
اشاره:

خانم دکتر مریا مسی داکیک،1 دانشیار مطالعات دینی در دپارتمان مطالعات دینی دانشگاه 
ــت.  ــن2 آمریکا و عضو انجمن مطالعات خاورمیانه و آکادمی آمریکایی دین اس جرج میِِْس
ــال 1990م در رشتة علوم انسانی از دانشگاه ُکرنل3  ــانس خود را در س داکیک مدرك لیس
نیویورك، مدرك فوق لیسانس را در سال 1998 در رشتة مطالعات خاور نزدیک و مدرك 
ــته از دانشگاه پرینستن4 نیوجرسی دریافت  ــال 2000م در همین رش دکترای خود را در س
کرد. او بین سال های 1988 تا 1989 در کوئینز کالج دانشگاه آکسفورد به عنوان دانشجوی 
ــال 1992 در دانشگاه امریکایی قاهره در مؤسسة زبان عربی تحصیل کرد  مهمان و در س
و در بین سال های 1996 تا 1997 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران 

به عنوان پژوهشگر مدعو مشغول فعالیت بود. 
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ــک و همچنین در موضوع زنان در  ــالم و دیگر عقاید مذهبی خاور نزدی وی در زمینة اس
ــالمی، قرآن، حدیث،  ــن تدریس می کند. زمینه های تحقیقاتی مورد عالقة او کالم اس دی
فلسفه و به خصوص عقاید رایج شیعی و صوفی و موضوع زنان است و بر روی آثاری که 
به زبانهای عربی )کالسیک و مدرن(، فارسی و فرانسه نوشته شده است، تحقیق می کند. 
داکیک از سال 2000 تا 2006 در دپارتمان مطالعات دینی دانشگاه جرج میسن ویرجینیای 
امریکا به عنوان استادیار مطالعات دینی فعالیت می کرد و از سال 2006 تاکنون در دپارتمان 
مطالعات دینی دانشگاه جرج میسن به عنوان دانشیار مطالعات دینی مشغول فعالیت است. 
ــالم1 ـ که یکی از آثار  ــتین اس ــیعی در دوران نخس کتاب جامعة کاریزماتیک: هویت ش
ــالم  ــیعی در تاریخ اولیة اس ــی ظهور و به وجود آمدن هویت دینی ش ــت ـ به بررس اوس
می پردازد و پروسه های پیچیدة تاریخی و فکری را که به اعتقاد دینی فردی و اجتماعی 
ــه های قرآنی و نخستین  ــکل دادند، آنالیز می کند. وی در این کتاب در پِی یافتن ریش ش
ــت که والیت در شکل دادن به  ــی اس داللت های مذهبی مفهوم والیت و به دنبال نقش
ــتین امام شیعه، حضرت  ــتگی میان پیروان نخس ــجام و به هم پیوس مفهوم اجتماعی انس

ــد.  ــا می کن ــب    ایف ــن علی بن ابی طال امیرالمؤمنی
ــده توسط مؤلف دربارة مسائل صدر اسالم و یا  ــت که مطالب بیان ش البته باید توجه داش
بیان استدالل ها و شواهد او در همة موارد بدون اشکال نیست و هدف از این ترجمه تنها 

فراهم کردن زمینة آشنایی با آرای این پژوهشگر غربی در بارة تشیع است. 
متن زیر ترجمة فصل اول این کتاب با عنوان »والیت در سنت اسالمی«2 است. 

متن نویسنده 
ــیعی در نخستین دورة تاریخ شیعه، کمتر مفهومی وجود  ــتجو برای درك هویت ش در جس
دارد که از مفهوم َوالیت مهم تر یا توصیف ناشدنی تر و در معنا کردن دشوار تر باشد. َوالیت 

1. "The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam"
مشخصات کتاب شناسی این اثر، چنین است:

The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam, Dakake, Maria Massi, 
State University of New York Press, Albany, 2007. 
2. "Walayah in the Islamic Tradition"
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ــیعه را تعیین  ــت که در عین حال، می تواند ماهیت اقتدار و اعتبار امامان ش اصطالحی اس
ــت میان همة  ــترکی اس ــت متضمن ارتباط امامان با پیروان، و میثاق مش کند، و اصلی اس
ــی]ع[ می دانند. با وجود اهمیت این مفهوم در  ــیعیان ]حضرت[ عل افرادی که خود را از ش
تفکر شیعی، در حوزة مطالعات شیعی ]در غرب[، نسبتاً کمتر به این مفهوم توجه شده است. 
در حالی که در منابع، اطالعات قابل توجهی در مورد مفهوم امامت یا اصول اعتقادی شیعه 
ــیعه، مفهوم والیت و امامت به طور  ــیة ش در مورد امامت وجود دارد و درحالی که در اندش
ــورد مفهوم دینی و معنوی والیت، کامال  ــته اند، مطالعة جدی در م تنگاتنگی به هم وابس

نوپاست و تنها به تازگی در حال آغاز شدن است. 
مهم ترین و تازه ترین این مطالعات، نوشتة امیرمعزی در این باره است. امیرمعزی تحلیل های 
مفصلی در مورد اصطالح والیت در مفهوم و فضای شیعی آن دارد. وی در این تحلیل ها، 
ــانة  ــالح َوالیت را بدان صورت مورد مطالعه قرار می دهد که با حقیقت هستی شناس اصط
امام )یعنی عالقه و وفاداری پیروان شیعی به امام و چیزی که او به عنوان »تئولوژی امام 
ــاره می کند( در ارتباط است.1 در هر صورت، مفهوم َوالیت در دوران  متافیزیکی« بدان اش
ــت2 و نیزـ  همان گونه که نشان  ــیعه، جامع تر و متداول تر از امامت اس ــتیِن تاریخ ش نخس

خواهیم داد ـ ارتباط بسیار نزدیکی با مفاهیم هویت فردی و اجتماعی شیعه دارد.
ــدن معنای کامل َوالیت در اندیشة شیعی، مفهوم اصطالح  ــن ش در این فصل، برای روش
َوالیت و واژه های هم ریشة مرتبط با آن را در سنت گسترده تر اسالمی ـ از کاربرد آن در 
ــالمی نخستین تا تفسیر باطنی آن در گفتمان تصوف یا عرفان اسالمی  قرآن و جامعة اس
ــیعی که بعدتر نوشته شدند و به شدت تحت تأثیر  ــته های عرفانی ش و نیز در برخی از نوش

احادیث عرفانی قرار گرفتند ـ بررسی می کنیم.
با این روش، امیدواریم نشان دهیم که َوالیت، هرگز یک اصطالح غیرمشخص، با معانی 

1. نك: 
Amir-Moezzi, “Notes a Propos de la Walaya Imamite,” p. 739. 

ــرار دادن مفهوم والیت در متن قرآنی  ــیعیان اولیه برای ق ــی که در بحث امیرمعزی در بارۀ تالش های ش 2. واقعیت
Amir- :ــفاف توضیح داده شده است. )نك ــر در مورد تفسیر اولیۀ شیعی، به طور ش و نیز در نوشــتۀ بارـ آش
 Bar-Asher, “Scripture و Moezzi, “Notes a Propos de la Walaya Imamite,” pp. 722–26
ــر این  and Exegesis in Early Imami Shiism,” Chapter 4، به خصوص در صفحۀ 126 که بارـ آش

مطلب را به طور مستقیم و بی واسطه بیان می کند(
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گوناگون در شکل های مختلف گفتمان اسالمی نیست؛ بلکه مفهومی است بنیادین و جامع 
ــوی در موضوع ها و زمینه های  ــخصی[ معنوی و مفهوم اجتماع معن که مفهوم هویت ]ش
ــالمی، در ذیل آن قرار می گیرد؛ حتی اگر یافتن واژة انگلیسی ساده ای که به  گوناگون اس

خوبی بازگوکننده و معادل معنای ارزشمند و دقیق آن باشد، دشوار باشد. 

معنای َوالیت
ــت که می تواند از ریشة عربی وـ لـ  ی مشتق شود  ــم هایی اس واژة »َوالیت« یکی از اس
و چون این ریشه، بسته به زمینه و فضای کاربرد آن، می تواند معانی متعددی داشته باشد، 
ــة َوالیت، معین کنندة نوعی ارتباط، میان افرادی  می توان گفت که تمام واژه های هم ریش
ــاوی اند. برای مثال، این  ــبت به هم، در موقعیت و جایگاه مساوی یا غیرمس ــت که نس اس
واژه می تواند برای ارتباط میان موال و بنده، ولی نعمت و موالی، فرمانروا و رعیت و نیز در 
ــتانه، استعمال شود. به دلیل ویژگی این ریشه، هر دو طرف این  ارتباط های پدرانه یا دوس
ــارن و نابرابرند ـ می توانند به عنوان  ــخصیت های نامتق ارتباط ها ـ حتی آنان که دارای ش
»موال« دانسته شوند و از این روست که ممکن است واژة »موال« در عربی کالسیک، هم 

به معنای ارباب یا فرمانروا و هم به معنای بنده یا پیرو باشد. 
اسم دیگری که اغلب از این ریشه مشتق می شود، واژة »ولّی« است که می تواند مترادف 
»موال« باشد؛ اما در متعارف ترین شکل، به معنای رابطة دوستی یا خویشاوندی نزدیک یا 

رابطه ای که شامل وراثت باشد، استعمال می شود. 
ــده از ریشة عربی وـ ل ـ ی اند  ــم مصدر مشتق ش واژه های »َوالیت« و »ِوالیت« دو اس
ــابه هم نیستند؛ با آن که این دو واژه در متن عربی از نظر نوشتار به  که در معنا کامال مش
هم شبیه اند و پیش از آن که آنها را تلفظ کرد، غیرقابل تشخیص از یکدیگرند. هر دو واژة 
ــم مصدر به کار روند و بیان کنندة فعل  ــت به عنوان اس »َوالیت« و »ِوالیت« ممکن اس
ولَِي/َیلی باشند که می تواند به معنای: 1ـ کنار و مجاور یا نزدیک چیزی بودن؛ 2ـ دوست 
ــاوند کسی بودن؛ 3ـ مدیریت کردن، اداره کردن، حکم کردن یا حکومت کردن،  یا خویش

اعتبار و قدرت و سرکردگی داشتن، باشد. 
ــور کلی به جنبه های مختلف معنای این  ــا آنکه هر دو واژة »َوالیت« و »ِوالیت« به ط ب
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ــت. واژة َوالیت ممکن  ــاره دارند، تفاوت های میان این دو واژه همواره واضح نیس فعل اش
است به تمام سه معنایی که فعل ولَِي/َیلی بر آنها داللت می کند، اشاره داشته باشد؛ اما در 
متعارف ترین شکل، در دو معنای اول این فعل، یعنی نزدیک بودن یا دوستی و خویشاوندی 
ــت در معنای »حکم و دستور« نیز استعمال شود.1 از  ــتعمال می شود؛ هرچند ممکن اس اس
سوی دیگر، اغلب نویسندگان عرب، به خصوص از واژة ِوالیت، معنای حکم کردن و مقام 
ریاست )امارت، سلطان و تدبیر( را فهمیده اند.2 البته باید به یاد داشت که برای فهم کامل 
ارتباط میان این دو مفهوِم مشتق شده از ریشة و-ل-ی، در کلمة ِوالیت، نوعی از اقتدار 

و اعتبار یا قدرت بیان می شود. 
این اصطالح،3 در کاربرد متعارف آن در متون تاریخی اسالمی، بر اقتدار مطلقی که از معنای 
ــر اصطالحات عربی مانند »ُملک« بر می آید، داللت ندارد. در قرآن، »ُملک« یا برای  دیگ
مشخص کردن سلطنت )حاکمیت الهی بر آسمانها و زمین و یا حاکمیت پیامبران4( به کار 
می رود و یا برای مشخص کردن »امامت« )نوعی اقتدار معنوی یا مادی که همان گونه که 
قرآن به تعیین ]حضرت[ ابراهیم]ع[ از طرف خدا به عنوان امام مردم )الناس(5 یا ]حضرت[ 
اسحاق]ع[ و ]حضرت[ یعقوب]ع[ به عنوان امام در مفهوم معنوی و دینی6 اشاره می کند، 

با مقام نبوت گره خورده است(. 
ــاره دارد که در داخل جایگاه یا قلمرو قدرت ویژه ای،  در مقابل،7 ِوالیت به نوعی اقتدار اش
محدود و مشخص و منحصر می شود و تحت اقتداری باالتر و در ارتباط با آن است. ِوالیت 

1. برای مثال، نك: عسكري، معجم الفروق اللغویة، ص577.
2. ابن منظور، لسان العرب، 15 / 406ـ 415؛ کفوي، الكلیات: معجم في المصطلحات و الفروق العربیة، 940ـ 941؛ 
طبرسي، مجمع البیان لعلوم القرآن، در تفسیر والیت در آيۀ 72 از سورۀ 8 قرآن که به معنای »پیمان پشتیبانی 
يۀ میثاق در دین« است )ج4، ص539( و نیز در تفسیر آيۀ 44 از سورۀ 18 قرآن به عنوان  دو طرفه ای که بر �اپ
نصرت و اعزاز )ج6، ص401(. تنها راغب اصفهانی با این مطلب مخالف است و ِوالیة را به معنای نصرت و 

َوالیة را به معنای برعهده گرفتن اقتدار یا تولی األمر تعریف می کند )المفردات في غریب القرآن، 533(. 
3. یعنی اصطالح »َوالیت/ِوالیت«.ـ  مترجم

4. بقره / 201 و ص / 35، در اشاره به ]حضرت[ سلیمان]ع[؛ بقره / 251 و ص / 20، در اشاره به ]حضرت[ 
داود]ع[؛ بقره / 258 در اشاره به ]حضرت[ ابراهیم]ع[.  

5. بقره / 124. 
6. انبیاء / 72ـ 73.

7. یعنی در مقابل اصطالح »ُملك«. مترجم. 
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در سنت اولیة اسالمی، در متعارف ترین شکل آن به معنای حکومتی بود که خلیفه، کسانی 
ــت و کسانی را که ـ اگر از عملکرد  ــت، بر آن حکومت می گماش را که به آنان اعتماد داش

آنان ناراضی بود ـ هر زمان که می خواست، می توانست از آن حکومت برکنار کند. 
شاید موضعی بودن ماهیت این اقتدار ]و مربوط بودن آن به منطقه ای خاص[، رابطة آن را 
ــت، بیان می کند. اصواًل، »ولّی«، ِصرفا نمایندة  ـ ی که به معنای نزدیکی اس ـ ل  با فعل و 
ــتـ  همواره هنگامی  ــت قرار داش محلی یا »نزدیک« از اقتدار خلیفه ای بود که در دوردس
که به حکومت اشاره می شد، ترجیحًا واژة »ولّی« به کار می رفت. این نماینده در استان و 
منطقه ای که از طرف خلیفه بر آن حکومت می کرد، اقامت داشت. در حقیقت، در استان و 
ــت، هیچ ولیّ ای نبود؛ چرا که خلیفه عالوه بر اقتدار  منطقه ای که خلیفه در آن اقامت داش
ــتانها و منطقه های سراسر کشور اسالمی داشت، عهده دار منصب اقتدار  کلی ای که بر اس
ــت نیز بود. چنین اقتدار و والیتی،  ــتان و منطقه ای که خود در آن اقامت داش محلی در اس
معمواًل به عنوان اقتدار و والیت معنوی تفسیر نمی شد؛ بلکه بیان کنندة فرماندهی مدیرانه 
ــتان و منطقه و مسؤولیت حفظ حاکمیت و اجرای قانون  بر امور اقتصادی و نظامی آن اس

الهی یا شریعت ـ نه تفسیر آن ـ از یک سو و اجرای خواستة خلیفه، از سوی دیگر بود. 
به نظر می رسد برای فهم معنای صحیح این اصطالح در اندیشة شیعی، باید فراتر از ارتباط 
ــأله نگریست. همچنین ممکن است  ــکل های معمولی اقتدار، به این مس میان َوالیت و ش
ــود ارتباط های گوناگون میان واژه های َوالیت و ِوالیت، می توان  مالحظه کنیم که با وج
گفت که وجه مشترك همة آنها، داللت آنها بر مفهوم نصرت است که به معنای حمایت، 

کمک، پشتیبانی یا مساعدت است. 
در فرهنگ سنتی عرب، یک ارباب، متعهد و ملتزم بود که از خدمتگذار خود محافظت کند؛ 
ــت از ارباب خود حمایت و دفاع می کرد. مشروعیت  همان گونه که یک خدمتگذار می بایس
ــلطه اش و محافظت از آنان بستگی  یک حکمران به توانایی او در کمک به افراد تحت س
داشت؛ همان گونه که آنان متعهد و ملتزم بودند که در زمان جنگ از او حمایت کنند. ولّی 
ــور اسالمی بود و دوستان و  ــت کش یک خلیفه، تکیه گاه حکومت او در بخش های دوردس
ــاوندان، به شکلی مشهود و آشکار، موظف به دوستی و احترام متقابل برای دفاع از  خویش

یکدیگر در مقابل خطر و تهدید بودند.
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ــن، می توان گفت که ارتباط َوالیت و ]واژه های[ هم خانوادة آن با یکدیگر در اغلب  بنابرای
ــوال، متضمن مفهوم  ــتیبانی متقابل )= نصرت( و معم ــامل مفهوم کمک و پش ــوارد، ش م
ــتگی قوی وفاداری و هواخواهی به طرف مقابل است. این حالت به شکل عمیقی با  دلبس
ــازمان بندی اجتماعی جامعة قبیله ای عرب گره می خورد که در آن،  فرهنگ و الگوهای س

چنین دلبستگی به طایفه و قبیله برای بقاء ضروری بود.
ــأله نیز مانند دیگر خصایص فرهنگی عرب، در داخل معیارهای دینی اسالمی  اما این مس
ــتن چنین تعهدهای دلبستگی در روزگار اسالم نسبت به  ــد، تا جایی که شکس قرار داده ش
ــالمی، موجب می شد که انسان هم از نظر اجتماعی و هم از  ــبت به امت اس خانواده یا نس

نظر دینی سزاوار سرزنش شود.1
ــخص کنندة رابطة  ــوان گفت َوالیت در کلی ترین مفهوم کاربردی آن، مش بنابراین، می ت
دوطرفه ـ اما نه لزومًا مساوی و در یک سطح ـ میان دو طرف است که مسؤولیت یاری و 

حمایت دوطرفه و متقابل و نیز اصل وفاداری عمیق و دلبستگی را در بر دارد. 
 ]در این فصل[ با دلیل نشان خواهیم داد که این مفهوم ریشه ای َوالیت است که شاید به 

1. نگاه کنید به موردی مانند ابوبكر که به دنبال این بود که رابطۀ خود را با پسرخواهرش، به دلیل نقش او در تهمت 
ناصحیح به عایشه قطع کند و نزول آيۀ 22 سورۀ 24 قرآن در پاسخ به آن که به خصوص قطع رابطه با خویشان 
ــام، سیره، 316/3(. در مفهوم ارتباط موالـ بنده توجه کنید به حدیث پیامبرp که  را ممنوع می کند )ابن هش
اظهار می کند که ناپسند است انسان والیت انسان دیگر را در کنار والیت موال و ارباب خود به رسمیت بشناسد 
ــورد ارتباط میان خلیفه و ولّی او، موردی مانند  ــك: Wensinck, Concordance, v. 7, p. 334(. در م )ن
ــاوندی نیز  علی بن ابی طالب]ع[ و ابن عباس وجود دارد )که البته در این مورد ]میان آن دو[ ارتباط خویش
وجود داشت(. توجه کنید به اینكه ]حضرت[ علی]ع[ وقتی شنید که ابن عباس را در بارۀ رفتار و سلوك او در 
منصب و مسؤولیتش مورد اتهام قرار دادند، شدیداً غضبناك شد و احساس کرد او خیانت کرده است. نیز توجه 
کنید به غضب مشابه ابن عباس در مورد اینكه ]حضرت[ علی]ع[ به این اتهام که یك شخص غیرخویشاوندـ   
که با او کینه داشتـ   در مورد او ادعا کرد بود، اعتماد کرد و آن را پذیرفت )نك: گزارش مادلونگ در کتاب:  

 )Succession to Muhammad, pp. 272–73
نویسنده در این حكایت، از ملكۀ nephew )= پسرخواهر( استفاده کرده است. منظور نویسنده، آيۀ:و الیتأل   
ــام، ابوبكر به دلیل قضیۀ افك و تهمت به عایشه تصمیم ــت که طبق نوشــتۀ ابن هش  أولو الفضل منكم ... اس
ــیرة النبویة، ــام، الس ــت، قطع کند. )ابن هش ــه در این تهمت نقش داش ــطح را ک ــك مالی به مس ــت کم   گرف

770/3، تحقیق وضبط وتعلیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، 1963م، القاهرة(. براساس منابع، مادر مسطح، 
ــاب العربي(. بنابراین، ــة، 154/4، بیروت، دار الكت ــد الغابة في معرفة الصحاب خــالرئ ابوبكر بود )ابن األثیر، أس

 
ــی آن cousin است(، نه  ــتفاده می کرد، پسرخاله است )که معادل انگلیس ــنده باید اس  ملكۀ صحیحی که نویس

پسرخواهر. مترجم. 
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همان میزان ارتباط آن با اقتدار یا بیش از آن میزان، توضیح دهندة نقش آن در شکل دهی 
هویت شیعی است. از این پس در سراسر این کتاب، اصطالح َوالیت را در یک اسلوب کلی 
برای بیان »ولّی« یا »موال« بودن به کار می بریم و اصطالح ِوالیت را تنها برای بیان آن 
جنبه از این واژه که به طور ویژه، با اقتدار یا قلمرو قدرت مرتبط است، به کار خواهیم برد. 

َوالیت در قرآن
ــتحکم تر از ارتباط میان َوالیت و اقتدار است و  در قرآن ارتباط میان َوالیت و نصرت، مس
این فرض که این مفهوم قرآنی این اصطالح، زمینة اهمیت دینی آن در احادیث شیعی، به 

خصوص در نخستین ]دوران[ شکل گیری آن است، فرضی است قابل قبول.
ــده است و اصطالح ولّي یا موال اغلب  ولّي و موال بارها به عنوان نام خدا در قرآن بیان ش
ــش1، ارتباط میان خود  ــاط خداوند با مخلوقات ــالح ناصر، در توصیف ارتب ــه همراه اصط ب
ــیطان، در قرآن دیده می شود. برای مثال، قرآن بارها  ــانها2 یا ارتباط میان انسانها و ش انس
ــد که مؤمنان جز خدا هیچ ولّی )یا موال( و هیچ ناصری ندارند؛3 به این دلیل  ــر می ده تذک
ــت4 و به این دلیل  ــمنان آنان اس که خداوند بهترین ولّی و ناصر برای مؤمنان در برابر دش
که کفار هیچ ولّی یا ناصری در این زندگانی، جز شیطان فریبکار ندارند5 یا ـ به گونه های 
ــی را ]به عنوان حامی خویش[ ندارند و یا در  مختلف بیان آن ـ به این دلیل که آنان کس

زندگانی آخرت نخواهند داشت.6
ــواهدی وجود دارد که بر اساس آن، اصطالح های ولّی یا موال در قرآن، هم  مادامی که ش
در ارتباط با خدا و هم در فضای ارتباط های انسانی، به معنای »سرپرست« یا »فرمانروا« 
ــارة صریح به اقتدار زمینی بر جمع  یا »صاحب« به کار می روند،7 این اصالحات برای اش

1. انفال / 40؛ حج / 78؛ آل عمران / 150. 
2. نساء / 75 و 89. 

3. بقره / 107 و 120؛ توبه / 116؛ عنكبوت / 22؛ شوری / 31. 
4. نساء / 45؛ آل عمران / 122ـ 123 )در ارتباط با جنگ بدر(. 

5. ابراهیم / 63. 
6. انفال /74؛ شوری / 8 و 46؛ نساء / 123 و 173؛ احزاب / 17 و 65؛ فتح /22؛ هود / 113. 

7. برای مثال، نك: بقره / 282 که در آن ولّی به سرپرستی کسی که توانایی مراقبت از امور مالی خود را ندارد، 
اشاره دارد؛ یا اسراء / 33 و نمل / 49، که در آنها ولّی به ارتباط خانوادگی نزدیك اشاره دارد؛ یا نساء / 33 
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انسانی خاص یا جامعة دینی استعمال نمی شوند.
ــت؛ با توجه به آنکه واژة  ــکار و واضح اس ماهیت ارتباطی و متقابل َوالیت در قرآن نیز آش
ــه تنها برای خدا، بلکهـ  به صورت جمع، یعنی اولیاـ  برای آنان که خدا را به طور  ــّی، ن ول
کامل پرستش می کنند نیز به کار می رود. طبق بیان قرآن، این »دوستان« خدا نه هراسی 

دارند و نه اندوهی1 در برابر داوری الهی. 
مشابه دیگر موارد قرآنی مانند ایمان و کفر یا جنت و نار، مفهوم َوالیت نیز در قرآن، اغلب به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنار مفهوم عداوت و دشمنی آورده شده است که این دو واژه 
نیز از جهت معنایی تشکیل دهندة دو جفت ادبی دقیقند؛ اما نه به وضوح آن دیگر موارد قرآنی.
خداوند تنها ولّی یا دوست حقیقی مؤمنان است. او می داند که چه کسانی دشمن مؤمنانند 
و اوست بهترین ولّی و ناصر مؤمنان در برابر آنان.2 مؤمنان باید اطمینان داشته باشند که 
ــتی حمایت کننده«ی خداوند، دشمنی تمام دشمنان آنان را مغلوب می سازد. در هر  »دوس
ــمن بشریت است و این دشمنی طبق بیان قرآن از زمان  ــیطان بزرگ ترین دش صورت، ش

خلقت و هبوط انسان، به مشیت الهی ایجاد شده است. 
ــیطان به ]حضرت[ آدم]ع[ هشدار  ــمنی ذاتی ش ــاپیش   در مورد خیانت و دش خداوند پیش
ــیطان  ــدار خداوند، گرفتار فریب ش ــرش حوا، به رغم هش می دهد؛ اما آنگاه که او و همس
می شوند، خداوند ]حضرت[ آدم]ع[ و حوا و شیطان را باهم از آن باغ بیرون می کند و طبق 
ــرا( می گوید: پایین روید در حالی که  ــان قرآن )در چندین مورد از گزارش این ماج بی

 3!بایكدیگر دشمن هستید
شیطان مکرراً به عنوان »دشمن آشکار« )=عدو مبین(4 بشریت معرفی می شود و به انسانها 
هشدار داده می شود که شیطان و پیروان شیطانـ  به طور تحت اللفظی »ذریه«ی شیطان 
ــّر در  ــه عنوان اولیای خود انتخاب نکنند.5 در بحث های مربوط به ماهیت بدّی و ش ـ را ب

و مریم / 5، که در سورۀ اول موال و در سورۀ دوم ولّی، به وارث های انسان اشاره دارند.
1. هود / 62. 
2. نساء / 45. 

3. بقره / 36. همچنین نك: اعراف / 24 و طه / 123. 
4. بقره / 168 و 208؛ انعام / 142؛ اعراف / 22؛ یوسف / 5؛ قصص / 15؛ یس / 60؛ زخرف / 62؛ اسراء /53. 

5. کهف / 50. 
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گفتمان قرآنی و اسالمی، اغلب، این مطلب مورد توجه است که شیطان به شکل صحیح 
آن، دشمن بشریت در نظر گرفته می شود؛ نه دشمن خود خداوند. در هر حال، طبق بیان 
قرآن، خداوند و مؤمنان در داشتن دشمن متقابل دیگر، یعنی کافران و کسانی که رسوالن 

الهی را انکار می کنند، با یکدیگر شریکند.  
بیان قرآن این است که خداوند »دشمن کافران« است؛ همان گونه که کافران دشمن اویند. 

قرآن در سورة 2، آیة 97 ـ 98 می گوید: 
بگو: کسی که دشمن جبرئیل است ]با خدا دشمن است[! چرا که او با 
رخصت خداوند )این کتاب مقدس( را بر قلب تو نازل کرده است؛ در 
حالی که ]این کتاب[ آن چه را که پیش از آن نازل شده است، تصدیق 
می کند و هدایت و بشارت است برای مؤمنان. کسی که دشمن خدا و 
فرشتگان و رسوالن او و دشمن جبرئیل و میكائیل باشد! هان! خداوند 

 .دشمن کافران خواهد بود
کافران )و منافقان( کسانی هستند که دشمنی با خدا و فرستادگان او )فرشتگان یا پیامبران( 
را ابراز می کنند و به موجب آن، خداوند هم در مقابل، دشمن آنان خواهد بود.1 در هر حال، 
ــوند2 و خداوند از مؤمنان در  ــمن مؤمنان نیز معرفی می ش کافران و منافقان به عنوان دش

برابر دشمنان آنان حمایت و آنان را یاری می کند.3 
عالوه بر آن، از مؤمنان توقع می رود که خود را از این دشمنان خدا جدا سازند و اگر الزم است 
ــتی و حمایت متقابل )=  برای خدا با آنان بجنگند. آنگاه، خداوند و مؤمنان در یک تعهد دوس
ــمن متقابل ـ که کّفارند ـ باهم متحد می شوند و اعتقاد صحیح نیازمند  َوالیت( در مقابل دش
جدایی میان دوست و دشمن است که باید به شکلی شفاف و بدون ابهام ترسیم شده باشد. 

خداوند به مؤمنان هشدار می دهد که: ای مؤمنان! دشمنان من و خود را اولیای خویش 
ــت و  ــمن مؤمن اس ــت، دش ــمن خداس قرار ندهید.4 باید توجه کرد که هرکس که دش
ارتباط های شخصی نباید بر این دشمنی سایه افکند. نمونة این مسأله ]حضرت[ ابراهیم]ع[ 

1. فصلت / 19 و 28. 
2. نساء / 101؛ منافقون / 4. 
3. اعراف / 129؛ صف / 14. 

4. ممتحنه / 1. 
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در قرآن است که برای پدرش دعا کرد، تا آنكه برای او روشن شد که پدرش دشمن 
ــت1 و آن گاه که مسأله برای او روشن شد، به طور قطعی از وی جدا گشت و از  خداس

او بیزاری جست )تبّرأ(. 
ــم در مباحثات خوارج  ــتین و ه ــیعة نخس همان گونه که خواهیم دید، هم در مباحثات ش
ــتین، مفهوم بیزاری )= تبّرء یا برائت( مانند دشمنی، از نظر ادبی در کنار َوالیت قرار  نخس
می گیرد. ماهیت متقابل َوالیت میان خدا و مؤمنان دارای این مفهوم است که خداوند در 
ــترك خود و مؤمنان، حامی آنان خواهد بود و بلکه دارای این مفهوم  ــمنان مش مقابل دش
نیز هست که مؤمنان نیز باید از نظر نظامی یا حداقل از لحاظ اجتماعی، خود را در مقابل 
ــمنان خدا قرار دهند. از این طریق، اعتقاد صحیح و َوالیت خداوند، برای ارتباط میان  دش
ــفاف تر برای مفهوم جامعة مقدسی که هم در ایمان و هم در حمایت  ــانها و به طور ش انس

متقابل دنیوی، متحد شده اند، به شکلی ناگسستنی پیوند می یابند. 
قرآن توضیح می دهد که مؤمنان هیچ ولیّ ای جز »خدا و مؤمنان« ندارند2 و در موارد متعدد 
ــح دهند و از آنان اولیایی  ــدار می دهد که نباید کافران را بر مؤمنان ترجی ــه مؤمنان هش ب
ــتند.4 بنابراین،  برای خود اتخاذ کنند3 و کافران و بدکاران )= ظالمون( اولیای یکدیگر هس
َوالیت با یک اصل کلی تر پیوند دارد که براساس آن، شدیدترین وفاداری اجتماعی انسان 
باید نسبت به اعضای جامعة ایمانی اش باشد و بالعکس، رابطه های اجتماعی انسان دارای 

مفاهیمی برای هویت دینی او است. 
همچنین قرآن به مؤمنان می گوید که یهودیان و مسیحیان را اولیای خویش قرار ندهند؛ 
زیرا آنان اولیای یکدیگرند و اگر کسی از شما، آنان را اولیای خویش قرار دهد، از آنان 
ــت )منهم(.5 در هر حال، این بدین معنا نیست که یهودیان و مسیحیان با »کافران«  اس
ـ که از مؤمنان انتظار می رود از ارتباط َوالیت با آنان اجتناب کنند ـ ارتباط دارند؛ چرا که 
قرآن در زمینه ها و فضاهای مشابه دیگر، تمایزی آشکار میان این دو گروه قرار می دهد. 

1. توبه / 114. 
2. مائده / 55. 

3. آل عمران / 28؛ نساء / 139 و 144. 
4. انفال / 73؛ جاثیه / 19. 

5. مائده / 51. 
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برای مثال، قرآن پس از عبارتی که نقل کرده ایم، به مؤمنان دستور می دهد که نباید اهل 
کتاب ـ که اسالم را تحقیر می کنند ـ و نیز کفار را به عنوان اولیای خویش انتخاب کنند1 
ــیحیان، به دلیل اینکه کافران را  ــپس در همین سوره ]از قرآن[، خود یهودیان و مس و س

اولیای خویش قرار داده اند، مورد نکوهش قرار می گیرند.2 
ــة تأسیس جامعه بر اساس باور دینی، نه بر اساس روابط قبیله ای یا نََسبی،  پیدایش اندیش
ــتین جامعة  ــت که می توان آن را دقیقاً در قرآن و به طور واضح تر در نخس موضوعی اس
اسالمی؛ به ویژه در بارز ترین حالت آن، در ابتدای تشکیل چنین جامعه ای در مدینه، یافت. 
با آنکه الزامات روابط قبیله ای، برای بیش از یک قرن پس از رحلت ]حضرت[ محمد]ص[ 
بر سیاست عرب حکمفرما بود و مفاهیم قدرتمند وفاداری به خاندان، ]همچنان[ به عنوان 
اساس معیارهای اجتماعی اسالمی باقی ماند. این اندیشه، حداقل به طور موقت، در موقعیت 
ــالمی اولیه پدیدار شد که اساس الزامی ترین وفاداری های اجتماعی  شگفت آور جامعة اس

انسان را اعتقاد مذهبی عمومی تعیین می کند. 
 قرآن به این مؤمنان نخستینـ  که بسیاری از آنان وقتی به مدینه مهاجرت کردند، مجبور 
شدند خانواده های خود را ترك و رها کنند ـ هشدار می دهد که حتی پدران و برادران خود 

را در صورتی که کفر را بر ایمان ترجیح دادند، نباید به عنوان اولیای خویش برگزینند.3 
پیامبر]ص[ نیز در دومین پیمانی که با هیأت  نمایندگان  یثرب، پیش از مهاجرت به آن جا 
منعقد کرد )بیعة الحرب(، اندیشة وفاداری بر اساس برادری دینی، نه ارتباط خونی و نسبی 
را تقویت کرد. یکی از اعضای هیأت  نمایندگان  یثرب از این نگران بود که اگر برای پیوستن 
به جامعة دینی پیامبر]ص[، روابطشان را با یهودیان شهرشان قطع کنند، ممکن است بعدها 
که همکیشان مّکی آنان )مسلمانان مکه( در نهضت خویش پیروز شدند، با هموطنان مّکی 

خود )کفار مکه( به توافق برسند و آنان )اهل یثرب( را رها کنند. 
در هر صورت، ]حضرت[ محمد]ص[ به آنان اطمینان مجدد داد و فرمود: »من از شمایم 

1. مائده / 57. 
2. مائده / 81. 

3. توبه / 23. قرآن هشدار می دهد که حتی همسر و فرزندان انسان می توانند دشمن )عدو( او باشند، احتماالً تا 
جایی که انسان را از انجام وظایفش در برابر خداوند غافل می کنند )تغابن / 14(. 
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ــما از منید. من با کسی که با شما در جنگ است، در جنگ هستم و با کسی که  و ش
با شما در صلح است، در صلحم«1. در حالی که در این جا به طور واضح به واژة َوالیت 
اشاره نشده است، عبارت: »من از شمایم و شما از منید«، یادآور این عبارت قرآنی است که 
هرکس که یکی از افراد دین های دیگر را به عنوان اولیای خویش برگزیند، »از آن هاست«. 
ـ ی و واژه های هم ریشة آن، اغلب با  ـ ل  همان گونه که پیش از این اشاره کردیم، ریشة و 
ــة وراثت و ارتباطی که شامل وراثت است، در ارتباطند. در قرآن نیز مشتق های این  اندیش

ریشه در همین معنا استعمال می شوند.
ــت می کند که به او  ــورة 19، آیة 5، زکریای پیامبر]ع[ از خداوند درخواس برای مثال، در س

ولیّ ای بدهد که از او ارث برد و میراث او را از سایر خاندانش حفظ کند.
ــنتی  ــت به نظر آید که مفهوم َوالیت به عنوان میراث ـ که به طور س با آن که ممکن اس
براساس ارتباط های خانوادگی بود ـ از مفهوم روابط اجتماعی که منحصراً براساس اعتقاد 
ــد، دو معنای َوالیت، باهم در آیه ای فوق العاده در اواخر سورة  رایج بود، کاماًل متفاوت باش

هشتم قرآن به کار رفته است. در این آیه می خوانیم: 
ــش را ترك کردند و با اموال و  ــان که ایمان آوردند و وطن خوی آن
جانهای خود در راه خدا جهاد کردند )یعنی مهاجران( و آنان که ایشان 
را پناه دادند و به ایشان کمك کردند )یعنی انصار(، اینان اولیا یكدیگرند. 
و آنان که ایمان آوردند؛ اما مهاجرت نكردند، شما هیچ وظیفۀ َوالیتی 
ــبت به آنان ندارید تا آن زمان که مهاجرت کنند؛ اما اگر در زمینۀ  نس
دین از شما تقاضای کمك کردند، بر شماست که به آنان کمك کنید؛ 
مگر ]تقاضای کمك[ علیه گروهی که بین شما و آنان پیمان بسته شده 

 2.است. خداوند بر آنچه را که انجام می دهید، بیناست
این آیه به وضوح، دستور می دهد که میان مهاجران مّکی و انصار مدنی ـ که آنان را پناه 
دادند و به آنان کمک کردند ـ ارتباط َوالیت وجود داشته باشد. اما این ارتباط دقیقًا شامل 

چیست؟ 

1. ابن هشام، السیرة النبویة، 85/2. 
2. انفال / 72. 
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ــان می دهد که َوالیت در اینجا، شامل وظیفة حمایت و کمک  نگاهی گذرا به این آیه نش
ــت؛ چرا که این موارد نشان  ــیب و تهدیدهای بیرونی اس و محافظت یکدیگر در برابر آس
دهندة عوامل ارتباط میان مهاجران و انصار است که در بیعةاحلربـ  که پیش از این در 

مورد آن بحث شد ـ میان مسلمانان مکه و یثرب برقرار شد.
ــاره می کندـ  را  ــیری، رابطة »َوالیت«ـ  که این آیه بدان اش با آنکه برخی از احادیث تفس
ــیری بیانگر  ــتر احادیث تفس به کمک و حمایت متقابل )= نصرت( مربوط می دانند1، بیش
آنند که این آیه وراثت دوطرفه را میان مهاجران و انصار برقرار کرد2 و بسیاری از احادیث 
تفسیری، این آیه را با رویداد مشهور »برادری« )اخوت( میان دو این گروه ـ که به فاصلة 

اندکی پس از استقرار مهاجران در مدینه اتفاق افتاد ـ مربوط می دانند.3
در این رویداد، ]حضرت[ محمد]ص[ میان هر مهاجر و یکی از انصار مدینه رابطة برادری 
ــای آن بود که تا  ــامل وراثت دوطرفه بود و به معن ــرد؛ ارتباطی که به وضوح ش ــاد ک ایج
اندازه ای پاداش مهاجران و جبران از دست دادن نزدیکان خانوادگی شان در مکه است. این 
]رابطه ی[ َوالیت میان کسانی که »برادر شدند« به معنای آن بود که هرکدام از آنان ]که با 
یکدیگر برادر شدند[، به همان اندازه که به یکی از وابستگان نسبی یا قبیله ای خود نزدیک 
و نسبت به او موظف به انجام برخی وظایف بود، به دیگری ]که با او برادر شده[ نزدیک و 
نسبت به او مؤظف به انجام برخی وظایف خواهد بود. این َوالیت به ایجاد تعهدهای اتحاد 
ــتگی واقعی میان این دو گروه در داخل جامعة اسالمی نوپا و در حال رشد، کمک  و پیوس
می کرد. این مسأله، همان گونه که در یکی از حدیث های تفسیری بیان شده، نوع جدیدی 
از َوالیت، یعنی »َوالية في الدین« را میان دو گروه و در درون تمامی جامعه به وجود آورد.4 
شاید در اینجا چیزی با ارزش تر از این نیست که پیامبر]ص[ در این رویداد، به خصوص خود 

1. طبری، جامع البیان، 70/10. 
2. همو، 66/10ـ 70؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، 434/2ـ 435. 

3. طبری، جامع البیان، 10 /70، ح12696؛ و ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، 2 / به ویژه ص434. 
4. طبری، جامع البیان، 10 /67ـ 68. 
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و خاندانش را از این »برادر شدن« مستثنا کرد؛ زیرا همان طور که یکی از زندگی نامه نگار های 
ــک از انصار را به جای دیگری به عنوان  ــت، »اگر پیامبر]ص[ هر ی معاصر بیان کرده اس
برادر خود انتخاب می کرد، این مسأله برای او بسیار ناصحیح و غیرعادالنه بود«.1 بنابراین، 
پیامبر]ص[ ]حضرت[ علی]ع[ را برادر خویش ـ و عمویش حمزه را برادر فرزندخوانده اش، 
ــکل  ــن را میان او و ]حضرت[ علی]ع[ به ش ــأله، َوالية في الدی ــرار داد. این مس ــدـ  ق  زی
مؤثری برقرار می کرد و این ]همان[ چیزی است که در فصل بعد بیشتر در مورد آن بحث 

خواهیم کرد.
ــان برقرار ــبی آن ــان نس ــان مهاجران و انصار، به جای خویش ــة وراثت که می ــن رابط  ای

ــامل  ــن جامعه به مدینه مهاجرت نکردند، ش ــتن به ای ــی را که برای پیوس ــد و مؤمنان  ش
 نمی شد، با فتح مکه در سال هشتم هجرت لغو گردید. آیه ای را که رسما این قرار را نسخ
ــاهده کرد که ــورة 8، آیة 74ـ  75( مش ــوره )س   کرد، می توان در چند آیة بعد در همین س

ــتند؛ اما  ــالم جهاد کرده اند«، از»یکدیگر هس ــی که باهم برای اس ــق آن، »برادرهای  طب
وابستگی های نسبی )أولو األرحام( شامل وظایفی دوطرفه است که از وابستگی های دینی 

بزرگ تر است«. 
ــرانجام بسیاری از ساکنان شبه جزیرة عربی  در هر صورت، با تغییر آیین قریش مکه و س
]از بت پرستی[ به آیین اسالم، ]تقابل و[ رقابت میان این دو وفاداری از میان برداشته شد. 
ــة وابسته به آن، به  ــتعمال قرآنی َوالیت و واژه های هم ریش از این رو، می توان دید که اس
ــته ای از اندیشه های مشتمل بر وابستگی های نزدیک متنوع مربوط  مجموعة به هم پیوس

می شود که در بر دارندة حمایت، وفاداری و وراثت دو طرفه است. 
ــانی که  ــت به میثاق وفاداری و اعتماد میان خداوند و کس مفهوم قرآنی َوالیت، مربوط اس
به او ایمان دارند و نیز میان تمام کسانی که در ایمان به دینی که خدا فرستاد، باهم متحد 
ــیحیان و چه یهودیان( یا میان تمام کسانی که در عدم  ــده اند )چه مسلمانان و چه مس ش
ــده اند )مانند کفار(. به همین صورت، َوالیت  ــتاد، باهم متحد ش پذیرش دینی که خدا فرس
ــتگی به جامعة  ــت که پیوندی عمیق میان ایمان به خدا و وفاداری یا وابس اصطالحی اس

دینی انسان، برقرار می کند. 

1. Lings, Martin. Muhammad: his life based on the earliest sources, p. 128.
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َوالیت، کاریزما1 و جامعۀ معنوی در تصوف و تشیع 
ــن است که َوالیت، با مفاهیم برادری دینی و جامعة معنوی  ــابق، روش با توجه به بحث س
در فضای قرآنی و احادیث نبوی آن، مرتبط است. با توجه به آنکه قرآن مؤمنان را تشویق 
ــکار« خود بدانند، َوالیت  ــمن آش ــیطان را »دش می کند که خدا را »ولّی« اصلی خود و ش
ــتن رفتاری صادقانه به خدا و در راه او و علیه اغوای  ــتاِر داش در مفهوم قرآنی آن، خواس
ــتین و  ــت و از این رو، ]مفهوم َوالیت،[ وفاداری راس ــیطان و حامیان اوس فریب کارانة ش

صادقانه به خدا را با وفاداری مستحکم به جامعة مؤمنان پیوند می دهد. 
ــن ارتباط ـ همان گونه در مورد آن بحث خواهیم کرد ـ در ارتباط میان اعتقاد و َوالیت  ای
ــیعی، نقش مهمی را ایفا می کند. اما مفهوم تمام این چیزهایی که با مفهوم  در گفتمان ش

کاریزما یا یک جامعة کاریزماتیک پیوند داده شدند چیست؟ 
در گفتمان مربوط به مطالعات دینی، یک رهبر کاریزماتیک ممکن است به معنای فردی 
ــد که پیروانش بر این اعتقادند که او برای برخورداری از ویژگی و امتیاز ارتباط با خدا  باش
برگزیده شده است. این درك اغلب براساس قدرت ها یا برتری هایی منحصر به فرد و قابل 
مشاهده است و چنین در نظر می گیرند که آن شخص به واسطة این ارتباط ممتاز، دارای 

چنین قدرت ها یا برتری هاست.
به نظر می آید که کاریزما نه تنها جذب کنندة پیروان، بلکه پرتوافکن نیز هست؛ تا جایی که 
ممکن است پیروان، از کاریزمای رهبر خود بهره مند و در برخی موارد، به واسطة پیوندشان 
با او، دارای نوعی از کاریزما می شوند که برگرفته از اوست. ]در این خصوص می توان[ به 
ــت و شفادادن،  ــیح]ع[ که قدرت های اعجازآمیز او در گذش موقعیت الگووار ]حضرت[ مس

حتی در طول دوران زندگی خود او به حواریانش منتقل گردید، توجه کرد. 
ــکل مشابه، می توان گفت که جامعة کاریزماتیک، یعنی جامعه ای که اعضای آن به  به ش
صورت فردی یا جمعی و یا هم فردی و هم جمعی، منتخب و دارای ویژگی و امتیاز ارتباط 

 1. »کاریزما«ـ   همان گونه که داکیك تعریف آن را در مقدمۀ این کتاب به نقل از ماکس وبر، جامعه شناس معروف 
غربی، بیان کرده استـ   عبارت است از خصوصیتی معین از شخصیتی منحصر به فرد، به دلیل آنچه که او را 
از مردم معمولی جدا و متمایز می کند و به دلیل آنكه خصوصیاتی فوق طبیعی و فوق بشری یا حداقل ویژه و 
استثنایی بدو اعطا شده است. » کاریزماتیك« بودن، خصوصیت هر چیزی است که بر اساس اعتقاد به رهبری 

شخصی که دارای کاریزما است، بنا شود. مترجم
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ــه، در خصوصیات و قدرت هایی  ــتند و »نزدیکی« و جایگاه برگزیدة آن جامع ــا خدا هس ب
منعکس می شود که اعتقاد بر آن است که تنها اعضای آن جامعه، به واسطة عضویتشان 
ــن به عکس، ممکن  ــوند. همچنی ــه، دارای آن خصوصیات و قدرت ها می ش در آن جامع
ــد که از قبل و یا به طور ذاتی دارای این  ــت عضویت آنان در جامعه در نتیجة آن باش اس

خصوصیات و قدرت ها بوده اند. 
ممکن است کاریزمای یک جامعة ویژه، کاریزمایی برگرفته شده از رهبر به رسمیت شناخته 
 شدة کاریزماتیک باشد. در غیر این صورت، اساساً ممکن است این کاریزما، قطع نظر از رهبرِی 

به رسمیت شناخته شده، در افردای که اعضای جامعه اند یا در جمع جامعه مستقر باشد. 
ــا توجه به آن که  ــکل از کاریزما را می توان یافت؛ زیرا ب ــای هر دو ش ــیعه، مؤلفه ه در ش
ــتگی آنان به شخصیت معنوی  ــیعیان به شکلی ناگسستنی، با پیوس امتیازهای معنوی ش
ــدن شیعیان به رهبری  ــت، اغلب چنین در نظر می گیرند که جذب ش امام گره خورده اس
ــت، نتیجة شایستگی و برتری معنوی ذاتی فرد شیعه است که او را از  امام، در وهلة نخس
اجتماع بزرگ تر مسلمانان جدا می کند. ]اصطالح[ »اولیا« را می توان هم به امامان و هم 
به پیروان آنان نسبت داد و همان گونه که در فصل هشتم ]این کتاب[ نشان خواهیم داد، 
برتری های معنوی آنان به شکلی واضح به یکدیگر مرتبط است و در اندیشة َوالیت ـ که 

گاه بسیار پیچیده است ـ ریشه دارد. 
با توجه به آنکه براساس برخی از احادیث شیعی، مفاهیم باطنی تری از َوالیت، به جایگاه 
ــی مفاهیم مشابه َوالیت ـ که  ــت، مطالعه و بررس معنوی امامان و پیروان آنان مربوط اس
ــالمی مربوط است ـ به  به رهبری معنوی و جامعة معنوی در فضای تصوف یا عرفان اس
صورت خالصه مفید خواهد بود. هم دانشمندان تشیع و هم دانشمندان تصوف، به نزدیکی 
تشیع و تصوف ]به یکدیگر[ اشاره کرده اند و در رابطه با موضوع هایی چون َوالیت، کاریزما 

و جامعة معنوی، مشابهت جزء به جزء میان هر دو گروه مشهود است.  
همان طور که اصطالح های ولّی و اولیا در تشیع می تواند هم برای امام و هم برای پیروان 
ــایخ صوفی و هم به  ــه کار رود، در تصوف نیز این اصطالح ها می تواند هم به مش ــام ب ام
صوفی های پیرو و مرید اشاره داشته باشد. رّد پایی که نشان دهندة کاربرد تخصصی این 
اصطالح در نوشته های مربوط به تصوف است را می توان دست کم در قرن سوم، در نوشتة 



224
13

92
ار 

 به
مـ  

 نه
اره

شم
یـ  

وه
 پژ

مت
اما

مه 
لنا

صـ
ف

حاکم ترمذی صوفی یافت. هرچند، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این اصطالح در 
ــتة اعتقادی روشمند و اصولی در این  ــمندان صوفی پیش از این زمان که نوش میان اندیش

موضوع از خود بر جای نگذاردند نیز، استعمال می شد.1 
شاید این مسأله وقتی جالب تر باشد که مالحظه می کنیم که هشت امام نخستین شیعیان 
امامیه )]که[ آخرین آنان در اوایل قرن سوم از دنیا رفت(، در بسیاری از سلسله های اولیای 
امور صوفی )جمع آن: سالسل( وجود دارند و تمام این هشت نفر در دودمان معنوی خود، 
دارای پیوند های مهم یا حتی محوری بوده اند.2 با آنکه به نظر می آید این پیوند مستقیم، 
میان اقتدار در تشیع و تصوف، پس از امام هشتم، علی ]بن موسی[ الرضا]ع[ شکسته شده 
ــوم، خصومت هایی میان شخصیت های شیعی و صوفی  ــد و در واقع بعدها در قرن س باش
ظاهر شده باشد، ]اما[ تشیع و تصوف در طول تاریخ اسالم، در امتداد مسیرهایی که با هم 

اشتراك داشتند، به راه خود ادامه دادند. 

1. Radke, Bernard. The Concept of Sainthood, p. 8.
2. باید به این نكته اساسی توّجه داشت – همان طور که نویسنده مقاله هم متذّکر می شود – بین تشیّع و تصّوف 

عالوه بر برخی شباهت ها، تفاوت  های مهمی نیز وجود دارد.
ــیّع و تصّوف در برخی از آموزه ها  ــاره می کنیم که بین تش تنها در این بخش، به طور خالصه به این نكته اش
ــم می خورد. از جمله در همین بحث والیت، بین این دو گروه از جهت مفاهیم  ــباهت های زیادی به چش ش
اعتقادی قرابت هایی وجود دارد بدین معنی که بسیاری از آموزه های مربوط به شأن امام در شیعه با آموزه های 
مشابه دربارۀ قطب و ولّی در صوفیه شبیه است. صوفیه بسیاری از ویژگی ها و خصائصی را که در والیت شیعه 
دربارۀ مقام امامت وارد شده است  نسبت به اقطاب و اولیای خویش قائلند. اّما نكته مهم این است که با وجود 
این شباهت های معنوی، از جهت مصداقی بین اولیا در این دو گروه تفاوت وجود دارد. در دیدگاه شیعه امامان 
ــّخصند که همگی از سوی خدا منصوب شده اند. ولی چنین انحصاری در بین مشایخ  منحصر در 12 فرد مش
صوفیه وجود ندارد. همچنین هیچ قیدی دربارۀ اینكه این مشایخ از نسل امیرالمؤمنین و فاطمه زهراـ   سالم 

اهلل علیهماـ   باشند وجود ندارد. شاید این شعر مولوی که:
تا قیــــامت آزمـایـش الزم اسـت پس به هر دوری ولیّی قائم است   
خواه از نسل عمر خواه از علی است پس امام حـّی قائم آن ولی است    

بر همین مطلب داللت دارد.
البته صوفیه برخی از امامان شیعه را در سلسله اولیای خود وارد نموده و آنها را از مشایخ خود شمرده اند. اّما به 
این جهت نیز باید توّجه داشت که درج امامان شیعه در سلسله مشایخ و اولیای صوفیان، تنها اّدعایی است که 
 bاز سوی آنها مطرح می شود و ما هیچ شاهد قابل قبولی در متون معتبر دینی مبتنی بر ارتباط امامان شیعه
با این گروه نداریم. عالوه بر آن، حتی تعلیمات عرفانی و اخالقی امامان شیعه با آموزه های معرفتی و سلوکی 
این فرقه تفاوت جّدی دارد. از این رو چنین اّدعاهای بدون شاهدی را نمی توان دارای ارزش علمی دانست 

و تلّقی به قبول نمود. مترجم.
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این مسأله در مؤلفه های عقالنی و باطنی اندیشة شیعی اسماعیلی در برخی از اندیشمندان 
شیعی ایران پیش از صفویه، مانند حیدر آملی کامال روشن است و پربارترین آن در تلفیق 
ــیعی است که با استقرار حکومت پادشاهی صفوی در ایران در قرن  و اختالط صوفی ـ ش
ــدن مکتب »تئوسوفی«1  ــاهد پدیدار ش دهم هجری به وجود آمد. در این آخرین دوره، ش
ــتیم که نوعی از فلسفة عرفانی شیعی است که به جهت تمایز دیدگاه عقالنی  ــیعی هس ش
ــتر عوامانه، مبتنی بر وجد و ابتهاج و اغلب باطنی گری مخالف  متعالی آن از آنچه که بیش
ــد، اغلب با عنوان  ــکوفا ش ــت که آن هم در این دوره ش با اصول اخالقی صوفیانه ای اس

»عرفان« از آن یاد می شود. 

َوالیت و باطنی گری
ــه مشترکند که پیام ظاهری یا تحت اللفظی قرآن، به همان  ــیع و تصوف در این اندیش تش
ــامل تمام میراث و تعالیم معنوی پیامبر]ص[ نمی شود؛ در  صورت که پیامبر]ص[ آورد، ش
حالی که دیدگاه غیرعرفانی سنی به صورت تاریخی، تا اندازه ای از این اندیشه نفرت دارد. 
تسنن رسمی، به طور جدی و تساوی گرایانه بر این مسأله تأکید دارد که ماهیت پیام معنوی 
ــترس است و نیز آن حضرت این پیام را به شکل  ]حضرت[ محمد]ص[ واضح و قابل دس

آزاد و آشکار و عمومی، به جامعة خود رساند.2
ــیعیان و هم صوفی ها بر این باورند که ]حضرت[ محمد]ص[ تعالیم  در هر صورت، هم ش
درونی و باطنی ای آورد که همة پیروانش مورد نظر چنین تعالیمی نبودند؛ و در واقع، برای 
ــل تحمل نبود؛ از این رو، این تعالیم را منحصراً به اصحاب برگزیدة نزدیک خود  ــه قاب هم
ــتر صوفی ها،  ــیعیان و هم برای بیش ــت. ]حضرت[ علی بن ابی طالب]ع[ هم برای ش آموخ
شخصیتی اصلی یا یکی از شخصیت های اصلی است که این تعالیم باطنی، از پیامبر]ص[ 
به او انتقال یافت و در هر دو سنت، می توان با عنوان »َوالیت« )یا »ِوالیت«(، به اشراف 

او و جانشینان معنوی اش بر این علم باطنی اشاره کرد. 

Theosophy .1 )تئوسوفی(: فلسفۀ دینی مبتنی بر باطنی گری و تأمل. مترجم
ــان بود و در این خصوص همه باهم مساوی و در یك  ــطح تعالیم پیامبر برای همه یكس 2. یعنی این اعتقاد که س

سطحند. مترجم 
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هم در تصوف و هم در تشیع، اغلب از اصطالح َوالیت در ارتباط با رسالت یا نبوت بحث 
می شود. رسالت یا نبوت به مأموریت خاص پیامبر در اعالن عمومی وحی ظاهری و َوالیت 
به قابلیت خاص امامان شیعه یا اولیای باطنی صوفی ها در رساندن و توضیح دادن معنای 
ــاره دارد.1 این دو منصب معنوی مکمل یکدیگر هستند؛ اما با  باطنی آن وحی ظاهری اش
آرایش و نظام رئیسی و مرئوسی؛ زیرا از آنجا که رساندن معنای باطنی وحی، بیانگر تکمیل 
ــرای تعالیم ظاهری و هم برای تعالیم باطنی،  ــت، نبوت هم ب مأموریت ظاهری پیامبر اس
ــی خواهد بود و از این رو، اقتدار و اعتبار هر ولّی، به اقتدار و  ــانی2 اصلی و اساس منبع انس

اعتبار پیامبر )رسول یا نبی( وابسته است. 
ــیعیان و هم صوفیان برای تأویل یا تفسیر باطنی پیام  در ضمن، اهمیت معنوی که هم ش
ــاس را بر جای می گذارد که آنان َوالیت را به عنوان یک  ــالمی قائلند، گه گاه این احس اس
جایگاه باالتر و شریف تر از نبوت در نظر گرفته اند و در حقیقت، می توان عباراتی را هم در 
ــت که امامان و  ــیع و هم در متون تصوف یافت که به نظر می آید بیانگر آن اس متون تش
مشایخ صوفی به ترتیب، از پیامبران پیش از اسالم برترند.3 بنابراین، هم نویسندگان شیعی 
و هم نویسندگان صوفی در پاسخ به منتقدان بیرونی شان و نیز شاید در پاسخ به هواخواهان 
بسیار مشتاق خود، گه گاه احساس ضرورت کردند که از ]وجود[ سلسه مراتب، میان پیامبران 
و اولیا به صراحت دفاع و اسلوب سازی نظری و تئوریک این سلسله مراتب را عرضه کنند.4

1. نك: 
Amir-Moezzi, “Notes a Propos de la Walaya Imamite,” p. 729.

2. انسانی یعنی پیامبر که یك انسان است، منبع این تعالیم ظاهری و باطنی است و این تعالیم از او به امام می رسد. 
مترجم

3. برخی از احادیث شیعی بر این مطلب اشاره دارند که امامان از برخی از جهات نسبت به پیامبران پیش از اسالم 
ــی آنان به علم الهی. نك: کافی،  برتر یا در برخی از جهات با آنان برابرند؛ به خصوص در ارتباط با دسترس
229/1ـ 230 و 256 و 277ـ 283. در احادیث صوفی ممكن است نوشته های روزبهان بقلی را مالحظه کنیم 
که دیدگاههای او برخی اوقات به این مطلب اشاره دارد که او جایگاه معنوی ای قابل مقایسه با پیامبران پیش 
ــته )نك: The Unveiling of Secrets, trans. C. Ernst, pp. 18, 20–21, 32, 92( و یا  ــالم داش از اس
در برخی طریقه ها بر آنان تفوق یافته است )نك: pp. 50–51, 98(. ابن عربی نیز ویژگیهایی را که نزدیك به 
جایگاه نبوت است به خود نسبت داد. این جایگاه مشتمل بر این ادعای اوست که برخی از نوشته هایش مانند 
فصوص الحكم، الهام شدۀ الهی بود؛ با آنكه او نیز به طور آشكار انكار کرد که یك پیامبر است )نك. به این 
 Chodkiewicz, Seal of :)جـمۀ چادکیوئیكز دو ادعای ظاهراً متناقض در یك عبارت از فصوص الحكم )�ت

)the Saints, p. 50
4. نك. برخی از احادیث شیعی که بر اساس آنها امامان از نظر رتبه پایین تر از پیامبران و رسوالنند؛ زیرا آنان پیام 
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ــی و علم  ــن بیان کردیم که َوالیت به عنوان میراث معنوی، از نظر لغت شناس ــش از ای پی
اشتقاق، با رابطه های وراثت مرتبط است و این مفهوم در کاربرد قرآنی َوالیت حائز اهمیت 
است. َوالیت، هم در تشیع و هم در تصوف، با مفهوم معنوی شدة وراثت مرتبط است که 

هم شامل رهبری و هم شامل تمام اعضای مربوط به این َوالیت است. 
ــبت به امامانشان ـ که مهم تر از هر چیز،  ــة میراث معنوی در دیدگاه های شیعه نس اندیش
ــتند – اندیشه ای اساسی و بنیادی است. در  نوادگان پیامبر]ص[ و ]حضرت[ علی]ع[ هس
ــته های امامیه، امامان به وضوح، نه تنها به عنوان وارثان پیامبر]ص[؛ بلکه به عنوان  نوش

وارثان تمام پیامبران شناخته شده اند. 
ــلوب، اغلب از امامان به عنوان اوصیا )جمع »وصی«( نیز یاد شده است و طبق  در این اس
ــه نبوت را به ارث  ــیاری از چیزهای مقدس مربوط ب ــیعی، امامان بس برخی از احادیث ش
ــین نازل شد تا زره و سالح های ]حضرت[  برده اند؛ از وحی های اصلی که بر پیامبران پیش

محمد]ص[ و صندوق عهد )تابوت( و الواح ]حضرت[ موسی]ع[1.
با توجه به احادیث فراوانی که بیانگر آنند که امامان وارث تمام دانش ]حضرت[ محمد]ص[ 
ــهوری که مکرراً در احادیث شیعة امامیه  ــین اند، به نظر می آید حدیث مش و پیامبران پیش
ــت. در  ــت که علما وارثان پیامبرانند،2 در کامل ترین صورت، به امامان مربوط اس آمده اس
هر صورت، مهم این است که به خاطر داشت این وراثت، کامال وراثت نَسبی نیست؛ زیرا 
تمام کسانی که ذریة پیامبر]ص[ یا ]حضرت[ علی]ع[اند، در این وراثت سهیم نیستند. بلکه 
مؤلفه ای مبتنی بر تشریفاتی خاص نیز در آن دخالت دارد؛ زیرا تنها آن ذریه از پیامبر]ص[ 
که با اعالن رسمی صریح و بدون ابهام امام قبلی و بالفصل خود به عنوان امام و جانشین 

تعیین شده اند، وارثان این علم و اشیاء مقدس هستند. 

ــنوند؛ بدون آنكه پیام رسان را ببینند )کافی، 228/1ـ 230(. همچنین نك: کافی، 324/1ـ  الهی را تنها می ش
325 که در آن جایگاه نبوت به وضوح از امامان نفی شده است. احادیث صوفی نیز جایگاه معنوی پیامبران 
را از جایگاه اولیاء متمایز کردند؛ با ذکر تفاوتهایی چون تفاوت میان معجزات پیامبران و کرامات اولیاء. حتی 
]روزبهان[ بقلی در یادداشت استداللی خود به این تفاوت ها اشاره می کند )صص87ـ 88(. ابن عربی در نوشتۀ 
خودـ   که تئوریك تر استـ   َوالیت را از نظر معنوی باالتر از نبوت می داند؛ اما عالوه بر آن ادعا می کند که 
تمام پیامبران اولیاء هستند و عالوه بر داشتن امتیاز بیشتر که نبوت است، در این واالترین جایگاه نیز با اولیاء 

.)Chodkiewicz, Seal of the Saints, pp. 50–55 :شریكند )نك
1. کلینی، کافی، 1 /288ـ 294. 

2. همان، 1 / 79ـ 80، ح2.
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 در تصوف نیز اصطالح اولیا با اندیشة وراثت معنوی مربوط است. این وراثت یا ممکن است 
ــانی که به عنوان جویندگان میراث باطنی پیامبر]ص[، ملتزم طریقت صوفیه  به تمام کس
شده اند و یا ممکن است به شکل انحصاری تر، به مشایخ و اولیایی مربوط باشد که اقتدار 
معنوی شان بر این سنت باطنی، از مشایخ پیشین که به ]حضرت[ علی]ع[ و سپس به خود 
]حضرت[ محمد]ع[ می رسند، به آنان منتقل شده است. در هر صورت، برای صوفیان، این 

اندیشة وراثت معنوی از نظر ماهیت، کاماًل مبتنی بر سیر و سلوك است. 
با آنکه برادری های صوفیانه ای وجود داشته است که در آنها، عضویت و رهبریت سلسله، 
حتی در نسلها، به خاندانهای خاصی پیوند زده شده است، این انتقال به شکل ایده آل، خود 
ــد؛ بلکه از طریق عمل آگاهانة انتقال معنوی اتفاق می افتد و مانند  به خود به ارث نمی رس
مورد مشابه آن در مورد امامان شیعه، برخی اوقات، انتقال اقتدار معنوی از یک شیخ صوفی 
به جانشین یا جانشینان او شامل انتقال سمبلیک چیزهایی است که مفهوم مقدس به آنها 
ــایخ صوفی را  ــتـ   به خصوص چیزهایی مانند لباس. ابن عربی اولیا یا مش ــده اس داده ش
وارثان معنوی حقیقی پیامبران می داند؛ حتی تا آنجا که همان گونه که ]حضرت[ محمد]ص[ 

»ختم االنبیاء« بود، خود را »ختم االولیاء« می داند.
ــت رابطه ای  ــان، َوالی ــاط با صوفی ــیعیان و هم در ارتب ــا ش ــم در ارتباط ب ــن ه  همچنی
ــیعیان، این وراثت خاص، به  ــا مفاهیم وراثت معنوی دارد؛ با آنکه در ارتباط با ش ــق ب عمی
ــل ]حضرت[  ــبی برگزیدة ]حضرت[ محمد]ص[ که از نس ــرت[ علی]ع[ و ذریة نََس ]حض
ــن وراثت خاص، به  ــا صوفیان، ای ــود؛ در حالی که در ارتباط ب ــل می ش ــد، منتق علی]ع[ان
ــاره دارد که به سلسله های متعدد مبتنی بر سیر و سلوك ــیع تر و گسترده تر اش  میراثی وس

 منتقل می شود.
ــیعی بعدتر، یعنی عارفان شیعی دورة  ــتة عارفان ش این دو مفهوم از وراثت معنوی در نوش
ــته ترین عارف مکتب  ــیرازی که ظاهراً برجس ــوند. صدرالدین ش صفویه باهم جمع می ش
اصفهان در ایران دورة صفوی به شمار می آمد، آغازگر آنان بود. صدرالدین شیرازی استدالل 
می کند که اصطالح اولیا هم به ذریة نَسبی ]حضرت[ محمد]ص[ و هم به وارثان معنوی 
او اشاره دارد. در هر صورت، او به عنوان یک شیعة امامیه، جایگاه برجستة انحصاری برای 
امامان شیعه در نظر می گیرد و یادآور می شود که به هم رسیدن سلسلة نَسبی و معنوی ـ 
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همان گونه که در مورد امامان شیعة اثناعشری به این صورت است ـ نشان دهندة جایگاه 
معنوی ویژه و درخشانی است که طبق گفتة او، به مثابه »نور علی نور« است.1

اگر اصطالح »ولّی« در تصوف و تشیع می تواند به عنوان نوعی »وراثت معنوی« دانسته 
ــود و دانش باطنی از مفاد ضروری این وراثت در نظر گرفته می شود، می توان گفت که  ش
ــاره دارد؛ یعنی به فرایندی که از طریق آن  َوالیت به نوعی از »به عضویت در آمدن« اش
ــود و نمود پیدا می کند. اگر ماهیت دو طرفة اصطالح »ولّی«  وراثت معنوی منتقل می ش
به آن اجازه می دهد که هم به معنای مراد و مرشد ـ که اختیار و قدرت دارد مرید را وارد 
طریقت کند و عضویت او را بپذیردـ  و هم به معنای خود مریدها و سالک ها باشد، می توان 
گفت که ]اصطالح[ اولیا به شکل کاماًل خاص، به میثاق عملی و مبتنی بر سیر و سلوك 

میان آنان اشاره دارد.2
ــتر سلسله های  ــت. بیش در هر صورت، این یک کاربرد خاص صوفیانه از این اصطالح اس
ــیر و سلوك که از انتقال قدرت معنوی یا  ــتن تا اندازه ای روش مبتنی بر س صوفی به داش
ــود، مشهورند و با آن که َوالیت اصطالح  ــیخ و مرشد به مرید ناشی می ش »برکت« از ش
متعارفی برای به عضویت درآمدن عرفانی این چنین نیستـ  و اصطالح های »تشرف« یا 
»تبیُّع« بر این اصطالح ترجیح دارد، برخی از دانشمندانی که در حوزة تصوف کار می کنند، 

آن را با جنبه هایی از تجربة عرفانی که بیشتر مبتنی بر سیر و سلوکند، ارتباط داده اند. 
ــی( در  ــل چادکیوئیکز در مطالعة خود در مورد مفهوم والیت )مقام قدیس برای مثال، میش
ــتة صوفی، َوالیت اساس »تمام  ــته ابن عربی می نویسد: در اندیشة این متفکر برجس نوش
ــت؛3 و قلمرو و محدودة َوالیت در نوشتة ابن عربی  ــیر و سلوك« اس چیزهای مبتنی بر س

مسلمًا محدوده ای است مبتنی بر سیر و سلوك. 
ــگر بزرگ قرن بیستم در حوزة مطالعات تصوف و تشیع  ــمند و پژوهش هنری کربن، دانش
باطنی، برخی اوقات ترجیح می داد َوالیت را به جای »تقدس« به صورت »به عضویت در 

ــورۀ 24، آيۀ 35( که اهمیت معنوی خاصی برای مالصدرا دارد. نك: صدرالدین  ــاره به آيۀ قرآنی نور )س 1. اش
شیرازی، شرح اصول کافی، 2 /41.

2. در بحث عملكرد مبتنی بر سیر و سلوك امام، نك: 
Amir-Moezzi, “Notes a Propos de la Walaya Imamite,” p. 729.
3. Chodkiewicz, Seal of the Saints, p. 47.
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آمدن و تشرف« ترجمه کند؛ با این استدالل که مفهوم غربی »تقدس« یا »مقام قدیسی« 
نمی تواند مقصود کامل این اصطالح را برساند1.

در یک مورد، کربن این معنا را برای این اصطالح، به همان شکل که در نوشته های شیعی 
ــد، به کار برد و اولیا را به صورت »سالک های ]شیعه[« و  ــتعمال ش عرفانی حیدر آملی اس

َوالیت را به صورت عمل مبتنی بر سیر و سلوك امام ترجمه کرد.2 
سیدحسین نصر، دانشمند و پژوهشگر برجستة تصوف و تشیع و همدم فکری هنری کربن 
نیز در بحث خویش از تصوف و تشیع عرفانی، َوالیت را به صورت »initiation«3 ترجمه 

کرده است.4 
ــدة میانه نیز میان َوالیت و به عضویت در آوردن، ارتباط وجود  ــماعیلی س ــیع اس  در تش
ــماعیلیه فرایند جامع ورود به دین جدید و دستورالعمل تعلیم را که به نظر می آید  دارد. اس
ــوم بنا نهاده شده باشد، برای جذب اعضای جدید و تربیت آنان  ــت کم از اواخر قرن س دس
ــتم، اصطالح اولیا یک  ــد. در درون این سیس ــد خود، ایجاد کردن ــرای نهضت رو به رش ب
ــود که تحت تربیت اصول باطنی  ــالک های جدید ب اصطالح تخصصی برای مریدها و س

تفکر اسماعیلیه بودند.5
ــرف و به عضویت در آمدن« در  ــکال »تش به رغم وجود ارتباط میان َوالیت و برخی از اش
ــماعلیه یا شکل های عرفانی تر تشیع امامیه، شواهد کافی برای تأیید این اندیشه وجود  اس
ــمی مبتنی بر  ــیع امامیة متعارف و اصلی، میان امام و پیروان او فرایند رس ندارد که در تش
ــیر و سلوك وجود داشته باشد؛ با آنکه قطعاً اگر چنین فرایندی وجود داشت، با توجه به  س
آنکه ماهیت ارتباط شیعی، به خصوص در طول دوران زندگی خود امامان، ماهیت سیاسی 

جدال آمیز بود، احتمااًل باید حتی محرمانه تر از مورد مشابه آن در تصوف بوده باشد. 
ــلوك، به رابطة معنوی میان امام  ــیر و س ــمی مبتنی بر س در هر صورت، چنین آداب رس

1. Corbin, The Man of Light in Iranian Sufism, p. 149, n. 52.
2. Ibid., En Islam iranien: aspects spirituels et philosophiques III, pp. 196–97.

3. یعنی تشرف و به عضویت گروهی در آمدن. مترجم
4. نك:

S. H. Nasr, Ideals and Realities of Islam, p. 87, and Sufi Essays, p. 108.
5. Daftary, A Short History of the Ismailis, p. 94.
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ــابه دقیق چیزی که قطعًا در پیمان  ــده است؛ مش و حلقة درونی تر از پیروان او ضمیمه ش
معنوی رسمی که مشایخ صوفی را با مریدهای او و امام شیعه را با پیروانش پیوند می دهد، 
وجود دارد؛ زیرا آداب مبتنی بر سیر و سلوك در تصوف، معمواًل نه تنها بیان کنندة برعهده 
گرفتن رسمی مسیر معنوی )طریقت( است؛ بلکه پیمان ضمنی فرمانبرداری معنوی نسبت 

به شیخی است که ]این[ به عضویت در آوردن و تشرف را رهبری می کند. 

َوالیت، نزدیکی به خدا و تقدس
عیناً به همان صورت که در تفکر صوفی و تفکر شیعی عرفانی، فهم مادی و دنیوی از َوالیت 
به صورت وراثت یا ارتباطی که شامل وراثت است، با مفهومی معنوی و باطنی آمیخته بود، 
رابطة َوالیت با مفاهیم نزدیکی، قرب، محبت و حمایت دوطرفه، از نظر لغت شناسی، َوالیت 

را در مباحث عرفانی مربوط به رابطة انسان و خدا، مفهومی با اهمیت ساخت. 
ــه این واقعیت،  ــانها. ابن عربی ب ــت هم برای خدا و هم برای انس ــّی در قرآن نامی اس  ول
ــکل معنوی ــه عنوان بیان کنندة ش ــید و َوالیت را ب ــی و عرفانی بخش ــوم متافیزیک  مفه
ــر گرفت. کربن ــن او در نظ ــدا و پیروان مؤم ــر( میان خ ــت دوطرفه )= نص ــدة حمای   ش

ــت داشتن و برگزیدن خدا«    نیز در زمینه ها و فضاهایی خاص، َوالیت را به صورت »دوس
ــخص  ــورت »نزدیکی معنوی« میان خدا و ش ــانهای متعبد خاص1 و به ص ــورد انس  در م
با ایمان2 ترجمه کرد. او همچنین با استناد به این آیة قرآن که خداوند انسانهایی جدید را 
جایگزین متمردان جهان می کند: آنان که من دوستشان خواهم داشت و آنان هم مرا 
دوست دارند،3 َوالیت را با مفهوم دوستی متقابل میان خدا و مؤمنان پیوند داد؛ همان گونه 

که بسیاری از صوفیان نیز چنین کردند. 
ــت که تمام مفهوم های این چنین از َوالیت در فضای ارتباط خدا و انسان،  باید به یاد داش
دارای اساسی استوار در قرآن است که خدا را به عنوان بهترین یا تنها ولّی و ناصر مؤمنان 
مشخص می کند. بی تردید، کامل ترین مطالعة نظری در مورد مفهوم اصطالح های َوالیت 

1. Corbin, Temple and Contemplation, p. 61; En Islam iranien III, p. 198.
2. Ibid., En Islam iranien III, p. 201.

3. بقره / 59. نك: 
Ibid., p. 211.
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ــدار معنوی حاصل از  ــی از نزدیکی، قرب به خدا و اقت ــه های صوف ــت برای اندیش و ِوالی
ــوان: »قلمرو ولّی: قدرت و  ــنت ُکرنِل1 با عن ــوان در مطالعة مهم و اخیر ویْنِس آن را می ت

اقتدار)والیت( در تصوف مراکشی« یافت. 
در مقدمة مفصل این اثر و در بحث هایی که به دنبال مفهوم والیت )مقام قدیسی( صوفی 
ــی آن می آید، کرنل در مورد تمایز آشکار و کاربردی میان اصطالح های  در فضای مراکش
ــته اند ـ بحث می کند. طبق نظر کرنل، ِوالیت با اقتدار  َوالیت و ِوالیت ـ که به هم وابس
ــت؛ اقتدار معنوی که هم در میان پیروان صاحب  معنوی صاحب والیِت صوفی مرتبط اس
والیت و هم به طور کلی در داخل اجتماعی که صاحب والیت در آن است، ظاهر است و 
ــکار به کار گرفته و اجرا شده است. َوالیت از نظر کرنل به اصول »نزدیکی  به صورت آش
ــاره دارد که بیان کنندة سرچشمة واقعی اقتدار معنوی  متافیزیکی و غیرمادی به خدا« اش

)ِوالیت( مشایخ صوفی است.2
ــمیت شناخته شده تعلق  ــیخ صوفِی به رس در حالی که ِوالیت یا اقتدار معنوی، تنها به ش
ــام مریدهای صوفی با درجات مختلف از  ــت که تم دارد، َوالیت بیان کنندة قرب الهی اس
ــتگی دارد و از رابطه و نزدیکی آنان  ــاب معنوی آنان بس ــطح اکتس آن برخوردارند و به س
ــود. بنابراین، در تحلیل کرنل، َوالیت دارای  ــی می ش ــد معنوی ناش )َوالیت( با خود مرش
ماهیتی جامع تر نسبت به ِوالیت است که به درك تمام صوفی های عالقه مند از نزدیکی 
به خدا و نیز به ارتباط میان مرشد و مرید که تسهیل کنندة این نزدیکی افزایش یافته به 

خداست، بستگی دارد.3
ــیعی با تصوف در این دیدگاه  ــان خواهیم داد، احادیث ش همان گونه که در فصل بعد نش
ــترك و سهیم اند که َوالیت اصطالحی است که هم زمان با  پیچیده و جامع از َوالیت مش
ــدهای معنوی )و در این جا، امامان( و با نزدیکی خاص به خدا و  حوزة اقتدار باطنی مرش
پیامبرـ  که اقتدار او بر پایة آن نزدیکی استـ  و با مقام و مزایای معنوی که پیروان شیعی 

امام به واسطة نزدیکی به او از آن برخوردارند، مرتبط است. 

1. Vincent Cornell
2. Cornell, Vincent, Realm of the Saint: Power and Authority in Moroccan Sufism, pp. 

xxxv, 216–18, 227–28, 272.
3. Ibid., p. xix.
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ــت، طبق درك صوفیان، رابطة وراثت معنوی یا قرب الهی که اصطالح َوالیت به  در نهای
ــخص را برای سهیم شدن در چنین رابطه ای  ــت، همان چیزی است که ش معنای آن اس
»مقدس می کند« و بیشتر دانشمندانی که در مورد تصوف تحقیق می کنند، ترجیح می دهند 

اصطالح »تقدس« را به عنوان ترجمة مفهوم صوفیانه یا عرفانی َوالیت به کار گیرند. 
سیدحسین نصر در یک مورد َوالیت را به صورت »حضور معنوی که مردم را برای رسیدن 
ــه کربن آن را به صورت  ــازد« تعریف می کند؛1 در حالی ک ــت توانمند می س به مقام قداس
»دوستی یا عنایت خدا« که »دوستان خدا را برای همیشه مقدس می کند« تفسیر می کند.2 
ــلوك و در نتیجه، ورود به ارتباط  ــیر و س ولّی به دلیل ورود به حوزة باطنی و مبتنی بر س
عمیقًا متقابل دوستی با خدا، »مقدس می شود« و در جایگاه »مقام قدیسی« وارد می شود. 
ــت از َوالیت و شاید برای دانشمندان جدید، مانند چادکیوئیکز و  و این تعریف دیگری اس

کرنل ـ که در مورد تصوف تحقیق می کنند ـ پذیرفته ترین چیز باشد. 
ــته های اعتقادی تصوف، َوالیت می تواند به جایگاهی خاص در طول  طبق برخی از نوش
ــاره داشته باشد، که به سه صورت مختلف  طریقت صوفیانه، همراه با این مقام مقدس اش
ــانهای برگزیده  ــود: یا به عنوان چیزی که خدا بدون محدودیت، به انس زیر فهمیده می ش
عطا می کند،3 و یا در غیر این صورت به عنوان چیزی که نتیجة تالش های شخصی یک 

انسان در طریقت است و یا به هر دو صورتی که بیان شد، فهمیده می شود. 
ــیعه4 و نیز مفاهیم  ــبت دادن عصمت به امامان در اصول اعتقادی ش با توجه به آنکه نس
شفاعت و فرهنگ زیارتگاه های معروفی که دربارة امامان و به طور کلی ذریة آنان ایجاد 
شد، ممکن است امامان و ذریة آنان در فضای شیعی، قابل مقایسه با مشایخ تصوف و مشابه 
آنان باشند. در هر صورت، نمی توان مفاهیم تقدس مشابه این را به صورت کلی برای جامعة 

1. Nasr, Sufi Essays, p. 108.
2. Corbin, Temple and Contemplation, p. 41. 

برای تفسیر مشابه نك: ص223 همین نوشته.
3. برای نمونه نك: 

Chodkiewicz, Seal of the Saints, p. 42.
4. نك: 

Amir-Moezzi, “Notes a Propos de la Walaya Imamite,” p. 733.
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ــیعی به کار برد؛ زیرا همان گونه که خواهیم دید، اگرچه شیعیان خود را مؤمنان واقعی و  ش
ــهم داشتن آن در َوالیت و  ــالمی می دانند، س برگزیدة معنوی در درون جامعة بزرگ تر اس
جایگاه آنان به عنوان اولیا، ]برخالف آنچه که صوفیه برآنند،[ کمتر به نوعی از دستیابی یا 
کمال روحی مربوط بود ؛ بلکه بیشتر مربوط بود به دسترسی ویژة آنان به هدایت الهی از 
ــی ویژة آنان به بخشش و سهل گیری  طریق تمایل معنوی زیاد آنان به امامان1 و دسترس
ــدند و تالش های  الهی که در نتیجة وفاداری آنان به امامانی که از طرف خدا برگزیده ش
ــت. بنابراین، به نظر می آید استدالل وینسنت کرنل در مورد  ــان اس آنان در حمایت از ایش
این که َوالیت در فضای صوفیانة آن به صورت »تقدس« بهتر ترجمه می شود تا به صورت 

»کاریزما«، در فضای شیعی آن، استدالل صحیحی نیست و عکس آن صحیح است. 
همان گونه که َوالیت به اعضای عادی جامعة شیعی مربوط بود، تا اندازه ای بر جذب شدن 
ــب به سوی رستگاری را برای  ــوی امامانی داللت می کرد که راه ویژة مناس از درون به س
آنان میسر می کردند و حتی برخی قدرت ها و امتیازهای معنوی راـ  که انعکاس قدرت ها و 
امتیازهای خود امامان بودـ  به آنان می دادند؛ اما به خودی خود نشان دهندة نوعی اکتساب 
ــی به عنوان مقام قدیسی یا »تقدس« فهمیده می شود، نبود.  روحی که معمواًل در انگلیس
ــد که برخی  ــیع، چنین در نظر گرفته می ش با این حال، همانند مفهوم تقدس فردی در تش
اوقات جذب شدن رستگارکننده و سودمند از نظر معنوِی فرد شیعه به امام که هدایت صحیح 

بود، نتیجة نوعی انتخاب یا امتیاز از ناحیة خداست. 
چنین ادراك هایی از »امتیاز و برتری« معنوی که اولیا را به طور کلی از سایر افراد جامعة 
اسالمی جدا می کند ـ چه به صورت »تقدس« فهمیده شوند و چه به صورت »کاریزما«، 
ــتر به تساوی همة افراد در این باره معتقد است،  ــالم سنی غیرعرفانی که بیش با تأکید اس
ــیعی و هم در درك صوفیانه از هویت دینی و هدف  ــت؛ اما هم در درك ش ــازگار اس ناس

معنوی، از جایگاهی مهم برخوردار است. 
 ]در این فصل[ ما ارتباط میان َوالیت و علم باطنی را، هم در تصوف و هم در تشیع عرفانی 
ــرف(، قرب الهی و  ــز ارتباط آن را با مفاهیم وراثت معنوی، به عضویت در آمدن )تش و نی
ــی بررسی کرده ایم. همچنین نشان دادیم که چگونه معانی مختلفی  تقدس یا مقام قدیس

1. Ibid., p. 735.
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ــت، هم با یکدیگر و  ــده اس ــیعی به َوالیت اختصاص داده ش که در فضاهای صوفی و ش
 هم با لغت شناسی و کاربرد اساسی قرآنی این اصطالح، عمیقًا در ارتباطند. بنابراین، نباید
ــت که معین کنندة معانی تخصصی مختلف در زمینه ها و   َوالیت را تنها اصطالحی دانس
ــت؛ بلکه اصطالحی است جامع، شامل مجموعه ای از معانی که به  فضاهای گوناگون اس
ــی برای آنها  ــادة انگلیس ــکار با یکدیگر مرتبطند و در عین حال، ترجمة س صورت غیرآش

کافی نیست. 
ــه هایی که َوالیت به صورت کلی نگری  ــعت کامل مفاهیم و اندیش تنها با نظر گرفتن وس
ــالمی،2  ــنت اس ــر طیف س بر آنها داللت دارد1 و تنها در ارتباط با کاربرد َوالیت در سراس
می توان به رسیدن به فهم اندکی از قدرت و معنای این اصطالح برای شیعیان قرن های 
ــالمی امیدوار بود؛ همانها که این درك، برای تمام چیزهای مرتبط با هویت  نخستین اس

معنوی آنان، درکی اساسی بود. 

ــت دارد، به جای تمرکز بر تك تك بخش ها یا  ــا در نظرگرفتن  تمام چیزهایی که َوالیت بر آنها دالل ــی ب 1. یعن
جنبه های مختلف َوالیت. مترجم 

ــنت اسالمی را به صورت یك طیف در نظر گرفته است که کاربرد َوالیت را در سراسر این طیف  ــنده، س 2. نویس
بررسی می کند؛ همان گونه که در مقدمۀ این فصل به این مطلب اشاره کرده است: »در این فصل، برای روشن 
شدن معنای کامل َوالیت در انديشۀ شیعی، مفهوم اصطالح َوالیت و واژه های هم ريشۀ مرتبط با آن را در سنت 
گسترده تر اسالمیـ   از کاربرد آن در قرآن و جامعۀ اسالمی نخستین تا تفسیر باطنی آن در گفتمان تصوف یا 
عرفان اسالمی و نیز در برخی از نوشته های عرفانی شیعی که بعدتر نوشته شدند و به شدت تحت تأثیر احادیث 

عرفانی قرار گرفتندـ   بررسی می کنیم«. مترجم 
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