بسمه تعالی
گزارش فعالوت حتقوقی «شبهات آیه والیت»
آیه والیت از مجله دالیل واضح بر امامت بالفصل امرادؤمننی بعد از رسول خدا است .اما برخی از
مفرسان و متكلامن اهل سنت ،اهباما ت و شبهاتی بر داللت این آیه مطرح كردهاىد كه از صرف بزرگان اماموه بی
پاسخ ىامىده است ،و در این راستا ىام بزرگاىی ماىند شوخ مفود ،سود مرتىض ،شوخ صوسى ،خواجه ىصر ،عالمه
حذ ،قاىض ىوراهلل ،سود رشف الدین ،عالمه امونى5و دیگران كه در مسر دفاع از حقایق اسالمى وتبونی واقعوات
مكتب اهل بوت ،با زبان وقلم ،به بررسى وپاسخ گویى شبهات پرداخته اىد ،مهچون ستارگاىى پرفروغ مى
درخشد ،از معارصین ىوز اىدیشمنداىى ماىند آیت اهلل شوخ حممد رضا جعفری Dودیگران با قلمى شووا وبواىى رسا
به تبونی حقایق تابناک دین مبنی اسالم ودفاع عاداىه از حریم امامت ووالیت امر مؤمنان عذ پرداخته اىد.
به مهنی جهت مركز «تدوین و ىرش آثار عالمه حممد رضا جعفری »Dاز زیر جمموعه مؤسسه بنواد فرهنگ جعفری ،
بر آن شد كه مباحث مربوط به آیه والیت و شبهات حول آن ـ كه توسط آیت اهلل شوخ حممد رضا جعفری Dمجع
آوری و مطرح گردیده است ـ را تدوین و جهت استفاده داىش پژوهان منترش ىامید .رشح مراحل تدوین این اثر در
ادامه بوان می شود.

مراحل تدوین
 )1تدوین متن عربی
عالمه حممد رضا جعفری Dپرامون آیه والیت « »23شبهه كه قاضی عبداجلبار ،فخررازی ،ابن توموه و آلوسی بر
آیه والیت كرده اىد را مجع آوری ىموده و از جهت حمتوا به هفت دسته تقسوم كرده اىد و به آهنا پاسخ داده است،
هفت دسته عبارتند از:
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 .1شبهات عام
 .3شبهات پرامون معنای واژه «ولی»
 .2شبهه پرامون والیت خدا ورسول اهلل 
 .4شبهات درباره «الذین آمنوا»
 .5شبهات حول «و یؤتون الزكاة»
 .6شبهات مربوط به «و هم راكعون»
 .7شبهه حول معنای واژه «تولی»
 )2تدوین متن فارسی
تدوین متن فارسی بر اساس درس گفتارهای استاد روحاىی از متن عربی شبهات آیه والیت  ،صورت گرفته
است؛ و شامل مراحل ذیل می باشد.
أ .تبدیل درس گفتار فارسی به ىوشتار
در این مرحله درس گفتارهای استاد روحاىی كه در « »18جلسه بوان كرده اىد ،به ىوشتار تبدیل شده است.
ب .تنظوم ،تنقوح و مستند سازی متن فارسی
در این مرحله متام ىوشته های مرحله قبل بر اساس « »23شبهه تنظوم و تنقوح شده است و مستندات شبهات و
پاسخ های مربوصه در پاورقی ذكر می گردد؛ كه ىتوجه آن ،تدوین اولوه اثر در یک فایل وردی و در « »83صفحه می
باشد.
 )3اثبات وجود ىوآوری در اثر عالمه جعفری
در اینجا برای اینكه ثابت شود آیت اهلل شوخ حممد رضا جعفری در ىحوه مجع آوری شبهات و دسته بندی آهنا،
مهچننی در ىوع پاسخ دادن به آن شبهات ،ابداع و ىوآوری دارىد مراحل ذیل اىجام شده است.
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أ .مجع آوری پاسخ های علامی شوعه به شبهات آیه والیت از كتب شوعی
در این مرحله با جستجو در ىرم افزارهای كتابخاىه اهل بوت وكتابخاىه كالم اسالمی مؤسسه ىور ومهچننی
اینرتىت ،این ىتوجه حاصل شد كه « »121منبع از كتاب های داىشمندان شوعی حول آیه والیت بحث كرده اىد ،و
پس از بررسی ومطالعه آهنا و مهچننی عدم یافتن « »4منبع ،معلوم گردید كه از این جمموع »131« ،منبع متعرض
شبهات آیه والیت و پاسخ به آهنا شده اىد ،لذا در اینجا مورد استفاده قرار گرفتند.
ب .دسته بندي پاسخ هاي علامی شوعه پریامو شبهات آیه والیت و قرار داد هر دسته ذیل شبهه مرتبط با آ
در این مرحله ،جواب های علامی شوعه ،بر اساس شبهات مجع آوری شده توسط عالمه جعفری دسته بندی
شده و هر جواب ذیل شبههی مرتبط با آن قرار گرفته است ،كه به صورت یک فایل وردی و در « »674ذخره شد؛
و پس از امتام این مرحله ،این ىتایج به دست آمد كه:
 .1هوچ یک از بزرگان شوعه ماىند آیت اهلل حممد رضا جعفری ،Dشبهات را به صورت یک جا و در قالب
« »23شبهه مجع آوری و دسته بندی ىكرده است ،بلكه هر یک از آىان تعدادی از شبهات یا بخشی از یک
شبهه را آورده و جواب داده اىد؛ لذا این مجع آوری و دسته بندی شبهات توسط آیت اهلل شوخ حممد رضا
جعفری ،Dابداع و ىوآوری در این زمونه به حساب می آید( .تعداد شبهات و جواب هایی كه هر عامل در
كتب خود ذكر كرده است ،در این مرحله بر اساس ىام عامل تفكوک شده و در فایل های وردی ذخره
گردیده است)
 .3برخی از علامی شوعه با اینكه شبهاتی را كه عامه بر آیه والیت وارد كرده اىد را ذكر می كنند اما بعضی از
آن ها را ـ بنا بر دالیلی كه بوان می كنند ـ بی پاسخ گذاشتند و یا جواب علامی سابق را تكرار می كنند.
 .2جواب های علامء كه در این مرحله ذیل هر شبهه قرار داده شده ،بواىگر جواب تام و كامل به شبهه ىوست
بلكه داشتن هر ىوع ارتباط با پاسخ چه اینكه به صورت جواب كامل باشد یا بخشی از آن و چه به صورت
مفهوم پاسخ باشد ،به عنوان جواب ،ذكر شده است.
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ج .تنقوح ،تلخوص ،مرتبط سازی و دسته بندي پاسخ هاي مهسا علامی شوعه پریامو شبهات آیه والیت
در این مرحله متام پاسخ های اىدیشمندان شوعه به هر شبهه از شبهات آیه والیت ،به زبان فارسی تلخوص و تنقوح
گردید و با حذف مكرارت ،جوابی مهسان و متناسب با شبههی مرتبط ،ذكر شده است؛ عالوه بر این ،جواب ها با
توجه به حمتوا ،و بر اساس دسته بندی عالمه جعفری ،عنوان گذاری شده اىد .به مهنی جهت پاىویس ها در این
مرحله به این صورت آمده اىد كه أوال :ىام منبعی كه جواب كامل تر در آن قرار دارد وبه حلاظ تارخیی متقدم است
در ابتدا آمده است و دیگر منابع بعد از آن و بر اساس آوردن تكرار مهان جواب ،یا قسمتی از جواب ویا داشتن
مفهوم آن ،آورده است؛ ثاىوا :به دلول اینكه دو یا چند منبع هر كدام قسمتی از یک جواب را داده اىد از این رو ىام
آهنا در پاىویس به صورت «ادغامی از »...آمده است .این مرحله ىوز در یک فایل وردی و در « »172صفحه ذخره
شده است.
د .اثبات وجود ىوآوری در ىوع پاسخ داد آیت اهلل شوخ حممد رضا جعفری به شبهات آیه والیت
این مرحله روىد ابتدایی خود را سپری می كند ،و به صور امجالی این ىتوجه حاصل شده است كه مرحوم عالمه
جعفری Dدر پاسخ به « »34شبهه ىورآوری داشته اىد و جوابی غر از جواب دیگر علامی شوعه به آن شبهات داده
اىد.
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