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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  مقدمه
ه اي بوده است به قلم متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري كه در در اصل مقال»والء ها و واليتها«

 كه به -"محمد خاتم پيامبران" هجري قمري در كتاب1387 هجري شمسي برابر با 1347سال 
 به چاپ رسيد و - بعثت از سوي مؤسسه حسينيه ارشاد منتشر شد مناسبت آغاز پانزدهمين قرن

اي كوچك منتشر گرديد و اكنون با  ه صورت رسالهپس از آن و در زمان حيات استاد شهيد نيز ب
رسد اميد كه با   مختلف به چاپ مي حروفچيني جديد و اعراب گذاري عبارات عربي و با فهرستهاي

 زدن به ريسمان محكم واليت، راه مقدس انقالب  درك هر چه بهتر حقايق اسالمي و با چنگ
از دين بسيار خود نسبت به آن متفكر شهيد را ادا اسالمي را هر چه استوارتر بپيماييم و نيز اندكي 

   1369يازدهم ارديبهشت . كرده باشيم
  يد مطهريشهثار استاد نظارت بر نشر آيشورا
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يا ايها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين ا تريدون «بسم اهللا الرحمن الرحيم
  144 -النساء. »ان تجعلوا هللا عليكم سلطانا مبينا

  
ر و يقيمون الصلوش  عن المنك و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون

   71 -التوبة. » سيرحمهم اهللا ان اهللا عزيز حكيم  و يطيعون اهللا و رسوله اولئكهو يؤتون الزكو
  

. »لزكوش و هم راكعون ا  انما وليكم اهللا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوش و يؤتون
  55 –المائده 
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  واژه ولي
 و، -"ولي"، ولي، مولي، اولي و امثال اينها همه از ماده"واو"به كسر(، واليت"واو"به فتح(والء، واليت

 صورتهاي   يافته اند اين واژه از پر استعمال ترين واژه هاي قرآن كريم است كه به  اشتقاق-ل، ي
 مورد در قالب فعل در 112 مورد به صورت اسم و 124گويند در  مختلفي به كار رفته است، مي

معناي اصلي اين كلمه همچنانكه راغب در مفردات القرآن گفته است، قرار . قرآن كريم آمده است
 يعني اگر دو چيز ،اي در كار نباشد گرفتن چيزي در كنار چيز ديگر است به نحوي كه فاصله

شود  استعمال مي"ولي"چيز ديگر در ميان آنها نباشد، مادهآنچنان به هم متصل باشند كه هيچ 
 باشند و ما بخواهيم وضع و ترتيب نشستن آنها را بيان كنيم،  مثال اگر چند نفر پهلوي هم نشسته

  "ويليه عمرو، ويلي عمروا بكر"زيد در صدر مجلس نشسته است:گوييم مي
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 اي بكر نشسته   عمرو بدون هيچ فاصلهيعني بالفاصله در كنار زيد عمرو نشسته است و در كنار
 اعم از قرب  به همين مناسبت طبعا اين كلمه در مورد قرب و نزديكي به كار رفته است. است

مكاني و قرب معنوي، و باز به همين مناسبت در مورد دوستي، ياري، تصدي امر، تسلط و معاني 
براي . عي مباشرت و اتصال وجود دارد در همه اينها نو ديگر از اين قبيل استعمال شده است، چون

بيست و هفت معني "مولي" لفظ اين ماده و مشتقات آن، معاني بسياري ذكر كرده اند، مثال براي
 لفظ براي بيست و هفت معني جداگانه وضع نشده است، يك  ذكر كرده اند، اما بديهي است كه اين

 متعدد، و   معني استعمال شده است معانيمعني اصلي بيشتر ندارد، در ساير موارد، به عنايت همان
اين لفظ، . به تعبير بهتر، موارد استعمال متعدد را از روي قرائن لفظي و حالي بايد به دست آورد

هم در مورد امور مادي و جسماني استعمال شده است و هم در مورد امور معنوي و مجرد، ولي 
است و از راه تشبيه معقول به محسوس و يا از راه  شده  مسلما در ابتدا در مورد امور مادي استعمال

 از خصوصيت مادي و حسي خودش، در مورد معنويات هم استعمال شده  تجريد معني محسوس
 از نظر جامعه   چه از نظر يك فرد در طول عمر خودش و چه-است، زيرا توجه انسان به محسوسات

، بشر پس از درك معاني و مفاهيم  قبل از تفكر او در معقوالت است-بشري در طول تاريخش
 رسيده است و طبعا از همان الفاظي كه در مورد ماديات  حسي تدريجا به معاني و مفاهيم معنوي

   استفاده كرده و آنها را برده است به كار مي
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كنند بلكه  استخدام نموده است، همچنانكه ارباب علوم، الفاظ خاصي را براي علم خود اختراع نمي
دهند كه با مفهوم و  كنند اما به آن الفاظ مفهوم و معني خاص مي ظ جاري عرف استفاده مياز الفا

از نظر موارد استعمال "واليت"راغب راجع به خصوص كلمه. معني عرفي متفاوت است
به معني تصدي و "واو" به فتح(به معني نصرت است و اما واليت"واو"به كسر(واليت":گويد مي

 كه معني هر دو يكي است و حقيقت آن همان  است، و گفته شده استصاحب اختياري يك كار 
اين دو كلمه ":گويد مي"مولي"و كلمه"ولي"راغب راجع به كلمه. "تصدي و صاحب اختياري است

 فاعلي دارند و گاهي مفهوم اسم  نيز به همان معني است، چيزي كه هست گاهي مفهوم اسم
  . پردازد نها ميآنگاه به ذكر موارد استعمال آ. "مفعولي

  دو نوع والء 
 در اين كتاب بزرگ آسماني مسائلي  زياد رفته است"تولي"و"مواالت"و"والء"در قرآن سخن از

آيد اين است  تحت اين عناوين مطرح است آنچه مجموعا از تدبر در اين كتاب مقدس به دست مي
 دارند كه  ريت مسلمانان، مامومنفي و مثبت يعني از طرفي:كه از نظر اسالم دو نوع والء وجود دارد

  نوعي والء را 
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نپذيرند و ترك كنند، و از طرف ديگر دعوت شده اند كه والء ديگري را دارا باشند و بدان اهتمام 
 والء خاص نيز  والء عام و والء خاص:والء اثباتي اسالمي نيز به نوبه خود بر دو قسم است. ورزند

، والء زعامت، والء تصرف يا واليت تكويني اكنون درباره هر والء محبت، والء امامت:اقسامي دارد
  . كنيم  مي يك از اينها به اجمال بحث
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   والء منفي .١
قرآن كريم، مسلمانان را از اينكه دوستي و سرپرستي غير مسلمانان را بپذيرند سخت بر حذر 

 طرفدار بغض مسلم نسبت  ديگر را بد بداند و داشته است، نه از باب اينكه دوست داشتن انسانهاي
ال ينهاكم اهللا عن «:گويد به غير مسلم در هر حال و مخالف نيكي با آنها باشد، قرآن صريحا مي

 ان تبروهم و تقسطوا اليهم، ان اهللا يحب  الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم
 نكرده اند و  ا در دين مقاتله و جنگدارد شما را از كساني كه با شم خداوند باز نمي). 1(»المقسطين

  شما را از خانه هاتان بيرون 
  

  8 /ممتحنه. 1:پاورقي
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. نرانده اند كه نيكي كنيد نسبت به آنان و دادگري كنيد، همانا خداوند دادگران را دوست دارد
جه  باشد و به هيچ و گويد كار محبت آميز و كار نيكتان منحصرا بايد درباره مسلمين اسالم نمي

است، كي "رحمة للعالمين" قرآن خيري از شما به ديگران نرسد، ديني كه پيغمبرش به نص
 هست و آن اينكه مسلمانان نبايد از دشمن غافل شوند،  تواند چنين باشد؟ ولي يك مطلب مي

كنند، تظاهر دشمن به دوستي با مسلمانان، آنان  ديگران در باطن، جور ديگري درباره آنان فكر مي
مسلمان . افل نكند و موجب نگردد كه آنان دشمن را دوست پندارند و به او اطمينان كنندرا غ

 كل جزء يك كل و عضو يك  همواره بايد بداند كه عضو جامعه اسالمي است، جزئي است از اين
كند غير مسلمان عضو يك پيكر ديگر است   مي پيكر بودن خواه ناخواه شرايط و حدودي را ايجاب

اسالمي روابطش با اعضاي پيكر غير اسالمي بايد به نحوي باشد كه الاقل با عضويتش در عضو پيكر 
 خواه ناخواه  پيكر اسالمي ناسازگار نباشد، يعني به وحدت و استقالل اين پيكر آسيبي نرسد پس

 تواند روابط مسلمان با غير مسلمان با روابط مسلمان و مسلمان يكسان و احيانا از آن نزديكتر نمي
 عضويت در يك پيكر و  روابط دوستانه و صميمانه مسلمانان با يكديگر بايد در حدي باشد كه. باشد

 عبارت است از اينكه يك مسلمان همواره  كند والء منفي در اسالم جزئيت در يك كل، ايجاب مي
د والء غير در مواجهه با غير مسلمان بداند با اعضاي يك پيكر بيگانه مواجه است و معني اينكه نباي

   را داشته باشد اين مسلمان
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 باشد به اين معني  است كه نبايد روابط مسلمان با غير مسلمان در حد روابط مسلمان با مسلمان
 اين شكل درآيد كه عضويتش در پيكر  كه مسلمان عمال عضو پيكر غير مسلمان قرار گيرد و يا به

تي نيست ميان آنكه مسلمان به غير مسلمان پس منافا. اسالمي به هيچ وجه در نظر گرفته نشود
  احسان و نيكي كند و در عين حال والء او را نپذيرد، يعني او را عضو پيكري كه خود جزئي از آن

 والء منفي و اصل بشر  است نشمارد و بيگانه وار با او رفتار كند، همچنانكه منافاتي نيست ميان
 كه انسان به سرنوشت و صالح و  ستي اين استدوستي و رحمت براي بشر بودن الزمه بشر دو
 همين دليل هر مسلماني عالقه مند است كه همه  سعادت واقعي همه انسانها عالقه مند باشد به

انسانهاي ديگر، مسلمان باشند و هدايت يابند، اما وقتي كه اين توفيق حاصل نشد، ديگران را كه 
توفيق نيافته اند كرد و اجازه داد كه مرزها در هم بريزد  توفيقي يافته اند نبايد فداي آنان كه  چنين

فرض كنيد گروهي از مردم دچار يك نوع بيماري هستند، . و هر نوع فعل و انفعالي صورت گيرد
  كند كه آنها را نجات دهيم، و تا وقتي كه نجات نيافته اند بشر دوستي  مي بشر دوستي ايجاب

 محدوديتي ميان  كند كه هيچ ، اما بشر دوستي ايجاب نميكند كه به آنها نيكي كنيم ايجاب مي
 و افراد سالم و شفا يافته برقرار بكنيم اين است كه اسالم - كه از قضا بيماريشان مسري است-آنها

دهد كه  شمارد و از طرف ديگر اجازه نمي از طرفي احسان و نيكي به غير مسلمان را مجاز مي
  اسالم حتي مشرك را دوست. اسالم دين بشر دوستي است. ردمسلمان والء غير مسلمان را بپذي
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دارد اما نه از آن نظر كه مشرك است، بلكه از اين نظر كه مخلوقي از مخلوقات خداست، و البته از 
 است و راه نجات و سعادت را گم كرده است، ناراحت  آن جهت كه در راه هالكت و ضاللت افتاده

در اسالم حب و . بود تفاوت مي اش بي شت در مقابل شرك و بدبختيدا است، و اگر او را دوست نمي
قاعده و ضابطه دوستي و دشمني كه  بغض هست اما حب و بغض عقلي و منطقي نه احساسي و بي

گردد  صرفا از احساس برخيزد منطق ندارد، احساسي است كور و كر كه بر درون انساني مسلط مي
شد، اما حب و بغض عقلي ناشي از يك نوع درك، و در حقيقت، ك  كه بخواهد مي و او را به هر طرف

پدر و مادر :يك مثال.  شده است ناشي از عالقه به سرنوشت انسان ديگري است كه مورد عالقه واقع
 عقلي و منطقي و ديگري احساسي عالقه منطقي  يكي:نسبت به فرزند خود دو نوع عالقه دارند

 جديت فرزند خويش را در رنج قرار دهند و موجبات ايالم گردد گاهي والدين با كمال موجب مي
ريزند،   مي دهند والدين در آن حال اشك  آورند مثال طفل را در اختيار جراح قرار مي وي را فراهم
 زودتر او را تحت عمل قرار  خواهند هر چه گريد اما از پزشك مي سوزد و چشمانشان مي دلشان مي

 و عوارضي كه درد و رنج و احيانا نقص عضو دارد  كند با همه لوازمدهد، عضو قطع كردني را قطع 
   احساسي است و اين تقاضا در اثر عالقه عقلي و منطقي اگر آنها مالحظه دل آن اشك در اثر عالقه

 ندهند كه عضوي  سوختن فعلي را بكنند و عالقه احساسي را بر عالقه منطقي مقدم بدارند و اجازه
 اما به منطق عقل و به حكم عالقه به ،برند، در حقيقت به مرگ او تن داده انداز اعضاي او را ب

  گذارند و به ايالم و  خويش مي سرنوشت فرزند، پا روي احساسات
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هر انسان عاقلي احيانا براي اينكه درد خويش را . دهند دهند آزار طفل تن مي  طفل تن ميرآزا
خواهد درد  مثال انگشت مرا قطع كن او دلش نميكند كه   جراح مي درمان كند خود را تسليم

 اين  شود، ولي  را بكشد، همچنانكه از كم شدن يك انگشت فوق العاده ناراحت مي بريدن انگشت
دهد همانا عقل و منطق  كند و به حكم عقل به اين نقص عضوي تن مي درد را منطقا تحمل مي
 و اال احساس در اينجا حكمش بر خالف ،آورد برد و تقاضا را بر زبانش مي است كه او را پيش مي

كند،   مي اسالم در مورد يك جامعه فاسد و اصالح نشده كه در آن كفر و ناداني حكومت. اين است
آنان را ). 1(»و قاتلوهم حتي ال تكون فتنة«:دهد تا ريشه فساد را بر كند از طرفي دستور جهاد مي
دهد كه مردم روي دلشان  گر دستور احتياط و اجتناب ميو از طرف دي. بكشيد تا فتنه از ميان برود

 كوچكترين منافاتي   روي آنان باز نكنند تا جامعه و بشريت سالم بماند، و اين با بشر دوستي را به
طبيعت انسان دزد است و ضبط و گيرندگي از جمهل خواص انساني است، و چه بسا . ندارد

يا ايها الذين «:فرمايد قرآن مي. ا در لوح خويش ثبت كندناخودآگاه افكار و انديشه هاي ديگران ر
  »آمنوا ال تتخذوا عدوي و عدوكم اولياء تلقون

   
  193/ بقره . 1:پاورقي
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دشمن من و ! اي كساني كه ايمان آورده ايد. »اليهم بالمودش و قد كفروا بما جائكم من الحق«
 حال اينكه به حقي كه شما را آمده نگيريد كه دوستي بر آنان افكنيد و"ولي"دشمن خودتان را

ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء و يبسطوا اليكم ايديهم و «:فرمايد تا آنجا كه مي. اند  كافر شده است
اگر به شما دست يابند، دشمنانتان هستند و دست و ). 1(»السنتهم بالسوء و ودوا لو تكفرون

در اينجا قرآن سر لزوم . دارند كه كافر شويدگشايند و دوست   به سوي شما مي زبانشان را به بدي
 آنها دوست دارند ديگران نيز به كيش و آيين آنها در  داند كه اجتناب و احتياط از بيگانه را اين مي

 و تمايل آنها به اين كار چه خطري را به همراه دارد؟ اينجا قرآن منشا  آيند مگر صرف دوستي
 دوست دارند، تنها دوستي و تمايلشان نيست بلكه براي نيل كند آنها وقتي اصلي خطر را گوشزد مي

كند كه روابط مسلم با  همه اينها ايجاب مي. كنند  جديت مي كوشند و از هر راهي به اين هدف مي
غير مسلم محتاطانه باشد، مسلمان از خطر غافل نماند، فراموش نكند كه عضو يك جامعه توحيدي 

 و جزء يك اجتماع ديگر است، اما هيچيك از آنها ايجاب است و آن غير مسلم عضو يك پيكر
  كند كه مسلمان نمي

  
  2 و1/  ممتحنه .1: پاورقي
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با غير مسلمان بكلي قطع ارتباط كند، روابط اجتماعي و اقتصادي و احيانا سياسي نداشته باشد 
  . اسالمي بوده باشد البته همه مشروط است كه منطبق با مصالح كلي جامعه
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  الء اثباتي عام و.٢ 
 مرتبط و اجتماعي   اسالم خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلي زندگي كنند، نظامي

 همان جامعه اسالمي است بداند، تا  پيوسته داشته باشند، هر فردي خود را عضو يك پيكر كه
و ال «:گران باشدخواهد جامعه مسلمانان برتر از دي  قرآن مي جامعه اسالمي قوي و نيرومند گردد، كه

سست نشويد و اندوهگين نباشيد كه اگر به ). 1(»تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان كنتم مؤمنين
  مگر ايمان چه . ايمان، مالك برتري قرار گرفته است. حقيقت مؤمن باشيد شما برتريد

  
  139/آل عمران .1:پاورقي
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 جامعه اسالمي  استقالل و موتور حركتكند؟ ايمان مالك وحدت و ركن شخصيت و تكيه گاه  مي
  :فرمايد در جاي ديگر مي. است

«  ).1(»و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم
 با يكديگر نزاع نكنيد و اختالف نداشته باشيد كه سست و ضعيف خواهيد شد و بو و خاصيت خود 

  . را از دست خواهيد داد
 دوستي و وداد و  كند ايمان اساس نهدم ميجدال و اختالف، كيان و شخصيت جامعه اسالمي را م

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون «:فرمايد قرآن كريم مي. والء مؤمنان است
  ).2(» عن المنكر بالمعروف و ينهون

. دارند كنند و از منكر باز مي  مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضي ولي بعضي ديگرند، به معروف امر مي
زديك به يكديگرند و به موجب اينكه با يكديگر نزديك اند، حامي و دوست و ناصر مؤمنان ن

 سرنوشت خود كه يك واحد را تشكيل  يكديگرند و به سرنوشت هم عالقه مندند و در حقيقت به
. دارند كنند و يكديگر را از منكر و زشتيها باز مي  معروف مي ورزند و لذا امر به دهند عالقه مي مي

  ناشي از وداد )امر به معروف و نهي از منكر(عملاين دو 
  

  :پاورقي
   46/ انفال .1
  71/ توبه .2
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 بالفاصله به دنبال بيان -يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر«-ايماني است و لذا اين دو جمله
عالقه به سرنوشت اشخاص از عالقه به خود آنها سرچشمه . والء ايماني مسلمانان واقع شده است

   فرزندان خويش عالقه دارد قهرا نسبت به سرنوشت و رفتار آنان نيز احساس گيرد پدري كه به مي
 چون نسبت به ،كند، اما ممكن است نسبت به فرزندان ديگران در خود احساسي نكند عالقه مي

تي خود آنها عالقه اي ندارد تا به سرنوشتشان نيز عالقه مند باشد و كار نيكشان در او احساس اثبا
امر به معروف در اثر همان احساس اثباتي است و نهي از .  نفيي به وجود آورد و كار بدشان احساس

 جوشش  منكر در اثر احساس نفيي، و تا دوستي و محبت نباشد اين احساسها در نهاد انساني
وت است، اما تفا عالقه باشد، در مقابل اعمال و رفتار آنها بي اگر انسان نسبت به افرادي بي. كند نمي

گذارند و لذا در آيه شريفه با كيفيت   نمي آنجا كه عالقه مند است، محبتها و مودتها او را آرام
خاصي، امر به معروف و نهي از منكر را به مساله والء ارتباط داده است و سپس به عنوان ثمرات امر 

  : معروف و نهي از منكر، دو مطلب را ذكر كرده است به
  .»هش و يؤتون الزكايقيمون الصال«

نماز نمونه اي است از رابطه خلق و خالق، و زكات نمونه . دهند دارند و زكات را مي  نماز را به پا مي
اي است از حسن روابط مسلمانان با يكديگر كه در اثر تعاطف و تراحم اسالمي از يكديگر حمايت 

  و. كنند كنند و به هم تعاون و كمك مي مي
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  :كرده استسپس بر آن متفرع 
  ).1(»]ان اهللا عزيز حكيم [ اولئك سيرحمهم اهللا «

خداوند عزيز و  [ .آيد  آن وقت است كه انواع رحمتهاي الهي و سعادتها بر اين جامعه فرود مي
بعدا درباره اين آيه توضيحاتي خواهيم داد كه اين آيه و برخي آيات ديگر كه والء ]. حكيم است 

باشند، نوعي تعهد و مسؤليت براي   نمي ، تنها ناظر به محبت و وداد قلبيكنند اثباتي عام را ذكر مي
صلي اهللا عليه و آله (كنند پيغمبر اكرم  با يكديگر اثبات مي مسلمين در زمينه حسن روابط مسلمين

مثل المؤمنين في تواددهم و تراحمهم كمثل الجسد اذا «:در حديث معروف و مشهور فرمود)و سلم
داستان اهل ايمان در پيوند ). 2(» له سائر اعضاء جسده بالحمي و السهر ياشتكي بعض تداع

مهرباني و در عواطف متبادل ميان خودشان، داستان پيكر زنده است كه چو عضوي به درد آيد، 
قرآن كريم درباره رسول اكرم و كساني كه با . كنند خوابي با او همراهي مي ساير اعضاء با تب و بي

  :فرمايد اند مي  اسالمي يافتهاويند و تربيت 
  

اين قسمت در چاپ قبل به صورت ديگري آمده بود كه پس از مطابقت با قرآن كريم [ 1:پاورقي
  155.  ص2/  جامع الصغير، ج 2 .].اصالح شد 
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محمد پيامبر خدا و كساني كه ). 1(»محمد رسول اهللا و الذين معه اشداء علي الكفار، رحماء بينهم«
در اين آيه، هم به والء نفيي اشارت رفته و هم به .  كافران سخت اند و با يكديگر مهربانبا اويند، بر

  كنند كه دشمنان اسالم والء اثباتي عام، و همچنانكه قبال گفتيم آيات كريمه قرآن ما را متوجه مي
 نمايند، يعني  به منفي در هر زمان سعي دارند والء منفي را تبديل به اثباتي و والء اثباتي را تبديل

شان اين است كه روابط مسلمين با غير مسلمين روابط صميمانه، و روابط خود مسلمانان  همه سعي
 روابط خصمانه باشد در عصر خود ما به - از آن جمله اختالفات فرقه اي-به بهانه هاي مختلف

گردد، و   مي رفگيرد، بودجه هاي كالن مص  اجانب در اين راه فعاليتهاي فراوان صورت مي وسيله
 جز اين ندارند كه والء نفيي  متاسفانه در ميان مسلمانان عناصري به وجود آورده اند كه كاري

 را تبديل به نفيي نمايند اين بزرگترين ضربتي  اسالمي را تبديل به اثباتي و والء اثباتي اسالمي
ر مصيبتي از مصيبتهاي اسالم امروز اگر ب. سازند وارد مي)ص(است كه اين نابكاران بر پيغمبر اكرم

 از فاجعه هاي اسالم بايست خون باريد، اين مصيبت و اين فاجعه  بايد گريست، و اگر بر فاجعه اي
و اهللا يميت القلب و يجلب الهم من ! فيا عجبا، عجبا«:فرمايد مي)ع(اميرالمؤمنين علي. است

  »اجتماع
  :پاورقي

   فتح.1
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به خدا قسم تعجب و حيرت از ! شگفتا، شگفتا). 1(» عن حقكمهؤالء القوم علي باطلهم و تفرقكم«
اجتماع دشمنان بر گرد باطل، و تفرق و تشتت شما از اطراف حقيقتي كه در ميان شماست، دل را 

اسالم و مسلمين را از شر اين نابكاران محفوظ و مصون بدار، ! خدايا. كشاند ميراند و اندوه را مي مي
اللهم انا نشكوا اليك فقد نبينا صلواتك عليه و آله و غيبة ولينا و «.ن محمد و آله الطاهري بحق

 محمد و آله و اعنا علي  كثرش عدونا و قلة عددنا و شدش الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا فصل علي
 و رحمة منك تجللناها و عافية منك  ذلك بفتح منك تعجله و نصر تعزه و سلطان حق تظهره

  ). 2(»تلبسناها
  :رقيپاو
  .27. نهج البالغه، خطبه. 1
  . آخر دعاي افتتاح.2 
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  والء اثباتي خاص
 پيغمبر اكرم مسلمانان را به نوعي  در اينكه. است)عليهم السالم(والء اثباتي خاص، والء اهل البيت

والء نسبت به خاندان پاك خود خوانده و توصيه نموده است جاي بحث نيست، يعني حتي علماي 
والء خاص را بيان )1()»قل ال اسئلكم عليه اجرا"( ندارند آيه ذوي القربي ن بحثياهل تسنن در آ

من كنت مواله ": عبارت است كند آنچه در حديث معروف و مسلم غدير نيز آمده است كه با اين مي
انما وليكم «:آيه كريمه. شود خود بيان نوعي از والء است كه بعدا توضيح داده مي"فهذا علي مواله

  تان خداست و ولي(2» و هم راكعونه الصالش و يؤتون الزكا و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيموناهللا 
  

  :پاورقي
   23 / شوري .1
  55 / مائده .2
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 را در حال ركوع ادا  دارند و زكات فرستاده اش و آنان كه ايمان آورده اند كه نماز را به پا مي
 گشته طبري روايات متعددي را در اين باره نقل  زلنا)ع(به اتفاق فريقين در مورد علي)كنند مي
اين آيه در شأن ":گويد و زمخشري كه از اكابر علماي اهل تسنن است به طور جزم مي)1(كند مي

علي نازل شده و سر اينكه لفظ جمع آمده با اينكه مورد نزول آن يك مرد بيش نبوده اين است كه 
يان دارد كه مؤمنان بايد اينچنين سيرت و سجيه اي را  كند و ب مردم را به اينچنين فعلي ترغيب

كسب كنند و اينچنين بر خير و احسان و دستگيري از فقيران ساعي و حريص باشند و حتي با 
شود تأخير نكرده و در  يعني با اينكه در نمازند و موضوع زكات پيدا مي(نمازي نيز تأخير نيندازند

فخر رازي نيز كه همچون زمخشري از اكابر اهل سنت و ). 2("كنند حال نماز انجام وظيفه مي
 زكات  اين آيه در شأن علي نازل گشته و علما نيز اتفاق كرده اند كه اداي":گويد جماعت است مي

مناقشاتي دارد و در آينده در مورد "ولي"منتها در معناي). 3("در حال ركوع واقع نشده جز از علي
  ن حماد عدوي بصري بغدادي معروف به ابن حماد، از  بحث خواهيم كرد علي ب مقصود آيه

  
  :پاورقي

   .289.  و288 ص 6/  تفسير طبري، ج .1
   .505.  ص1/ ، ج )1373چاپ مصر، سال ( الكشاف.2
  30.  ص12/ ، ج )1357طبع مصر، سال ( التفسير الكبير.3
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قرن االله :كند  اشاره مي اكابر شعراي اماميه در قرن چهارم هجري است، در اشعار ذيل به اين معني
والئه بوالئه مما تزكي و هو حان يركع سماه رب العرش نفس محمد يوم البهال و ذاك ما ال 

 بخشيد، مقرون  خداوند والء علي را با والء خودش، در اثر اينكه علي در حال ركوع زكات)1(يدفع
خواند، و اين حقيقتي "جان محمد" بخشيد، مقرون ساخت پروردگار عرش، علي را در روز مباهله

همچنانكه قبال گفتيم، در اسالم به نوعي والء توصيه شده است كه اثباتي و . غير قابل انكار است
اكنون . ناظر به آن نوع از والء است"المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض"عام است و آيه كريمه

كند كه عموميت بردار نيست و به  ن مي بيا مطلب را به شكلي"انما وليكم اهللا"گوييم آيه كريمه مي
 اين آيه نيز درصدد بيان والء اثباتي عام است، زيرا قرآن در  توان احتمال داد كه هيچ وجه نمي

خواهد استحباب يا وجوب اداي زكات در حال ركوع  اينجا درصدد بيان يك قانون كلي نيست، نمي
ه اسالمي، جعل قانون كند، بلكه اشاره است را بيان كند و به عنوان تشريع يك مندوب يا يك فريض

   انجام داده و  به عمل واقع شده اي كه فردي در خارج
  

  :پاورقي
  311.  ص5/  ريحانه االدب، ج .1
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 همان واليت خاص است  اكنون قرآن عمل را معرف آن فرد قرار داده و به نحو كنايه، حكمي را كه
صي مربوط به فرد معين به لفظ جمع بيان شود كند اين سبك سخن كه يك حادثه شخ اثبات مي

يقولون لئن رجعنا الي المدينة ليخرجن االعز منها «:فرمايد نظير نيست، مثال مي در قرآن بي
در اينجا نيزقرآن به . كند گويند اگر به مدينه برگشتيم عزيزتر، خوارتر را بيرون مي مي). 1(»االذل

 -با اينكه گوينده يك نفر)گويند مي("يقولون":ايدفرم داستان واقع شده اي اشاره كرده، مي
 نبوده است، كما اينكه در عرف امروز ما نيز اين مطلب متداول است،   بيش-عبداللهبن ابي

زكات دادن در حال ركوع . گويند چنين و چنان، با اينكه گوينده يك نفر بيش نيست مي:گوييم مي
 به هر -را"واليت"كند و گوييم قرآن همه را مدح مييك كار معمولي براي مسلمانان نبوده است تا ب

كند خود اين مطلب شاهد زنده اي است بر اينكه مورد آيه،   براي همه اثبات مي- معنايي كه بگوييم
 عبادت از بندگان خدا  شخصي و خصوصي است، يعني يك كسي بوده كه در حال ركوع و در حال

فرمايد او نيز همچون خدا و رسولش   قرآن مي و اكنوننيز غافل نبوده و چنين كاري را كرده است 
 معيني است كه او نيز مانند خدا و رسول، ولي مؤمنين است و  ولي شماست پس سخن از شخص

  اما اينكه مقصود از اين والء چيست، آيا صرفا محبت و. مؤمنين بايد والء او را بپذيرند
  

  :پاورقي
  8 / منافقون .1
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دم بايد نسبت به آن حضرت داشته باشند يا باالتر از اين است، مطلبي ارادت خاصي است كه مر
است كه عن قريب درباره اش سخن خواهيم گفت فعال سخن ما در اين است كه برخالف تصور 

  . آيه، والء خاص است نه والء عام بعضي از علماي اهل تسنن، مفاد اين
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  انواع والء اثباتي خاص 
و ساير اهل البيت )عليه السالم( اجماال مسأله والء علي-ظه شد همچنانكه مالح-تا بدينجا

ترديدپذير نيست، منتها بحث در اين است كه مراد از والء در اين آيه و ساير آيات و در احاديث 
دانيم موارد   ما براي اينكه مقصود روشن گردد الزم مي؟ نبوي كه به آن دعوت شده چيست

 است بحث  را در كتاب و سنت كه درباره اهل البيت آمده"يتوال"و"والء" استعمال خصوصي كلمه
  .شود كنيم اين دو كلمه، معموال در چهار مورد استعمال مي

  
1.  
  والء محبت يا والء قرابت 

   والء محبت يا والء قرابت به اين معني است كه اهل البيت،
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 طور خاص، زائد بر آنچه  ا بهذوي القرباي پيغمبر اكرم اند و مردم توصيه شده اند كه نسبت به آنه
كند، محبت بورزند و آنها را دوست بدارند اين مطلب در آيات قرآن آمده  والء اثباتي عام اقتضا مي

 البيت   بسياري نيز در اين زمينه از طرق شيعه و اهل سنت وارد شده كه محبت اهل است و روايات
دهد و قهرا در اين مورد، دو بحث به   ميرا يكي از مسائل اساسي اسالمي قرار)ع(و از جمله علي

 آنها ارادت  اول اينكه چرا در موضوع اهل البيت، اينهمه توصيه شده است كه مردم به:آيد وجود مي
بورزند و اين ارادت و محبت را وسيله تقرب به خداوند قرار دهند؟ گيرم همه مردم اهل البيت را 

دا كردند، چه نتيجه و خاصيتي دارد؟ دستورهاي  واقعي پي شناختند و به آنها محبت و ارادت
اسالمي همه مبني بر فلسفه و حكمتي است اگر چنين دستوري در متن اسالم رسيده باشد قطعا 

پاسخ اين پرسش اين است كه دعوت به محبت اهل البيت، و . بايد حكمت و فلسفه اي داشته باشد
 نيست، پاداش به  ه خاص دارد، گزاف و گتره ديگر والء محبت اهل البيت، حكمت و فلسف به عبارت

كند كه پاداشي كه از   رسول اكرم تصريح مي رسول اكرم يا به خود آنها نيست قرآن كريم از زبان
والء محبت مقدمه و وسيله .  فايده اش عايد خود شماست- القربي  يعني مودت ذوي-شما خواستم

يم داد رشته محبت است كه مردم را به اهل البيت  خواه اي است براي ساير والء ها كه بعدا توضيح
دهد تا از وجودشان، از آثارشان، از سخنانشان، از تعليماتشان، از سيرت و روششان  پيوند واقعي مي

   خاصيتهاي عشق و محبت، و استفاده كنند بعالوه در كتاب جاذبه و دافعه علي عليه السالم درباره
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ولياء حق كه انسانساز است و عامل بسيار ارزنده اي است براي مخصوصا عشق و محبت به پاكان و ا
 روحيه ها، مفصال بحث كرده ايم و در اينجا  تربيت و براي به حركت آوردن روحها و زير و رو كردن

دوم اينكه آيا والء محبت از مختصات شيعيان است يا ساير فرق اسالمي نيز به آن . كنيم تكرار نمي
 هاي  اب بايد گفت كه والء محبت از مختصات شيعيان نبوده، ساير فرقهاعتقاد دارند؟ در جو

 سنت است در اشعار  دهند امام شافعي كه از ائمه چهارگانه اهل مسلمان نيز به آن اهميت مي
يا راكبا قف بالمحصب من مني و اهتف بساكن خيفها و الناهض سحرا اذا :گويد معروف خود مي

لتطم الفرات الفائض ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقالن فاض الحجيج الي مني فيضا كم
 كه در  در سرزمين پر سنگريزه مني بايست و سحرگاه فرياد كن به آن! اي سواره)1(أني رافضي

كنند و   آنگاه كه حجاج از مشعر به مني حركت مي-خيف ساكن است و به آن حركت كرده است
   كه اگر محبت -دزن كثرت جمعيت مانند رود فرات موج مي

  
  :پاورقي

  166.  ص27/  التفسير الكبير فخر رازي، ج .1
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و . باشم مي)2("رافضي"شود پس جن و انس گواهي دهند كه من شمرده مي)1("رفض"آل محمد
يا آل بيت رسول اهللا حبكم فرض من اهللا في القرآن انزله يكفيكم من عظيم الفخر :گويد هم او مي

دوستي شما فريضيه اي است از جانب ! اي اهل بيت رسول)3( صالش لهانكم من لم يصل عليكم ال
خداوند كه در قرآن آن را فرود آورده است از فخر بزرگ شما را اين بس كه درود بر شما جزء نماز 

و لما رأيت الناس قد :گويد و هم او مي. است و هر كس بر شما را درود نفرستد نمازش باطل است
بحر الغي و الجهل ركبت علي اسم اهللا في سفن النجا و هم اهل بيت ذهبت بهم مذاهبهم في أ

  المصطفي خاتم الرسل 
  

  :پاورقي
 الكني و 3خواندند  مي"رافضي"طرد و ترك چيزي است شيعيان را به علل خاصي"رفض"2 و1

  .104االلقاب محدث قمي و نور االبصار شبلنجي، ص 
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  )1( قد امرنا بالتمسك بالحبلكما              و امسكت حبل اهللا و هو والؤهم 
 انداخته است، به نام خدا  چون مردم را ديدم كه راههاشان آنها را در درياهاي گمراهي و جهالت

 خاتم رسوالن، آن كشتي نجات اند، و به ريسمان  سوار كشتي نجات شدم، همانا اهل بيت مصطفي
  . ده كه به اين ريسمان چنگ بزنيم زدم، همچنانكه دستور به ما داده ش خدا كه والء آنهاست چنگ

  
 روايتي هستند در  آيند، خود راوي زمخشري و فخر رازي كه در بحث خالفت به جنگ شيعه مي

من مات علي حب آل «:كند كه پيغمبر فرمود موضوع والء محبت فخر رازي از زمخشري نقل مي
 و من مات علي حب آل محمد مات شهيدا، أال و من مات علي حب آل محمد مات مغفورا له، اال

  ). 2(»... مات علي حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل االيمان محمد مات تائبا، اال و من
  
  

  :پاورقي
   الكني و االلقاب محدث قمي.1
 سوره شوري 23، ذيل آيه 4 و الكشاف زمخشري، ج 166 ص 27/ التفسير الكبير فخر رازي، ج . 2

فانه من مات منكم علي :فرمايد  مي232 البالغه، آخر خطبه نيز در نهج)عليه السالم(اميرالمؤمنين
 بيته مات شهيدا و وقع أجره علي اهللا و  فراشه و هو علي معرفة حق ربه و حق رسوله و اهل

هر كه از شما بر . » عمله و قامت النية مقام اصالته لسيفه استوجب ثواب ما نوي من صالح
ود و رسولش و اهل بيت او شناسا باشد، شهيد مرده خوابگاهش بميرد در حاليكه به حق خداي خ

است و پاداشش با خداست و سزاوار پاداش اعمال شايسته اي است كه در انديشه داشته و اين 
  . شمشير كشيدن اوست انديشه همچون
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 آل محمد مرد،  هر كس كه بر دوستي آل محمد مرد، شهيد مرده است، هر كس كه بر دوستي
 هر كس كه بر دوستي آل محمد مرد، توبه كار مرده است، هر كس كه بر آمرزيده مرده است،

ابن فارض، عارف و شاعر غزلسراي معروف ...  ايمان مرده است دوستي آل محمد مرد، مؤمن و كامل
 در غزل معروف خود كه با اين - همچون حافظ در زبان فارسي است  كه در ادبيات عرب-مصري

ذهب العمر :گويد ان يطوي البيد طي منعما عرج علي كثبان طي ميسائق االظع:شود بيت آغاز مي
ضياعا و انقضي باطال ان لم أفز منك بشي غير ما اوليت من عقدي وال عترش المبعوث حقا من 

اكنون جز يك چيز، . اگر من به وصال تو نائل نشوم عمرم ضايع و باطل گذشته است! قصي خدايا
 والء عترت پيغمبري كه از اوالد   پيوندي است كه بهچيز ديگر در دست ندارم و آن همان

تري باشد، ولي قدر  در اينجا ممكن است مقصود از والء، معناي عالي. ام مبعوث شده بسته)1(قصي
  .  اين است كه والء محبت را گفته است مسلم

  
  :پاورقي

  . نام چهارمين جد پيغمبر است-"ياء" به ضم قاف و تشديد-"قصي".1
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دو تا عبدالرحمن، علي را :گويد  با اينكه قاضي نوراهللا درباره وي مي-رحمن جاميمال عبدال
 قصيده معروف فرزدق را در مدح امام -عبدالرحمن بن ملجم مرادي و عبدالرحمن جامي:آزردند
گويند خوابي نقل كرده كه پس از مرگ فرزدق   آورده است مي به فارسي به نظم)عليه السالم(سجاد

 كه در مدح  مرا به واسطه همان قصيده: رؤيا پرسيدند خداوند با تو چه كرد؟ جواب داد ماز او در عال
اگر خداوند همه مردم را به :گويد كند و مي علي بن الحسين گفتم، آمرزيد جامي خود اضافه مي

 درباره هشام بن الملك كه فرزدق را حبس كرد و  خاطر اين قصيده بيامرزد عجيب نيست جامي
اگرش چشم راست بين بودي راست كردار و راست دين بودي دست بيداد :گويد  داد ميشكنجه اش

بنابراين در مسأله والء محبت، شيعه و سني با )1(و ظلم نگشادي جاي آن حبس خلعتش دادي
يكديگر اختالف نظر ندارند مگر ناصبيها كه مبغض اهل البيت هستند و از جامعه اسالمي مطرود و 

م به نجاست اند، و بحمداهللا در عصر حاضر زمين از لوث وجود آنها پاك شده  كفار محكو همچون
نويسند، همه كوششان در زياد  شوند كه برخي كتابها مي فقط افراد معدودي گاهي ديده مي. است

 و همين بهترين دليل است - مانند افراد معدودي از خودمانيها-كردن شكاف ميان مسلمين است
زمخشري و فخر رازي در .  مانند همقطاران خودمانيهاشان ابزار پليد استعمارندكه اصالتي ندارند، و

  . سلسلة الذهب1. :ذيل روايت گذشته، از پيغمبر پاورقي
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اال و من مات علي بغض آل محمد مات كافرا، أال و من مات علي «:كند كه فرمود نقل مي)ص(اكرم
شمني آل محمد بميرد، كافر مرده است، هر هر كس كه بر د. » آل محمد لم يشم رائحة الجنة بغض

عليه (و امام صادق. كس كه بر دشمني آل محمد بميرد، بوي بهشت را استشمام نخواهد كرد
 لنا أهل البيت  فان اهللا تبارك و تعالي لم يخلق خلقا انجس من الكلب و ان الناصب«:فرمود)السالم

 نجس تر  يد و ناصب ما اهل البيت از آنخداوند خلقي را نجس تر از سگ نيافر). 1(»النجس منه
بخوانيم بايد " والء صاحب"اين نوع از والء اگر به اهل البيت نسبت داده شود و آنها را. است

و اگر به مسلمانان، از نظر وظيفه اي كه درباره عالقه به اهل البيت دارند، "والء قرابت"بگوييم
در مورد محبت استعمال شده است "والء"مادهدر اينكه . "والء محبت" نسبت دهيم بايد بگوييم

موال لمن " خوريم، از قبيل  بحث نيست مخصوصا در زيارات، زياد به اين معني بر مي ظاهرا جاي
   من دوست كساني هستم كه شما را  اش اين است شبهه معني كه بي"»واالكم و معاد لمن عاداكم

  
  :پاورقي

  159.  ص1/ ، ج )چاپ جديد( وسائل الشيعه.1
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موال لكم و الولياءكم و "دارند، و يا دارند و دشمن كساني هستم كه شما را دشمن مي دوست مي
يكي اينكه آيا خصوص :بحث در دو جهت ديگر است. و امثال اينها كه زياد است"معاد العدائكم

در خصوص آيه "ولي" معناي دوست استعمال شده است يا خير؟ ديگر اينكه معناي به"ولي"كلمه
كند به چه معني استعمال شده است؟  را اثبات مي)ع(كه واليت اميرالمؤمنين"انما وليكم اهللا"هكريم

رود كه به   مي بعضي معتقدند در قرآن هر جا كه اين كلمه به كار رفته و ابتداء توهم
اهللا ولي الذين " معني نيست مثال معناي شود كه به اين است پس از دقت معلوم مي"دوست"معناي
  اين نيست كه خدا دوست اهل ايمان است، بلكه اين است)1(" النور يخرجهم من الظلمات اليآمنوا 

 در حفظ و صيانت  كه خداوند با عنايت خاص خود متصرف در شؤون اهل ايمان است و اهل ايمان
اين نيست )2(" ال خوف عليهم و ال هم يحزنون اال ان اولياء اهللا"خاص پروردگارند و همچنين معناي

  از قبيل فعيل به معناي مفعول است پس"ولي" نيست در اينجا كلمه ه بر دوستان خدا ترسيك
 آنهاست، مورد ترس و  كساني كه خداوند ولي امر آنها و متصرف در شؤون:شود معني چنين مي

اين نيست كه " و المؤمنات بعضهم اولياء بعض المؤمنون"باشند و همچنين معناي آيه نگراني نمي
دوستان يكديگرند بلكه اين است كه مؤمنين نسبت به يكديگر متعهد و در شؤون يكديگر مؤمنين 
   و در سرنوشت يكديگر مؤثرند و لهذا بعد  متصرف

  
  :پاورقي

  .257 / بقره .1
  .62 / يونس .2
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از اينجا جواب سؤال دوم هم روشن شد در آيه . "يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر":فرمايد مي
 كه خدا و پيامبر و علي دوستان شمايند، بلكه اين است كه اختياردار  ر، مقصود اين نيستمورد نظ
به "ولي"و به فرض اينكه استعمال كلمه.  حق در تصرف در شؤون شما هستند و ذي
   باشد، در اينجا مناسبت ندارد كه به صورت حصر گفته شود كه منحصرا ولي صحيح"دوست"معناي

 كه - اهل سنت شود كه توجيه برخي مفسرين علي است از اينجا معلوم ميشما خدا و پيامبر و 
 است كه علي دوست شماست يا علي بايد  گفته اند مفاد اين آيه چيز مهمي نيست، بلكه صرفا اين

 غلط است طبق اين بيان، آيه -)اگر فعيل به معني مفعول باشد(محبوب و مورد عالقه شما باشد
 خاص است، صرفا والء محبت نيست، باالتر است پس چه نوع  كه والء اثباتي"انما وليكم اهللا"شريفه

  .كند شود مطلب را روشن مي والئي است؟ توضيحاتي كه بعدا داده مي
  
2   

  والء امامت 
 مقامي كه ديگران بايد از وي  والء امامت و پيشوايي، و به عبارت ديگر مقام مرجعيت ديني، يعني

 اعمال و رفتار خويش قرار دهند و دستورات ديني را از او بياموزند، و به پيروي كنند، او را الگوي
  چنين مقامي مستلزم عصمت است، و. عبارت ديگر زعامت ديني
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 كه قرآن كريم  چنين كسي قول و عملش سند و حجت است براي ديگران اين همان منصبي است
 اسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليوم لقد كان لكم في رسول اهللا«:فرمايد درباره پيغمبر اكرم مي
  فرستاده خدا پيروي اي نيكوست براي آنان كه)رفتار(براي شما در). 1(»االخر و ذكر اهللا كثيرا

قل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا «.اميدوار به خدا و روز ديگرند و خدا را بسيار ياد كنند
  ا را دوست داريد از من پيروي كنيد، تا خدا شما را دوستبگو اگر خد). 2(غ و يغفر لكم ذنوبكم

در اين آيات رسول اهللا را الگويي معرفي كرده كه مردم بايد رفتار و . بدارد و گناهانتان را بيامرزد
اخالقشان را با رفتار و اخالق او تطبيق دهند و او را مقتداي خويش سازند، و اين خود دليل 

ه و خطا، زيرا اگر خطا و گناهي ممكن بود از او صادر گردد ديگر جا عصمت آن حضرت است از گنا
اين مقام پس از پيغمبر به اهل البيت رسيد و . نداشت خداي متعال او را پيشوا و مقتدا معرفي كند

بر طبق روايتي كه اكثر علماي اهل سنت در كتب سيره و تاريخ و كتب روايت خود از قريب سي 
  اهل البيت را )3(نقل كرده اندنفر از صحابه پيغمبر 

  
  :پاورقي

   .21/.  احزاب .1
  .31/.  آل عمران .2
  - علميه قم  از فضالي حوزه- رجوع شود به رساله اي كه آقاي قوام الدين جاسبي قمي.3
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كتاب اهللا و عترتي اهل بيتي، و انهما :اني تارك فيكم الثقلين«:به پيشوايي و امامت برگزيد، فرمود
 حتي يردا علي الحوض، فال تقدموهما فتهلكوا، و ال تقصروا عنهما فتهلكوا، و ال تعلموهم  يفترقا لن

 را آنها  كتاب خدا و اهل بيتم:گذارم من در بين شما دو چيز ارزنده را باقي مي. »فانهم أعلم منكم
آنها كوتاهي جدا نگردند تا در حوض كوثر بر من وارد آيند بر آنها پيشي نگيريد كه تباه شويد، و از 

 نياموزيد كه از شما داناترند در اينجا پيغمبر، اهل البيت را درست  نكنيد كه تباه شويد، و به آنان
ال ياتيه الباطل من بين يديه و «:فرمايد دهد و خدا درباره كتابش مي قرين و توأم كتاب خدا قرار مي

و اگر اهل . يابد ر به آن راه نميباطل و نادرستي نه از پيش رو و نه از پشت س). 1(»ال من خلفه
گرفتند، و اگر همچون   كتاب قرار نمي گشتند، اينچنين قرين و توأم البيت گرد باطل و نادرستي مي

. شدند بودند اينچنين به جاي وي پيشوا و مقتدا نمي  نمي نبي اكرم از گناه و خطا معصوم و منزه
  كند كه مورد حديث افرادي   مي مضمون حديث حكايت

  
  :پاورقي

دار التقريب بين المذاهب "به امر آية اهللا بروجردي درباره اسناد اين حديث تأليف كردند و
  .چاپ و منتشر كرد"االسالميه

  .42 / فصلت .1
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باشند، و به قول خواجه نصيرالدين طوسي ديگران نه معصومي دارند و نه مدعي عصمت  معصوم مي
 بر -اين گفته پيغمبر":گويد  حجر مي اين. اقي نداردبراي كسي هستند، پس جز ائمه اطهار مصد

آنها پيشي نگيريد كه تباه شويد، و از آنها كوتاهي نكنيد كه تباه شويد، و به آنان نياموزيد كه از 
 وظايف ديني   دليل است كه هر كه از اهل البيت به مراتب عالي علمي رسيد و براي-شما داناترند

كند كه پيغمبر  حافظ ابونعيم از ابن عباس روايت مي). 1(" استشايسته بود، بر ديگران مقدم
هر كه را خوش آيد كه همچون زندگي من بزيد و همچون مرگ من بميرد و در بهشت ":فرمود

و ولي او را ولي گيرد و به امامان از )2(جاوداني سكونت كند، علي را از پس من ولي انتخاب كند
اند،  اند، اقتدا كند كه آنان فهم و دانش روزي شده  آفريده شده اند و از گل من پس من كه عترت من

 آنان را  و واي بر آنان كه فضلشان را تكذيب كنند و رحم مرا در موردشان قطع كنند كه شفاعتم
گويد و هر طور عمل  امامت و پيشوايي و مقتدايي ديني، به طوري كه آنچه پيشوا مي). 3("نگيرد
  لقي شود، نوعي كند سند و حجت الهي ت مي
  

  :پاورقي
   .135. ص/  الصواعق المحرقة .1
 مختلف والء، مفهوم اين جمله متفاوت  آمده است و بر طبق معاني"»فليوال عليا" در متن روايت.2

  .شود مي
  86.  ص1/  حلية االولياء، ج .3
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 معلم و به طور كلي هر. واليت است، زيرا نوعي حق تسلط و تدبير و تصرف در شؤون مردم است
مربي از آن جهت كه معلم و مربي است، ولي و حاكم و متصرف در شؤون متعلم و مرباست، چه 

انما وليكم اهللا و "آيه كريمه. اي كه از جانب خدا اين حق به او داده شده باشد رسد به معلم و مربي
ه چنين واليتي ناظر ب" الصلوش و يؤتون الزكوش و هم راكعون رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون

 مقصود اين نيست كه اين آيه شامل برخي ديگر از اقسام واليت كه بعدا ذكر خواهيم  است البته
كرد نيست مقصود اين است كه اين آيه شامل والء امامت و پيشوايي و مرجعيت ديني هست در 

از والء را اگر اين نوع . در مورد والء امامت استعمال شده است"ولي"برخي احاديث گذشته نيز كلمه
به امام نسبت دهيم به معني حق پيشوايي و مرجعيت ديني است و اگر به افراد امت نسبت دهيم 

  . اين حق است به معني پذيرش و قبول
 3   

  والء زعامت 
واليت زعامت يعني حق رهبري اجتماعي و سياسي اجتماع نيازمند به رهبر است آن كس كه بايد 

 مردم را اداره كند و مسلط بر مقدرات مردم  ست گيرد و شؤون اجتماعيزمام امور اجتماع را به د
  است پيغمبر اكرم در زمان حيات"ولي امر مسلمين"است
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 بود و پس از ايشان  خودشان ولي امر مسلمين بودند و اين مقام را خداوند به ايشان عطا فرموده
اطيعوا اهللا و "آيه كريمه. ده است رسي طبق داليل زيادي كه غير قابل انكار است به اهل البيت

اطاعت كنيد خدا و پيغمبر را و كساني را كه اداره كار شما ()1("اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم
انما وليكم "و همچنين آيات اول سوره مائده و حديث شريف غدير و عموم آيه)به دست آنهاست

در اين جهت كه . ر به چنين واليتي استناظ" بالمؤمنين من انفسهم النبي اولي"و عموم آيه"اهللا
 يعني حقي بوده كه خداوند به - بوده است پيغمبر اكرم چنين شأني را داشته و اين يك شأن الهي

 ميان -پيغمبر اكرم عنايت فرموده بود نه اينكه از جانب مردم به آن حضرت تفويض شده باشد
 است كه پس  اينجا موافق اند سخن در اين بحثي نيست برادران اهل سنت ما با ما تا  شيعه و سني

چيست؟ افراد مردم براي اينكه اجتماع متزلزل نشود و هرج و "واليت زعامت"از پيغمبر اكرم تكليف
مرج به وجود نيايد، بايد از كسي و مقامي به عنوان حاكم و ولي امر اطاعت كنند تكليف چنين 

 اختيار كرده است،  ن كرده است و يا بكلي سكوت چيست؟ آيا اسالم در اين باره تكليفي معي مقامي
 اختيار داده كه بعد از پيغمبر هر كه را  و اگر تكليف معين كرده چگونه است؟ آيا به مردم

خواهند خود انتخاب كنند و بر ديگران اطاعت او واجب است و يا اينكه پيغمبر اكرم قبل از  مي
ن مقام بزرگ و با اهميت تعيين كرد؟ در اينجا  معيني را براي جانشيني خود در اي رحلت، شخص

  به مناسبت، درباره همه شؤون اجتماعي پيغمبر 
  

  :پاورقي
  59/.  نساء .1
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از قرآن مجيد و . كنيم  مي شود، بحثي اكرم در ميان امت، مطابق آنچه از قرآن مجيد استنباط مي
ان مسلمين در آن واحد داراي  در مي شود كه پيغمبر اكرم هم از سنت و سيره نبوي استنباط مي

اول اينكه امام و پيشوا و مرجع ديني بود و واليت امامت داشت، سخنش و عملش :سه شأن بود
آنچه را پيغمبر براي شما ). 1(»ما اتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا«:سند و حجت بود

نكه واليت قضائي داشت، يعني حكمش دوم اي. آورده است بگيريد و از آنچه شما را باز دارد بايستيد
فال و ربك ال يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر «:در اختالفات حقوقي و مخاصمات داخلي نافذ بود

نه چنين است به پرودگارت ). 2(» حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما بينهم ثم ال يجدوا في انفسهم
ن اختالف شود، داورت كنند و سپس در سوگند، ايمانشان واقعي نخواهد بود تا در آنچه در بينشا

و البته با اينكه در . چون و چرا تسليم شوند  حكم كرده اي ماللي نيابند و بي دلهاي خويش از آنچه
  اين مورد مثل مورد قبل استعمال كلمه 

  
  :پاورقي

   .7 / حشر .1
  65 / نساء .2
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سوم .  استعمال شده باشد ائيصحيح است ولي نديده ايم اين كلمه عمال درباب واليت قض"واليت"
اينكه واليت سياسي و اجتماعي داشت، يعني گذشته از اينكه مبين و مبلغ احكام بود و گذشته از 

 مسلمين بود، ولي امر مسلمين و اختياردار اجتماع  اينكه قاضي مسلمين بود، سائس و مدير اجتماع
و همچنين )1("ي بالمؤمنين من انفسهمالنبي اول"مسلمين بود همچنانكه قبال گفته شد، آيه كريمه

ناظر به اين قسمت است البته پيغمبر اكرم شأن "اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم"آيه
كرد و سياست  پيغمبر اكرم رسما بر مردم حكومت مي. چهارمي هم دارد كه بعدا ذكر خواهد شد

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم "مهنمود، به حكم آيه كري اجتماع مسلمين را رهبري مي
اين شأن . كرد  اجتماع اسالمي را اداره مي گرفت، شؤون مالي و اقتصادي از مردم ماليات مي)2("بها

اين نكته الزم است گفته شود كه . از شؤون سه گانه رسول اكرم، ريشه بحث خالفت است
گفته "امام"ين استعمال شده است، يعنيهمچنانكه در مورد پيشوايي در اخذ معالم د"امامت"كلمه
 سنت به همين عنايت،  و اهل"كسي است كه معالم دين را از او بايد فرا گرفت"شود و مفهومش مي

  كنند، در مورد  اطالق مي"امام"به ابوحنيفه و شافعي و مالك و احمد حنبل كلمه
  

  :پاورقي
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ثالث ال يغل عليهن قلب «:زعامت اجتماعي و سياسي نيز زياد به كار رفته است رسول اكرم فرمود
هرگز قلب يك ). 1(»اخالص العمل هللا، و النصيحة الئمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم:امرء مسلم

اخالص نيت براي خدا، خيرخواهي براي :دارد مسلمان نسبت به سه چيز خيانت و ترديد روا نمي
در يكي از )عليه السالم(علي. زعماي مسلمين در راه رهبري مسلمين، همراهي با جماعت مسلمين

فان اعظم الخيانة خيانة االمة و افظع الغش «:فرمايد  مي نامه هايش كه در نهج البالغه ثبت است
ا بزرگترين خيانتها خيانت به جامعه است و شنيع ترين دغلبازيها، دغلبازي ب). 2(»غش االئمة

زيرا نتيجه اين دغلبازي عليه مسلمين است اگر ناخداي يك كشتي آن . پيشوايان مسلمين است
 را درست هدايت كند و شخصي پيدا شود و آن ناخدا را فريب دهد و كشتي را دچار خطر  كشتي

در اين جمله نيز .  خيانت كرده است كند، تنها به ناخدا خيانت نكرده است، به همه سكان كشتي
  .  است به اعتبار رهبري اجتماعي اطالق شده"امام"كلمه

  
  :پاورقي
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 عصر خود را با   خلفاي- حتي ائمه اطهار-خوانيم كه مسلمانان در تاريخ مسلمين زياد مي
  معني گاهي امام عدل است و گاهي امام كردند چيزي كه هست امام به اين خطاب مي"امام"كلمه

پيغمبر اكرم در حديث مشهوري كه فريقين . جور و مسلمانان در قبال هر يك از آنها وظايفي دارند
باالترين جهاد، يك سخن حق ). 1(»افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جائر«: اند فرمود روايت كرده

ئر، و مجتهد امام جا:آفة الدين ثالثة«:و همچنين پيغمبر اكرم فرمود. است در برابر يك پيشواي جور
  و مانند يك آفت كه گياهي يا حيواني(روند سه چيز آفت دين به شمار مي). 2(»جاهل، و عالم فاجر

باالتر اينكه . پيشواي ستمگر، عابد نادان و عالم گناهكار:)آورند آورد، دين را از پا در مي را از پا در مي
كنند و با   جهنم دعوت مي در خود قرآن از پيشواياني ياد شده است كه مردم را به آتش

آنان را پيشواياني قرار داده ). 3(»و جعلناهم ائمة يدعون الي النار«:هم تعبير شده است"امام"كلمه
  . خوانند ايم كه به آتش مي
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شود و در عرف   عادل و صالح اطالق مي به پيشوايان"ائمه"يا"امام"البته شك نيست كه غالبا كلمه
  .شود كه فقط دوازده نفرند بر پيشوايان بر حق و معصوم اطالق مي"امام"شيعه كلمه

 4   
  والء تصرف 

والء تصرف يا والء معنوي باالترين مراحل واليت است ساير اقسام واليت يا مربوط است به رابطه 
 شخصي اهل البيت، يا مربوط است به صالحيت  م طهارت و قداستقرابتي با رسول اكرم بعالوه مقا
شود از حدود تشريع و   به نام واليت در دو مورد اخير ناميده مي علمي و يا اجتماعي آنها آنچه

كند گو اينكه ريشه و مبنا و فلسفه اين قرارداد صالحيت علمي يا اجتماعي است،  قرارداد تجاوز نمي
 العاده تكويني است اول بايد ببينيم  يت معنوي، نوعي اقتدار و تسلط فوقاما واليت تصرف يا وال

واليت تصرف چه معني و مفهومي دارد و مقصود معتقدين چيست؟ نظريه واليت تكويني از يك 
در روي زمين پديد "انسان" موجودي كه به نام طرف مربوط است به استعدادهاي نهفته در اين

   موجود شگفت بالقوه دارد و قابل به فعليت رسيدن است، و از طرف اين آمده است و كماالتي كه
   است كه انسان در اثر ديگر مربوط است به رابطه اين موجود با خدا مقصود از واليت تكويني اين
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 البته در مراحل - قرب گردد و اثر وصول به مقام پيمودن صراط عبوديت به مقام قرب الهي نائل مي
شود و  كه معنويت انساني كه خود حقيقت و واقعيتي است، در وي متمركز مي اين است -عالي آن

با داشتن آن معنويت، قافله ساالر معنويات، مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان 
انسان "شود زمين هيچگاه از وليي كه حامل چنين معنويتي باشد، و به عبارت ديگر، از مي

ن معني غير از نبوت و غير از خالفت و غير از وصايت و غير از واليت به اي. خالي نيست"كامل
امامت به معني مرجعيت در احكام ديني است، غيريتش با نبوت و خالفت و وصايت، واقعي است و 

  مقصود از اينكه غيريتش با نبوت و خالفت و وصايت، واقعي است اين. با امامت، مفهومي و اعتباري
 است كه نبوت و همچنين  نيست، بلكه مقصود اين"ولي" يا خليفه شدنيست كه هر كه نبي يا وصي

وصايت و خالفت، حقيقتي است غير از واليت، و اال انبياء عظام، خصوصا خاتم آنها، داراي واليت 
 مقام است،  و مقصود از اينكه غيريتش با امامت، اعتباري است اين است كه يك. كليه الهيه بوده اند

در بسياري از تعبيرات "امامت"شود كلمه ناميده مي"واليت"و به اعتبار ديگري"امامت"به اعتباري
  اسالمي در مورد همين واليت معنوي به كار رفته است مفهوم امامت مفهوم وسيعي است امامت

 مربي باطني و  يعني پيشوايي يك مرجع احكام ديني پيشواست، و پيشواست و همچنانكه يك
از نظر شيعه كه مسأله واليت مطرح است از سه . مير نيز پيشواستراهنماي معنوي از باطن ض

  جنبه مطرح
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اول از جنبه سياسي، كه :است و در هر سه جنبه چنانكه گفته شد كلمه امامت به كار رفته است
احق و اليق براي جانشيني پيغمبر براي زعامت و رهبري سياسي و اجتماعي مسلمين چه كسي 

ايست بعد از پيغمبر زعيم مسلمين باشد؟ و اينكه پيغمبر از طرف ب بوده است و چه كسي مي
 اين پست و مقام اجتماعي تعيين كرده بود اين جهت است كه در حال حاضر  خداوند علي را براي

دوم آنكه در بيان احكام دين بعد از پيغمبر به چه . جنبه تاريخي و اعتقادي دارد نه جنبه عملي
 كسان علم خود را از چه طريق كسب كرده اند؟ و آيا آنها در بيان كساني بايد رجوع كرد و آن

 است اين جهت،  دانيم شيعه معتقد به امامت ائمه معصومين  معصوم اند يا نه؟ و چنانكه مي احكام
سوم از جنبه معنوي و باطني از نظر شيعه در هر زمان . هم جنبه اعتقادي دارد و هم عملي

 است و  بي دارد بر جهان و انسان، و ناظر بر ارواح و نفوس و قلوبكه نفوذ غي" انسان كامل"يك
داراي نوعي تسلط تكويني بر جهان و انسان است، همواره وجود دارد و به اين اعتبار نام 

النبي اولي بالمؤمنين من " آيه كريمه- همچنانكه گفته اند-است بعيد نيست"حجت"او
مقصود از واليت تصرف يا واليت تكويني اين . يز بوده باشد معني از واليت ن ناظر به اين)1("انفسهم

 اند كه انساني از انسانها سمت سرپرستي و قيمومت نسبت به  نيست كه بعضي جهال پنداشته
  جهان پيدا كند بطوريكه او گرداننده زمين و آسمان 

  
  :پاورقي
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 چه خداوند، جهان را بر نظام اسباب و اگر. و خالق و رازق و محيي و مميت من جانب اهللا باشد
مقسمات "و)1("مدبرات امر"نامد مسببات قرار داده و موجوداتي كه قرآن آنها را مالئكه مي

 با شريك نداشتن خداوند در ملك و  باشند و اين جهت هيچ گونه منافاتي به اذن اهللا مي)2("امر
به معناي يار و ياور خدا و "ولي"وديبه هيچ وجه هيچ موج"خالقيت ندارد، و همچنين با اين كه
 الملك و لم يكن له  و لم يكن له شريك في"(منافات ندارد"رود حتي آلت و ابزار خدا به شمار نمي

 به خالق جز مخلوقيت و مربوبيت مطلقه و  ، نسبت مخلوق)3()»ولي من الذل و كبره تكبيرا
كند و در  نيازي معرفي مي ي غنا و بيقرآن در عين اينكه خداوند را در حد اعال. الشيئيت نيست

قل يتوفيكم ملك الموت ":گويد  باز مي،)4("اهللا يتوفي االنفس حين موتها":گويد عين اينكه مثال مي
  قرآن در عين اينكه)6("الذين تتوفيهم المالئكة ظالمي انفسهم"،)5("الذي وكل بكم

و يرسل عليكم حفظة حتي اذا جاء ":فرمايد ، مي)7("خداوند بر همه چيز حفيظ است":فرمايد مي
  ). 8("احدكم الموت توفته رسلنا
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پس، از . كند  معرفي مي در اين آيه كريمه رسوالني را، هم به عنوان نگهبان و هم قبض كننده ارواح
نظر توحيدي، وجود وسائط و نسبت دادن تدبير امور به غير خداوند ولي به اذن خداوند و به اراده 

در عين حال، اوال ادب .  اوامر و اراده پروردگارند، مانعي ندارد خداوند بطوريكه مدبران، مجريان
امثال اينها را به غير خدا نسبت ندهيم كند كه ما خلق و رزق و احيا و اماته و  اسالمي اقتضا مي

  كوشد كه ما از اسباب و وسائط عبور كنيم و به منبع اصلي دست يابيم و توجه مان به زيرا قرآن مي
باشند، ثانيا   او مي كارگزار كل جهان باشد كه وسائط نيز آفريده او و مجري امر او و مظهر حكمت

ه خداوند آفريده است و هرگز بشر در اثر سير تكاملي نظام عالم از نظر وسائط نظام خاصي است ك
گيرد، يعني  گردد بلكه خود فيض را از همان وسائط مي خود جانشين هيچيك از وسائط فيض نمي

 اينكه  گردد، در عين كند و فرشته مأمور حفظ او و مأمور قبض روح او مي فرشته به او وحي مي
 از آن فرشته اي كه مأمور اوست احيانا باالتر و ممكن است مقام قرب و سعه وجودي آن انسان

 كامل و يا  مطلب ديگر اينكه ما حدود واليت تصرف و يا واليت تكويني يك انسان. بيشتر باشد
 قرآني و قرائن علمي كه نزد ما  توانيم دقيقا تعيين كنيم، يعني مجموع قرائن نسبتا كامل را نمي

كند، اما در   اراده اش بر جهان حاكم باشد، ثابت مي ي كههست اجماال وصول انسان را به مرتبه ا
 حدي ندارد و يا محدود به حدي است؟ مطلبي است كه از عهده ما خارج  چه حدودي؟ آيا هيچ

 است كه از   مطلب سوم كه الزم است گفته شود اين است كه واليت تصرف، شأن بنده اي. است
  هواجس نفساني بكلي پاك شده
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 خودسر يك انسان باشد  ت قدرتي نيست كه به اصطالح دلبخواه و تابع هوس و ميلاين قدر. است
اساسا انساني كه هنوز محكوم هوسها و ميلهاي خودسر است از چنين كرامتهايي محروم است 

كند هرگز   اش از مبادي و مقدماتي كه اراده ما را منبعث مي انساني كه تا آن حد پاك باشد، اراده
 اين تحريك   انبعاث اراده اش با تحريكي دروني و اشاره اي غيبي است و اما اينكه،شود منبعث نمي

گاهي بر طارم اعلي "دانيم و لهذا چنين كسان و اشاره به چه نحو است و چگونه است، ما نمي
قل ال املك ":اما اينكه در آيات كريمه قرآن آمده است. "گهي تا پشت پاي خود نبينند"و"نشينند

خواهد   است كه مي ، بديهي)من مالك هيچ سود و زياني براي خود نيستم()1("ا و ال ضرالنفسي نفع
 من بر سود و زيانم نيز از خداست نه از  بگويد مالك اصلي همه سود و زيانها خداست، و توانايي

 انسانهاي ديگر در حدودي مالك سود و زيان خود باشند و اما  خودم و اال چگونه ممكن است كه
اين نكات سه گانه الزم بود كه در مقدمه ! بر حتي از انسانهاي ديگر هم كمتر باشد؟پيغم
  شود، بعالوه عده اي يادآوري شود، و چون كمتر درباره اين موضوع بحث مي"واليت تكويني"بحث

. دهيم  باره بسط مي كنند كه ما اين موضوع را مطرح كنيم، اندكي سخن را در اين اظهار عالقه مي
كنم كه قبول واليت به اين معني اندكي دشوار است، باور كردنش خالي از صعوبت  ف مياعترا

  نيست مخصوصا طبقه روشنفكر ما چندان از طرح چنين
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 مسائل ضروري و فوري براي  فعال با اينهمه":كنند و مورد انكار بودن آن را به اين صورت طرح مي
 واليت تكويني دارند يا ندارند، چه ضرورتي مسلمين طرح اين گونه مسائل كه پيغمبر و امام،

كنند و آن  برخي ديگر انكار و اشكال خود را به صورت ديگر كه رنگ مذهبي دارد، طرح مي"دارد؟
اين غلو است و مقام فوق بشري و نيمه خدايي براي بشر قائل شدن است، كار خدا را به غير : اينكه

ولي و اساسي اسالم كه توحيد است، منافي خدا نسبت دادن است، پس شرك است و با اصل ا
توانيم رد  توانيم مطلبي را قبول كنيم و نه مي حقيقت اين است كه ما از پيش خود نه مي. است

كنيم شرك يا توحيدي بودن يك نظريه به ميل و اراده ما نيست كه هر چه را خواستيم شرك 
معيارهاي بسيار دقيق قرآني و برهاني دارد  آن بگذاريم  بناميم و هر چه را خواستيم نام توحيد روي

معارف اسالمي در مسائل مربوط به شرك و توحيد از اوج و عظمتي برخوردار است ما فوق تصور 
افراد عادي مسأله فوري تر و ضروري تر بودن بعضي مسائل نسبت به بعضي ديگر نيز سخني است 

 اي در يك زمان بيشتر طرح شود و  ألهاساسي، ولي معيار ضروري بودن تنها اين نيست كه يك مس
كنند اشتباه است اگر خيال كنيم همواره احساس احتياجها بر طبق "احساس احتياج"افراد بيشتر

اينكه قرآن در عرض مسائل و معارف خود چه اندازه بر مطلبي تكيه دارد، خود يك . احتياجهاست
 واليت تكويني يكي از مسائل مربوط  مسألهمعيار است كه در هر زمان بايد مورد استفاده قرار گيرد 

 است قرآن به انسان و استعدادهاي انساني و جنبه غير عادي  و استعدادهاي انساني"انسان"به
  دهد و ما در  فراوان مي خلقت او اهميت

 ٦٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 اين مسأله رسيدگي  طرح خواهيم كرد به)1(بحثهايي كه ان شاء اهللا در كتاب قرآن و انسان
 هاي اين فكر را با   اينجا كافي است كه اشاره اي اجمالي به اين مطلب بنماييم و پايهدر. نماييم مي

 خيال نكنند كه به اصطالح اين يك  توجه به معاني و مفاهيم قرآني روشن كنيم تا عده اي
  آيد اگر ما خود را تخطئه در اين گونه مسائل كه احيانا بر فهم ما گران مي. است"قلندري"سخن

به معني چهارم "واليت"شك ندارد كه مسأله. ه حقيقت نزديكتر است تا اينكه انكار نماييمبكنيم ب
شود كه چون يك مسأله عرفاني است پس بايد مردود  از مسائل عرفاني است، ولي اين دليل نمي

قلمداد شود اين مسأله يك مسأله عرفاني است كه از ديد تشيع يك مسأله اسالمي نيز هست تشيع 
 نظر از خرافاتي كه به آن بسته  قطع( است و عرفان يك مسلك اين مذهب و آن مسلكيك مذهب

در اين نقطه با يكديگر تالقي كرده اند و اگر الزاما بنا هست كه گفته شود يكي از ايندو از )اند
 حكم قرائن مسلم تاريخي قطعا اين عرفان است كه از تشيع اقتباس كرده  ديگري گرفته است به

بالعكس به هر حال، ما پايه ها و ريشه هاي اين انديشه را به طور اختصار بيان  نه  است
است "تقرب الي اهللا"و"قرب"مهمترين مسأله اي كه در اين زمينه بايد مطرح شود، مسأله:كنيم مي
   روح دستورها كه بايد اجرا شود قصد قربت است و ، دانيم كه در اسالم، بلكه در هر آيين آسماني مي
  

  :قيپاور
جلد چهارم مقدمه اي بر جهان (اين كتاب در زمان حيات استاد تحت عنوان انسان در قرآن[ 1

  ].منتشر شد )بيني اسالمي
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 بحث خود را از معني و  نتيجه نهايي كه از اعمال بايد گرفته شود، تقرب به ذات احديت است پس
  . كنيم آغاز مي"قرب"مفهوم

  تقرب به خدا يعني چه؟ 
بريم غالبا سبب خطا و  فاهيم اعتباري و اجتماعي كه در زندگي اجتماعي به كار ميانس ما با م
شود كه الفاظي كه در معارف اسالمي آمده است از معناي حقيقي خود  شود، سبب مي اشتباه ما مي

و نزديكي را در "قرب"ما آنجا كه كلمه.  و قراردادي پيدا كنند منسلخ شوند و مفهومي اعتباري
گوييم در  كنيم، مثال مي بريم همان مفهوم حقيقي را اراده مي  كار مي فاهيم اجتماعي بهخارج از م
 اين كوه چشمه اي است، يا خود را به نزديك اين كوه رساندم در اينجا مراد ما قرب واقعي  نزديكي

ورمان منظ"قرب"گيريم و از كلمه  در نظر مي است، يعني واقعا دوري و نزديكي فاصله خود را تا كوه
 كمتر شده است اما وقتي كه - يك امر واقعي است نه قراردادي  كه-اين است كه آن فاصله

گوييم فالن شخص با   شخص نزد فالن مقام اجتماعي قرب پيدا كرده است و يا مي گوييم فالن مي
 چيست؟ آيا مقصود  فالن خدمت خود به فالن مقام نزد او تقرب حاصل كرد، در اينجا منظورمان

ين است كه فاصله ميان آنها كمتر شد؟ مثال سابقا در پانصد متري او قرار داشت و اكنون در صد ا
 است پس پيشخدمت در اطاق هر كسي از هر كس ديگر نزد او  متري اوست؟ البته نه اگر چنين

 مقصودمان اين است كه خدمتگزار در اثر خدمتش در روحيه مخدوم خود تأثير كرد  مقرب تر است
   را از خود راضي نمود و حال اينكه قبال راضي نبود، يا او را از خودو او
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 خواهد داشت پس  تر كرد و در نتيجه، از اين پس، مخدوم بيش از گذشته به او عنايت راضي
 واقعا وجود خارجي اين شخص در ، استعمال قرب در اينجا يك استعمال مجازي است نه حقيقي

 است، بلكه از آن رابطه خاص روحي كه از طرف  ر نگرفتهنزديكي وجود خارجي آن شخص قرا
 برقرار شده و آثاري كه بر اين رابطه روحي مترتب است، مجازا و  مخدوم نسبت به خادم

قرب به ذات حق چطور؟ آيا قرب حقيقي است يا قرب مجازي؟ آيا . تعبير شده است"قرب"تشبيها
 او نزديك  روند و به  به سوي خدا باال ميواقعا بندگان با اطاعت و عبادت و سلوك و اخالص

حاصل "لقاء رب"رود و به تعبير قرآن شود تا آنجا كه فاصله از بين مي شوند؟ فاصله شأن كم مي مي
خدا !  تعبيرات مجازي است؟ به خدا نزديك شدن يعني چه؟، گردد، و يا اينكه همه اين تعبيرات مي

مانند نزديكي به يك صاحب مقام اجتماعي است، يعني  ندارد نزديكي به خدا عينا  دور و نزديكي
شود و بيشتر   عوض مي كند و در نتيجه، لطف و عنايتش خدا از بنده خود خشنودي حاصل مي

آيد و آن اينكه خشنودي خداوند يعني چه؟ خداوند  البته اينجا سؤال ديگري پيش مي. گردد مي
نود شود و يا خشنود باشد و بعد ناخشنود محل حوادث نيست كه از كسي خشنود نباشد و بعد خش

نيز يك تعبير مجازي است، مقصود "ناخشنودي"و"خشنودي"دهند كه تعبير شود ناچار جواب مي
آن رحمتها و . رسد و نه چيز ديگر  حق است كه در صورت طاعت و بندگي مي آثار رحمت و عنايت

 عنايتها را اعم از معنوي و مادي برخي رحمتها و:كند عنايتها چيست؟ در اينجا منطقها فرق مي
   رحمت-دانند مي
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، اما -معنوي يعني معرفت و لذت حاصل از آن، و رحمت مادي يعني باغ و بهشت و حور و قصور
 دارند و همه عنايات و مقامات انسانها را در  بعضي ديگر حتي از اعتراف به رحمت معنوي نيز امتناع

 بهشتهاي جسماني و حور و قصور و سيب و گالبي نتيجه  باغ و كنند به نزد خداوند محدود مي
 بيش از  سخن دسته اخير اين است كه معناي تقرب بيشتر اولياء خدا به ذات احديت اين است كه

نتيجه سخن منكران قرب . افراد ديگر حور و قصور و سيب و گالبي و باغ و بوستان در اختيار دارند
 همچنانكه -كند  نسبت خداوند به بنده فرق مي ، نهحق اين است كه در اثر طاعت و عبادت

كند از نظر   و نه نسبت بنده با خدا فرق مي- اين مسأله اعتراف دارند طرفداران قرب حقيقي نيز به
 آنها از قبيل  ترين نزديكي و دوري حقيقي، اولين شخص جهان بشريت يعني رسول اكرم با شقي

 است كه اين اشتباه از يك نوع طرز تفكر مادي درباره حقيقت اين. فرعون و ابوجهل مساوي اند
 را صرفا توده اي  خدا و انسان، و باالخص درباره انسان پيدا شده است كسي كه انسان و روح انسان

اعتراف كند و )1("فاذا سويته و نفخت فيه من روحي"خواهد به اصل داند و نمي از آب و گل مي
. كند، چاره اي ندارد جز انكار قرب واقعي حق معناي مجازي مي يك  حتي اين تعبير را نيز حمل به

ولي چه لزومي دارد كه ما انسان را اينچنين حقير و خاكي فرض نماييم تا مجبور شويم همه چيز 
  را تأويل و توجيه كنيم؟ خداوند كمال مطلق و نامحدود است، و از طرفي حقيقت وجود مساوي با 

  
  :پاورقي

  29/. حجر .1
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گردد از قبيل علم،  است و هر كمال واقعي به حقيقت وجود كه حقيقتي اصيل است باز ميكمال 
موجودات در اصل آفرينش به هر نسبت كه از وجودي . قدرت، حيات، اراده، رحمت، خيريت و غيره

 بهره مند هستند، به ذات الهي كه وجود محض و - يعني از وجودي قوي تر و شديدتر-كامل تر
 نزديكترند طبعا فرشتگان از جمادات و نباتات به خداوند نزديكترند و به همين كمال صرف است

باشند، و  جهت بعضي از فرشتگان از بعضي ديگر مقرب ترند، بعضي حاكم و مطاع بعضي ديگر مي
. البته اين تفاوت مراتب قرب و بعد مربوط به اصل خلقت و به اصطالح مربوط به قوس نزول است

كنند  به سوي خداوند بازگشت مي)1("انا هللا و انا اليه راجعون"انسان، به حكمموجودات، بخصوص 
 بازگشت را بايد به صورت طاعت و عمل اختياري و انجام  انسان به حكم مرتبه وجودي خود، اين

 انتخاب و اختيار انجام دهد انسان با پيمودن طريق طاعت پروردگار واقعا مراتب  وظيفه و به صورت
پيمايد  كند، يعني از مرحله حيواني تا مرحله فوق ملك را مي رب پروردگار را طي ميو درجات ق

 نيست، قراردادي و اعتباري نيست، از قبيل باال رفتن  اين صعود و تعالي يك امر تشريفاتي و اداري
 نيست،   اداره تا مقام وزارت، و يا از عضويت ساده يك حزب تا رهبري آن حزب از عضويت ساده يك

 وجود است كه مساوي است با  بلكه باال رفتن بر نردبان وجود است، شدت و قوت و كمال يافتن
  . زيادت و استكمال در علم و قدرت و حيات و اراده و مشيت و ازدياد دايره نفوذ و تصرف

  
  :پاورقي
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 اليتناهي هستي  تقرب به خداوند يعني واقعا مراتب و مراحل هستي را طي كردن و به كانون
بنابراين محال است كه انسان در اثر طاعت و بندگي و پيمودن صراط عبوديت به . نزديك شدن

 از كماالت هستي بهره مند نباشد  مقام فرشته نرسد و يا باالتر از فرشته نرود و الاقل در حد فرشته
در پيشگاه آدم سجده ما فرشتگان را فرمان داديم كه ":گويد قرآن براي تثبيت مقام انساني مي

حقا بايد گفت منكر ). 1(" فرشتگان بال استثناء سجده كردند جز ابليس كه حاضر نشد كنند و همه
  . مقام انسان هر كه هست ابليس است

  حيات ظاهر و حيات معني
 معنوي انسان كه   انسان در باطن حيات ظاهري حيواني خود يك حيات معنوي دارد حيات

گيرد كمال  راد هست از نظر رشد و كمال از اعمالش و اهدافش سرچشمه مياستعدادش در همه اف
و سعادت انسان و همچنين سقوط و شقاوت او وابسته به حيات معنوي اوست كه وابسته است به 

   و اهداف او و به اينكه با مركب اعمال خود به سوي چه هدف و مقصدي پيش اعمال و نيات
اسالمي تنها از جنبه هاي مربوط به زندگي فردي يا اجتماعي توجه ما به دستورهاي . رود مي

  دنيوي است شك نيست كه دستورهاي 
  

  :پاورقي
  34/.  بقره .1 
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 را تحقير  اسالمي مملو است از فلسفه هاي زندگي در همه شؤون اسالم هرگز مسائل زندگي
ر اين جهان وجود ندارد  د شمارد از نظر اسالم، معنويت جدا از زندگي اهميت نمي كند و بي نمي

 به اين جهان نيست و سرنوشتش را جهان  همان طور كه اگر روح از بدن جدا شود، ديگر متعلق
ديگر بايد معين كند، معنويت جدا از زندگي نيز متعلق به اين جهان نيست و سخن از معنويت 

دستورهاي اسالمي در اما نبايد تصور كرد كه فلسفه هاي . منهاي زندگي در اين جهان بيهوده است
شود، خير در عين حال به كار بستن اين دستورات وسيله اي است براي   مي مسائل زندگي خالصه

 باطني دارد كه   طريق عبوديت و پيمودن صراط قرب و استكمال وجود انسان يك سير كمالي طي
ات معنوي از حدود جسم و ماده و زندگي فردي و اجتماعي بيرون است و از يك سلسله مقام

كند، احيانا در همين دنيا و  گيرد انسان با عبوديت و اخالص خود عمال در آن سير مي سرچشمه مي
 كه همان مقامات و - حجاب برطرف شد همه مقاماتي را كه طي كرده اگر نه، در جهان ديگر كه

  ).1(نمايد  مشاهده مي- قرب و در نتيجه واليت است مراتب

  نبوت و واليت 
  :فرمايند ادنا االكرم، عالمه طباطبائي مدظله العالي مي حضرت است

  
  :پاورقي

  .180 -172 ص 2/  رجوع به نشريه ساالنه مكتب تشيع، شماره .1 
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باشند، در ظاهر يك سلسله   مي احكام و نواميس ديني كه يك دسته از آنها همان مقررات اجتماعي
قاوت اخروي، و به عبارت ساده ديني با باشند، ارتباط آنها با سعادت و ش افكار اجتماعي مي

 و  نعمتهاي بهشتي و نقمتهاي دوزخي، منوط به واقعيتهايي است كه به واسطه عمل به آن نواميس
 شده و پس از انتقال وي  مقررات يا ترك آنها در انسان به وجود آمده و در پس پرده حس ذخيره

راي انسان ظاهر و مكشوف افتد پس در زير  انيت ب به نشئه آخرت و پاره شدن پرده غفلت و حجاب
  برد، واقعيتي است زنده و حياتي  انسان با رعايت نواميس ديني بسر مي لفافه زندگي اجتماعي كه

است معنوي كه نعمتهاي اخروي و خوشبختيهاي هميشگي از آن سرچشمه گرفته و به عبارت 
ناميده "واليت"نامباشند اين حقيقت و واقعيت است كه به  ديگر مظاهر وي مي

 خدايي مربوط به زندگي را به دست آورده  واقعيتي است كه احكام ديني و نواميس"نبوت"شود مي
واقعيتي است كه در نتيجه عمل به فرآورده هاي نبوت و نواميس "واليت"رساند و و به مردم مي

  . "آيد خدايي در انسان به وجود مي

  امام، حامل واليت
 انساني همواره از انساني كه  ، و اينكه جهان"امام" ثبوت واليت و حامل آن حضرت معظم له درباره

در ثبوت و تحقق صراط واليت كه در وي ":فرمايند خالي نيست، مي)انسان كامل(حامل واليت باشد
شود، ترديدي  انسان مراتب كمال باطني خود را طي كرده و در موقف قرب الهي جايگزين مي

   بدون يك واقعيتنيست، زيرا ظواهر ديني
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 عملي و اخالقي و  مقررات(باطني تصور ندارد و دستگاه آفرينش كه براي انسان ظواهر ديني
 است، ضرورتا اين واقعيت باطني را كه  را تهيه نموده و وي را به سوي او دعوت كرده)اجتماعي

بر ثبوت و دوام  است آماده خواهد ساخت و دليلي كه داللت  نسبت به ظواهر ديني به منزله روح
دارد، داللت بر   مي در عالم انساني كرده و سازمان مقررات ديني را به پا نگه) و احكام شرايع(نبوت

 متصور است كه مرتبه اي از مراتب توحيد و  كند و چگونه ثبوت و دوام و فعليت سازمان واليت مي
 حالي كه واقعيت باطني كه در بر زنده اي بالفعل داشته باشد در)فرمان(يا حكمي از احكام دين، امر

دارد در وجود نباشد و يا رابطه عالم انساني با آن مرتبه مقطوع بوده باشد كسي كه حامل درجات 
كند در لسان   را با اين واقعيت حفظ مي قرب و امير قافله اهل واليت بوده و رابطه انسانيت

حق سبحانه براي پيشروي صراط واليت شود امام يعني كسي كه از جانب  ناميده مي"امام")1(قرآن
تابد، اشعه و   و زمام هدايت معنوي را در دست گرفته واليت كه به قلوب بندگان مي اختيار شده

 جويهايي هستند متصل ، خطوط نوري هستند از كانون نوري كه پيش اوست، و موهبتهاي متفرقه
از ابوخالد كابلي "ان االئمة نور اهللا"ابب(در اصول كافي). 2("باشد به درياي بيكراني كه نزد وي مي

فامنوا باهللا و رسوله و النور الذي «:از اين آيه سؤال كردم)ع(كند كه گفت از امام باقر  مي روايت
  ). 3(»انزلنا

  
  :پاورقي

 بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس  و اذ ابتلي ابراهيم ربه" رجوع شود به تفسير الميزان، ذيل آيه.1 
  .. زيباترين وجهي اين مطلب بيان شده است كه به)124/ بقره ("»اماما

  .2 نشريه ساالنه مكتب تشيع، شماره.2 
  8 / تغابن .3
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امام ضمن توضيح معناي اين آيه . به خدا و فرستاده اش و نوري كه فرود آورده ايم ايمان آوريد
به خدا . » المضيئة بالنهار ن الشمسو اهللا يا ابا خالد لنور االمام في قلوب المؤمنين انور م«:فرمود
 تحت نفوذ و سيطره معنوي او هستند از   كه نور امام در دل مردم با ايمان كه-! اي ابا خالد-سوگند

مقصود اين است كه محدود كردن هدف و مقصد و ظاهر و . نور خورشيد در روز روشن تر است
شود، و قرب الهي را كه نتيجه  مي به آثاري كه از نظر زندگي مترتب  باطن دستورهاي ديني

 ارباب زر و زور   انجام صحيح اين اعمال است يك امر اعتباري و مجازي از قبيل تقرب به مستقيم
 و واقعي انسان داشته باشد و او را  در دنيا تلقي كردن بدون آنكه نقش مؤثري در حيات معنوي

رادي كه مراتب قرب را واقعا طي كرده و به واقعا در نردبان وجود باال ببرد، اشتباه بزرگي است اف
 درجات آن نائل گشته يعني واقعا به كانون هستي نزديك شده اند، طبعا از مزاياي آن  ترين عالي

 دارند و ارواح و ضمائر ديگران را تحت  بهره مند شده اند و همانها هستند كه احاطه بر عالم انساني
اساسا هر موجودي كه قدمي در راه كمال مقدر . ان اند ديگر گيرند و شهيد بر اعمال تسلط مي

پيمايد   از مراحل كماالت خود را طي كند، راه قرب به حق را مي خويش پيش رود و مرحله اي
انسان نيز يكي از موجودات عالم است و راه كمالش تنها اين نيست كه به اصطالح در آنچه 

  شود ناميده مي"تمدن"امروز
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 و يك سلسله  م و فنون كه براي بهبود اين زندگي مؤثر و مفيد استيعني يك سلسله علو -
 حاصل كند اگر انسان را تنها   پيشرفت-آداب و مراسم كه الزمه بهتر زيستن اجتماعي است

در اين سطح در نظر بگيريم مطلب همين است، ولي انسان راهي و بعدي ديگر دارد كه از 
  . گردد ف يعني ذات اقدس احديت حاصل مي آخرين هد طريق تهذيب نفس و با آشنايي

 از عبوديت تا ربوبيت
 اي از مرز بندگي خارج  مگر ممكن است بنده! تعبير زننده اي است، از بندگي تا خداوندگاري؟

سيه رويي :؟ به قول محمود شبستري) االرباب اين التراب و رب(گردد و پا در مرز خدايي بگذارد
، "ربوبيت"شد و اهللا اعلم راست است، ولي مقصود ازز ممكن در دو عالم جدا هرگز ن

 هر صاحب قدرتي خداوندگار آن چيزهايي است كه تحت نفوذ و  خداوندگاري است نه خدايي
اني رب : جناب عبدالمطلب به ابرهه كه به قصد خراب كردن كعبه آمده بود گفت تصرف اوست

  لبه آنها آمده ام، اما خانه خود صاحبيمن صاحب شترانم كه براي مطا). 1(االبل و ان للبيت ربا
  ما تعبير باال را به پيروي از يك حديث معروف كه در . دارد
  :پاورقي

  1.  سيره ابن هشام، ج.1
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يعني "العبودية جوهرش كنهها الربوبية":گويد مصباح الشريعة آمده است آورديم در آن حديث مي
ي است كه نهايت آن خداوندگاري يعني  حق گوهر همانا بندگي خدا و پيمودن صراط قرب به

  بشر همواره در تالش بوده و هست كه راهي پيدا كند كه بر خود و بر جهان. قدرت و توانايي است
 راه كامياب و يا ناكام شده  تسلط يابد فعال به اينكه چه راه هايي را براي اين هدف برگزيده و در آن

 است كه وضع عجيبي دارد، از اين نظر كه انسان تنها  هاست كاري نداريم در ميان آن راه ها يك را
كند كه چنان هدفي نداشته باشد، يعني هدفش كسب قدرت و تسلط   استفاده مي وقتي از اين راه

بر جهان نباشد، بلكه هدفش در نقطه مقابل اين هدف باشد، يعني 
آن كس كه . ديت است عجيب راه عبو از خود باشد آن راه"نيستي"و"فنا"،"خضوع"،"تذلل"هدفش

 كند؟ ديوانه كني هر دو جهانش  تو را شناخت جان را چه كند؟ فرزند و عيال و خانمان را چه
  بخشي ديوانه تو هر دو جهان را چه كند؟ 

  مراحل و منازل
 ربوبيت و خداوندگاري و واليت، به عبارت ديگر كمال و قدرتي كه در اثر عبوديت و اخالص و 

اولين مرحله اين است كه الهام بخش و :گردد، منازل و مراحلي دارد شر ميپرستش واقعي نصيب ب
  تسلط بخش انسان بر
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نفس خويشتن است به عبارت ديگر، كمترين نشانه قبولي عمل انسان در نزد پروردگار اين است 
اهللا ان تتقوا «:فرمايد گردد قرآن كريم مي كند، روشن و بيناي خود مي كه اوال بينشي نافذ پيدا مي

. دهد اگر تقواي الهي را داشته باشيد، خداوند مايه تميزي براي شما قرار مي). 1(»يجعل لكم فرقانا
آنان كه در راه ما بكوشند، ما راه هاي ). 2(»و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«:فرمايد و نيز مي

گردد،  يش غالب و قاهر مي و ثانيا آدمي بر نفس و قواي نفساني خو نمايانيم خويش را به آنها مي
 وجود خويش  گردد، آدمي حاكم  انسان در برابر خواهشهاي نفساني و حيواني نيرومند مي اراده
كند قرآن كريم درباره نماز  شود، مديريت اليقي نسبت به دايره وجود خودش كسب مي مي
ا از كارهاي زشت و محققا نماز انسان ر). 3(»ان الصالش تنهي عن الفحشاء و المنكر«:فرمايد مي

  . دارد ناپسند باز مي
  

  :پاورقي
  .29/.  انفال 1 
  .69/.  عنكبوت 2 
  45/.  عنكبوت 3 
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بر ). 1(»كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون«:فرمايد درباره روزه مي
قوا و نيروي  باشد ت شما روزه نوشته شد آنچنانكه بر امتان پيشين نوشته شد، بدان جهت كه

يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر و «:فرمايد درباره هر دو عبادت مي. خودنگهداري كسب كنيد
كمك بخواهيد و از اين دو منبع نيرو استمداد )روزه(از نماز و از صبر! اي اهل ايمان). 2(»الصالش

 ضمن يك روشن  ست كهگردد اين ا در اين مرحله از عبوديت، آن چيزي كه نصيب انسان مي. كنيد
 عبارت ديگر، اولين اثر عبوديت،  گردد به بيني، خواهشها و تمايالت نفساني انسان مسخر وي مي

  ). 3(ربوبيت و واليت بر نفس اماره است
از عجيب .  متخيله است هاي پراكنده، يعني تسلط بر نيروي مرحله دوم، تسلط و واليت بر انديشه

  به موجب اين .  استترين نيروهاي ما قوه متخيله
  

  .:پاورقي
  .183/.  بقره .1 
  .153/.  بقره .2 
رابطه تسلط بر هواي ) دوم از جلد اول سخنراني(در سخنرانيهاي تقوا كه در كتاب گفتار ماه چاپ شده است.3 

مؤلف سخنرانيهاي مذكور در كتاب ده گفتار اثر [  راه است، توضيح داده ايم  نفس را با روشن بيني، كه از چه
  ].شهيد به چاپ رسيده است 
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 اصطالح تداعي  شود و به قوه است كه ذهن ما هر لحظه از موضوعي متوجه موضوعي ديگر مي
گيرد اين قوه در اختيار ما نيست، بلكه ما در اختيار اين قوه  معاني و تسلسل خواطر صورت مي

ن متمركز كنيم كه متوجه  خود را در يك موضوع معي عجيب هستيم و لهذا هر چه بخواهيم ذهن
كشاند مثال  اختيار قوه متخيله ما را به اين سو و آن سو مي چيز ديگر نشود براي ما ميسر نيست، بي

خواهيم اين شاگرد را بر سر   مي داشته باشيم، يعني هر چه"حضور قلب"خواهيم در نماز هر چه مي
شويم كه نماز به پايان رسيده است و   وقت متوجه مي توانيم يك كالس نماز حاضر نگه داريم، نمي

رسول اكرم تشبيه لطيفي دارد در اين زمينه، . بوده است"غايب" مدت، اين شاگرد در سراسر اين
كند كه در صحرايي بر درختي   به پري تشبيه مي- دل افرادي كه مسخر قوه متخيله است-دل را

 ريشة في  مثل القلب مثل«: فرمود.كند  باشد كه هر لحظه باد او را پشت و رو مي آويخته شده
گفت پيغمبر كه دل همچون پري ). 1(»الفالش، تعلقت في اصل شجرش يقلبها الريح ظهرا لبطن

است در بياباني اسير صرصري است باد پر را هر طرف راند گزاف گه چپ و گه راست با صد 
  اختالف

  
  :پاورقي

  .102 ص1/  نهج الفصاحة و جامع صغير، ج .1
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ديگر آن دل را چنان كاب جوشان ز آتش اندر غازقان هر زمان دل را دگر رايي بود آن در حديث 
لقلب ابن «:نه از وي بلكه از جايي بود حديث ديگري كه در اين ابيات، مولوي اشاره كرده اين است

همانا دل فرزند آدم از ديگ در حال جوشيدن ). 1(»آدم اشد انقالبا من القدر اذا اجتمعت غليا
ولي آيا انسان جبرا و اضطرارا محكوم است كه همواره محكوم انديشه . شود ر زير و باال ميبيشت

 مطلق وجود  پرد حاكم باشد و اين نيروي مرموز كه مانند گنجشكي همواره از شاخي به شاخي مي
ت او باشد، و يا اينكه محكوميت در برابر قوه متخيله از خامي و ناپختگي است، كامالن و اهل والي

قادرند اين نيروي خودسر را مطيع خود گردانند؟ شق دوم صحيح است يكي از وظايف بشر تسلط 
 اين قوه شيطان صفت مجالي براي تعالي و پيمودن صراط قرب  بر هوسبازي خيال است، وگرنه

مولوي چقدر عالي . گرداند  نيروها و استعدادها را در وجود انسان باطل و ضايع مي دهد و تمام نمي
ماندش ني  جان همه روزه لگد كوب از خيال و ز زيان و سود و از خوف زوال ني صفا مي:گويد مي

  لطف و فر ني به سوي آسمان راه سفر
  : پاورقي

  4.  ص6/  مسند احمد، ج .1
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خوابند، اما دلم  دو چشمم مي()1("»تنام عيناي و ال ينام قلبي":و هم او در شرح اين حديث نبوي
گفت پيغمبر كه عيناي ينام ال ينام القلب عن رب االنام چشم تو بيدار و دل :يدگو مي)بيدار است

ام سايه من است برتر از انديشه  رفته به خواب چشم من خفته دلم در فتح باب همنشينت من ني
ام حاكم انديشه ام  ام خارج از انديشه پويان گشته ها پايه من است زانكه من زانديشه ها بگذاشته

اند زين سبب خسته دل و غم  چون كه بنا حاكم آمد بر بني جمله خلقان سخره انديشهمحكوم ني 
اند من چو مرغ اوجم انديشه مگس كي بود بر من مگس را دسترس چون ماللم گيرد از  پيشه

سفلي صفات بر پرم همچون طيور الصافات سالكان راه عبوديت، در دومين مرحله، اين نتيجه را 
  كنند، آن را برده و مطيع خويش  متخيله خويش واليت و ربوبيت پيدا مي گيرند كه بر قوه مي
 خداخواهي هر وقت ميل  سازند اثر اين مطيع ساختن اين است كه روح و ضمير به سائقه فطري مي

عليه (بگذريم از انساني مانند علي. گردد  نمي باال كند، اين قوه با بازيگريهاي خود مانع و مزاحم
شوند كه تيري را از پاي  كه چنان در حال نماز مجذوب مي) السالم عليه( العابدينو زين)السالم
شود، يا   نمي گردد و متوجه آورند و او از شدت استغراق به خود باز نمي بيرون مي) السالم عليه(علي

 حضرت مستغرق عبادت است از بلندي  در حالي كه آن)عليه السالم(فرزند خردسال زين العابدين
  شكند، فرياد بچه و زنهاي خانه غوغا  كند و دستش مي  ميسقوط
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پس از فراغ )عليه السالم(بندد، زين العابدين آيد و دست بچه را مي كند و باالخره شكسته بند مي مي
با تعجب افتد و   چشمش به دست بچه مي- يعني پس از بازگشت از اين سفر آسماني-از نماز

شود اين فرياد و غوغا   كه دست بچه را بسته ايد؟ معلوم مي پرسد كه مگر چه شده است مي
 امام را از استغراق خارج كند، آري، بگذريم از اين رديف انسانها، در ميان پيروان آنها  نتوانسته است

مركز ذهن داشته ما در عمر خود افرادي را ديده ايم كه در حال نماز آنچنان مجموعيت خاطر و ت
 غير خداست غافل بوده اند استاد بزرگوار و عاليقدر ما مرحوم حاج  اند كه به طور تحقيق از هر چه
براي كسب اين پيروزي هيچ . از اين رديف افراد بود)اعلي اهللا مقامه(ميرزا علي آقا شيرازي اصفهاني

شان از راه هاي ديگر وارد باشد رياضت ك  نمي، چيزي مانند عبادت كه اساسش توجه به خداست
 كه از راه مهمل گذاشتن زندگي و ستم بر بدن، اندكي بدان دست  شوند، و حداكثر اين است مي
 اين نتيجه را تأمين - بدون اينكه نيازي به آن كارهاي ناروا باشد-يابند، ولي اسالم از راه عبادت مي
باب و خالق و مدبر كل قرار گرفته است،  االر كند توجه دل به خدا و تذكر اينكه در برابر رب مي

زلف آشفته او باعث جمعيت ماست چون چنين . كند  را فراهم مي زمينه تجمع خاطر و تمركز ذهن
است پس آشفته ترش بايد كرد دريغ است كه در اينجا تأييدي از شيخ فالسفه اسالم، اعجوبه دهر، 

 پيشينيان يوناني و  جايي رسانده است كهكه از بركت تعليمات اسالم انديشه هاي فلسفي را به 
  ايراني و هندي و غير آنها
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هرگز نرسيده اند، نقل نكنيم اين مرد بزرگ در نمط نهم اشارات پس از تشريح عبادت عوامانه كه 
و :گويد پردازد، مي  عبادتهاي مقرون به معرفت مي تنها براي مزد است و ارزش زيادي ندارد، به

 رياضة ما لهممه وقوا نفسه المتوهمة و المتخيلة ليجرها بالتعويد عن جناب العبادش عند العارف
الغرور الي جناب الحق فتصير مسالمة للسر الباطن حين ما يستجلي الحق ال تنازعه فيخلص السر 

 در  عبادت از نظر اهل معرفت، ورزش همتها و قواي وهميه و خياليه است كه. الي الشروق الباطن
 به مسائل مربوط به طبيعت  ادت دادن به حضور در محضر حق، همواره آنها را از توجهاثر تكرار و ع

و فطرت خداجويي "سر ضمير"و ماده به سوي تصورات ملكوتي بكشاند و در نتيجه، اين قوا تسليم
   او شوند به حدي كه هر وقت اراده كند كه در پي جلب جلوه حق برآيد، اين انسان گردند و مطيع

سر " ايجاد نشود و جهت خالف فعاليت نكنند و كشمكش دروني ميان دو ميل علوي و سفليقوا در 
 مرحله سوم اين است كه روح در مراحل .بدون مزاحمت اينها از باطن كسب اشراق نمايد"باطن

نياز  رسد كه در بسياري از چيزها از بدن بي  خود به مرحله اي مي قوت و قدرت و ربوبيت و واليت
روح و بدن نيازمند به يكديگرند حيات .  در حالي كه بدن صد در صد نيازمند به روح استگردد، مي

بدن به روح است روح صورت و حافظ بدن است سلب عالقه تدبيري روح به بدن مستلزم خرابي و 
  و از طرف ديگر روح در فعاليتهاي. فساد بدن است
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 اعضا و جوارح و ابزارهاي بدني قادر به كاري خود نيازمند به استخدام بدن است، بدون به كار بردن
گردد  نياز مي نيازي روح از بدن به اين است كه در برخي از فعاليتها از استخدام بدن بي نيست بي

گيرد اين همان  نيازي گاهي در چند لحظه و گاهي مكرر و گاهي به طور دائم صورت مي اين بي
يم اشراقي معروف گفته است ما حكيم را حكيم سهروردي حك. معروف است"خلع بدن" است كه به

دانيم مگر آنكه  گويد ما حكيم را حكيم نمي دانيم مگر آنكه بتواند خلع بدن كند ميرداماد مي نمي
همان طور كه محققان گفته . خلع بدن براي از ملكه شده باشد و هر وقت اراده كند عملي گردد

عبور نكرده و قدم "مثال"ي افرادي كه هنوز از عالماند، خلع بدن دليل بر كمال زيادي نيست، يعن
مرحله چهارم اين است كه خود .  نگذاشته اند، ممكن است به اين مرحله برسند به غيب معقول

آيد بطوريكه در حوزه بدن خود شخص اعمال   در مي بدن از هر لحاظ تحت فرمان و اراده شخص
ما ضعف «:فرمود)عليه السالم(امام صادق. ادي دارد مطلب دامنه بحث زي زند اين خارق العاده سر مي

آنچه كه همت و اراده نفس در آن نيرومند گردد و جدا مورد توجه ). 1(»بدن عما قويت عليه النية
مرحله پنجم كه باالترين مراحل است اين . دهد  واقع شود، بدن از انجام آن ناتواني نشان نمي نفس

  گيرد و مطيع انسان  فوذ اراده انسان قرار مياست كه حتي طبيعت خارجي نيز تحت ن
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مساله معجزات و كرامات خود . معجزات و كرامات انبياء و اولياء حق از اين مقوله است. شود مي
 توجيه آن بايد بحث شود تدين به يكي از اديان آسماني  مساله قابل بحثي است كه جداگانه درباره

 باشد  تواند مسلمان  با قبول و ايمان به خرق عادت و معجزه است، مثال يك نفر مسلمان نميمالزم
 باشد از نظر حكمت الهي  و به قرآن ايمان و اعتقاد داشته باشد ولي منكر معجزه و خرق عادت

 بررسي اين مساله مستلزم بحث در  اسالمي، مشكل معجزه يك مشكل حل شده است و البته
كنيم و طبعا طرف  در آن بحث مي"واليت تصرف"دي است ما در اينجا از نظر بحثمقدمات زيا

 هستند كه به قرآن ايمان و اعتقاد دارند و وقوع معجزات را اعتراف دارند سخن ما  سخن ما افرادي
با آنها در اين جهت است كه معجزه جز مظهري از واليت تصرف و واليت تكويني نيست بگذريم از 

 خداوند است نه كالم پيغمبر و وضع استثنائي دارد در  وه بر جنبه معجزه بودن، كالمقرآن كه عال
گيرد كه به صاحب آن از طرف خداوند نوعي  ميان همه معجزات، معجزه بدان جهت صورت مي

 عصايي را اژدها ،تواند به اذن و امر پروردگار در كائنات تصرف كند  و اراده داده شده كه مي قدرت
وري را بينا سازد و حتي مرده اي را زنده كند، از نهان آگاه سازد اين قدرت و آگاهي براي نمايد، ك

واليت "شود و او تنها از طريق پيمودن صراط قرب و نزديك شدن به كانون هستي پيدا مي
پندارند كه در وجود معجزه شخصيت و اراده صاحب معجزه  برخي مي.  چيزي نيست جز اين"تصرف

 آن را به  التي ندارد، او فقط پرده نمايش است، ذات احديت مستقيما و بالواسطه دخ هيچ گونه
   انسان در هر مقامي باشد خارج آورد، زيرا كار اگر به حد اعجاز برسد از حدود قدرت وجود مي
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 است، بلكه خود ذات  گيرد، انساني در كائنات تصرف نكرده است، پس آنگاه كه معجزه صورت مي
اين تصور .  در كائنات تصرف كرده است، كه مستقيما و بدون دخالت اراده انساناحديت است 

اشتباه است گذشته از اينكه علو ذات اقدس احديت ابا دارد كه يك فعل طبيعي بالواسطه و خارج 
از نظام از او صادر گردد، اين تصور بر خالف نصوص قرآني است قرآن در كمال صراحت 

داند ولي البته با اذن و رخصت ذات احديت بديهي است  ود رسوالن ميرا خ)معجزه("آيت"آورنده
 ممنوعيت اخالقي يا   اذن ذات احديت از نوع اذن اعتباري و انساني نيست كه با لفظ و يا اشاره كه

 نوعي كمال است كه منشا چنين اثري  اجتماعي او را از بين ببرد اذن پروردگار همان اعطاي
 78گيرد در سوره مباركه مؤمن آيه   را از او مي  نخواهد، آن كمالگردد و اگر خداوند مي
بياورد )معجزه(هيچ پيامبري را نرسد كه آيت. »و ما كان لرسول ان ياتي باية اال باذن اهللا«:فرمايد مي

داند ولي به اذن پروردگار  در اين آيه كريمه آورنده آيت را پيامبران مي. مگر با اذن خداوند
شود كه توهم نشود كه كسي از خودش در مقابل ذات حق  اضافه مي"اذن پروردگار"مخصوصا كلمه

 اعم از اندك يا بسيار، -هر حول و قوه اي"ال حول و ال قوش اال باهللا"استقالل دارد و همه بدانند كه
 و   متكي به ذات اقدس احديت است، هر موجودي در هر مرتبه اي مجراي اراده-كوچك يا بزرگ

  است و مظهري از مظاهر آن است، پيامبران در هر كار و از جمله در اعجازمشيت الهي 
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در سوره مباركه نمل، داستان سليمان و ملكه . خود متكي و مستمد از منبع اليزال غيبي هستند
شود  كند و ملكه به حضور سليمان روانه مي كند سليمان، ملكه سبا را احضار مي سبا را نقل مي

خواهد كه تخت ملكه را پيش از ورود خودش حاضر نمايند برخي  مجلس ميسليمان از حاضران 
قال الذي عنده علم من الكتاب «:شوند تا آنكه شوند و سليمان به نوع كار آنها راضي نمي داوطلب مي

من پيش از :آن كه دانشي از لوح محفوظ نزد او بود گفت). 1( انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك
تعبير قرآن اين است كه آن دانشمند ). و حاضر كرد(كنم  بزني آن را حاضر مي مآنكه چشم به ه

دهد و بعالوه  پس حول و قوه را به خود نسبت مي" كم هستم من آورنده آن در اين مدت":گفت
 العاده را   دانشي از لوح محفوظ نزدش بود چنين گفت اشاره به اينكه اين كار خارق گويد آن كه مي

ي دانش كرد و آن دانش از نوع علومي كه در دفترهاي بشري تاكنون ثبت شده به موجب نوع
توان بدان   به لوح محفوظ يعني با قرب به ذات حق مي نيست، دانشي است كه با ارتباط و اتصال

فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث «:گويد و باز قرآن صريحا درباره خود اين پيامبر مي. رسيد
  »طين كل بناء و غواص و آخرين مقرنين في االصفاد، هذا عطاؤنااصاب و الشيا
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ما باد را مسخر وي ساختيم در حالي كه به آساني به امر و اراده ). 1(»فامنن او امسك بغير حساب«
كند، و همچنين شياطين هر سازنده و هر زير آب رونده را و ديگراني  او هر جا بخواهد حركت مي

 ما، پس با توست كه  حساب اين است بخشش بي!  در زنجير بسته شده بودند اي سليمانكه
  در آياتي كه درباره معجزات حضرت عيسي مسيح آمده نيز از تعبيرات قرآن. ببخشي يا نگه داري

كنيم مقصود اين   مي شود به واسطه پرهيز از اطاعه از ذكر آنها خودداري همين مطلب استفاده مي
 با قبول قرآن نتوان منكر واليت تصرف در كائنات شد و اما اگر كسي بخواهد صرفا با است كه

 كند، البته داستان ديگري است و از هدف فعلي ما  موازين علمي و فلسفي اين مطلب را رسيدگي
 اين مراحل  همه:دهيم در خاتمه نكته اي را كه در اول بحث اشاره كرديم توضيح مي. خارج است

 واقعي است نه يك تعبير مجازي و  به پروردگار است و قرب به حق يك حقيقت"بقر"نتيجه
 كه شيعه و سني آن را روايت كرده اند به صورت بسيار  اعتباري در حديث معروف و مشهور قدسي

كند   مي روايت)ص(از رسول اكرم)عليه السالم( بيان شده است امام صادق زيبايي اين حقيقت
 و انه ليتقرب الي بالنافلة  ء احب الي مما افترضت عليه ما تقرب الي عبد بشي:لقال اهللا عز و ج«:كه

  »حتي احبه فاذا
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 به و يده الذي  احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق«
هيچ بنده اي با هيچ چيزي به :يدگو خداوند مي). 1(»يبطش بها ان دعاني اجبته و ان سالني اعطيته

من نزديك نشده است كه از فرائض نزد من محبوب تر باشد همانا بنده من به وسيله نوافل و 
 به من -دهد  مي  كه من فرض نكرده ام ولي او تنها به خاطر محبوبيت آنها نزد من انجام-مستحبات
شوم كه با آن  ن گوش او ميگردد همينكه محبوب من گشت، م شود تا محبوب من مي نزديك مي

گويد و دست او  شوم كه با آن سخن مي  او مي بيند و زبان شوم كه با آن مي شنود و چشم او مي مي
  . بخشد كنم و اگر از من بخواهد، مي كند اگر مرا بخواند، اجابت مي شوم كه با آن حمله مي مي

 موجب محبوبيت نزد  بعبادت موجب تقرب، و تقر:در اين حديث جان مطلب ادا شده است
شود و در اثر اين نزديكي قابليت عنايت خاص  خداست، يعني با عبادت انسان به خدا نزديك مي

شنود  گردد، با قدرت الهي مي  و چشم و دست و زبان او حقاني مي يابد و در اثر آن عنايتها گوش مي
حقيقت اين است . رده استكند، دعايش مستجاب و مسؤولش برآو گويد و حمله مي بيند و مي و مي

كند و بينش اسالمي خاص به   ممتاز مي كه روح مذهب تشيع كه آن را از ساير مذاهب اسالمي
  از طرفي. است"انسان" مذهب درباره دهد، ديد خاص اين پيروان خود مي
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كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 را هيچ گاه از  جهان انسان و - كه بدان اشاره شد-داند استعدادهاي انسان را بسي شگرف مي
داند، و از   فعليت رسيده باشد خالي نمي كه همه استعدادهاي انساني در او به"انسان كامل"وجود

 عبوديت يگانه وسيله وصول به مقامات انساني است و طي  طرف ديگر طبق بينش اين مذهب
ي انسان كامل كه ولي و  صورت كامل و تمام جز با عنايت معنوي و قافله ساالر طريق عبوديت به

  :اند از اين رو اولياء اين مذهب گفته. حجت خداست ميسر نيست
ء كما  علي الصلوش و الزكوش و الصوم و الحج و الوالية و لم يناد بشي:بني االسالم علي خمس«

  ). 1(»نودي بالوالية
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