنای سجده۳ ؛. به معنای رکوع معروف۲ ؛به معنای نماز . مجازاً ۱
با توجه به سیاق و زمان نزول سوره  (۱5۶/ 20: ۱۴۱۷؛ طباطبایی، ۶۸۲/ 4: ۱۴۰۷)زمخشری، وحی و پیروی از دین پیامبر 
در رتبه سی و سوم قرار دارد، معنای چهارم ترجیح دارد؛ زیرا نماز  ،ترتیب نزولمربوط  مرسالت، که مطابق روایات

های نخست واجب نبود و تقریبًا در حدود سال دهم بعثت، واجب شده است، بنابراین در زمان در اسالم در سال
لزامی برای مخاطبان، اعم از مسلمانان ومشرکان به سه معنای نخست نبوده است، تا خدای گونه انزول سوره هیچ

 شدت مذمت کند.  آن به تعالی مشرکان را در ترک
ه و َخرَّ راکعا  و اناَب غفاست»در آیه:  بَّ به « راکعاً »که قرینه روشنی است دال بر این« خرَّ »کلمه  ،(۲۴)ص: « َفَر ر

 های مکی قرآن است. است. به هر روی سوره ص نیز از سوره معنای به سجده افتادن
 مورد به ترتیب نزول بر اساس روایت عطا از ابن عباس چنین است:  هشتآیه دیگر مدنی است که این  هشت

اِکعیَن » - کاَة َو اْرَکُعوا َمَع الرَّ الَة َو آُتوا الزَّ قیُموا الصَّ
َ
همان رکوع « رکوع»در این آیه مقصود از  .(۴۳)بقره: « َو أ

اسرائیل است و از آن جا که یهودیان در نمازشان رکوع به جا چون آیه در سیاق آیات خطاب به بنی ؛در نماز است شرعی



 

؛ طبرسی، ۱۳۳/ 1: ۱۴۰۷)زمخشری، رکوع کنید  (مسلمانان)آوردند، به آنان دستور داده شده است که با رکوع کنندگان نمی
مجازًا به معنای نماز بوده و آیه را « رکوع»اند که با این حال مفسران احتمال داده .(۱۳۷/ 1: ۱۴۲۲؛ ابن عطیه، ۲۱۴/ 1: ۱۳۷۲

: ۱۴۲۰)طبرسی، همان؛ ابوحیان، اند بعضی نیز آن را به معنای خضوع و انقیاد تفسیر کرده .اندترغیب به نماز جماعت دانسته
حمل هر سه معنا بر آیه شریفه جایز است، ولی شاهد  ،مطابق مبنایی که قباًل بیان شد .(۱5۱ /1: ۱۴۱۹؛ ابن کثیر، ۲۹۲/ 1

بر ترجیح رکوع شرعی در نماز آن است که این آیه مستند این حکم فقهی است که فقها اتفاق نظر دارند که در نماز 
 جماعت، در صورتی که مأموم رکوع امام جماعت را درک کند یک رکعت از نماز را درک کرده است. 

ُجودِ  َو َعِهْدنا ِإلى» - ِع السُّ کَّ اِئفیَن َو اْلعاِکفیَن َو الرُّ را َبْیِتَى ِللطَّ ْن َطهِّ
َ
 .(۱۲5)بقره: « ِإْبراهیَم َو ِإْسماعیَل أ

اِکعیَن » - ِک َو اْسُجدی َو اْرَکعى َمَع الرَّ بِّ َيُم اْقُنتى ِلَر  .(۴۳عمران:  )آل« يا َمْر
اِئفیَن َو اْلقاِئمیَن » - ْر َبْیِتَى ِللطَّ ُجودِ  َو َطهِّ ِع السُّ کَّ  .(۲۶)حج: « َو الرُّ
ُكْم ُتْفِلُحوَن » - ُكْم َو اْفَعُلوا اْلَخْیَر َلَعلَّ بَّ ذيَن آَمُنوا اْرَکُعوا َو اْسُجُدوا َو اْعُبُدوا َر َها الَّ يُّ

َ
 .(۷۷)حج: « يا أ

اِر » - اُء َعَلى اْلُكفَّ ِشدَّ
َ
ذيَن َمَعُه أ ِه َو الَّ ٌد َرُسوُل اللَّ دا  ُمَحمَّ عا  ُسجَّ  .(۲۹)فتح: « ُرَحماُء َبْیَنُهْم َتراُهْم ُرکَّ

اُهوَن َع » - اِجُدوَن اْلِْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو النَّ اِکُعوَن السَّ اِئُحوَن الرَّ اِئُبوَن اْلعاِبُدوَن اْلحاِمُدوَن السَّ ِر ِن اْلُمْنكَ التَّ
ِر  ِه َو َبشِّ  .(۱۱۲)توبه:  «اْلُمْؤِمنیَن َو اْلحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَّ

مقصود  ،نشینیهم رسد به قرینه این تقابل ودر کنار سجده آمده است، که به نظر می« رکوع»آیه آخر واژه  ششدر 
در قرآن در دوران مدینه دچار تحول معنا « رکوع»مفهوم  پس .رکوع شرعی در نماز است از رکوع در آن آیات همان

ن )سوره مرسالت( و سجده )سوره ص( در دوره مکه به معنای حقیقی خم شدن و رکوع ایما شده است، و از معنای
 کردن در نماز به منظور عبادت خدا و نهایت خضوع و تسلیم در برابر او تحول یافته است. 

الَة َو ُيْؤتُ » - ذيَن ُيقیُموَن الصَّ ذيَن آَمُنوا الَّ ُه َو َرُسوُلُه َو الَّ ُكُم اللَّ کاَة َو ُهْم راِکُعوَن ِإنَّما َوِلیُّ . (55)مائده:  «وَن الزَّ
رکوع ظاهری، خضوع، نماز، نماز مستحبی، و )سنت در باره معنای رکوع در این آیه گذشت: سخن مفسران اهل

 :. از میان این معانی به دالیل ذیل معنای رکوع ظاهری، نسبت به سایر معانی ترجیح دارد(ایمان
تر آن است در دوره مدینه قرینه است که هرگاه در یک مورد دچار تردید شویم شایسته« رکوع»تحول معنای واژه :اوال  

که  شوندواژه به آن معنا تفسیر می که آن یک مورد را نیز به همان معنایی تفسیر کنیم که سایر آیات مدنی مشتمل بر این
 معنای ظاهری رکوع در نماز است.  همان

فسیر رکوع به رکوع ظاهری نماز، در درون خود با معانی خضوع و ایمان قابل جمع است؛ زیرا کسی که ت :ثانیا  
در رکوع نماز زکات بپردازد داری خضوع و ایمان هم هست، در حالی که اگر در حال ایمان یا خضوع زکات دهد الزم 

 نیست در حال رکوع نماز باشد؛ 
در این آیه شریفه قابل تفسیر به معنای « رکوع» ،اندیقین به صراحت یا به اشاره گفتهطور که بیشتر مفسران فرهمان :ثالثا  

رکوع ظاهری است، اما تفسیر آن به خضوع منهای رکوع ظاهری مورد انکار گروهی از مفسران به ویژه مفسران متقدم 
  ؛(۱۳۹۷)طیب حسینی، ن( است ی)صحابه و تابع

در این آیه بر معنای حسی و ظاهری آن، روایات فراوانی است که نزول « رکوع»قرینه دیگر بر ترجیح حمل  :رابعا  
: ۱۴۰۴ن عطیه، همان؛ سیوطی، با ؛؛ زمخشری، همان۱۸۶/ 6: ۱۴۱۲)طبری،  انددانسته این آیه را در شأن حضزت علی



 (.۶۴۳/ 1: ۱۴۱5؛ حویزی، 2/۲۹۳

 نتيجه

 یطور که تمام مفسران و علماهمان -آید که این آیه بیان شده در تفسیر آیه والیت به دست میهای از مقایسه دیدگاه
همچنین  شده است. نازل در شأن حضرت علی -اند سنت تصریح نمودهاهل یشیعه و جمعی از مفسران و علما

باشد و مردم عصر ، سرپرستی میهای عربیدر فرهنگ« ولی»قدر جامع معانی بیان شده برای واژه  توجه به اینکه با
که والیت مطرح با توجه به این و نیز کردهبه ذهنشان خطور می« سرپرستی و رهبری»نزول نیز از این کلمه معنای 

توان والیت در آیه را به معنای سرپرستی می ،باشد که یک سویه استوالیتی خاص و انحصاری می ،شده در آیه
ای در مورد معنای رکوع نیز یا باید گفت خضوع معنای مجازی رکوع است که نیاز به قرینه دارد و در آیه قرینه دانست.

کم روزانه هفده دست که چون بعد از اسالم نماز از واجبات شده و هر مسلمانی بایدبر این معنا وجود ندارد و یا این
مسلمانان رکوع در معنای ظاهری یعنی رکوع در نماز به مثابه حقیقت بار در برابر خداوند رکوع کند، بنابراین در عرف 

ای دال بر یکی از معانی رکوع وجود نداشته باشد، باید به همان معنای در این معنا شده است. پس هرکجا قرینه
 ،باشداز میکه معنای رکوع در آیات مدنی، رکوع در نم، تفسیر شود. همچنین با توجه به این(رکوع در نماز)مشهور 

رکوع در نماز بدانیم و این معنا از رکوع، در درون خود با  شایسته است که رکوع در آیه والیت را نیز به همان معنای
 معانی خضوع و ایمان قابل جمع است.

 



 

 نوشتپی

 ........................................................................................................  
اثر ابراهیم کالنتری و محمدرضا عبدالله پور چاپ شده در فصلنامه علمی  ،. بررسی تطبیقی آیه والیت در تفاسیر فریقین۱از جمله: 

سنت بر تفاسیر شیعه ذیل آیه تحلیلی شبهاتی را که مفسران اهل -. نویسنده با روش استنادی ۲۶پژوهشی مطالعات تفسیری شماره  -
در آیه والیت از منظر فریقین اثر دکتر « رکوع»ز خوانی معنای . با۲ اند را بیان و به دفاع از دیدگاه مفسران شیعه پرداخته است.وارد کرده

به چاپ رسیده است. نویسنده بعد  ۲های تفسیر تطبیقی شماره پژوهشی پژوهش -سید محمود طیب حسینی که در دو فصلنامه علمی 
ده که بررسی کرده و به این نتیجه رسی از نقد دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت، واژه رکوع را بر اساس سیر تاریخی و ترتیب نزول آیات

 رکوع یک معنای تنزیلی دارد که همان رکوع ظاهری است و یک معنای باطنی دارد و آن خضوع است.
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