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چکیده
والیت و رهبری ،از مهم ترین مسائل در معارف دینی و نیز مباحث عرفانی است.این مقام گاه در مقام ظاهر و تشریع و قانون
گذاری و حکومت داری و گاه در مقام باطن و تکوین است .از این رو واژه «ولی»و مشتقات آن  ،یکی از پرکاربردترین واژه های
قرآن کریم است که به صورتهای گوناگون نازل شده است .این واژه  632بار در قران کریم آمده که  116مورد آن به صورت فعل
و  162مورد دیگر به صورت اسم به کار رفته است .واژه والیت فقط دو بار در قرآن آمده است،که در هر دو مورد به صورت
وّالیت استفاده شده است  .بنابراین والیت ،یکی از مهمترین و اساسی ترین محورهای بحث های قرآنی و عرفانی است تا جایی
که در روایت های بسیاری آمده ،و به تمام ی مراتب و مفاهیم آن پرداخته شده است .سوال اصلی این مقاله مقام والیت و
خاتمیت و شئون آن در قرآن و عرفان اسالمی می باشد زیرا والیت کلید دیگر فرائض است و این والی امر است که ما را به
سوی دیگر واجبات آنگونه که خداوند می خواهد ،رهنمون می سازد ،بنابراین کسی که والیت ندارد یا شناختی نسبت به مقام
والیت ندارد در گمراهی به سر می برد ،چرا که او نمی تواند اعمالش را آن گونه که مورد خواست خداست ،انجام دهد .در این
مقاله ،به بیان مبانی نظری تحقیق که شامل تعریف جامعی از مقام والیت و خاتمیت و شئون و مراتب آن در قرآن و عرفان
اسالمی می باشد پرداخته شده و سپس به دیدگاه های مختلف از میان مهم ترین کتب موجود پرداخته شده است.
واژههاي كلیدي :والیت  ،خالفت،خاتمیت ،انسان کامل  ،والیت مطلقه
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مقدمه
تأمل ودقت خردورزانه در هستی ومراتب آن  ،این نکته را نشان می دهدکه اشتداد وجودی در پرتو والیت و
نزدیکی به مبدا هستی  ،شکل پذیرفته وکسی بیش ترین نمود هستی را با خود دارد  ،که بیش ترین والیتت
وقرب را به این مبدأ داشته باشد.از این رو،انسان که بیش ترین پذیرش را برای تحمل والیت دارد برترین پدیده
ای است که می تواند این بار را به دوش کشد.
سر این مسئله آن است که انسان کامل برزخ بین حق وخلق استت وبتاهردوطرف مناستبت دارد وهمتین
مناسبت دوسویه انسان کامل موجب ارتباط یافتن حق با خلق واتصال خلق با حق می شود و به تبع آن فیض
خداوند به خلق ومخلوقات جهان می رسد ،به گونه ای که اگتر انستان کامتل نباشتد  ،هتی مناستبتی بتین
دیگرموجودات با خداوند برقرار نبوده  ،فیض الهی استمرار نخواهد یافت.
به اعتقاد اهل اهلل  ،از نظر تکثر  ،انبیاء واولیاء متعددند ،ولی از نظر حقیقت ازلی  ،همگی یک حقیقت بیش
نیستند که همان حقیقت محمدی(صلی اهلل علیه و آله) است  .آن حقیقت  ،در نشئه عنصری به وزان شرایط
اجتماعی وجغرافیایی  ،به صورت انبیاء و اولیای مختلف در می آید وهمه مظاهر اویند.تا اینکه سرانجام ،کمال
جلوه گری آن در بدن عنصری حضرت خاتم (صلی اهلل علیه و آله) ظهور می یابد و همه آن حقیقت  ،در وجود
آن حضرت جاری می شود .هرکدام از انبیاء واولیاء مظهری از حقیقتی هستند  ،که به طور کامل تنها در وجود
آخرین پیامبرجلوه کرده است.در نظرگاه دینی  ،والیت مهم ترین رکن ایمانی دانسته شده و آیتات و روایتات
بسیاری به تبین چیستی،چگونگی ومراتب آن می پردازد.
به نظر شیعه  ،ختم والیت مطلقه علی بن ابی طالب)علیه السالم (است و ختم والیت مقیده فرزندش مهدی
)عج (است.چون نبوت ظهور والیت است پس هرچه داِیره نبوت عامتر باشد،دلیل برشمول دایره والیت خواهدبود
وچون نبوت مطلقه از آن حضرت رسول(صلی اهلل علیه و آله) است پس والیت مطلقه نیز از آن حضرتش است
وهمانطور که نبوت جمیع انبیاء از آدم تاعیسی از مراتب وشئون نبوت محمدی (صلی اهلل علیه و آله) بود  ،پس
والیت ایشان که باطن نبوت شان است نیز از مراتب و شئون والیت محمدی (صلی اهلل علیه و آله) است و چون
نبوت ایشان مانع از ظهوروالیتشان بود وظهور این والیت آنها درامت محمدی(صلی اهلل علیه و آله) است پس
ختم آن نیز به دست ولی ای از اولیای این امت خواهد بود.

والیت و شئون آن
همانطور که بیان شد انسان کامل دارای مرتبه والیت و خالفت است  ،لذا ابتدا موضوع والیت و در تعریف آن
عناوین زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:
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والیت در لغت
در کتب لغت در مورد والی ت بحثهای مفصلی آمده،اما آنچه ما در صدد بیان آن هستیم از چند کتاب تجاوز
نمی کند :مانند«مصباح المنیر»«،صحاح اللغه»«،تاج العروس»و «لسان العرب»که نمونه هایی از کتب ارزشمندی
در لغت محسوب می شوند،کلمه ی والیت که مصدر یا اسم مصدر است با بسیاری از اشتقاقات آن همچون :ولی
و مولی و والی و اولیاء و موالی و تولی و وَالیت و غیرها در قرآن وارد شده است، .در این مقاله به بررسی برخی
موارد می پردازیم:
ولی :همان یاریکننده است .والی مالک تمامی اشیا میباشد که در آنها تصترف میکنتد .والیتت بتا کستره
بهمعنای سلطنت است و وِالیت و وَالیت به معنای یاری کردن هستند ... .ولی یعنی سرپرست یتیم که امور او را
سرپرستی کرده ،به کارهای او میپردازد ... .موال در احادیث فراوان ذکر شده است« .موال» اسمی است کته بتر
جماعت کثیری نهاده می شود که عبارتند از :ربّ ،مالک ،آقا ،روزیدهنده ،آزادکننتده ،یاریکننتده ،دوستتدار،
تبعیتکننده ،همسایه ،پسرعمو ،همقسم ،هم عهد ،داماد ،بنده ،آزادشده و کسی که مورد انعام قرار گرفته است.
(ابنمنظور :1311 ،ج،11ص 216ت 202؛ دراینمورد ر.ک  :فیروزآبادی1311 ،ش،ج ، 2ص )201
«ولی»  ،مثل ولی یتیم که متولی امر یتیم است و تمام آنچه که مرتبط به یتیم است را انجام می دهد و ولی
زن (مثالً شوهر ،ولی زنش است و پدر ،ولی دخترش است) آن کسی است که متولی عقد ازدواج دخترش است و
این ولی دختر  ،رها نمی کند دختر را تا با هر کسی که بخواهتد ازدواج کنتد(.ابتن منظتور 1311 ،ش،ج،11
ص)201
صاحب فرهنگ تاج العروس همچنین می گوید:
الوَلِی :فُعَیلٌ بمعْنَى فاعِلٍ مِن تَوالَتْ طاعَته مِن غَیْرِ تَخَلّلِ عصِیْانٍ ،أَو بمعْنَى مَفْعولٍ مِن یَتَوالَى علیه إحْسانُ اللّه
و إفْضالِه(.زبیدی،ف1601.ه،ج،60ص)311
«ولی» صفت مشبهه بر وزن فعیل است که به معنای فاعلی به کار می رود،یعنی":فردی که اطاعت کردن از او
 ،پی در پی و همیشگی و بدون عصیانی در میان آنهاست" و یا به معنی مفعولی به کار می رود ،یعنی ":فردی که
احسان خدا و نیکیهای او بر آن فرد،پیوسته است"».
و الوَلیُ له مَعانٍ کَثِیرة:فمنها :المُحِبُ  ،و هو ضِدُّ العَدُوِّ ،اسْمٌ مِن وَاالهُ إذا أَحَبَّه و منها :الصَّدِیقُ .و منها :النَّصِی ُر
مِن وَاالهُ إذا نَصَرَهُ و وَلِیَ الشَّیءَ( ...،زبیدی ،محمد مرتضی ،ف، 1601ج،60ص)310
زبیدی در«تاج العروس» می گوید:وَلی معانی بسیار دارد ،که به اختصار به چند نمونته از معنتای ولتی متی
پردازیم:بعضی از آنها مح ب است،وآن ضد دشمن است،و آن اسم است از ماده ی وااله یعنی او را دوست داشت،و
بعضی از آنها صدیق است ،و بعضی از آن معانی نصیر است از ماده ی وااله یعنی یاری کرد او را.
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درمعنی لغوی والیت در «مصباح المنیر»گوید:الوَلیُ مِثلُ فَلس (،فیومی ،احمدبن محمد1201،ق،ج،6ص)،216به
معنی قُرب است ،در« صحاح اللغه» گوید :الوَلیُ به معنی قُرب و نزدیک شتدن استت(.جوهری ،استماعیل بتن
عماد1201،ق،ج،2ص)6161
برخی بر این عقیده می باشند که بین «وِالیت »و «وَالیت »فرقی نیست و هر دو واژه به معنای نزدیک بودن و
سرپرستی میباشند .اما برخی دیگر میان این دو واژه فرق میگذارند و معتقدنتد وِالیتت بته معنتای تولیتت و
سلطنت است و وَالیت به معنای ربوبیت ،محبت ،نصرت ،مواالت و صله است و همچنین وَالیت ،متعلّق به خالق و
وِالیت ،متعلّق به مخلوق است( .جمعی از نویسندگان ،امامت پژوهی1311 ،ش ،ص).1۹1
ابن منظور و زبیدی نیز چنین ذکر کرده اند:
وَلیَ الشیءَ و وَلیَ علیه وِالیةً و وَالیةً ،و قیل :الوِالیة الخُطة کاإلِمارة ،و الوَالیةُ المصدر .ابن السکیت :الوِالیة ،بالکسر،
السلطان ،و الوَالیة و الوِالیة النُّصرة .یقال :هم علیَ وَالیةٌ [وِالیةٌ] أَی مجتمعون فی النُّصرة .و قال سیبویه :الوَالیة،
بالفتح المصدر ،و الوِالیة ،بالکسر ،االسم مثل اإلِمارة و النِّقابة ،ألَنه اسم لما توَلَّیته و قُمْت به فإِذا أَرادوا المصتدر
فتحوا .قال ابن بری :و قرىء ما لَکُمْ مِنْ وَالیَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ بالفتح و الکسر ،و هی بمعنى النُّصْرة ،قال أَبو الحسن:
الکسر لغة و لیست بذلک .التهذیب :قوله تعالى ، :قال الفراء :یرید ما لکم من مَوارِیثهم من شیء ،قال :فکسْرُ الواو
هاهنا من وِالیتهم أَعجبُ إِلیَّ من فتحها ألَنها إِنما تفتح أَکثرَ ذلک إِذا أُرید بها النصرة ،قال :و کان الکسائی یفتحها
و یذهب بها إِلى النصرة ،قال األَزهری :و ال أَظنه علم التفسیر ،قال الفراء :و یختارون فی وَلِیته وِالیة الکسر ،قال :و
سمعناها بالفتح و بالکسر فی الوالیة (ابن منظور،ف111.ه ،ج،11ص.601زبیدی،1601،ج،60ص)310
ابن سیده":وَلیَ الشیءَ "و" وَلیَ علیه "،مصدر آنها"وِالیةً "و "وَالیةً "،است.و گفته شده که "وِالیت"ماننتد
(اماره)به معنای (سیاست کردن)و"وَالیت"مصدر است.ابن سکیت گفته که "وِالیت" به معنای "سلطنت"است و
" وِالیت و وَالیت" هر دو معنای (نصرت)است...وسیبویه گفته است":وَالیت"با فتحه،مصدر و "وِالیت"با کسره،اسم
است،مانند"اماره"(=فرمانروایی)و"نقابه" (=ریاست بر گزیدگان)زیرا که این واژه اسم است از چیزی که تو والیت
آن را بر عهده گرفته ای و به انجام آن اقدام کرده ای .پس آنان(=عربها)وقتی قصدشان استعمال مصدر باشد از
"والیت" استفاده می کنند.ابن بری گفته است:و"والیت"در آی ه(...وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَالیَتِهِمْ
مِنْ شَیْ ءٍ)...هم با فتحه و هم با کسره خوانده شده و بته معنتای (نصرت)استت....فراءگفته استت:و در ترکیبتی
مانند«ولیته والیه »(=من بر او والیت یافتم)کسره را بر گزیده اند ( -وِالیت را).
واژه ولیّ  ،هم درباره انسان مؤمن به کار میرود  ،و هم درباره ی خدای متعال فاهلل هو الولی(شوری )۹/؛ به
گونه ای که به مؤمن »ولی خدا»گفته می شود وبه خدا«ولی المومنین» .اما واژه«مولی»در قرآن فقط بر خدای
سبحان اطالق شده است  (.راغب اصفهانی 1316 ،ش،ص .111ابن منظور1212،ق ،ج،2ص)۹12- ۹11
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والیت در نگاه قرآن
واژه «ولی»و مشتقات آن  ،یکی از پرکاربردترین واژه های قرآن کریم است که به صورتهای گوناگون نتازل
شده است  .این واژه  632بار در قران کریم آمده که  116مورد آن به صورت فعل و  162مورد دیگر به صورت
اسم به کار رفته است .واژه والیت فقط دو بار در قرآن آمده است،که در هر دو موردبه صورت وّالیت استفاده شده
است  (.جمعی از نویسندگان ،امامت پژوهی1311 ،ش ،ص) .1۹1- 1۹2
* "إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَتئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء
بَعْضٍ وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یُهَاجِرُواْ مَا لَکُم مِّن وَالَیَتِهِم مِّن شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَتیْکُمُ
النَّصْرُ إِالَّ عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر(انفال)16/
"آنان که به خدا ایمان آوردند و از وطن خود هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جانشان کوشش و فداکاری
کردند (یعنی مهاجرین مکه) و هم آنان که (به مهاجرین) منزل دادند و یاری کردند (یعنی انصتار مدینته) آنهتا
دوستدار و مددکار یکدیگرند و آنهایی که ایمان آوردهاند لیکن مهاجرت نکردهاند هرگز شما دوستدار و طرفدار
آنها نباشید تا وقتی که هجرت گزینند ،ولی اگر از شما در کار دین و پیشرفت اسالم مدد خواستند بر شماست
که آنها را یاری کنید مگر آنکه با قومی که با شما عهد و پیمان (مسالمت) بستهاند به خصومت برخیزند .و خدا
به هر چه میکنید بیناست".
*هُنَالِکَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا"(کهف)22/
"آنجا والیت و حکمفرمایی خاص خداست که به حق فرمان دهد و بهترین اجر و ثواب و عاقبت نیکو را هم او
عطا کند« ".ولی»یکی از اسمای حضرت حق،خود منشا والیت است.یعنی از آنجا که خداوند یاور مؤمنان هدایت
کننده آنها به سوی نور و دور کننده آنها از گمراهی ها و تاریکی ها است .بنابراین تنها اوست که ولی مؤمنین
است  .این تأکید در بیش از چهل آیه قرآن آورده شده است ([.مانند ) بقره  611 ، 160 ، 101 (:و  ) 612آل
عمران  )21 (:انعام  11( :و  ) 10توبه  11 (:و  ) 112نساء  ) 113 ، 163 (:کهف ) 11( :اعتراف  3 (:و 111
)نساء  )21 (:و رعد ]) 12( :
از اهمیت این بحث در قرآن کریم  ،میتوان یافت که والیت و فهم آن  ،نقتش بستیار متؤثری در شتکوفایی
معرفت و کمال انسان دارد ؛ به گونه ای که معرفت حضرت حق در گرو شناخت مراتب و مقامات انسان است و
مهمترین مقام انسان  ،مقام والیت اوست  ،بر این اساس«هجویری»معتقد است«:والیت قاعده واساس طریقتت
عرفان است و همه معرفت سالک  ،جمله بر والیت و اثبات آن دارد(جالیی هجویری  ،ابوالحسن علی بن عثمان
 131۹،ش  ،ص )621
والیت از نظر منابع روایی
شایان ذکر است،روایات بسیاری ،والیت را از اساسیترین و مهمترین پایه ها و ارکان اسالم شمردهاند ،چرا که
شامل مساله سرپرستی و زمامداری امور دینی اعم از ظاهری و باطنی ،جسمی و روحی ،دنیوی و اخروی ،مادی و
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معنوی ،عبادی و اجتماعی می شود مسائلی که همه ازشئون دین اسالم هستندوازاموریاند که رسول اهلل(صلی اهلل
علیه واله) بر آن والیتت داشتته استت(.حستینی تهرانی،محمدحستین1262،ق،ج،6ص)602در منتابع روایتی
شیعه،وهمچنین بعضی ازمنابع روایی اهل سنّت  ،مصداق«ولی اهلل »یا«اولی االمر»اهل بیت عصمت و طهارت
( علیهم السالم ( هستند که در این جا به چند نمونه از آن اشاره مینمائیم:
در وسائل الشیعه آمده است حضرت علی )علیه السالم)فرمودند:
این قران کریم کتاب صامت خدای است و من کتاب ناطق خداوند می باشم  .کتاب مبین در ظتاهر قترآن
است و در باطن  ،امام مبین میباشد که همانا امیرالمؤمنین) علیه السالم ( است (.حرعاملی120۹ ،ق ،ج ، 61
ص )32
پیامبر اکرم) صلی اهلل علیه وآله) در خطبه غدیر خم فرموده است :مردم هی علمی نیست  ،مگر آنکه خداوند
سبحان آن را در من احصاء و ضبط نموده است و هر چه را که من میدانم تمام آن را در امام متقین  ،علی بن
ابی طالب احصاء و ضبط نمودم و هی علمی نیست مگرآنکه آن را به علی آموخته ام و اوست امام متقین( .عالمه
مجلسی،محمد باقر1310 ،ش،ج، 31ص ) 601
عالمه محمد بن حسن صفاردر«بصائر الدرجات»احادیث بسیاری درباره فرمان برادری ابروباد از رسول ختدا
)صلی اهلل علیه واله)و پیشوایان معصوم ) علیه السالم ( آورده است( عالمه صفار1202،ق  ،ج  ، 1باب 12 ، 13
و)11
حاکم حسکانی با سند خود از امیرالمؤمنین علی(علیه السالم) از رسول خدا(صلی اهلل علیه و اله) نقل کرده که
فرمود:شریکان من کسانی هستند که خداوند اطاعت آنان را با اطاعت خویش و من مقرون ساخت و درباره آنان
چنین نازل کرد :اطیعوا اهلل و اطیعوا الرّسول و اولی االمر منکم .من گفتم :ای پیتامبر ختداآ آنتان چته کستانی
هستند؟ فرمود :تو نخستین آنان هستی(.حاکم حسکانی1211،ق ،ج، 1ص، 1۹1ح)602
جوینی نیز به سند خود در ضمن حدیثی طوالنی از امیرالمؤمنین(علیه السالم) نقل کرده که خطاب به برخی
از صحابه فرمود « :شما را به خدا سوگند می دهم آیا می دانید هنگامی که آیه :یا ایّها الّذین امنوا اطیعوا اهلل...
نازل شد ،مردم گفتند :ای رسول خداآ آیا اولی االمر افراد خاصّ یا و برخی از مؤمنانند یا شامل همه آنتان متی
شود؟ پس خداوند به پیامبرش دستور داد والیان امر را به مردم بیاموزد و برای ایشان همانگونه که نماز و زکات و
حجّ را تفسیر کرده است ،والیت را تفسیر کند .پس رسول خدا(صلی اهلل علیه و اله) من را در غدیر خم بترای
مردم منصوب کرد (» ...جوینی،ابراهیم بن محمد  ،ج ،1ص ،313باب  11ح)610
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ولی و والیت در اصطالح اصیل عرفان
گفتیم والیت از «ولی» به معنی قرب گرفته شده است ،از این رو« حبیب »را ولی گویند زیرا به «محب» خود
نزدیک است .والیت از نظر لغوی ،هر گونه قربی را شامل است ،اما در اصطالح اهل عرفان در قلمرو قرب به خدای
سبحان استعمال می شود  (.قیصری،محمود1311،ش،ص)62
والیت به معنای قرب و ظهورات مختلفی دارد تا جایی که به مقام قرب حق به اشیاء منتهی می شود که به
آن «معیّت قیومیه » و «سریانیّه» می گوید در کتاب «تعریفات جرجانی» آمده است  :هنگامی که عبد از خود
فانی و بته حتق بتاق ی متی گردد،بته والیتت دستت یافتته استت؛" و هتی قیتام العبتد بتالحق عنتد الفنتاءعن
نفسه"(جرجانی،السید شریف علی بن محمد بن علی1211،ق،ص) 36۹
هجویری والیت را به معنی محبت(جالییهجویری ،علی بن عثمان1332 ،ش ،ص)622دانسته استت ومحمتد
نسفی می گوید«:بدانکه والیت نزدیکی و دوستی است .نزدیکی و دوستی که مقام قرب و محبت است،یک مقام
است،و اگر چنانچه دو مقامند،مقام محبت بعد از مقام قرب باشد ،که محبت بی قرب امکان ندارد.از جهت آنکه
مراد از قرب ،معرفت است.پس معرفت هر که زیاده بود،محبت او زیاده باشد»(نسفی،عز الدین1322،ش ،ص)1۹و
همچنین ایشان در م ورد والیت گفته اند:والیت به معنای نزدیکتی متی باشد(نستفی،عزالدین1310،ش،ج،1ص
.)312
واستاد عالمه حسنزادة آملی در این باب فرموده است:
هر چیزی را عالمت است و عالمت سُفرای الهی (والیت) است (.حسنزاده آملی،حسن ،چ  1311 ،6ش ،ص
.)11- 13
سید حیدر آملی نیز در تعریف والیت می نویسد:
«الولی هو المحبوب تاره  :والمحبّ تاره فاذا کان فی المقام المحبوبیّ  ،فال تکون والیتتة کستبیة و ال هتو
موقوفه علی شیء  ،بل تکون ازلیة  ،ذاتیة  ،وهبیة  ،الهیة کما کانت لخاتم االولیاء و اتباعه الخصیصتین التذی
قال«کنت ولیآ و ادم بین الماء و الطین»و امّا اذا کان الولی فی المقام المحبّی فال بدّله من االتصاف بصفات اهلل
والتخلق باخالفة لیصّدق علیه انه ولیّ و اِال فال و من هذا قالوا «:الوالیة هی قیام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه و
ذلک بتولی الحق ایاه حتّی یبلغه مقام القرب و التمکین»( آملی،سید حیدر 1321،ش ،ص)610
ولی گاهی به معنی محبوب و گاهی به معنای حبّ است  .ولی در مقام محبوبی  ،والیتش نه کسبی است ونه
موقوف به چیزی است  .بلکه ازلی ذاتی و هبی الهی است  .همان طور که این معنا اختصاصی به خاتم االوصیاءو
اتباع خاصش دارد،آن جا که فرمود«من ولی بودم در حالی که آدم هنوز در آب و گل و خلق نشده بود» و اما آن
گاه که ولی در مقام و معنای محبّی باشد  ،پس باید متصف به صفات الهی و متخلق به اخالق او باشد تا ولتی
بودن بر او صدق کند و الّا ولی نیست.
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والیت وقتی تحقق می یابد که عالوه برقیام عبد برای خدا  ،اخالق او نیز به اخالق و اوصاف الهی مبدل گردد؛
به گونه ای که علم او  ،علم الهی  ،قدرت او  ،قدرت الهی و فعل او  ،فعل حق باشد  .ومصداق این حدیث قدسی
گردد که:
بنابراین باید توجه داشت که قواعد اصلی عرفان با اصول تشیع سازگاری کامل دارد زیرا رکتن دوم عرفتان
بروالیت استوار است و رکن اول آن بر توحید و وحدت حقیقت اصل وجود  ،به این معنی که نزد عرفاء صادراول
یعنی اولین موجودی است که از خداوند متعال بوجود آمد  -وجود مقدس«حقیقت محمدیه»است.
بدین معنا که حقیقت محمدیه که اولین تعین و نخستین مظهر حق است  ،در مراتب غیب و شهادت نزول
کرده و در هر مرتبه ای بنابر مقتضیات آن مرتبه ظهور نموده و والیت خود را تحقق میدهد  .در مرتبة اسماو
صفات الهی با انبا از غیب و رفع تخاصم در قالب حقیقت اسم اعظم  ،در عالم ارواح به واسطه روح مهدوی(عج)و
در مرتبه شهادت نیز در صورت نبی ای که از انبیاء از آدم تا عیسی ) علیه السالم ( وباالخره در چهره کاملترین
مظهر خود یعنی حضرت ختمی مرتبت ) صلی اهلل علیه و اله (ظهور نموده وبدین ترتیب ختم تمامی این نبوات
و والیت را می نماید  .اما علیرغم آنکه خود صاحب تمامی این والیات است چون به کسوت نبوت و رسالت در
این عالم ظاهر می گردد و اینجا مانع از ظهور جنبة والیت وی میباشند بدین جهت ظهور والیتت او در قالتب
اولیای امتش محقق میگردد ( .حسن زاده آملی ،حسن1316،ش ،ص) 601
حضرت امام خمینی) ره (در کتاب مصباح الهدایه با چند مقدمه  ،اصل والیت را اثبات می کنند .ابتدا اینکه
هی یک از اسماء و صفات با داشتن تعینات محرم سرّ حضرت حق نیستند  .پس البد برای کشف اسرار و ظهور
اسماء  ،خلیفه ای الهی و غیبی باید باشد تا از آن استخالف کند تا نور اسرار الهی در آینة این خلیفه منعکس
شود و به وسیله او درهای برکت و چشمه های خیرات باز گردد  .این خلیفه الهی دارای وجه غیبی بته عتالم
اسماء و صفات است  ،لذا انوار آن وجه غیبی در این وجه اسمایی و صفاتی متجلی میشود این خالفت همان روح
خالفت محمدیه و اصل و مبدأ آن است و این همان حقیقت والیت است  .پس والیت قرب و محبوبیت و تصرف
و ربوبیت یا نیابت است  ،یعنی همه اینها از مراتب والیت علوی است که با حقیقت خالفت محمدی در مرحلة
امر و خلق اتحاد دارد .و نبوت مقام ظهور خالفت است و والیت مقام باطن خالفت استت (.خمینتی،روح اهلل ،
 ،1316ص )6۹
پس می توان براساس مجموعه ی اقوال فوق به این نتیجه رسید که والیت به معنی نزدیکی و قربی است که
عبد به حق پی دا می کند،و بر اثر نزدیکی و فنای امیال و خواسته های خود در خواسته های حق تعالی به مقام
سر پرستی بندگان می رسد.
اقسام والیت
والیت به معنای سرپرستی چندین صورت دارد:
1- 2- 1والیت تکوینی؛ والیت واقعی و حقیقی
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برخی معتقدند؛ والیت تکوینی زمانی محقق است که رابطه بین سرپرست و سرپرست شدهها رابطه علت و
معلول باشد .این نوع والیت به تکوین و موجودات عینی جهان مربوط میشود .ایتن نتوع رابطته از سرپرستتی
حقیقی و به عبارتی ضروری است .از این رو هی گاه تخلف بردار نیست.
والیت تکوینی دو نوع است والیت ذاتی و والیت عرضی .والیت ذاتی مخصوص خداوند استت (.جتوادی آملتی،
عبداهلل1311 ،ش ،ص).136
برخی از آیات قرآن کریم که اشاره به والیت تکوینی خداوند دارند عبارتاند از آیه  ۹سوره شوری ،آیه  2سوره
سجده ،آیه  101سوره یوسف ،آیه  22سوره شوری و آیه  12سوره قاف (.طباطبایی ،محمد حسین1312 ،ش،
ج ،2ص )12نوع انسان نیز والیتی تکوینی دارد که این والیت عرضی است .تسلط انسان بر نفسش نوعی والیت
تکوینی است؛ چرا که اعضاء انسان در خدمت نفس انسان قرار دارند (.جوادی آملی ،عبداهلل1311 ،ش،ص)136

والیت تشریعی؛ والیت قراردادي و اعتباري
والیت تشریعی بر خالف والیت تکوینی ،اعتباری و قراردادی است و رابطه علت و معلولی بین دو طرف والیت
وجود ندارد (.جوادی آملی ،عبداهلل1311 ،ش ،ص).161
در واقع والیت تشریعی مقام و منصب قانونی است که خداوند به برخی از افراد به عنوان مقام رسمی عطتا
کرده است تا به امور دینی و اجتماعی انسانها رسیدگی کنند (.همتی،همایون1323 ،ش ،ص ).11خداوند در
آیات  611سوره بقره 21 ،سوره آل عمران 1۹ ،سوره جاثیه و  32سوره احزاب به والیت تشریعی اشاره کترده
است( .طباطبایی ،محمد حسین1312 ،ش ،ج ،2ص) 60- 11
این والیت بر دو نحو است والیت بر تشریع و والیت در تشریع .والیت بر تشریع با یک تحلیل عقلی به والیت
تکوینی برمیگردد (.جوادی آملی،عبداهلل1311 ،ش ،ص)161
اعتباریت و قراردادی بودن والیت بر تشریع به دلیل امکان تخلف آن است بر خالف والیت تکوینی که امکان
تخلف در آن وجود ندارد (.طاهری خرم آبادی،سید حسن13۹0 ،ش ،ص ).۹0- 1۹در حالی که والیت در تشریع
هی ارتباطی با والیت تکوینی ندارد (.جوادی آملی،عبداهلل1311 ،ش ،ص)161
الف -والیت بر تشریع؛ قانونگذاری الهی است.
والیت بر تشریع همان قانونگذاری و تشریع احکام است .این والیت در حیطه قوانین و مخصوص خداست که
در آیه  21سوره یوسف نیز این مساله تاکید شده است «إِنِ الْحُکمُ إِلَّا لِلَّهِ؛ حکم فقط ویژه خداستت» (جتوادی
آملی ،عبداهلل1311 ،ش ،ص 162؛ معرفت ،محمد هادی1311 ،ش ،ص).110- 122
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این قوانین از جهت وضع که توسط مولی یعنی خداوند وضع میشود تخلف ناپذیر است اما از جهت عمل
کردن به آن از طرف انسان که تحت والیت خداوند است تخلف و عصیان پذیر است .یعنی انسان در پذیرش آن
مختار است (.جوادی آملی ،عبداهلل1311 ،ش ،ص)162
ب -والیت در تشریع؛ والیت در فعل انسان
والیت در تشریع که از آن به عنوان والیت تشریعی نام میبرند به عنوان فعل انسان در مورد والیت است؛ و به
والیتی گفته میشود که در محدود تشریع و تابع قانون الهی باشد که در فقه مورد بررسی قرار میگیرد (.جوادی
آملی ،عبداهلل1311 ،ش ،ص ).162والیت در محدوده تشریع در قرآن کریم و روایات اسالمی ،بر دو قسم است
گاهی به معنای والیت بر محجوران است .و گاهی نیز این والیت در تشریع به معنای تصدی امور جامعه انسانی
است (.جوادی آملی ،عبداهلل1311 ،ش ،ص )161
والیت از نظر محققان اهل عرفان
والیت یکی از عناصر مهم تصوف اسالمی معرفی شده است (.منصوری الریجانی ،اسماعیل13۹0 ،ش ،ص) 26
به نحوی که سلوک الهی بدون والیت معنا ندارد (.عبداللهی ،ناجی 13۹1 ،ش ،ص ).12بته نظتر بستیاری ایتن
والیت ریشه در تعالیم پیامبر اسالم( صلی اهلل علیه وآله) و ائمه اطهار( علیهم السالم) دارد (.منصوری الریجتانی،
اسماعیل13۹0،ش ،ص ) .31بررسی منابع تصوف نشان داده است که والیتت تفاستیر مختلتف و گونتاگونی در
شاخههای متعدد صوفیه داشته است و هر کدام از شاخههای تصوف بر اساس مبانی خود این مفهوم را تبیین
کردهاند (.عبداللهی ،ناجی13۹1 ،ش ،ص.)12
به نظر بسیاری از اهل تصوف والیت جنبه باطنی دین و حقیقت معرفت و بندگی خداوند است کته متالزم
دوستی و نزدیکی بندگان به خداوند متعال از طرفی(نسفی،عز الدین 1312،ش،ص)1۹و دوستی ونزدیکی خداوند
متعال به بندگان و همه ی موجودات عالم از طرفی دیگر است.
باطن والیت در عرفان گنجی مخفی است که مراتبی دارد که حقیقت آن معین نیست چرا که نه قابل درک
است و نه صفتی و تعریفی دارد که بتوان آن را معین کرد (.منصوری الریجانی،اسماعیل13۹0،ش،ص)31
والیت از نظرمحققان اهل عرفان  ،دارای اقسام مختلفی است؛که به اختصار به آن می پردازیم :
قسم اول  :تقسیم می شود به والیت عامه و خاصه
قسم دوم  :تقسیم می شود به والیت مطلقه و مقیّده
قسم سوم  :تقسیم می شود به والیت شمسیه و قمریّه ونجمیه
والیت عامه
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والیت عامه همان والیتی است که برای عموم مؤمنان می باشد و آیه شریفة« اهلل ولی الذین آمنوایخرجهم من
الظلمات الی النور (»...بقره)611،
نیز بدان اشاره دارد اگر حق تعالی ولی مؤمنان باشد  .پس مؤمنان نیز به حکم اضافه بدان متصف می باشند(.
آملی،سید حیدر 1321 ،ش ،ص)316
والیت خاصه
والیت خاصه مخصوص اربابان سیر و سلوک است که عبارت است از فنا عبد در حق و قیام عبد به حق یعنی
بنده از خود رها شده و در حق فانی گشته و به او بقاء و باقی مانده  .به عبارت دیگر بنده افعال خود را درافعال او
 ،صفاتش را در صفات او و ذاتش را در ذات او فانی میکند.
قصیری در این خصوص میگوید:
«وصی عامه و خاصه و عامه حاصله لکل من آمن اهلل و عمال صالحا قال اهلل تعالی :ولی الذین آمنوا و الغاصه هو
الفناء فی اهلل سبحانه ذاتاً صفتا و فعالً » (قیصری ،داوود 1311 ،ش ،ص)66
یعنی والیت بر دو قسم است  :والیت عامه و خاصه و والیت عامه بر همه مؤمنان نیکوکار حاصل است چه این
که خداوند فرموده است خدا ولی کسانی است که ایمان آورده اند و والیت خاصه عبارت است از فنای درخداوند
از نظر ذات و صفات و افعال ،بعد میگوید پس ولی یعنی فانی در خدا و قایم به خود و کسی که مظهر اسماء و
صفات خدا شده باشد.
والیت مطلقه و مقیده
والیت مطلقه همان والیت کلی است که جمیع والیات جزئی افراد آن هستند در مقابل والیت مقیده که فرد
فرد آن والیت جزئی است  .به تعبیر دیگر  ،والیت خاصه که همان والیت مهدی (عج) است  ،گاه مقید به اسمی
از اسماء وحدی از حدود می شود  ،گر چه از حیث ذات دارای اطالق و شمول است و گاه مطلق از تمامی انحای
تجلیات ذاتی میباشد  .بنابراین والیت خاصه محمدی (صلی اهلل علیه وآله) تقسیم می شتود،به والیتت مطلقته
ومقیده .ازوالیت مطلقه به والیت عامه وازوالیت مقیده بته والیتت خاصته نیتز تعبیرمتی کننتد (.خمینتی،روح
اهلل1202،ق ،ص)26
والیت شمسیه،قمریه،نجمیه
والیت مطلقه ی محمدیه گاه در وجود جزئی شخص رسول اکرم( صلی اهلل علیه وآله)تجلی می کند،در ایتن
صورت آن را«والیت شمسیه»می نامند و گاه در مشکات یکی از اوصیای خاص او،یعنی علتی ( علیته الستالم)و
اوصیای آن بزرگوار،تجلی می نماید،کته بتر آن «والیتت قمریته»اطتالق متی کننتد .بته هتر دو نیتز «والیتت
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شمسیه»گویند:چنانکه در صورت مقید شدن آن به حدی از حدود،به اعتباری«والیت قمریه»و به لحاظی «والیت
نجمیه»خوانده شده است(.روحانی نژاد،حسین،چ1311، 6ش،ص)120
عالی ترین درجه و مرتبه ی والیت مطلقه است که باطن نبوت مطلقه به شمار می آیتد و در بتر دارنتده ی
کماالت نبی مطلق و ازلی و ابدی است؛چنان که سرور اولیا و سید اوصیاءعلی ع فرمودند:کنت ولیا و آدم بتیم
الماءو الطین وپیامبر مطلق و خاتم االنبیاءفرمودند:انا و علی من نور واحدوخلق اهلل روحی و روح علی بتن ابتی
طالب قبل ان یخلق الخلق بالفی عام و بعث علی مع کل نبتی سترا و معتی جهترا ( روحتانی نژاد،حستین،چ6
1311،ش ص)131
یک نکته بسیار قابل اهمیت است و آن این که:مقام والیت در هر شخصی از مقام نبوت همان شخص ،ارفع
است،نه این که والیت در شخصی ،بر نبوت و رسالت شخص دیگر ارفع باشد.به عنوان مثال مقام والیت پیامتب
اکرم ص که جنبه ی حقانی دترد،از مقام نبوت و رسا لتش که جنبه ی خلقی دارند،اشرف است؛چرا کته مقتام
والیت هر انسانی رابطه ی خاص باطنی اوست با خدای خودش؛و طبیعی است که این چنین شرافت دارد بر وجه
خلقی آدمی و رو کردن به کثرت ها(.صمدی آملی،داود131۹،ش ،ص)111
شئون و مقامات والیت
والیت در هر مقام و شأنی ،دارای معانی مختلفی است که ذیالً بعضی از آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
والیت مقام فناء فی اهلل است
در اصطالح اهل عرفان  ،ولی همان فانی فی اهلل و باقی اهلل است  ،یعنی کسی است که متخلّق به اخالق الهی
است یا کسی است که اخالقش را به اخالق الهی تبدیل کرده است همچنان که در«المقدمات من کتاب نتص
النصوص فی الفصوص الحکم»آمده است:
«الوالیة  ،عباره عن قیام العبد اهلل  ،و تبدیل اخالقه باخالفه و تحقیق اوصافه باوصافه،کما قال(ص)«تخلقتوا
بالخالق اهلل»بعیت یکون علمه علمه و قدرتُه قدرتَه وفعله فعلَه کماورد فی الحدیث القدسی «:ال یزالَ یتقربُالی
عبدی بالنوافل حتی احبه  ،فاذا احببه  ،کنمت سمعه و بصره و لسانه و یده و رجله  ،فبی یسمع و بی یبصرو بی
ینطق و بی یبطش » (آملی ،سیدحیدر1321 ،ش ،ص ) 31۹
والیت عبارت است از قیام عبد برای خدا و تبدیل اخالق الهی و اوصافش به اوصاف اوست چنان که رسول
خدا (صلی اهلل علیه وآله)فرمودند« :به اخالق الهی متخلّق شوید»به گونه ای که علم و قدرت و فعل او خدائی
شود  ،چنان که در حدیث قدسی آمده است  :مدام بنده ام با نوافل به من نزدیک می شود تا این که من محبّ
اومی شوم  ،پس هر گاه محبّ او شدم  ،من گوش و دست و پای او می شوم  ،پس او به وسیله من می شنود
وسخن میگوید و هالک می کند.
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والیت مقام تصرّف در خلق است
انسان هر گاه منصب والیت را احراز کرد  ،منصب خالفت را احراز کرده و به نیابت از خداوند و به اذن اوحکم
میکند و عالم نیز از او اطاعت میکند این مقام موسوم است به مقام«کن»
شیخ اکبر در الفتوحات المکیه می نویسد:
«و لم یرد نص عند اهلل و ال عن رسوله فی مخلوق انّه اعطی ) کن ( سوی االنسان خاصّه  .و ذالک فی وقت کان
النبّی( صلی اهلل علیه و سلم) فی غزوه تبوک فقال  ،کن اباذر  ،فکان ابوذر و ورد الخبر فی امل الجنة ان الملک
یأتی الیم فیقول لهم بعد ان یستأذن فی الدخول علیهم فاذا دخل  ،ناولهم کتاباً من عند اهلل بعدَ اَن یُسلّم علیهم
،من اهلل  ،فاذا فی الکتاب لِکُلّ انسان یخاطب به «:مِن الحّی القیوم الذی الیموت الی الحی القیوم الذی الیموت .امّا
بعد فانی اقول اللشیء کن فیکون و قد جعلتکَ تقولُ للشیء کن فیکون  ،فقال صلّی اهلل علیه و سلم  .فال یقول
اَحَدٍ من اهل الجنة للشیء کن اِال و یکون  (:ابن عربی  ،جمله  ، 3ص)6۹1
هی نصّی از ناحیه خداوند از ناحیه رسول او درباره مخلوقاتی که به او جواز اختصاص«کن»یعنی موجود باش
عطا شده باشد بجز انسان  ،به طور خاصی وارد نشده وآن در وقتی است که نبی (صلّی اهلل علیه و سلم )در غزوه
تبوک فرمود:
« اباذر موجود باش» پس ابوذر موجود شد .و درباره اصل بهشت در اخبار آمده است که فرشته پس از اذن
دخول به سوی اهل بهشت می آید و بر آنها وارد می شود ونامه ای را از ناحیه خداوند به سوی آنها میرساند بعد
ازآنکه سالم خداوند را به آنها میرساند  .در آن نامه خداوند  ،هر انسانی را خطاب ،کرده به این صورت «از حیّ
قیومی که هرگزنمی میرد به حیّ قیومی که هرگز نمی میرد اما بعد از من هر گاه به چیزی امر می کنم  ،ایجاد
شو  ،ایجاد می شود تو را نیز به گونه ای قرار دادم که هر گاه امر به ایجاد چیزی بکنی  ،ایجاد می شود  .سپس
رسول خدا) صلی اهلل علیه وآله)فرمود  :پس کسی از اهل بهشت امر به ایجاد چیزی نمی کند مگر آنکه ایجاد
شود.
و همچنین تصریح می کند که عالم مسخّر انسان است آن جا که میگوید:
«فکما انه لیس شیء من العالم إال و هو یسبّح بحمده  ،کذلک لیس شیء من العالم ءال و هو مسخّر لهتذا
االنسان اما تعطیه صورته فقال تعالی:
«و سخر لکم ما فی السموات و ما فی االرض جمیعاً ( « :جاثیه)13،فکلّ ما فی العالم فتحت تسخیر االنسان ،
و عِلمُ ذلک مِن عِلمه و هو االنسان الکامل و جَهلُ ذلک من جَعله  ،و هو االنسان الحیوان» (ابن عربی 1311،ش،
ص )1۹۹
همان طور که هی چیز در این عالم نیست مگر آن که به تسبیح و ثنای خدای مشغول است  .همچنین هی
چیز در این عالم نیست مگر آنکه مسخّر این انسان است  .به خاطر آن چه که حقیقت صورتش به او عطا متی
کنندچنان که خدای تعالی فرمود«:ما همه آن چه را که در آسمان و زمین است در تسخیر تو در آوردیم « پس
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هر چه در عالم وجود دارد تحت تسخیر انسان است و علم نسبت به عالم از علم اوست او همان انسان کامل است
و جعل نسبت به آن از جعل اوست آن از جعل اوست و او همان انسان حیوان است.
والیت مقام باطن نبوّت است
جمیع محققین از عرفاء بر این باورند که والیت باطن نبوّت است که آرا برخی از آنها ذیالً نقل می شود:
مالصدرا می گوید:
«اِنّ للنبوة باطناً و هو الوالیه و ظاهراً و هو الشریعة» ( شیرازی،صدر الدین1323 ،ش،ص )211نبتوت دارای
باطنی است که والیت است و ظاهری است که شریعت است .
همچنین سید حیدرآملی می گوید :والیت ،باطن نبوت است ،وتاکید می فرماید« :و قد علمت ان الظاهر ال
یاخذ التایید و القوة و القدرة و التصرف و العلم و جمیع ما یفیض من الحق تعالی اال بالباطن ،و هو مقام الوالیة
الماخوذة من الولی و ه و القرب  .و الولی بمعنی الحبیب ایضا منه  .فباطن النبوة الوالیة  .و هی تنقسم بالعامة و
الخاصة  .فاالولی تشتمل علی کل من آمن باهلل و عمل صالحا علی حسب مراتبهم ،کما قال اهلل تعالی «اهلل ولی
الذین آمنوا» (اآلیة) .الثانیة تشتمل علی الواصلین السالکین فقتط  ،عنتد فنتائهم فیته و بقتائهم به(آملی،ستید
حیدر1321،ش ،ص  )316دانستی که ظاهر ،تایید و قوت و قدرت و تصرف و علم و همه آن چیزهایی را که از
سوی حق تعالی افاضه می گردد ،جز از طریق باطن به دست نمی آورد و آن مقام والیت است که از ولی اختذ
شده یا همان مقام قرب است  .ولی همچنین به معنی حبیب است  .پس باطن نبوت ،والیت است و آن بتر دو
قسم است :عام و خاص  .والیت عام شامل همه کسانی می شود که به خدا ایمان آورده و بر حسب مراتب خود
عمل صالح انجام می دهند; آنچنان که خداوند سبحان می فرماید« :اهلل ولی الذین آمنوا ) بقره ) .611 /و دوم
مشتم ل بر سالکان به منزل رسیده است هنگام فنا آنها در خدا و بقایشان به او .
عالمه طباطبائی در این مورد می نویسد:
نبوت یک واقعیتی است که احکام دینی و نوامیس خدائی مربوط به زندگی را به دست آورد و به مردم می رساند
و والیت واقعیتی است کته در نتیجته عمتل بته فتراورده هتای نبتوت و نتوامیس الهتی در انستان بوجتودمی
آید(.طباطبایی،محمد حسین1311،ش،ص)112
به عبارت دیگر نسبت میان نبوت و والیت  ،نسبت میان ظاهر و باطن است و دین که متتاع نبتوّت استت
ظاهروالیت و والیت باطن میباشد .
چنان که شمس الدین الهیجی نیز می گوید:
«الوالیة باطن النبوة و هی الحقیقة  ،نسبة الی الشریعة»والیت باطن نبوت است و آن نسبت بته شتریعت ،
حقیقت است(.الهیجی ،شمس الدین محمد بن یحیی1311،ش،ص)612
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مرتبه والیت از مرتبه نبوّت باالتر است
اهل معرفت بر این حقیقت اتفاق نظر دارند که مرتبه والیت از مرتبه نبوت در شخص واحدباالتر است .در
این قسمت به نقل آراء برخی از آنهامی پردازیم:
شیخ اکبر در این معنا میگوید :فاذا سمعت احداً من اهل اهلل یقول  ....إن الولی فوق النّبی صلی اهلل علیه و اله
و الرسول فانه یعنی بذلک« شخص واحد  :و هو أنّ الرسول علیه السالم من حیث هو ولی اتم من حیث هو نبی و
رسول»...
اگر از یکی از اهل اهلل شنیدی که می گوید  :ولی ما فوق نبی( صلی اهلل علیه و آله) و رسول است  ،مراد در
شخص واحد است به این معنا که رسول از این جهت که ولیّ است اتمّ از جهت نبیّ و رسول است.
سید حیدر آملی نیزدر این معنا می گوید:
«ان النبی و الرسول لهما التصرف فی بحب الظاهر و الشریعة و الولّی التصریف فیه بحسب الباطن الحقیقه و
من .هنا قالوا  ،الوالیة أعظم من النبوة و ان لم یکن الولی أعظم من النبی  .ألن الوالتیه هی التصرف فی الباطن .
والنبوة هی التصرف فی الظاهر »( آملی،سید حیدر1321،ش،ص)12۹
نبی و رسول به حب و ظاهر و شریعت و ولی به حب باطن و حقیقت تصرف در خلق دارند .و این بجاست که
گفته شده والیت اعظم ازنبوّت است  .هرچند که ولی  ،اعظم از نبی نباشدزیراوالیت  ،تصرف درباطن است و
نبوّت تصرف در ظاهر.
کاشانی نیزدر شرح منازل السائرین می گوید:
بی گمان مقام والیت ،برتر ین مقام است و به همین جهت گفته می شود که مقام والیت پیامبر ،برتر از مقام
نبوّتش می باشد؛ به این معنا که حیثیت والیت ت که باطن و روح نبوّت است ت باالتر از نبوّت او است که ظاهر
والیتش می باشد(.کاشانی،عبدالرزاق1316،ش ،ص ).202
حکیم سبزواری در باب نسبت والیت با نبوّت و این که برخی ،از سخنان اهل عرفان این گونه برداشت کرده
اند که ولیّ به طور کلی از نبیّ برتر است ،می گوید:
اهمیت والیت نسبت به نبوّت در یک شخص است؛ یعنی این بُعد والیت نبیّ مهم تر از بُعد نبوّت او است و
این سخن هرگز بته معنتای آن نیستت کته ولتیّ از پیتامبر مهتم تتر باشتد تتا در نتیجته ،پیتامبر تتابع ولتیّ
باشد(.سبزواری،مالهادی 1316،ش،ص ).611
با توجه به بررسی های انجام شده می توان بیان کرد ،والیت با نبوّت پیوند دارد و به نظر برخی والیت ،خود
نوعی نبوّت انبائی می باشد ،نه نبوت تشریعی و نبوّت نیز مستلزم والیت است؛ وزمانی که والیت به انتها رسید،
نبوّت آغازمی گردد.
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ختم والیت
یکی از مباحث مهمی که در عرفان مطرح است و در مسئله والیت ولی اهلل باید به آن توجه شود  .بحث ختم
والیت خاتم االولیاءست.
آنچه پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه وآله) را به مرتبت خاتمیت والیت مطلقه ،مزین ساخته استت مربتوط بته
شرافت و مکانت نفس نفیس حضرت ختمی مرتبت است که مظهر اتم الهی و قطب عالم امکان و اکمتل نتوع
انسانی است؛به تعبیر دیگر،اگر می گوییم مقام خاتمیت والیت مطلقه در میان انبیاء،اختصاص به رستول اکترم
(ص) دارد،مراد آن نیست که بعد از آن حضرت ولی ای نیامده و یا نخواهد آمد،بلکه مراد آن است که چون آن
حضرت به حسب اعتالی وجودی و ارتقای نفسانی نزدیک ترین و مقرب ترین مو جودات به حضرت حق تعالی
است،حیطه ی مقام والیت او نیز محیط و حاکم بر جمیع والیت هاست،آنچنان که فقط او به نحو اتم مفتخر به
ندای «اعطیت جوامع الکلم»(ابن بابویه 1202،ق ،ج،1ص )620است،ودر میان کلمات وجودی عالم،فقط او بته
نحو اکمل از رتبه ی وساطت فیض وجود ،فاعلیت و اعطای کمال کل اهل عالم،که مقتضای مقام صادر اول است
،بهره مند است و بعد از وی هر یک از اولیای محمدیین ،علی ع،فاطمه س،حسن ع،حسین ع الی المهدی المو
عود ا لمنتظر ع به اعتباری صاحب والیت مطلقه ی خالی از واسطه اند و مقام و مرتبه ی آنان،مقام «او ادنی» و
مآخذ علم آنان بالوارثه ماخذ علم پیغمبر و مرتبه ی الوهیت است،و به لحاظی دارای والیت خاصه اند،چون والیت
آنان به حسب سعه ی دایره ،مضاف به والیت محمدیه ص است «و کانت والیتهم علی قلب محمد».بتر ختالف
والیت دیگر انبیاءعلیهم السالم،که چون آنان بر خالف پیامبر اکرم ص و اولیای محمدیین به مقام احدیت نایل
نشده اند.لذا والیت کمل انبیاء،والیت قمریه و والیت اولیاءو ائمه علیم السالم والیت شمسیه است ،و به لحاظی
والیت ائمه چون تابع والیت محمدیه است،والیت قمریه و والیت کمل از انبیا و اولیاء،والیت نجمیه استت؛زیرا
کسب معرفت از مقام احدیت یا بال واسطه و باالستقالل است یا با واسطه و بالوارثه.باالستقالل آن اختصاص به
مقام ختم انبیاء ص داشته و بالوراثه از مختصات اولیای محمدیین علیهم السالم ا ست که آن حضرت فرمود:انی
تارک فیکم( صمدی آملی،داود،131۹،ص.)11۹- 111
مقصود از خاتم کسی است که به کمال رسیده و جامع تمامی مقامات گردیده استت (کاشتانی ،عبدالرزاق ،
 ،1310ص  ) 11۹این اصطالح در شرح و عرفان در مورد دو امر نبوت و والیت به کار رفته است.
اما خاتم والیت کسی است که صالح دین و آخرت توسط او را به کمال رسیده و نظر محبان به مرگ اومختل
می گردد ( طباطبایی،محمد حسین1312،ش ،ج  ، 36ص.)606- 601

12

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال دوم ،شماره  ،31مرداد 3111

نتیجه گیري:
یکی از مهمترین و بنیادی ترین نظریه های حکمی و معرفتی مبتنی بر آیات و روایات اسالمی نظریه هتای
معرفتی والیت و خالفت انسانکامل می باشد.این واژه ها خالصه اصول معرفتی شیعه می باشتد،زیرا حکمتت و
معرفت بدون شناخت والیت حقیقی از نظر عرفا و حکما معرفت نیست وانسان را به سر منزل مقصود نمی رساند.
در مقاله پیش رو ضمن ارائه تعریف دقیقی از معنا و مفهوم والیت وخالفت انسان کامل در بین ارباب لغت و
حکمای شیعه مقام و جایگاه آن از منظرقرآن کریم وروایات و احادیث ائمه معصومین مورد بررسی قرار گرفت.
اهمیت موضوع دراین مقاله از دو جنبه حائز اهمیت بودیکی بسط و گسترش معرفت بخشی بته جامعته در
خصوص جایگاه معرفتی والیت ائمه معصومین در نظام هستی،زیرا تا کنون در حق ائمه معصومین درامروالیت
اجحاف شده یادر بعضی از متون عرفانی عامه برخوردی چند گانه با آن شده است،و همین امر باعث گردید تتا
حساسیت حکما و عرفای شیعه بر انگیخته شود و دیگری اینکه این تحقیق از دیدگاه علمی و نظام دانشگاهی در
صدد تبین این موضوع بسیار مهم معرفتی می باشد.
شایان به ذکر است در مورد مساله والیت و خالفت تا کنون چندین مقاله وکتتاب در دانشتگاه هتا و مراکتز
حوزوی کشور به چاپ رسیده ولی در مورد موضوع تحقیق و بررسی آن از دیدگاه آیات و روایتات ونظتر کمتل
اولیای الهی تا کنون کتاب مستقلی چاپ نشده است.
ا ستفاده از متون معرفتی و عرفانی در البه الی مباحث افزون بر مستند سازی به آشنایی دانش پژوهتان بتا
متون و منابع اصلی عرفان نظری کمک شایانی خواهد بود.
شاید این اثر مقبول در گاه الهی و مورد رضایت صاحب االمر (عج)قرار گیرد و ذخیره ای برای یوم الینفع مال
و البنون باشد.
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طباطبایی،محمدحسین،المیزان،ترجمه:موسوی همدانی،قم،جامعین مدرسین حوزه علمیه1312،ش
طباطبایی،محمد حسین،شیعه در اسالم،انتشارات دفتر حوزه علمیه قم1311،
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مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال دوم ،شماره  ،31مرداد 3111

طاهری خرم آبادی ،سید حسن ،والیت و رهبری در اسالم ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی13۹0 ،ش.
فیومی،احمد بن محمد،المصباح المنیر،موسسه دار الهجره1201،ق.
فیروز آبادی،محمد بن یعقوب،القاموس المحیط ،موسسه الرساله للطباعه و النشر والتوزیع1262،ق،بیروت -لبنان
قیصری،داودبن محمود،رسائل قیصری،با تعلیق و تصحیح و مقدمه جالل الدین آشتیانی،با حواشی آقا محمد رضا
قمشه ای،تهران ،موسسه ی پژوهشی حکمت و فلسفه ی ایران1311،ش.
عبداللهی،ناجی،نگرش تحلیلی بر مفهوم والیت در تصوف و عرفان اسالمی13۹1،ش.
عبد الرزاق کاشانی ،اصطالحات الصوفیه،باتصحیح و تعلیق مجید هادی زاده،تهران ،حکمت1311،ش.
عبدالرزاق کاشانی ،شرح منازل السائرین ،تصحیح وتعلیق مجید هادی زاده،انتشارات بیدار ،قم 1316،ش.
کلینی ،اصول کافی  ،دارالکتب اسالمیه ،تهران  ،ترجمه سیدجوادمصطفوی 1321 ،
الهیجی،شمس الدین محمد بن یحیی،مفاتح االعجازفی شرح گلشن راز، 1311،مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد
رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی،انتشارات زوار،چ1،1311ش.
منصوری الریجانی،اسماعیل،عقیق والیت13۹0،ش.
مجلسی،محمدبن باقر،بحاراالنوار الجامعه الدرر اخبار ائمه اطهار ،بیروت،موسسه الوفاء1203،ق.
معرفت،محمدهادی،والیت فقیه،قم1311،ش
نسفی،عزالدین،کشف الحقایق1312،ش.
همتی،همایون،والیت فقیه،انتشارات امیرکبیر،تهران1323،ش.
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