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مفهومومراتبوالیتدرقرآنكریم

سید محمد حسین فتحی

چکیده
سؤال اصلی اين مقاله، اين است كه آيا منظور از واليتی كه در روايات، اين همه اهميت 
يافته و در ادبيات و اشعار ما نيز فراوان بر آن تاكيد شده، همين است كه بگوييم علیA و 
اوالد معصوم او جانشينان پيامبرند يا اين كه مسئله واليت، فراتر از هر مسئله تاريخی است و 
اين حقيقت را در بردارد كه كالم اهل بيتbهمچون كالم خدا و كالم رسول خدا برای ما 
حجت است. از اين رو، چون كردار و گفتار ايشان حجيت دارد، بايد با ايشان در عمل، هم عهد 
و هم پيمان شويم و به شيوه  آن ها عمل كنيم. بنابر آيات و روايات، اين مطلب قطعی است كه 
سخنان اهل بيتb برای ما حجيت دارد و بايد بدان عمل كنيم، اما مسئله واليت و مواالت، 

دربردارنده حقايقی بس واالتر است.
واژگان کلیدی

 واليت، واليت فقيه، آيات، روايات.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
در عصر ما، به دليل اهميت يافتن مسائل سياسی اسالم كه بخش مهمی از معارف اسالمی 
را تشكيل می دهد، بُعد خاصی از مفهوم واليت بيشتر مورد تأكيد واقع شده است كه همان 
مسئله سياست و امامت امت و به تعبير ديگر، بُعد سياسی - اجتماعی مفهوم واليت است)مصباح 

يزدی، 1383: ص 98(.

ْوِم  َكاِة َو الّصَ ِة َو الّزَ
َ

ل  الّصَ
َ

ٍْس َعل َ
 خ

َ
ُم َعل

َ
ْسل ِ

ْ
در روايتی از امام محمد باقرAآمده است: »ُبیِنَ ال

َيِة يوم الَغدير«؛ بنای اسالم بر پنج پايه استوار شده 
َ

َوال
ْ
ْ ُيَناَد ِبَشْ ٍء َكَما ُنوِدَی ِبال َيِة َو لَ

َ
َوال

ْ
ّجِ َو ال َ َو الْ

است: واليت و نماز و زكات و روزه و حج و به چيزی با فضيلت تر از »واليت« در روز غدير 
دعوت نشده است)نک به: بحاراالنوار ج 68، ص 332(. واليتی كه در اين روايت مطرح شده، نه فقط 
به معنای دوست داشتن، بلكه به معنای پذيرفتن حق حاكميت و حكومت الهی است؛ حقی كه 
پس از خداوند برای پيامبر اكرمaو اهل بيتbو نايبان و واليان ايشان، به اذن خداوند 

ثابت است)مصباح يزدی، 1383: ص 98(.
پذيرش واليت در اين جا بدين معنی است كه معتقد باشيم اهل بيتbاز سوی خداوند 
بر امت اسالمی، حق رياست و حاكميت داشته  و دارند، و از همين روی، در جهت برقراری 
حكومت اسالمی همواره كوشيده اند. پس بدين سبب در اين مجال، به اين مسئله پرداخته و 

مسائل مختلف آن بيان می گردد.
مفهوم والیت

واژه شناسی )مفهوم لغوی(
راغب در خصوص كلمه »واليت« از نظر موارد استعمال می گويد: واليت با »واو« مكسور 
به معنی »ياری كردن« است، اما واليت، با »واو« مفتوح، »سرپرستی« معنا می شود؛ و نيز 
گفته شده است حقيقت هر دو واژه، همان سرپرستی است كه كاری را بر عهده بگيرند)راغب 

اصفهانی، 1381: ص 489(.

مفهوم شناسی )مفهوم اصطالحی(
»واليت« از »ولی« به معنای سرپرستی و تصّدی امر است كه در مورد اشيا يا اشخاص 
تحقق می يابد. مفهوم واليت در رابطه با جامعه، همان حكومت و زمامداری است و شخص 

حاكم را ولی مسلمين يا ولی امر می نامند.
مفهوم والیت در قرآن کریم

 والء َواليت )به فتح واو(، ِواليت )به كسر واو(، ولی، مولی، اولی و امثال اين ها همه از ماده 
َولَی - و، ل، ی، اشتقاق يافته اند. اين واژه از پراستعمال ترين واژه های قرآن كريم است كه به 
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صورت های مختلفی به كار رفته است؛ به گونه ای كه در 124 مورد به صورت اسم و 112 مورد 
َحِقّ ُهَو 

ْ
 هّلِلَِّ ال

ُ
َية

َ
َوال

ْ
به صورت فصل در قرآن كريم بيان گرديده است)مطهری، 1387: 255(؛ »ُهَناِلَك ال

َواًبا َوَخْیٌر ُعْقًبا«)كهف: 44(.
َ
َخْیٌر ث

معنای اصلی اين كلمه، چنان چه راغب اصفهانی در مفردات القرآن آورده است، قرار گرفتن 
چيزی در كنار چيز ديگر است به نحوی كه فاصله ای در كار نباشد؛ يعنی اگر دو چيز آن چنان 
به هم متصل باشند كه هيچ چيز ديگر در ميان نباشد، ماده »ولی« استعمال می شود)راغب 

اصفهانی، 1381: ص 489(.

به همين مناسبت طبعاً اين كلمه در مورد قرب و نزديكی به كار رفته است، اعم از: قرب 
مكانی و قرب معنوی. البته در مورد دوستی، ياری، تصّدی امر، تسلط و معانی ديگر از اين قبيل 

استعمال شده است؛ چون در همه اين ها نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد.
برای اين ماده و مشتقات آن معانی بسياری ذكر كرده اند؛ مثاًل برای لفظ »مولی« بيست 
و هفت معنی ذكر كرده اند، اما بديهی است كه اين لفظ برای بيست و هفت معنی جداگانه 
وضع نشده است. يك معنی اصلی وجود ندارد و در ساير موارد به عنايت همان معنی، استعمال 
شده است. معانی متعدد و به تعبير بهتر، موارد استعمال متعدد را از روی قرائن لفظی و حالی 
بايد به دست آورد. اين لفظ، هم در مورد امور مادی و جسمانی، و هم در امور معنوی و مجرد 
استعمال شده است. ولی مسلّماً در ابتدا در مورد امور مادی، از راه تشبيه معقول به محسوس  
يا از راه تجريد معنی محسوس از خصوصيت مادی و حسی خودش استعمال شده است. ليكن 
در مورد معنويات هم استعمال گرديده است. تاريخش، قبل از تفكر او در معقوالت است؛ بشر 
پس از درک معانی و مفاهيم حسی تدريجاً به معانی و مفاهيم معنوی رسيده است و طبعاً از 
همان الفاظی كه در مورد ماديات به كار می برده، استفاده كرده و آن ها را استخدام نموده است؛ 
هم چنان كه ارباب علوم، الفاظ خاصی را برای علم خود اختراع نمی كنند، بلكه از الفاظ جاری 
عرف استفاده می كنند. اما به آن الفاظ، مفهوم و معنی خاصی می دهند كه با معنا و مفهوم عرفی 

متفاوت است)مطهری، 1387: ص 156(.
در اين جا ثابت شد كه واليت )قدرت(، از آن خداوند است. اوست كه برترين ثواب و بهترين 

عاقبت را دارد)مکارم شیرازی، 1386: ج 12/ ص 436(.
كلمه واليت كه مصدر است يا اسم مصدر، با بسياری از اشتقاقات آن همچون: ولی و تولی، 
والی، اوليا، موالی، مولی، توليت و غيرها در قرآن مجيد وارد شده است . حال بايد ديد معنای 

لغوی آن چيست و سپس در تفسير آيه مباركه سخن گفت.
در مصباح المنير گويد: الَولی مثل َفلس، به معنای قرب است و در آن، دو لغت است: اول، 
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وليه. يليه با دو كسره از باب حسب يحسب، و دوم از باب وعد يعد، وليكن لغت دوم، كمتر 
استعمال می شود. واليت )با كسره و فتحه( به معنای »نصرت« است؛ و ِواليت )با كسره واو(، 
به معنای »سلطان« است. سيبويه گفته است كه َواليت )با فتحه( مصدر است و با كسره اسم 
مصدر. چون اسم است برای آن چيزی كه تو واليت داری و چون بخواهند معنای مصدری را 

اراده كنند، فتحه می دهند)حسینی تهرانی، 1386: ص 10 و 9(.
ىل، و هو أقرب؛ يعنی و  بم منه، من الو ىل الناس بإبراهمی يعین أحقهم و أقر در مجمع البحرين گويد: أو
أولی الناس بإبراهيم، معنايش حقيقت اوست به او، ونزديك ترين بودن اوست از ساير مردم به 
« با   هّلِلَِّ

ُ
َية

َ
َوال

ْ
آن حضرت؛ زيرا از ماده ولی به معنای قرب است. و گفتار خداوند تعالی: »ُهَناِلَك ال

فتحه است به معنای ربوبيت؛ يعنی درآن روز، همگی تحت واليت خدا در می آيند و به او ايمان 
می آورند و از آن چه در دنيا پرستيده اند، بيزاری می جويند)حسینی تهرانی، 1386: ص 11(.

حقه  تشريع شريعت  از  مقصود  و  منظور  آخرين  و  است،  كمال  درجه  آخرين  »واليت« 
خداوندی است، و اما اصل در معنای آن برداشته شدن واسطه ای است كه بين دو چيز حائل 

شده است؛ به طوری كه بين آن دو چيز، غير آن دو چيز باقی نماند)حسینی تهرانی، 1386: ص 22(.
»واليت« به معنی سرپرستی و تصّدی امری است كه در مورد شیء يا اشخاص تحقق 
می يابد و معانی ديگر همچون دوستی و نصرت دارد كه آن ها نيز بی مناسبت با معنای تصّدی 
نيستند. بنابراين مفهوم واليت در رابطه با جامعه، همان حكومت و زمامداری است و شخص 

حاكم را ولی مسلمين يا ولی االمر می نامند)طاهری خرم آبادی، بی تا: ص 15 و 14(.
انواع والیت در قرآن

الف( والیت تکوینی
»واليت تكوينی« يعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عينی داشتن 
در آن ها؛ مانند واليت نفس انسان بر قوای درونی خويش. اين نوع از واليت تنها بين علت 
و معلول تحقق می يابد و بر اساس آن، هر علتی، ولی و سرپرست معلول خويش است و هر 
معلولی، مولی عليه و سرپرستی شده و در تحت واليت و تصرف علت خود می باشد. نفس 
َیُکوُن«)يس: آيه 82(؛ ولذا هر 

َ
ُه ُكْن ف

َ
ْن َيُقوَل ل

َ
َراَد َشْیًئا أ

َ
ا أ

َ
ْمُرُه ِإذ

َ
َما أ

ّ
انسان، مظهر خدايی است كه »ِإَن

چيزی را اراده كند و بخواهد باشد، آن چيز با همان اراده و خواست، در حيطه نفس، موجود 
و محقق می شود. ولی واقعی و حقيقی اشياء و اشخاص كه نفس همه انسان ها در واليت 
داشتن مظهر اويند، فقط و فقط ذات اقدس الهی است)جوادی آملی، 1385: ص 123(. »فاهّلُل ُهَو 

َوِليُّ«)شوری: 9(.
ْ
ال
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ب( والیت بر تشریع
»واليت بر تشريع« همان واليت بر قانون گذاری و تشريع احكام است؛ يعنی اين كه كسی 
سرپرست جعل قانون و وضع كننده اصول و مواد قانونی باشد. اين واليت كه در حيطه قوانين 
است و نه در دايره موجودات واقعی و تكوينی، اگر چه نسبت به وضع قانون، تخلف پذير 
نيست يعنی با اراده مبدأ جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل می شود، ليكن در مقام 
امتثال، قابل تخلف و عصيان است؛ يعنی ممكن است افراد بشر، قانون قانون گذاری را اطاعت 
نمايند و ممكن است دست به عصيان بزنند و می توانند هر يك از دو راه عصيان و اطاعت را 
انتخاب كنند و در عمل، آن را بپيمايند. تنها قانون كامل و شايسته برای انسان، قانونی است 
كه از سوی خالق انسان و جهان و خدای عالِم و حكيم مطلق باشد، ولذا، واليت بر تشريع و 
قانون گذاری، منحصر به ذات اقدس اله است)جوادی آملی1385: ص 124(؛ چنان كه قران كريم در 

«)یوسف: 67(. ِ
 هّلِلَّ

َ
ُحْکُم ِإاّل

ْ
اين باره فرموده است: »ِإِن ال
ج( والیت تشریعی

»واليت تشريعی« يعنی نوعی سرپرستی كه نه واليت تكوينی است و نه واليت بر تشريع 
و قانون. بلكه واليتی است در محدوده تشريع و تابع قانون الهی كه خود بر دو قسم است: 
يكی واليت بر محجوران و ديگری واليت بر جامعه خردمندان پيش از آن كه به بيان دو 
قسم واليت تشريعی بپردازيم، يادسپاری اين نكته ضروری است كه واليت تشريعی با دو 
قسمش، همانند واليت بر تشريع، مربوط به رابطه تكوينی و علّی و معلولی نيست، بلكه از امور 
اعتباری و قراردادی است. البته واليت بر تشريع، با يك تحليل عقلی، به سنخ واليت تكوينی 
برمی گردد؛ زيرا قلمرو واليت بر تشريع، همانا فعل خود شارع است؛ يعنی او واليت بر اراده 
تشريع دارد كه از آن به » ارادة التشريع « ياد می شود، نه »اراده تشريعیه«)جوادی آملی، 1385: ص 124(.

واليت در محدوده تشريع، در قرآن كريم و در روايات اسالمی، گاهی به معنای تصّدی امور 
مردگان يا كسانی كه بر اثر قصور علمی يا عجز عملی يا عدم حضور نمی توانند حق خود را 

استيفا كنند، آمده است. گاهی هم به معنای تصّدی امور جامعه انسانی است.
سُت أوىَل 

َ
ل

َ
ا الّناس أ َ به عنوان نمونه، فرمايش رسول خداa در واقعه غدير خم است: »ياأّيُ

م«؛ »َمْن ُكْنُت َمْوالُه، َفهذا َعِلٌّ َمْوالُه«، كه بازگوكننده واليت و سرپرستی و اداره امور 
ُ

م ِمن أنُفِسك
ُ

ِبك

جامعه اسالمی است)جوادی آملی، 1385: ص 125(.
مراتب والیت در قرآن کریم

اطاعت افراد از كسانی كه واليت شرعی بر آن ها دارند، مانند آباء و اجداد و احكام شرع و 
اطاعت از اولی االمر و صاحب اختياراتی كه خدا معين فرموده چون پيغمبرaو ائمه هدی كه 
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ْمِر ِمْنُکْم« می باشند)طیب، 1376: ج 1/ ص 18(.
َ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوَل وَ أ ِطیُعوا الَرّ

َ
ِطیُعوا اهّلل َو أ

َ
به نص آيه شريفه »أ

به نظر بعضی از عرفا، آخرين درجه ايمان، اول درجه واليت؛ آخرين درجه واليت، اول درجه 
نبوت؛ آخرين درجه رسالت، اول درجه اولوالعزمی و آخر درجه اولوالعزمی، مرتبه خالقيت است 
كه بين هر مرتبه تا مرتبه ديگر، مراتب بسيار است و چون بُعد بين ممكن و واجب، غير متناهی 
است؛ لذا هر قدر مرتبه بشر باال رود، چون ممكن الوجود است، باز امكان صعودی به باالتر 
را دارد و درجه پيغمبر اكرمaگرچه باالترين درجات به شمار می رود، ليكن چون به درجه 
واجب نخواهد رسيد، اين است كه هر قدر مقامش باال رود، باز قابل صعود به مرتبه باالتری، 
است و شايد سّر اين كه ما مأموريم در نماز و غير نماز به روان مباركش صلوات بفرستيم و از 
خدا بخواهيم كه درجه او را بلند گرداند، همين مطلب بوده باشد؛ گرچه توجيه شده كه فائده 
صلوات، عائد خودمان می شود؛ زيرا به اندازه ای كه برای ممكن، امكان صعود باشد، نسبت به 
حضرتش محقق گرديده است. چون كه درجه و مقام آن بزگوار به مقام قوسين رسيده؛ ليكن 
رحمت الهی غيرمتناهی و نيز علو مقام بشر محدود نيست؛ به نحوی كه تجاوز از آن ممكن 
نباشد. اين است كه هر قدر مقام انسان باال رود، باز موفقيت برای مقام باالتری را دارد كه 

مشمول رحمت غيرمتناهی الهی گردد)داورپناه، 1375: ج 4/ ص 371(.
برخی از مفسرين می گويند: اسالم، مثل ايمان، درجات و مراتبی دارد و باالترين مراتب 
آن، تسليم ِصرف بودن به اوامر مولی و تقديم جان و مال و تمام هستی خويش در راه رضای 
خداوند متعال بوده و مشاهده نيستی و فناء خود، در مقابل اقتدار اوست. اين مرتبه از اسالم، 
گرچه به اعتبار مقدماتش از امور اختياری به شمار می رود، ليكن پيدايش چنين مرتبه ای، در 
خور مقام هركس نيست و از تحت اختيار بشر خارج است؛ زيرا كه منوط به مرتبه »واليت« 
است و امری است الهی و ملكه ای است نفسانی؛ منوط به اعمال شاقه است كه تحمل آن 
 ،Aو اسماعيل Aبرای نوع بشر، متعّسر بلكه متعّذر به نظر می رسد. لذا حضرت ابراهيم
اين مقام را از خداوند متعال به خود و بعضی از ذريه خود مسئلت نمودند؛ زيرا می دانستند كه 
همه ذريه آنان اليق اين مقام نبوده و به آن نخواهند رسيد. ولی روح البيان می نويسد: ممكن 
است مقصود آنان راهنمايی مردم نبوده تا هيچ گاه مردم به دين و عقيده خويش مفروز نباشند 
و هميشه از خدا كمك بخواهند كه آن ها را در اين راه مستقيم و اخالص نگاه دارد. اطالق 
عبوديت به اين مرتبه، از همان جنبه اطاعت و فرمان برداری است و اما حقيقت عبوديت كه 
غايت تذلّل، انكسار و خاكساری باشد، مختص به ذات واجب الوجود و مالك الرقاب و ولی 
و صاحب اختيار حقيقی و ذاتی، حضرت حق تبارک و تعالی است، و آن مراتب نيز چون در 
طول اطاعت حق قرار گرفته است عين اطاعت حق محسوب می شود)داورپناه، 1375: ج 3، ص 7(.
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اصواًل »واليت مطلقه«، حقيقت واليت كليه الهيه معصومينaاست كه اختصاص به 
هم نور واحد« و از چهارده مشكات به عالم 

ّ
چهارده نور دارد كه در واقع يك نور است، كه »كل

وجود تابيده است و سريان تجلی اش در انبياء و اولياء، »واليت مقيده جزئيه« ناميده می شود. 
خاتم واليت، آن نوری است كه پس از او – يعنی در زمان متأخر از او – ولی نباشد. بلكه مراد 
آن است كه او اعالء مراتب واليت واقعی درجات قرب را از حيث مقام، حائز است؛ به طوری 
كه كسی از او نزديك تر به حق نيست و فوق مرتبه او در واليت و قرب، مرتبه ای نباشد. اين 
واليت و قرب و نزديكی، مخصوص محمدaو آل اواست كه فانی در ذات حق و باقی به 
بقای اويند. اين واليت دو قسم است: يكی آن كه مقام است و ديگر آن كه حال است. قسم 
bو آل از اوصيا و ورثه اوست به تابعيت، كه ائمه اثنی عشر aاول آن كه مخصوص محمد
هستند؛ قسم دوم مخصوص انبيا و اوصيای سابقين است كه برای آنان حال است نه مقام. 
دليل آن، ديدن حضرت رسولa،بزرگان و كبريای انبيا است در افالک شب معراج – هر يك 
را مرتبه ای – زيرا وجودات آن ها وجودات حقانی نبود. چون وجود حقانی وجودی است جمعی 
الهی و اينان وجودات شان، وجودات فرقی است يعنی بين آنان و حق متعال، كسی و حقيقتی 

كه كامل تر و به حق نزديك تر باشد، وجود دارد.
پس به اطالق اول، حضرت علیA، خاتم واليت محمدیa است. يعنی حقيقتی كه 
جامعيت ظهور تمام اسماء و صفات و انحاد تجليات الهی را كه همان جامعيت اسم اعظم است، 
دارا می باشد.  به اطالق دوم، خاتم واليت مقيده محمدیa؛ است. يعنی واليت خاصه كه 
برای او مقام است نه حال. كه گفتيم: دارای اعالء مراتب واليت واقعی درجات قرب باشد – 

مقاماً – و نزديك تر از او به خداوند كسی ديگر نباشد)خواجوی، 1417ق: ج 1/ ص 32(.
اين كه رسالت و نبوت، جز تحقق يافتن حقايق عالم است، پس آن دو نيز مراتب عالم 
هستند و نيز همه آن مراتب در حقيقت، ظهور واليت است كه آن فعل حق و تجلی فعلی 

اوست و اين كه واليت، مبدأ و صورت و غايت كل است)گنابادی، 1372: ج 5/ ص 234(.
والیت اهلل

»انسان« جزئی از جهان هستی است و اگر اين حقيقت را پذيرفتيم كه جهان با واليت و 
تدبير خداوند برپاست، ناچار بايد انسان هم از قانون كلی جهان تبعيت كند و تنها واليت خداوند 
را بپذيرد. البته با اين فرق كه موجودات ديگر به طور طبيعی و تكوينی و بدون اختيار، مشمول 
واليت و تدبير خداوند هستند. ولی انسان در اين بُعد با آزادی و انتخاب، اين سرپرستی و 
واليت را می پذيرد. اين نوع واليت كه حكومت قانون است، »واليت تشريعی« نام دارد ولذا 
در قرآن با واژه »اخذ« يعنی »گرفتن« همراه شده است، تا روشن شود كه نياز به پذيرش و 
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انتخاب دارد، و اين جامعه است كه بايد خود را، از حكومت طاغوت ها رهايی دهد و واليت 
خداوند را بپذيرد تا به نور و رشد و كمال مطلوب نائل گردد. در قرآن كريم در بسياری از آيات، 

هرگونه واليتی غير از واليت اهلل نفی شده است كه از جمله آن ها، آيات زير بيان می گردد:
ْرِض«)انعام: 14(؛ بگو آيا غير از خدا را ولی خود 

َ
َماَواِت َو ال اِطِر الَسّ

َ
 ف

ً
 َوِلّیا

ُ
ِخذ

َ
ّت
َ
َغْیَر اهّلِل أ

َ
ْل أ

ُ
آيه اّول: »ق

قرار دهم، خدايی كه پديده آورنده آسمان و زمين است. 
در اين آيه، واليت تشريعی خداوند بر جامعه، بر واليت تكوينی او يعنی آفرينش زمين و 
آسمان، مّتكی شده است و چنين استفاده می شود كه تنها او پديدآورنده آسمان و زمين است 

و سزاوار حكومت و سرپرستِی انسان است)طاهری خرم آبادی، بی تا: ص 20(.
ديٌر«)شوری: 

َ
َمْوتی  َو ُهَو َعلي  ُكّلِ َشْی ٍء ق

ْ
َوِلّيُ َو ُهَو ُيْحِي ال

ْ
اهّلُل ُهَو ال

َ
ْوِلیاَء ف

َ
وا ِمْن ُدوِنِه أ

ُ
َخذ

َ
ِم اّت

َ
آيه دوم: »أ

10(؛ آيا غير از خدا، برای خود سرپرستانی قرار دادند و حال آن كه تنها او ولی و سرپرست است 

و هم اوست كه مردگان را زنده می كند و بر هر چيزی قادر و تواناست)طاهری خرم آبادی، بی تا: ص 
21(. در اين آيه نيز مسئله زنده كردن مردگان و قدرت او بر هر چيز، زيربنای واليت خداوند 

بر انسان قرار داده شده است.
ْوَهَن البیوِت لبیُت 

َ
 َو ِاّنَ أ

ً
ْت بیتا

َ
َخذ

َ
خذوا ِمْن دوِن اهّلِل أولیاَء كَمثِل العنکبوِت اّت

َ
ذيَن اّت

َ
آيه سوم: »َمَثُل ال

العنکبوِت«)عنکبوت: 41(؛ َمَثل آنان كه غير از خدا اوليايی )سرپرستانی( را قراردادند و گرفتند، َمَثل 

عنكبوت است كه خانه ای برای خود انتخاب می كند و به درستی كه سست ترين خانه ها، خانه 
عنكبوت است. 

بنابراين، جامعه ای كه با نظامی غيرالهی اداره می شود و غير از خدا بر آنان حكومت دارد، 
از بنيادی محكم و اساسی برخوردار نيست و هم چون خانه عنكبوت، پايه ها و اندامی سست و 
لرزان دارد و در مقابل خطرات، نمی تواند مقاوم باشد)طاهری خرم آبادی، بی تا: ص 21(. آيات ديگری 
نيز وجود دارد كه درآن ها واليت ديگران جز خدا نفی شده و فقط »واليت اهلل« مورد نظر 

است.
َواًبا َو َخْیٌر ُعْقًبا«)كهف: 44(؛ در اين هنگام ثابت شد 

َ
َحِقّ ُهَو َخْیٌر ث

ْ
 هّلِلَِّ ال

ُ
َية

َ
َوال

ْ
آيه چهارم: »ُهَناِلَك ال

كه واليت )قدرت( از آِن خداونِد حق است. اوست كه برترين ثواب و بهترين عاقبت را )برای 
مطيعان( دارد.

در اين جا كاماًل روشن گشت كه همه نعمت ها از اوست و هرچه اراده او باشد، آن می شود و 
جز به اتكاء لطف او كاری ساخته نيست و قدرت از آِن خداست؛ خداوندی كه عين حق است و 
اوست كه بهترين عاقبت را برای مطيعان فراهم می سازد)مکارم شیرازی، 1361: ج 12/ ص 438(. در آن 
روز همگی در تحت واليت خدا در می آيند و به او ايمان می آورند و از آن چه در دنيا پرستيده اند، 
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بيزاری می جويند)حسینی تهرانی، 1386:  ج 5/ ص 11(.
ُوِر«)بقره: 257(؛ و خداوند، ولی و 

ّ
الُن ی 

َ
ِإل َماِت 

ُ
ل

ّ
َن الُظ ِمّ  ُيْخِرُجُهم 

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ال َوِلُيّ  آيه پنجم: »اهّلُل 

سرپرست كسانی است كه ايمان آورده اند و آن ها را از ظلمات به سوی نور خارج می كند.
لغت »ولی« در اصل به معنای نزديكی و عدم جدايی است؟ به همين جهت به سرپرست و 
مربی انسانی نيز كه نيازمند به تربيت و سرپرستی است، »ولی« گفته می شود)مکارم شیرازی، 1361: 
ج 2/ ص 209(. هركسی كه ولی خدا شد، خدا هم ولی اوست. اين واليت، رابطه ای طرفينی بين 

مؤمنان و خدواند است؛ در اين واليت رابطه انسان با خدا وجود دارد. دنباله واليت خدا، واليت 
رسول اهللaو واليت اهل بيتbاست. 

رجهم من ظلمات الذنوب إىل نور التوبة و املغفرة لواليتم كل إمام  حضرت صادقAفرمودند: »یخ
عادل من اهّلل«؛ يعنی، خداوند آنان را از تاريكی های گناهان داخل در نور توبه می كند و داخل در 

نور غفران می نمايد؛ به جهت اين كه ايشان واليت هر امام عادلی را از جانب خداوند بر عهده 
دارند)حسینی تهرانی، 1386: ج 5/ ص 15(.

صیُر«)انفال: 40(؛ و اگر سرپيچی  َمْولی َو ِنْعَم الّنَ
ْ
ّنَ اهّلَل َمْوالُكْم ِنْعَم ال

َ
اْعَلُموا أ

َ
ْوا ف

َّ
آيه ششم: »َو ِإْن َتَول

كنند، بدانيد ضرری به شما نمی زنند، خداوند سرپرست شماست. او بهترين سرپرست و بهترين 
ياور است. 

بعد از واليت خداوند، سرپرستی و واليت بر مسلمانان بايد از طرف خدا باشد)قرائتی، 1383: 
ج 2/ ص 329(.

والیت رسول خدا
رسول خداa، به خاطر واليتی كه خدا برای ايشان قرار داده، در شأنی از شئون بندگان، 
دخل و تصّرف می كند. همچنان كه در آيه زير از اين واليت كه خدا برای رسول گرامی قرار 
داده، خبر می دهد و به حكم اين آيات، واليت رسول خدا، واليت خدا نيز هست؛ چون خدا 
قراردهنده واليت برای رسول خويش است و اوست كه امر رسولش را بر بندگانش نافذ كرده 

است)موسوی همدانی، 1374: ج 16/ ص 481(.
ْنُفِسِهْم«)احزاب: 6(؛ »پيامبر« نسبت به مؤمنان از خودشان 

َ
ُمْؤِمنیَن ِمْن أ

ْ
ْولی ِبال

َ
ِبُيّ أ آيه اّول: »الّنَ

سزاوارتر است. در اين آيه شريفه، خداوند متعال، پيامبaرا در تمام شئون زندگی، از خود 
مؤمنين بر آن ها مقدم تر می داند و صالح ديد پيامبa، بر صالح ديد مؤمنان اولی است)موسوی 

تبريزی، 1376: ص 19(.

پيامبر را نسبت به مسلمانان به طور مطلق ذكر كرده است.  اولويت  آيه،  اين  خداوند در 
aپيامبر به خويشتن دارد،  اختياراتی كه »انسان« نسبت  اين است كه دركليه  مفهومش 
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از خود او نيز اولی است. گرچه بعضی از مفسران، آن را به مسئله »تدبير امور اجتماعی« يا 
»اولويت در مسئله قضاوت« يا »اطاعت فرمان« تفسير كرده اند. اما در واقع هيچ دليلی بر 
انحصار آيه در يكی از اين امور سه گانه نداريم)مکارم شیرازی، 1361: ج 17/ ص 202(. به عالوه الزمه 
نبوت و رسالت، »واليت« است بر كسانی كه بر آن ها مبعوث شده است. چون حضرتش بر 
كافه جن و انس مبعوث شده، به همه آن ها واليت دارد)طیب، 1376: ج 4(؛ و اگر می بينيم در 
بعضی از روايات اسالمی، اولويت به مسئله »حكومت« تفسير شده، در حقيقت بيان يكی از 
شاخه های اين اولويت است؛ لذا بايد گفت: پيامبر اسالمa،هم در مسائل اجتماعی و هم 
فردی و خصوصی، در مسائل مربوط به حكومت و هم قضاوت و دعوت، از هر انسانی نسبت 
به خودش اولی است و اراده و خواست او، مقدم بر اراده و خواست وی می باشد)مکارم شیرازی، 

1361: ج 17/ ص 202(.

از اين مسئله نبايد تعجب كرد؛ چرا كه پيامبرa، معصوم است و نماينده خدا، جز خير و 
صالح جامعه و فرد را در نظر نمی گيرد، هرگز تابع هوی و هوس نيست، و هيچ گاه منافع خود 
را بر ديگران مقدم نمی شمرد؛ بلكه به عكس برنامه او در تضاد منافع ]شخصی و فردی است 
و تالش او[ همواره ايثارگری و فداكاری برای امت است. اين اولويت در حقيقت شاخه ای 
از اولويت مشيت الهی است؛ زيرا ما هرچه داريم از خداست. اضافه بر اين، انسان هنگامی 
می تواند به اوج ايمان برسد كه نيرومندترين عالقه او يعنی عشق به ذات خود را تحت الشعاع 

عشق به ذات خداوند و نمايندگان او قرار دهد)مکارم شیرازی، 1361: ج 17/ ص 202(.
ْمِرِهْم َوَمن 

َ
ِخَیَرُة ِمْن أ

ْ
ُهُم ال

َ
ن َيُکوَن ل

َ
 أ

ً
ْمرا

َ
ُه أ

ُ
َضی اهّلُل وَ َرُسول

َ
ا ق

َ
آيه دوم: »َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإذ

«)احزاب: 36(؛ هيچ مرد و زن با ايمانی حق ندارد هنگامی كه 
ً
ِبینا  َضاَلاًل ّمُ

َ
َقْد َضّل

َ
ُه ف

َ
َيْعِص اهّلَل َو َرُسول

خدا و پيامبرش امری را الزم بدانند، اختياری از خود )در برابر فرمان خدا( داشته باشد و هركس 
نافرمانی خدا و رسولش را كند، به گمراهی آشكاری گرفتار شده است.

می دانيم روح اسالم، »تسليم« است؛ آن هم تسليم بی قيد و شرط در برابر فرمان خدا. اين 
معنی در آيات مختلفی از قرآن كريم، با عبارات گوناگون منعكس شده است؛ همان طور كه در 

آيه فوق اشاره گرديد.
آن ها بايد اراده خود را تابع اراده حق كنند؛ همان گونه سرتاپای وجودشان وابسته به اوست. 
»قضی« در اين جا به معنی »قضای تشريعی« و قانون و فرمان و داوری است. بديهی است 
كه نه خدا نيازی به اطاعت و تسليم مردم دارد و نه پيامبر، چشم داشتی به آن دارد. در حقيقت 
مصالح خود آن هاست كه گاهی بر اثر محدود بودن آگاهی شان، از آن باخبر نمی شوند، ولی 
خداوند می داند و به پيامبرش دستور می دهد؛ لذا در پايان آيه به همين نكته اشاره كرده و 
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«؛ كسی كه نافرمانی خدا و پيامبرش را كند،  ً
ِبینا  َضاَلاًل ّمُ

َ
َقْد َضّل

َ
ُه ف

َ
می فرمايد: »َوَمن َيْعِص اهّلَل َو َرُسول

گرفتار گمراهی آشكاری شده است)مکارم شیرازی، 1361: ج 17/ ص 203(.
63(؛  ِلیٌم«)نور: 

َ
أ اٌب 

َ
َعذ ُيِصیَبُهْم  ْو 

َ
أ  

ٌ
ِفْتَنة ُتِصیَبُهْم  ن 

َ
أ ْمِرِه 

َ
أ َعْن  ُيَخاِلُفوَن  ِذيَن 

َّ
ال ِر 

َ
َیْحذ

ْ
ل
َ
»ف سوم:  آيه 

كسانی كه با فرمان پيامبرaمخالفت می ورزند، از آن بترسند كه در امتحان سخت قرار گيرند 
و يا با عذاب دردناكی روبه رو شوند.

از اين آيه استفاده می شود كه مخالفت با امر پيامبرa، موجبات عذاب دردناک را فراهم 
انصاری صاحب  اطاعت كرد. مرحوم شيخ مرتضی  aپيامبر از فرمان  بايد  می آورد. پس 

مكاسب، اين آيه شريفه را يكی از داليل اثبات واليت برای پيامبرaبيان كرده است.
ْلُتْم َو ِإْن  َل َو َعَلْیُکْم ما ُحّمِ ما َعَلْیِه ما ُحّمِ

َ
ِإّن

َ
ْوا ف

َّ
ِإْن َتَول

َ
ُسوَل ف طیُعوا الّرَ

َ
طیُعوا اهّلَل َو أ

َ
ْل أ

ُ
آيه چهارم: »ق

ُمبیُن«)نور: 54(؛ بگو اطاعت خدا و اطاعت پيامبرش كنيد 
ْ
َبالُغ ال

ْ
 ال

َ
ُسوِل ِإاّل ُتطیُعوُه َتْهَتُدوا َو ما َعَلی الّرَ

و اگر سرپيچی كنيد، پيامبر مسئول اعمال خويش است و شما مسئول اعمال خود. اما اگر از او 
اطاعت كنيد، هدايت خواهيد شد و بر پيامبر چيزی جز ابالغ آشكار نيست؛ زيرا پيامبر رهبری 

است كه جز به حق و صواب، دعوت نمی كند)مکارم شیرازی، 1361: ج 14/ ص 525(.
والیت امام

ُهْم  َو  كاَة  الّزَ ُیْؤُتوَن  َو  الَة  الّصَ ُيقیُموَن  ذيَن 
َّ
ال آَمُنوا  ذيَن 

َّ
ال َو  ُه 

ُ
َرُسول َو  اهّلُل  ُکُم  َوِلّیُ ما 

َ
»ِإّن اول:  آيه 

راِكُعوَن«)مائده: 55(؛ فقط خدا و پيامبر او و كسانی كه ايمان آورده و نماز به پا داشته و زكات 

)صدقه( را در حال ركوع می دهند، ولی و سرپرست شما هستند.
بايد دانست كه واليت رسول گرامیaبر مسلمان از سه جهت است: الف( تأسيس مكتب 
قرآن و اخذ احكام الهی از طريق وحی و دعوت به آن مكتب؛ ب( نظارت و سرپرستی بر امور 
مسلمانان و تأمين مصالح آنان؛ ج( هدايت و رهبری پيروان مكتب قرآن از طريق باطن؛ زيرا 
همان گونه كه پيامبرaنسبت به ظاهر اعمال و اخالق مردم پيشوا و رهنماست، در باطن نيز 
پيشوايی آن ها را بر عهده دارد كه از طريق باطن و سّر اختياری، آن ها را به سوی خداوند متعال 
سوق می دهد؛ از جمله: بصيرت او بر عقايد و افعال مردم، از طريق شهود باطنی اوست)داور 

پناه، 1375: ص 447(.

در ضمن، به منطق آيه مورد بحث، پروردگار متعال، جايگاِه واليت علی بن ابی طالبAرا 
پس از رسول اكرمaبر مسلمانان تعيين نموده، و آن سه جهت را كه برای واليت پيامبر 
اكرمaمقّرر كرده، برای وصی و تالی او نيز مقّرر نموده است كه عبارت است از: الف( تبليغ 
احكام و سنت رسولa؛ ب( واليت و تصّدی امور عاّمه و تأمين مصالح مسلمانان؛ ج( 
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پيشوايی باطنی و رهبری معنوی نسبت به مردم كه شهادت و گواهی درباره عقايد و اعمال 
ُکُم ...« به يك نسق، لفظ جالله و كلمه  ما َوِلّیُ

َ
آن ها از لوازم آن است. همچنين در جمله » ِإّن

رسول موصول ذكر شده و به طور حصر، هر سه را ولی بر مسلمانان معرفی نموده است؛ با 
تفاوت ذاتی كه ساحت پروردگار دارد)داور پناه، 1375: ص 448(.

 واليت رسول و وصی او نيز به طور موهبت، از شئون تدبير پروردگار درباره مسلمانان است 
همچنين واليت و فرمانروايی بر مسلمانان را از هر فرد و اجتماعی سلب نموده است و اگر 
ذيَن آَمُنوا« مقّرر شده، غير از واليتی باشد كه 

َّ
واليتی كه برای شخص و وصی در جمله »َو ال

ُکُم« تكرار شده و گفته شود: »و ولیکم الذین  برای رسول اكرمaمقّرر گشته، بايد كلمه »َوِلّیُ
آمنوا«، تا بتوان به واليت ديگری آن را تفسير كرد. چنان كه در آيه 61 سوره توبه گفته شده: 

ُکْم ُیْؤِمُن ِباهّلِل َو ُیْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنیَن«؛ چون جمله »يؤمن« در اين آيه تكرار شده، لذا 
َّ
ُن َخْیٍر ل

ُ
ذ

ُ
ْل أ

ُ
»ق

دو سنخ ايمان از آن استفاده می شود: يكی ايمان و انقياد نسبت به ساحت پروردگار و ديگری 
تصديق گفتار اهل ايمان.

در تفسير مجمع البيان آمده است: اين آيه دليل روشن تری است بر انحصار امامت علی
Aبعد از رسول اكرمa؛ زيرا ثابت شده است كه مقصود از »ولی« كسی است كه بر مردم 

الزم است، از او اطاعت كنند و نظر او را در كارهای عمومی بر ديگران مقدم بدارند. عموم 
مفسرين نوشته اند:

مقصود از جمله »والذين آمنوا« علی بن ابيطالبAاست؛ لذا علیAموجب الطاعه و 
اختياردار مردم است. در ضمن علما به اين آيه استدالل كرده اند كه اگر در حال نماز، كار كم، 
غير از اعمال نماز انجام شود، نماز باطل نمی شود و جايز است انسان در حال نماز، زكات خود 

را به فقير بدهد)داور پناه، 1375: ص 449(.
همچنين شك نيست كه كلمه »ولی« در آيه به معنی دوست، ناصر و ياور نيست؛ زيرا 
»واليت« به معنی دوستی و ياری كردن، مخصوص كسانی نيست كه نماز می خوانند و در 
حال ركوع زكات می دهند، بلكه يك حكم عمومی است كه همه مسلمانان را در بر می گيرد.

همه مسلمين بايد يكديگر را دوست بدارند و ياری كنند و حتی آن هايی كه زكات بر آن ها 
واجب نيست و اصوالً  چيزی ندارند كه زكات بدهند، تا چه رسد به اين كه بخواهند در حال 
ركوع زكاتی بپردازند، آن ها بايد دوست و يار و ياور يكديگر باشند. از اين جا روشن می شود 
كه منظور از »ولی« در اين آيه، واليت به معنی سرپرستی و تصرف و رهبری مادی و معنوی 
است. به خصوص اين كه اين واليت در رديف واليت پيامبرaو واليت خدا قرار گرفته و هر 
سه با يك جمله ادا شده است. به اين ترتيب آيه از آياتی است كه به عنوان يك نّص قرآنی، 
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داللت بر واليت و امامت علیAدارد)مکارم شیرازی، 1361: ج 4/ ص 424 و 423(.
َغاِلُبوَن«)مائده: 56(؛ و كسانی كه 

ْ
ِإّنَ ِحْزَب اهّلِل ُهُم ال

َ
 ف

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ُه َو ال

َ
 اهّلَل َو َرُسول

ّ
آيه دوم: »َو َمن َيَتَوَل

واليت خدا و پيامبر او و افراد با ايمان را بپذيرند ]پيروزند زيرا[ حزب و جمعيت خدا پيروز 
می باشد.

در اين آيه، قرينه ديگری بر معنی »واليت« كه در آيه پيش اشاره شد، يعنی سرپرستی و 
رهبری و تصرف، مربوط به حكومت اسالمی است، نه يك دوستی ساده و عادی، و اين خود 
می رساند كه واليت در آيه به معنی سرپرستی و حكومت و زمامداری اسالم و مسلمين است؛ 
زيرا در معنی حزب يك نوع تشكل و هم بستگی و اجتماع برای تأمين اهداف مشترک نهفته 
است. بايد توجه داشت كه مراد از »الذين آمنوا« در اين آيه، همه افراد با ايمان نيستند بلكه 

كسی است كه در آيه قبل با اوصاف معينی به آن اشاره شد)مکارم شرازی، 1361: ج 4/ ص 433(.
ْیَطاِن ُهُم 

ّ
 ِإَنّ ِحْزَب الَش

َ
ال

َ
ْیَطاِن أ

ّ
ِئَك ِحْزُب الَش

َ
ْول

ُ
در حزب اهلل از حزب شيطان سخن می گوید: »أ

َخاِسُروَن«؛ حزب اهّلل، تابع دستورات الهی در مقابل حزب شيطان هستند. مراد از غلبه در آيه 
ْ
ال

ِئَك ِحْزُب اهّلل أال إّنَ ِحزُب اهّلِل ُهُم الُمفِلُحوَن« است كه به 
َ
ْول

ُ
مورد بحث)مائده: 56( همان فالح »أ

معنای رستگاری در آخرت است. به كمال وضوح از اين آيه استفاده می شود كه كسانی كه 
بعد از رحلت پيامبر اكرمaزير بار واليت علی بن ابيطالبAنرفتند، حزب شيطان هستند. 

چنان كه اوراق و صفحات روزگار بر آن گواه است)داورپناه، 1375: ج 1/ ص 450(.
ْمِر ِمْنُکْم«)نساء: 59(؛ ای كسانی كه 

َ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
طیُعوا اهّلَل َو أ

َ
ذيَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
آيه سوم: »يا أ

ايمان آورده ايد، اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را.
اين آيه و چند آيه بعد درباره يكی از مهم ترين مسائل اسالمی، يعنی مسئله رهبری بحث 
اجتماعی مشخص  و  دينی  در مسائل مختلف  را  واقعی مسلمين  و  مراجع مهم  و  می كند 

می سازد.
نخست به مردم با ايمان دستور می دهد كه از خداوند اطاعت كنند. بديهی است برای يك 
فرد با ايمان، همه اطاعت ها بايد به اطاعت پروردگار منتهی شود و هرگونه رهبری بايد از ذات 
پاک او سرچشمه گيرد و طبق فرمان او باشد؛ زيرا حاكم و مالك تكوينی جهان هستی اوست 
aو هرگونه حاكميت و مالكيت بايد به فرمان او باشد. در مرحله بعد فرمان به پيروی از پيامبر
می دهد كه معصوم است و هرگز از روی هوی و هوس سخن نمی گويد؛ پيامبری كه نماينده 
خدا در ميان مردم است و سخن او سخن خداست و اين منصب و موقعيت را خداوند به او 
داده است. بنابراين اطاعت از خداوند، مقتضای خالقيت و حاكميت ذات اوست. ولی اطاعت 
از پيامبرa، مولود فرمان پروردگار است، و به تعبير ديگر خداوند واجب االطاعه بالذات است 



شم/  پائيز 1394
سال چهارم/  شماره ش

54

و پيامبرaواجب االطاعه بالغير و شايد تكرار »أطیعوا« در آيه، اشاره به همين موضوع يعنی 
تفاوت دو اطاعت دارد. در مرحله سوم، فرمان به اطاعت از اولوا األمر می دهد كه از متن جامعه 

اسالمی برخاسته و حافظ دين و دنيای مردم است)مکارم شیرازی، 1361: ج 3 / ص 435(.
ابن بابويه می نويسد: قال: حدثنا غیر واحد من اصحابنا، قالوا: حدثنا ممدبن مهام، عن جعفربن ممد 
بن مالک الفزاری، عن السن ابن ممد بن مساعه، عن امحد بن الارث، قال: حدثین املفضل بن عمر، عن 

مف، قال مسعت جابربن عبداهّلل انصاری يقول: ّلا أنزل اهّلل عزوجل  يونس بن ظبیان، عن جابر بن يزيد الج

ْمِر ِمْنُکْم« قلت: يا رسول 
َ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
طیُعوا اهّلَل َو أ

َ
ذيَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
عل نبیه ممدa»يا أ

اهّلل، عرفنا اهّلل و رسوله، مفن أولو االمر الذين قرن اهّلل طاعتم بطاعتک؟ فقالa: هم خلفایئ يا جابر، و 

، ث ممد بن عل  ،ث عل بن السیخ أمئه املسلمیخ من بعدی، أوهلم عل ابن ابیطالب، ث السن، ث السیخ

املعروف ف التورات بالباقر  و  ستدركه يا جابر، فاذا القیمه فاقرأه،مین السلم، ث الصادق جعفربن ممد، ث 

موس بن جعفر، ث عل بن موس، ث ممد بن عل، ث عل بن ممد، ث السن بن عل، ث مسیت و كنیی حجة 

اهّلل ف أرضه مشارق األرض و غاربا ذلک الذی نصیب عن شیعته و أولیائه غیبت ال يثبت فیا عل القول 

بإمامته األمن امتحن اهّلل قلبه لإلمیان)حسینی بحرانی، 1428ق: ص 131(.

خداوند متعال اطاعت از اولی االمر را بر تمام امت واجب كرده است. پس ناچار بايد حكومت 
اسالمی، يك حكومت بيشتر نباشد و بيش از يك تشكيالت در كار نباشد وگرنه هرج و مرج 
الزم آيد. ما اكنون اطاعت خدا و پيغمبر را می دانيم. آن چه بايد مورد بررسی فرد كه فرستاده 
نزديك خداست، قرار دهيم، آن است كه اين اولی االامر چه كسانی هستند و بايد چگونه 
اشخاصی باشند؟ بعضی می گويند كه آن ها پادشاهان و امرا هستند، خدا واجب كرده بر مردم 
كه اطاعت و پيروی كنند از سالطين و پادشاهان خود؛ چنان چه در زمان مصطفی كمال پاشا، 
رئيس جمهور تركيه و رضاخان شاه ايران، آن ها را اولی االمر می دانستند، می گفتند: خدا واجب 
كرد اطاعت آن ها را، و سنيان با خلفای اسالم كه از جمله آن ها معاويه ابن ابی سفيان و يزيد 
بن معاويه و ديگر خلفای اموی و عباسی است، تطبيق می كند. باور كردند علمای اهل سنت به 
اين كه اطاعت از هر قلدری بايد كرد. اين هم به دست اشخاص قلدر پيدا شده است. امكان 
دارد يك همچو چيزی كه پيغمبر اسالمa احكام بفرستد و بگويد از آتاترک كه احكام ما را 
محو می كند، اطاعت كنيد!؟ اين را كدام عقل می پذيرد؟ پيغمبر اسالم احكام بفرستد، بگويد 
كه نماز بخوانيد، بعدش هم بگويد كه اطاعت كنيد از آتا ترک كه می گويد نماز نخوانيد، از كدام 
بشنويم؟ از خدا يا از آتا ترک؟ اين را چه عقلی باور می كند؟ اين اولواالمری كه در قرآن وارد 
شده است، واضح است كه كسی است كه تِلِو رسول خداست، اهلل هست، رسول خدا هست 
اولواالمر، او بايد يك همچو صفاتی داشته باشد. معقول نيست كه خدای تبارک و تعالی مردم 
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را وادار كند كه از رضاخان كه همه جهات شرعی و اسالمی را كنار می گذاشت، شما اطاعت 
كنيد؛ دين بفرستد بعد بگويد از كسی كه الدين است اطاعت كنيد؛ يعنی، شما هم الدين 

بشويد، اين می شود؟)امام خمینیw، 1387: ص269و 272(.
رابطه والیت ها در قرآن

bرابطه والیت خدا با والیت معصومین 
كاَة َو ُهْم راِكُعوَن«)مائده: 55(. الَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ ذيَن ُيقیُموَن الّصَ

َّ
ذيَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ُکُم اهّلُل َو َرُسول ما َوِلّیُ

َ
 »ِإّن

از اين كه به جای »اولیائکم«، »َوِلیکُم« آمده، ممكن است دليل اين باشد كه روح واليت 
پيامبرaو علیA، شعاع واليت الهی است. »َوِلیکُم«؛ معمواًل در قرآن، نماز و زكات در كنار 
aمی تابد. اهميت مقام رسول خدا aهم مطرح شده است. واليت خدا بر واليت رسول خدا
برای ما به ميزان رابطه ای است كه با خدا دارد. واليت رسول اهلل، حساب جداگانه ای ندارد، 
بلكه شعاعی از همان واليت اهلل است. رسول را می خواهيم و دوستش می داريم چون فرستاده 
محبوب خداست، چون آينه اوست. مگر می شود كسی محبوبش را بخواهد، اما جلوه گاه و 
aصراتش را نخواهد؟ محبت به خدا و رسول، دو محبت نيست، بلكه محبت به رسول اهلل
همان محبت اهلل است كه در آينه تمام نمای او ظهور كرده است. رسول اهللa آينه تمام نمای 

خداست كه در او همه چيز تحت تأثير الهی قرار دارد و از خودش چيزی ندارد.
 واليت خدا پس از رسول اهللa به جانشينان او منتقل می شود؛ همان معصومانی كه 
همچون نفس پيامبرa هستند و جز در نبوت و رسالت، هيچ تفاوتی با او ندارند. اين همان 
واليت اهلل است كه در رسول اهللaو امامان معصومbظهور می كند. آن گاه مرتبه نازل تر 

اين واليت در هركس كه به آن ها نزديك تر است، تجلی می يابد)قرائتی، 1383: ج 3/ ص 111(.
 واليت اوليای اهل بيتbنيز جزء واليت اهلل است. چرا اوليای اهل بيتbرا دوست 
می داريم؟ چون دوست اهل بيتbهستند. اهل بيتb را چرا دوست می داريم؟ چون دوست 
خدا هستند. اين محبت ها از هم جدا نيست، بلكه يك سرچشمه است كه از مجاری گوناگون 
جاری می شود. نور واحدی است كه در درجه های متفاوت تنزل می يابد. اگر آدم اين مطلب را 
ی اهّلل وَ َمْن عاداُكْم 

َ
َقْد وال

َ
در ذهن داشته باشد، معنای اين عبارت را خواهد فهميد كه: َمْن واالُكْم ف

َقِد اْعَتَصَم ِباهّلل؛ 
َ
ْبَغَض اهّلل َوَمِن اْعَتَصَم ِبُکْم ف

َ
َقْد ا

َ
ْبَغَضُکْم ف

َ
َحّب اهّلل َوَمْن ا

َ
َقْد ا

َ
َحّبُکْم ف

َ
َقْد عاَد اهّلل َو َمْن ا

َ
ف

محبت اهل بيتbاز محبت خدا جدا نيست. معرفت اهل بيتbنيز از معرفت خدا جدا 
نيست. چگونه می شود انسان، واليت اهلل را بپذيرد و رابطه بندگی خويش را با خدا تقويت كند، 

اما رابطه اش را با انبيا تقويت نكند)مصباح يزدی، 1383: ص 103(.
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آثار والیت
 اگر رفتار ما با خدا چنان باشد كه ربوبيت او و عبوديت ما اقتضا می كند، رابطه واليت بين 

فرد و خدا برقرار می شود. واليت و ربوبيت الهی، چه چيزی را اقتضا می كند؟
الف( رضایت به تدبیر اله

ربوبيت او يعنی اين كه او صاحب اختيار همه چيز است؛ مالك وجود ما، مالك حيات ما و 
مالك هر چه به ما داده است. اگر رابطه ما با خدا اين چنين باشد كه خدا را مالك و صاحب 
اختيار هر چيزی بدانيم و تدبير خودمان را به دست او بسپاريم، در سايه واليت تشريعی او قرار 
گرفته ايم؛ البته رسيدن به اين مقام واال كه آدمی، تدبير امورش را به خدا بسپارد؛ به تقدير و 
قضای او راضی باشد؛ به او توكل كند و فقط از او كمك بخواهد؛ او را مدبّر زندگی خود بداند؛ 
او را اصل و صاحب اختيار همه چيز بيابد و تشريع ها و دستورهای او را بپذيرد و عمل كند، 
يك سلسله معارف عميق را می طلبد. رسيدن به اين مقام، مراتب گوناگونی دارد. هر كسی بر 
حسب استعدادهايی كه دارد، با سرعت يا كندی می تواند اين راه را كم و بيش بپيمايد. به هر 
حال، ده ها سال طول می كشد تا استعداد و قابليت هر كسی در اين مسير به فعليت برسد و از 

مصاديق اولياء اهلل شود)مصباح يزدی، 1383: ص 101(.
ب( رهیدگی از هر حزن و هراس

 َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن«)یونس: 62(؛ برای اوليای خدا، هيچ خوف و حزنی نيست.اين 
ٌ

»اَل َخْوف

خاصيت واليت است كه بر اثر آن، بنده خودش را مالك چيزی نمی داند تا بترسد كه آن را 
از دست بدهد. بنابر ديدگاه واليتی، همه چيز مال خداست. حتی جان هم مال اوست، اگر از 
دست من رفت، برود. مال او رفته، مال من كه نبوده است. همه شئون زندگی انسان را در بر 
می گيرد. اگر بين خود و خدا، هم در اعتقاد و هم در عمل، رابطه عبوديت و ربوبيت را برقرار 
 

ٌ
ال َخوف

َ
ّمَ اسَتقاموا ف

ُ
َنا اهّلَل ث ذيَن قالوا َرّبَ

َّ
كنيم، هيچ جايی برای نگرانی باقی نخواهد ماند: »ِإّنَ ال

َعَلیِهم وَ ال ُهم َيحَزنوَن«)احقاف: 13(.

كسی كه خدا را خدا می داند، ديگر هيچ باكی ندارد كه از او تعريف يا او را سرزنش كنند؛ 
چرا كه وجود او مال خودش نيست. از مملوک خدا تعريف می كنند، كه به خدا مربوط است. 
اگر مرا سرزنش كنند و به جا باشد، به علت اين بوده كه نقصی داشته ام، و عبوديتم ضعيف 
بوده است. در اين صورت، بايد نقصم را برطرف كنم؛ اما اگر بی جهت نكوهش كنند، به من 
ربطی ندارد. من كه ملك خودم نيست. مال خدا هستم و اينان ملك خدا را نكوهش می كنند. 
خالصه، آثار واليت خدا چنان گسترده است كه همه امور و شئون زندگی آدمی را در بر 

می گيرد)مصباح يزدی، 1383: ص 102(.
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نتیجه 
در عصر غيبت، دينداران راهی جز اقتدا به عالمان ربانی و پرچمداران واليت ندارند. البته 
 Aو امام معصومaآزمون واليت پذيری در اين اقتدار و پيروی نهفته است. آن گاه كه پيامبر
در جامعه بشری حاضر نيستند، بايد به محضر عالمان دين شناسی رفت كه تقوا و ديانت آنان 
آشكار و قطعی است و در دين به كمند هوا و هوس نمی افتند و بر اساس اجتهاد و استنباط 
بر اصول و معيارهای دين سخن می گويند. آنان جانشينان پيامبر و اوليای آن حضرت در 
عصر غيبت اند. نافرمانی از امامانb و رسول خداaاست. رواياتی فراوان نيز بر اين تكليف 

صالحيت دارند كه ما در اين جا تنها چند نمونه را ذكر می كنيم.
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