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چکیده:
علیرغم کوشش اندیشمندان در دست یافتن به تبیینی قرآنی از ماهیّت انقالب اسالمی و آیندد یدیش روآ آن
هنوز خالء تبیینی جامع و قرآنبنیان از این یدیدد عظدیم مسودوا اسدتژ ید وهش اردر در ایدن راسدتا
بازکاوآ مقولۀ « زب اهلل» در سیاق آیۀ والیت را دستمایه قرار داده است و کوشیده تدا خوانشدی ییوسدته از
این سیاق که در تفویر شیعی با چالشهایی روبرو است ارائه دهدژ تدبّر زمانی در این آیات سدیر تودوّرآ را
روشن میسازد که در خالل آن خداوند یک قوم را در مویرآ رشد میدهدد فرهند

و تمددّن شدیعی را در

آن تقویت میکند و به دنبال یک تسوّل ارزشی کومتی در آن تشکیل میدهدژ خداوندد در مقوعدی از ایدن
سیر تکامل این قوم را از عواهداآ خدا

ّ بدا تداتیرات دودترده ب رهمندد میکندد و بعدد از آن بدا دودتر

فراقومیّتی این عواها « زب اهلل» را بر مدار تولّا نوبت به اولیاء معرّفی شده در آیۀ والیدت تشدکیل میدهددژ
بر این اساا جامعۀ آخرالزمانی شیعیان جامعهاآ ساختاریافته و سازماندهی شدده اسدت کده بدا ب رهمنددآ از
عواهاآ خا

ّ خداوندآ با اقتدار به رکت خود ادامه میدهد ییوسدته ییدروز اسدت و از تمدام دوادو و

مشخصدات ککدر شدده در ایدن سدیاق بدر تداری
ّ
فتنههاآ آخرالزمان میرهدژ در جایگاه یک دمانه با انوباق
تسوالت ایران میتوان موابق با دفتمان روایی ایرانیان را مصداق این قوم دانودتژ بدر ایدن اسداا میتدوان
تبیینی قرآنی از ماهیّت و آیند ییش روآ انقالب اسالمی ارائه کرد که مودابق آن انقدالب اسدالمی در آسدتانۀ
ب رهمندآ از عواهاآ خا

ّ خداوندآ و دذار به جامعۀ ج انی قدرتمند و ساختاریافتۀ شدیعی تسدت عندوان

زب اهلل استژ
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بیان مساله

یکی از ییشرفت اهتمام به دست یافتن به تبیینی قرآنی یا روایی از انقالب اسالمی ایددران و آینددد
ییش روآ آن از همان آغاز این انقالب در کانون توجه اندیشهیردازان قرار داشته اسددتژ(مو رآن اد و
دیگران  )1۳۴ :1۳۹۵اما تال هاآ علمی صورت درفته تا امروز نتوانوددته اسددت بدده طددور بایوددته و
همتراز با جایگاه انقالب اسالمی موددیر بالنددددی خددود را طددی کندژ(ا مدددیان و دیگددران )۶ :1۳۹۶
سرعت درفتن و وسعت یافتن سیر وقایع در سالهاآ اخیر نیز انگیزه براآ استخراج چارچوب نظددرآ
قرآنی براآ انقالب اسالمی و دست یافتن به تبیین قرآنی از ماهیّت و آینددد آن را افددزایش داده اسددتژ
در این میان با توجه به جایگاه بیبدیل قرآن در منابع اندیشه اسالمی قددرار دادن شددالوده ی وهشهدداآ
این وزه بر آیات قرآن میتواند برهانی قاطع و یشتوانهاآ موتسکم بددراآ آن فددراهم آوردژ ید وهش
ارر در این راستا به بازکاوآ مقولۀ « زب اهلل» در سیاق آیۀ والیت یرداخته استژ
خداوند در آیۀ ینجاه و شش سور مائده از « زب اهلل» نام میبرد که اهل تولّاآ خداوند و رسددولش و
ن آ َم ُنددوا َفد َّن
ن َی َت َو َّل ال ّل َه َو َرسُو َل ُه َو الَّذی َ
دروهی از اهل ایمان هوتند و همواره غالب خواهند بود؛ « َو َم ْ
ب اللّه ُه ُم الْغالبُون»ژ[مائد  ]۵۶در آیات ییشین خداوند از مرا ل تووّر قومی سخن بدده میددان آورده
ْز َ
است[مائده ]۵۴و در آیۀ والیت[مائده ]۵۵اولیاء قیقی را منسصر در همان مصادیقی دانوته اسددت کدده
زب اهلل تست تولّاآ ایشان قرار دارندژ متکلّمددان شددیعه بددر اسدداا اخبددار موجددود در تددراو روایددی
شدددیعیان(کلینی 288/1 :1۴07؛ صددددوق 12۴ :1۳7۶؛ طوسدددی  )۵۹ :1۴1۴و تدددی مندددابع اهدددل
ی توصددی
تونّن(طبرآ 18۶/۶ :1۴12؛ ابنکثیر 12۶/۳ :1۴1۹؛ سددیوطی  )2۹۳/2 :1۴0۴مؤمنددان ولد ّ
شده در آیۀ والیت را اهل بیت ع میدانندژ
علیرغم جایگاه وی هاآ که این آیات در دفتمان کالمی تشیّع در مقولۀ والیت دارندد خددوانش ییوسددتۀ
آنها به دونهاآ که ارتباط معنایی بین آنهددا آشددکار شددود در تفوددیر شددیعی بددا چالشهددایی مواجدده
اسددتژ(طباطبایی ۴/۶ :1۳7۴؛ جددوادآ آملددی  )28 :1۳8۳از سددوآ دیگددر توجّدده درخددورآ بدده
ماهیتشناسی و مصداقیابی زب اهلل در تفاسیر صورت نگرفته است و همچنان یرسددشهاآ م مددی
در ارتباط با این مقوله بدون یاس ماندهاند؛ زب اهلل چگونه شددکل میدیددرد و چوددور بدده جایگدداهی
میرسد که همواره ییروز است؟ مصداق زب اهلل دقیق ًا چه کوددانی هوددتند؟ آیددا ددزب اهلل وصددفی
است که در طول تاری مصادیق متعدّدآ دارد یا آنکه مراد خداوند مصداق خاصّی است کدده در برهدده
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ییش از این در وز تبیین ماهیّت انقالب اسالمی بددر اسدداا منددابع اسددالمی ی وهشهددایی صددورت
درفته استژ ی وهشهایی مانند«رویکردآ فق ی به نظریه انقددالب امددام خمینددی ره»( یدددرآ ب نوئیدده
« )1۳81نظریۀ امانت امام خمینی ره و چشمانداز انقالب اسالمی در یرتو اندیشددۀ م دددویّت»(افتخارآ
و همکاران « )1۳8۹بازتعری

هوتیشناختی و معرفتشناختی مناسب انقالب اسددالمی در دددذار از

مدرنیته اسالمی به سوآ تمدن زمینهساز و بایوتههاآ سیاسددتی برآمددده از آن»(خزایددی و مو رآند اد
 )1۳۹۴و «تبیین ماهیّت انقالب اسالمی ایران از منظر سور مجادله :کاوشی در تقابل دو جریان ددزب
اهلل و زب الشیوان»(ا مدیان و همکاران )1۳۹۶ژ اما این ی وهشهددا عمدددت ًا بددر یایددۀ آراء صددا بان
اندیشه در وزه موالعات اسالمی به جاآ تکیه بر منابع اصیل اسالمی و به طور خددا

ّ قددرآن شددکل

درفتهاند و کمتر سویۀ آیندهنگرانه دارندژ
ی وهش ارر کوشیده با ارائۀ خوانشی ییوسته از این آیات موروعات موددرح در ایددن سددیاق یعنددی
سیر تووّر قوم توصی

شده در آیۀ ینجدداه و چ ددار والیددت اولیدداء قیقددی و مقولددۀ ددزب اهلل را در

ارتباط با یکدیگر معنا کند و بر این اساا یاسخی براآ یرسشهاآ فوق فددراهم آورد و بعددد از آن بدده
مصداقشناسی قرآنی و روایی قوم توصی

شده در آیۀ ینجاه و چ ار سددور مائددده روآ آورده اسددتژ

در دام بعد بر اساا دمانۀ منوبق دانوتن سیر تووّر زب اهلل بر ایرانیان سددعی شددده تددا تصدویرآ از
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مشخّصی از زمان شکل میدیرد؟

آیند ییش روآ انقالب اسالمی و جامعۀ شیعیان ترسیم درددژ به دست آوردن تصویر دقیددق از ددزب
اهلل نقش کلیدآ در آیندهنگرآ قرآنی امت اسالمی دارد و همچنین امکانسنجی توبیق قددوم توصددی
شده در این آیات بر ایرانیان به عنوان یک دمانه میتواند در دست یافتن به تبیددین قرآنددی از ماه ّیددت و
آیند ییش روآ انقالب اسالمی سودمند باشدژ موروعی کدده خددالء آن در دفتمددان ییرامددون انقددالب
اسالمی مسووا استژ
 .2سیر تط ّور حزب اهلل در سیاق آیۀ والیت
خداوند در آیه ینجاه و چ ار سوره مائده مولمانان صدر اسددالم را مخاطددب قددرار میدهددد و یددرده از
َود ْو َ َیداْتی ال ّلد ُه ب َقدوْم
ن دیندده ف َ
ن َی ْر َت َّد م ْن ُک ْم َعد ْ
ن آ َمنُوا َم ْ
ارتداد ایشان از دین بر میدارد؛ «یا َأ ُّی َا الَّذی َ
یُس ُّب ُ ْم َو یُسبُّونَه» و در فرازهاآ بعدآ آیه قوم جایگزین شده را توصددی

میکنددد؛ «یُسد ُّب ُ ْم َو یُسبُّو َند ُه

ل ال ّلدده
َضد ُ
کف ْ
ن یُجاهدُو َن فی سَبیل اللّه َو ال یَخافُو َن َل ْو َم َۀ الئم کلد َ
ن أَع َّز َعلَی الْکافری َ
أَکلَّۀ َعلَی ا ْل ُمؤْمنی َ
ن یَشا ُء َو ال ّل ُه واس ٌع عَلیم»ژ
ُیؤْتیه َم ْ
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براآ شناخت ب تر این آیه شایوته است تا ارتباط معنایی بین آیات سیاق آن نیز در نظر درفته شودژ خداوند در
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آیات ییشین مولمانان را از اینکه تست تولّاآ ی ود و نصارا قرار بگیرند ن ی میکند[مائده ]۵1و تبعات منفددی
این رفتار را بیان میکند[مائده ]۵1-۵۴و بعد از آن اولیاء قیقی را معرفّی میکند[مائده ]۵۵و تبعۀ تولّاآ ایشددان
را قرار درفتن در زمر « زب اهلل» بیان میکند و در ن ایت مجدد ًا مولمانان را از قرار دددرفتن تسددت والیددت
اهل کتاب و کفّار ن ی میکندژ[مائده ]۵7-۶۳بنابراین آیه ینجاه و چ ار سوره مائده در درون آیددات مربددوط بدده
والیت قرار درفته استژ این موروع اکی از آن است که مفاد این آیه با مف وم والیت از یک سو و با مقولددۀ
« زب اهلل» از سوآ دیگر ارتباط تنگاتنگی داردژ
 .1-2ارتداد قوم رسول اهلل ص در مقولۀ والیت
جملۀ نخوت این آیه به عنوان یکی از ییشگوییهاآ غیبی قددرآن دداکی از آینددد قریددبالوقوع قددوم
رسول اهلل

در صدر اسالم استژ(طباطبایی ۶2۶/۵ :1۳7۴؛ مکارم  )۴1۵/۴ :1۳7۴خداوند در این آیدده

خبر از ارتداد مؤمنان صدر اسالم و جایگزین کردن یک «قوم» به جدداآ ایشددان میدهدددژ اینکدده مجموعدده
جایگزین شده به بزردی یک قوم است اکی از آن است که ارتداد مورح در آیه منسصر به دروه یا طبقه
خاصّی از مولمانان نبوده است و مجموعهاآ که مرت ّد شده و در آیند نزدیک نوبت به زمان نزول این آیه
کنار زده خواهد شد نیز به بزردی یک قوم استژ(مؤمنی و ریاءفر )۳0۴ :1۳۹7
از آنجا که این آیه در سیاق مربوط به بسث والیت قرار درفته است خداونددد در آن خبددر از ارتددداد قددوم
رسول اهلل

از مقولۀ والیت میدهدژ بنابراین این سیاق تاییدآ قرآنی بر روایات اکی از وقوع ارتدادآ

به وسعت یک قوم در مقولۀ والیت در صدر اسالم(کشی 8 :1۴0۹؛ مفید  )۶ :1۴1۳استژ ارتدددادآ کدده
عالجیذیر نیوت و خداوند قوم مرت ّد را کنار میدذارد و قوم دیگرآ را جایگزین آن میکندژ
 .2-2ارادۀ خداوند بر جایگزینی قوم حبّی
در صدر اسالم و زمان نزول این آیات اسالم از مرزهاآ جزیرهالعرب فراتر نرفته بود و به غیددر از قددوم
عرب قوم دیگرآ در امّت اسالم وارد نشده بودژ بنابراین توصیفات انجام درفتدده از قددوم جددایگزین در
آیۀ ینجاه و چ ار سور مائده از قبیل ایمان و ج اد فی سبیل اهلل ناظر بدده آینددد صدددر اسددالم و آینددد
قوم جایگزین استژ لذا مناسب است تا به فقرات توصیفی آیه ینجاه و چ ار در مسور زمان و بدده مثابدده
مویر ییش روآ این قوم در آینده نگریوته شودژ
نکته جالب در توصی

قوم مددذکور آن اسددت کدده خداونددد معرفددی ایشددان را بددا وی دیهددایی ماننددد

جغرافیاآ زیوت جمعیّت جغرافیاآ زیوت و شاخصهاآ فرهنگی و تمددّنی آغدداز نمیکندددژ بلکدده
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یُس ُّب ُ ْم ژژژ» مسبوب بودن نزد خداوند بارزترین وی دی این قوم استژ وی دی رشکبرانگیزآ که سددبب
میشود هر انوانی آرزو کند تا در زمر این «قوم ُبّی» باشدژ
دومین وی دی این قوم آن است که خداوند را دوست دارندژ آیه ینجاه و چ ار سددوره مائددده دداکی از
و ْو َ َیاْتی ال ّل ُه ب َقوْم یُس ُّب ُ ْم َو یُسبُّو َندده»ژ ایددن وی دددی
مسبّت دو سویه میان خداوند و این قوم است؛ « َف َ
در ابتدا معلوم میسازد که این قوم خداشناا و مو ّد هوتندژ فراتر از ایددن خداونددد در موددیر رشددد
این قوم رفتارهایی انجام میدهد و نعماتی را به ایشان عوا میکند کدده ایددن قددوم خداونددد را بدده نسددو
بارزآ دوست خواهند داشتژ
 .3-2نهادینه شدن تشیع در قوم حبّی
َود ْو َ َیداْتی ال ّلد ُه
رفتار خارعانه در قبال مؤمنان مر لددۀ دیگددرآ از سددیر رشددد قددوم ّبددی اسددت؛ «ف َ
ب َقوْمژژژأَکلَّۀ َعلَی ا ْل ُمؤْمنین»ژ این وی دی روشن میسازد که آ اد این قوم خود مولمان و بلکه از مؤمنددان
خواهند شد که در نتیجه آن رفتار خارعانه در قبال سایر مؤمنان در ییش میدیرندددژ لددذا در برهددهاآ از
زمان این قوم از اقوام مولمان خواهد شدژ
دقّت در این وی دی شناخت بیشترآ از قوم بّی را اصل میکند؛ ایمان یک مف وم متعددّآ اسددت و
براآ کامل شدن معنا نیاز به یک متعلَّق داردژ در قرآن ایمددان بدده مقددوالت مختلفددی از جملدده خداونددد
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نخوتین توصی

و ْو َ َیداْتی ال ّلد ُه ب َقدوْم
این قوم از زبان خداوند مسبّت او نوبت به این قوم است؛ « َف َ

رسوالن کتابهاآ آسمانی مالئک[بقره ]28۵و تی باطل[نسل ]72تعلّق درفتدده اسددتژ ددال سددؤال
این است که در آیه ینجاه و چ ار مائده ایمان نوبت به چه چیزآ مورح است؟ با توجدده بدده اینکدده در
این آیات فضاآ اصلی صسبت خداوند والیت است لذا مددراد خداونددد از ایمددان ایمددان بدده والیددت
استژ بر این اساا قوم بّی مؤمنان به والیت اهل بیت ع هوتندژ به بیان دیگددر قددوم ّبددی در موددیر
رشد خود یک قوم شیعی خواهد شدژ
 .4-2تقویت اندیشه ،فرهنگ و تمدّن شیعی در قوم حبّی
و ْو َ َیاْتی ال ّلد ُه ب َقدوْمژژژأَع َّز َع َلددی الْکددافرین»ژ ایددن
وی دی دیگر این قوم رفتار در برابر کافران است؛ « َف َ
وی دی اکی از آن است که بعد از آنکه این قوم تشیّع را یذیرفت در برابددر کددافران رددعی

و زبددون

نیوتژ بلکه مقتدرانه و عزّتمندانه رفتار نشددان میدهدددژ الزمددۀ ایددن رفتارهددا ب رهمنددد بددودن قددوم از
زیرساختهاآ قوآ اجتماعی فرهنگی و تمدّنی استژ قوم بّی در عرصه اندیشه و فرهند

اتریددذیر

نیوتژ بلکه میتواند از وزه اعتقادآ خود دفاع کندژ قوم بّی به لساظ اجتمدداعی و اقتصددادآ تسددت
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سلوه قرار نمیدیردژ بلکه میتواند استقالل و هویّت خود را در این عرصهها فظ کندژ
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 .5-2تشکیل حکومت و ورود به صحنه جهاد
َود ْو َ
ورود قوم بّی به صسنه ج اد در راه خدا مر لۀ دیگرآ از مرا ل تودوّر ایددن قددوم اسددت؛ «ف َ
َیاْتی ال ّل ُه ب َقوْمژژژ یُجاهدُو َن فی سَبیل اللّه»ژ این وی دی نشان میدهد که قوم بّی قومی اسددت کدده در آن
یک کومت به قدرت میرسدژ چرا که ورود یک قوم در جن

نیازمند فراهم بددودن زیرسدداختهاآ

اجتماعی اقتصادآ نظامی و مانند آن است که جز از طریق ایجاد یک کومت وا ددد و مقتدددر قابددل
دسترسی نیوتژ یک قوم با خرده کومتهاآ غیر یکپارچدده کدده بدده صددورت ملددو الوددوائفی اداره
میشود یا کومتی که معارران داخلی دارد به دلیل تباین و تضاد منافع و عدم تددوان بوددیج امکانددات
نمیتواند در برابر دشمن خارجی وارد جن

شودژ

همچنین کومت در قوم بّی یک کومت با ظاهر و شعارهاآ شیعی نیوتژ بلکه در این قوم یددک
کومت اصیل شیعی که مورد تایید خداوند است شکل میدیددردژ چددرا کدده خداونددد جنگددی را کدده
کومت شکل درفته در قوم بّی وارد آن میشود تایید کرده و آن را «ج دداد فددی سددبیل اهلل» نامیددده
استژ آ اد این قوم به والیت اهل بیت ع ایمانی مورد تایید خداوند دارند و بر یایۀ این ایمددان قیقددی
خود کومتی تشکیل میدهندژ کومتی یکپارچه که در آن جریانهاآ معددارو و اسددتقاللطلب بدده
دوشهاآ رانده میشوند و بعد از آن قوم بّی وارد صسنه ج اد فی سبیل اهلل میشودژ
دقّت بیشتر در این فراز از آیه ینجاه و چ ار مائده ماهیّت دشمنی و نیّات راهبردآ دشمن ایددن قددوم را
روشن میسازدژ خداوند در میان تمام آیات قرآن بسث راهبرآ این قوم را در خالل بسث والیت اهل
بیت ع مورح کرده است و آن ا را نه با مؤلفّههاآ قومیّتی فرهنگی و اجتماعی بلکه با ایمان بدده والیددت
اهل بیت ع معرّفی کرده است و بعد از این مفاهیم خداوند بسث جن
این مفاهیم اکی از آن است که جن

قوم بّی جن

این قوم را طرح میکندژ تددوالی

بر سر منددابع انددرذآ کخددایر آبددی و ماننددد آن

نیوتژ دشمن با ایمان و ارز هاآ شیعی قوم بّی مشکل داردژ جن

این قوم جن

استژ دشمن براآ نابودآ اعتقادات شیعی شکل درفته در قوم بّی به جن

آن میآیدژ

اما با توجه به فقرات ییشین آیه قوم بّی مدّتها ییش از ورود به صسنۀ جند
اندیشه فرهن

بر سر اعتقددادات

شددیعه شددده و تددی

و تمدّن شددیعی در آن ن ادیندده شددده تددا جددایی کدده بددر اسدداا آن بددا مخالفددان خددود

عزّتمندانه رفتار میکندژ ال چه شده است که دشمن واسدیّت نشددان میدهددد و علیدده ایددن قددوم
جن
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اعتقادآ به راه میاندازد؟ این موروع نشان میدهد در برههاآ از زمددان در فضدداآ ارز هددا و

میبالدژ بر اساا این ارز ها کومتی تشکیل میدرددژ دشمن که این تسول را رصددد میکنددد آن را
بر نمیتابد و طبیعت ًا ییش از قدرت یافتن این کومت در قوم بّی بر آن میتازدژ
 .6-2هجمۀ گسترده به قوم حبّی و افزایش اقتدار آن
سیر تووّر این قوم در صسنۀ جن

متوق

نمیشودژ ایددن قددوم ییروزمنداندده از صددسنۀ جند

خددارج

میشودژ این موروع با توجه به یلۀ بعدآ این قوم در مرا ل رشد خود آشددکار میشددود؛ «ال یَخددافُو َن
َل ْو َم َۀ الئم»ژ قرار درفتن واذه «الئم» در سیاق نکره به معناآ آن است که این قوم بعدد از ج دداد خددود از
مالمت «هیچ» مالمتکنندهاآ خو نداردژ بنابراین بر اقتدار و قدرت ایددن قددوم بعددد از صددسنۀ ج دداد
افزوده میشودژ قوم بّی خود را وامدار و سرسپرده هیچ قدرتی نمیداندژ بر ارز هدداآ خددود اسددتوار
ایوتاده و در مویر خود رکت میکندژ بی آنکه خوفی از مالمتها سددرزنشها و ت دیدددها بدده خددود
راه دهدژ این فراز از آیه همچنین روشن میسازد که قوم بّی بعد از صسنۀ ج اد خددود بددا فشددارها و
ت دیدهاآ فراوانی روبرو خواهد بودژ
ص
 .7-2بهرهمند شدن قوم حبّی از عطاهای خا ّ
خداوند تا این فراز از آیۀ ینجاه و چ ار سددور مائددده رشددد و بالنددددی قددوم ّبددی را در یددک موددیر
صعودآ ترسیم کرده استژ لذا فقرات بعدآ این آیه نیز باید در ادامه مویر رشددد و بالنددددی ایددن قددوم
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اعتقادات جامعۀ قوم بّی تسوالتی صورت میدیردژ ارز هاآ مکتبی در ایددن قددوم ا یددا میشددود و

معنا یابندژ فراز بعدآ این آیه اکی از آن است که خداوند قوم بّی را مشددمول فضددل خددود میکنددد؛
جه به مویر صعودآ آیه این عبارت اکی از مر لددۀ دیگددرآ از
ن یَشاء»ژ با تو ّ
ل اللّه ُیؤْتیه َم ْ
ض ُ
ک َف ْ
«کل َ
رشد قوم بّی استژ
ن یَشاء» در قرآن جز در آیۀ ینجدداه و چ ددار سددور مائددده تن ددا در آیددۀ
ل اللّه ُیؤْتیه َم ْ
ض ُ
ک َف ْ
عبارت «کل َ
بیوت و یک سور دید و آیۀ چ ار سور جمعه و در مقددوالت بوددیار قیمتدی بدده کددار رفتدده اسددتژ
خداوند در سور دید بعد از اینکه مؤمنان را امر میکند تا به سوآ مغفرت و ب شت سددبقت بگیرنددد
این مصادیق را فضلی از جانب خود معرفی میکندژ[ دید ]21در آیات ابتدایی سوره جمعه نیز تزکیدده
و تعلیم کتاب و کمت از جانب رسول اهلل

با این عبارت معرفی شده استژ بنددابراین قددوم ّبددی

در مر لهاآ از مویر رشد خود از نعمات خا

ّ ب رهمند خواهد شدژ

ص و تشکیل حزب اهلل
 .8-2گسترش بهره از عطاهای خا ّ
آیۀ ینجاه و چ ار سور مائده با عبارت؛ « َو ال ّل ُه واس ٌع عَلیم» یایان مییابدژ خاتمه این آیه اکی از آن اسددت کدده
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خداوند با تاتیر اسم واسع خود نعمات عوا شده به قوم بّی را وسعت میدهدژ فرایند جانشینی قوم ارتدادآ
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با قوم بّی و راهبرآ قوم بّی در مرا ل توریح یافته در آیه به موقعیّتی فرا قددومیّتی و بلکدده ج ددانی تسددت
عنوان « زب اهلل» میرسدژ تاتیر اسم واسع خداوندآ در آغاز آیۀ ینجاه و شش سددور مائددده خددود را نشددان
میدهدژ در این آیه دیگر از وی دیهاآ قومیّتی منسصر در یک قوم خا ّ سخن به میان نیامددده اسددتژ بلکدده
خداوند مسدود افراد مورد نظر را به هر کوی که تست تولّاآ اولیاء قیقی قرار دیرد دوتر

داده و آنها را

ب اللّه ُه ُم الْغالبُون»ژ ددزب اهلل
ن آ َم ُنوا َف َّن ْز َ
ن َی َت َو َّل ال ّل َه َو َر ُسو َل ُه َو الَّذی َ
در زمر زب اهلل وارد میکند؛ « َو َم ْ
جامعهاآ ج انی و ساختار یافته از شیعیان است که خداوند سیر ایجاد آن را از رشددد دادن قددوم ّبددی شددروع
میکند و با مسوریّت این قوم آن را تشکیل میدهدژ
خداوند نعمات قیمتی و وی ه قوم بّی را که در این آیات از آن به «فضددل اهلل» تعبیددر شددده اسددت در
میان زب اهلل دوتر

میدهد و ایشان از تبعات این عواها ب ره میبرندژ رمز اینکه ددزب اهلل در هددر

صسنهاآ که وارد میشود غالب است ب رهمندآ از همین عواهاآ خا ّ استژ در دو ردی

ابتدددایی

جدول شمار یک مرا ل تووّر قوم بّی و تشکیل زب اهلل نشان داده شده استژ
در قرآن عالوه بر آیات سور مائده توصی

زب اهلل تن ا در آیۀ بیوت و دو سور مجادله آمددده اسددتژ

در بیانی مشابه خداوند در این آیه نیز بسث تکامل زب اهلل را از یک «قوم» شروع میکند و به ب رهمندآ
ب فددی ُق ُلددوب ُم
ک َک َتد َ
ایشان از نعمتی خا ّ یعنی تایید با «رو ی از جانب خداوند» اشاره میکند؛ «أُولئد َ
اْإلیما َن َو َأ َّی َد ُه ْم برُوح منْه»ژ در نگاه نخوت شاید تایید با روح اکی از نعمت خاصّی نباشدژ اما آنداه کدده
این مقوله در قرآن یی درفته میشود نتیجه متفاوت خواهد بودژ این نعمت از جمله نعماتی نیوت که بارها
در قرآن تکرار شده باشد و خداوند آن را به افراد و دروههاآ متعدّدآ عوا کرده باشدژ در تمام قرآن به جز
زب اهلل تن ا عیوی ع از نعمت تایید با روح ب ره برده استژ
ن َم ْر َی َم ا ْک ُکد ْر
تایید عیوی ع با روح در آیه صد و ده سور مائده بیان شده است؛ «إ ْک قا َل ال ّل ُه یا عیوَی ا ْب َ
ک برُوح ا ْل ُقدُا»ژ در ایددن آیدده خداونددد رفتارهدداآ عجیبددی را بدده
ک إ ْک َأ َّی ْد ُت َ
ک َو عَلی والدَت َ
ن ْعمَتی َع َل ْی َ
عیوی ع نوبت میدهد؛ تکلّم کردن در م د خلق یرند زنده از دل شفا دادن کور مددادرزاد و یددی

و

زنده کردن و خارج کردن مرددان از دورژ این رفتارهاآ عجیددب کدده در قددرآن منسصددر بدده عیوددی ع
است میبایوت تبعۀ ب رهمندآ ایشان از نعمتی منسصر به ایشان باشدژ این نعمت خا ّ همددان تاییددد
ایشان با روح القدا است که در ابتداآ آیه مورح شده اسددتژ بنددابراین تاییددد بددا روح نعمددت بوددیار
خاصّی است که تبعات عجیب به همددراه داردژ خداونددد در برهددهاآ از زمددان قددوم ّبددی و بعددد از آن
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خواهد دادژ ادر چه خداوند زب اهلل را در مویرآ که خود تعیین کرده ییوسته رو به بالنددی رکددت
میدهد اما به نظر میرسد ب رهمندآ آن از تایید روح نقوۀ عوفی در مویر آن باشدژ
 .3والیت الهی قوامبخش حزب اهلل
عنوان « زب اهلل» در آیه ینجاه و شش سور مائده و درست بعد از آیه والیت و درون سیاق ایددن آیدده
الصدال َ َو ُی ْؤ ُتددو َن الزَّکددا َ َو ُهد ْم
ن یُقیمُو َن َّ
ن آ َمنُوا الَّذی َ
قرار درفته است؛ «إنَّما وَل ُّی ُک ُم ال ّل ُه َو َرسُو ُل ُه َو الَّذی َ
راکعُون»ژ[مائده ]۵۵در آیۀ ینجاه و ینج سور مائده خداوند به صرا ت اولیاء مؤمنان را معرفددی میکنددد
و با لفظ «ا ّنما» والیت را منسصر به اهلل رسول او و عدهاآ خا ّ از مومنان میکندژ آیات ییرامون ایددن
آیه نیز به موروع ن ی از تولّاآ اولیاء باطل و قرار درفتن تست والیت اولیاء قیقددی اختصددا

ییدددا

کردهاندژ از سوآ دیگر موابق با آیه ینجاه و شش سور مائده زب اهلل شدن انوانها به دنبددال تو ّلدداآ
از اولیاء معرفی شده در آیه والیت مس ّقق میشودژ این مورددوعات روشددن میسددازد کدده « ددزب اهلل»
مقولهاآ است که به شدّت با مقولۀ والیت در ارتباط استژ
ی در آیۀ ینجاه و ینج سور مائده چیوت و چه ارتباطی میان سیر توور ددزب اهلل و
اما مراد خداوند از ول ّ
والیت این اولیاء وجود دارد؟ کامل بودن کالم خداوند که خود از رروریات بالغت کالم او است اقتضددا
میکند تا خداوند در همین آیات مراد خود از «ولیّ» را روشن ساخته باشدژ اما نگاه اجمالی به آیات بعدآ

مقالۀ پژوهشی :سیر تطوّر «حزب اهلل» در سیاق آیۀ ولیت /...فرهاد احمدی آشتیانی و همکاران

زب اهلل را از این نعمت ب رهمند میکندژ زب اهلل با ب ره بددردن از «روح» رفتارهدداآ عجیبددی نشددان

ی در این آیات به چشم نمیخددورد؛ در آیدده  ۵۶خداونددد سددرانجام
نشان میدهد که توریسی از معناآ ول ّ
کوانی را که نوبت به اولیاء معرفی شده در آیه والیت تولّا داشته باشند قرار درفتن در زمددره « ددزب اهلل»
معرفی میکندژ آیات  ۵7تا  ۶۶نیز به ن ی مولمانان از قرار دددرفتن تسددت تو ّلدداآ ک ّفددار و بیددان برخددی از
رفتارهاآ سوء اهل کتاب اختصا
ی

از آن اختصا

یافته استژ آیات قبل از آیۀ والیت نیز به موروعی نزدیک بدده آیددات

یافتهاند؛ خداوند متعال در آیات  ۵1تا  ۵۳مولمانان را از اینکه تست تولّاآ اهل کتاب

بروند ن ی میکند و سرانجام کوانی را که چنین میکنند توریح داده استژ بنابراین والیت موددرح در آیدده
ینجاه و ینج تن ا در آیه ینجاه و چ ار میتواند توریح یافته باشدژ
در آیۀ ینجاه و چ ار سخن از کنار دذاردن قوم ارتدادآ و راهبددرآ قددوم ّبددی در موددیر تعددالی خددود
ی معرفی میکندژ این دو آیدده دو فددراز متددوالی از
استژ بعد از آن در آیه ینجاه و ینج خداوند خود را ول ّ
کالم خداوند است که به عنوان کالم زبردستترین سخنران عالم بددا یکدددیگر ارتبدداط معنددایی دارندددژ
ی خواندن خود در آیه ینجاه و یددنج را توانددایی انجددام افعددال
بنابراین موجه است که مراد خداوند از ول ّ
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و ْو َ َیاْتی ال ّل ُه ب َقوْم ژژژژ إنَّما وَل ُّی ُک ُم اللّه»ژ
مورح شده در آیه ینجاه و چ ار بدانیم؛ « َف َ
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ی
بر این اساا در سیاق آیه ینجاه و ینج مائده والیت در یوۀ اکمیّت بددر اقددوام معنددا مییابدددژ ولد ّ
بودن خدا در این آیه به این معنا است که او اکم بر اقوام استژ او میتواند قومی را به واسددوه ارتددداد
از دین کنار بزند و به جاآ آن قوم قوم دیگددرآ را جددایگزین کندددژ آن قددوم را در خددالل زمانهددا از
مویرآ که خود تعیین کرده است ییش ببرد و رشد و تعالی دهدژ تودوّر قددوم ّبددی کدده در ن ایددت در
یک سوح فراقوم ّیتی به شکلدیرآ زب اهلل میانجامد بدده شددّت وابوددته بدده اعمددال ایددن سددوح از
والیت خداوندآ است و اساس ًا زب اهلل با تولّاآ اولیاء مورح در آیۀ والیت هویّت مییابدژ
ح ّبی
 .4مصداقشناسی قوم ُ
مفصدل و
با توجّه به این که در آیۀ ینجاه و چ ار سور مائده واذ «قوم» در سیاق نکره آمده و توصیفات ّ
یر جزئیاتی از آن صورت درفته است مراد خداوند قوم خاصّی استژ با توجه به وی دیهاآ شمرده شددده
براآ قوم زب اهلل در سور مائده میتوان مصداق خارجی این قوم را تعیین کردژ در غیر این صورت ککر
کلی و معمادونۀ ماجراآ این قوم بدون آنکه مصداق آن را بتوان مشخص کرد چه ییامی خواهد داشت؟ با
تاکید بر تدبّر زمانی به معناآ کش

چیدمان زمانی فرازهاآ این آیات و با توجّه به دزارههاآ معتبر تاریخی

میتوان ییشن ادآ براآ مصداق قوم بّی به دست دادژ
مرا ل ککر شده براآ قوم بّی یعنی اینکه یددک قددوم دیددن و باورهدداآ خددود را کنددار بگدذارد دیددن
جدیدآ به طور دوترده از طر آ اد قوم مورد یذیر
فرهن

قرار دیرد تعددالیم دیددن جدیددد در باورهددا و

قوم بنشیند و شخصیّت قومی جدیدآ براآ آن ایجاد کند سیر تووّرآ به بلنداآ چندین قددرن

ترسیم میکند که در آن تربیت و بالنددی یک قوم توسط خداوند توریح یافته استژ
ازسوآ دیگر مف وم «جایگزین کردن» یک قوم به جاآ قوم دیگر که در آیۀ ینجاه و چ ار سددور مائددده
آمده است اکی از آن است که بین ارتداد قوم رسددول اهلل

و اراد خداونددد مبنددی بددر رشددد دادن

قومی دیگر و شروع مرا ل توور آن قوم فاصله زمانی طوالنی وجود نداردژ ادر خداوند قرنها بعددد از
ارتداد قوم رسول اهلل

اراد رشد قوم دیگرآ را داشته باشد ب تر بود تددا مف ددوم جددایگزینی موددرح

نشودژ بنابراین نمیتوان مصداق قوم بّی را قومی دانوددت کدده هنددوز وارد نخوددتین مر لدده از موددیر
تکامل یعنی ایمان به والیت اهل بیت ع نشده استژ همه ایددن موردوعات کایددت از موددیرآ بددراآ
«قوم بّی» دارد که اندکی ی

از صدر اسالم و در ازاآ ارتداد از مقولۀ والیددت شددروع میشددود و در

یک بازه زمانی به درازاآ چند قرن به بار مینشیندژ
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از ارویا دوتر

یافت و اقوام متعدّدآ به دین اسالم درویدندژ امددا در ایددن میددان مددذهب تشددیع اتنددی

عشرآ دوتر

به مراتب کمترآ ییدا کردژ این مذهب به طور عمده مسدود به منوقدده غددرب آسددیا و

هند استژ در این منوقه کشورآ که از نظر کل جمعیت و از نظر درصد بیشترین تعداد شددیعیان را بدده
خود اختصا

داده است ایران استژ در بین اقوامی که در این جغرافیا زنددی میکنند تن ددا در میددان

ایرانیان وزن جمعیّتی شیعیان به دونهاآ است که میتوان آن را یک «قددوم» شددیعه نامیدددژ بددیش از نددود
درصد ایرانیان شددیعه هوددتند کدده بدده تن ددایی بددیش از چ ددل درصددد از جمع ّیددت شددیعیان را تشددکیل
میدهندژ(ا مدآ و وینی  )8 :1۳۹۵همچنین تن ا کومتهاآ شیعی اتنی عشرآ در وسددعت یددک
قوم در ایران تشکیل شدهاندژ
آنوور که در بررسی سیر تووّر زب اهلل دذشت به دنبددال اراد خداونددد بددر جددایگزینی قددوم ّبددی
خداوند مذهب تشیّع را در آن قوم ن ادینه میسازد و سپ

اندیشه فرهند

و تمددّن شددیعی را در آن

تقویت میکند و در دام بعدآ کومتی برخاسته از ارز هاآ شددیعی را در آن بدده قدددرت میرسدداندژ
ال در قرون دذشته در امّت اسالمی واقددع شددده اسددت ایرانیددان را بدده
انوباق این وی دیها بر آنچه عم ً
عنوان تن ا مصداق قوم توصی

شده در آیات سور مائده میشناساندژ

این برداشت که صرف ًا با تکیه بر ظاهر آیات قرآن و توجه به ارتباط بین آنها انجام درفت میتوانددد بدده
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بعد از ر لت رسول اهلل

دین اسالم به سرعت تا مرکز و غرب آسیا شددمال آفریقددا و بخشهددایی

عنوان یشتوانۀ قرآنی دفتمان روایی که مصداق قوم بّی را ایرانیان میدانددد تل ّقددی دددرددژ طبرسددی در
کتاب مجمع البیان خود در تفویر آیۀ ینجاه و چ ار مائده چنین نقل کرده است که رسددول اهلل

در

یاس به سوال از این آیه دست بر شانه سلمان زدند و فرمودند :این شخص و منوددوبان بدده او هوددتند؛
ب بیَده عَلى عاتق سَلما َن فَقا َل َهذَا َو َکوُوه»ژ(طبرسی )۳21/۳ :1۳72
ض َر َ
« َف َ
انوباق ایرانیان بر قوم بّی توصی

شده در این آیه منسصر به منابع روایی و تفویرآ شددیعی نیوددتژ

مفوّران بزرگ اهل سنّت مانند فخررازآ و زمخشرآ نیز روایاتی از رسددول اهلل

نقددل کردهانددد کدده

اکی از انوباق قوم مورح در آیۀ ینجاه و چ ار سور مائده بر قددوم سددلمان استژ(زمخشددرآ :1۴07
۶۴۶/1؛ فخررازآ  )۳78/12 :1۴20با توجّه به فضایی که این روایات نبوآ ترسددیم میکننددد میتددوان
مراد امام صادق ع را نیز که قوم بّی را قددومی غیددر عددرب میداننددد و بددا واذ «مددوالی» از ایشددان یدداد
میکنند ایرانیان دانوتژ(بسرانی )۳1۵/2 :1۴1۶
عالوه بر آیه ینجاه و چ ار سور مائده موروع جایگزینی قومی به جاآ قددوم عددرب در آیددات دیگددر
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قرآن نیز مورح شده استژ اهل بیت ع در این آیات نیز مصداق قومی که خداوند ایشددان را جددایگزین
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اعراب میکند ایرانیان معرفی کردهاندژ آیه صد و سی و سدده سددور نودداء یکددی از ایددن آیددات اسددتژ
ک َقدددیرًا»ژ
ن َو کا َن ال ّل ُه عَلی کلد َ
ا َو َیاْت بآخَری َ
ش ْا ُیذْه ْب ُک ْم َأ ُّی َا النّا ُ
خداوند در این آیه میفرماید؛ «إ ْن َی َ
طبرسی در تفویر مجمع البیان چنین نقل کرده است که هنگامی که این آیه نددازل شددد رسددول اهلل
به سلمان اشاره کردند و فرمودند آن ا قوم این شخص هوتند؛ «أنه لما نزلت هددذه اةیددۀ رددرب النبددی
یده علی ظ ر سلمان و قال هم قوم هذا یعنی عجم الفرا»ژ(طبرسی )187/۳ :1۳72
آیۀ هشتاد و نه سور انعام نیز داراآ مضمون جانشینی قومی به جاآ قوم عرب استژ خداوند در ایددن
آیه میفرماید؛«ژژژ َف ْن َی ْک ُف ْر ب ا هؤُالء َف َق ْد َو َّکلْنا ب ا َق ْومًا َل ْیوُوا ب ا بکددافرین»ژ عیّاشددی در تفوددیر خددود از
سلیمان بن هاورن از یاران امام صادق ع نقل میکند که در آن امام ع قومی که خداونددد در ایددن آیدده از
ایشددان صددسبت کددرده اسددت را همددان قددوم توصددی

شددده در آیدده ینجدداه و چ ددار سددور مائددده

دانوتهاندژ(عیاشی )۳2۶/1 :1۳80
عالوه بر اینها اهل بیت ع در روایاتی به تولط ایرانیان بر اعراب در آینددده اشدداره کردهاندددژ بدده عنددوان
نمونه رسول اهلل

دربار برانگیختن و تولط ال ی ایرانیان بر اعراب و تسقق امر بدده معددرو و ن ددی

از منکر توسط ایشان اعراب را تسذیر دادندژ(ابن طاووا  )۳8 :1۴1۶امام صادق ع نیددز از رسددول اهلل
نقل کردهاند که ایشان خواب به اعراب فرمودند دنیا به یایان نمیرسد تددا آن کدده ایرانیددان بددا شددما
براآ تاویل قرآن بجنگند و بر شما ییروز شوندژ( میرآ )۵2 :1۴1۳
 .5تصویری از آیندۀ پیش روی انقالب اسالمی
بعد از مصداقشناسی قوم بّی میتوان دمانهاآ ج ت انوباق جایگاه فعلی ایرانیان بددر مرا ددل تودوّر
قوم بّی به دست دادژ در این بخش نیز با توجّه به مجموعۀ وی دیهایی که خداوند بددراآ قددوم ّبددی
بر شمرده است جایگاه فعلی ایرانیان در مرا ل تووّر قوم بّی مشخص میدرددژ
نخوتین کومتهاآ شیعی در ایران مانند زیاریان و آل بویه هردز بر تمددام ایددران کددم نراندندددژ تددا
ییش از دوران صفوآ در ایران هیچ کومددت شددیعی تمددام ایرانیددان را تسددت کمرانددی خددود قددرار
ندادژ(موسوآ و موسوآ  )1۴2 :1۳۹۵بنابراین نمیتددوان ایددن کومتهددا را مصددداق کومددت قددوم
زب اهلل در آیۀ ینجاه و چ ار سوره مائده دانوتژ چرا که خداونددد ایددن کومددت را کومددت قددوم
بّی معرفی کرده است نه بخشی از آنژ از طر دیگر بعددد از سددقوط کومتهدداآ شددیعی یددیش از
صفوآ در ایران کومتهایی با مذهب سنّی چون سلجوقیان قدرت را به دسددت درفتندددژ(جعفریان
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رسیدن به زب اهلل را طی نکردندژ جریانات شددکل درفتدده در ایددران در زمددان نخوددتین سلوددلههاآ
شیعی در ایران را میتوان در بخش«ن ادینه شدن تشیع در قوم بّی» از دوران توور قوم ّبددی در آیدده
ینجاه و چ ار سور مائده دنجاندژ
کومت

فوآ نیز به دلیل عدم انوباق بر وی دیهاآ توصی

نمیتواند مصداق کومت توصی

شده در آیۀ ینجاه و چ ار سددور مائددده

شده براآ قوم بّی در این آیه باشدژ چرا که کومت صفوآ بر آمده

از یک جریان با ارز هاآ ناب تشیع نیوتژ از سوآ دیگر در زمان به قدرت رسیدن کومددت صددفویه
هنوز بخش قابل توج ی از مردم ایران اهل سنّت بودندژ(ادا و اسدآ )7 :1۳۹2
از طر دیگر در آیۀ ینجاه و چ ار سوره مائده سیر اعتالآ قددوم تددا تبدددیل شدددن بدده ددزب اهلل کدده
همواره غالب است امتداد مییابدددژ در ددالی کدده کومددت صددفوآ توسددط جریانهدداآ غیددر شددیعی
مضمسل دردید و بعد از آن کومتهاآ غیر شیعه چون هوتکیان یا کومتهایی بددا رفتددار دوداندده
مانند افشاریان در ایران به قدرت رسیدندژ(ایزدآ و ی لوانیور  )12 :1۳۹0رشد تمدددنی دوران صددفوآ
را میتوان در بخش «تقویت اندیشه فرهن

و تمدّن شیعی در قوم ّبددی» از دوران توددور قددوم ّبددی

در آیه ینجاه و چ ار سور مائده دنجاندژ
مرا ل سه دانۀ «تسول ارزشی تشکیل کومت شیعی و ورود قوم بّی به صسنۀ ج دداد» بددا وقددایعی
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 )۳۹۵-۳8۵ :1۳87بنابراین کومتهاآ ییشاصفوآ هردز موددیر ممتددد ترسددیم شددده بددراآ قددوم تددا

که خداوند در دوران معاصر در ایران رقم زده است موابقت داردژ ییش از انقالب اسددالمی تسددوالت
در فضاآ ارز ها و اعتقادات جامعۀ ایران شروع شدژ ارز هدداآ مکتبددی در ایددران ا یدداء شددد و بدده
سرعت در میان مردم ایران دوتر

یافت تا جایی که اندکی بعد از انقالب اسالمی دووت کدداملی از

فضاآ فکرآ و فرهنگی اکم در دوران ی لوآ به وجود آمدژ در ایران کومتی بر یایۀ جریددان جدیددد
از ارز هاآ ناب شیعی شکل درفتژ
بر خال

کومتهاآ قبلی قدرت درفته در ایران که به دنبال آن که طائفهاآ با دوتر

خود و با نزاع با سایر طوائ

دادن قلمددرو

ایرانی کومت در کل کشور را به دست میدرفت این بددار ایرانیددان بدده

خاطر انگیزههاآ ال ی و به دنبال ا یاء ارز هاآ دینی و با هد ایجاد کومت دینی بدده یددا خاسددتند
و کومت اصیل شیعی در ایران به قدرت رسیدژ درست مانند تسددوالت قددوم ّبددی در آیددۀ ینجدداه و
چ ار مائده جن

و مسوریت تسوالت صورت درفته در ایران معاصر ایمان بدده والیددت اهددل بیددت ع

است و درست مانند این آیه بعد از تشکیل این کومت انقالب اسالمی وارد جن

شدژ جنگددی کدده
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انقالب اسالمی بددر اسدداا انگیزههدداآ سیاسددی و دنیددایی در آن وارد نشددد بلکدده دفدداعی مقددّا از
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ارز هاآ ناب مکتب اهل بیت ع بودژ
غرب و شرق با رصد تسوالت صورت درفته در ایددران و بددا شددناخت اصددالت و قّانیددت آن بدده سددرعت
ا واا خور کردندژ دشمن به درستی ف مید که انقالب اسالمی ایران دست به دست شدن قدددرت در بددین
جریانات سیاسی داخلی نیوت و جریان ارزشی شکل درفته در آن در مرزهاآ ایران مسدود نخواهد ماندژ لذا
آن را بر نتابید و طبیعت ًا ییش از قدرت یافتن و استقرار انقالب اسالمی بر آن تاختژ
بر اساا این دمانهزنی عبارت «ال یَخافُو َن َل ْو َم َۀ الئم» اکی از دوران ی

از دفاع مقدّا است کدده نشددان از

خروج ییروزمندانه انقالب اسالمی از صسنه جن و افزایش اقتدار و قدرت آن ی

از اتمددام جند

اسددتژ

انقالب اسالمی خود را وامدار و سرسپرده هیچ قدرتی نمیداندژ بر ارز هاآ خود استوار ایوتاده و در موددیر
خود رکت میکند بی آنکه خوفی از مالمتها سرزنشها و ت دیدها را به خود راه دهدژ
همچنین بر این اساا میتوان تعبیر «ال یَخافُو َن َل ْو َم َۀ الئم» را بر دوران رهبرآ رهبر معظم انقالب منوبددق
دانوتژ این صفت به وروح در سیر سیاسی ایشان دیده میشودژ در شرایوی که سالها است دشددمن از
تمام مویرهاآ ممکن اقتصادآ فرهنگی و نظامی بر جم ورآ اسالمی فشددار آورده اسددت کدده دسددت از
ارز ها و آرمانهاآ خود بکشد و دروههایی در داخل کشور نیز در این راستا موالبهدرآ میکنند انقالب
اسالمی به رهبرآ ایشان در برابر تمام فشارهاآ بین المللی ایوتاددی کرده است و از ت دیدها و سرزنشها
هراسی به خود راه نداده است و خداوند نیز ییوسته بر اقتدار و عزّت آن افزوده استژ
در این راستا میتوان نسو رفتار کشورهاآ منوقه در این دوران را مصداق روشنی از آیددات  ۵1تددا ۵۳
سور مائده در دنیاآ امروز دانوتژ بویارآ از کشورهاآ منوقۀ غددرب آسددیا مشددابه موددلمانان صدددر
اسالم و دقیق ًا موابق با آیۀ  ۵1به توالآ ی ود و نصاراآ امروز مییردازندژ همینطور دلیل ایددن رفتارهددا
ن فددی ُق ُلددوب ْم
را چنان که در آیۀ  ۵۳مورح شده ترا از به وجود آمدن مشکالت میدانند؛ « َف َترَى الَّذی َ
و یُوارعُو َن فی ْم َیقُولُو َن َنخْشى َأ ْن تُصیبَنا دائ َر »ژ[مائده ]۵۳در آیۀ  ۵۴خداوند در مقابل این چنددین
َم َر ٌ
افراد مرتدآ قومی را مورح میکند که موتسکم در قبال دشمنان قد علم کددرده اسددت و مشددکالت و
اکیتها را به جان خریده و در راه خدا استقامت دارندژ
ک
فراز یایانی آیۀ ینجاه و چ ار سور مائده مربوط به موددیر یددیش روآ انقددالب اسددالمی اسددت؛ «کلد َ
ن یَشا ُء َو ال ّل ُه واس ٌع عَلیم»ژ موابق آنچه دذشت این فراز اکی از ب رهمند شدددن قددوم
ل اللّه ُیؤْتیه َم ْ
ض ُ
َف ْ
بّی از نعمات خاصّی است که تبعات عجیب به همراه دارد و مؤمنان بددا ب ددره بددردن از آن رفتارهدداآ
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اقتدار ییش خواهد بردژ
اما نقوۀ عوفی در این مویر اعتالیی وجود داردژ از برههاآ در زمان خداوند ندده بددر اسدداا اسددباب و
ابزار متداول در دنیا مانند اقتصاد بزرگ یا توان نظامی-دفدداعی بلکدده بدده واسددوۀ نعمددات وید خددود
انقالب اسالمی را ارتفاع خواهد داد؛ موابق با استدالل مورح شددده در بخددش  7-2ایددن نوشددتار و بددا
استناد به ب رهمندآ ددزب اهلل[مجادلدده ]22و عیوددی ع[مائددده ]110از «روح» نعمددات و توانهددایی از
جن

آنچه در دستان عیوی ع قرار داشتژ در آن مقوع زمددانی ارز هدداآ شددیعی انقددالب اسددالمی

دیگر مسدود به ایرانیان نخواهد ماندژ
تست تاتیر اسم «واسع» خداوند فرایند راهبرآ قوم بّی به موقعیّتی فرا قومیّتی و بلکه ج ددانی تسددت
عنوان « زب اهلل» میرسدژ زب اهلل جامعهاآ ج انی و ساختار یافته از شیعیان است که خداوند سددیر
ایجاد آن را از رشد دادن قوم بّی شروع میکند و با مسوریّت این قوم آن را تشکیل میدهدژ خداونددد
نعمات قیمتی و توانهاآ مؤتّر در دستان مؤمنان انقالبی ایران را که در این آیددات از آن بدده «فضددل اهلل»
تعبیر شده است در میان زب اهلل دوتر

میدهد و ایشان از تبعات این عواها ب ره میبرندژ

با شکوت دشمن در عرصههاآ دونددادون قّانیددت ارز هددا و آرمددان مکتددب اهددل بیددت ع بددراآ
قجویان و یا طینتان عالَم آشکار خواهد شد و جامعددۀ شددیعیان دوددتر
ّ

خیددره کنندددهاآ خواهددد
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عجیبی نشان خواهند دادژ بنابراین بعد از این هم خداوند انقالب اسالمی را در مویر افددزایش عدزّت و

یافتژ این جامعۀ بزرگ قدرتمند و ساختاریافته از شددیعیان یددا همدان « ددزب اهلل» بددا تکیدده بددر ایددن
مؤلفههاآ ال ی قدرت در هر صسنهاآ که وارد شود ییروز خواهد بود و بر تمددام قدددرتهاآ ج ددانی
ب اللّه ُه ُم الْغالبُون»ژ[مائده]۵۶
فائق خواهد آمد؛ « َف َّن ْز َ
ل از اینکه قوم بّی کدام قوم است بررسی این آیات روشن میسازد که آیندهاآ که خداونددد در
موتق ّ
ییش روآ شیعیان قرار داده است بویار عظیم و ناشناخته استژ با توجه به این آیددات از صدددر اسددالم
آشکار بود که اسالم قیقی در جایی غیر از جزیره العرب رشد خواهد کردژ تمدّنی شددکل خواهددد داد
و کومت مقتدرآ بر یا خواهد ساخت که در آن شیعیان بددا ب رهمندددآ از عوایدداآ خددا

ّ خداونددد

اقتدار خواهند یافتژ
زب اهلل بر یایۀ فضاآ ارز هاآ ناب تشیّع و ابزارهایی کدده خداونددد ایشددان را از آن ب رهمنددد کددرده
است م مترین هد و دغدغۀ جامعۀ شیعه را که زمینهسازآ بریایی ظ ور امام زمان عج است دنبددال
خواهد کردژ ال در برههاآ از زمان جامعۀ بزردی از شیعیان که صا ب کومت نیز هوتند خددود را
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در قالب زب اهلل توانمند در رکت مقتدرانه به سوآ این هددد بددزرگ میبینندددژ شددیعه از مورددع
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اقلیّت و رع

تاریخی خود براآ همیشه خارج شده و جریان قدرتمند ج انی خواهد شد که تمددام

موانع را کنار خواهد زدژ دشمن را در هر صسنهاآ منکوب خواهد کرد و مویر را بددراآ بریددایی ظ ددور
امام زمان عج آماده خواهد کردژ ادر خداوند جامعددۀ بزردددی از شددیعیان را بددا روح تاییددد کنددد دیگددر
ماجراها توسط آن شیعیان به سمت بر یایی ظ ور برده میشودژ
تصویرآ که خداوند از جامعۀ آخرالزمانی شیعیان ارائه میدهد به کلددی بددا تصددویرآ کدده از ورددعیت
جوامع انوانی در آخرالزمانی در دست است تفاوت داردژ در تصوّر رایج در آخرالزمددان بددا جوامددع از
هم یاشیده و یر هرج و مرج مواجه خواهیم بددودژ انوددانهایی کدده بدده صددورت انفددرادآ یددا در قالددب
دروههاآ کوچک به زیوت خود در شرایط بویار سخت ادامدده میدهنددد و بددا خورهددایی کدده یددات
ایشان را جد ًا ت دید میکند دست و ینجه نرم میکنندژ بویارآ از انوددانها در کددام ددوادو و فتنددهها
ج ی از بشریت رایع میشودژ
فرو میروند و در مجموع بخش قابل تو ّ
اما موددابق بددا آیددات سددور مائددده خداونددد در آسددتانۀ آخرالزمددان شددیعیان را در قالددب « ددزب اهلل»
سازماندهی میکندژ در آخرالزمان شیعیان متفرّق نیوتندژ واذ « ددزب» دداکی از وجددود یددک جامعددۀ
وا د و منوجم استژ جامعهاآ که سازماندهی شده استژ زب اهلل یک ساختار استژ یددک جامعددۀ
منظم و منوجم استژ همه افراد از جنبۀ قلبی متسد هوتند و هد و آرمددان وا دددآ را بددا تعامددل بددا
یکدیگر یی میدیرندژ جامعهاآ که با ب رهمندآ از عواهاآ خا ّ خداوندآ با اقتدار به رکت خددود
ب اللّه ُه ُم الْغالبُون» و از تمددام ددوادو و
ادامه میدهدژ ییوسته و در هر صسنهاآ ییروز است؛ « َف َّن ْز َ
ب اللّه ُه ُم ا ْل ُمفْلسُون»ژ این منظر قرآنی تصویر آخرالزمددانی جوامددع
فتنههاآ آخرالزمان میرهد؛ «إ َّن ْز َ
بشرآ را به کلی ددردون میکندژ موابق با این منظر قرآنی شدائد و فتنددههاآ آخرالزمددان بددراآ رددایع
شدن بشر نیوتژ بلکه براآ تشکیل جامعۀ زب اهلل استژ
به کار بردن وص

«غالبون» از بددین صددفات متعددّد نیددز دداکی از یررند

بددودن تنازعددات در دوران

شکلدیرآ زب اهلل است که با آخرالزمانی دانوتن ایددن دوران موابقددت داردژ ایددن یکددی از دالیلددی
است که نشان میدهد زب اهلل هنوز شکل نگرفته اسددت و مصددادیق تشددکیل کومددت در جامعددۀ
شیعیان در ادوار دذشته نمیتوانند مصداقی براآ کومت قددوم ّبددی باشددندژ بددر ایددن اسدداا اتّصددال
انقالب اسالمی ایران به ظ ور امام زمان عج که بارها در کالم امددام خمینددی ره بیددان شددده اسددت (امام
خمینی ۳27/21 :1۳78؛ همان )۳۳0/1۴ :تبیینی قرآنی ییدا میکندژ جدول شمار یددک انوبدداق مرا ددل
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جدول شمار ()1؛ سیر تووّر زب اهلل و توبیق آن بر ایرانیان
َسننن ْو َ
ف َ
ن َی ْر َت َّد َی ْأتِی ال ّلن ُه
آیه َ ۵۴م ْ
سور

مِننن ْن ُک ْ ِبقَننن نوْم

مائده
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ارتدددداد
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والیت

سدددیر بعدددد از
توددور ر لددت بعدددددد از
قدددوم رسدددول سقیفه
ایرانیان اهلل
مسور
زمان

َأ ِذلَّنننۀ
ل
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ال ّل ِه

ن
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شددددن
تشدددیع
در قوم
بّی

دودددتر

اندیشدددده
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ارزشی و

و تشددکیل

تمددددددّن

کومت

شددیعی در شیعی در
قوم بّی
تشدددیع و

اعتالآ تمدّن شددیعی
در ایران

قوم بّی

یَخنننافُو َن
َل ْو َم َۀ ال ِئ

َن
تقویددددت تسدددول

َو

ال

ورود
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ل ال ّل ِه
ض ُ
َف ْ
ن
ُیؤْتی ِه َم ْ
یَشا ُء

هجمدددددۀ ب رهمندددد

قددددوم دوترده بدده شدن قوم
بّی به قوم بّی و

بّدددی از

صددسنه افددددزایش عواهدداآ
ج اد

وقددددوع

اقتدار آن
ایوددتاددی

انقددالب دفددداع در برابددددر
اسددالمی مقدّا

فشددارهاآ

در ایران

بین المللی

خا ّ

َو اللّنننن ُه
واسننننع
ِ
عَلی
دوددتر
ب ددددره از
عواهددداآ
خددا ّ و
تشددددکیل
زب اهلل

ب رهمندآ مؤمنان انقالبی
از عواهدداآ خددا ّ و
تشکیل جامعددۀ ج ددانی
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توور قوم بّی بر ایرانیان را نشان میدهدژ

قدرتمند و سدداختاریافتۀ
شیعی

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−

 .6نتیجهگیری
خداوند در آیۀ ینجاه و چ ار سور مائده سیر تووّر قومی را بیان میکند؛ او این قوم را جددایگزین قددوم
مرت ّد در صدر اسالم میکند اندیشه فرهن

و تمدّن شیعی را در آن تقویت میکند و بدده دنبددال یددک

تسوّل ارزشی کومتی در آن قوم تشکیل میدهدژ ورود قوم به صسنۀ ج اد هجمۀ دوددترده بدده آن و
افزایش اقتدار قوم مرا ل دیگرآ از این سیر توور استژ خداوند در مقوعی از ایددن سددیر تکامددل ایددن
قوم را از عواهاآ خا ّ با تاتیرات دوترده ب رهمند میکند و بعددد از آن بددا دوددتر

فراقددومیّتی ایددن
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تشکیل زب اهلل قرار دارندژ زب اهلل بر مدار تولّا نوبت به این اولیاء شکل میدیرد و میبالدژ
مشخصّات توصی

شده براآ این قوم آنچنان که در روایات نیز مذکور اسددت ایرانیددان را بدده عنددوان

مصداق آن آشکار میسازدژ بر اساا توبیق این سیر بر تاری تسوالت ایددران در جایگدداه یددک دماندده
تبیینی قرآنی از ماهیّت و آینده ییش روآ انقالب اسالمی به دست میآیدژ بر این اساا وقوع انقددالب
اسالمی در ایران دفاع مقدّا و ایوتاددی در برابر فشارهاآ بین المللی در قیقددت مرا لددی از توددور
زب اهلل با مسوریّت قوم بّی استژ لذا باید ب رهمنددد شدددن مؤمنددان انقالبددی از عواهدداآ خددا

ّو

تشکیل جامعۀ ج انی قدرتمند و ساختاریافتۀ شیعی تست عنوان زب اهلل را در آیند ییش رو انتظددار
داشتژ
کتابنامه
 .1قرآن
 .2ابن طاووا على بن موسى(1۴1۶ق) التشریف بالمنن فی التعریننف بننال تن قددم مؤسوددۀ
صا ب األمر
 .3ابن کثیر اسماعیل بن عمرو(1۴1۹ق) ت سیر القرآن العظی بیروت دار الکتب العلمیۀژ
 .4ا مدآ سیدعباا و وینی نصرآبادآ نددرج

سددادات( ) 1۳۹۵وضننعیت ژئوپلیتین

شیعه در عصر جهانی شدن فصلنامه موالعات سیاسی ج ان اسالم سددال یددنجم شددماره
 18صص2۳-2
 .5ا مدددیان م دددآ کوالفقددارزاده مسمدم دددآ و یددورعزت علیاصددغر( ) 1۳۹۶تحلیلننی
انتقادی و راهبردی بر پیشفرضهای مدون دانش آیندهپژوهی فصلنامه راهبددرد شددمار
 8۴صص ۵-۳۶
 .6ا مدیان م دآ کوالفقارزاده مسمدم دآ و یورعزت علیاصغر( ) 1۳۹۶تبیننین ماه ّینت
انقالب اسالمی ایران از منظر سورۀ مجادله :کاوشی در تقابننل دو جرینان حننزب اهلل و
حزب الشیطان ی وهشهاآ انقالب اسالمی سال ششم شماره 20
 .7ادا

صابر و اسدآ س یال(1۳۹2

) تاسی

فصلنامه موکویه شماره  2۶صص 7-۳2
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مدارا و دوتر

7-۳1

تشیع در عصددر صددفوآ

امام خمینی
 .9افتخارآ اصغر نوروزآ مسمد و کوالفقارزاده مسمدم دآ( ) 1۳8۹نظریننۀ امانننت امننام
خمینی ره و چش انداز انقالب اسالمی در پرتو اندیشۀ مهنندو ّیت مشددرق موعددود دوره
 ۴شماره  1۵صص ۶۵-۹7
 .10ایزدآ وین ی لوان یور فاطمدده(1۳۹0

) وضننعیت سیاسننی تشننیع از اضننمحالل

ص ویه تا کری خان زند فصلنامه تاری اسالم شماره  ۴۵و  ۴۶صص 7-۳۶
 .11بسرانى سید هاشم(1۴1۶ق) البرهان فی ت سیر القرآن ت ران بنیاد بعثت
 .12جعفریان رسول (1۳87

) تاریخ تشیع در ایران ت ران نشر علم

 .13جوادآ آملی عبداهلل( ) 1۳8۳والیت علوی قم اسراءژ
 .14میرى عبد اهلل بن جعفر(1۴1۳ق) قرب اإلسناد قم مؤسوۀ آل البیت علی م الوالم
 .15یدرآ ب نوئیه عباا( ) 1۳81رویکردی فقهی به نظریه انقالب امننام خمیننی علددوم
سیاسی شماره  18صص 2۹-۴2
 .16خزایدددی سدددعید و مو رآنددد اد مجیدددد( ) 1۳۹۴بنننازتعریف هستیشنننناختی و
معرفتشناختی مناسب انقالب اسالمی ،در گذار از مدرنیته اسننالمی بننه سننوی تمنندن
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 .8امام خمینی سید روح اهلل( ) 1۳78صسیفه امام خمینی ت ران موسوه تنظدیم و نشددر آتددار

زمینهساز و بایستههای سیاسننتی برآمننده از آن مشددرق موعددود سددال ن ددم شددماره ۳۴
صص101-1۳0
 .17زمخشرى مسمود بن عمر( 1۴07ق) الکشا عن حقائق غوامض التنزیننل بیددروت دار
الکتاب العربیژ
 .18سیوطى جالل الدددین( 1۴0۴ق) الدر المنثور فى ت سننیر المننأ ور قددم کتابخاندده آیددۀ اهلل
مرعشى نجفىژ
 .19صدوق مسمد بن على ( ) 1۳7۶األمالی ت ران کتابچىژ
 .20طبرسى فضل بن ون(1۳72

) مجمع البیان فى ت سیر القرآن ،ت ران ناصر خوروژ

 .21طبرى ابوجعفر مسمد بن جریر( 1۴12ق) جامع البیان فننى ت سننیر القننرآن ،بیددروت دار
المعرفهژ
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 .22طوسى مسمد بن السون(1۴1۴ق) األمالی قم دار الثقافۀ
 .23عیاشى مسمد بن موعود( ) 1۳80کتاب الت سیر ت ران چایخانه علمیه
 .24فخر رازآ مسمد بن عمر( 1۴20ق) م اتیح الغیب بیروت دار ا یاء التراو العربى
 .25کشى مسمد بن عمر(1۴0۹ق) رجال الکشی مش د مؤسوه نشر دانشگاه مش د
 .26کلینی مسمد بن یعقوب( 1۴07ق) الکافی ،ت ران دار الکتب اإلسالمیۀژ
 .27مو دددرآ نددد اد سدددیدمجید همدددایون مسمددددهادآ خزایدددی سدددعید و ددداتمی
مسمدررا( ) 1۳۹۵بازاندیشی سیاسننتی در نظرینناا و الگوهننای آیننندهنگر مناسننب
چش انداز تمدنی انقالب اسالمی رهیافت انقددالب اسددالمی شددماره  ۳۵صددص -1۵۴
1۳۳
 .28مفید مسمد بن مسمد(1۴1۳ق) اإلختصاص قم الموتمر العالمى اللفیۀ الشی المفید
 .29مکارم شیرازى ناصر(1۳7۴

) ت سیر نمونه ت ران دارالکتب االسالمیه

 .30موسوآ دیالنی سیدجعفر و موسوآ دیالنی سید مجتبی(1۳۹۵

) نقش حکومتهننای

شیعه در رواج تشیع و گسترش تمدن اسالمی ایران فصلنامه تاری شددماره  ۴0صددص
1۳8-1۵7
 .31مومنی عابدین و ریاءفر امد( ) 1۳7۹واکاوی م هومی و مصننداقی آیننه تبلین بننر
اساس داللت سیاق موالعات قرآن و دیث شماره  2۳صص 2۹7-۳18
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