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پژوهشهای اجتماعی اسالمی

سه خرده گفتمان درعرصة اجتماعی جامعة مرتبط با صدر اسالم شکل گرفت:
گفتمان «والیت»« ،خالفت» و «سلطنت» ،که هر سه لباس اسالم را به تن داشته
و در تالش بودند تا باا نددیاک کاردن دا هاای شاناور اساالمی زار شهاای
اسالمی) به دا مرکدی گفتمان خویش ،ذهنیت جمعای اجتماار را باه دسات
آورند .طبعا هر یک ا این سه گفتمان بارای وصاو باه ایان م ا  ،ناچاار باه
تعریف دا های شناور منطبق با دا مرکدی گفتمان خاویش بودناد .هماناان
که جابه جایی معروف و منکر در جامعه ،ناشی ا تعریفی است ا ایان دو کاه
معروف را منکار جلاوه داده و منکار را معاروف .ا آنهاا کاه گفتماان پیاامبر

 

 

ِساِولِِِهِ زمائاده،)55/
اِكِمِِِاِِلِِوِِرِ ِ
ِما ِِوِِلِ ِيِ
اسالم « ،والیت» باوده اسات :إِنِ ِ
نوشتار پیشرو به دنبا پاسخ به این سؤا اصلی است که« :گفتمان والیت چه
تعریفی ا دا های شناور ارائه داده اسات کاه توساط عادهای پذیرفتاه نشاد و
منهر به تولید دو گفتمان خالفت و سلطنت گردید؟» .برای پاسخ به این سؤا
تخاص گفتمان والیی حسین بن علی و گفتمان سلطنتی یدیاد ،باه عناوان
مطالعة موردی ،تحت بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی  :تحلیال گفتماان ،دا  ،والیات ،گفتماان حساینی ،گفتماان
یدیدی.

بیان مسأله

بهِعنِابیِ ِ ِِ ِِ ِ
عبدال
ِِِِِِ ِِ ِ ِِِِ
لِکلينیِفیِکت
قِِ ِِِِِِ ِِِ

رةِالحسينِ
حولِطريقةِزيِِِ ِِِِِ ِ ِِ
ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ

ِقاِِلِِِ «ِإ ِذَاَِِ

ِِتَِِْيْتِِ
كِقَِدِِْأِِْقَِ ِْمْتِِالِِصََِّّالِةََِِِوِِآ
ِِِِِشِْهِْدِِأِِنِ ِ
لِِ...أ
ِْعنِْْدِِِرِِأسِهِِفَِقَِِ ِِ
ِِِِِجِِْْلسِِْ ِ
ْتِِقَبِْرَِِِالِْْحِسِيِْْنِِِ...ا
ِأِتَِْي ِ
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ْتِِِالِْ ِكتََِِبِِحِقِِ
ِِِرِسِوِلََِِِوِِتَِلَِوِْ ِ
ْتِال
ِِِِِب ِْع ِ
نِِِالِْ ِْمنِْكََِرِِِوِِات
ِوِنََِِهيِْْتِِِعِ ِ
وفِ ِ
َِوِأِِمِرِْْتِِِِب ِلِْْمِعِْْرِ ِ ِ
ِِالزِ ِکََِ ِةَِ ِ
 »...زکلینای،
حاقِِِم ِعاكِِِوِِإِلَِْيْاكِِِِِ
ِِعِكِِِجِ ِها ِ ِدِِوِِِأنِِِِالِْ ِ
ِِِِِشِْهِْدِِأِِنِِاِِلِْْجِهِ ِدِِم
الوِتِهِِِ...أ
تِ ِ
1401ق ،ج )514 ،4؛ شیخ کلینی در کتاب خویش در مورد طریقة یارت حسین
بن علی ا امام صادق آورده است که فرمود :هنگامی که به یارت مدار
حسین رفتی  ...سمت رأس ایشان بنشین و بگو  ...ش ادت مىده که تو نما
را بپاداشته و کات را ادا نموده و به معروف امر و ا منکر ن ى فرماوده و رساو
را متابعت کرده و کتااب خادا را آن طاور کاه شایساته اسات تاالوت نماودی و
ش ادت میده ج اد در معیت تو ج اد است و حق با تو و به سوی تو است.
این عبارات گویای اعتقاد شیعه در مورد علت و فلسفة ن ضت گفتمانی حسین
بن علی است .لکن تمام دا های مذکور زنما  ،کات ،امر به معروف و ن ی
ا منکر و ج اد) در متن یارت ،مواردی نبودند که در جامعة متخاص با گفتمان
حسینی انهام نشوند .یعنی آن ا نید نما میخواندند ،کات میدادناد و قائال
به امر به معروف و ن ی ا منکر بودند ،داعیة حقطلبی داشتند و با حکا ج ااد و
ةِالی اهلل به جنگ علیه حسین بان علای
قرِب ِِ

بپاا خاساتند؛ چناان کاه علای بان

حسین

ِِالِِ
َّاةِک
اه ِِِِا ِ َِّم ِ
َِْ ِ
ِِْانِِْ ِ
َِِِهِمِِْم
نید فرمودهاند« :ثََِالثِِوِنَِِأَِِِْلْفِِرِجِلٍِِيٍِِزِْْعِمِوِنَِِأن

جلِِبِدِمِهِ» زصدوق1400 ،ق)462 ،؛ سى هدار نفر کاه گماان
َىِالِِِعِزِِِوِ ِ
يِتَِقََِرِبِِإِلَِ ِِِ
مىکردند ا این امّّتند گرداگرد او را گرفتند ،هر کدام با خون او به خداى عاد و
جل تقرب مىجست.
ایاان تضاااد گااواه باار وجااود دا هااای شااناوری بااین دو گفتمااان متخاصاا
حسینی و یدیدی است که هر یک تعریف خاص خود را ا آن دا هاا ارائاه
میدادند؛ چنان که وقتی حسین بن علی برای ادای نماا ه ار ا ساپاه کوفاه
تقبلِمناِكِ»؛ حصاین بان نمیار
ِِِِِِ ِِِِِ ِِِ
ِِِإنه
لِلهِالحصينِبنِنميِِر ِ
م لت خواست« ،فقِِِ ِِِ ِِِِ ِ ِِ ِِِ ِِِ
الةِزعم ِِ
تِ
تقبلِالص ِِِ ِ ِ ِ
لِلهِحبيبِبنِمظِِ َِرِِِِ ِِِِ ِِِِ ِ
ِِِ ِِِ ِِ ِِِ ِِِ ِِِ
گفت :نما ا شما پذیرفته نیست« ،فق
ِِِِِِختِِِرِِ؟ِ!»؛ حبیا
ِ،وِتقبلِمنكِي
الِِ ِِِِِ ِِِِ
رسولِ ِ
منِآلِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِِِ ِِ

بان مهااهر در پاساخ او گفات:
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در تقابل با گفتمان سلطنت

پذیرفته نشود و نماا تاو ای احماق
گمان میکنی که نما ا آ رسو خدا
نادان پذیرفته است؟ زخوار می ،بیتا ،ج .)20 ،2لذا این که «گفتمان حسینی چاه
تعریفی ا دا های شناور داشته که منهر به شکلگیاری چناین ن ضات گفتماانی
بالمشابهِ تاریخ شده است؟» ،سؤالی است که ایان تحقیاق باه دنباا پاساخ باه آن
است.
فرض در پاسخ به این سؤا « ،اعتقاد گفتمان حسینی به ار شمندی و مقبولیت
دا های شناور اسالم به شرط اقرار مسلمان به والیات نبای یاا وصای و تبعیات ا
وی» است که مورد قبو گفتمان حاک قرار نگرفت و ا این رو در حاذف ایان
محور کمر همت بست.
ضرورت پاسخ به این سؤا  ،وصو مسالمان باه ماالن سانهش کردارهاای
خویش است ،تا دریابد دا های شناور اسالمی ،که در ندگی خاویش عامال باه
آن است ،منطبق با چه گفتمانی است .گفتمان حسینی یا یددی؟
برای پاسخ به این پرسش ،با صرف نهار ا مباانی نهاری «تحلیال گفتماان» ا
روش تحلیل گفتمان الکال و موف و فرکالف ،باه عناوان خارده روش ،اساتفاده

 

 

شده است.
پیشینة این تحقیق با ادبیاات تحلیال گفتماان ساابقه ای نادارد ،لکان در ماورد
تفاوت دینداری علوی و اموی برخی مکالمات شفاهی در مهالس وعظ و مانناد
آن انهام شده است ،اما این که پژوهشی علمی در این مینه مکتوب شاده باشاد،
مطلبی یافت نشد.
مقدمه
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قرآن ،به خالف نهریة گفتمان که قائل اسات «های گفتماانی نمایتواناد هرگاد
کامال شکل بگیارد و تببیات شاود» زسالطانی )160 ،1383 ،و شاکلگیاری خاودِ
واقعی و کامل در افراد گفتمانها اسطورهای بیش نیست ،فلسافة ارساا رسال را
قرائت صحیح ا آیات ،نشانهها و دا های هساتی و تعلای آن در راساتای تدکیاة
افراد و وصو آن ا به کما و هویات خاویش ،بعاد ا عادم آگااهی ،ضااللت و

حیرانی در حو ة گفتمان گونی میداناد :لَِقَِدِِْمِنِِاِلِِعِلَِِىِِاِلِْمِؤِمِِْنيِِنَِِإِذِِْبِعِثَِِفيِِِهِمِِْ

ِِِِهِِوِِيِزِکَِِيِهِمِِْوِِيِعِلِمِهِمِِِالِْكِتاِِبِِوِِاَِلِْحِكِِْمِاِةَِِوِِإِنِِْ
ِو ِِمِنِِْأنِفِِْسِهِمِِْيِتِلِِْواِِِعِلَِيِهِِْمِِْآي ِت
رِسِ ِ
ِفیِِضَِِالِلٍِِمِِبيِِنٍِ زآ عمران .)164/ا این روی است کاه در طاو
ِِِِواِِِمِنِِْقَِبِْلِِلَِِ
کن

تاریخ پیامبران ال ی و جانشینان ایشان در عرصة کردارهای گفتمانی بانی و غیار
بانی در تقابل با گفتمانهای غیار ،هماواره دو نیاروی متعاارض بنیاادین و پایش
رانندة تحوالت اجتماعی بودهاند که با برجستهسا ی «خود» و حاشیهرانی «دیگر»
سعی در کس ذهنیت جمعی اجتمار و شالودهشکنی گفتمان رقیا داشاته و بار
ایاان اساااس تحااوالت باادری اجتماااعی را سااب و موجا تشااکیل تماادنهااای
توحیدی و تمدنهای مادی زر.ن :خامنه ای )1393 ،شدند که قرآن ا آن تعبیار

كِِِحِاِ ِْزبِِ
ِِِاِ ِ
ِِِكِِِِحِ ِازِْبِالِ،اولئ
به حدباهلل و حدبالشیطان کرده اسات :اولئِ

الِِشِيِِْطِِنِ زمهادله.)22/

ا جملااه پیااامبرانی کااه منش ا باادریتاارین تحااوالت تاااریخی بااوده ،پیااامبر

است که ا شرور تبلیغ وی در سا  610میالدی تا ت سیس امپراطوری
اسالم
اموی در سا  41قمری ،میتوان آرایاش خارده گفتماانهاای حاضار در عرصاة
اجتماعی جامعة مارتبط باا اساالم را باه ساه گاروه اصالی تقسای کارد :گفتماان
«والیت»« ،خالفت» و «سلطنت».
گفتمان والیت

عملکرد افراد قائل به گفتمان والیت دقیقا در راساتا و امتاداد اوامار و دساتورات
پیامبرشان قرار داشت؛ یعنی خود را امت و دنبالاهرو اماام و ولایّ خاویش ،یعنای
پیامبر

میدانستند :کِنِتِِْمِِْخَِيِْرَِِاِمَِّةٍِِاِخِْرِِجِاِتِِْلِلنِِ ِاِسِ زآ عماران ،)110/وِِ

ِِِِ ِعِلِ َِاىِِالنِِ ِاِسِِوِِيِكِاِوِنَِِالِِرِِسِاِوِلِِعِِلَِاِيِْكِمِِْ
ِِِلِتَِكِِونِِِواِِِشِهِِداءِ
ِِِْمِِْاِمَِّةِِوِسِِط ِ
َِکِهلِِِكِِجِعِلِِن کِ

ِهيداِِِ زبقره .)143،ا این رو دا اصالی گفتماان والیات ،شخصایت پیاامبر باه
ِشَِِ
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یعنی نشانه های این گفتمان مانند تقوا ،عدالت ،نیت خاال ،،خاداخواهی ،ج ااد
فی سبیلاهلل ،معرفتاهلل ،معرفتالنفس و دیگر ار شهای قرآنی و اساالمی اسات
در یر سایة نهام والیت ولیاهلل ار ش پیدا میکند؛ چناان کاه پیاامبر اساالم
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ِِفیِقوِماهِوِ
ِِِِِِمِِِنوِحِِِ ِِِ
ِِمثلِم ق
وِجِلِِِِ
ِِعبدالِِِعِزِِ ِِ
ِِعبداِِِ ِِ ِِ
ِِِ ِنِ ِِ
آمو ششان داده بود کهِ« :لوِأ
ِِعلایِِ
ِحتیِحِجِِألفِع مٍِِ ِ ِ
ِِفیِعمرِِِ ِِ ِِ
ِِِدِِِ ِِ ِ ِ
ِِفأنفقهِفیِسبيلِالِِِوِم
ک نِبهِمثلِاِحِدِِِِذَِبِِِِِِِِِ ِِِ ِِ ِِِ ِِِ
ِِِِ» زاخط
ِةِوِلمِيدخله
ِِرائحةِالجِِن ِِ ِِِ ِِِ ِ
يش ِمِ ِِِ ِ ِِِِ
ِِ

خوار م ،بیتا ،ص)61؛ اگر کسی خدا را

به مدت عمر حضرت نوح بندگی کند و مبل کوه احد طال داشته باشاد و در
راه خدا انفاق کند ،و به قدری عمر کند تا بتواند هدار بار با پای خاود حا را باه
ولای» را نداشاته
ت« ّ
جا آورد و بعد بین صفا و مروه به ناحق کشته شود ،اماا والیا ِ
باشد بوی ب شت به مشام او نمیرسد و داخل ب شت نمیشود.
ا همان ابتدای دعوت پن انی ت کید بر مس لة والیت داشته و
پیامبر اسالم

در تقابل با گفتمان سلطنت

ِِِِِِعلِِیِ(يعنیِولِِیِِ)ِِلامِ
ِِلمِيوالكِي
ِِِِِثِِمِِِ ِِِ ِِِ
تلِمظلوم
ِِِِِ ِِِ ِِ
ِوِالمروةِقِ
ِِِِ ِِِِ ِ ِ
تلِبينِالصف
ِِِِ ِِِِ ِِِِ
قدميهِثمِقِ
ِ ِِِ ِِِ

تحلیل گفتمان والیی امام حسین

عنوان ولیّ خدا بوده و نهام معنایی این گفتمان بر پایة والیت «ولِِیِِِِال» تولید شد.

/

قبل ا هر چیدی حک امامت و والیت امام علی
 

را بعاد ا امامات و والیات

ِِِِفَِقََِا ِلَِِلََِاهِِ
ِِِ ِِْنْا ِهََِارِِ...
ياهِِال
خََِصََِّّةِِِِف ِ
یِعبِْْدِِالِْْمِطِلِبِِ ِ
خویش تنفیذ کرده« :وِِقَِدِِِْْجِ ِم ِعِِِبِن ِِ ِ
ارثِیِِِوِخََِِليِِفََِتایِِمِانِِْبِعِْْادِيِ» زمفیاد،
صيِِِّّیِِِوِوِزِِيرِيِِِوِوِِ ِ
ِِ...فَأَِِْنْتِِِأخِیِِِوِوِ ِ
النبِیِِِِِِ
ِِِ
1413ق ،ج)1 ،1؛ در یومالدار که مخصوصا فر ندان عبادالمطل را گارد آورده
بود و آنان را ا خش خدا بی میداد و مىفرمودند  ...تو برادر و وصى و و یار و
جانشین پس ا منى .و در طو رسالت خویش نید بارها بر این م ت کید نمودند
زر.ن :دیلماای1412 ،ق ،ج .)201 ،2در غاادیر خاا هاا اتمااام حهاات کاارده
زطبرسی ،1312 ،ج )59 ،1و حتی در لحهات رحلت ،قصد وصایت کتبی نمودند
که با حاشیه رانی گفتمان غیر مواجه شده و مت

ِر ِساِوِلََِِِِالِِ
به هذیان شادند« :إِنِِ ِ

يِهِْْجِرِ» زحها ی1419 ،ق 241 ،و نعمانی1391 ،ق.)82 ،
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گفتمان سلطنت

در مقابل گفتمان والیت ،دو نهام معنایی «خالفت» و «سلطنت» تولیاد شاد .افاراد
قائل به گفتمان سلطنت کساانی بودناد کاه ساا هاای متماادی باا گفتماان پیاامبر
رقابت کردند ،اما با وجود نفرات بیشتر و جنگ افدارهای نو و کارامد
اسالم
و مرک های یاد در مقابل نیروی انسانی و مرک های بسیار ک اسالم و دسات
خالی آن ا ،مدام شکست میخوردند .چنان که قرآن ه باه ایان موضاور اشااره

ِِْاِنِِِاَِِلِِ
ِِأمْاِواِِِلِهِ ِمِِِْ ِوِِِ ِِِِأ ْوِ ِ ِدَِِاِ ِمِِم
ِِعاِنِِْهِ ِمِِْ ِ
یِ ِ
نِِِِْتِغِِْنِ ِ
ِواِ َلِ ِ
ِِِِهيِِنَِِِِکَِ َفِ ِر ِِِ
کرده است کاه :إِنِِِال

ِِْ زآ عمران .)10/اسالم ابوسفیان ،به عنوان یکی ا افراد گفتمان سالطنت و
َشِِيِئ ِ

تشبیه «اسالم» به «سلطنت» در کردار بانی ابوسفیان در هنگام فتح مکاه کاه« :ما ِ
ِملاكِکسارِ ِِِ،وِ ملاكِبناىِافصافرِ!»
ِِ ِِِ ِ ِِِ ِ
َِكهاِقاِِِِّ،
الفضلِملكِِِ ِ ِ ِِِ
ِِِِِِِِِِِ ِ ِِِِ
رأيتِي ِأب
ِِِ
زواقدی1409 ،ق ،ج ،)814 ،2نشاندهندة این است کاه در اذهاان ایان بخاش ا
اجتمار ،ساختار و نهام معنایی پرستش ماسویاهلل به طور کامل فروریخات ،ولای
نید در ذهنشاان تببیات نشاد ،بلکاه باه اصاالت
در مقابل گفتمان پیامبر اسالم

طبیعت ،قدرت و لذت رسیدند .ا این رو دلیل مسالمان شدنشاان نیاد ،ناه ارادت
قادرت» گفتماان وی
ِ
وگفتمان والیی او بود ،بلکه ارادت باه «
به پیامبر اسالم
بود زر.ن :ورق .)404 ،1390 ،بر این اساس در جامعة مرتبط با اساالم گفتماان
دومی شکل گرفت که دا مرکدی آن «اصاالت طبیعات» باود .البتاه چاون هناو
فرصت طرح و ه ور پیدا نکارده باود ،گفتماانی ن فتاه ماناد و تاا ماان ت سایس
امپراطوری اموی تبادیل باه یاک حادب مخفای شاد زر.ن :ورق ،1390 ،ج،1
.)142
گفتمان خالفت

ا آنها که این طور نبود که همة مردم به محض اسالم آوردن کامال تغییر کنناد،
بلکه طبعا در هر دو حو ة نهر و عمل ،تلفیقی ا اسالمیگری و اعرابایگاری در

ِرياِدِِوِنَِِ
ضٍِِِوِِنَِكِفِِْرِِِبِِِبِعِْضٍِِوِِِيِِ ِ
وجود ایشان شکل میگرفاتِ... :يِقِِولِِِوِنِِِِنَِِؤِ ِمِْنِِِِبِبِعِْ ِ
والیاات ،بااه پیامبرشااان بااه چش ا یااک «ولاایّ» نمااینگریسااتند ،بلکااه وی را در
چ ارچوب ندگی عربی در حد یک حاک میدانستند .لذا گاهی به جای عنوان

ِواِدِعِاِ ِِءِِ
رسو اهلل وی را با «یا محماد» ماورد خطااب قارار مایدادنادِ  :تَِجِعِِْلِا ِِِ

ِِِزنور )63/زمهلسی1403 ،ق ،ج.)33 ،43
ِِِِِبِِِعِْضِكِمِِِبِِِْعِِْض ِ
ِولِِِبِيِْنَِكِمِِِِْکَِدِِع ء
الِِرِسِ ِ

که علی بن ابی طال

فرمود« :أمِ ِِوِِاِلِِلَِقَِدِِْتَِقَِمَِّصِهِ ِِفِِالِنِِابِْنِِأبِِیِِقِحِ ِ َفِةَِِوِِإِنِهِِ

لِيَِِعِْلَِمِِأنِِمِحِلِِیِِمِنِهِِْ ِِمِحِِلِِالِقِِْطِْبِِ ِمِانَِِالِِرِِحِ ِاىِ» زرضای1414 ،ق ،خطباة شقشاقیه،
)48؛ آگاه باشید! به خدا سوگند! خلیفة او  ،جاماة خالفات را بار تان کارد ،در
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ایان طیافِ
ا آنها که حا اکبریت جامعه این گونه بود ،با رحلت پیامبر
اکبر ،گفتمان والیت و قاائالن باه آن را کناار ده و گفتماان دیگاری را ،تحات
عنوان «گفتمان خالفت» ،که دا مرکدی آن «اسالم عربی» و دیگر نشانههاای آن
نید تلفیقی ا ار شهای اسالمی و عربی بود ،اتخاذ نمودند .در هماین راساتا باود
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اِِالِ زنساا  ،)150/ا ایان رو آن اا باه خاالف گفتماان
كِِِسِ ِبي
نَِِِذلِِاِ ِ
ِِِِبِِْي ِ
أنِِْيِتِخِ ِهِواِ

 

حالى که مىدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسالمى ،چاون محاور آسایاب




است به آسیاب که دور آن حرکت مىکند« .وِلنعمِم ِقيل ِم ِقتالِالحساينِإ ِ
فاایِيااومِالسااقيفة» زمهلساای1403 ،ق ،ج .)328 ،45در حقیقاات جریااان سااقیفه
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مینهسا و سرآغا انحراف ار شها ا والیت به «سلطنت» بود.
آناه تا بدینجا گفته شد ،بیانی اجمالی در مورد ریشة تاریخی و تبارشناساانة
تخاص گفتمان حسینی و گفتماان یدیادی باود .گفتماان حساینی هماان
قارآن ناطقناد و مفساران زتهلای)
گفتمان ال ی زقرآنی) است؛ یرا اهلبیت
حقیقی قرآن صامت .در حدیث ثقلین نید همسانی قرآن با عترت زاهلبیات)
گویای انطبااق کامال ایان دو باا یکادیگر اسات ،پاس گفتماان حساینی در
نیاد
حقیقت همان گفتمان قرآنی زال ی) است و با گفتمان دیگر انبیاا ال ای
انطباق دارد.
عینیااتیافتااه بااود ،یعناای
ا آنهااا کااه اوال گفتمااان والیاای پیااامبر اسااالم
جایگدینی گفتمانی دیگر به جای آن غیر ممکن به نهر میرساید و ثانیاا ا آنهاا
که مردی به نام محمد توانسته بود به اس «اسالم» بسیاری ا قبایال عارب را ،کاه
دائ با یکادیگر در جناگ و خاونریدی بودناد ،متحاد کناد ز ورق ،1390 ،ج،1
 )101و اساسا وحدت و قدرت به دست آمده در بین اعراب ،باه برکات اساالم و
بود ،بدی ی است برای حفظ این معلو زاتحاد و قدرت عرب)
گفتمان پیامبر
میبایست علت آن نید حفظ شود چون اگر علت ا بین میرفت ،قطعا معلو نیاد
ک ن ل یکن تلقی میشد .بنابراین اگر سالطنتیهاا تماام دا هاای گفتماان پیاامبر
را به طور علنی کنار می گذاشاتند ،قدرتشاان ها ا دسات مایرفات.
اسالم
تهاهر آن ا به اسالم شاهد بر این مدعاست زر.ن :رضی1414 ،ق ،خطبة 93؛ نامة
 11و  .)64لکن گفتمان والیت در صدد کنار دن پاردة اساالمخاواهی ا چ ارة
قدرت طل گفتمان سلطنت بود ،ا این روی اماام حساین در شارایط بیعات
اجباری با گفتمان سلطنت به رهبری یدیاد قارار گرفات زر.ن :محادثی،1316 ،
 ،482یدید بن معاویه) .مروان به ولید گفتاه باود :مگاذار حساین بیعات نکارده ا

مدینه برود و اگر بیعت نکرد او را بکش زمحادثی 82 ،1316 ،و شا یدی،1385 ،
 .)184امتنار امام حسین

اِِعِِمِِْثِِلَِاهِ» زمهلسای1403 ،ق،
ا بیعت« :مِثِِلِْ ِایِِ ِيِِِبِ ِ يِ

دوباره به قدرت و لذت رسیدهاند .این مضمون منسوب به امام حسین

که «إنِ

ک نِدينِ ِمحِمِِدِِلميستقمِِا ِِبقتلیِفي سيوفِخهينی»؛ اگر دین محمد

جاد باا

ِِعِكِِِِوِِِأِِسِِْيِ فِِِهِمِِِِْعِ َلِ ْيِكِ»
ِِِِ ِسِِِمِ
ایشان با تو اما شمشیرشان بر علیه تو اسات« :قِلِِوِبِِِالنِ
زمفید1413 ،ق ،ج .)61 ،2این عبارت تاریخی نشان ا همان طیف اکبریات دارد
که آمیدهای ا اسالم و عرب بودند و خود و خدا را با ه میخواستند و اگر ایان
دو مقابل ه قرار میگرفت خاود را برمایگدیدناد زر.ن :ورق.)551 ،1390 ،
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کشته شدن من استوار نمیماند ،پس ای شمشیرها مرا دربربگیرید ز راسا نفایس،
 )35 ،1383گواه بر این مدعاست.
ا آنها که دست اجباری بیعت با گفتمان سلطنت تا مکاه ها کشایده شاد و
دیگر حرم امن ال ی ه امن نبود ،امام حسین باا دعاوت کوفیاان ،باه سامت
کربال حرکت نمود زطبری1381 ،ق ،ج .)315 ،5اما در مسیر خبر رسید که قلوب
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ج 325 ،44و ابن طاووس ،)23 ،1348 ،مدید بر علت شد تاا گفتماان سالطنت باه
ج ت ضرورت حفظ لباس اسالم زعلت) برای حفظ قادرت اساالم زمعلاو ) ،در
تخاص با گفتمان والیات و حاشایهرانای آن ،در کناار دا اساالمطلبای گفتماان
ساالطنت ،دا قاادرتطلباای گفتمااان والیاات را نیااد در نهااام معنااایی خااویش
مفصلبندی کنناد زر.ن :ورق ،1390 ،ج .)199 ،1بناابر ایان ن ضات گفتماانی
حسااینباانعلاای نیااد در راسااتای تبیااین صااورت اسااالمخااواه نهااام والیاات و
رسواسا ی صورت قدرتطل نهام سلطنت شکل گرفت.
امام حسین در این شرایط در قال کارداری غیار باانی ا مدیناهای کاه
دشمن به آن مسلط شده بود شبانه و پن انی راهای مکاه شاد .یعنای راهای را کاه
شبانه و پن انی ا مکاه باه مدیناه ههارت کارده باود با گشات
رو ی پیامبر
زبی قی ،1361 ،ج .) 465 ،2این حرکات معکاوس باه ایان معناا باود کاه ن ضات
به نقطة آغا ین خاود با گشاته اسات و کفاار سالطنتطلا
گفتمانی پیامبر









لذا مسل بن عقیل را تن ا گذاشتند زنهری منفرد ،1385 ،ص .)115خبار شا ادت
مسل زنهری منفرد )133 ،1385 ،و هانی بن عروه زمفید1413 ،ق ،ج )63 ،2نید به
معنی کمر بستن به قتل عام گفتماان والیات و محکا کاردن پایاههاای گفتماان
سلطنت بود .چنان که پیش ا این معاویه در کرداری بانی وعدة به حاشایهرانای
گفتمان والیت داده و گفته بود که تا نام محمد را ا باالى م ذنهها پایین نیاورم و
دفن نکن ا پاى نمىنشین « :وِإِنِِأخ َِ شمیِصرخِبهِفىِ ِکلِِيومِخمسِمِرِِِاتِ ِ
ِِِِلكِ!ِوِالِِإ ِِدفنِادفنا ِ»
ِِ ِِعملیِبقىِمعهها؟ِ ِام
أشهدِأِنِِ ِمحِمِِداِِِرسولِالِ.فأ
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زحسینی ط رانی ،بیتا ،ج .)264 ،8و یدید نید در ایان راساتا ،کمار همات بسات.
تکبر کفریاات او در اشاعارش گاواه بار ایان مدعاسات زر.ن :البکاا للحساین،
 .)281 ،1391لکن ه باید لباس اسالم حفظ میشد تا قدرت ماندگار شود و ه
این که همان اسالم باا قرائات حساین بان علای ماان وصاو سالطنتیهاا باه
مقاصدشان بود .در چنین شرایطی تن ا چاره قتل حسین با شمشیر اساالم باود.
ا این رو بود که به استناد حک شرعی حساین بان علای

را سار بریدناد« :انِ

حسين ِبن ِعلیِبنِابيط لبِلقدِشقِعص ِالمسلمينِ،وِخ لفِاميرالمؤمنينِوخرجِ
حفظاِِِِلشاريعتِِسايدِِ
عنِالدينِثبتِوِحققِعندِيقضیِتوحكِمتبدفعهِوِقتلاهِِ ِِ
المرسلين»؛ به درستی که حسین بن علی بن ابی طال  ،ارکان اسالم و مسالمین را
شکسته و بره ریخته و با امیرالمؤمنین مخالفت کرده و ا دین خارج شده است،
بر من ثابت و محقق است .قضاوت میکن و حک میده به محاربه و جنگ او
و نید بر قتلش برای حفظ شریعت پیغمبر » زوجدانی ،بیتا.)1003 ،
در این برهه ا تاریخ بود که دو گفتمان سلطنت و والیات تماام قاد در برابار
یکدیگر ایستادند ،و با دو چ رة گفتمان حساینی و یدیادی جلاوهنماایی نمودناد.
اینها بود که ندار بر سار تعریاف دا هاای اساالمی و نددیاک کاردن آن باه دا
مرکدی در هر گفتمان ،موضور رو جامعه و جدا افراد قرار گرفت که تفصایل
آن در ادامه میآید.



شکل شمارة ( :)1مفصلبندی گفتمان والیت

هل ستیدی
تحت فرمان
ولی اهلل

ج اد
تحت فرمان
ولی اهلل

ولی اهلل

نهام
والیی

دیگر
ار شهای
دینی با شرط
اقرار به والیت

کات در
راستای
تقویت نهام
والیی

امر به والیت
زمعروف) و
ن ی ا ضد
والیت زمنکر)
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هدایت به
صراطمستقی
والیت

نما با اقرار
به والیت
ولی اهلل
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شکل شمارة ( :)2مفصلبندی گفتمان خالفت

هل ستیدی
در حد
مناف
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ج اد در
جت
گسترش
قدرت

هدایت
ناق،

نما
بدون
والیت

اسالم
عربی

نهام
اسالمی
عربی

دیگر
ار شهای
دینی و
عربی

کات
جت
مخارج
نهام

امر به والیت
ز ندگی عربی
اسالمی) و ن ی ا
منکر زوالیت)



شکل شمارة ( :)3مفصلبندی گفتمان سلطنت

نما
سیاسی

سیتده
منفعت
طلبانه

حفظ
هواهر
دین

اصالت
طبیعت

ارشاد
سیاسی

امر به منکر
زضد والیت)
ون یا
معروف
زوالیت)

چنان که گذشت در گفتمان های متخاص باا گفتماان والیات ساعی در حفاظ و
رعایت هواهر اسالم میشد .مبال «نما »ی را بدعت میگذاردند زر.ن :بخااری،
1414ق ،کتاااب صااالة التااراویح ،ج ،106 ،1ح .)1906حتاای در صااورت دادن
بدعت ا واژگان دینی حرام و حال وام گرفته میشاد زر.ن :حساینی ط رانای،
با حضور «ولای اهلل» تن اا او،
بیتا .)3 ،این در حالی بود که در گفتمان پیامبر

مرج  ،مفسر و مبین تعالی دین بود :وِِِِأ ِْن َزِِلِنِِِْإِلَِيِْكِِِِالهِکِِْرِِلَِِتِبِيِِّنَِِلِِلنِِ ِاِسِِما ِِنِاِزِلَِِ
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تعریف گفتمان والیت از دالهای شناور اسالم
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پوشش در
لباس دین

کات در
جت
تقویت نهام
سلطه



إِلَِيِهِِْمِ زنحل )44/و دیگران حق قانونگذاری و تشری نداشتند .چنان کاه فلسافة
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ارسا نبی و انتصاب ولی نید قرائت صحیح ا آیات ،نشانهها و دا های هادایت،
کما و هویتیابی افراد است .اما در نهامهای معنایی گفتمان خالفت و سالطنت
برای حفظ هاهر ،بسیاری ا ار شهای دینی به عنوان دا های شاناور مصاادره و
مفصلبندی شد و مفسر و معل آن به حاشیه رفت .ا این رو ال م است دا هاایی
مانند «اقاماة نماا و کاات»« ،امار باه معاروف و ن ای ا منکار»« ،ت سایس نهاام
اسالمی»« ،هدایت مردم»« ،معاد»« ،ج اد»« ،هل ستیدی» و ،...که جادو کردارهاای
هر دو گفتمان به حسااب مای آماده و شاناور باین هار دو باوده اسات ،باا قرائات
«ولیاهلل» معنا شده و ا این طریق حد تخاص آن ا با گفتمان رقی روشن گاردد.
به عبارت دیگر و برای مبا  ،با این که «نما » جدو کردارهای هر دو گفتمان بوده
اساات ،چااه تفاااوتی بااین نمااا گفتمااان والیاات و ساالطنت بااوده اساات کااه امااام
حسین

برای اقامه نما قیام میکنناد« :أشِهِِْدِِأنَِكِِقَِدِِِِْاَِقَِمِْتِِِِالصَِّاِِلوِةَِ» زطوسای،

بیتا ،ج)120 ،2؛ ش ادت میده که همانا برای اقامه نما قیام کردی.
آیتاهلل جوادی آملای مایفرمایناد« :ذات اقادس الاه در ایان حادیث قدسای
ضْاتِِعِلَِيِْْاهِِِوِِإِِنِاهِِ
َِّم َِّمَّا ِِِِاِفْتَِ ِرَ ِْ
یَِِّ
حبََِِِِّّإَِلَا ِ
َِّعِْب ِْدِبِِشَِیِْءِِأِِ ِ
یَِّ ِ
بِِِإِلَ ِ
ِم ِِِتَِقََِرِ ِ
ِ...وِِِ
میفرمایدِِِ« :
ِالهِيِِِ
ِِِسِْْمِعِِبِِهِِِوِِِِبصِرََِِِِِ
ِِِهِيِي
ِِنِْْتِِِسِمِْعِْهِِال
َِِِحِْبِْبِْتِْهِِک
ِحتِىِِِاِحِبََِّّهِِفََِِإذَِاِأ
ِِِ فِِلََِةِِ ِ
ِلََِيتَِقََِرِبِِِِإلَِیََِِِِّّب لن
 »...زمهلسی1403 ،ق ،ج،12
شِبِِ ِه ِِِِ
یِيبِْ ِْط ِ
ِالتِ ِِِ
ِِِنِْْطِقِِبِِهِِِوِِيِِ ِد ِِِِ
ِِِهِيِي
يِبِْْصِرِِبِِهِِِوِِلِِسِ ِنََِهِِال
)155؛ هی بنده به چیدى به من تقرب نهوید که ندد من محبوبتر ا آناه بار او
واج کردهام باشد ،و همانا او به وسیلة نما نافله به من نددیک شود تا آنها کاه
من او را دوست بدارم ،و هنگامى که او را دوست بادارم ،گاوش او شاوم هماان
گوشى که با آن میشنود و چش او گردم همان چشمى که با آن ببیند ،و باانش
شوم همان بانى که با آن سخن گوید ،و دست او گردم ،همان دستى کاه باا آن
بگیرد .برتر ا قرب نوافل ،قرب فارایض اسات کاه مفااد برخای ا احادیاث و ا
جمله خطبة «البیان» امیرمؤمنان ،علی

َِِِِلْبِْ ِطِنِِ
ِوِِِأنَِ ِا
ِاآلخ ِرِ ِ
استِ« :أِنََِِِِافِوََِّّلِِوِِأِِنََِِِِ ِ ِ

ِجِْنْبِِِِالِ» زابن ش رآشاوب،
ِِِكِلِِشَِیِْءِِِعِِلِيمِِوِِأِِنََِِِِعِيِْْنِِِِالِِِوِِأِِِنََِِ ِ
ِالظ َِِرِِِوِِِِأِنَ ِب
وِِأِِنََِِِِِ ِ
1319ق ،ج )385 ،2و در کتاب شریف توحید ا علی

چنین نقل شده اسات:

ِعيِْْنِِِِالِ» زصدوق1398 ،ق،
ِِِِ ِطِقِِِوِِ ِ
یِوِِلِِسِ ِنِِِِالِِالن
َِِقَِلِْْبِِِِالِِاِِلِْْوِِاعِ ِِ
«أِنََِِِِعِلِْْمِِِِالِِِوِِأِِنَِ ِ
)164؛ من عل خدا و من قل واعى خدا ،یعنى د خدا که حافظ و نگاهدارنده
است و بان گویاى خدا و چش خداوند .اگر در قرب نوافل ،عبد کاالم صاحیح
را با بان خدا بیان میکند و دیدنیها را با دیدة ال ی مایبیناد ،در قارب فارایض
عبد عین اهلل ،یداهلل و قادرِة اهلل مایشاود ...روایاات بیاانگار قارب فارایض نشاان
میدهند که ...خداوند در مقام فعل ا نه در مقام ذات ا هرگونه کاری را با مهاری
علمی و عملی انسان کامل انهام میدهد ...به بان او سخن میگوید و به چش او
میبیند »...زجوادی آملی ،1381 ،چ ،1ج402 ،3ا.)408
عملی که بنده را به خدا نددیک میکند «قربان» یعنی نددیک کنندة او نامیاده
1401ق ،ج)265 ،3؛ نما ب ترین راه تقرب هر متقى باه خادا اسات .باا توجاه باه
آناه که گفته شد ،اگر کسی در قرب نوافل ،میخواهد که «صاالِة» وی «قرباان»
الی اهلل باشد ،میبایست صدای خاویش را ا مهااری ادراکای و تحریکای «ِاذِنِاهِِ
َِِّعِةِ» زهاللی1405 ،ق ،ج ،2ص 860و صدوق1398 ،ق)161 ،؛ گوش شنوای
الِِسَِّ م

ِِِِِمِْ
صاالته
اهِينَِهَِمِِْعِانِِ ِ
صالِيِنَِِِِال ِ
ِ...فََِوِيِْْالِِلِلِْْمِ ِ
داشت ،بلکه ویل ال ی بر آن استِِِ :
سِ َِِوِنَِِ 1زماعون 4/و  .)5ا اینهاا کشاف مایشاود کاه ماراد ا اقاماة نماا در

گفتمااان حسااینی  ،شااکل صااوری آن نبااوده اساات؛ چاارا کااه مخالفااان امااام
حسین رعایت حفظ صورت میکردند .بلکه مراد اقامه نما ی بوده است کاه
ولی اهلل در اخذ و وصو آن به مقصد و عروج مصالی باه معاراج ،نقاش کاانونی
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خداوند .یعنی انسان کامل یا همان «ولیّ خدا» به گوش حق برساند .روشن اسات
که در این نور نگاه نه تن ا نما گفتمانهای «غیر» گفتمان والیات قربای نخواهاد
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میشود؛ مانند نما که دربارة آن آمده است« :الِِصََِّّالِةِِقِِرِِْْبا ِنِِ ِکالِِتََِِقایِ» زکلینای،





دارد .به عبارت دیگر صالِة که ا ریشة «ص و» زفراهیادی1409 ،ق ،ج)153 ،1




و مشعر به وصل است زجوادی آملای ،1386 ،چ ،5ج ،)115 ،5محقاق نمایشاود
مگر به وساطت ولی .در حقیقت واصل حقیقی مصلِِّّی به مصالییی ،والیاتِ ولایاهلل
است .ا این رو در برخی روایات مستقیما ا وی و والیت او تعبیر به صالِة شاده
نِِِْْأَِقَا ِمِِوِ يِِِتایِِفَِِقَاِدِِْأِِْقََِا ِمِِ
است« :أِِنََِِِصِالِةِِاِِلِْْمِؤِْمِْنِ» زابن شااذان« ،)84 ،1363 ،فََِمِ ِ
الِِصََِّّالِِة» زمهلسی ،1403 ،ج)2 ،26؛ هر کس اقامه والیت مرا کرده باشد نما را به
پاى داشته است .پس حد تخاص دا شناور «صالِة» ،در «صالِة حسینی» با «صاالِة
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یدیدی» ،در «پذیرش و باور ،ف و اقرار» باه وصاو صادا و کاردار مصالی ا ا
ط ارت و مقدمات نما او گرفته تا سالم و تعقیبات ویا ا طریق مهاری ادراکی
و تحریکی ولیّاهلل است .به عبارت شفافتر «ولیّاهلل» مهرای ادران و تحریاک
حق تعالی در استمار نوای همة مصلین عال است و اگر مصلی نداند کاه بایاد ا
چه کانالی خداوند را صدا بدند ،قطعاا ناوای وی واصال نشاده و راهای بایراهاه
خواهااد شااد .همانااان کااه وقتاای أبوثمامااة الصاایداوی ا یاااران حضاارت امااام
حسین در ه ر عاشورا خطاب به ولیّ خدا ،که در مقام استمار صدای مصلین
و کانا وصو نما آن ا به اهلل است و قطعا چنین کسی در وقت نما دچار نسیان
نخواهد شد ،متذکر وقت نما میشود ،امام در پاسخی کنایی بارای وی دعاا
ن» زاخط
ِمنِالمصليِ ِ
ذکرتِالصالةِجعلكِالِِ ِِِِ ِ ِِ
میکند کهِ ِِِ ِِِ ِِِ ِ ِِِِ ِ ِِ « :

خوار م ،بایتاا ،ج،2

)20؛ نما را یادآوری کردی ،خدا تو را ا نما گذاران محسوب نماید .در حالی
که او علیالهاهر در دایرة مصلین بود! ا اینها روشان مایشاود کاه قرائات اماام
حسین ا نما  ،محصور در شاکل صاوری آن نباوده ،بلکاه کسای را مصالی
حقیقی میدانسته که باور به وساطت ولیاهلل در سم و نهر و وصو عبادتِ عابد
حبِعلیِ،إنِالصالةَِایِالصالةِباِِلِِِِ،وِِِ ِِِ
لحقيقةِِِ ِ ِِ ِِ ِِِِ ِِِِ ِ ِِِ ِ ِِِِ ِِ ِِ
ِِِِِِ ِِِِ
الصالةِب
به معبود داشته باشد«ِِ ِ
فقادِِِ
مِحبِعلاِیِِِ ِ
ِِِِِ ِِ ِ ِِ ِ
بحبِعلیِ،فمنِأق
بدِبعفوِالربِوِرحمتهِوِجوارِِِِِإ ِِِ ِ ِِ ِِ ِِِِ ِ
صلةِللعِ ِِِِِ ِِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ
ِِ ِِِِِ

ياةِِِ
ِالوِ ِ ِ
ِمنِالمكتوبةِالمشروعةِإذاِلمِيكانِمعهاِِِِِ
مِالصالةِ،وِکلِصالةِغيرَِِِِ ِِِِ ِ ِِ ِِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِِ ِِِ ِ ِِِِ
أقِِِ ِِِِ ِ ِِِِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ
لِفیِسالوکهِ،
ِِِ
ِأمرِ،فهوِضِِ ِِِ ِِ ِِ ِِ
ِِِِِِِ ِِِِِ ِِ
ِبغيرِم
لِ،فنهِقدِعبدالِِِِِ
بلِضاللِوِوبِِِ ِِِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِِ
زِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِِ ِ،
فهیِمجِِ ِِِ
ِِ ِِِ
دتهِ» زحافظ برسی1422 ،ق .)254 ،ا این رو امام
قبِفیِعبِِِ ِِ
ِِِِِِِ ِِِ ِِ
عتهِ،مع
صِفیِطِِ ِِ
عِِ ِِِ ِِ
اهِِوِِ
ِم ِِل ِ
ياعِِِ
فرمودنادِِ« :أم ِِِلَِوِِِِْْأنِِرِجِالِِقََِِمِِلَِيِْلََِهِِِوِِِصِ ِمِِنَِهَِ ِ ِر ِِِوَِِِتَصِدَِّقَِِبَِِجِ ِم ِ

باقر

ياعِِأِِعِْ ِْم لِِاهِِبِِ ِد ِلَِتَِاهِِ
الِِفَيَِِوِالِِيِهِِِوِِيِِكِوِنََِِِجِمِ ِ
َِولِیِِِِّ ِ
ِْو ِِي ِةَِ ِ
حِجََِِِّّجِمِِيعِِِدَِِْْرِ ِِِوِِلَِمِِْيِِْعِْْرِفِِْ ِ
ْلِِِاإلِِيمِ ِنِ» زکلینی،
َِِنِِِِْْأ َِْ ِ
قِفِِِیِِِثََِوِابِِهِِِوِِ ِِِکََِِنَِِم
ِجلِِِوِِعِزِِِحِ ِ
َىِالِِ ِ
ِِ ِِِکََِِنَِِلََِهِِِعِلَِ ِِِ
ِإلَِيِْْهِِم

الحسايِِنِ
عبدالِِِِ ِ
تخاص مستقی حکومت با این واسطه بوده اسات(ِ« :قِِل)ِِِأبِِِ ِِ ِِ

ِِِ

فبيك» زهاشمیخاویی1400 ،ق ،ج،18
بقولهمِِِِِبغضِِِِ ِِِ ِ
ی؟ِِأجِِِبوِِِِِِ ِِِ ِ
ستَِحلِِوِنَِِِدِم ِِ
ِفَِبِمِِتَ ِ
)185؛ چرا ریختن خون مرا مباح مىدانید؟ پاساخ دادناد :باه دلیال بغاض پادرت
ِالزِکََِِةََِِِجِعِلََِاتِِْ ِماِعِِ
با توجه به قرائت گفتمان والیت ،دا « کات» ه که« :إِنِِِِ
ِِِقِِرِْبِْ نِِِِفَِِْْلِِِِاإلِسِْْالِِم» زکلینی1401 ،ق ،ج)31 ،5؛ کات را نید مانناد نماا
الِِصََِّّالة
وسیلة تقرب مسلمانان به خداوند قرار دادهاند .منهر به پاکی ما و جان نمیشود،
ِِِ» زمهلسای1403 ،ق،
ِالزِکََِا ة
مگر ا مهاری ادراکای و تحریکای ولایّاهلل« :نَِحِْْانِِِِ
ج 303 ،24و اسااترآبادی1409 ،ق .)21 ،ا ایاان روی در یااارتنامااة حضاارت
سیدالش دا

ِالزِ ِکَاِ ِِة»
ْاتِِِ
ِآِتَِْي ِ
َِوِِ
كِِقَ ِدِْأِِْقَِ ِْمْاتِِِِالصََِّّاالِ ِةَِ ِ
ِأن ِ
آمده است کاهِ« :أ ِشِْْه ِدِِِ
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علی

مؤید این معنا ا اقامة صالِة است.
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1401ق ،ج)8 ،2؛ همانا اگر مردى ش ها را به عبادت بپا خیدد و رو هاا را رو ه
دارد و تمام اموالش را صدقه دهد و در تماام دوران عمارش باه حا رود ،و امار
والیت ولى خدا را نشناسد تا ا او پیاروى کناد و تماام اعماالش باا راهنماایى او
باشد ،براى او ا ثواب خداى جل و عد حقى نیست و او ا اهل ایمان نباشد؛ چرا
که حبل اتصا به درستی انتخاب نشده است .بنابراین نما یا همان واصل لقاا اهلل
که امام حسین قصد اقامه آن را داشات اقاماه بااور باه واساطهگاری ولایّ در
رساندن نما خلق به خالق بوده است .همانان که فضای گفتمانی قیام نیاد ه اور









زکلینی1401 ،ق ،ج)514 ،4؛ ش ادت میده که همانا برای اقامة نماا و کاات
قیام کردی .با این که در جامعاة آن رو کاات پرداخات مایشاده اسات ،پاس
روشن میگردد که تعریف گفتمان حسینی ا « کات» که قصاد اقاماة آن را
داشته ،آن کاتی بوده است که در سایهسار نهام والیت و با اعتقاد به آن و بارای
فر دولت ولیاهلل پرداخت شود نه نهام سلطنت که در این صورت نمیتوان بر این
وارید پو عنوان کات را اطالق نمود.
همانین معناای دا شاناور «معاروف» در دو گفتماان ماذکور ،مخصوصاا در
فضای تخاص گفتمانی محدودة قیام عاشورا« ،ت ییاد و تبلیاغ» ولایّاهلل در قرائات
گفتمااان والیاات ،و در مقاباال«تخریا » ولاایاهلل و والیاات او در قرائاات گفتمااان
سلطنت است؛ به عنوان نمونه ا سیاستهای کلی و بنیادی و ا مصادیق اعه امر
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ِِِِنِِ
بنِأبایِسافي
ويةِِِ ِِِ ِ ِِ
ِِِِِ ِِ
به معروف در گفتمان سلطنت ،امر به «س ّ ولایاهلل»ِِ« :أمرِمع
ِالترابِ» زمسل نیشابوری ،بایتاا ،کتااب فضاایل
ِِِِِِِِِ ِِ
تسبِأب
ِمنعكِأنِِِِ ِ
ِِِِلِِِمِِِِِِ ِِِ
سعداِِِفق
ِِ
الصحابه ،باب فضایل علی بن ابی طال

 ،ح  )2404و «ارتداد ولیاهلل ا دین»:

نينِِوِ
اميرالمؤِمِِ ِ
المسلمينِِ،وِخِِِلفِِِِِ ِِِ ِ ِ
شقِ ِعصِِِِِ ِ ِِ ِِ ِِ
لقدِ ِ ِ
ابیِطِِِلبِِِِ ِ
بنِِِ ِ
علیِِ ِ
بنِ ِِ ِ
حسينِِ ِ
«ِاِنِ ِ ِِ ِ
ن» زوجدانی ،بیتا)1003 ،؛ به درستى که حساین بان علاى بان اباى
الدي ِ
عنِِِ ِِ
خرجِ ِ ِ
ِِ ِ
ارکان اسالم و مسلمین را شق و شکسته و بره ریخته و با امیرالمؤمنین
طال
زیدید) مخالفت کرده و ا دین خارج شده است و تغییر ذهنیات اجتماار باه ضاد
ولیاهلل است« :مسل جصّّاص می گوید :عبیداهلل بن یاد مرا برای تعمیر داراالماره
ندد خود خواند ،و من سرگرم سفیدکاری بودم کاه ناگ اان فریادهاایی را ا دور
شنیدم ،ا خدمتکاری که ندد ما بود پرسیدم :مگر چه شده است که کوفه را پر ا
فریاد میبین ؟ گفت :ه اکنون سر یک خارجی را که بار یدیاد شاوریده اسات،
میآورند» زنهری منفرد.)408 ،1385 ،
این در حالی است که ا «معروف» در گفتمان والیات ،کاه اماام حساین
ِِِِِِْمِرِْْتِِبِِ ِلِْْمِعِْ ِْر ِوفِ» زکلینای1401 ،ق،
كِِقَ ِدِِْ...أ
ِأن ِ
برای امر به آن قیام کردندِ« :أ ِشِْْه ِدِِِ

ج ،)514 ،4تعبیر به والیت شده است« :امام باقر

ذیل آیة  151سورة اعاراف:

انِِِاِْل ِْمِنْ َِكَارِ
ِوِِِينِْْهاَِِِمِِِْْعِ ِ
وفِ ِ
...يأِمِرِ َِ ِمِْبِِِْ ِلِْْمِعِْ ِْر ِ ِ
َِِِِبِیَِِّاَِِّ ِمِِِّّیِِِِِ
نََِِِيِتبِعِ ِونََِِِِالرِسِوِلَِِالن
ِِالهيِِ ِ

فرمودهاند« :منکر» کسی است که انکار فضل امام نموده و قائل به امامات نباشاد»
زکلینی1401 ،ق ،ج .)418 ،1به همین قرینه «معروف» کسای اسات کاه اقارار باه
فضل امام نموده و قائل به امامت باشد .در همین راستا در تفسیر البرهان نیاد ذیال
این آیه ا أبی عبداهلل

نِِِاِْل ِْمِنْ َِكَرِ»
وفِِوِِِينِْهَِِِْمِِِْْعِ ِ
آمده است که «ِيأِمِرَِِمِِِِْْب ِلِْْمِعِْْرِ ِ ِ

زمهلسااای1403 ،ق ،ج115 ،15و بحرانااای1416 ،ق ،ج)593 ،2؛ یعنااای رساااو
امت خود را به تصدیق حضرت علی  ،کاه عاال باه جمیا احکاام
اکرم
است ،سفارش مای کناد و ماردم را ا انکاار فضال و برتاری او بار دیگاران ن ای
مینماید .ا همین رو است که قرآن در ماورد افارادی کاه قصاد قتال ولایاهلل را
ْاروِفِ زتوباه)61/
َرِوِِيِِنِْهِْاوِْنََِِِعِانِِاِِلِْْمِعِْ ِ
داشتند آورده است کهِ :يأِمِرِوِنَِِبَِِ ِلِْْمِنِْكَِ ِِ

َِِِِفَِيَِقِ ِومِِقََِاوِْْمَََِِِا لِِمِوِنََِِِ
َص ِد ِونَِ...
َِِِقَِْت ِ
ِِوِ ِنَِم
َِِِِفَِيَِقِوم
َِِِصَِّ لَِِّحِيِنَِِ...
ِِنَِِال
اِفَِيَِقِ ِومِِقَِوِْْمِِم
ِِ ِطََِِلبٍِِ ِِ
ِأبِیِ

/
تحلیل گفتمان والیی امام حسین

« ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ
عنِرسولِال

وِعِلِایِِِّبِْْانِِ
َِِحِبِ ِِ
ِِةِِأِِيِْنَِِم
ِِِنََِِدِِيِِوِْْمِِاِِلِْقِْيِ م
ِعلیِ...ينََِِدِيِم
ِِِِِِ ِِ ِِِِِِ
ِِِِل ِي
ِِِأنهِق
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زساکی ،1392 ،ج)1012 ،2؛ یعنی معاروف و منکار در آماو ههاای اساالمی ،در
دیدگاه آنان جابه جا بود و لذا امار و ن ای خاالف داشاتند و امار باه مخالفات باا
ولیّاهلل نموده و نقشة قتل وی را برای خود «معروف» پنداشته و معیت با ولیّاهلل را
«منکر» میخواندند.
البته در گفتمان والیت ،تعبیر کاردن والیات باه «معاروف» ناه ا سانخ تعبیار
اخالق نیکو و صداقت و انفاق و ...به «معروف» است .یعنی ایان طاور نیسات کاه
والیت ،بیان یکی ا مصادیق «معروف» در کنار دیگر مصادیق باشد ،بلکاه تعبیار
والیت به معروف عاالوه بار ایان کاه ا بااب نددیاک کاردن انساان باه ولایاهلل
میباشد ،بنمایه و ریشة تمامی نیکیهاای عاال را نیاد باه برکات والیات دانساته
است ،که اگر در آن نیکیها خأل والیت باشد ،نمیتوان به آن اا عناوان معاروف
داد .عدم پذیرش اعما به هاهر معروف توسط خداوند ،گواه بر ایان مدعاسات:





ِْجامِِ
ِِِ ِهامِِْ ِ
اِفَِيَِؤِْتََِىِب
یِ ِطََِِلبٍِِ ِِ
ِِِْ ِعْتََِدِوِنََِِِعِِلَيِِْْه ِِِِفَيَِِقََِلِِأِِيِْنَِِاِلِْْمِبِْغِْضِوِنَِِلَِِعِلِیِِِّبِْْنِِأِِبِ ِِ
فنِِْْفسِهِمِِْم
ِ




حبِِِّّایِِِ
ِِْ ِ
ِِنِِْم
ِِنَِِِِْْ ِؤ َِءِِفِِدِاِءًِِلًِِوِِاحِدِِم
ِِلِِأِِلِْْفِِم
غَِفَِِيرِِِوِِِعِدِدِِِعِ ِظِيمِِ ِکََِثِيرِِفَِيَِِقََِلِِِِأ َِ ِنَِجِْعِْلِِک
عِلِیِِِّبِْْنِِأِِبِیِِِ ِطََِِلبٍِ

ِوِيِِجِْعِْالِِ
ِّياكِ ِ
حِِّب ِ ِ
ِم ِ
الِِ
ج ِ
ازِِوِِ ِ
ِع ِ
ِّایِالِِ ِ
ج ِِِ
ةِفََِِينَِ ِِّ
ْجنِ ِِ
واِالِْ ِ
ِِليِدِْْخِلِ ِِِِ

َِِِمِْ» زمهلساای1403 ،ق ،ج)28 ،42؛ رسااو خاادا
َِِِمِِْفِِْاادِاء
ِأعِْاادِاء

فرمااود :ای

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

علی ...هنگامی که قیامت فرا رسد ندا کنندهای فریاد بارآورد :دوساتان علای
کها هستند؟ گروهی ا صالحین بپاخیدناد ...گروهای کاه متوساطند زحسانات و
سیئات آن ا مساوی است) برخیدند...گروهی که با ارتکاب معاصی و گناه به خود
هل کردهاند برمی خیدند ،سپس گفته میشاود :دشامنان علای کهاا هساتند؟
جمعیت بسیاری برخیدند ،ندا رسد هار هادار نفار ا ایانهاا را در مقابال یکای ا
دوستان علی قرار دهید و اعما خاوب آن اا را باه اعماا دوساتان علای
اضافه کنید ،و وقتی که چنین کنند آن ا ا آتش نهات پیدا می کنناد .در روایات
دیگری ا امام باقر

ِِحِمََِّّادِِِوِِإِِنِِْکََِا ِنََِِِصِاوَِّامَِِِِّ
ِآلِِم
ايضِِِ
آمده استِ« :أبِْغِْضِِْبِِْغِ ِ

قَِوَِّامَِِِِّ» زطباری آملای1383 ،ق 38 ،و مهلسای1403 ،ق ،ج)126 ،65؛ باا دشامنان
آن ا دشمنى کن اگر چه رو هدار و نماا گدار باشاد .هماناین پیاامبر اساالم
سنََِةِ» زاربلی1381 ،ق ،ج .)105 ،1باا
ِِعِهِ ِِِحِ ِ
ٍِّسِيِّئَِةِِ ِِيِنِْفََِعِِم
یٍِّ ِ
ِعِل ِ
ْضِ ِ
فرمودهاند« :بِغِْ ِ
رسو اکرم

ِِِيِدِ ِِلَِوِِِْْعِ ِملَِِأَِِحِدِکِمِِِْْعِمِالََِِِسِابِْعِْيِنََِِِ
ِِِهِيِِنَِفِْْسِیِب
فرموده است« :وِِال

یِعِِليِا ِ» زمهلسای1403 ،ق ،ج)196 ،21؛
َِِِخِ ِِ
ِِِحِبَََِِِِّّهَِاِأ
لِِِالِْجِنِةََِِِحِتِىِي
ْخ ِ
ِنََِبِي ِِلَِمِِِِْْيدِْ ِ
قس به کسی که جان در دست او است ،اگر یکى ا شاما عمال هفتااد پیاامبر را
انهام دهد داخل ب شت نمیشود ،مگر این که دوست داشته باشد این برادرم على
را.
به همین قرینه دا «منکر» نیاد در گفتماان حساینی  ،کاه ا آن ن ای شاده
انِِِالِْ ِمِنْ ِكَاارِ» زکلیناای1401 ،ق ،ج،)514 ،4
ِعا ِ
اتِ ِ
ِِِْ...نََِهِيْا ِ
اكِِقَ ادِِِِِِْ
اسااتِ« :أ ِشْااهِدِِأِِِنا ِ
گفتمانهای متخاص با گفتمان والیت است .همانان که امام صادق

فرماوده

ْارِِوِِ
ِوِِِالِِْْب ِْغْایِِِوِاِلِْخَِ ِْم ِ
ِوِِِالِْ ِْمِنْ َِكَارِِ ِ
ِِِتََِِبِِِِالِ ِِعِزِِِوِِِجِلِِاِِلِْفَِحِْشََِا ِِءِ ِ
َِِِیِک
اسات« :وِِِعِدِوِنَِ ِف
َاةِِوِِ
وتِِوِِِِاِْل ِْمِيَِْت ِ
ِالطِ ِغِ ِ ِ
صْنََِِمِِِوِِِِافِوِْثََِِنِِِوِِاِِلِْْجِبِْْتِِِوِِِِ
اِلِْْمِيِْْسِرِِِوِِِِافِنِْْصِ ِبِِِوِِِِافِزِْ ِمِِِوِِِِافِ ِ
ْخنِْْزِياِرِ» زاساترآبادی1409 ،ق)22 ،؛ و دشامن ماا در قارآن فحشاا و
الِِدََِّّمِِِوِِلَِحِْْمِِاِِلِْ ِ
منکر یعنى خمر ،میسر ،انصاب ،ا الم ،اصنام ،اوثان ،جبت ،طاغوت ،مردار ،خون
و لح خندیرند ،که همه ا منکراتند .براساس این قرائت ،اصال منکار تخاصا و
دوری ا والیت است .یعنی عالوه بر این که وصف گناهان به منکر ا بااب دور
کردن انسان ا ولیاهلل میباشد ،ریشة تمامی منکرات نید خأل والیت معرفی شاده
است .شاهد بر این ادعا روایتی است ا امام علی

عمرِ
أنِ ِ ِ ِ
لو ِِِ ِ
که فرمودهاندِ ِ« :

ِِیِ» زطباری1412 ،ق ،ج)10 ،5؛ اگار خلیفاة دوم ا
زنىِِِإ ِِشاق
المتعةِمِِ ِِ
عنِِِ ِِِ ِ
نهىِ ِ ِ
ِِ ِ
متعه ن ی نکرده بود هی

ن و مردی نا نمی کرد مگر شقی .همانین پیاامبر

لِمضالِِِ،
هامِضاِِ ِِِ ِ ِ
ِِِِ ِ ِِ
مِضااللةِکل
ِِِِِ ِِ ِ ِِ
ِعشرِإم
ِِِِِِِ ِ ِ
قبل ا رحلتشان فرموده بودندِِ « :مِتیِاثن
ِِِِ» زهاللای1405 ،ق ،ج 836 ،2و
ِفالنِوِفاالنِ...
ِِِِِِِِِلِِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ
ِفسمِ ِهمِلن ِ.ق
ِِِِِِِِِلِِِِ ِ
قهم ِِ...ق
ِأعنِِِِِ

حِبَِنَا ِِِ
ْاالمِِ ِ
ِأس ِسِِِاإلِسِْ ِ
ساختمان آن ،یعنی والیت بوده است« :لِكِلِِشَِیِْءِِِِأسِ ِسِِِوِِِ ِ
لََِِِاِلِْْبِْيْتِ» زبرقای1311 ،ق ،ج 150 ،1و کلینای1401 ،ق ،ج)46 ،2؛ هار چیادى
ِأ َِْ ِ

/
شةةرا
29

در تقابل با گفتمان سلطنت

طبرسی ،1312 ،ج)285 ،2؛ امّّت من دوا ده خلیفه و حااک خواهناد داشات کاه
جملگى گمراه و گمراهکنندهاند ،ده نفر ایشان ا بنیامیّّه و دو نفرشاان ا قاریش
است ،و بار گناه تمامى این ده نفر بر دوش هماان دو نفار اسات ...معاویاه گفات:
نامشان را بگو ،گفت :فالنى و فالنى. ...
ا این روی است که امر به معروف و ن ای ا منکار اماام حساین متوجاه
نیکوکاران جامعه مانند «عبداهلل بان عمار» زنهاری منفارد )145 ،1385 ،نیاد باوده
است ،در حالی که آن ا انسانهای عاباد و اهاد و نیکوکااری بودناد .یارا ماراد
امام ا این امر و ن ی ،نه شکل صوری معاروف و منکار ،بلکاه ساتون تحقاق
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واِفایِِِ
ِِِِِِِأضالِِ ِِِ ِ
ثنیِعشرِوِم
ِِِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ
ميعِا
ةِوِرجالنِمنِقريشِ.وزرِجِ ِِ
ِِِِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ
عشرةِمنِبنیِأمي
ِ ِ ِِِِ ِِِِ





ِالط ِ ِعاةِِ
اساسى دارد و اساس اسالم دوستى ما خاانواده اسات« .بِمِاوِاِ تِِكِمِِْتِِِْقْبِْالِِِِ ِ




اِلِْ ِْمِفْتَِرَِضََِةِ» زصدوق1413 ،ق ،ج)616 ،2؛ با دوستی و والیت شما ،عبادت واجا
در ندد خداوند پذیرفته میشود .ا این رو خیلی ا عابدان و اهدان و نیکوکاران
عصر قیام به دلیل عدم همراهی با ولیاهلل مرتک منکار بودناد و برخای ا یااران
امام حسین که سِِبقة گناهان کبیره داشتند به دلیل توبه و همراهی با اماام ،
عامل به معروف شدند.
دیگر دا های شناور اسالم ا قبیل «ت سیس نهاام اساالمی»« ،هادایت ماردم»،
«معاد»« ،ج اد»« ،هل ستیدی» و ...نید در گفتماان حساینی باا قرائات «ولایّ» و
مرتبط با والیت مفصلبندی شدهاند :سید شرفالدین در کتاب ت ویال اییاات ا
داود بن کبیر ،برادر رضایی امام صادق نقل میکناد کاه ا اماام صاادق

پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

ْحاجِِ؟»؛
َِِِِوِِأِنْتِْمِِِالِْ ِ
جلَِِِوِِأِنْتِْمِِالِِزَِکَِ ةِ
الِعِزَِِِوِ ِ
الِةِفِیِِ ِکتََِِبِِِ ِ
سؤا کردم کهِ« :أِنْتِْمِِِِالصَِّ ِ
شما در قرآن نما هستید و شما کات و حا هساتید؟ و ایشاان در پاساخ ضامن
ت یید این مطل

ِالزکََِا ِِةِِوِِنَِحِْْانِِ
ِِِتََِِبِِِِالِِِعِزِِِوِِِجِلِِِوِِنَِحِْْانِِِِ ِ
ِِِفِِیِک
که« :نَِحِْْنِِالِِصََِّّالة

ْحاجِ»؛ ماا در قارآن نماا و کاات ،رو ه ،حا هساتی  ،تکمیال
صِّيِِّ ِمِِِوِِنَِحِْْنِِِِالِْ ِ
الِِ ِ
ِالِِوِِنَِحِْْنِِِِقبِْلََِةِِ
ْنِِِاِلِْْبَِل َِدِِِالِْحِرََِِامِِِوِِنَِحِْْنِِ ِکَ ِعْبِْةِِِ ِ
ِوِِنَحِْ ِ
َامِ ِ
ِالشِ ِْه ِْرِِِالِْْحِ ِرَِ ِ
ْنِِِ
فرمودند کاه «وِِنَِحِْ ِ
ِِِِفَثَِمََِِِّّوِجِْْهِِِِالِِِوِنَِحِْْنِِِِاآلِيِ ِتِِِوِِنَِحِْْانِِ
ِِِوِلُُِّّواِ
ِالِِِوِِنَِحِْْنِِِوِجِْْهِِِِالِِقََِِلََِِِِالِِِتََِع ِلََِىِِِفَأَِِيْنََِمِ ِت
اِِلْبِِْيِّنََِِتِ»؛ و ما ماه حرام و شا ر حارام و کعباه و قبلاه و وجاه اهلل هساتی  .خداوناد
ال زبقره)115/؛ ما آیات و بینات هستی  .تا آنها
ِِِفَِثَِمََِِِّّوِجِْْهِِِ ِ
ِِِِوِلُُِّّواِ
فرمودهِ :فَأَِيِْنََِم ِت
ادِنَ َِِِِوِ
ْادِ ِ
ض ِ
حبِِِِّّه ِِإِلَِيِْْهِِِوِسِمََِّّىِِِأ ِْ
ِِِِِوِِأ ِ
فسِْْمِ ء
که فرمودندِ« :وِ ِکَنَِىِِعِنِِْأِسِْ ِْم ِِئِنََِِِبأِحِْْسِنِِِا ِ
ف ِمِْثََِلَِِِفایِِکِِتَ بَِِاهِِِفایِِِأبِْغََِاضِِ
ِِِنََِِفِیِِ ِکتَِ بَِِهِِِوِ ِکَنَِىِِعِنِِِْأسِْْمِ ئِِهِمِِِْوِضَِرََِبِِلَِهَِمِِِا ِ
ِأعِْْدِاء
ِِِِِإِلَيِْْهِِِوِِإلََِىِِ ِعِب ِ ِد ِِاِلِْ ِْمتِقِايِنَِ» زمهلسای1403 ،ق ،ج 303 ،24و اساترآبادی،
افسِْْمِ ء
ِِ
1409ق)21 ،؛ ما را در کتاب خود نام برد و ا نامهااى ماا باه ب تارین چیدهاا کاه
دوست داشت کنایه آورد و دشمنان و مخالفین ما را نید در کتاب خود باه کنایاه

نام برد به نامهاى بدترین چیدها در ندد خودش و ندد بندگان پرهیدگارش.


نتیجهگیری

در گفتمان والیت ،شخصیت انسان کامل زنبی یا وصی) نقش دا ارشاد را دارد؛

یرا دو قوس ندو و صعود را پی ن اده و به مصداق ِثِمَِّدِِنََِِِفَتَِ ِدِلىَِِِفَكاِ َِنَِِقََِا ِبِِ

نِِأِوِِْأدِِْْنىِ زنه  8/و  ،)9باه مقاام قارب ن اایی باار یافتاه زجاوادی آملای،
قَِ ِْو ِْسيِْ ِ

ِِ» زمهلسای1403 ،ق،
فرِْْضِ ِِو ِالِِسََِّّامِ ءِ
ود ِ ِِثََِبتََِاتِ ِِا ِ
ِ« :)50بيِ ِمْنِْهِ ِرِ ِزقَِ ِاِلِْْوِرِ ِ ِِو َِبَِوِجِ ِ ِ

صْاِِنیِِِفََِمِانِِْدِخََِالَِِ
ِالِِحِ ِ
ِِِِ ِ...إلََِاهِِإِِِ ِِِ ِ
اقرار به والیت ولایّاهلل و اطاعات ا ویِِِ« :
وط ِه ِ»
ار ِ ِ
ِِِانِِِْْ ِش ِ
ار ِوطِ ِه ِِوِِأِِنََِا ِم
ش ِ
َِِِِ ِ
ِالرِِاحِلَِ ِةِِِ،نََِِدِِاِنَ ِب
َِِِّرِتِِِِ
ِِِفَِلَِمَِّ ِم
َِِنِِِْْعِهَِابَِِیِ،
صْنِْیِِِأمِنَِِم
حِ ِ
زصدوق.)25 ،1398 ،
ا آنها که تمام اعما و اخاالق و ار شامندی افکاار بادون وصاو عامال و

َِاوِِ
ِِِِلهِِِِإ ِِ ِ
ِِخََِرَِِ ِإ
ِِِِآ
ِِعِِِِالِِإِِله
متخلق و متفکر به توحید ها لک اسات :وِِ ِِِتَِدِْْعِِم
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ج)23 ،4؛ یعنی او صراط و حلقة اتصا حقایق کونی به عال الوهی است و همان
صراط مستقیمی است که مالقات با رب تن ا ا طریق او حاصل میشاود و مانناد
خط فاصلی است که ربط شمس را با هال آن ،حفاظ مایکناد زجاوادی آملای،
 ،1381ج .)21 ،3یعنی حتی وصو به توحید محقق نمیشود ،مگار باا تمساک و
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 ،1381ج )25 ،3و ا این رو چ رة باطنی انسان کامل همان مه ر کلی اسات کاه
وجوب بََحت یا امکان صِِرف نبوده ،بلکاه بار ج جاام وجاوب و امکاان اسات؛
یعنی تمام تعیناات و حقاایق وجاوبی و امکاانی را واجاد اسات زجاوادی آملای،
 ،1381ج .)46 ،3بنااابراین ع اادهدار پیونااد و اتصااا ایاان دو قااوس گشااته اساات
زجوادی آملی ، 1381 ،ج.)50 ،3
به عبارت دیگر کسی که به این مقام رسید همة فیضها و نعمتها به مه ریت
او نش ت میگیرند و او همان «ولیّ نعمت» است که به یُُمن او به ماساوا ر ق داده
میشود و به وجود او آسمان و مین ثبات مییابناد زجاوادی آملای ،1381 ،ج،3



ِکلُِِّشَِیِْءٍَِِِِلِكِِإِِ ِِِوِجِْهِْهِ زقص)88/،؛ معبود دیگرى را با خدا مخوان،که هی




پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیست و دوم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)110پاییز 1395

معبودى جد او نیست؛ همه چید جد ذات او فانى مىشود .و نید ا آنها که وصو
به توحید مشروط به پذیرش والیت ولیّاهلل است ،در تعریفی که گفتماان والیات
ا دا های شناور اسالم مانند نما و کاات و امار باه معاروف و ن ای ا منکار و
ج اد و هل ستیدی و ،...ارائه داده است ،عالوه بر این که والیت را کانا صعود
این دا ها دانسته ا که اگر نباشاد ،های کادام ا اعماا صاالح مسالمان ،صااعد
نخواهد شد ا روح کلی حاک بار ایان دا هاای شاناور را نیاد کاه بادانهاا جاان
بخشیده ،والیت معرفی کرده است که اگر نباشد دا های شاناور همااون جسا
بیجانی خواهند بود که دیگر نمیتوان بر آن ا عناوان دا اساالمی اطاالق کارد.
یعنی دیگر نمیتوان آن ا را نما و کات و امار باه معاروف و ن ای ا منکار و...
نامید؛ چنان که امام علی نید نماا بادون معرفات را نماا ننامیاده و تعبیار باه
ِِِانِْفََِِعكِمِِِْْ
ِِْعِْ ِْرفَِةَِِ ِم ِِتَِ ِعْبِْدِوِنََِِِحِتِىِي
ِِِنِِْْفسِكِمِِْم
ِِِیِأ
«حرکت اعضا » کرده است« :سِكِنِِِواف
ِِِحِ ِرکِ ِونَِِمَِنَِِاَِِلِْْجِوِِارِِِحِبِِِعِبِ ِدِةِِِمِنِِْتَِعِْْرِفِ ِونِ» زابن شعبه1404 ،ق)223 ،؛ شناخت
مِ ِت
معبود را در جان خود ثابت داریاد تاا حرکات اعضاا در عباادت خادا ساود تاا
یِب لِِنُِّ ُِّورِِ
نبخشد .شناخت معبود ه حاصل نمیشود مگر با شناخت ولیّاهلل« :مِعِْْرِِفَتَِ ِِِ
ِِعِْْرِفََِةِِِِالِ» زر.ن :مهلسی1403 ،ق ،ج .)1 ،26همانین در مورد دا ج ااد
رِِِانيََِّّةِِم
در متن یارت امام حسین

ِِ ِعاكِِِجِ ِها ِدِ» زکلینای،
آماده اساتِ« :أنِِاِِلِْْجِهِا ِدِِم

یِعبِْْدِِِِالِِاِِلِْْحِسِيِْْنِِبِْْنِِِعِِلایٍِّ
ِِِ ِِ ِ
1401ق ،ج ،4بِ ِبِِِزِيِ ِرِةِِِقَبِْْرِِأب

)514 ،؛ ج ااد در

معیت تو ج اد است .نه در معیت غیر تو،که در این صاورت ،باه عکاس ،افعاالی
هستند ضد دین؛ چنان که در قرآن ساخت مسهد را که امری دینی است ،در آن

مورد که در مقابل ولیّاهلل عَلَ شاود ،اماری غیار دینای خواناده اساتِ  :والِِاهيِِنََِِِ

ِِِِِِبِيِْنَِِاَِِلِْْمِؤِِْْمنيِِنََِِِوِِإِِرِْْصِِداِِِِلِ ِماِنِِِْْحاِِرِبِِِِالَِِ ِِ
ِوِ
راراِِِِوِِِکِفِْْراِِِِوِِتَِفِْْريق
ِِِضِ ِِ
ِِِِسِْْجِداِ
ِِِاتخََِهِواِم
فایِِِناِِرِِجِهِانِمِ زتوباه101/اا)109؛
هِ ِ
ِِ...فََِنِْهِِْرِِبِ ِِ
ِِأِِبداِِِِِِ
ِْفيهِ
ِ ِ...تََِِق ِمِِِْ
ََرِسِ ِولََِهِِمِنِِِْقَبِْْلِِِِِ

کسانى هستند که مسهدى ساختند براى یان زباه مسالمانان) و زتقویات) کفار و
تفرقه افکنى میان مؤمنان و کمینگاه باراى کساى کاه ا پایش باا خادا و پیاامبرش
مبار ه کرده بود ...هرگد در آن زمسهد به عبادت) نایست ...که ناگ ان در آتاش
دو ج فرو مىریدد.
پینوشت

 .1در روایتی ا حضرت رضا ا پدرانشان ذیل آیة او این ساورة مبارکاه زأِرِ ِءِِيِْاتِِالِِ ِاهِ ِِ
يِكَِهِبِِبِ لِِدِِِِّينِ) آمده است که مراد ا دین در این آیه والیت امیرالماؤمنین اسات« :فِاِیِِ
ِِِيِرِِاِلِْمِؤِْمِنِِيِنَِِِِعِلِیٍِّ » زاساترآبادی،
ِِِكَِهِبِِبِ لِِدِِيِِّنِِقَِِلِِِبَِِِوِ يِِِةِِأم
ِِِهِِيِيِ
ِِرِِأِيِْتِِِالِ
قَِوِلِِْهِِِِعِزِِِِوِِِِجِلَِ ِأِ
1409ق .)820 ،بااه همااین قرینااه روشاان ماایشااود کااه ویاال ال اای بااه مصاالینی اساات کااه
تکذی کنندة والیت ولیاهلل هستند.
منابع و مآخذ

 .1ابن العربی ،محمد ز1401ق) ،العواصم في تحقيق مواقق الصقحبة ةعق وفقب النبقي

،
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بیروت ،دار الهیل.
 .2ابن شاذان ،ابوالفضل ز ،)1363الفضائل ،ق  ،رضی ،چاپ دوم.
 .3ابن شعبه حرانى ،حسن ز1404ق) ،تحف العقول ،ق  ،جامعة مدرسین.
 .4ابن ش ر آشوب ،محمد بن على ز1319ق) ،مناقب آل أبي طالب  4 ،جلد ،چااپ او ،
ق  ،عالمه.
 .5ابن طاووس ،على بن موسى ز ،)1348اللهوف علدى قتلدى الطفدوف ،چااپ او  ،ت اران،
ج ان.
 .6اخط خوار م ،موفق بن احمد زبیتا) ،المناقب (الخوارزم) ،ق  ،مؤسساة النشار االساالمی
التابعه لهماعه المدرسین بق .
 -------- .1زبیتا) ،مقتل الحسین 2 ،جلد ،ق  ،انوارال دی.
 .8اربلى ،على بن عیسى ز1381ق) ،كش الغم في معرف األئم  ،تبرید ،بنىهاشمى.
 .9استرآبادى ،على ز1409ق) ،تأويل اآليبت الظبهر في فضبئل العتر الطبهر  ،چاپ او  ،قا ،
مؤسسة النشر اإلسالمی.
 .10بحرانى ،سید هاش ز1416ق) ،البرهان فى تفسیر القرآن ،ت ران ،بنیاد بعبت.
 .11بخاری ،محمد بن اسماعیل ز1414ق) ،صحیح بخار  ،بیروت ،دار ابن کبیر.
 .12برقى ،احمد ز1311ق) ،المحاسن ،ق  ،دار الکت اإلسالمیه.
 .13بی قی ،احمد بن حسین ز ،)1361دالئل النبو و معرفق احقوا صقبح الشقريع  2 ،جلاد،
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ت ران ،انتشارات علمى و فرهنگى.
 .14جوادی آملی ،عبداهلل ز ،)1386سرچشمة انییشه ،جلد پنه  ،چاپ پنه  ،ق  ،اسرا .
 -------- .15ز ،)1381عین نضاخ ،جلد سوم ،چاپ او  ،ق  ،اسرا .
 .16حافظ برسی ،رج ز1422ق) ،مشارق أندوار الیقدین فدي أسدرار أمیرالمدممنین ،
بیروت ،أعلمی.
 .11حها ی ،سید م دى ز1419ق) ،درر األخبار با ترجمه ،چااپ او  ،قا  ،دفتار مطاالعاات
تاریخ و معارف اسالمى.
 .18حسینی ط رانی ،محماد حساین زبایتاا) ،امدامشناسدي 18 ،جلاد ،مشا د مقادس ،عالماه
طباطبایی.
 .19خامنهای ،علی زhttp://farsi.khamenei.ir/others-note?id=26675 )1393
 .20دیلمی ،حسن ز1412ق) ،إرشاد القلوب إلى الصواب 2 ،جلد ،ق  ،شریف رضى.
 .21راس نفیس ،احمد ز ،)1383علدي خطدي الحسدین  ،چااپ دوم ،قا  ،مرکاد الغادیر
للدراسات االسالمیه.
 .22رضی ،محمد بن حسین ز1414ق) ،نهجالبالغه ،چاپ او  ،ق  ،ههرت.
 .23ورق ،محمد حسن ز ،)1390دو حرکت در تاریخ ،چاپ او  3 ،جلد ،ت ران ،دفتار نشار
فرهنگ اسالمی.
 -------- .24ز ،)1390شهر گمشیه ،چاپ شش  ،ت ران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .25ساکی ،عبدالصمد ز ،)1392تفسیر والیي قرآن کریم 4 ،جلد ،ق  ،طوبای محبت.
 .26سلطانی ،سید علی اصغر ز« ،)1383تحلیل گفتمان به مثابه نظریة و روش» ،نشاریة علاوم
سیاسی ،دانشگاه باقر العلوم  ،ش .28
 .21ش یدی ،جعفر ز ،)1385تاریخ تحلیلي اسدالم ،چااپ سای و هشات  ،ت اران ،مرکاد نشار
دانشگاهی.
 .28صدوق ،شیخ محمد ز1398ق) ،التوحیی ،چاپ او  ،ق  ،جامعة مدرسین.
 -------- .29ز1400ق) ،أمالي الصیوق ،بیروت ،اعلمى.
 -------- .30ز1413ق) ،من ال یحضره الفقیه ،ق  ،دفتر انتشارات اسالمى وابساته باه جامعاة
مدرسین حو ة علمیه ق .
 .31طبرسی ،فضل بن حسن ز 10 ،)1312جلد ،چاپ ساوم ،مجمع البیان في تفسدیر القدرآن،
ت ران ،انتشارات ناصر خسرو.
 .32طبری ،محمد ز1381ق) ،تاریخ الطبر  ،بیروت ،دار التراث.
 -------- .33ز1412ق) ،جامع البیان فى تفسیر القرآن ،بیروت ،دار المعرفه.
 .34طبرى آملى ،عماد الادین ز1383ق) ،شقبة المصقطى لشقيع المرتضق  ،نهاف ،المکتباة
الحیدریة.
 .35طوسی ،محمد بن حسن زبیتا) ،مصباح المتهجی 2 ،جلد ،ت ران ،المکتبه االسالمیه.
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 .36فراهیدى ،خلیل بن احمد ز1409ق) ،العین 9 ،جلد ،چاپ دوم ،ق  ،نشر ههرت.
 .31کلینی ،محمد بن یعقوب ز1401ق) ،الکدافي 8 ،جلاد ،چااپ چ اارم ،ت اران ،دارالکتا
اإلسالمیه.
 -------- .38ز1429ق) ،الکافي15 ،جلد ،چاپ چ ارم ،ق  ،دارالحدیث.
 .39مهلسى ،محمد باقر ز1403ق) ،ةحبة األنواة الجبمع ل ةة أخببة األئم األطهبة  ،چاپ
دوم ،بیروت ،دار إحیا التراث العربی.
 .40محدثی ،جواد ز ،)1316فرهنگ عاشورا ،ق  ،نشر معروف.
 .41مفید ،محمد ز1413ق) ،اإلةشبد في معرف حجج اهلل علق العبقبد 2 ،جلاد ،چااپاو  ،قا ،
کنگرة شیخ مفید.
 .42نهری منفرد ،علی ز ،)1385تاریخ اسالم (واقعةکربال) ،چاپ او  ،ت ران ،انتشارات جلوة
کما .
 .43نعمانی ،محمد بن ابراهی ز1391ق) ،الغيب للنعمبني ،چاپ او  ،ت ران ،نشر صدوق.
 .44نیشابوری ،مسل زبیتا) ،صحيح مسلم ،دمشق ،دار إحیا الکت العربیه.
 .45واقدی ،محمد ز1409ق) ،المغازى ،بیروت ،مؤسسة األعلمى.
 .46وجدانی ،جعفر زبیتا) ،ترجمة الفین ،چاپ او  ،ت ران ،سعدی و محمودی.
 .41هاشمى خویى ،میر ا حبیا اهلل ز1400ق) ،منهبج البراع في شرح نهقجالبالغق  21 ،جلاد،
اإلسالمية.
مكتبةِِ ِ ِ ِِِ ِ
چاپ چ ارم ،ت رانِ ِِِ ِ ،
 .48هاللى ،سلی بن قایس ز1405ق) ،کتاب سلیم بن قیس الهاللي 2 ،جلاد ،چااپاو  ،قا ،
ال ادی.
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