
 

 
 

 

 والیت معنای به نو نگاهی
 نیاعروج پروانه

                                                                                                                                                                                صحرائی شهرام

ای است که در آثار بسیاری از صوفیه از آن سخن به میان آمده والیت واژه چکیده:

عارف ، علیشاه ب به سلطانمحمد گنابادی ملق همه پژوهش در آثار سلطانبااین ؛ است

دهد که او در آثار خویش به تقریر معانی امامی قرن سیزدهم و چهاردهم نشان می

ف پرداخته است. به اعتقاد وی لفظ والیت عرفان و تصو در حوزةجدیدی از والیت 

کار رفته امان شیعه ـ علیهم السالم ـ  فراوان بهکه در احادیث مروی از پیامبر اسالم و ام

که  بیعت مصطلح نزد صوفیه و دست دادنی .1ت به یکی از سه معنای ذیل است: اس

صورت ملکوتی امامان ـ علیهم السالم ـ در قلب سالک  .2 در میان ایشان متداول است؛

 ؛تعبیر شده استکه از آن در آیات و روایات به ایمان، سکینه و معرفت به نورانیت 

امامان  برابراز ظهور صورت مزبور که عبارت از تسلیم و انقیاد درحالت ناشی .3 

 خداوند است. برابرمزبور )اولواالمر( و عبودیت در

 هخاصه، بیعت عامعلیشاه، معنای والیت، دست دادن، بیعت  سلطان :هاکلیدواژه

  

                                                                                                 
المعارف اسالمی )دانشنامه جهان اسالم(ةضو هیئت علمی بنیاد دائرع e-mail:porujnia@gmail.com                  

 المعارف اسالمی ةدانشجوی دکتری تصوّف و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب، عضو هیأت علمی بنیاد دائر 
e-mail: sahraei1210@gmail.com 

 1/5/1331؛ پذیرش مقاله: 3/3/1331 دریافت مقاله:
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  :مقدمه
م، حدیث، فقه و نیز بسیاری از علوم اسالمی مانند تفسیر، کالهایی است که در والیت ازجمله واژه

د زیرا هنگامی که با انپرداختهمعنای این واژه عرفان و تصوف بدان پرداخته شده است. مفسران به

و یا  (55)مائده:  «آَمُنواَوال َِّذيَن ...  ِإنَََّما َوِليَُُّكُم الل َُّه»یا  (252)بقره:  «اللَُّه َوِليُّ الَّذيَن آَمنوا»آیاتی چون 

که ای ندارند مگر آنشوند، چارهمواجه می (21)توبه:  «اْلُمْؤِمُنون  َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ ْوِلَياُء َبْعٍض»

؛ 31ـ  32: 3، ج1115ک: طبری، )ر و اقسام والیت را تفسیر کنند معنای والیت، معنای ولی، مصداق ولی

رو که در متون دینی )کتاب و مان نیز ازآنمتکل (.111ـ  112: 3تا، جاطبائی، بی؛ طب161: 2، ج1115طبرسی، 

ای مزبور هت گزارهبات درستی و حقانیوالیت دارند و باید به اث های فراوانی دربارةسنت( گزاره

 ویژه(. محدثان به227ـ  222، 72: 1142ک: عاملی، )رگویند و والیت سخن می بپردازند، الجرم از ولی

 بیان مصادیق صاحبان والیت مطلقةاند که در ثان امامی نیز ازآنجاکه با احادیث فراوانی مواجهمحد

ول و آثار، احکام و لوازم قبول یا عدم قب -علیهم السالم  -ه یعنی پیامبر اسالم و امامان شیعه الهی ةکلی

ث، تمییز و محد ونشئکه تمام این احادیث معتبر نیستند و از والیت ایشان است و نیز ازآنجا

 والیت و جعلی است، به اظهار نظر دربارة تشخیص احادیث متواتر و معتبر از احادیث ضعیف و

(. فقه الحدیث این احادیث 7: 1111ک: شیخ مفید، رپردازند )ت و سقم احادیث مربوط به آن میصح

ث مربوط بدان والیت و مباح شود محدثان به بحث دربارةمل دیگری است که باعث مینیز عا

َمن ال َولّي له فاإلمام ولّي »تنها با بیان قواعدی چون ویژه فقیهان امامی، نهبپردازند. فقیهان نیز به

 «السلطان ولّي من ال ولّي له»و  (362: 5، ج1113فهد حلی، ؛ ابن622: 2، ج1114ک: فاضل آبی، )ر «دمه

در  به تعیین مصادیق ولی (352: 3، ج1111؛ سمرقندی، 116: 16تا، ج؛ نووی، بی113: 16، ج1115ک: نراقی، )ر

اند ای از والیتاند که دارای مرتبهاند، بلکه قائلبسیاری از امور اجتماعی و بیان احکام آن پرداخته

. (332: 1115)رک: انصاری، است  -السالم علیهم -که در طول والیت پیامبر اسالم و امامان شیعه 

و با این علم به  اندکه دارای علمی مخصوص به خویش اندمدعیرو ازآنعارفان و صوفیان نیز 

ای از آن دست معانی و تفسیر صوفیانه اند، هم به تأویل والیت و ارائةپرداختهت تأویل کتاب و سن

هلل است در آثار خویش مقامات سالکان الی ا اند والیت ازجملةکه قائل بودهرو آنو هم از اندزده

 اند. ل از آن سخن گفتهمفص طوربه
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       08 نو به معنای والیتنگاهی 

جدای از متن قرآن کریم، در میان متون مختلف تفسیری، کالمی، روایی، به عقیدة صوفیان 

در این میان از والیت و  متون در افزایش آگاهی دربارةفقهی ، متون عرفانی نقشی بیش از سایر 

فته شده است ثمرة تعلیم و باره گآنچه دراین دیگر زیرا در علوم ؛ندتری برخوردارت فزوناهمی

گیری و قیاس و م و تفکر و منضم کردن برخی از معلومات به یکدیگر و ترتیب مقدمات و نتیجهتعل

کم در باور امامیان، که دستطورکلی حاصل اندیشة محدود و ناقص بشری است درحالیبه

راثر تعلیم بکه  اندخنان افرادیاحادیث )با فرض تشخیص احادیث صحیح از جعلی توسط ما( س

گر های ایشان حکایتالهی و الهام فرشتگان از هر خطا و اشتباه و شک و تردیدی به دور و آموزه

 هایی دربارهکه مشتمل بر گزاره روآناالمر است. همچنین آثار عارفان و صوفیه ازمتن واقع و نفس

خصی و مکاشفات و مشاهدات های شهای عرفانی، دریافتتجربه ها، ثمرةوالیت است و این گزاره

ر و اندیشه و ترتیب قیاس و مانند استماع از دیگران و یا محصول تفکم و است و نه ثمرة تعل ایشان

نیست و بنابراین از  دیگر اسالمی های علومحوزه ای موجود در آثار  عالمانهآن، از جنس گزاره

 ت دیگری برخوردار است.  اهمی

   احادیث و روایات در والیت
و نیز  -السالم علیهم -مبر اسالم و امامان شیعه براساس آنچه گفته شد در طول تاریخ اسالم، تنها پیا

یج و احکام آن اند که در آثار و کلمات خویش به والیت و ذکر آثار، نتاعارفان و صوفیان بوده

خاسته از کشف و بلکه بر ،مو تعلآن کلمات تأسیسی و سخنانی نه براساس تدرّس  پرداخته و دربارة

توان در والیت را می احادیث جوامع روایی امامی دربارةو مضمون  اند. جوهرهشهود ابراز داشته

 ها بیان کرد:قالب این گزاره

ک: رهمان والیت خداوند متعال است ) -السالم علیهم -مبر اسالم و امامان شیعه . والیت پیا1

 (.12ـ  17: 1141؛ خزاز قمی، 35: 1141صفار، 

از  )اعمهای پیشین( و نیز سایر موجودات عالم ها )حتی افراد امت. این والیت بر تمام انسان2

دات مانند فرشتگان( عرضه شده است و پذیرش والیت مجرحیوانات، نباتات، جمادات و حتی 

 (.35، 32: 1141ک: صفار، )رها واجب است مذکور بر آن
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واجبات الهی است بلکه تأکید شارع بر آن  دیگر. وجوب والیت مانند وجوب نماز، روزه و 3

: 1143؛؛ شیخ صدوق، 222: 26، ج1143؛ مجلسی، 64: 1143ک: شیخ مفید، )راز هر عبادت دیگری بیشتر است 

227) . 

عمال بِرّ و شرط قبولی سایر ا -السالم علیهم -. پذیرش والیت پیامبر اسالم و امامان شیعه 1

ها سراسر عمر خود را موجب ورود به بهشت است و اگر کسی بدون اعتقاد به امامت و والیت آن

نخواهد شد بلکه جایگاهش پذیرفته تنها اعمالش صرف اعمال خیر و طاعات و عبادات کند؛ نه

 (.  214: 1367صدوق، ؛ شیخ 31: 1، ج1324ک: برقی، رجهنم است )

ک: نوری، رشود )ب زایل شدن ایمان و از دست رفتن نعمت والیت می. اصرار بر معاصی سب5

 (.142ـ  143: 3، ج1147

ی از اعتقادات شیعیان آن است که والیت، بخش مهم گرفته شده  ای که از احادیث مزبورنتیجه

 دیگر یکی از ضروریات مذهب است.    عبارتاثنی عشری و به

    تصوف: و عرفان مشایخ کالم در والیت
بلکه  اندوالیت به نظم و نثر اشعار و سخنان فراوان گفته ةصوفیان نیز در طول تاریخ دربارعارفان و 

ر والیت و اثبات آن است که ف و معرفت، جمله بقاعده و اساس طریقتِ تصوجویری ه به گفتة

اند هر کسی به عبارتی دیگرگون بیان آن ظاهر کرده اند؛ امامشایخ اندر حکم اثبات آن موافق جملة

تِرمذی از عرفای حکیم  د خورده. از نخستین عارفانی که نامش با والیت پیون(312: 1373)هجویری، 

که  -جویری یف کرده است. هتأل االولیاء ةسیرمستقلی در این باب به نام  رسالةقرن سوم است که 

 ترمذی چنین گفته است: دربارة  -د از قدمای صوفیه است خو
سخن و طریقتش بر والیت بود و عبارت از حقیقت آن کردی و از درجات  قاعدة

  .(316: 1373)هجویری،اولیا و مراعات ترتیب آن 

 گوید: جویری در ادامه میه

 (.313: 1373)هجویری، اند اندر این، کتب ساخته -رحمهم اهلل  -و پیش از این مشایخ 

هایی نیز بر توجه به بحث والیت، کتابافزون آید که مشایخ صوفیهدست مینیز به از اینجا

در کتاب  -جویری است که از صوفیان پیش از ه-باره نوشته بودند. به عنوان مثال کالباذی درآن

نواع والیت، جواز شناخته شدن ولی، جواز به طرح مسائلی مانند ا التعرف لمذهب أهل التصوف
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 کشف المحجوبجویری خود در (. ه77ـ  72، 73ـ  72: ق1122 ،کالباذیپرداخته است )... و اعالم ولی

با طرح مسائلی مانند مراتب صاحبان مقام والیت )اخیار، ابدال، ابرار، نقیب، قطب و غوث( و اینکه 

 تواند مشهور باشد یا اینکه شهرتمی که آیا ولیآیا والیت موجب کرامت است یا نه؟ و نیز این

پردازد و با آوردن فصلی جداگانه و نقل کلماتی از طور مستوفی به والیت میمنافی والیت است؟ به

ابوعلی جوزجانی، جنید بغدادی، ابوعثمان مغربی، ابراهیم ادهم، بایزید بسطامی و ابوسعید ابوالخیر 

برخی دیگر . (313 -322 : 1373هجویری، ک: ر)کوشد می روشن شدن معنای والیت و صفت ولی در

های چنین شخصی سخن و شرایط و ویژگی دربارة ولی الرسالة القشيريةاز صوفیان مانند قشیری در 

به  اجللوة و اخللوةألهل  العروةسمنانی نیز در کتاب  (. عالءالدوله126-135: 1371قشیری، ک: ر)اند گفته

(. عزیزالدین نسفی نیز از عارفان 272ـ  273 :1141ک: سمنانی، ر)مُرشد پرداخته است  بیان صفات ولی

ها پرداخته ترین مسائلی که نسفی بدانمشهوری است که در باب والیت سخنان بسیار دارد. از مهم

آیا مقام والیت برتر  له اشاره کرد که، علم ولی و نیز به این مسئطبقات اولیا ةلتوان به مسئاست می

عارف  عربی،ابن به بعد(. 221: 1371نسفی، ک: ر)ند؟ اها دو روی یک سکهت یا اینکه آناست یا نبو

طور مبسوط در آثارش به مشهور دیگری است که دربارة والیت، ولی، انواع اولیا و خاتم االولیا

؛ ترمذی بوده سخن گفته و هرچند خود در این موضوع تحت تأثیر حکیم املکية الفتوحاتمانند:  

، 154: 1تا، جعربی، بیک: ابن)رتأثیر خود قرار داده است پس از خویش را سخت تحت و صوفیة عرفا

نه تنها به برخی از کلمات صوفیة متأثر از . در اینجا برای نمو(135: 1، ج141: 3، ج217ـ  216، 52: 2ج

 گفته است: شرح فصوص الحکمکنیم. قیصری در  والیت اشاره می عربی دربارةابن

قرب و الولّي مبعني احلبيب أيضًا منه فباطن النبوة الوالية املأخوذة من الَولي و هو ال

الوالية و هي ينقسم بالعاّمة و اخلاّصة و االولي تشمل علي کّل من آمن باهلل و عمل 

صاحلًا علي حسب مراتبهم کما قال اهلل تعالي: اهلل ولّي الذين آمنوا و الثانية يشمل 

 به ... فالولّي هو الفاني فيه الباقي به الواصلين من السالکين فقط عند فنائهم فيه و بقائهم

  (.116: 1325قیصری، )

 باره چنین آورده است: ایندر الصوفية اصطالحاتعبدالرزاق کاشانی نیز در 
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الوالية هي قيام العبد باحلّق عند فناء نفسه و ذلک بتوّلي احلّق إّياه حتي يبلغه مقام غاية 

 .(251: 1373)کاشانی،  القرب و التمکين

تند و نه از ف داشقدرت طرح مسائل جدیدی را در تصو بسیاری از صوفیان قرون بعد که نه

ها اثری بود و غایت توان ایشان تدریس آثار ف صوفیان نخستین در آنطراوت و بالندگی تصو

به تکرار  -والیت  دربارة -ها بود در آثار خویش عربی و احیاناً نگاشتن شروح و تعلیقاتی بر آنابن

(. در میان 334ـ  332: 1، ج1122ک: تهانوی، ر) ل وی بسنده کردندعربی و تابعان درجة اوخنان ابنس

والیت پرداخته و به  مشایخ صوفیة بعدی، بزرگان سلسلة ذهبیه در آثار خویش به مسئلةو  عرفا

از مشایخ  ،علیشاهصفی (.637 -246 تا:ک: استخری، بی)راند تقسیم آن به شمسی و قمری اشاره کرده

به شرح و  مثنوی بحرالحقایقاللهی نیز در یکی از آثار منظوم خویش به نام نعمت متأخر سلسلة

علیشاه، )صفیو انواع والیت )والیت صغری، والیت کبری و والیت علیا( پرداخته است  توضیح ولی

لی اند که اوی بودهاصرمشرب معطباطبائی نیز از فقیهان عرفان عالمه(. امام خمینی و 141ـ  112: 1323

در این موضوع سخن  رسالة الواليةو دومی با نوشتن  الواليةو  اخلالفة الی اهلداية مصباحبا نگاشتن 

ها توان در قالب این گزارهوالیت می دربارةعارفان و صوفیان را  عقیدة اند. بنابر آنچه گفته شدگفته

 بیان کرد:

 اهلل است.. والیت یکی از مقامات سالکان الی1

 د، شمسی و قمری.مطلق، مقی، یت دارای اقسامی است مانند: عام، خاص. وال2

ت و لی تا به مقام والیت نرسد به نبوو رسو . والیت باطن نبوت و رسالت است. هر نبی3

 رسول یا نبیای لزوماً نیز هست ولی هر ولی و رسولی ولی الت نخواهد رسید بنابراین هر نبیرس

 نخواهد بود.

 اهلل است.همان فانی فی اهلل و ولی. والیت خاصه همان مقام فنای فی1

 والیت: علیشاه گنابادی دربارة ظر سلطانن

عارف امامی قرن سیزدهم و چهاردهم در برخی  علیشاه ملقب به سلطانگنابادی  محمد سلطان

بیان معنای جدیدی به المؤمنین ةبشارو  مجمع السعادات، نامهسعادت، نامهوالیتآثار خویش مانند: 

از والیت پرداخته است تا پیش از وی کسی چنین تقریری از معنای والیت ارائه نکرده است. در 

ل آن عبارت است از بیعت کردن با رسول والیت دارای سه معناست: معنای اوعلیشاه  نگاه سلطان
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و عدم دسترسی به وی، والیت  امام حی و در زمان غیبت -السالم علیهم -یا امامان شیعه  )ص(اکرم

اند و از ناحیة امامان شیعه صلقت و عرفائی که به عالم ملکوت متعبارت است از بیعت با مشایخ طری

ا به عالم هها و راهنمایی و ایصال آنمجاز در دستگیری و تربیت معنوی انسان -السالم علیهم -

. بیعت (237: 1372 نیز؛ 33، 423ـ  523 ،215 :الف1371ه، علیشا )رک: سلطاناند ملکوت و لقای حضرت حق

که از آن ( 251: 1372نیز ؛ 33:ب1371علیشاه، ک: سلطان)رقلبی( است  برابرمذکور عملی بدنی یا قالبی )در

عنای دست دادن به نشانة قطعی مید )بهال صفقةاالبهام،  صفقة در احادیث و کتب فقهی و تفسیری به

نیز یاد  وضع اليد في اليدمعنای اعطاء العهد( و )به احدی يد املعاهد بيد املعاهد ضمشدن معامله( و 

؛ 211ـ  215: 11، ج1115آبادی، ؛ عظیم17: 6تا، ج، بیحجاجبن؛ مسلم161: 2تا، جحنبل، بیبن)رک: اشده است 

و سایر عباداتی  حج ه این عمل ظاهری مانند نماز وم است ک. البته مسل(، پانوشت157تا: شریف رضی، بی

علیشاه  اند الزم است که توأم با روح یعنی اعتقاد و ایمان باشد. سلطانکه دارای صورتی ظاهری

اقطاب و مشایخ مراد )= معتقد است که پس از انجام مراسم بیعت و تلقین ذکر و فکر به مرید توسط 

از دستورات مرادش امت ورزد و طریقت(، در صورتی که مرید در سیر و سلوک خویش استق

ویژه پرداختن به ذکر قلبی، وجود مثالی و صورت ملکوتی امامان هف نکند، در هنگام عبادت بتخل

)رک: شود ل در قلب سالک داخل میکند و این صورت متمثرا رؤیت می -السالم علیهم -شیعه 

که از  -علیشاه از این صورت  طان. سل(113ـ  111:ب1371 نیز؛ 5: 1372نیز، ؛ 72، 13،: ب1371علیشاه،  سلطان

علیشاه، )سلطانتعبیر به والیت کرده  -کند نیز یاد می« الهیه پیوند شجرة»و « پیوند ملکوتی»ه آن ب

و معنای « تمعرفت امام به نورانی»ورت، همان و قائل است که این ص( 133: لفا1371 نیز؛ 31ـ  11: ب1371

توان به تغییر و آن جمله می معنای دوم ثمراتی دارد که ازبه . والیت(237، 2: 1372)دوم والیت است 

 راثر تغییر و تحول مذکور، نفس امارةد اشاره کرد. بلی بنیادین در عقاید، صفات و حاالت مریتحو

مرید از  پسند و رذیلةشود و عقاید باطل و صفات ناتدریج ضعیف و سپس نابود میسالک به

شود و ه و صفات نیک و پسندیده بدل میبه فردی با عقاید حقبندد و سالک وجودش رخت برمی

. والیت (244: الف1371نیز ؛ 13، 36، 15، 13: ب1371علیشاه،  )سلطانگردد سیئاتش به حسنات تبدیل می

علیشاه معنای سومی نیز دارد و آن عبارت از حالت تمکین و تسلیم همچنین در کلمات سلطان

 )سلطاناست  -السالم علیهم -و امامان شیعه  )ص(کبری یعنی رسول اکرم دربرابر صاحبان مقام والیت
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والیت در  گانةق معانی سهتوان نتیجه گرفت که تحقبا توجه به آنچه گفته شد می (.11: ب1371علیشاه، 

معنای اخیر )= تسلیم دربرابر اولواالمر( معلول والیت طول یکدیگر است به این معنی که والیت به

و آن نیز منوط به انجام در قلب سالک(  -علیه السالم  -ل صورت ملکوتی امام = تمثنای دوم )معبه

 و تلقین ذکر و فکر از مشایخ طریقت یعنی معنای نخست والیت است.   بیعت خاص

علیشاه قائل است کسانی که در روایات و احادیث به علت عدم پذیرش و قبول والیت  سلطان

 اند که با امامان اند در واقع کسانیمورد توبیخ شدید و تهدید واقع شده -السالم علیهم -امامان 

یعنی خروج از  -آن است  نتیجه به ترقیات معنوی که ثمرةو در بیعت نکرده -السالم علیهم -

ل معنای اوشوند. بیعت )= نائل نمی -ات وصال سوی عالم ملکوت و جنس بهظلمات عالم طبع و نف

و بیعت  عملی جسمانی، قالبی و البته نمادین، سمبولیک و دارای دو مرحله است: بیعت عاموالیت( 

کننده بیعت شخصآن  . بیعت عام بیعتی است که درنتیجة(176ـ  172 :1372علیشاه،  ک: سلطان)ر خاص

ة شود. ثمرگردد و درزمرة مسلمین وارد میو قالبی اسالم میملزم به رعایت احکام شرعی ظاهری 

 اهلل و انجام بیعت خاصالکان الیس تعداد و آمادگی برای ورود به جرگةتنها ایجاد اس بیعت عام

خودی خود در حصول کماالت روحی و ترقیات معنوی اثری ندارد و اگر است و این بیعت به

بول ق بود و طاعات و عبادات او به درجة اهلل نخواهدکسی در این مرحله توقف کند قادر به سیر الی

. بیعت (241، 631ـ  231: الف1371علیشاه، )سلطانیابد های عالم آخرت نیز نجات نمیرسد و از عذابنمی

بیعتی است که فرد با توبه و تلقین ذکر و فکر توسط اقطاب یا مشایخ طریقت ملزم به اتیان  خاص

ت و با هم -شود و در نتیجة آن احکام شریعت( میاعمال قلبی و رعایت آداب طریقت )عالوه بر 

ق به خروج از عالم طبیعت و ورود به شود و موفلک به ملکوت گشوده میراهی از قلب سا -شیخ 

 (. 315: الف1371علیشاه، )سلطان  شودآن عالم و طی منازل سلوکی و رسیدن به مقام انسان کامل می

-السالم علیه -معنای نخست آن )یعنی بیعت( از زمان آدم علیشاه والیت به به اعتقاد سلطان

ه از با اخذ بیعت خاصة ولوی -السالم علیهم -پیامبران و اوصیای ایشان  وجود داشته است و تمام

نیز مردم با  -یه و آله صلی اهلل عل -اند. در زمان پیامبر اکرمپرداختهها میمردم به تهذیب نفوس آن

ر کسی گرویدند هرچند اگر آن حضرت استعداد و آمادگی روحی دمی ه به اسالمبیعت عام

 -صلی اهلل علیه و آله -ساخته است. با رحلت پیامبر اکرم ف میدیده او را به بیعت خاص نیز مشرمی

اگردان طریقتی و اخذ بیعت تنها به تربیت معنوی ش -السالم علیه -ب خالفت، امیرالمؤمنین و غص
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       08 نو به معنای والیتنگاهی 

در  زیرا که بیعت عام ؛ن امر پرداختنداد و امامان پس از وی نیز تنها به همیه همت نهیولو خاصة

آنچه مهم است همان اخذ  ها به عالم ملکوت و نیل به کمال غایی تنها طریقیت دارد وورود انسان

شان که از ین به شاگردان سلوکی و اصحاب خاصهمچن -السالم علیهم -ه است. امامان بیعت خاص

دادند تا با اخذ بیعت و تلقین عبور کرده و به مقام انسان کامل رسیده بودند اجازه میمنازل سلوکی 

ذکر و فکر از دیگران دستگیری کنند و این موضوع ازآنجاکه در شاگردانِ شاگردان ایشان نیز 

 استمرار یافت، در طول تاریخ منجر به تأسیس سالسل صوفیه مانند معروفیه، ادهمیه، طیفوریه و مانند

و حضور ایشان در  -السالم علیهم -اگرچه در زمان حیات امامان شیعه  ،اساسآن گردید. براین

ها جائز بود، اما پس از غیبت امام دست آنجامعه، رجوع به شیعیان کامل النفس و تلقین و توبه به

 -اندطریقتکه همان مشایخ -و آغاز عصر غیبت، مراجعه به شیعیان مذکور  -السالم علیه -دوازدهم

ل( معنای اوتحقق والیت )به -جمله در زمان ما و از -بت گریزناپذیر و واجب شد و در روزگار غی

ها دست آنه با ایشان و توبه و تلقین بهراجعه به مشایخ مزبور و بیعت خاصدر فرد، جز با م

 علیشاه و ارائة طانهای سل. اینک به نقل عبارت(226 -213:ب1371علیشاه، )سلطانپذیر نیست امکان

 پردازیم:شواهد در آثار وی می

این بیعت ...  واسطةشود در بیعت خاصة ولویه و بهوالیت در عرف خاص استعمال می
دل بایع  امر در دل بایع و آن صورت داخلة شود صورت ملکوتی از ولیداخل می

ـ که در  ایمان خاصشود... نیز نامیده میشود به والیت که به ایمان نامیده میچنان
شود ـ همین بیعت خاصه است یا آن پیوند ملکوتی که داخل مقابل اسالم استعمال می

شود این بیعت حاصل می واسطةلت تسلیم احکام قلبی که بهشود یا آن حادل می
  .(31ـ  11: ب1371علیشاه،  )سلطان

 فته است:معانی والیت چنین گ علیشاه در جای دیگر دربارة لطانهمچنین س

یت ... در زبان شارع و عرف متشرعین بر بیعت خاصة ولویه اطالق شده بدان که وال
اخباری که در کافی و وافی و غیرهما روایت شده است در باب ارکان  است... و جملة

ها این است که ارکان اسالم پنج است... تمام داللت دارد بر اسالم که مضمون آن
معنای بیعت استعمال شده است زیرا که در ارکان اسالم یا ها در اینکه والیت در آن

ذکر  ف با نماز و با زکات و روزه و حجهای اسالم، والیت را مقابل و مُرادپایه
از اعمال  حجشود که باید والیت در این اخبار مثل نماز و روزه و اند و معلوم میکرده
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ت و امامت اولی بود که از و نبو ه واالّ توحیدفرعیه باشد نه از اصول اعتقادی ةبدنی
یه باشد نیست مگر ارکان و اثافی اسالم شمرده شود و آن معنی که تواند از اعمال بدن

 .(33: ب1371علیشاه،  )سلطانه که امری است بدنی بیعت خاصة ولوی

السالم[ چنین صورت ملکوتی امامان علیهموالیت ] دربارة معنای دوم واژة علیشاهسلطان

 د:گویمی
ه به اینکه کرد به بیعت خاصة ولویالسالم[ بیعت میبدان که هرکس با علی ]علیه 
این  واسطةها، بهداد به کیفیت مقرره در نزد خود آندست به دست آن حضرت می

شد... و بیعت و این اتصال جسمانی، صورت روحانی از آن حضرت داخل دل بایع می
  (.5: 1372علیشاه،  )سلطان شودهمان صورت، ایمانی است که داخل دل می

 گوید:آثار، فوائد و منافع والیت چنین می علیشاه در بارةسلطان

سنخیت این پیوند با  تلخ وجود انسان رسید، به سبب چون پیوند والیت به شجرة
سوی ملکوت از برای او گشوده شود و کلید باب علم که همین پیوند ملکوت، راه به

دست او آید. پس اگر این انسان به سیر برآید و در صدد گشودن باب علم است به
باشد دری بر او گشوده شود و سیر به سوی ملکوت و عالم آخرت و عالم وحدت 

السالم ـ است و مقام نرسیده در غیبت امام ـ علیهتا به این  برای او میسر گردد... و
این مقام رسید کلفت عبادت  پیوسته در اضطراب و در کلفت از عبادت و چون به

برد لذتی که فوق آن لذتی متصور محبوب می هدةی مرتفع ... و لذت از مشاکلبه
لذائذ حیوانی را حجاب لذت  اندازد بلکهشود و ... تمام لذائذ حیوانی را از نظر مینمی

 .(55ـ  65: ب1371علیشاه،  )سلطان بیندوصال می

 افزاید:و چنین می
اتصال صوری که صورت بیعت باشد داخل دل انسان  ةواسطامر ... به صورت ولی

شود که اهل عذاب باشد ... شود ... و هرکس که پیوند والیت به وجود او نرسد میمی
خلق کرده است که تمام خلق را به دار نعیم کشاند و از دار االطالق و حکیم علی

جحیم رهاند و بدون این پیوند والیت... به دار نعیم رفتن محال است پس غایت خلقت 
عالم و آدم آن پیوند والیت اس ... و این همه اهتمام مشایخ کبار ... برای این است که 

علیشاه،  )سلطان صل شودچون آن صورت حاصل شود تمام خیرات برای بنده حا

 .(76ـ  36: ب1371
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چنین  -السالم علیهم -پیامبران و اوصیای ایشان در طول تاریخ تمام  ،علیشاه قائل است سلطان

 نفس راهی جز انجام بیعت خاصة ند و مردم در هر زمان برای تزکیةاگرفتههایی از مردم میبیعت

تگیری نیز بر همین منهج اقدام به دس -السالم لیهمع -ولوی ندارند. پیامبر اکرم و اوصیای وی 

 . (222ـ  722: ب1371علیشاه،  )سلطان اندکردهمعنوی از مردم می

 و در جای دیگر چنین گفته است:ا

ت با نبوت و رسالت پوشید، بعد از آن هرکس بیع خلعت فاخرة چون حضرت آدم ...
این اتصال جسمانی، روشنایی از آن  ه به واسطةولوی آن بزرگوار کرد به بیعت خاصة

شد به دل او ... و همچنین بوده تا حضرت خاتم ـ صلّی اهلل نور ملکوت ... متصل می
علیه و آله و سلم ـ و بعد از آن حضرت بوده و خواهد بود تا انقراض عالم که از جمله 

قوت مجاهده کردند ... بعضی به الهیه پیدا می ةکسانی که اتصال به عالِم وقت و شجر
ی که دیگران ممکن شدند به حیثیتالهیه می ةزیتونی ةو ریاضت درگرفته به نور شجر

ها اذن و اجازه ها متصل شود و آنها نور والیت ... به آناتصال به آن بود که به واسطة
ها قبول والیت بیعت با آن ةیافتند و در مقام دستگیری برآمده، دیگران به واسطمی
وصایت از  ةرسید و ... همچنین که رشتها میپیوند والیت به وجود آن کردند ومی

هریک از  ةاجاز ةالسالم ـ متصل بوده تا حضرت آدم، رشتمعصومین ـ علیهم ةزمان ائم
علیشاه،  )سلطان معصومین ]علیهم السالم[ ةسالسل مشایخ طریقت متصل بوده به ائم

 .(223ـ  222ب: 1371

های دیگر در چندین جا از آثار خویش همین سخن را تقریر و بر آن عبارتعلیشاه با سلطان

  .کندتأکید می

ها عرضه توان در قالب این گزارهمذکور می علیشاه را دربارة والیت و معانی واژة عقیدة سلطان

 کرد:

 ها ازهای آن و بیم دادن آنها به بهشت و نعمتشأن رسول و نبی بشارت دادن انسان .الف

که شأن ها به خداوند و عالم غیب است درحالیه دادن آنهای آخرت )تبشیر و انذار( و توجعذاب

ها به عالم ملکوت اهلل دارند و ایصال آنی است که استعداد سیر الیتصرف در نفوس مستعد ولی،

 ایصال به مقصود است.  اخبار از مقصود و شأن ولی شأن رسول و نبی ،دیگرعبارتاست. به
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ف والئی صاحب مقام والیت منوط به آن است که انسان، با او بیعت کند بدین معنی که با تصر .ب

اقرار و اذعان به مقام الهی وی و باور به این معنی که سخن او سخن خدا و امر و نهی او، امر و نهی 

 بیعت او قرار دهد. سلطان علیشاه در آثار خویش از این است؛ خود را تحت اختیار و ارادةخدا 

کند و قائل به والیت تعبیر می -کند ( نیز یاد میبیعت عام برابره )درولوی که از آن به بیعت خاصة -

تی به ما رسیده است، مراد از والیت همان بیع -السالم علیهم -ادیثی که از امامان شیعه است در اح

علیشاه در اثبات مدعای خویش به  شده است. سلطانت منعقد میو افراد ام بوده که میان امام

ه شده است: نماز، ها گفته شده است: اسالم بر پنج پایه بنیان نهادکند که در آناحادیثی استناد می

گوید: مراد از والیت در این احادیث، اعتقاد به و والیت. او در ادامه می روزه، زکات، حج

نیست  -صلی اهلل علیه و آله  -پس از پیامبر اکرم -السالم علیهم -الفت امامان شیعه جانشینی و خ

اند های اسالمایهفی کردن اساس و پود در این احادیث که در مقام معرزیرا اگر چنین بود، شایسته ب

ی اسالم، برتر ت در بنانبو زیرا یقیناً نقش اعتقاد به توحید و ؛شدت و معاد نیز اشاره میبه توحید، نبو

ها ها چشم پوشیده شده و در این احادیث از آنحال چگونه از آنتر از والیت است. بااینو مهم

 ةاند که اسالم بر پایگانه، عقایدیذکری به میان نیامده است؟ بنابراین اگر منظور از این امور پنج

به  اساس و اولی به ذکرند. براین م بر والیت اهل بیتها بنا شده است مسلماً توحید و نبوت، مقدآن

باید گفت که مراد از والیت در این احادیث امور قلبی و اعتقادی نیستند. دلیل دیگر وی آن نظر او 

اند مانند: نماز، است که سایر اموری که در احادیث مذکور در کنار والیت ذکر و قرین آن گردیده

اند و از جنس امور قلبی و ی کالبدی و جسمانیو اعمال همگی اموری قالبی و بدنی روزه و حج

نظری و اعتقادی نیستند. هماهنگی و یکدستی در کالم نیز چنین اقتضائی دارد و از اینجا معلوم 

شود که والیتی که قرین این اعمال ذکر شده است نیز باید از سنخ و جنس عمل و امری قالبی و می

 ره. ت مقرها به کیفیو امام و بیعت با آن ا نبیآن عبارت است از دست دادن ببدنی باشد و 

در  -السالم علیه -شیعیان و موالیان امیرالمؤمنین  در حلقة دخول در دین اسالم و همچنین ورود پ:

علیشاه در آثار خویش  نیافته است. سلطاق میشواهد تاریخی عدیده با بیعت تحق برصدر اسالم، بنا

اند. لد که قابل تأمکندی برای اثبات این معنی ارائه میمتعدنصوص، مؤیدات و شواهد تاریخی 

ها با ه و نیز بیعت مسلمانبا زنان پس از فتح مک -یه و آله صلّی اهلل عل -بیعت پیامبر اکرم 

 ازجمله شواهد تاریخی این مدعاست. در غدیر خم -علیه السالم  -نین امیرالمؤم
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بیعتی است که انسان با انجام آن  خاص. بیعت عام بیعت بر دو قسم است: بیعت عام و بیعت .ت

شود. با رعایت این امور کمال ملتزم به رعایت احکام ظاهری و قالبی یا احکام شریعت اسالم می

خدا در انسان پدید  فات ولیشود بلکه تنها استعدادی برای تصرنهایی برای انسان حاصل نمی

 «ُقْل ل ْم ُتْؤِمُنوا َول ِكْن ُقوُلوا أ ْسل ْمَنا َول مََّا َيْدُخِل اإِلمَياُن ِفي ُقُلوِبُكْم ق ال ِت اأَلْعَراُب آَمنََّا» آید. آیةمی

مالی و ظهور استعداد اج اهلل پس از انجام بیعت عامک الیبه همین معنی اشاره دارد. سال (11)حجرات: 

بر التزام به بیعت سالک افزوندهد. در این م میه را انجابرای نیل به کمال، بیعت خاص یا بیعت ولوی

احکام ظاهری یا شریعتی، ملتزم به انجام دستورات طریقتی و سلوکی و رعایت آداب قلبی نیز 

راثر غلبة روحانیت و استغراق در بشود. سالکی که با ولی خدا بیعت خاصة ولویه کرده است گاه می

ایی که با او بیعت کرده است خد د ملکوتی شیخ خویش یعنی همان ولی، وجوذکر و توجه به حق

التی مشاهده را در تمث -السالم علیهم -مؤمنین و یا سایر امامان و یا حضرت ولی األولیاء أمیرال

 علیشاه در آثار خویش از این صُوَر ملکوتی نیز به والیت تعبیر کرده است.   کند. سلطانمی

شود و از آن جمله نهادن دست در هر دو با انجام آداب و مراسمی انجام می بیعت عام و خاص .ت

 )املتبايعين يضع أحدمها يده في يد اآلخر عندها أی عند البيعة(است  نحوی خاصت دیگری بهدس

 علیشاه بر آن است که در زمان پیامبر اکرم و امامان  . سلطان(3، پانوشت 31: 1، ج1324)برقی، 

از اخذ ذکر و فکر و فراگرفتن  پیشهمین رسم معمول بوده و امروزه نیز شخص  -م السالعلیهم -

دهد آداب مخصوصی با او دست  نزد شیخ یا قطب سلسله برود و طی آداب طریقت، الزم است که

 کند.  و بیعت 

که انسان ملتزم به اعمال قلبی و قالبی )= طریقتی و ه مادامپس از انجام بیعت خاصة ولوی .ث

به قوت والیت و شریعتی( است، تحت تصرف صاحب مقام والیت و امام خویش است و نفس امام 

دهد و از تدریج و منزل به منزل از مراتب عالم نفس عبور میخود، او را به تصرفات والئیة

 رساند. سلطانباهلل می اهلل و بقایقام فنای فیکند و به مورانی خارج میهای ظلمانی و نحجاب

کند: همان گونه که درختی علیشاه بارها در آثار خویش از این مثال برای تفهیم مطلب استفاده می

 ةارطور نفس امدهد، همینمیوة شیرین می اش تلخ است و پس از پیوند به درخت شیرین،که میوه

اهلل ندارد، یر امور بهیمی و حیوانی است و تمایلی برای سیر الانسان که متمایل به شهوات و منغمر د
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و تبدیل به طاعت و معرفت و اش همه نیکو ها و ثمرات وجودیخدا میوه پس از بیعت با ولی

د و نافرمانی از امام بپردازد و با او مخالفت کند ود. ولی در صورتی که سالک به تمرشت میعبودی

نیازی کند، بیعت خود را شکسته و خود و بی های او احساس استغناهنماییو را و یا نسبت به تعالیم

و حرکت  را از والیت امام خویش خارج و تحت والیت شیطان قرار داده است. در این حال رشد

 کند.ماند و در دوزخ سقوط میشود و در ظلمات عالم نفس میمتوقف می سوی حقوی به

در زمان حیات خویش در بیشتر مواقع از آزادی عمل  -السالم معلیه -ازآنجاکه امامان شیعه  .ج

توانستند به های شدید و یا در زندان بودند و شیعیان نمیبرخوردار نبودند و گاه تحت مراقبت

طیل نشود، به برخی ها دیدار و مالقات کنند، برای آنکه امر ارشاد و هدایت بندگان تعراحتی با آن

خویش که در طریقت به مراتبی از کمال نایل و حائز درجاتی از والیت )= والیت  از شیعیان خاص

دادند که مردمان را به پذیرش والیت ایشان دعوت کنند و به نیابت از قمریه( شده بودند اذن می

ازجمله خلفای وقت  با مردم بیعت کنند و برخی -دور  چه در همان بالد و چه در شهرهای -ها آن

عاجز بودند گمان  -السالم علیهم -ک عمق تربیت دینی و بینش عرفانی امامان شیعه که از در

های که بیعتهاست درحالیمسلحانه و قیام علیه آن ةهایی برای مبارزکردند که چنین بیعتمی

 کننده بوده است. ه و در جهت تربیت روحی و معنوی افراد بیعت، همان بیعت خاصة ولویمزبور

غیرممکن بود و نیز  -السالم علیه -عصر غیبت، ازآنجاکه امکان مالقات مستقیم با امام  با آغاز :چ

نشدنی بود، شیعیانی که به ازآنجاکه امر ارشاد و تهذیب نفس افراد امت ضرورتی همیشگی و تعطیل

یم بودند با مردم بیعت کرده و با تعل و قادر به دستگیری از نفوس مستعد مقام تهذیب نفس رسیده

ها را متوجه عالم شود آنآداب سیر و سلوک که در اصطالح از آن به تلقین ذکر و فکر یاد می

ال نهایی انسان و در راستای نیل به کم -علیه السالم  -فات والئی امام غائب مستعد تصرقدس و 

اشته کردند. این امر از آغاز عصر غیبت تا روزگار کنونی استمرار دمتعال می فنای در ذات حق

رسیدند، در هر زمان پیش از درگذشت ه میه شیعیانی که به مقام والیت قمریگونه کاست بدین

گزیدند. شاگرد مذکور نیز ترین شاگردان خود را به جانشینی خویش برمیخویش، یکی از کامل

نیابت از پرداخت و به می -السالم علیهم -در ایام ارشاد خویش به ترویج امر والیت امامان شیعه 

ها تلقین و در طریق کرد و دستورات قلبی و طریقتی و ذکر و فکر را به آنها با دیگران بیعت میآن

ای از استادان و شاگردان، از عصر سلسله صوفیان شیعی به عقیدة کوشید.ها میتربیت و تهذیب آن
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ف مانند: معروفیه، روف تصوامه پیدا کرده و سالسل معتا زمان ما اد -السالم علیهم -امامان شیعه 

اهلل و اخذ در این زمان نیز سیر الی بنابراین به نظر آنان طیفوریه و ادهمیه را به وجود آورده است.

ذکر و فکر از  و نیل به مقامات عرفانی منوط به تلقین اب طریقت و تهذیب نفس و تطهیر سرآد

 قطاع تا زمان امامان معصوم ها بدون انآن مشایخ عرفان و تصوف معاصر است که سلسلة

 استمرار یافته و در این بین دچار فترت و انقطاع نشده است.  -السالم علیهم -

 نتیجه:
گویای آن است که او در آثار خویش به تقریر معانی محمد گنابادی  سلطان پژوهش در آثار

وی  صوفیان پیش ازف پرداخته که در میان عارفان و عرفان و تصو از والیت در حوزة جدیدی

 وی. به اعتقاد وی لفظ والیت در احادیث مروی از پیامبر اسالم و امامان شیعه  وجود نداشته است

بیعت مصطلح نزد صوفیه و دست دادن مرید به  .1به یکی از سه معنای ذیل است:   -السالم علیهم -

در قلب  -السالم علیهم -صورت ملکوتی امامان  .2اهل طریقت.  در هنگام ورود به جرگةمراد 

حالت  .3رفت به نورانیت تعبیر شده است. سالک که از آن در آیات و روایات به ایمان، سکینه و مع

و  -السالم علیهم -اطهار  ةائم برابرناشی از ظهور صورت مزبور که عبارت است از تسلیم و انقیاد در

 خداوند متعال. برابرعبودیت در

ه )معنای اول والیت( به احادیثی مانند: اسالم بر پنج پایه بنیان نهاد او در اثبات مدعای خویش

کند و قائل است ازآنجاکه نقش اعتقاد به و والیت، استناد می شده است: نماز، روزه، زکات، حج

تر از والیت است، الجرم مراد از والیت در این احادیث امور ت در بنای اسالم، مهمنبو توحید و

 نبی و اوصیای او است از دست دادن با  بلکه امری بدنی، کالبدی و عبارت اعتقادی نیستند

آنجاکه امکان با آغاز عصر غیبت، ازبه نظر سلطان محمد گنابادی ها. و بیعت با آن -السالم علیهم -

نفوس افراد امت امری  و تزکیةحال تهذیب غیرممکن و درعین -السالم علیه -با امام مالقات 

وس که قادر به دستگیری از نف -السالم علیهم -نی است، برخی از شیعیان اهل بیت نشدتعطیل

ات ها را متوجه عالم قدس و مستعد تصرفند، با مردم بیعت و با تعلیم آداب سیر و سلوک آنمستعد

این  کردند.متعال می فنای در ذات حقدر راستای نیل به کمال و  -السالم علیه -والئی امام غائب 

ترین شیعیان مزبور، پیش از وفات، کامل ،کنون استمرار داشته استامر از آغاز عصر غیبت تا
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گزیدند. شاگرد مذکور نیز در ایام ارشاد خویش به ترویج شاگرد خود را به جانشینی خویش برمی

یقت بیعت ها با طالبان حقپرداخت و به نیابت از آنمی -السالم علیهم -امر والیت امامان شیعه 

علیشاه اخذ آداب طریقت و تهذیب نفس  اعتقاد سلطانبه ها کرد و در طریق تربیت و تهذیب آنمی

ها آن ه سلسلةو نیل به مقامات واالی عرفانی منوط به بیعت با مشایخ معاصر است به این شرط ک

بین دچار انقطاع نشده  استمرار یافته و در این -السالم علیهم -اع تا زمان امامان معصوم بدون انقط

 باشد.

نامه:کتاب  
 قرآن کریم –

النشر  مؤسسة، قم: المهذب البارع فی شرح المختصر النافع(، 1142فهد حلی، احمدبن محمد. )ابن –

 .ملشرفةالمدرسین بقم ا التابعة جلماعةاالسالمی 

 .، بیروت: دار صادرملکيةالفتوحات ا تا(،)بی .الدینمحییعربی، ابن –

 .، بیروت: دار صادرمسند االمام احمد بن حنبلتا(، . )بیاحمد ،بن حنبلا –

 ، تهران: کانون معرفتاصول تصوفتا(، اهلل علی. )بیاستخری، احسان –

 .تحقیق تراث الشیخ االعظم جلنة، قم: کتاب الخمس(، 1115انصاری، مرتضی بن محمدامین. ) –

 .المصطفوی مکتبة، تهران: کتاب المحاسن(، 1324برقی، احمدبن محمد. ) –

 .العلمية، بیروت: دارالکتب کشّاف اصطالحات الفنون(، 1122تهانوی، محمدعلی بن علی. ) –

  .الحدیث ، قم: دارعلی اصول الکافی احلاشية(، 1125حسینی عاملی، بدرالدین بن احمد. ) –

 .الخیام مطبعة، قم: االثنی عشر االئمةاألثر فی النص علی  کفاية(، 1141محمد. )بنخزاز قمی، علی –

 .حقیقت ، تهران:المؤمنینبشارة (، 1372بن حیدرمحمد. )محمد علیشاه، سلطان سلطان –

 .حقیقت ، تهران،سعادت نامه(، 1323. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  –

 .حقیقت تهران:، مجمع السعادات(، لفا1371ـــــ . )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ –

 .حقیقت، تهران: والیت نامه(، ب1371ـــ . )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ –

 .العلميةالکتب ، بیروت: دارالفقهاء حتفة(، 1111سمرقندی، محمدبن احمد. ) –

 .مولی ، تهران: جللوةو ا خللوةالهل ا العروة(، 1141سمنانی، احمد بن محمد. ) –

   .بصیرتی مکتبة، قم: منشورات النبوية المجازاتتا(، شریف رضی، محمدبن حسین. )بی –
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       88 نو به معنای والیتنگاهی 

 .احلوزة العلميةالمدرسین فی  مجاعة، قم: الخصال ،(1143صدوق، محمد بن علی. )شیخ  –

 .، قم: منشورات الرضیثواب االعمال و عقاب االعمال(، 1367ـــــــ . )ـــــــــــــــــــــــــــ –

و النشر و  للطباعة، بیروت: دار المفید فی معنی المولی رسالة(، 1111نعمان. )مفید، محمدبنشیخ  –

 .التوزیع

 .احلوزة العلميةالمدرسین فی  مجاعة، قم: کتاب االمالی(، 1143ـ . )ــــــــــــــــــــــــــــ –

تهران: منشورات ، بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد(، 1141حسن. )صفار، محمدبن –

 .االعلمی

  .علیشاهصفی ، تهران:مثنوی بحر الحقایق (،1323) علیشاه، محمدحسن بن محمدباقر. صفی –

احلوزة المدرسین فی مجاعة ، قم: منشورات المیزان فی تفسیر القرآنتا(، طباطبائی، محمدحسین. )بی –

 .املقدسةفی قم  العلمية

 .االعلمی للمطبوعات مؤسسة، بیروت: البیان فی تفسیر القرآنمجمع (، 1115حسن. )بنطبرسی، فضل –

و النشر و  للطباعة، بیروت: دار الفکر جامع البیان عن تأویل آی القرآن(، 1115جریر. )طبری، محمدبن –

 .التوزیع

 .اجلمعية االسالمية، بیروت: المراجعات(، 1142الدین. )عاملی، شرف –

   .العلمية، بیروت: دارالکتب داودعون المعبود شرح سنن ابی(، 1115الحق. )آبادی، محمد شمسعظیم –

النشر  مؤسسة، قم: کشف الرموز فی شرح المختصر النافع(، 1114طالب. )بن ابیفاضل آبی، حسن –

 .املشرفةالمدرسین بقم  التابعة جلماعةاالسالمی 

، تهران: شرکت انتشارات علمی و عثمانی ه، ترجمقشیریه رساله(، 1371لکریم بن هوازن. )قشیری، عبدا –

 .فرهنگی

  .، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگیشرح فصوص الحکم(، 1325محمود. )قیصری، داوودبن –

 .ارزوعلی مودود الری، تهران: دمحم ة، ترجملصوفيةاصطالحات ا(، 1373کاشانی، عبدالرزاق. ) –

 .العلمية، بیروت: دار الکتب التعرف لمذهب اهل التصوف(، 1122کالباذی، محمدبن اسحاق. ) –

 .الوفاء مؤسسة، بیروت: االطهار االئمةلدرر اخبار  اجلامعةاالنوار  بحار(، 1143مجلسی، محمدباقر. ) –

آل البیت الحیاء  مؤسسة، مشهد: لشريعةفی احکام ا الشيعةمستند (، 1115نراقی، احمدبن محمدمهدی. ) –

 .التراث

 .طهوری ، تهران:االنسان الکامل(، 1371نسفی، عبدالعزیز بن محمد. ) –
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 .و النشر و التوزیع للطباعة، بیروت: دار الفکر المجموع: شرح المهذبتا(، الدین . )بینووی، محیی –

آل البیت  مؤسسة، بیروت: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل(، 1147بن محدتقی. )نوری، حسین –

 .الحیاء التراث

 .سروش ، تهران:کشف المحجوب(، 1373عثمان. )بنهجویری، علی –
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