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مقدمه  
ــمندان شيعه در اثبات واليت  آيه  ى  واليت همواره  يكى از مهم ترين نصوص براى  انديش
االهى حضرت أمير  بوده است. شيعه از ديرباز بر اهميت آن تأكيد كرده و بر آن بوده 
است كه واژه  ى ولى در آيه  ى  إنَّما َولِيُّكُم اهللا َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا معنايى جز 
سرپرستى بر امور خلق نداشته و نمى توان آن را به معانى ديگرى ، همچون  « يار و ياور و 

دوست و محّب » حمل نمود.
مرحوم آية اهللا حاج شيخ محمد رضا جعفرى (ره) نيز در مباحث خود در باب امامت، بر اين 

ــه  ى (و ل ى) تنها دو  ــت كه اثبات كند در ريش اين مقاله در پى آن اس
ــت سر  معنا را مى توان يافت: اول «قرب و نزديكى» يا پياپى بودن و پش
ــتى» يا متصرّف بودن در امور كسى يا چيزى، يا  هم بودن. دوم «سرپرس
فرمانروا بودن و امثال آن. پس از آنكه اين دو معنا در ريشه  ى ولى اثبات 
شد، بيان مى داريم (ولّى) بر وزن فعيل، فقط به معناى دّوم شنيده شده 
و بنابراين اين كلمه، معنايى جز سرپرستى و متصرف ندارد. در ادامه به 
توجيه معانى ديگِر اين كلمه پرداخته و معتقديم معانى ديگرى كه براى 
ــند و يا آنكه  ــت مى باش آن ذكر كرده اند، يا جزو مصاديق معناى سرپرس

جزو لوازم و مستلزمات آنند.
ــتقيماً در بهره گيرى از  ــن مقاله مى توان گرفت مس نتيجه اى كه از اي
ــون آيه  ى واليت و  ــت حضرت امير  ، همچ ــيعه بر امام نصوص ش
حديث غدير نقش دارد، چرا كه در صورت تك معنايى بودن واژه ى ولى 
و مولى، ديگر شكى در معناى مستفاد از اين نصوص باقى نخواهد ماند.

جستاری در معنای واژه  ی «ولّی» 
شيخ محمدرضا جعفرى / سيد حسين حائرى*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مرحوم آية اهللا شيخ محمد رضا جعفرى ، فقيه ژرف انديش و محقق جامع االطراف و تاريخ پژوه توانمندى بودكه 
سالها در نجف اشرف و تهران و قم در خدمت به آستان اهل بيت  عمر خود را سپرى كرد . آن فقيد از مرحوم 
آية اهللا خويى اجازه ى اجتهاد داشت . براى آگاهى بيشتر از زندگى آن مرحوم به كتاب « نادره ى دوران» ، انتشارات 

دليل ما مراجعه فرماييد. 
جناب حجة االسالم سيد حسين حائرى نويسنده و پژوهشگر حوزه علميه قم و از شاگردان آية اهللا جعفرى مى باشد.
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ــان براى اثبات اين معنا، بحث را به شكل مبنايى مطرح  ــارى مى نمودند. ايش نكته پافش
ــاً معنايى جز سرپرستى ندارد و هر گاه اين  نموده و معتقد بودند كه واژه  ى « ولّى» اساس
واژه در كالم عرب استعمال شود، همين معنا مدّ نظر گوينده است؛ خواه اين واژه در آيه  ى 
واليت و حديث غدير استفاده شود، خواه در كالم عرب قبل يا بعد از اسالم. آن چه در ادامه 
مى آيد، بحثى است كه ايشان در دروس امامت خود به تفصيل بيان داشته و پيش از آن 

نيز در كنگره  ى غدير لندن القا نموده اند. 
ــوان آورده و از خواننده  ى محترم تقاضا دارم  ــان را در حدّ ت من در اينجا اصل مدّعاى ايش
اشكاالتش را ناشى از عدم فهم حقير از مباحث ايشان، يا عدم توانايى در نقل اين مباحث 

دانسته و اينجانب را در رفع آنها  يارى نمايند.
استاد جعفرى (ره) براى اثبات مّدعاى خويش ابتدا معانى ريشه ى « ولّى» يعنى معناهايى 
ــتّق خاصى نيست را در چند كتاب  ــه ى اين واژه موجود است و مربوط به مش كه در ريش
لغت بررسى نموده و سپس به چند نكته در مباحث لغت شناسى اشاره مى نمايد و پس از 

آن به بيان ادلّه  ى خود مى پردازد.
اولين معنايى كه فرهنگ هاى لغت براى ريشه  ى (و ل ى) ذكر نموده اند  ُقرب ( نزديكى)
ــان ،  ــراى اين ماّده ذكر كرده اند. از ديد ايش ــن فرهنگ ها معانى ديگرى نيز ب ــت1. اي اس
بكارگيرى اين ماّده در اين معانى، بر اساس اشتراك لفظى بوده و به همين جهت اين واژه 

معانى متعّددى را به دنبال دارد. 
ــن معانى، معناى جديدى براى اين ماّده  ــتار درصدد آنيم كه اثبات كنيم اي ما در اين نوش
نبوده و همگى به يك معنا بازگشت دارند. در نتيجه براى اين ماّده افزون بر معناى « ُقرب 

و نزديكى»  تنها يك معناى ديگر قابل ذكر است. 
بايد گفت هر چند ممكن است معناى دوم در ابتدا به طور مجازى براى اين ريشه به كار 
ح  ــباهت ميان آن با معناى «نزديك» ـ به اصطالح علماى معانى و بيان مصحِّ  رفته و ش

َِّذيَن يَُلونَكْم  َِّذيَن آَمنُوا قَاتُِلوا ال 1.   اين معنا در قرآن كريم نيز به كار رفته است، آن جا كه مى فرمايد: يَا أيَُّها ال
. توبه/123. البته آن چه گفته شد مربوط به  الُْمتِّقينَ  يَِجدُوا فِيُكم ِغْلَظًة وَاْعَلُموا أنَّ اهللا َمعَ  ِمَن الُْكّفاِر وَل
صيغه  ى مضارع اين ريشه بود و بايد توجه داشت كه اين معنا در فعل ماضى اين ريشه و در مصدِر آن، نه 

در قرآن كريم و نه در استعماالت عرب وجودى نداشته و به كار نرفته است.  
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ــت؛ اما مجازى بودن آن در ابتداى به كارگيرى اين واژه در معناى  ــتعمال بوده اس اين اس
جديد بوده و با تكرار زياد در معناى جديد، اين واژه در معناى دوم وضع نويى يافته و ديگر 
به صورت مجازى استعمال نشده است. در نتيجه، هنگام به كارگيرى معناى جديد، معناى 
سابق آن به ذهن مخاطب نمى آيد1. اين فرايند، همان چيزى است كه در منطق از آن به 

«منقول»  ياد مى شود.
ــى معانى اين ماّده ابتدا بايد به فرهنگ هاى لغت مراجعه كنيم؛ اما متأسفانه  براى بازشناس
ــتر اين فرهنگ ها، معانى حقيقى و مجازى لغات را از يك سو و معانى صريح و كنايى  بيش
ــازى اين معانى از يكديگر  ــوى ديگر در هم آميخته اند، به گونه اى كه جدا س آن ها را از س
دشوار به نظر مى آيد. در اين ميان برخى از فرهنگ ها همچون اساس البالغه زمخشرى 
ــازى را انجام داده اند2 ؛ از سوى ديگر راغب  و المعجم الوسـيط مّدعى اند كه اين جداس
اصفهانى در مفردات راغب دّقتى در معناى اين واژه به كار برده، كه شايسته است بدان نيز 
اشاره شود. بنابرين به ذكر اين سه فرهنگ اكتفا نموده و بر اين باوريم كه ديگر فرهنگ ها 

چيزى بيشتر از آن چه بيان مى شود ندارند.

فرهنگ هاى لغت  

الف) اساس البالغه
ــد، (اولَيتُه اياه) او را ولى آن قرار  (ولَى، وليَه، ولياً)  يعنى: به او نزديك ش
دادم: يعنى: او را نزديك كردم، (كلٌّ مما يليك) هرآنچه به تو نزديك است. 

1.   هر چند بنا بر گفتار بسيارى از دانشمندان همچون دانشمندان لغت و تفسير و حديث و كالم كه در صدد 
بيان معانى الفاظ گوناگون بوده اند مناسبت و مشابهت معناى دوم به معناى اول هيچ گاه از ميان نمى رود و 
همواره در موارد كاربرد معناى جديد، بايد معناى قديم آن مدّ نظر قرار گيرد و اگر معناى اوليه  ى آن در نظر 
گرفته نشود، استعمال ناروا خواهد بود. همان گونه كه رويكرد ابن فارس نيز در معجم مقاييس اللغه همين 
است، آن جا كه گفته است: « تمامى معانى كه [براى معناى ولى] ذكر كرديم، همانا از ولى به معناى قرب و 

نزديكى برگرفته شده است». 141/6.
2.  كما اينكه در مقدّمه  ى معجم الوسيط ص14 در زمره  ى ويژگى هاى اين فرهنگ آمده است: « 3ـ مقّدم بودن 

معانى حّسى بر عقلى و حقيقى بر مجازى » .



27

ى» 
ولـ

ى «
ژه 

 وا
اى

معن
در 

ى 
تار

ســ
ج

و (َجلسُت مما يليه)  يعنى: كنار هر آنچه به او نزديك است نشستم. (َسَقط 
الولى) ولى فرود آمد، و آن بارانى است كه بعد از باران وسمى1 مى بارد. و 

(قد َوليُت االرض وهى موليه) زمين به باران ولى مرطوب  شد.
ــد و سرپرستى آن را به عهده  ــت كارى ش و (ولَى األمر و تواله) سرپرس
ــت. و (هو ولـىُّ اليتيم) او  ــتش اس گرفت. و (هو وليُّه و مواله) او سرپرس
ــت يتيم است. و (ولىُّ القتيل) سرپرست خون كشته شده است. و  سرپرس
(هم اوالؤه) آنها سرپرستان اويند. و (ولَى واليه و هو والى البلد) او فرماندار 
ــت. و (هم والته) آنها فرماندارانش هستند. و (رحم اهللا  اين سرزمين اس
تعالى واله العدل) خداوند فرمانداران عادل را بيامرزد. و (اسـتولى عليه) 
ــد. و (هذا موالى ابُن عّمى) پسر عمويم پيرو من است.  ــلط ش بر آن مس
ــتند. و (موالى)  يعنى: صاحب من و  ) آن ها پيروان من هس و (هم موالىَّ
ــت باشد، ياور  ــتى كه حقيقتا سرپرس همچنين يعنى: بنده  ى من2. سرپرس
ــت. و (وااله موااله). و  ــزاوارتر اس ــت. و (هو اولى به) او به اين كار س اس
(والى بين الشـيئين) دو چيز را يكى پس از ديگرى قرار داد. و (هما على 
ــت سر يكديگر هستند... و (تولّيته)  يعنى: او را سرپرست  الوالء) آن ها پش
ــودم قرار دادم  َو َمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفإنَُّه ِمْنُهْم3 هركس آن ها را  خ
سرپرست امور خود قرار دهد از آنان است. و (توّالك اهللا بحفظه) خداوند 
سرپرستيش را به گونه اى بر تو روا دارد كه نگهدار تو باشد... و در معنى 

ــاز...4 . مج
» دو معناى حقيقى قائل است. وى از جمله  ى «ولى، وليه، ولياً»  ــرى براى « ولىّ زمخش

1.  و آن اولين نمى از باران است كه روى زمين اثر مى گذارد و زمين را با رطوبتش مرطوب مى كند، پس اگر بعد 
از آن بارانى بيايد آن را ولى مى نامند ،  يعنى بعد از وسمى آمده است.

2.  اين اشاره به آن است كه صيغه ى مفعل (مولى) هم به معناى فاعلى و هم به معناى مفعولى مى آيد، 
همان گونه كه در صيغه ى فعيل گذشت.

3.  مائده / 151
4.  زمخشرى ، اساس البالغة ، 689



28
13

90
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

ــدد بيان معناى اول اين ماّده  ــا آن جا كه مى گويد: « قد وليت االرض وهى موليه» در ص ت
ــد. پس از آن به بيان معناى دّوم پرداخته  است ، و آن «نزديكى و پياپى بودن» مى باش
كه همانا عبارت است از: « حّق تصّرف و سرپرستى در كار چيزى يا كسى». ايشان از 
ــه مى گويد : « توّالك اهللا بحفظه» در صدد توضيح  عبارت « ولى األمر وتواله» تا آنجا ك

همين معناست.
در اين جا بايد گفت كه گفتار ايشان در ابتداى معناى دوم كه مى فرمايد: 

ــتى آن را به عهده  ــت كارى شد و سرپرس و (ولـى األمر وتواله) سرپرس
گرفت

براى بيان آن معنا كفايت مى كرد و نيازى به جمله هاى بعد نبود؛ اما چون موارد استعمال 
ــاس مصاديق مشهور آن به  ــان توضيح معناى اين واژه را بر اس ــد، ايش آن ها زياد مى باش
ــد. كما  ــت، نه اين كه در اينجا به بيان معانى ديگر اين واژه پرداخته باش عهده گرفته اس
ــتقصا نكرده و مّدعى نيست تمامى مصاديق «ولى»  اينكه در اينجا مصاديق آن را نيز اس
ــت. پس تمامى مواردى كه  ــت، همان تعدادى است كه بيان نموده اس به معناى سرپرس
زمخشرى در معناى دوم ذكر كرده است، همگى در معناى واحدى به كار رفته اند و تفاوت، 
ــت كه متكلّم، معناى سرپرست را به حسب اختالف مورد، در افراد مختلف  تنها در آن اس

استفاده نموده است.
سرپرست باشد، ياور  از سوى ديگر در گفتار ايشان عبارت «سرپرستى كه حقيقتاً 
است»1 را مشاهده مى نماييم. مقصود وى در اين قسمت نيز بيان معناى جديدى براى 
واژه  ى «ولى» نيست، بلكه نويسنده در اينجا در صدد تأكيد بر برخى لوازم واليت است. 

همان گونه كه مى گوييم: 
پدرى كه حقيقتاً پدر باشد از فرزندش به بهترين وجه نگهدارى مى نمايد2 

يا اين كه مى گوييم: 
برادرى كه حقيقتًا برادر باشد از برادرش آشكارا و نهان پشتيبانى مى كند3

1.  موًال بيّن الوالية : ناصٌر .
2.  أٌب بيّن الوالية :  يرعى ابنه رعايًة تاّمة .

3.  أٌخ ظاهُر األخّوة :  يحمي أخاه سرّاً و علنًا .
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ــت كه مقصود ما در اين دو جمله بيان معنا و مفهوم جديدى از واژه هاى پدر  ــن اس روش
ــت كه به فرض مثال كلمه  ى برادر را به معناى پشتيبان  ــت، و اين گونه نيس و برادر نيس

ــيم. فرض كرده باش
آرى، زمخشرى در آن بخش از گفتار خود كه آورده است: 

و (والى بين الشيئين) دو چيز را  يكى پس از ديگرى قرار داد. و (هما على 
الوالء) آن ها پشت سر يكديگر هستند

به اشتباه مواردى از معناى اول را آن جا كه در صدد بيان معناى دّوم بوده، ذكر نموده است. 
ــت، مانند  ــت در اين دو مورد، « ولّى» به معناى « پياپى بودن » اس ــن اس چرا كه روش

مواالت در وضو كه به معناى پياپى انجام دادن اعمال وضو است.
ــن شد كه زمخشرى در عين حالى كه از دّقت نظر بااليى برخوردار است دچار  اكنون روش
ــار وى دچار ابهام  ــى نكنيم، در فهم گفت ــده كه اگر آن ها را به دّقت بررس لغزش هايى ش
گشته و ايشان را نيز جزو كسانى قرار خواهيم داد كه براى لفظ ولى معانى متعددى ذكر 

كرده اند.

ب) مفردات راغب
(ولى): (الوالء والتوالى) يعنى: فراهم آمدن دو چيز يا بيشتر به گونه اى كه 
بين آن دو، چيزى كه از جنس آنها نباشد يافت نشود، اين لفظ با تسامح در 
معناى (قريب و نزديك بودن) استفاده مى گردد؛ نزديكى از جهت مكانى يا 
نسبى يا نزديكى در دين و يا نزديك بودن به لحاظ دوستى و يارى و  يا 

نزديكى به جهت اعتقاد.
ــه فتح آن، به معناى  ــاى  يارى و (الَواليه) ب ــر واو به معن (الِواليـه) به كس
سرپرستى است. البته گفته شده است كه حقيقت هر دو واژه به فتح و به كسر 
واو سرپرستى است. (ولى) و (مولى) هر دو در اين معنا استفاده مى گردند، هم 
در معناى فاعلى آن  يعنى (صاحب برده)  و هم در معناى مفعولى آن يعنى 
ــود ( هو ولىّ اهللا عزّ و جلّ)  يعنى مؤمن بنده  ى  برده . به مؤمن گفته مى ش
خدا است. البته نسبت به مؤمن تعبير ( هو مولى اهللا عّز و جّل) نيامده است. 
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در معناى فاعلى به هر دو صورت گفته مى شود: ( اهللا تعالى وليُّ المؤمنين 
و موالهم) خداوند سرپرست مؤمنان است. و شاهد قرآنى آن مانند: اَهللاُ 
ــه در آيه  ى كريمه  ى َو َما لَُهْم  ــيُّ الَّذِينَ آَمنُوا1... و (والى) ك َولِ
ــت به همان معناى (ولى) است. خداوند  ِمْن ُدوِنِه ِمْن َواٍل2 آمده اس
در آيات متعددى واليت را ميان مؤمنان و كافران انكار نموده است، چرا 
ــت:  َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال َتتَِّخُذوا الَْيُهوَد  تا آن جا  كه گفته اس
كه مى گويد  َو َمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم 3... (تولّي) در صورتى 
ــتى است... و (ولى) به معناى  ــه باشد به معناى سرپرس كه متعّدى بنفس
بارانى است كه پس از باران و سمى  مى آيد. واژه  ى (مولى)، هم به برده 
ــر عمو و  ــود. همچنين به هم پيمان و پس و هم به صاحب آن گفته مى ش

ــود. ــايه نيز مولى گفته مى ش همس
ــى كه سرپرست كارها و اموِر شخص ديگرى شود،  به طور كلّى هر كس
ــخص  ــود (فالٌن أولى بكذا) فالن ش ــت. همچنين گفته مى ش ولى اوس
ــت:  ــت. خداوند نيز در همين معنا فرموده اس ــزاوارتر به فالن چيز اس س

 ...4ْم ــهِ النَِّبيُّ َأْولَى بِالُْمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِس
ــود (ولَي الشـيُء الشـيَء) يا (أوليت الشيَء  همچنين اين كه گفته مى ش
ــى و پس از چيِز  ــه من چيزى را در نزديك ــت ك شـيئاً آخر) بدين معناس

ــرار دادم.  ــرى ق ديگ
ــود، چنان چه در  ــت كه به ارث برده مى ش و (الوالء في العتق) همان اس
حديث آمده : (نهى النبى  عن بيع الوالء و عن هبته)5. و مواالت بين 

1.  بقره/ 257
2.  رعد/ 11

3.  مائده/ 51
4.  احزاب/ 6

5.  بخارى ، صحيح، 3 :182؛ مسلم، صحيح، 10 : 148 ؛ مالك، موّطا، 2 : 728 ، به رقم20 ؛ ترمزى ، سنن، 
537/3 ، به رقم 1236
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ــت.1 دو چيز، پى در پى بودن آن ها اس
راغب اّولين معناى اين ريشه را اين گونه معّرفى مى نمايد: 

ــن آن دو، چيزى كه از  ــتر به گونه اى كه بي ــم آمدن دو چيز يا بيش فراه
جنس آنها نباشد يافت نشود

ايشان معتقد است بنا بر همين معنا، اين واژه در معناى « قرب و نزديكى» استفاده شده 
است.

ــاى دقيق ترى براى اين  ــت، معن ــاره كرده اس ــايد معنايى كه راغب اصفهانى به آن اش ش
ــكال نيست، چرا كه «فراهم  ــد؛ اما بايد گفت كه ديدگاه ايشان نيز خالى از اش ريشه باش
ــد يافت نشود»، فقط  ــان، چيزى كه از جنس آنها نباش آمدن دو چيز به گونه اى كه ميانش
ــبيده بوده و ميانشان هيچ  هنگامى صورت مى پذيرد كه آن دو چيز كامًال به يكديگر چس
ــد. حال آنكه اگر به موارد  ــد كه در اين صورت به يك چيز بدل خواهند ش فاصله اى نباش
ــه مراجعه نماييم، خواهيم ديد كه اين معنا به هيچ وجه مّتصل بودن دو  كاربرد اين ريش
چيز را نمى رساند، بلكه اساساً اين واژه فقط در مواردى به كار مى رود كه يك گونه تعّددى 
ــد؛ و چند تا بودن، فقط در صورت جدايى چند چيز از هم، و وجود فاصله ميان  موجود باش

آن دو ممكن است، كه الزمه  ى آن وجود اشيايى ميان آن ها است.
با توجه به آن چه گفته شد و با در نظر گرفتن موارد كاربرد اين واژه در لغت، در مى يابيم اين 
واژه هنگامى به كار مى رود كه دو چيز كامًال همانند  يكديگر2 به صورتى متوالى و پشت سر 
هم وجود داشته باشند، به گونه اى كه  يكى از آن دو قبل تر و اول به حساب آمده و ديگرى 
پس از آن قلمداد گشته و دومين آن محسوب گردد. اين تصوير فقط هنگامى ممكن است 
ــان يافت نشود؛ اماوجود چيزهاى ديگر مانع تحّقق  كه ميان آن دو، چيزى از جنس خودش

اين معنا نيست.
اكنون مى توانيم گفتار راغب اصفهانى را با تغيير اندكى، تصحيح نموده و به معناى واقعى 
ــه  ى (و ل ى)  ــويم و بگوييم كه اولين معنايى كه مى توان براى ريش اين واژه نزديك تر ش

1.   راغب اصفهانى ، مفردات ، 885 ـ 887
2.  روشن است كه : الزم نيست اين همانندى در نوع و يا حتى در جنس آن دو چيز باشد ، همين كه در 

وصفى  يا حالتى خاص و  يا در اثر گذارى  يا اثر پذيرى همانند باشند ، كفايت مى كند.
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ذكر كرد همانا « فراهم آمدن دو چيز يا بيشتر به گونه اى كه بين آن دو، چيزى كه از 
ــت. و بنا بر همين معنا اين واژه در معناى « قرب و  جنس آنها باشد يافت نشود» اس

نزديكى» استفاده گرديده است.

ج ) معجم الوسيط
ــد.  ــد. (وليه، يليه، ولياً): به او نزديك ش (واله، يليه، ولياً): به او نزديك ش
ــد و به انجام آن  ــت آن چيز ش (ولي، يلي، واليه الشـيَء و عليه): سرپرس
ــارى كرد. (ولَي فالناً): به فالنى  ــت. (ولَي فالناً و عليه): فالنى را ي پرداخ
ــد. (ولَي البد): فرمانرواى آن سرزمين يا آن شهر يا آن كشور  عالقه مند ش
ــه  ى جمع والى نيز (واله)  ــد. در اين هنگام او را (والي) گويند و صيغ ش
ــتى قرار  ــلطه و سرپرس ــت. معناى مفعولى آن: (موليٌّ عليه) تحت س اس

ــد ... گرفته، مى باش
ــت و متصّدى كارى  ــى كه سرپرس (المولى): پروردگار و مالك و هر كس
شود يا آن را به انجام رساند. و (ولي): دوست دار و عالقه مند، همراه، هم 

ــوگند... پيمان و هم س
(الولّي): هر آنكه سرپرست كارى باشد يا آن را به انجام رساند، ياور و يارى 
دهنده، دوست دار، دوست، هم پيمان، خويشاوند سببى مثل داماد و غيره، 

ــايه يا پناهنده  يا پناه دهنده ... همس

نتيجه
اكنون بنابر آنچه در كتابهاى لغت ديديم و آن چه از استعماالت لغوى در كالم عرب سراغ 

داريم، مى توانيم بگوييم كه در (ولي ـ  يلي والية) دو معنى قابل اثبات است : 
ــتر به گونه اى كه بين آن دو ، چيزى كه از جنس آنها  اول « فراهم آمدن دو چيز  يا بيش
ــود »  يا همان قريب بودن ، نزديك بودن و پياپى بودن و كلماتى از اين  ــد  يافت نش باش
ــت كه همانا توانا بودن و متمّكن بودن و سلطنت  ــتى» اس ــت؛ دوم معناى « سرپرس دس
ــود و زيان و امر و نهى و اجازه و منع و ... را  ــى از قبيل س ــتن بر امور چيزى  يا كس داش
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ــودن را نيز در طرف مقابل ولى كه  ــال دارد . اين معنا، خضوع و گوش به فرمان ب به دنب
واليتش را پذيرفته است به همراه مى آورد.

ــن ماّده يافت  ــا در صيغه  ى مضارع اي ــز مى بينيم كه هر دو معن ــتعماالت عرب ني در اس
ــود. اّما در مصدر و فعل ماضى و صفت مشّبهه ، معناى « نزديك و پياپى» شنيده  مى ش
نشده است. بنابرين كلمه  ى « ولّى» فقط معناى دّوم را داشته و به معناى سرپرست است 
ــه در آن موجود نيست. البّته نبايد فراموش كرد كه در فرهنگ هاى  و معناى اول اين ريش

لغت، نوعى باران نيز به نام « ولّى» شناسانده شده است.
ــال مى نماييم. چرا كه  ــه  ى « ولّى» بر وزن فعيل دنب ــون بحث را در خصوص كلم اكن
ــت، همين واژه است و هر  ــتقيم به بحث در آيه  ى واليت مربوط اس آن چه به صورت مس
ــر آن چه در ادامه  ــتّقات اين ماّده نيز بنا ب ــه در معناى آن اثبات كنيم، در ديگر مش آن چ

خواهد آمد جارى و سارى است.
ــم فاعل نيست، بلكه صفت  ــويم كه لفظ « ولّى» در حقيقت اس در اينجا  يادآور مى ش
ــت. صفت مشّبهه بر صفتى داللت مى كند كه در ذات شخص بالفعل موجود  مشبهه اس
ــت كه فعلّيتش چيزى جز وجود همين واليت در وى  ــت. اين صفت، صفت واليت اس اس
نيست؛ پس همين كه شخصى « ولّى» باشد، واليت در او موجود است هرچند تا كنون 
ــد. فى المثل اگر بگوييم كه پدر، ولى فرزندانش است،  از واليت خود استفاده ننموده باش
اگر اين پدر از ابتداى تولد فرزندش در مسافرت بوده و بر فرزند اعمال واليت نكرده باشد، 
باز هم ولىِّ فرزند است و بر او واليت دارد. به همين جهت است كه مدلول و مفهوم لفظ 
«ولّى»، از مدلول و مفهوم لفظ والى متفاوت است، چرا كه والى اسم فاعل است و چون 
چنين است، فقط بر شخصى داللت مى كند كه فعًال در حال إعمال واليت بر افراد تحت 
سلطه  ى خود مى باشد؛ اما اگر به هر دليل والى نتواند واليتش را اعمال كند، ديگر به وى 

والى گفته نمى شود؛ حال آنكه در لفظ « ولّى» چنين محدودّيتى وجود ندارد.

تعّدد مصاديق واليت 
ــد، معنايى كلّى بوده و مصاديقى را در بر دارد. نكته اى كه در  واليت به معنايى كه ذكر ش
ــت كه در واليت سه جهِت مختلف وجود دارد و بنابرين،  اين جا بايد بدان تذّكر داد اين اس
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تعّدِد مصاديق نيز در همين سه جهت قابل فرض است. اين سه جهت از اين قرارند:
ــى كه واليت براى او است و اين همان شخصى است  1ـ (من له الواليه) كس

ــود1.  كه از آن به عنوان « ولّى» به معناى فاعلى ياد مى ش
2ـ (من عليه الواليه) كسى كه بر وى اعمال واليت شده است. چنين شخصى 
طرف مقابل و زير دست ولّى به معناى پيشين است، كسى كه ولّى امور او را در 
دست دارد و به او امر و نهى كرده و بر وى اعمال نفوذ مى كند و سود و زيانش را 

مّد نظر قرار مى دهد. اين شخص همان ولىِّ به معناى مفعولى است.
ــت بايد در زمره  ى ذوى العقول باشد . لذا هيچ گاه در گفتاِر  نكته آنكه اين زير دس
ــوال» نمى بينيم، بخالف واژه  ى  عرب « اولياء األغنام»  يا « أولياء هذه األم

«ملك و رب» كه گفته مى شود : « مالك األغنام» يا « رّب هذه األراضي».
ــود در اينجا همان  ــت. مقص ــزى كه واليت در آن اس 3ـ (مـا فيـه الواليه) چي
ــت كه واليت در آنها اعمال مى شود. فى المثل پدر در اموِر تربيتى  چيزهايى اس
ــدارد .  يا حاكم در امور  ــائل دينى وى واليتى ن فرزندش واليت دارد ؛ ولى در مس
اجتماعى مردم واليت دارد ؛ امام در امور فردى ايشان واليتى ندارد . يا اينكه امام در 
تمامى امور دينى ، اجتماعى و تربيتى مردم واليت دارد. بنابرين ، مقصود، جهاتى 
ــت كه ولى در آن ها امر و نهى كرده  يا اعمال سلطه نموده و در آن ها تصرف  اس
مى نمايد، امورى كه ولى در آن ها سود و زيان شخص را مّد نظر قرار مى دهد. اين 
ــتند كه اگر ولى در آن ها اعمال قدرت نمايد مى گوييم ولّى،  جهات، جهاتى هس

بالفعل از واليت خود استفاده نموده است.
ــود چه نوع اوليايى قابل فرض و تصور است؟ ممكن است در جواب،  حال اگر پرسيده ش
ــا و مفهوم كلّى واليت يك چيز بوده و  اولياى مختلفى را نام ببريم در عين حال كه معن
ــت. در اين هنگام بايد سه جهت باال را مورد تأّمل و دّقت  در آن تغييرى حاصل نشده اس

نظر قرار دهيم. 

1.  الولي بمعنى الفاعل. همانگونه كه پيش از اين در كالم راغب اصفهانى ديديم اين اصطالحى است كه در زبان 
علماى لغت و غير لغت موجود است.
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چون « ولّى» گاهى مّتصف به يكى بودن يا چندتا بودن مى شود ؛ از آن جهت كه « ولّى» 
بمعناى فاعلى آن ،  يكى  يا چند تاست ، مثًالً گفته مى شود كه اين شخص يك سرپرست 
ــت دارد ( پدر و جّد پدرى ) . گاهى نيز «ولّى» از آن جهت  دارد ( پدرش )  يا چند سرپرس
ــلطه اش متعّددند، فلذا يك شخص گاهى مصداق يك  تعّدد مى يابد كه اشخاص تحت س

واليت يا چند واليت است. مثالًً يك فرد چون پنج فرزند دارد، پنج واليت دارد. 
گاهى نيز تعدّد به جهت وسعت دايره  ى واليت است، بنابرين يك شخص مى تواند بر يك 
ــد. مثالًً يك فرد هم پدر و هم معلم و  ــخص ديگر از جهات متعّددى واليت داشته باش ش
ــد در اين هنگام آن شخص، هم به جهت پدر بودن و  هم امام و هم حاكم شخصى باش
هم به جهت معلم بودن و هم به جهات ديگر بر طرف مقابل خود واليت دارد. تفاوت اين 

واليت ها در گستره  ى نفوذ واليت است.
ــوم ذكر كرديم تفاوت ميان مفهوم واليت با مفهوم امارت و حكومت  از آن چه در مورد س
روشن مى شود؛ چرا كه حكومت يك مصداق از مصاديق واليت است و آن مصداقى است 

كه در آن، شخص، بر امور عام و اجتماعى مردم واليت دارد.

توجيه معانى ديگر در « ولّى» 
ــتر ندارد و آن  ــه « ولّى»  يك معنا بيش ــد و گفتيم ك ــن ش پس از آنكه مّدعاى ما روش
ــت معناهاى ديگرى را كه در فرهنگ هاى لغت  «سرپرست و متصّرف » است، الزم اس
ــبت داده اند نيز توجيه نموده و بيان كنيم كه چه نسبتى ميان اين معانى  به اين واژه نس
و معناى اصلى لفظ، موجود است. اما ابتدا براى روشن شدن مّدعا، بايد به چند نكته توجه 

داشته باشيم.

الف ) اشتراك در ريشه
ــى » در چند معناى مختلف، به كار مى روند و به  اگر گفتيم كه واژه  ى « ولى » يا « مول
اصطالح مشترك لفظى مى باشند، منشأ اين اشتراك را بايد در ريشه  ى اين كلمات جست 
ــت؛ چرا  ــى از نوعِ صيغه  ى اين كلمات و وزن آن ها دانس و جو كرد و نمى توان آن را ناش
كه وزن هاى مختلف فعل ها، معانى خاص به خود را ايفا مى كنند؛ فى المثل وزن مفاعله، 
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ــم را در آن ريخته و  ــى را مى دهد؛ خواه ماده تكل ــام كارى به صورت دو طرف معناى انج
ــتخراج كنيم، يا  ــازيم يا ماده  ى ضرب را ريخته و مضاربه را از آن اس صيغه  ى مكالمه را بس
ــده، و مقاتله، و امثال آن. همچنين وزن فاعل در اسم فاعل به معناى  ــه، و يا مناش مقايس
انتساب فعل، به شخص است، حال از ماده  ى علم باشد يا جهل يا ضرب. همچنين است 

وزن هاى ديگر از قبيل فعيل و مفعل و مفعول و...
بنابر آن چه گفته شد تفاوت آشكارى كه در معناى « عالم و جاهل و ضارب» موجود است، 
ــل و َضرب بيابيم. حال  ــه ى ِعلم و َجه ــد، بلكه بايد آن را در ريش نبايد در وزن آن ها باش
ــى ديگر اّما از همان  ــاص و با وزنى خاص يافتيم كه در وزن ــر معنايى را در كلمه اى خ اگ
ــه  ى آن يافت. به طور مثال، گفتيم كه در كلمه  ى  مادّه نبود، بايد بتوان آن معنا را در ريش
ــاهده مى كنيم و اين در حالى  «يَـلِـيُ» به صيغه  ى مضارع معناى قرب و نزديكى را مش
ــت كه اين معنا را در « ولّي» بر وزن فعيل نمى يابيم، حال كه چنين است بايد بتوان  اس
ــرب اين معنا در  ــتعماالت ع ــه  ى (و ل ى) يافت، هرچند در اس معناى نزديكى را در ريش

صيغه  ى ماضى و صفت مشبّهه  ى آن استفاده نشده باشد.
ــن شدن مطلِب باال مى گوييم كه در فرهنگ هاى لغت، معانى زيادى را براى   پس از روش
ــت كه نمى توان بسيارى از اين معانى  « ولى » يا« مولى » ذكر كرده اند . اين در حالى اس
ــاى جديدى براى  ــا اين معانى، در واقع معن ــن لغات يافت1. در نتيجه  ي ــه  ى اي را در ريش
ــاخته و  لفظ نبوده، بلكه مصداقى از مصاديق آنند  يا اين كه بايد برخى از اين معانى را س
ــودى مى برده اند. ما در ادامه راجع به اين  پرداخته  ى افراد مغرضى بدانيم كه از اين كار س

مطلب توضيح خواهيم داد.
ب) لوازم و مستلزمات معناى «ولّى»

1.   به طور مثال پس از مراجعه به كتاب هاى ( لسان العرب ) و ( الصحاح ) و ( النهاية فى غريب الحديث ) 
مى بينيم ايشان در معناى كلمه  ى مولى، پسر عمو را ذكر مى كنند و حال آن كه اين معنا را در ريشه  ى آن 
نياورده اند. اين در حالى است كه معجم مقاييس اللغة كه مّدعى است تمامى معانى را، به معناى اصلى و 
ريشه اى آن ارجاع مى دهد در رابطه با كلمه مولى گفته است: « مولى: برده و صاحبش و همراه و هم پيمان 
و پسر عمو و  ياور و همسايه. تمامى اين معانى به ولى به معناى قريب و نزديك باز مى گردد ». ر ك : ابن 
منظور ، لسان العرب، 406/15ـ 415 ؛ جوهرى، صحاح، 6 : 2528ـ 2531؛ ابن االثير ، نهايه ، 5 : 227ـ 230 

؛ ابن الفارس، معجم مقاييس اللغة، 6 :141ـ 142.
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نبايد فراموش كنيم كه هر معنايى، به لحاظ عقلى يا عرفى داراى لوازم و مستلزماتى است 
كه بايد هميشه به همراه آن باشد. « واليت و سرپرستى» هم از اين قاعده مستثنا نيست. 
به همين جهت واليت در نگاه عرف مالزم محّبت ورزى و يارى نمودن و دوستى و رفاقت 
ــخاصى كه واليتى دارند، به كسى كه بر وى واليت  ــت، چرا كه معموًالً اش و همراهى اس

دارند، محّبت مى ورزند و  يار و  ياور وى و پشتيبان اويند. 
ــت كه در عرف، ولى را در مقابل عدو  قرار مى دهند؛ چرا كه هيچ گاه  به همين جهت اس
ــاذ و نادر ديده نشده كه ولىِّ  يك شخص با او دشمنى كند يا اورا دوست  مگر در موارد ش

نداشته باشد، يا اين كه در سختى ها به فريادش نرسيده و كمكش ننمايد.
ــت  ــده اس به همين جهت نيز «ولّى» به معناى مفعولِى آن كه بر وى اعمال واليت ش
عرفاً مالزِم حبيب و محبوب به معناى دوست داشته شده و مالزِم رفيق و دوست يا همراه 

براى ولى خود است.
ــظ و لوازم و  ــان معناى اصلى يك لف ــد در مباحث لغوى، مي ــم بگوييم كه باي مى خواهي
ــتباه  ــتلزمات خارجى آن تفاوت قائل بود. تفاوتى كه اگر آن را لحاظ ننماييم دچار اش مس
بزرگى خواهيم شد كه بسيارى را به خطا كشانده است. اين كه معناى  يك لفظ به همراه 
ــاى دوم را معناى  ــت، و اينكه معن ــاند، مطلبى اس خود، معناى ديگرى را به ذهن مى كش

مستقلى براى آن لفظ ذكر كرده و عمًال مشترك لفظى بسازيم مطلبى ديگر.

ج) تفاوت ميان مصاديق و مفاهيم
ــراى فهماندِن  ــتر موارد ب ــم و جديد در بيش ــه فرهنگ هاى لغت قدي ــه  ى ديگر آنك نكت
ــترين اشتراك را در مصاديق با معنايى  معناى  يك لفظ از كلماتى بهره مى گيرند كه بيش
كه در صدد بيان آن هستند داشته باشند؛ در نتيجه كلمه ى ذكر شده با لفظى كه در صدد 
فهماندن معناى آن هستند، تفاوت مفهومى دارد. اما گاهى دايره  ى مصاديق كلمه  ى ذكر 
ــده از دايره  ى مصاديق معناى مورد بحث، كوچك تر بوده و تمامى مصاديقش، مصاديق  ش
ــته و تمامى مصاديق  ــترده تر داش ــت و  يا برعكس، دايره اى گس معناى مورد نظر هم هس

معناى مورد بحث در زمره  ى مصاديق آن لفظ مى باشند.
ــدن نكته، بحث را ضمن مثال دنبال مى كنيم؛ به فرض مثال اگر براى  براى روشن تر ش
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ــود: « آب، سركه، شراب، گالب و...» تمامى مصاديق موارد مذكور  معناى « مايع» گفته ش
ــاوت مفهومى دارد. يا مثًالً اگر در  ــتند، اما در هر صورت « مايع » با « آب » تف مايع هس
معناى « آب » گفته شود: « مايع، آشاميدنى و... » تمامى مصاديق « آب » جزو مصاديق 

موارد مذكور مى باشند، اما باز در هر صورت آب با مايع تفاوت مفهومى دارد.
ــوده و دايره  ى مصاديق، انطباق  ــه مقدار تفاوت مصاديق اين دو مفهوم كمتر ب حال هرچ
ــب ترى براى معناى مورد نظر خود ذكر  ــترى بر هم داشته باشند، لغوى مفهوِم مناس بيش
ــت. اين همان چيزى است كه از آن به «تفسير به أعم» يا «تفسير به اخص» در  كرده اس
ــيار كم پيش مى آيد كه آن دو مفهوم به لحاظ مصداق كامًال برابر  لغت ياد مى شود و بس

بوده يا آن دو معنا كامًال مرادف هم ديگر باشند، مانند زمانى كه بگويند: بشر يعنى انسان.
ــانه، هر آن چه در مقابل لغات مختلف بيايد را معنايى مترادف با لفظ مورد  اگر ساده انديش
ــتند، بر  نظر بپنداريم؛ يا آنكه فكر كنيم اين دو مفهوم به لحاظ مصاديق كامًال برابر هس
اساس فرهنگ هاى موجود، كلمات بسيار زيادى را كه هيچ لغت شناسى هم معنا ندانسته 

است، مرادف يكديگر قلمداد خواهيم نمود.
ــوهر، صاحب  ــود: « پدر، ش بنابرين بايد دقت كرد كه اگر در معناى لفظ « ولّى» گفته ش
ــت، يا گونه هايى مختلف از مصاديق  برده و ... » آيا منظور، معناى جديدى براى واليت اس

واليت مورد نظر مى باش د؟

د ) جايگاه قرينه در معانى حقيقى
نكته  ى ديگر اينكه مسلّما در استعماالت مجازى و استعمال لفظ مشترك، الزم است براى 
ــتفاده شود كه معناى مورد نظر را مشخص نمايد. اما آيا اين بدان  فهم كالم، از قرائنى اس
معنا است كه اگر در كالم قرينه اى وجود داشت كه معناى واژه  ى مورد استفاده در كالم را 

مشخص مى كرد، آن واژه، جزو معانى مجازى  يا الفاظ مشترك بوده است؟
ــان واژگان يك جمله و  ــبت و ارتباط مي ــاى واژه اى را از مناس ــا، معن ــد گفت اينكه م باي
هماهنگى معناى مورد نظر با ساير معانى كالم دريابيم، دليلى بر مجازى بودن آن واژه، يا 
ــترك لفظى بودن آن نيست. بلكه موردى كه نتوان معنايش را از معانِى ساير كلمات  مش
ــت. اگر كسى چنين مبنايى را در  ــبات ميان آن ها حدس زد بسيار نادر اس جمله، و مناس
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ــت تمامى كلمات مورد استفاده در لغت را، جزو معانى  مباحث لغوى داشته باشد، مى بايس
مجازى يا مشترك لفظى بداند!

ــپس با  ــخصى معناى كلمه  ى « آب» را نمى داند، س ــه طور مثال اگر فرض نماييم ش ب
چنين جمله اى برخورد نمايد: 

ــر از آب بود.  ــودم، گودالى ديدم كه پ ــنه ب در ميان راه، در حالى كه تش
ــتم را در آن فرو كردم،  ــار آن رفته و دس ــرا جلب كرده، به كن تأللؤش م
بسيار سرد بود. مقدارى از آن آشاميدم؛ شيرين و گوارا بود. در اين هنگام 

تشنگيم برطرف گشت.
ــه هيچ فرهنگ لغتى مراجعه  ــخص براى فهميدن معناى كلمه  ى « آب» ، ب اگر اين ش
ــك ، وجود معانى ديگر در كالم و  ــخصى نيز كمك نگيرد، بدون ش ننمايد و از هيچ ش
ــازد. حال، آيا مى توان  ــبت ميان آن ها، كامًال معناى « آب» را براى او روشن مى س مناس
ــبات ميان كلمات و قرينه  ى موجود  فرض كرد كه چون معناى كلمه  ى « آب» را از مناس

در كالم فهميديم، پس اين كلمه در معناى مجازى استفاده شده است!
بنابر آن چه گفته شد روشن است كه يك واژه، هرچند در معناى حقيقى خود استفاده شود، 
ــبات موجود در  ــتر موارد، معناى آن را افزون بر معناى ظاهر خود مى توان از مناس در بيش

كالم فهميد.
براى خواننده  ى محترم همين بس كه همواره در كتاب هاى لغت و ادبيات براى اثبات يك 
ــتفاده مى كنند و اين كه خواننده در آن شواهد،  ــواهد شعرى و ادبى مختلف اس معنا، از ش
معناى مّد نظر ايشان را از آن واژه مى فهمد، دليلى بر مّدعاى خود قلمداد مى كنند. و حال 
ــواهد ادبى را، شواهدى بر مجازى بودن آن، يا مشترك  آنكه بنا بر اين مبنا بايد تمامِى ش
ــت و به نظر نمى رسد  ــن اس لفظى بودن آن ها بدانيم. خطا بودن اين رويكرد كامًال روش

كسى چنين خطايى مرتكب شود.
دليل تأكيد ما بر اين نكته كه وجود مناسبت ميان واژه  ى مورد نظر و ساير واژگان كالم، 
ــمندان علم معانى و بيان  ــت، بدين جهت است كه دانش دليلى بر مجازى بودن آن نيس
هميشه در كتاب هاى خود براى صحيح بودن استعمال مجازى، وجود مناسبت را ضرورى 
ــتعمال مجازى الزم مى شمارند، غير از مناسبتى  ــبتى كه ايشان در اس مى دانند. اما مناس



40
13

90
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

است كه در اينجا سخن از آن به ميان آمد.
بايد گفت به طور كلّى دو گونه مناسبت در اينجا قابل تحّقق است: 

اول: همين مناسبتى است كه ما تاكنون راجع به آن سخن گفتيم و آن، مناسبت 
و هماهنگى ميان اجزاء مختلف كالم است. اين مناسبت، هم در جمالت مجازى 

موجود است و هم در جمالت حقيقى. 
دوم: مناسبتى است كه مى بايست ميان معناى حقيقى يك واژه و معناى مجازى 
ــد، تا كالم از نگاه خواننده صحيح تلّقى گردد.  ــده در كالم موجود باش استفاده ش

منظور علماى علِم معانى و بيان از مناسبت، همين نوع از مناسبات است.
اكنون بايد گفت كه وجود مناسبت، زمانى دليل مجازى بودن استعمال است كه مناسبت 
ــه را مى دانيم ؛ اما  ــت كه ما معناى حقيقى يك كلم ــد و آن در جايى اس از نوع دّوم باش
ــبتى ميان آن معناى  ــت. حال چون مناس مى بينيم كه آن معنى منظور متكلّم نبوده اس
ــتعمال،  ــت، پس اين اس ــتفاده گرديده موجود اس حقيقى و معناى دومى كه در جمله اس
ــتعمال مجازى و صحيح بوده است. البته طبيعى است كه كشف معناى دوم منوط به  اس

وجود قرينه مى باشد.
ــتر آياتى كه اين واژه  در آينده خواهيم گفت كه آن چه از « ولّى» در قرآن كريم در بيش
ــاس همين مناسبات چيزى جز معناى  ــتفاده شده است فهميده مى شود، بر اس در آن اس

متصّرف و سرپرست نمى باشد.

حاصل كالم در معانى ديگر واژه  ى « ولّى» 
پس از بيان موارد ياد شده ، به طور قطع و  يقين مى توان گفت: تنها معنايى كه از كتب 
ــتعمال عرب در رابطه با واژه  ى « ولّى» قابل اثبات است، معناى «سرپرست و  لغت و اس

متصّرف»  يا «مالك امر چيزى يا كسى بودن» است. 
ــد، با ما در  ــر خواننده  ى محترم نيز آن موارد را با دّقت تمام مورد مطالعه قرار داده باش اگ
اين مطلب همراه خواهد شد. اما موارد ديگرى كه براى اين واژه ذكر شده است يا مصاديق 

معناى كلى سرپرست و متصرف هستند و يا جزو لوازم و مستلزمات آن مى باشند.
ــن است  ــت. روش ــاده ترين مثالى كه مى توان در اينجا ذكر نمود، كلمه  ى « مرد » اس س
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ــد: « مردى را ديدم كه راه  كه اين كلمه معناى واحدى دارد، پس اگر در جمله اى گفته ش
ــد: « مردى را ديدم كه سخنرانى مى نمود »، كلمه  ى مرد در هر دو  مى رفت » و گفته ش
جمله معناى واحدى دارد هر چند در اين دو مورد به دو مصداق مختلف از مرد اشاره شده 

است. 
اين ويژگى هر معناى كلّيى است كه داراى مصاديق مختلف است. تفاوت كلمه  ى « مرد» 
با كلمه  ى « سرپرست » در آن است كه مصاديق كلمه ى «مرد» گذشته از آنكه همگى 
ــتند، انواع خاصى از مرد در نظر گرفته نشده است؛ به خالف  ــترك هس در مرد بودن مش
ــيم بندى ديگر به « پشتيبان » ،  ــت » كه مى توان مصاديق آن را در يك تقس «سرپرس
«پدر»، « هم پيمان »، « رفيق »، « خويشاوند » و... تقسيم نموده و هنگامى كه در صدد 
ــتيم اين معانى كلى را ذكر كرده تا مصاديق مختلف اين  بيان معناى « سرپرست » هس

معنا را توضيح داده باشيم.
نبايد فراموش كرد كه چون واليت از سه جنبه قابل تعّدد مى باشد آن گونه كه توضيح آن 
به تفصيل گذشت طبيعى است كه در ميان مصاديق واليت، دسته ها و گونه هاى متعّددى 

را بيابيم كه الزم است در فرهنگ لغت از آن ها جداگانه ياد كنيم.
ــت معناى  ــده اس ــاره ش ــيارى از معانيى كه در فرهنگ هاى لغت به آن اش همچنين بس
ــن معانى جزو لوازم و  ــت كه اي ــتقلّى براى واژه نبوده، بلكه ذكر آن ها بدان جهت اس مس
مستلزمات واژه  ى مورد نظر است و ذكرشان براى فهم معناى آن الزم و مفيد مى باشد. لذا 
اگر در بيان معناى « سرپرست » گفته مى شود: « پشتيبان ،  يار و  ياور ، دوست و دوست 
ــت، اغلب چنين صفاتى را نيز  ــت كه مصاديق حقيقى سرپرس دار» همه بدان جهت اس

دارند؛ در نتيجه پدر، پشتيبان، يار و  ياور و دوست و دوست دار فرزندش مى باشد.
از سوى ديگر بيان شد كه « ولّى» به وزن َفعيل در لغت هم به معناى فاعلى آن و هم 
ــّى»، هم « برده » ذكر  ــتفاده مى گردد، لذا اگر در معناى « ول به معناى مفعولى آن اس

مى شود و هم « صاحب برده» ، از همين باب است.
ــد كه اگر لغوى در معناى « ولّى» از معانيى همچون « المعتِق » و  ــن ش بنابرين روش
«المعتَق» و « أب» و « ابن عّم» و « وارث» و « حليف» و « صديق» و « حب» 
و «حبيب» و «ناصر» و... استفاده مى نمايد، منظور وى، معانى جديدى براى « ولّى» 
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ــت، بلكه وى در مقاِم بيان مصاديق و لوازم اين واژه است؛ هر چند منكر آن نيستيم  نيس
ــدگان آثار خود را دچار  ــق و مفاهيم يك لغت را در هم آميخته و خوانن كه برخى، مصادي
ــتباهاتى از اين  ــان گرفتار اش ــفتگى نموده اند. اما بر اين نكته تأكيد داريم كه اگر ايش آش

دست شده اند، ما نبايد ميان گودال ايشان فرو رفته و دچار سردرگمى شويم.

دليل هايى در اثبات مّدعا 
ــات اين مّدعا،  ــود؛ حال براى اثب ــا در معناى اين لغت ب ــد، مّدعاى م تمام آن چه ذكر ش

دليل هايى ارائه مى كنيم. 
1) نادرست بودن جايگزينِى « ولّى »

ــودن واژه  ى « ولّى» ذكر كرد،  ــن دليل هايى كه مى توان براى تك معنايى ب از واضح تري
ــت كه اگر اين واژه را ـ بر اساس آن چه در فرهنگ هاى لغت آمده است ـ مشترك  اين اس
ــند يا زياد هم معنا و مترادف  ــى بدانيم، كلمه  ى « ولّى» با تمامى آن معانى كم باش لفظ
ــارى دهنده يا همان « ناصر»  ــر گفتيم  يكى از معانى « ولّى» ،  ي خواهد بود ؛ مثًالً اگ
ــا خواهد بود. به همين  ــت، بنا بر اين « ولّى» در اين معنايش با « ناصر» هم معن اس
ــب، جار، حليف، ابن العّم» و...  ــوال « ولّى» بايد با « نصير، صديق، خليل، مح من

مرادف بوده باشد.
ــان « ولّى» و اين الفاظ را بپذيريم، ال جرم بايد بتوان  اكنون بايد گفت كه اگر ترادف مي
هر جايى كه واژه  ى « ناصر» استفاده شده است، « ولّى» را به جايش جايگزين كنيم و 
به همين منوال بايد بتوانيم به جاى كلمه هاى « نصير و صديق و خليل و...» از كلمه  ى 
ــتفاده كنيم. اين قانونى است كه در تمامى مترادفات جارى است؛ مثًالً اگر ما  « ولّى» اس
واژه  ى « بشر» را مترادف با « انسان » بدانيم در تمامى مواردى كه كلمه  ى « بشر»  آمده 
مى توانيم « انسان » را جايگزين كنيم. در اسد و غضنفر يا ذهب و عين يا فضه و عين و 

تمامى مترادفات ديگر نيز اگر حقيقتاً مترادف باشند وضعيت به همين شكل است.
اين در حالى است كه در واژگان مورِد بحث ما، بر اساس آشنايى كه با قواعد و استعماالت 
ــن تر  ــى داريم به طور قطع و يقين نمى توان چنين كارى را انجام داد. براى روش زبان عرب

شدن اين مطلب، ارتباط ميان ولى و هر يك از اين الفاظ را جداگانه بررسى مى نماييم:
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ــود، چرا  الف) كلمه  ى « ولّى» نمى تواند در تمامى موارد، جايگزين « نصير و ناصر» ش
كه « نصرت» به معناى يارى رسانى است كه ممكن است از سوى شخص ضعيف تر بر 
شخص قوى تر تحقق يابد يا اينكه شخص كوچكتر به بزرگتر  يارى رساند همچنين ممكن 
است شخص ذليل تر شخص گرامى تر را يارى كند؛ چرا كه اساساً معناى  « يارى رسانى» 
چيزى جز كمك كردن در امرى كه كمك رسانى در آن صحيح است، نيست؛ مانند جنگ 

و صلح يا هجوم و دفاع و...
ــت؛ در بسيارى از  ــمار اس ــت بى ش بايد گفت مواردى كه يارى كردن در آن ها صحيح اس
ــد، يا برادر كوچك مى تواند ناصر برادر  اين موارد بچه  ى  كوچك مى تواند ناصر پدرش باش
ــم كه بچه  ى كوچك ولىِّ  ــد، و حال آنكه نمى توانيم در اين موارد بگويي بزرگ ترش باش
ــد. همچنين است موارد ضعيف و  ــت يا برادر كوچك ولىِّ برادر بزرگش مى باش پدرش اس

قوى، ذليل و گرامى و موارد ديگرى از اين دست.
اكنون اگر به قرآن كريم مراجعه نماييم مى بينيم كه خداوند متعال در موارد زيادى مؤمنان 
را به يارى كردن خدا و پيامبر تشويق نموده است؛ يا اين كه مى بينيم خداوند متعال ايشان 
ــت. در مواردى نيز اساسًا  ــول را يارى نموده اند تمجيد كرده اس را بدين جهت كه خدا و رس

ايشان را، يارى كنندگان خدا و رسول معرفى نموده است. 
خداى تبارك و تعالى مى فرمايد: 

1... َو الَِّذيَن آَوْوا َو نََصُروا ُأولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّا ...
و همچنين مى فرمايد: 

ُروُه َو نََصُروُه َو اتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل  ... َفالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َو َعزَّ
 2َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم الُْمْفِلُحوَن

و در آيات ديگر مى فرمايد: 
3َيا أيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إْن َتْنُصُروا اهللاَ َيْنُصْرُكْم َو يَُثبِّْت أْقَداَمُكْم

1.  انفال / 74
2.  اعراف / 157

3.  محمد / 7
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و خداى منان مى فرمايد: 
 .1َو لََيْنُصَرنَّ اهللا َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اهللا لََقِويٌّ َعِزيٌز ...

همچنين است آيات بسيارى از اين دست كه پژوهشگر به آسانى به آن ها دست مى يابد.
ــد مؤمنان را ولى خداوند به معناى فاعلى آن بدانيم2،  ــت كه روا نمى باش اين در حالى اس
چنان كه در بسيارى از آيات قرآن كريم بر اين نكته تأكيد شده است كه خداوند سبحان ولىِّ 
همگان است و هيچ كس جز او واليت نداشته و كسى بر او واليت ندارد. خداوند مى فرمايد: 
يٌك ِفي  ــرِ  َو ُقِل الَْحْمُد هللا الَِّذي لَْم َيتَِّخْذ َولًَدا َو لَْم َيُكْن لَُه َش

 3لِّ َو َكبِّْرُه َتْكِبيًرا الُْمْلِك َو لَْم َيُكْن لَُه َولِيٌّ ِمَن الذُّ
ــبحان مطلقًا هيچ  ) بيان مى دارد كه بر خداى س لِّ ــمت ( لَْم َيُكْن لَُه َولِيٌّ ِمَن الذُّ در قس
ــت4 و خداوند منّزه از آن است  ــت، چرا كه واليت بر خداوند مستلزم ذلّت اس واليتى نيس

آن گونه كه از فرزند و شريك منّزه مى باشد.
ــت معنا و مفهوم « نصرت»،  ــاره كنيم و آن اينكه ممكن اس در اينجا بايد به نكته اى اش
ــتعماالت لغوى، گسترده تر از آن چه در اين جا بيان داشتيم گردد. در اين معنا  در برخى اس
ــت مورد يارى قرار گيرد را شامل مى شود، به گونه اى كه  « نصرت» تمام آن چه ممكن اس
هيچ امرى در منصور باقى نمى ماند مگر آنكه اختيار آن به دست ناصر است. در اين حال، 
« نصرت» معناى جديدى نبوده و كامًال با « واليت» هم معنا گشته و مترادف آن خواهد 

بود؛ لذا نمى توان آن را  يكى از مصاديق « واليت» ، يا از لوازم آن دانست. 

1.  حج /40
2.  مخفى نماند كه واليت به هر معنايى كه باشد هم جهت فاعلى آن قابل ذكر است و هم جهت مفعولى 
آن ، چرا كه واليت چه به معناى نصرت باشد و چه محبت و چه سرپرستى، هر سه جهتى كه قبل از 
اين گفته بوديم را در بر دارد. اما آن چه در اين جا مورد بحث است معناى فاعلى است كه در ناصر مّد 

نظر قرار گرفته بود.
3.  اسراء / 111

لِّ ) تقييديّة است به اين معنا كه واليتى  ِيٌّ ِمَن الذُّ َْم يَُكْن لَُه َول 4.  در اين جا گفته نشود كه (ِمن جارّه ) در ( ل
كه موجب ذلِّت خداوند باشد بر خداوند موجود نيست، اما ممكن است واليتى كه موجب عزّت خداوند 
باشد بر خداوند موجود باشد! چرا كه در هر صورت هيچ چيز موجب عزّت خداوند نيست؛ كما اين در 
آيات مذكور در متن اشاره شد. بنا بر اين (ِمن ) در اينجا تعليليّه است و منظور آن است كه چون واليت 

بر خداوند موجب ذلت است خداوند از آن منزّه است.
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ما مواردى را يافتيم كه « نصرت»  در آن ها به همين معناى گسترده و وسيع به كار رفته 
ــيارى از افرادى كه « ناصر» را  يكى از معانى « ولى» دانسته اند،  ــايد منظور بس است؛ ش

همين معناى گسترده و وسيع از نصرت بوده باشد.
ُلَماِت إلَى  ــير آيه  ى شريفه  ى اهللا َولِيُّ الَِّذيَن آَمُنوا يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ طبرى در تفس
 1...ُلَماِت اُغوُت يُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إلَى الظُّ ــوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا أْولَِياُؤُهُم الطَّ النُّ

چنين مى گويد:
ــنَ آَمُنوا): نصيَرهم و  ــه: (اهللاُ َولِيُّ الَِّذي يعني ـ تعالى ذكُره ـ بقول
ظهيَرهم، يتوالهم بعونه و توفيقه... فأخبرـ  تعالى ذكره عباَدهـ  أنّه 
ولّي المؤمنين و مبصرهم حقيقة اإليمان وسيله و شرائعه و حججه، 
ــفه عنهم  ــكوك، بكش و هاديهم، فموفّقهم ألدلّته المزيلة عنهم الش

دواعي الكفر، و ظلم سواتر أبصار القلوب.
ــيُّ الَِّذيَن آََمُنوا) اين  ِ ــر مؤمنان در جمله  ى ( اهللا َول ــبحان از واليت ب منظور خداوند س
است كه وى ياور ايشان و پشتيبان ايشان است... پس خداوند جل و على به بندگانش 
ــان است و به ايشان حقيقت ايمان و راه هاى رسيدن به آن و  خبر داد كه وى ولى ايش
احكام و شرايع دين را نشان مى دهد و ايشان را هدايت نموده و راهنمايى هايش باعث 
توفيقشان مى گردد. چنان كه با پرده بردارى از جذابيت هاى كفر و ظلم و هر آن چه بر 

روى قلب ها كشيده شده است، از ايشان شك ها را برطرف مى نمايد.2
ــكل گفتارش با طبرى تفاوت دارد، اما آن را همين گونه تفسير نموده  قرطبى نيز گر چه ش

است؛ بلكه كالم قرطبى در اين جهت صريح تر مى باشد3.
ــود،  ــن نمى تواند در تمامى موارد ، جايگزين «محب» بش ب) كلمه  ى « ولّى» همچني
ــت دارد بگوييم  ــالى كه پدرش را دوس چرا كه به فرض مثال مى توانيم به كودك خردس
محب پدرش است، اما نمى توانيم بگوييم اين كودك خردسال، ولىِّ پدر يا برادر بزرگترش 
ى به معناى محب  ـّ مى باشد. اگر  يكى از معانى ولى محب مى بود، مى بايست بتوانيم ول

1.  بقره / 257
2.  تفسير طبرى ، 3 ، 21

3.  تفسير قرطبى ، 3 ، 283



46
13

90
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

ــتعمال براى هر كه با زبان عربى  ــتفاده كنيم. حال آنكه ناروا بودن اين اس را در اين جا اس
آشنا باشد روشن است.

ــه  َيْأِتي اهللا  ــده اند ك ــم برخى از مؤمنان، چنين معّرفى ش ــم نيز مى بيني ــرآن كري در ق
ــت يا  ــان اس ــان محّب خداوند بوده و خداوند نيز محّب ايش بَِقْوٍم يُِحبُُّهْم َو يُِحبُّونَُه  1ايش
ــانى كه محّب پروردگار خويش اند، توصيه كرده است كه از  اينكه مى بينيم خداوند به كس
ــروى نمايند:  ُقْل إْن كْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللا َفاتَِّبُعوِني يُْحِبْبكُم اهللا َو َيْغِفْر لَُكْم  ــر پي پيامب

 2...ُذنُوبَُكْم
ــت ؛ چنان چه در بحث قبل  ــت كه نمى توان مؤمنان را ولى خداوند دانس اين در حالى اس
ــد كه وجود هرگونه واليتى بر خداوند را نفى كرده و آن را موجب ذلّت  ــاره ش به آياتى اش

دانسته بود3.
ــن «جار» به معناى  ــّى» نمى تواند در تمامى موارد ، جايگزي ــكل « ول ج) به همين ش
ــايه و پسر عمو در  ــود ؛ چرا كه همس ــر عمو ش ــايه و « ابن العّم» به معناى پس همس
ــايه و پسر عمو هستند ، حتى اگر كودكى خردسال بوده ،  يا گرفتار  تمامى  حاالت ، همس
ديوانگى و جنون باشند ؛ در صورتى كه نمى توان ولى را حتى در اين معنايش در مورد هر 
همسايه اى  يا هر پسر عمويى استفاده كرد ، مگر آنكه در پسر عمو  يا همسايه گونه اى از 

حّق تصّرف در امور شخص باشد.
ــاى « هم پيمان» نيز به همين منوال  د) اين مطلب در مورد كلمه  ى «حليف» به معن
ــت. مى دانيم كه حليف را هم يكى از معانى « ولّى» دانسته اند و حال آنكه نمى توان  اس
ــتفاده نمود، چرا كه گاهى شخص ضعيف تر يا  براى هر هم پيمانى واژه  ى « ولّى» را اس
ــخص  ــتى و امور اين ش ــده به گونه اى كه سرپرس قبيله  ى كوچكتر هم پيماِن بزرگتر ش
ضعيف يا قبيله  ى ضعيف به طور كلى در دست قوى تر قرار مى گيرد. در اين صورت تنها 
ــطحى كه به گونه اى حق  ـ  يا ال اقل هم س ــخص يا قبيله  ى بزرگتر و قوى تر  در مورد ش

تصرّف در امور هم داشته باشند ـ مى توان كلمه  ى ولى را استفاده نمود.

1.  مائده / 54
2.  آل عمران / 31

3.  اسراء / 111
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ــد واژه، خواننده  ى محترم مى تواند تكليف موارد ديگر را نيز به  پس از تفصيل در اين چن
همين منوال روشن سازد.

2) به كارگيرى واژه  ى ولى بدون قرينه
ــت، هنگامى كه مى خواهيم از واژه اى استفاده كنيم كه داراى چند معنا بوده و  شكى نيس
مشترك لفظى است، بايد در كالم قرينه اى داشته باشيم كه معناى مورد نظر را مشخص 
نمايد. به همين صورت، هنگامى كه واژه اى را در معنايى جز معناى اصلى خود به صورت 
ــه معناى اصلى را منتفى  ــتفاده مى كنيم، بايد قرينه اى را به همراه بياوريم ك مجازى اس

نموده و معناى جديد را در ذهن خواننده ايجاد كند. 
روشن ترين مثال براى اين بحث كلمه  ى «عين» در عربى است كه گفته مى شود هفتاد 
ــتفاده قرار گرفته است؛ بر اساس همين  معنا دارد؛ اين كلمه 57 بار در قرآن كريم مورد اس
ــد، مى بينيم كه در تمامى موارد ، بدون استثنا ، همواره عين  قاعده و دستورى كه ذكر ش
ــده  ــت. فى المثل گفته ش ــخص نموده اس ــه همراه قرينه اى آمده كه معناى آن را مش ب
ــت «عينٌ باصرة»  يعنى چشم بينا ،  يا «عينٌ نابعة» يعنى چشمه  ى جوشان و ... لذا  اس
ــران ، در تعيين معناى عين دچار مشكل شده  نمى بينيم در هيچ  يك از اين موارد مفّس

باشند.
اكنون بايد گفت كه اگر كلمه  ى « ولّى» نيز، همچون « عين» ، لفظ مشترك بوده  يا در 
معناى مجازى خاّصى استفاده شده است ، بايد در تمامى  مواردى كه اين كلمه به كار رفته 
ــد تا ابهام و سردرگمى  را در تعيين معنا از بين ببرد. در  ــت ، قرينه  ى آن نيز موجود باش اس
اين صورت ، اگر واژه  ى « ولّى» حتى در  يك مورد بر خالف انتظار بدون قرينه استفاده 
ــد ، مشترك بودن آن ،  يا استفاده شدن آن در معناى مجازى زير سؤال مى رود؛  ــده باش ش
ــيارى اين لفظ در قرآن كريم بدون قرينه اى كه معناى  و حال آنكه مى بينيم در موارد بس
خاصى را تلقى نمايد، به كار رفته است؛ بلكه در بيشتر مواردى كه كلمه  ى « ولّى» مورد 

استفاده قرار گرفته، قرينه اى در همان آيه براى تعيين معنا نمى يابيم1.

1.   با توجه به آن چه كه مى دانيم قرآن كريم به صورت پراكنده و آيه، آيه ، نازل شده است، الزم است هميشه قرينه 
به همراهِ آيه  ى مورِد نظر باشد و اين كه معناى يك واژه از آيات قبلى و بعدى روشن گردد كفايت نمى كند. 
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ــه كنيم و در نظر  » را در قرآن كريم با كلمه  ى « عين » مقايس حال اگر كلمه  ى « ولىّ
داشته باشيم كه حتى يك مورد نمى يابيم كه واژه  ى « عين » بدون وجود قرينه در همان 
» مانند واژه  ى  ــد، در مى يابيم كه واژه  ى « ولىّ آيه و نه قبل و بعد آن استفاده شده باش
ــتورات زبان  ــته از آنكه عدم ذكر قرينه با ابتدايى ترين قواعد و دس ــت. گذش « عين» نيس
ــد به قرآن كريمى كه در باالترين مرتبه  ى بالغت و در حّد اعجاز  ــازگارى ندارد، چه رس س

است.
در اينجا به چند آيه كه در آن « ولّى» بدون قرينه استفاده شده است اشاره مى نماييم:

ــاِس بِِإْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتََّبُعوُه َو َهَذا النَِّبيُّ َو الَِّذيَن آَمُنوا َو  ــى النَّ   إنَّ أْولَ
 1 اهللا َولِيُّ الُْمْؤِمِنيَن

ــُروا إلَى َربِِّهْم لَْيَس لَُهْم ِمْن  و آيه  ى:  َو أْنِذْر بِِه الَّذيَن َيَخاُفوَن أْن يُْحَش
 2ُدوِنِه َولِيٌّ َوَال َشِفيٌع لََعلَُّهْم َيتَُّقوَن

 3 أَال إنَّ أْولَِياَء اهللا َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن  :همچنين
و آيه  ى:  َو َكَذِلك أْنَزلَْناُه ُحْكًما َعَربِيًّا َو لَِئِن اتََّبْعَت أْهَواَءُهْم بَْعَدَما َجاَءكَ 

 4 ٍِمَن الِْعْلِم َما لك ِمَن اهللا ِمْن َولِيٍّ َوَال َواق
ــَب الَِّذيَن َكَفُروا أْن َيتَِّخذُوا ِعَباِدي ِمْن ُدوِني أْولَِياَء إنَّا  و آيه  ى:  أَفَحِس

أْعَتْدنَا َجَهنََّم لِْلَكاِفِريَن نُُزًال 5 و آياتى ديگر از اين دست.6
در نتيجه بايد بگوييم كه منكران، براى حلِ  مشكل « بدوِن قرينه بودن» اين آيات، هيچ 
راهى ندارند مگر آنكه بپذيرند كلمه  ى « ولّى» در نگاه شنوندگان اين آيات و مخاطبين 
ــنى داشته است به گونه اى كه  ــند يا اهل مدينه معناى واضح و روش آن اهل مّكه بوده باش

كما اين كه در واژه  ى عين چنين است .
1.  آل عمران / 68 

2.  انعام / 51 
3.   يونس / 62 

4.  رعد / 37 
5.  كهف / 102 

6.  همچون: آل عمران / 175 ؛ مائده /80  و 81 ؛ سبأ / 41 ؛ انعام /121 ؛ انفال / 34 ؛ فصلت / 31 ؛ احقاف 
/ 32 و همچنين بسيارى ديگر 
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هنگام شنيدن آن دچار هيچ مشكلى نشده و در فهم معناى آن با ابهام روبرو نمى شده اند؛
همچنين بايد بپذيرند كه اختالفات مفّسران در معناى اين واژه در آيات قرآنى، مربوط به 
معنا و مفهوم كلّى آن نبوده، بلكه در تعيين مصداقى بوده كه آيه در مقام بيان آن بوده است؛ 
در اين هنگام اين اختالف، همچون اختالفى خواهد بود كه مفّسران در معناى «رجل» در 

برخى آيات كريمه داشته اند. مانند: 
 َو َجاَء َرُجٌل ِمْن أْقَصى الَْمِديَنِة َيْسَعى َقاَل َيا ُموَسى إنَّ الَْمَألَ َيْأَتِمُروَن 

 1 بِكَ لَِيْقُتُلوكَ َفاْخُرْج إِني لَكَ ِمَن النَّاِصِحيَن
ــا َقْوِم اتَِّبُعوا  ــَعى َقالَ َي ــاَء ِمْن أْقَصى الَْمِديَنِة َرُجلٌ َيْس ــه  ى: َو َج و آي

2الُْمْرَسِليَن
 همچنين آيه  ى:  َو َقاَل َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم إيَمانَُه أَتْقُتُلوَن 

 3...َرُجًال أْن َيُقولَ َربَِّي اهللا
 .4 َل َهَذا الُْقْرءاُن َعَلى َرُجٍل ِمَن الَْقْرَيَتْيِن َعِظيٍم و آيه  ى: َو َقالُوا لَْوَال نُزِّ

از اين موارد در قرآن كريم بسيار است.
ــرآن لطمه مى زند و با  ــويم، آن چه به فصاحت و بالغت ق ــت يادآور ش در اين جا الزم اس
ــترك يا استعمال مجازى است كه  ــتورات زبان هم خوانى ندارد، ذكر لفظ مش قواعد و دس
معناى مورد نظر متكلّم در آن تعيين نشده باشد؛ اين، يكى از موارد اجمال در مفهوم است 
ــمرده مى شود؛ اما ابهامى كه ناشى از اجمال در مصداق باشد نه تنها با  كه همواره ناروا ش
ــمار  ــت، بلكه گاهى عين فصاحت و بالغت به ش فصاحت و بالغت كالم در تنافى نيس

مى آيد.
3 ) نهى از پذيرش واليت غير خدا

بر اساس بسيارى از آيات قرآن كريم، واليت پذيرى از غير خداوند5 ناروا و به تعبير قرآن، 

1.  قصص / 20
2.   يس / 20

3.  غافر / 28 
4.  زخرف / 31 

5.  اتّخاذ الولى من دون اهللا .
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ــرك است1. در بسيارى از اين آيات ، خداوند مشركان را مورد خطاب قرار مى دهد و به  ش
آن ها گوشزد مى نمايد كه ايشان اشخاص  يا چيزهايى غير از خدا را ولى خود قرار داده اند 
ــمان و زمين ولى ايشان است. و برخى از چيزهايى كه ايشان ولى خود  و همانا خداوند آس
قرار داده اند، خود، اعتراف به توحيد خداوند و واليتش دارند. در اين آيات تأكيد شده است 
ــلطنت و  ــت كه قدرت اليتناهى دارد و س كه تنها ولىِّ كون و مكان پروردگار عالميان اس

ملك و جبروتش همه جا را فرا گرفته است.
آرى، هر آنكه در راه توحيد خالص پاى نهد بايد به مضمون اين آيات معتقد باشد و بپذيرد 
ــه لحاظ مصداقى بر  ــه لحاظ مفهومى  و هم ب ــچ واليتى جز واليت خداوند هم ب كه هي
ــت، بايد واليتش در طول واليت  خاليق وجود ندارد و هر كه در اين دنيا مّدعى واليتى اس

خداوندى بوده و آن را از ولّى مطلق گرفته باشد.
حال روشن است كه فقط در صورتى اين جمالت گريبان گير مشركان مى شود كه ولى، بر 
ــان راه فرارى در معنا و مفهوم و مصداق اين جمالت  بيش از يك معنا داللت نكند، و ايش
نداشته باشند. چرا كه اگر ولى چند معنا مى داشت مشركان در جواب مى گفتند كه آن چه 

ما از آن نهى شده بوديم، چيز ديگرى بود.

مؤيداتى بر صّحت مّدعا 
ــه « ولّى» فقط به معناى  ــود را بيان نموده و اثبات كرديم ك ــس از آنكه دليل هاى خ پ
سرپرست و متصرّف است و معانى ديگرى كه براى واژه  ى « ولّى» ذكر كرده اند، معناى 
ــمار  ــتلزمات معناى آن به ش ــتقلى نبوده بلكه يا از مصاديق آنند و  يا جزو الزم و مس مس

مى روند؛ در اينجا مؤيداتى براى مّدعاى خود ذكر مى كنيم:
اول: معناى « ولّى» در قرآن كريم

ــه  ى (و ل ى) در قرآن كريم خواهيم ديد كه گذشته از  ــتقّات ريش ــتجو از مش پس از جس

1.  ر ك : نساء / 116ـ 121 ؛ انعام / 12ـ 18، 51، 70 ـ 71، 126ـ 129 ؛ اعراف / 27ـ 30 ، 189ـ 197؛ 
هود / 18ـ 24 ؛ رعد / 8 ـ 16 ؛ نحل / 62 ـ63 ؛ اسراء / 86 ـ 97 ؛ كهف /50 ـ 52 ، 102 ؛ فرقان / 
17ـ 19 ؛ عنكبوت / 14 ـ 43 ؛ سجده / 4 ـ 9 ؛ سبأ /40ـ 42 ؛ زمر / 2ـ 6 ؛ شورى / 3ـ 9 ، 25ـ 

31 ،  44 ـ 47 ؛ جاثيه / 3ـ 13، 18ـ 20 ؛ احقاف / 31ـ 32.
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مشتقّات ديگر، فقط كلمه  ى « ولّى» در قرآن كريم 86 مرتبه استفاده شده است؛ كما اين 
كه در 21 مورد نيز شاهد استعمال واژه  ى « مولى» هستيم . حال اگر خواننده  ى محترم 
اين موارد را به دّقت بنگرد، خواهد ديد كه در بيشتر آن ها معنايى كه ما از لفظ « ولّى» 
ارائه كرده ايم كامًال روشن و نمايان است و هيچ نيازى به بحث در معناى آن ها نيست1.
ــت ناديده  ــن و بارز اس ــوارد را كه معناى « ولّى» كامًال در آن ها روش ــون اگر اين م اكن
ــد، باقى مى ماند كه مى توان  ــيار اندكى كه به بيست مورد هم نمى رس بگيريم، موارد بس
ــرى از قبيل  « ياور ،  ــه معانى ديگ ــت و متصرف» ب ــا را افزون بر معناى « سرپرس آن ه
ــّكى نيست اين معانى ، خود ، جزو  ــت ، هم پيمان و ... » حمل كرد ؛ اال اين كه ش دوس
ــت» مى باشند. در اين هنگام ـ حّتى  مصاديق و جزئيات معناى كلّى « متصّرف و سرپرس
ــان دو راه قرار مى گيريم  يا بايد اين موارد را  ــر چند معنايى بودن ولى را نيز بپذيريم مي اگ
ــت» بدانيم،  در معناى «ياور» و ديگر معانى، به عنوان مصداقى از مصاديق كلّى «سرپرس
آن گونه كه غالب موارد ديگر در همين معنا استعمال شده بودند ،  يا اين كه معتقد شويم 

اين موارد به طور مستقيم در معناى « ياور» استفاده شده اند.
در اين هنگام اگر به آن بخش عمده از موارد استعمال ولى توّجه داشته باشيم ،  يا اساسًا 
ظهور اين كلمات در بخش جزئى باقى مانده نيز تغيير نموده و در ديد خواننده مانند ساير 
استعماالت به معناى « سرپرست و متصّرف » خواهد شد ،  يا اينكه اساساً ظهورشان را از 
دست داده و مرّدد بين معناى كلّى « واليت» و معناى خاّص « ناصر» باقى خواهند ماند 
ــد. اگر كار در اينجا به از دست رفتن ظهور بينجامد و  و از اين جهت مجهول خواهند ش
معنا مجهول گردد، معناى آن بخش عمده را قرينه اى براى تعيين معناى اين بخش قليل 
ــت. در نتيجه در اين حالت نيز معناى «متصّرف و سرپرست» اثبات خواهد  خواهيم دانس

شد. 
ــا در ابتدا ظهورى در  ــت كه كلمه  ى « ولّى» در اينج ــام آن چه گفتيم در صورتى اس تم
ــته باشد، اما اگر ابتداءاً ظهورى  معناى «ناصر» يا «محب» يا «حليف» يا موارد ديگر داش

1.  البته همان گونه كه پيش از اين به تفصيل در قسمِت (د ) از نكات ذكر شده گذشت، شايد در بسيارى از اين 
موارد بتوان قرينه اى يافت كه معناى مورد نظر را اثبات كند، اّما اين به معناى مشترك لفظى بودِن ( ولى )  يا 

كاربرد مجازِى آن نيست.
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در  يكى از اين معانى نداشت، بلكه خود، مرّدد ميان چند معنا از اين معانى بود، حمل آن 
بر بخش عمده  ى ياد شده روشن تر خواهد بود.

دوم: نصرت از لوازم واليت در قرآن كريم
قرآن كريم در موارد بسيارى «نصرت» و  « يارى كردن » را از لوازم واليت دانسته است 
ــد، مى بايست نصرت و يارى رسانى نيز حاصل باشد،  به گونه اى كه اگر واليت موجود باش
ــت:  آن گونه كه اثر و مؤثر الجرم در پى هم مى آيند. به طور نمونه در آيات قرآنى آمده اس
و َما َكاَن لَُهْم ِمْن أْولَِياَء َيْنُصُرونَُهْم ِمْن ُدوِن اهللا1 در اين آيه در رابطه با مشركان  

آمده است كه ايشان جز خداوند هيچ ولّيى ندارند كه  ياريشان كند؛  
ــا در آيه  ى ديگر آمده:  َو َما لَُكْم ِمْن ُدوِن اهللا ِمْن أْولَِياَء ُثمَّ َال ُتْنَصُروَن 2، اين  ي
ــدار مى دهد كه به ستم كاران تكيه نكنند چرا كه آتش عذابشان دامن  آيه به مؤمنان هش
ايشان را نيز خواهد گرفت، سپس مى گويد: در اين هنگام به جز خداوند هيچ وليى نداريد، 
پس يارى نخواهيد شد. در آيه  ى ديگر نيز خطاب به مؤمنان مى خوانيم: بَِل اهللا َمْوَالُكْم 
َو ُهَو َخْيُر النَّاِصِريَن 3، در اينجا تأكيد شده است كه مشركان نمى توانند موالى مؤمنان 

باشند بلكه خداوند موالى ايشان است و او بهترين يارى دهنده است.
ــاهده نموديد، ما در ترجمه  ى اين آيات واژه هاى ولى و مولى را ترجمه  همان گونه كه مش
ــد، در اين  ــت كه واليت بر هر معنايى كه باش نكرديم، بلكه تأكيد ما در اينجا بر اين اس
ــك اگر كسى  ــت و بى ش ــانى الزمه  ى آن اس آيات به گونه اى مطرح گرديده كه يارى رس

حقيقتاً ولى باشد، بايد  يار و  ياور زير دستش نيز باشد.
ــرا كه اين الزمه  ى  ــى انتظارِ نصرت مى رود چ ــه از ول بنابراين مى توان گفت كه هميش
ــت؛ حال اگر چنين باشد نظريه  ى ما در اينجا تأييد و تقويت مى گردد چرا كه  واليتش اس
معتقديم معانىِ ديگر واژه  ى ولى مى توانند جزو لوازم و مستلزمات معناى سرپرست باشند.

1.  شورى / 46 
2.  هود / 113 

3.  آل عمران /150 
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سوم: عطِف «ولّى» و « نصير » در آيات بسيارى از قرآن كريم
بنا بر جستجويى كه انجام داده ايم واژه  ى « ولّى» در قرآن كريم، دست كم در 15 مورد 
ــت؛ كما اينكه در دو مورد نيز واژه  ى « مولى»  به همراه واژه  ى « نصير » به كار رفته اس
ــت. حال بايد گفت كه اگر معانى « ولّى» و« نصير » در اين  همراه با « نصير» آمده اس
ــند آن گاه اين همراهى صحيح نخواهد بود بلكه، سبب بيان  ــته باش موارد اختالف نداش
مطالب تكرارى و بيهوده خواهد گشت كه با فصاحت و بالغت قرآن كريم در تنافى است.

به دليل همين نكته است كه مى بينيم برخى از مفّسران بزرگ، كه در بعضى از آيات قرآن 
ــتباه شده يا خود را به اشتباه انداخته اند،  كريم، هنگام بيان معناىِ واژه  ى « ولّى» دچار اش
ــان نموده اند. به فرض مثال طبرى در  ــن آيات معناى صحيح آن را درك كرده و بي در اي
َماَواِت َو اْألْرِض َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن  ــير آيه  ى  ألَْم َتْعَلْم أنَّ اهللا لَُه ُمْلكُ السَّ تفس

اهللا ِمْن َولِيٍّ َو َال نَِصير1 گفته است:
و الولّي معناه فعيل، من قول القائل: ولّيت أمر فالن: إذا صرت قيّمًا 
ــل: فالن ولّي عهد  ــه و قيّمه. و من ذلك قي ــه، فأنا إليه، فهو وليّ ب
ــلمين. و أّما  ــلمين، يعني به: القائم بما عهد إليه من أمر المس المس
ــا ناصرك و  ــــــك: نصرتك أنُصُرك، فأن ــه فعيل من قول ّ النصير فإن

نصيرك، و هو المؤيّد و المقويّ.
ــتِى  ــود: ( وليت أمر فالن ) يعنى: سرپرس (ولى) بر وزن فعيل، همچون آنكه گفته ش
ــت آن  ــت آنم، ( فهو وليّه و قيّمه ) او سرپرس آن را به عهده گرفتم. پس من سرپرس
ــت كه گفته مى شود ( ولى عهد مسـلمين ) چرا كه مقصود  ــت. از همين باب اس اس
ــلمين را به دست گرفته است. اما واژه  ى ( نصير ) بر وزن  ــت كه وى امور مس آن اس
فعيل همچون آنكه گفته شود: (نصرتك أنُصُرَك، فأنا ناصرك و نصيرك) پس اين 

ــت.2 ــخص تأييد كننده و تقويت كننده اس ش

1.  بقره / 107 
2.  تفسير طبرى ، 1 ، 483
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حاصل كالم: 
ــام آن چه گفتيم را به دّقت مّد نظر قرار دهيم، مى توانيم به  در انتها بايد گفت كه اگر تم
ــتر ندارد و آن « سرپرست و  طور قطع و  يقين بگوييم كه واژه  ى « ولّى» يك معنا بيش
متصّدى و مالك امر چيزى يا كسى بودن» است و تمامى  معانى ديگرى كه براى اين واژه 
ذكر كرده اند يا از مصاديق كلّى اين معنا هستند و  يا جزو لوازم و مستلزمات آنند. پس تمام 
معانى موجود در فرهنگ هاى كوچك و بزرگ لغت ، همچون : « ناصر ، نصير ، حبيب ، 
ــق ، خليل ، صهر ، وارث ، حليف ، جار و ... »  ــوب ، معتِق ، معَتق ، ابن العم ، صدي محب
كه در كتابهاى تفسير و فقه و كالم و غيره نيز منعكس گرديده است را مى توان به يكى 

از اين دو مبنا تفسير نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست منابع :
ــى (467ـ 538  ــرى الخوارزمى المعتزلى الحنف ــد الزمخش ــر بن محّمد بن أحم ــم محمود بن عم ـ    ابوالقاس

ه/1075ـ1144م) ، أساس البالغة دار الصادر/ دارالبيروت بيروت؛ 
ــافعى (224ـ310ه/839ـ923م)، تفسير الطبرى ( جامع البيان  ـ    أبوجعفر محّمد بن جرير بن يزيد الطبرى الش

عن تأويل آى القرآن )، مكتبة مصطفى البابى مصر، ط2؛ 
ــعرى المالكى  ــارى الخزرجى األش ــى األنص ــراح القرطب ــن أبى بكر بن ف ــن أحمد ب ــد ب ــداهللا محّم ـ    أبوعب

(580ـ671ه/1184ـ1273م )، تفسير القرطبى ( الجامع ألحكام القرآن ) ، دار الكتب المصريّة؛ 
ـ    أبونصر إسماعيل بن حّماد الفارابى الجوهرى (332ـ 393ه ) ، صحاح الجوهرى ( تاج اللغة و صحاح العربيّة) 

، تحقيق: أحمد عبدالغفور عّطار ، دارالكتاب العربى مصر؛
ــى (194ـ256ه/810ـ870م)، ابن  ــماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى الجعف ـ    امام أبوعبداهللا محّمد بن إس
ــن أحمد األنصارى الرويفعى اإلفريقى ثم المصرى  منظور جمال الدين أبوالفضل محّمد بن مكرّم بن على ب
ــروت، ط (1388ه/1968م ) ؛ مجمع اللغة العربيّة،  ــان العرب، دارالصادر بي (630ـ711ه/1232ـ1311م )، لس

المعجم الوسيط ، دار المعارف مصر، ط 2؛ 
ــين أحمد بن فارس بن زكريّا بن محّمد بن حبيب الرازى (395 ه / 1005م)، معجم مقاييس اللغة،  ـ    ابوالحس

تحقيق: عبدالسالم محّمد هارون، مكتب مصطفى البابى الحلبى و أوالده مصر، ط 2 (1389ه/ 1969م)؛
ـ    ابوالقاسم الحسين بن محّمد بن المفّضل الراغب األصفهانى (ح425 ه ) ، مفردات الفاظ القرآن الكريم، تحقيق: 

صفوان عدنان داوودى، ذوى القربى قم، ط3 (1424هق/1382هش)؛ 
ــام أبوعبداهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الحميرى ثم األصبحى المدنى (93 179ه)، الموّطأ،  ـ    اإلم

تحقيق : محّمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التراث العربى بيروت؛ 
ـ    ابن األثير مجدالدين أبوالسعادات المبارك بن أبى الكرم محّمد بن [محّمد بن] عبدالكريم الشيبانى الجزرى 
ــب الحديث و األثر، تحقيق : طاهر  ــافعى (544 ـ606ه/1149ـ 1209م ) ، النهاية فى غري ثم الموصلى الش

أحمد الزاوى محمود محّمد الطنامى، دارإحياء الكتب العربيّة مصر، ط1 (1383ه/1966م ) .




