
  

 
 
 
 
 
 

 والیت فقیه با والیت عرفانی از دیدگاه امام خمینی رابطۀ
 ابوالفضل کیاشمشکی

 علی خلیلی طسوجی

عرفانی امام خمینی  های فقهی و مقاله سعی شده ارتباط بین اندیشهدر این  :چکیده

نقد و بررسی نظرات مختلف  فقیه مورد کنکاش قرار گرفته و باوالیت  نظریۀ دربارة

اعتقاد ازقبیل تباین کلی، اتحاد کامل، استلزام منطقی و هماهنگی ظاهر و باطن به بیان 

دارای  شرایع آسمانیدیگر همانند  اسالم نیز به اعتقاد ایشان شود.  پرداخته امام خمینی

ریشه در عالم حقیقت دارند و  دستورات شرع مقدسباشد و  اطنی میظاهر و ب

حال  .پذیر است م فق  با ووود اناان کامل امکانیابی کامل به باطن حقایق اسال دست

گااته از حقیقت نیات و همچنان  شود، قلمداد میاز امور اعتباری  فقیه کهوالیت 

گرفته دارای مقام قرار  که در عالم حقیقت اناان کاملی که فانی در ذات مقام الوهیت

سنخ با  در عالم اعتبار نیز کای باید دارای مقام والیت باشد که هم ،باشد والیت می

 عبارتی مظهری از اناان کامل باشد.  یا به ،اناان کامل باشد

 والیت، فقیه، اناان کامل، والیت عرفانی :هاواژهکلید

                                                 
 کبیرت علمی دانشگاه امیرار و عضو هیئدانشی                                     e-mail: akiashemshaki@yahoo   

نویاانده مائول(  دانشجوی دکتری رشته فلافه و کالم اسالمی دانشگاه آزاداسالمی قم( 
                                                                                                                  e-mail: khalili2499@gmail.com 

 4/9/1396مقاله:  پذیرش؛  14/12/1395دریافت مقاله: مقاله علمی پژوهشی است؛ 
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 مقدمه:
ای به تبیین موضوع والیت  منظر ویژهمختلف علمی از های  هریک از اندیشمندان در عرصه

، بر دارا بودن صفات خاص الشرای ، عالوه برای فقیه وامع اند. فقهای شیعه در عصر غیبت پرداخته

کنند. از نگاه متکلم،  عقالیی قلمداد می  حق والیت قائل هاتند که آن را بیشتر از امور اعتباری

باشد. یکی از  بخش رسالت و امامت می و تداوم انتعالی برای انا والیت لطفی ضروری ازوانب حق

دانند  که عرفا آن را مقامی می طوری به عرفان، اصل والیت است، ةوزمباحث اصلی و عمده در ح

مختص اناان کامل کامل آن را  ۀت ووودی، دارای مراتب است و مرتبکه با تووه به کماال

ا طی کرده در سفر چهارم از سفرهای رو، عارفی که مراتب کماالت ووودی ر ازاین دانند. می

 باشد. موظف به ارشاد رهبری وامعه می - سفرفی الخلق مع الحق -چهارگانه

له ئواشکافی این ما ددرصد ابعادی امام خمینیوه شخصیت ذبا تووه بدر این مقاله  گاننگارند

های فقه یا عرفان بوده  یک از عرصه والیت فقیه آن حضرت برخاسته از مبانی کدام ۀکه نظری هاتند

 های امام خمینی که آیا در آرا و اندیشه هاتندبه دنبال پاسخی برای این پرسش اصلی  درنهایتو 

 نوعی ارتباط بین والیت فقیه و والیت عرفانی هات یا نه؟

 شناسی مفهوم

 والیت

های  که از آن واژه دانند می« طهواس قرب و نزدیکی بی»معنای  به« وَلیْ»ۀ را لغویان از ریش« والیت»

 معنوی همین معنا لحاظ گردیده استصورت اشتراک  مصادیق به ۀیافته و در هم  فراوانی اشتقاق

ماتقیم بین دو کس یا دو نهاد یا دو گروه، از ونس  ۀاین واژه حکایت از رابط .(1375  :1طریحی، ج)

معانى  )به فتح و کار( در تلفهاى مخ محبت یا ریاست یا توالی و تبعیت یا تصرف دارد که با هیئت

اصلی  ۀاستعمال شده که ریش « سرپرستى»و «  متابعت و پیروى»، « نصرت و یارى»، « حب و دوستى»

منظور از والیت در  نوعی در تمامی این معانی ملحوظ است. واژه با همان معنا )قرب و نزدیکی( به

 (.22: 1381 ،)ووادی آملییعنی سرپرستی است  بحث والیت فقیه آخرین معنای مذکور
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 فقیه

فقه . (123: 9ج  تا: بی مصطفوی،)است  معنای فهم عمیق فقه در لغت بهفقیه از واژه فقه مشتق شده است. 

شهید چنانچه  «ها تفصیلی آن ۀشرعیه از راه ادلّعلم به احکام »در اصطالح فقیهان، عبارت است از 

آید استعمال  دست می ها به تفصیلی آن ۀاز راه ادلّ م به احکام شرعیه کهفقه عل»فرماید:  ثانی می

الشرای   ه، مجتهد وامعمقصود از فقیه در بحث والیت فقی .(32:  1374، عاملی /شهید ثانی) «شود می

، « اوتهاد مطلق»: لشرای  باید سه ویژگى داشته باشدا کس که فقه خوانده باشد. فقیه وامعاست نه هر

 (.136: 1381، )ووادی آملی « قدرت مدیریت و استعداد رهبرى»و  « عدالت مطلق»

 انسان کامل
 فرماید: امام اناان کامل را مظهر اسما و صفات خداوند داناته و می

ازآنجاکه هرچه در عالم ووود هات، عالمت و نشانی از آنچه در عالم غیب است،  
و )ص( عنی عین ثابت محمدیباشد؛ بالضروره باید برای حقیقت عین ثابت اناانی ی می

حضرت اسم اعظم نیز مظهری در عالم عین ووود داشته باشد تا احکام ربوبیت را 
ظاهر سازد و بر اعیان خاروی حکومت کند؛ همان حکومتی که اسم اعظم بر سایر 
اسما و عین ثابت اناان کامل بر سایر اعیان دارد. پس هر مووودی که دارای این 

طورکه  ن         هما ؛خلیفه خواهد بود ،ت ذاتی باشد، در این عالمصفت، یعنی صفت الهیّ
 (.82 :1373، ی ن ی م خ امام)گونه بوده است ناصل نیز همی

 والیت عرفانی

به  .(، ذیل واژه1377وروانی، ) از نفس خود از قیام عبد به حق است هنگام فناعرفان عبارت در والیت 

منبا  مطلق  اعتقاد امام خمینی حقیقت والیت نزد اهل عرفان عبارت است از ظهور الوهیت و فیض

را   شده و آن« ووود مطلق»و از آن تعبیر به  مراتب حدود و تعینات است، و آن فیض خارج از همۀ

قت که طرفی چون فطرت به آن حقیاز دانند. می« علویه حقیقت محمدیه  و»و  «مشیت مطلق»همان 

 ؛اهلل است تعلق تبعی دارد پس فطرت بالذات متووه کمال اصلی و بالتبع متووه کمال ظلی است ظل

ابدی ووود بشری عشق به بقای  در فطرت ومیع عایلۀ وت بنابراین حقیقت والیت از امور فطریه اس

یوستگی به دنیا و این محبت پ یه از باب اشتباه در تطبیق، نتیجۀن از فطرت اصلدارد اما برای محجوبا

 (.99-101: الف1378 خمینی،امام ) محبت به دنیا و تنفر از موت شده است
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ووودیش حظی  تناسب سعۀ مووودی که حظی از ووود دارد از حقیقت والیت به بنابراین هر

اناان کامل تجلی  ن خود تنها برحال با تووه به اینکه خداوند با تمام شئو برای او خواهد بود.

های کامل هرچند به  الهیه است. اهل معرفت بر این باورند که اناان لذا حامل والیت مطلقۀ کند؛ می

ها یکی نیات و باتگی به طی  اند ولی دروه و مقام آن این مقام رسیده و صاحب والیت شده

به مقام و با طی این مراحل است که  شود. که از آن به اسفار اربعه یاد می مراحل و سفرهایی است

 )ع(مصداق بارز اناان کامل در این دنیا انبیا و اولیای معصومین شوند. نبوت و یا رسالت نائل می

، باطنی و معنوی هم یاد کوینیهاتند که دارای مقام والیت عرفانی بوده و گاهی از آن به والیت ت

ض آن نی در عالم تکوین از عوارشود که سرپرستی مووودات وهان و عالم خارج و  تصرف عی می

راتب پائین والیت عرفانی در مراحل ابتدایی اسفار اربعه وکاب م شایان ذکر است سیر باشد. می

اما رسیدن به مراتب و مراحل نهایی آن، تنها  ،است دوست میاور و مقدور سالکان راهِ برای همۀ

 (.150 :1359 خمینی،امام ) پذیر است ای معصوم آن حضرت امکانبرای مقام ختمی مرتبت و اوصی

 آشنایی با عرفان و فقه
مرزهای عرفان و فقه و چگونگی  ،شناختی لحاظ معرفت به از طرح بحث اصلی، شایاته است پیش

و  با استناد به بیانات، مکتوبات سپستبیین شود و  یمعرفت های ارتباط و تعامل این علوم در حوزه

 یم.ه بپردازحوارزیابی مباحث مطر هپرداخته و ب ایشانواکاوی نظر  ، بهخمینیامام عملی  ةسیر

داراى دو بخش است: بخش عملى و بخش  ،عنوان یک دستگاه علمى و فرهنگى  عرفان به

وهان و خدا بیان  و ه رواب  و وظایف اناان را با خودبخش عملى عبارت است از آنک نظرى.

فان مربوط است به بخش دیگر عر شود. نامیده مى« سیر و سلوک»علم  ،این بخش از عرفان کند. مى

دى و اصول به اصطالح مبادر این بخش  تفایر هاتى، یعنى تفایر خدا و وهان و اناان. عرفان

 .نماید میاه با زبان عقل هاتى را تفایر گ دهد و آن استدالل قرار مى ۀکشفى را مای

ر از به دو و اصلى خود را از اسالم گرفته ۀسرمایعرفان مورد نظر در این مقاله، عرفانی است که 

بر سیروسلوک معنوی در صورت  تعبیر امام خمینی عارف عالوه به هرگونه انزوا و انحراف باشد.

 ،ب1378 خمینی،امام ) وامعه برقرار شود درعدالت  باشد تاحکومت سیاسى  امکان باید درصدد تشکیل

 (.116: 20 ج
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علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهاى اسالمى است و « فقه» ،در اصطالح قرآن و سنت

فقه »در اصطالح علما این کلمه اختصاص به  تدریج اما بهاختصاص به قامت خاص ندارد، 

امروز آن بخش از فقه که به موضوعات مطرح شده در قلمرو سیاست و  .ه استیافت «االحکام

 ۀنظری ةشود که دربردارند گفته می «فقه سیاسی» ،پردازد المللی می حکومت و دولت و رواب  بین

 این بخش از فقه بیشتر مورد لحاظ است.  ،این نوشتاردر  والیت فقیه است.

 عرفان ناظر به عالم حقیقت و فقه ناظر به عالم اعتبار
پژوهش ی در تبیین بهتر موضوع این یسزا رواب  حاکم بر امور حقیقی و اعتباری نقش به ازبحث 

 د.ش ن خواهدمایابیشترن بین عرفان و فقه ۀچرا که با فهم این مطلب رابط ؛شتخواهد دا

خویش  ۀو اساس مطالب رسال  به بیان این مهم پرداخته« الوالیه» هعالمه طباطبایی در ابتدای رسال

عالمه در این رساله ادراکات را به دو قام حقیقی و اعتباری تقایم  ه است.بنیان نهاد پایهرا بر این 

 ،برای آن ادراک وکنیم  را ادراک می  که ما آن آن دسته از معانی بندی نموده است. در این تقایم

مانند وواهر خاروی ازقبیل  نباشد یا ای باشد و کننده چه ادراک مصداق خاروی ووود دارد واقع و

برای آن که آن دسته از معانی  وشود  ادراک حقیقی گفته میها  امثال این حیوان و نبات و وماد و

یعنی اگر این ادراک ما نباشد آن  - درخارج ووود نخواهد داشت ییازا مابه مطابق و ادراک واقع و

عالمه در این رساله معتقد  شود. ادراک اعتباری گفته می ،مثل مالکیت -نیز ووود نخواهد داشت

 .(7: 1387 )طباطبائی، که تحت آن است تکوینی دارد هر امر اعتباری تکیه به یک امر حقیقی واست 

راثر یک نوع بتکوینی است و  ۀهر یک از امور اعتباری دارای ریش ،ییبه اعتقاد عالمه طباطبا

آیند. به  های خاص مانند ماائل اوتماع و وامعه پدید می اضطرار و پدید آمدن شرای  و دشواری

کند و  برای خود وعل میشود، نوعی از ادراکات را به معنایی  بیان دیگر، وقتی اناان مضطر می

و  -که دار آخرت است-آن  پس از از دنیا و پیشعوالم در آن ست و ا فق  مربوط به این دنیا

ها  نشئه در آن عوالم و قراردادی نیز و قوانین اعتباری .اوتماعی در کار نیات معنا ندارد و ،تکلیف

 حقیقی سروکار دارد و تکوینی و دیگر اناان درآن عوالم با امور عبارت به .معنایی نخواهد داشت

 اعتباریات در آنجا، وایگاهی نخواهد داشت. ،حشرش فردی است. بنابراین
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این ادراکات و مفاهیم، ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی  طباطبایی  اد عالمهبه اعتق

شهید مطهری در  .شود مین استنتاج  ، حقیقی یۀقض  از مفاد اعتبار، مفاد یک  معنا که  این  به  ؛ندارند

 :کند گونه استدالل می این ،توضیح این مطلب
توانیم حد وس  یک حقیقتی را پیدا کنیم که بتواند این دو را به هم رب  دهد؛  ما نمی

حد  ؛شود چون در هر استداللی، نتیجه از طریق یک حد وس ، با مقدمات مرتب  می
اعتباری داشته باشد و اگر اعتباری باشد  ۀتواند نتیج وس  اگر حقیقی باشد نمی

های گفتاری  ها به تعبیر زبان امروز، فعل حقیقی داشته باشد. چون این ۀتواند نتیج نمی
، 6 ج،  ری طه م) توانند ارتباط داشته باشند اند و با هم  نمی متفاوتی هاتند؛ دو کار مختلف

1368 :396.)   

تباری ی و شهید مطهری بر این است که امور حقیقی و اعیطباطبارسد نظر عالمه  البته به نظر می

 .اند های دیگر ارتباط را نفی نکرده باشند و گونهد ارتباط تولیدی توانن لحاظ استنتاج منطقی نمی به

 :اند هاهلل ووادی آملی به بیانی دیگر به این موضوع پرداخت تچنانچه آی
را از بود انتزاع کرد، سخنی حق است، زیرا توان باید  شود که هرگز نمی اگر گفته می

را از  «بایدها»توان گرفت، بلکه  می «بودها»را از  «بودها»و  «بایدها»را از  «بایدها»
های ارزشی با حکمت عملی  توان گرفت. حرف می «بودها»را از  «بودها»و  «بایدها»

باید بگیریم.  «هات»را از  «ها هات»و  «بود»را از  «بودها»تناسب دارد. بنابراین 
افکن  اصل و سایه ،تابع حکمت نظری است و حکمت نظری ،ازآنجاکه حکمت عملی

« باید»دیگرش  ۀو مقدم« بود»آن  ۀشیم که یک مقدمبنابراین اگر قیاسی داشته با ؛است
 .آید که تابع اخس مقدمتین است دست می ای به نتیجه ،باشد، از ترکیب آن دو

فرع. نتیجه تابع اخس « باید»اصل است و « بود»است. چون « باید»اساس، نتیجه   براین
حکمت نظری و حکمت عملی در مباحث  ۀتین است. ما اگر بخواهیم از ضمیممقدم

 ،یک مقدمه و از این مبانی نیز ،حتماً الزم است که از آن مبانی ،سیاسی استفاده کنیم
ای که تابع  هد بود؛ نتیجهسیاست خوا ،یک مقدمه قرار دهیم. در این صورت، نتیجه

 (.86: 1387 زایی، )لک اخس مقدمتین است

 ۀاری محض، بلکه اعتباریاتی که ریشامام خمینی احکام فقهی را اعتباری داناته اما نه اعتب

در همین راستا  خمینیخداوند متعال است. امام  ،آن ةکنندیا امضا داشته و اعتبارکننده و تکوینی
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ها را موضوع براى احکامى  قائل شده و آناعتباری منظور انتظام عالم، اثر  به براى بعضى از اعتبارات

یه است. گاهى یگاهى اعتبارات شرعیه است و گاهى اعتبارات عقال،اند. این اعتبارات قرار داده

یه ازطرف شارع امضا شده و موضوع براى احکامى قرار داده شده است. اوامرى که یاعتبارات عقال

، حکم ءرفته و یا اینکه معناى امر به شىیا به همان صورت اعتباریه تعلق گ ،بارات آمدهروى این اعت

حمد و سوره و سجود و رکوع و تشهد و سالم را معروض یک صورت  ،مثلًا شارع به ایجاد اوست.

 ،وحدانى با ترتیب خاصى دیده و در اعتبار، یک وصف کلى و اوتماعى اعتبار نموده است

 اعتبار شارع نبود، این اوزا در حصول آن صورت هیچ دخالت و تأثیرى نداشتند که اگر طورى به
 (.246: 1385خمینی، امام )

 یک امر اعتبارى ،دارد که والیت فقیه صراحت بیان می والیت فقیه به ۀریدر نظ امام خمینی

الشرای   براى فقیه وامع ،اند وامعه داشته ةراتى که پیامبر و ائمه براى ادارعقالیى است و تمام اختیا 

ن انامالم ۀنچه مقتضی مصالح اسالم و وامعآتواند براساس مصلحت، هر و او مینیز ثابت است 

واقعیتى وز وعل ندارد و فى حد  ،عنوان قانون الهی اعالم نماید و این والیت به ،دهد تشخیص می

 (.51: 1373، خمینیامام ) اوراى احکام است ۀانجام وظیف ۀیلبلکه وس ،شأن و مقامى نیات ،ذاته

و  ،عرفان را ناظر به عالم حقیقت خمینیتوان بیان داشت امام  می ،براساس مطالبی که گذشت

دی همچون رواب  علی و تولی ۀهیچ رابط ،اساس قواعد منطقیالم اعتبار داناته و برفقه را ناظر به ع

 توان بین این دو علم قائل شد. معلولی نمی

توان برای والیت فقیه و والیت عرفانی اناان کامل مفروض  هایی که می ابتدر این مقاله به ن

های امام خمینی  آرا و اندیشهاشاره شده و پس از نقد و بررسی و مطابقت آن با  توانداشت در حد 

 به تبیین آن پرداخته شده است.

 های موجود بررسی دیدگاه

 تباین کلی  .الف

 ۀها در حیط کدام از افراد آن برقرار است که هیچ تباین بین دو مفهوم کلی در صورتی نابت

مشترکی نداشته  دیگر، دو کلی در صورتی متباین هاتند که هیچ مصداق عبارت دیگری نباشد. به

 .مشترکی میانشان نباشد ۀا از قلمرو دیگری بوده و هیچ نقطود باشند و قلمرو هر یک، کامالً
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  که وووه مشترک زیادی دارند ،ها ارائه شد با تعریفی که از آن والیت فقیه و والیت عرفانی

، صاحبان این دو نوع والیت هاتند که باید در هرکدام مراتبی از عدالت و علم به ها ترین آن مهم

سوی معبود  خدمت به خلق و هدایت و ارشاد مردم بهغایت هرکدام  قانون الهی را داشته باشند و نیز

توان بین والیت عرفانی و والیت فقیه نابت تباین کلی برقرار  بنابراین نمی .است حقیقی، خداوند

 کرد.

های خود پرداخته و معتقدند  بیشتر با نگرشی سکوالر به تبیین اندیشه ،داران نابت تباین طرف

مردم و نظام اقتصادی و  ةدهی امور روزمر از سامان است حکومت و تدبیر امور مملکتی که عبارت

روند که  شمار می ی بهیه و متغیراتئهای عقل عملی و از موضوعات وز ، همه از شاخهنآناامنیتی 

ها  آن ۀوضع و رابط قهراً ،ها ها و دگرگونی باشند. این نوسان ن و دگرگونی میپیوسته در حال نوسا

تنها سازد و تشخیص صحیح موضوعات تجربی،  یات و فرامین وحی الهی متفاوت میرا با کل

از موضوعات و  ،مردم است. تمام کارها ازقبیل تدبیر منزل، سیاست مدن و آیین کشورداری ةعهدرب

اند که در شأن انبیا، رسوالن و امامان و به طریق اولی نمایندگان خصوصی و  رخدادهای فرعیه

 عمومی ایشان نیات که در این کارها مداخله و تعیین موضوع نمایند.

کند،  را انکار می )ع(و ائمه )ص(والیت و حکومت نبی اکرم صراحت، حق یکی از کاانی که به

ی از مفهوم و ماهیت پیامبری و ئوی بر این عقیده است که امامت، وز. ری استئمهدی حا دکتر

زسوی خداوند متعال واالی معنوی و الهی است که ا ةست و همانند مقام رسالت، یک پدیدرسالت ا

باشد. اما خالفت که  اباته به بیعت و انتخاب مردم نمیووه و  هیچ و به شده است گر در زمین ولوه

 ۀمعنای کشورداری است و هیچ رابط هدنیایی و تنها ب ةمعنای رهبری سیاسی است، یک پدید به

 مامت ندارد. خالفت یک مقام سیاسیمنطقی یا کالمی و اعتقادی به مقام واال و رفیع نبوت و ا

 .(172 :م1995 )حائری، ب مردم ندارداوتماعی است که واقعیتی وز انتخا 

پیامبر  هویژ داری توس  پیامبران سلف و بهداری امور سیاسی و کشور عهده ری در توویهئحا

مقام سیاسی خالفت و امور  ۀبر مقام امامت و والیت، کلی الوهکه ع )ع(همچنین علی و )ص(اسالم

 گوید:  دست داشتند می شورداری را نیز بهک
که ازسوی مردم وارد بر مقام پیشین الهی اآنجهای سیاسی از این مقام باید بدانیم که

های زمان و مکان بدون آنکه خود درصدد آن باشند  ها شده و متناسب با ضرورت آن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-966-fa.html


 125   والیت فقیه با والیت عرفانی از دیدگاه امام خمینی                                                                               رابطۀ
 

الهی محاوب شود. ی از وحی ئتواند وز ان عرضه گردیده، به همین وهت نمیبه آن
شد و به آن اندازه از ر های خاصی، هنگامی که مردم سرزمینی تنها در یک فرصت

توانند  دهند پیامبران و امامان می خیص میاند که تش بلوغ سیاسی و اوتماعی رسیده
تر از  ن کشورداری را نیز بهتر و شایاتهبر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیی عالوه

پیشرفته را به  ۀگونه وامع  دار شوند...، بدین وهت عقل عملی، این دیگران عهده
 .(143-144 :م1995 حائری،) سازد اصلح و احان رهنمون میتخاب ان

با مخالفت خود را ، نبوی ۀتجربپردازانى است که در کتاب  عبدالکریم سروش ازومله نظریه

عتقد ماعالم داشته و والیت ظاهری و سیاسی با والیت عرفانی و باطنی ووود هرگونه ارتباط بین 

 باشند:  یگر مى تنها از یک سنخ نیاتند، بلکه در تعارض و تضاد با یکد است که این دو نوع والیت نه
آید نه رهبرى سیاسى و در مقام  از تئورى والیت عرفانى، رهبرى باطنى درمى

 (.256-277: 1378)سروش،  حکومت و مدیریت، ناکارآمد و بلکه بایار خطرناک است

ایشان  ،البته و ریاست ظاهرى خل  نمود.نباید میان والیت باطنى  ترتیب به اعتقاد سروش بدین

معتقدند که تعارضى در امکان ومع این دو والیت در شخص واحد ووود ندارد، اما آنچه مهم 

است، این است که براى اعمال مدیریت موفق، الزم است والیت باطنى شخص در مدیریت 

 تأثیر باشد. اش بى سیاسى

، های امام خمینی براساس اندیشه : یک.گفتتوان  می داران این نظریه در پاسخ به طرف

اما با این تفاوت که  بوده،ی یوالیت فقیه از امور اعتباری و عقالاشاره شد  تر پیشطور که  همان

ر صادر یا امضا این امور اعتباری محض نبوده و ازطرف شارع معتب ،فوقهای  دیدگاهبرخالف  

 نیاتند.لم حقیقت عا گااته از تکوینی داشته و ۀگردیده و لذا ریش

عرفان را از انزوای خصوصی و انحصاری به عرفانی پویا و زنده و حماسی ارتقا داده و  امام دو.

ای همگانی بر اهل عرفان و سلوک  ظیفهرسیدگی به امور بندگان خدا و تشکیل حکومت را و

 برشمرده است:

زیادى که معناى عرفان عبارت از این است که اناان یک  ۀخیال کردند یک دست
محلى پیدا بشود و یک ذکرى بگوید و یک سرى حرکت بدهد و یک رقصى بکند و 

داشته است و هیچ  )ع(ن را امام علىاعالى عرفا ۀمرتب این معنى عرفان است؟! .ها این
کلى  هد دیگر بکردند که کاى که عارف است بای این چیزها نبوده در کار. خیال مى

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-966-fa.html


هم/ شماره بیستمعرفان/ دو فصلنامه/ سال دهشنامه ژوپ                                                                            126

لمؤمنین اند و یک قدرى ذکر بگوید ... امیرچیز و برود کنار بنشی هکناره گیرد از هم
اللّه به حق  اللّه در این امت، اعرف خلق اللّه بعد از رسول حالى که اعرف خلق درعین

کارى به هیچى نداشته باشد... این  ذلک، نرفت کنار بنشیند و هیچ مع ،تعالى بود
 .انبیا زیادتر از دیگران بوده است، در اولیا زیادتر از دیگران بوده استسلوک در 

کار داریم که به ه شان بنشینند و بگویند که ما اهل سلوکیم و چ نرفتند تو خانه ،لکن
عمران اهل سلوک  موسى بن خواهد بکند. ...  که هر کارى مىهر .گذرد ملت چه مى
 .طور ابراهیم هم همین .کارها را کرد ذلک، رفت سراغ فرعون و آن بود، ولى مع

هاى طوالنى در سلوک بوده  دانیم. رسول خدایى که سال رسول خدا هم که همه مى
است، وقتى که فرصت پیدا کرد، یک حکومت سیاسى ایجاد کرد براى اینکه عدالت 

 .(116 :20   ، جب1378، خمینی) ایجاد بشود

 1364مرداد  25مالمانان ایران و وهان در تاریخ در پیامی که به حجاج و  امام خمینی سه.

های مالمان را برخاسته از عرفان و  پس از ذکر ابعاد عرفانی حج، انقالب ملت ،صادر فرمودند

 نماید:  ها به وهانیان معرفی می شعور سیاسی آن
دار کاانى هاتند که ملت مالمانشان با عرفان و شعور  ن میهما ،عرفات و مشعر و منا

اسالم را در کشور خود و سایر کشورهاى  ها و امانى اند تا آرمان ى قیام نمودهسیاس
 (.334: 19   ، جب1378، خمینیامام ) مظلوم تحت ستم تحقق بخشند

 اتحاد والیت فقیه با والیت عرفانیب. 

بر  را مبتنی برخی از متفکران شیعه، والیت فقهی را با والیت معنوی امام معصوم گره زده و آن

در صورت فقدان چنین صفاتی، والیت نیز  ،بر همین اساس. دانند صفاتی مانند عصمت و علم می

 گوید: محمدوواد مغنیه در این زمینه می منتفی خواهد بود.
ووود زیرا در زمان حضور به دلیل  ،بین زمان حضور و غیبت، تفاوت بایاری است

امور دنیوی و اخروی و ، تمام )ع(امام معصوم ةعصمت و علم غیب و شرای  ویژ
ریاست دولت و اورای احکام تحت والیت ایشان است، ولی در زمان غیبت چنین 

 مغنیه،) پس چنین والیتی هم ووود نخواهد داشت .شخص و صفاتی ووود ندارد

1385 :59). 

به تواند  در وامعه باشد و والیت فقیه نمی تواند دارای وایگاه امام فقیه نمیبراساس این دیدگاه 

زیرا پایه و اساس چنین والیتی  ،باشد)ع( و امامان )ص(معنای همان والیت وسیع ثابت برای پیامبر
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شته باشد، به چنین تواند دا فقیهی با تمام صفات واالیی که میاست و هر « عصمت کامل و مطلق»

ند متعال محال است خداو .یابد و از سهو، اشتباه و عوامل نفاانی در امان نیات عصمتی دست نمی

دست کای که دارای سهو، خطا و اشتباه و در معرض امیال نفاانی است، قرار  زمام امور مردم را به

 (.27 - 30:ق1409، اهلل مال) زیرا این عمل با حکمت الهی سازگار نیات، دهد

خطا سبب برخورداری  شود که عصمت و عدم این اندیشمندان، چنین استنتاج میدر پرتو سخن 

که فقیه دارای چنین صفاتی نیات، بنابراین دارای  حکومتی و سیاسی است و ازآنجایی از والیت

نقض غرض  دست کاانی که از عصمت برخوردار نیاتند والیت آنان نیز نبوده و سپردن وامعه به

و  قابلیت محل، ممکن نخواهد بود  سبب عدم هامکان وعل والیت در فقیه ب دیگر، عبارت است. به

 .(23 :ق1400 اشتهاردی،) است )ع(برخالف لطف الهی، نبی او و امامان معصومچنین نصبی 

 فرماید:  در وواب و تحلیل این اشکال می ،های والیت فقیه در سلاله درسخمینی  امام

غیبت، فقیه عادل  داشتند، بعد از)ع( و ائمه )ص(گوییم والیتى را که رسول اکرم وقتى مى
و رسول )ع( مقام ائمهکس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان  دارد، براى هیچ

« والیت»است.  بلکه صحبت از وظیفه ،زیرا اینجا صحبت از مقام نیات؛ است )ص(اکرم
سنگین و مهم  ۀیک وظیف .کشور و اوراى قوانین شرع مقدس ةیعنى حکومت و ادار

ز حد اناان وود بیاورد و او را او است؛ نه اینکه براى کاى شأن و مقام غیرعادى به
مورد بحث یعنى حکومت و اورا و اداره، « والیت»دیگر،  عبارت عادى باالتر ببرد. به

امام ) اى خطیر است بلکه وظیفه ،برخالف تصورى که خیلى از افراد دارند امتیاز نیات

 .(51: 1373، خمینی

 منطقی بین والیت فقیه و والیت عرفانی ۀرابط .پ

خود همچون   در برخی کتب منطقی سینا و خواوه نصیر طوسی، و حکیمانی همچون ابن نومنطقی

شروطی همچون ذاتیت  برهان،  در باب شرای  مقدمات ،منطق تجریدو  اساس االقتباس ،منطق شفا

و بدین نکته اشاره   ضرورت و کلیت در مقدمات را ذکر کردهو  برای موضوعات محموالت

و وعلی   االمری است و روابطی قراردادی  نفس  هایی حاکی از واقعیتاند که این شروط  کرده

 باشند. نمی
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توان  اعتباری و فرضی شد، دیگر نمی های مفاهیم، بدین معناست که اگر رواب  و نابت این

ای  ق و اعتباریات از آن حیث که رابطهیرو بین حقا ازاین. اقامه کرد  ها برهان منطقی مورد آن بارةدر

 باشد. تولیدی نیز برقرار نمی  ۀپیوند منطقی و رابط؛ برقرار نیات  االمری و نفسواقعی 

 :فرماید  شهید مطهری در این باب می
و   رواب  واقعی اساس تکاپو و ونبش فکری و عقالنی ذهن، ،که داناتیم ...چنان
مفاهیم حقیقی در ذات خود با یکدیگر   االمری محتویات ذهنی است و چون نفس
تواند  رو ذهن می ها فراهم است و ازاین آن  این فعالیت ذهنی در میان ۀزمین ،اند مرتب 
حقایق دیگری را بر  ای حقایق، و از پاره شود  تشکیل قیاسات و براهین منطقی موفق  به

همواره رواب  موضوعات و محموالت، وضعی   ولی در اعتباریات .خویش معلوم سازد
و یا و هیچ مفهوم اعتباری با یک مفهوم حقیقی   است و قراردادی و فرضی و اعتباری
تکاپو و  ۀاالمری ندارد و لهذا زمین و نفس  واقعی ۀیک مفهوم اعتباری دیگر رابط
  دیگر که به عبارت فراهم نیات و به  مورد اعتباریاتونبش عقالنی ذهن در 
  را حقایق آن یتوانیم با دلیلی که اوزا ما نمی ،تر است اصطالحات منطقی نزدیک

توانیم با دلیلی  اعتباری را اثبات کنیم و نیز نمی  یک مدعای، )برهان( اند تشکیل داده
توانیم  نمی  از حقایق را اثبات کنیم و هم حقیقتی، که از مقدمات اعتباری تشکیل شده

،  ی ائ اطب طب) بگیریم  یک امر اعتباری نتیجه ،برهان داده  از مقدمات اعتباری تشکیل
 (.157-158: 2ج ،1362

توان بین والیت فقیه که یک امر اعتباری و  نمی ،طورکه در گذشته نیز اشاره شد همان 

، تولیدی و اسنتناوی بر قرار کرد ۀرابط ،والیت عرفانی که یک امر حقیقی است قراردادی است و

 ،در این صورت شود. قیه حاصل میبه نوعی که معتقد باشیم با مبانی و مقدمات عرفانی والیت ف

صراحت در  بهنخواهد بود و این نتیجه  شمار رفته و قابل انتقال به غیر والیت فقیه یک مقام معنوی به

کالم امام خمینی مردود شده و ایشان والیت فقیه را یک امر اعتباری و قراردادی و قابل انتقال به 

 فرمایند: که ایشان در وایی می چنان؛ دیگران داناته است
الهیه که در زبان عرفا و برخی از فالسفه متداول  ۀمقصود ما از والیت، والیت کلی

بنابراین، مالم  . باشد؛ بلکه منظور همان والیت قراردادی و اعتباری است ... نمی است
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گونه والیت و رهبری، قابل انتقال و به ارث گذاشتن از وانب یکی به  است که این
  (.57: 1373، خمینیامام ) دیگری است

رفته از ادبیات گفقیه بر ۀامام از والیت مطلق رخی از اندیشمندان معتقدند تعبیرب ،حال بااین

تعبیر « والیت مطلقه»ست که به ا )ص(یعنی منظور از آن، همان والیت پیامبر اسالم ،عرفانی است

 ۀکلی ۀفقیه با والیت مطلق ۀشتراک یا ارتباط میان والیت مطلقرا دلیل بر ووود نوعی ا شود و آن می

 دانند.  در اندیشه و ذهن و ضمیر امام می الهیه

ن با ای، محقق بزرگ عرفانی است که امام خمینی با تعظیم و تکریم از ایشا آقا محمدرضا قمشه

پایه و اساس  یشان،های عرفانی ا اندیشه. (87: 1359 خمینی،امام ) کند یاد می «شیخُ مشایخنا»عنوان 

ته است به اختصار برخی از شایا استنادات و دالیل این دسته از اندیشمندان قرار گرفته است.

های ایشان را ذکر کرده و سپس استدالل دیگران در این مورد را بررسی کرده و با طرح نظر  اندیشه

 سانیم.ر بحث را به پایان خمینی امام 

 ت مطلقه می فرماید:ای در توضیح والی آقا محمدرضا قمشه
ی از قیود، به آن معنای والیت رها از قیود و حدود است و این رهای بهوالیت مطلقه، 

 اسما و صفات الهی باشد و هرگونه تجلیات ذات حق را دارا باشد ۀاست که ظهور هم
 (.578 :1378،  ای ه ش م ق  ی ان زم )

سالک  ۀبه شرح سفرهای چهارگان االربعهتحقیق فی االسفار  ۀای در رسال آقا محمدرضا قمشه

« سفر فی الخلق بالحق»و  «سفر من الحق الی الخلق بالحق»پرداخته و در سفر سوم و چهارم که 

ولی در  ،شود در سفر سوم هنوز نبی نامیده نمی رسد. اما او معتقد است سالک به مقام نبوت می است

 .«بالنبی بنبوة التشریع و یسمّیفیکون نبیّاً »سفر چهارم 

مراتب تشکیکی این مقام، معتقد است امام  ۀلئبا طرح مامصباح الهدایه در امام خمینی 

 )ع(نینمالموای که اگر حضرت امیر گونه به ؛شود ر سفر چهارم به این مقام نائل مید نیز )ع(معصوم

 شدند. گذاشتند صاحب تشریع می ووود ظاهری می ۀاسالم پا به عرص از پیامبر پیش

 )ع(وان گفت پیامبران و امامان معصومت آن است که می شود گرفته می ای که از این اندیشه نتیجه

و یابند  دست گرفتن قدرت ظاهری دست می به از منظر معنوی و عرفانی به هدایت اوتماع بشری و
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مختوم است و احکام آن قابل تاری به مراتب مادون  )عج(این سلاله با خاتمیت حضرت مهدی

 نیات. 

خالفت اناان کامل که پایه و اساس  ۀبا تبیین نظری -اندیشمندان معاصر از -محقق داماد

که با استناد به آراى  باشد درصدد یافتن مبانى عرفانى براى حکومت مى شناسى عرفانى است، اناان

 :(635 :1377 داماد، محقق) نماید ین مبانى را اثبات مىابه دو طریق  اى، رضا قمشهآقا محمد

  رسالت خالفت کبرىطریق اول: 

را  ششم ۀمقدم (ص) اللَّه از میان مقدمات آقا محمدرضا براى اثبات خالفت پس از رسول ویبه اعتقاد 

شامل عرفانى براى برپایى حکومت توس  عارف دانات. این مقدمه  - دلیلى عقلى ۀتوان به منزل مى

  :باشد موارد استداللى زیر مى

 ازسوى خداوند؛  (ص)خالفت مالم رسول خدا .1

 باشد؛  اناان کامل داراى رسالت الهى بوده و حکومت الهى وى، وهان شمول مى .2

 ایصال مردم را به کماالت معنوى دارد؛  ۀوظیف ،للعالمین بودن  مةرح ۀواسط رسول خدا به .3

اطاعت  دلیل، مردم ۀر صورتى که پس از اقامخدا؛ لذا دسوى  وووب دعوت مردم به .4

 شود؛  سیف مى ۀننمودند، علیه ایشان اقام

 سبب خاتمیت نبوت وى؛  تا روز قیامت به (ص)لزوم تداوم شریعت رسول خدا .5

 الهى در کنار اقتدار معنوى او )تالزم علم و قدرت(؛  ۀاثبات لزوم قدرت دنیوى خلیف .6

ودایى قطب از   وحدت خلیفه و قطب و عدم سبب ومع علم و قدرت در فرد واحد به .7

 خلیفه؛ 

 باشد.  باطنى مى ۀظاهرى بر خلیف ۀانطباق خلیف ،آن ۀه نتیجتالزم سیف و حجت ک .8

عنه را  متخلفٌ بنابراین ازآنجاکه خلیفه، مظهر خداى ظاهر و باطن است و باید خصوصیات

 (.626 –628: 1377 داماد، محقق) باشد باطنى مى ۀهمان خلیفظاهرى  ۀداشته باشد، خلیف

کند. سفر چهارم از اهمیت  سلوک عرفانى را مشخص مىمراحل سیرو، اسفاردر مالصدرا 

زیرا سالک پس از طى مراحل کمال، سفرى را در میان خلق و با یاد حق  ؛خاصى برخوردار است

و زیان دنیوى خالیق و آثار ایشان، به عوامل سود  ةراثر مشاهدب. در این سفر، سالک خواهد داشت

 نماید. و اخروى مردم علم یافته و مردم را هدایت مى
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یابد، بلکه  م مىبدین مبانى عرفانى است که نزد عرفا، دعوت با حکومت، تالز ،آرى
اللّه  اللَّه پس از تمامیت سیر الى شود و سالک الى الینفک اولى مى ءدومى الزمه و وز

گیرى از دیگر  منظور دست و به گردد تعمیر بالد مىعباد و اللّه، مأمور به تکمیل  و فى
 .(632 :1377محقق داماد، ) دهد سوى خدا، حکومت تشکیل مى بندگان و هدایت آنان به

، کلی والیت مطلقه از دیدگاه اهل معرفتطور اندیشمند معاصر باید گفت به اما در پاسخ این

اعی که واقعیتی وز وعل و اعتبار ندارد خل  اوتم مناصباوالً، حقیقتی عینی است و نباید آن را با 

کمالی است که با ارتقای در  ،ثانیاً چه اینکه نباید آن را در حد پیشوایی و زعامت دانات. ؛کرد

م اناان مقا ،دربرابر والیت مقیده ،ثالثاً شود. مراتب هاتی و احاطه به کماالت ووودی، حاصل می

یک  ور اسمای حانای او باشد و در هیچکماالت حق، و ظهنمای  تمام ۀکمال است که وانشین آیین

ثار و تعالی احدی بر او پیشی نگرفته است. والیت با این تفایر، منشأ آ از کماالت و صفات حق

 ۀناان برخوردار است و چون در سلالاهلل از نفوذ غیبی بر وهان و ا احکام خاصی است؛ مثالً ولی

ها قرار دارد، ناظر به ارواح، نفوس و قلوب است و از این نظر،  فراز آن مووودات برتر از همه و بر

 ۀوالیت مطلق نوعی تال  تکوینی بر وهان دارد که این احکام، همه از آثار قرب به حق است.

تصرف تشریعی و تصرف  ،آن بر باشد و عالوه در تصرف تکوینی محدود نمی )ص(پیامبر اکرم

 (.579-580: 1386 ، روش س) شود حکومتی را نیز شامل می

گونه برداشت از والیت فقیه  صراحت این به ،طورکه در گذشته نیز اشاره شد همان، ازطرفی امام

آمیز  المی، با اشاره به اظهارات ابهامای به نمایندگان مجلس شورای اس طی نامهرا مردود داناته و 

 اند: از نمایندگان، دراین باره آورده برخی

آقایان پخش با تشکر وافر از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى، چون گفتار 
تفاهمى بین مردم حاصل شود، الزم است عرض کنم آیات ءشود و ممکن است سو مى

است، و فقها و علماى بزرگ  )ع(و روایاتى وارد شده است که مخصوص به معصومین
چند فقهاى د به مثل اینجانب. هرها شرکت ندارند، تا چه رس ن     اسالم هم در آ

ى دارند الشرای  از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعى و سیاسى و اوتماع وامع
موکول به آنان است، لکن این امر غیر والیت کبرا است  یو تولى امور در غیبت کبر

هایى که  که مخصوص به معصوم است. تقاضاى اینجانب آن است که در صحبت
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: 19، ج 1378خمینی، ) گردد ابهامى نباشد و مرزها از هم ودا باشد ش مىشود و پخ مى

237.) 

 هماهنگی ظاهر و باطن .ت

عنوان  باشند که شریعت اسالم به یع آسمانی دارای ظاهر و باطنی میتمامی شرا به اعتقاد امام خمینی

هماهنگی بین ظاهر و باطن عامل  ،ترین شرایع از این امر ماتثنی نبوده و دستورات شرع مقدس وامع

 کند: بادی چنین نقل میآ  باشد. امام این نکته را از مرحوم شاه می
مُلکیه بدن. و  ۀاست تا نشئ ـ ولّت عظمته ـ ومیع عبادات سرایت دادن ثناى حق

چنانچه از براى عقل حظى از معارف و ثناى مقام ربوبیت است و از براى قلب حظى 
است و از براى صدر حظى است، از براى ملک بدن نیز حظى است که عبارت است 

روزه ثناى حق به صمدیت و ظهور ثناى او به قدوسیت و  از همین مناسک. پس،
ثناى ذات  ،احدیت ومعیه و ومعیت احدیه داردسبوحیت است؛ چنانچه نماز که مقام 
  .(13: 1369،  ی ن ی م خ امام ) مقدس است به ومیع اسما و صفات

برای تبیین بیشتر این دیدگاه، به اختصار توضیحاتی پیرامون والیت و نبوت با رویکرد عرفانی و 

ت فقیه را مشخص سپس مظاهر آن در عالم طبیعت بیان کرده و سپس چگونگی ارتباط آن با والی

 خواهیم نمود.

پذیر  م فق  با ووود اناان کامل امکانیابی کامل به باطن حقایق اسال به اعتقاد امام خمینی دست

کمالشان به و حاب مراتب ووود  ها مووودات محدودی هاتند و به سبب اینکه اناان به ؛است

تواند از  اقدس الهى است و مىحقایق دسترسی دارند. اما اناانِ کامل غیرمحدود است، ظل ذات 

خمینی، امام ) و به تمامی بطون آن دست یابد طورکه هات برداشت کند اسالم و قرآن و عالم آن

 .(421: 12 ج ،ب1378
شرح در  ل شناخت اناان کامل است. امامبردن به باطن حقایق، قدم او برای پی ،وصفبا این 
اناان کامل را کتاب تکوینی معرفی کرده و برای آن همچون قرآن، به اعتبارى هفت  دعای سحر

کاى از آن بطون   ،بطن و به توویه دیگر هفتاد بطن بیان داشته که وز خدا و پایداران در علم

هاى آن منزه  هاى عالم طبع و حدث کند مگر افرادى که از کثافت را مس نمى آگاهى ندارد و آن

ها را  ر ظاهر آنخوانده و توقف داهمه را برای مجاهده و تفکر و تأمل در آن فر سپسباشند. 
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امام ) داناته است ها ها و والیت ها و سنگ اساسى انکار نبوت هاى وهالت هالکت و اصل ریشه

 .(95: 1359 ، ی ن ی م خ
او و کتاب  ۀترین آیه و نشان اللّه است و بزرگ  اناان کامل مثل اعالى در باور امام خمینی

و و با د ،تعالى آفریده شده اوست که به صورت حق .روشن الهى و خبر با عظمت )نبأ عظیم( است

 .خداست بر خلق او، و کلید باب معرفت خداى تعالى است ۀدست قدرت الهى انشا شده و خلیف

اتش اى از تجلی هرکس او را شناخت خدا را شناخته و او در هر صفتى از صفاتش و در هر تجلى

 .(95: 1359 ،  ی ن ی م خامام ) هاى اللّه است اى از نشانه نشانه

از اسماى الهى است  «ولى»یکى از مقامات اناان کامل آن است که او مظهر والیت الهى است. 

طلبد. مظهر  ولى نیز مظهر مى اسم شریف طلبند، اند و مظهر مى طورکه اسماى الهى باقى و دائم انهم

لحاظ اینکه ولى اسم  والیت کلى است و به اسم شریف اناان کامل و او صاحباتم و اکمل این 

، اما رسالت و نبوت ناپذیر است نیاتند، والیت انقطاع اهلل ی خداوند است و نبى و رسول از اسما

نیز  «ولى»، مظهر اسم بالذات است اسم واوب «ولى»لحاظ اینکه  به دیگر، عبارت به .شود منقطع مى

خواه آن اناان  ؛اناانى از ووود اناان کامل خالى نیات ۀگاه وامع هیچ رو، واوب است. ازاین

، نبوت و سفارت تشریعى ندارند و چون که رسالت «ولى»باشد، خواه نبى یا وصى  یا  کامل رسول

 «لوال الحجة لساخت االرض باهلها»: فرمودند (ع)معصومین ۀان کامل واوب است، ائمانا ووود
 (.340: 1385 ، ی ل آم  زاده ن ا ح)

صفاتى است  تنها اقتضاى ظهور دارد، بلکه از ت الهى و از شئون ذاتى است که نهوالیت از صفا

ت و تمام عالم وهات تحت پوشش قرار داده اس ۀامور هاتى را از هم ۀکه عمومیت داشته و هم

دارد، عین ثابت محمدى  ای گاتردگىگیرد. بدیهى است تنها صورتى که چنین  مى  امکان را دربر

یت ماتور اهلل باشد، پس وال اند براى امور متمایز در عرض اسمتو است. ازآنجاکه یک صورت نمى

درنتیجه،  .باطن الهیت و الهیت نیز باطن حقیقت محمدى است ،رو، والیت به الهیت است. ازاین

صورت و ظاهر والیت و الهیت شود و ازآنجاکه حقیقت محمدى  والیت باطن حقیقت محمدى مى

کنند،  عین هم هاتند و در تحلیل عقلى از یکدیگر تمایز پیدا مى ،است و ظاهر و باطن از نظر ووود

الهى که با اوصاف و کماالت نبوت همراه با  ۀت محمدى عبارت است از والیت مطلقپس حقیق

شود و سپس  نبوت ماتور مى، والیت در ابتدا در پوشش ظهور کرده است. بنابراین ،شریعت وامع
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 ۀاهلل و خلیف ۀ والیت و سرپرستى ظاهر شده و خلیفالهى محمدى با وصف  ۀهمین والیت مطلق

در مظاهر متعدد با اوصاف  (29)الرحمن:  «کُلََّ یَوْمٍ هُوَ فی شَأْنٍ» شود. سپس براساس اهلل مى رسول

 ؛کنند در زمان خاصى ظهور مىلهى هرکدام رو، حجج و خلفاى ا ازاین شود. خاصى پدیدار مى

ها فق  در ظهور اوصافى است که همان  اند و تفاوت آن ها یک نور و حقیقت آن ۀاى که هم گونه به

الهى هاتند، حتى عین ثابتشان در علم الهى یکى بیش نیات. پس عین ثابت  ۀوالیت مطلق ،اوصاف

والیت و عین ثابت یکى باشند، وقتى . محمدى همان اعیان ثابته اوصیا و خلفاى آن حضرت است

 )ص(حقیقت این حدیث نورانى که پیامبر ها تنها در ظهور اوصاف ذاتى است. با این بیان، تفاوت آن

د حضرت ، آشکار خواهد شد. مرا«نا محمدلنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد کلَّاوّ» فرمود:

  ی ان زم ) «ما محمد هاتیم ۀهم» :که فرمودبا تووه به این بخصوص، تنها بیان وحدت اسمى نیات
 .(5 :1378 ، ای ه ش م ق

 ؛خاتم والیت محمدى است، سخن صحیحى است )ع(المؤمنین علىاگر گفته شود امیر بنابراین،

ف درستى حر ،خاتم والیت محمدى است )عج(حضرت مهدى موعود چه اینکه اگر گفته شود

ها در ظهورها و  ند و تفاوت آنا همگى در ذات و صفات یک حقیقت (ع)معصومین ۀاست، زیرا ائم

 :1378 ، ای ه ش م ق  ی ان زم ) اند هاى مختلف ظهور کرده در زمانالهى  ۀحکمت بالغ شئونى است که براساس

5). 
شرح منظومه سبزوارى خود بر  ۀامام خمینى در حاشی ،ارتباط والیت با نبوت و امامت زمینۀدر 

 ت:خاتمیت در هر دو بعد نبوت و والیت به تفصیل بحث کرده و گفته اس ۀلئبا طرح ما

ه به تمام اسما و صفات رسیده است، نبوت ختمیه کآن ،فرق نبوت ختمى با سایر انبیا
کند  ، نبوت محدود پیدا مىطریق صفت محدود و خاصى رسیده استکه از دارد و آن

کند؛ مثل حضرت  حق دعوت مى دم را به، مرو از طریق همان صفتى که او رسیده
نمود و  را از راه انذار و تخویف دعوت مىیحیى که از راه خوف رسیده بود، مردم 

تر از آن، تا ووود ختمى مرتبت که از تمام  رت موسى و عیاى از راه اسمى وامعحض
اوصاف و اسما رسیده بود، نبوت ختمیه پیدا نمود. وامعیت هر نبوتى به هر اندازه 

 باالصالةزیرا نواب انبیا  ؛باشد وامعیت او مى ةانداز هم به مامت و نیابت آنباشد، ا

لذا والیت حضرت امیر که وصى حضرت ختمى  .اند   اند، بلکه به تبع رسیده نرسیده
باشد و چون حضرت رسول نبوت وامعه داشت و ایشان  مرتبت بود، والیت ختمیه مى
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یتى هم که وامعیت دیگر رسیده بود، لذا والبه صفاتى که انبیاى سلف رسیده بودند با 
سلف  اگر نبوت ایشان وامع تمام نبوات ،باشد. پس وامع مى باطن نبوت ایشان بوده

 لذا حضرت امیر فرمود: ؛، والیت نبوت ایشان هم وامع ومیع نبوات خواهد بودبوده

 .(248: 2 ج ،1385 خمینی،امام ) «ا و مع خاتم جهراًسرً کنت مع جمیع االنبیا»

صورت نبوت و  وامع بین نبوت و امامت است که گاهى به ،چون والیت کهکلى این ۀپس نتیج

اى که با والدت نبى اکرم و یا هر یک از امامان  گونه کند، به صورت امامت تجلى مى ى بهزمان

ترین  شود. چون نعمت والیت از عالى ى از والیت الهى نصیب وهانیان مىا ظهور تازه (ع)معصوم

اناانى براى عالم خیر و برکت  ۀامور وامع ةیعى آن، یعنى ادارتشر ۀترین مرتب تکوینى تا نازل ۀمرحل

لحاظ اینکه ظهور  همچنین به .(164عمران:  )رک: آل وهت از آن به منت تعبیر شده است ، از ایناست

نبوت را ، تنها مؤمنان توان پذیرش این نعمت عظیم یت در کاوت نبوت نعمت سنگینى استوال

 .(185 : 1379،  ی ل آم  وادی و) شود داشته و توفیق پیروى از پیامبر نصیب آنان مى

با  حال به دنبال این هاتیم که والیت فقیه. تا اینجا از حقیقت والیت در عرفان سخن گفته شد

 شود. والیت عرفانی چگونه مرتب  می

 ۀفیض و نقط ۀامل قرار دارد و واسطیقت اناان کباطن عالم حق ۀدر قل ،طور که گفته شدهمان

حال در  مووودات والیت دارد. ۀو اوست که بر هم باشد اط مخلوقات با ذات مقدس ایشان میارتب

قرار  هرها شده است یا کای هات که در قلها  آیا هدایت و رهبری اناان؛عالم اعتبار چگونه است

آیا همانند عالم  ؛هات چگونه باید باشداگر کای  .ها والیت داشته باشد اناان ۀگرفته و بر هم

 فیض باشد یا نه؟  ۀحقیقت باید واسط

ایشان معتقد است که والیت در  دهد. پاسخ می پرسشن پیام غدیر به این در تبیی امام خمینی

بلکه منظور از والیت در این  ،معنای مقام معنوی و والیت عرفانی آن حضرت نیات پیام غدیر به

فرماید این است که غدیر  قابل تووهی که ایشان می ۀنکت ن است.انازعامت مالم واقعه سرپرستی و

کند بلکه این شخصیت واال و الهی حضرت امیر است که  چ شأنی برای حضرت امیر ایجاد نمیهی

در این باب خمینی را به این نوع والیت نصب کند. امام  اسباب این شده که خداوند متعال او

 :فرماید می
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وعل حکومت است، این است که قابل نصب است و الّا مقامات  ۀغدیر، قضی ۀقضی
مقام پیدا بشود؛ لکن آن   یک چیزى نیات که با نصب آن ،معنوى قابل نصب نیات

مقامات معنوى که بوده است و آن وامعیتى که براى آن بزرگوار بوده است، اسباب 
بینیم که در عرض صوم و  ىاین شده است که او را به حکومت نصب کنند و لهذا م

هاست. والیتى که در حدیث غدیر  آورد و والیت مجرى این ها مى و امثال این ةصال

طورى که  ن ضرت امیر را هماو ح  معناى مقام معنوى است به معناى حکومت است نه به
نازل شده است به  ـ در روایات است این ـ به قرآن عرض کردم که قرآن من راوع

منازل مختلف، کلیاتش سبع و الى سبعین و الى زیادتر، تا حاال رسیده است به دست 
طور  طور است، رسول خدا هم این حضرت امیر هم این .ماها به صورت یک مکتوب

است. مراحل طى شده است، تنزل پیدا کرده است. از ووود مطلق تنزل پیدا کرده 
یین تا رسیده است به عالم یدا کرده است و آمده است پااست، از ووود وامع تنزل پ

 در عالم طبیعت این ووود مقدس و آن ووود مقدس و اولیاى بزرگ خدا. طبیعت،
خواهد یک معنویتى را براى  بنابراین، اینکه حدیث غدیر را ما حااب کنیم که مى

ت که حضرت امیر یا یک شأنى براى حضرت امیر درست کند نیات. حضرت امیر اس
ووود آورده است، مقام شامخ اوست که اسباب این شده است که خداى  غدیر را به

  .(113:  20 ج ،ب1378خمینی، امام ) تبارک و تعالى او را حاکم قرار بدهد

معنای زعامت و سرپرستی که از امور  شود که والیت به چنین نتیجه می خمینی از این سخن امام

گااته از حقیقت نیات و همچنان که در عالم حقیقت اناان کاملی که فانی در  ،اعتباری است

در عالم اعتبار نیز کای باید دارای مقام  ،باشد قرار گرفته دارای مقام والیت می ذات مقام الوهیت

همچنان که  عبارتی مظهری از اناان کامل باشد. یا به ،سنخ با اناان کامل باشد والیت باشد که هم

صالحیت  ،باشد ر امام همچون قرآن دارای بطون میتعبی دارای والیت عرفانی بوده و به امیر حضرت

را به  مهم است که اگر پیامبر خدا آن ای اندازه اسالمی را دارد و این امر به ۀوامع ةرهبری و ادار

عمت معنای اکمال دین و اتمام نرسالت خود را کامل نکرده و این همان ، اطالع عموم نرساند

 شود. میدی دشمنان اسالم میاباشد که باعث نا می

اما در  .حال در عالم اعتبار چنین شخصی باید در رأس قرار بگیرد و تاکنون نیز چنین بوده است

اسالمی را  ۀشخصی باید مدیریت وامع ،پذیر نیات اهلل امکان که حضور ولی ییزمان غیبت یا در وا
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اعلم از همه  ،ای که در میان مردم آن عصر گونه اهلل باشد به معصوم و ولی دست بگیرد که تالی تلو به

« شخص حقیقی»اسالمی  ۀاهلل ووادی آملی در وامع تتعبیر آی به به قوانین الهی و اعدل از همه باشد.

های  و حرکت ،اش را فقاهت ای که اندیشه ساخته شده« شخصیت حقوقی»حاکم نیات، بلکه 

کند، بر وامعه حکومت کرده و خاستگاه نظر و عمل والی مالمین  لت تأمین میاوتماعی او را عدا

 .(257: 1381ووادی آملی، )دهد  پوشش می« فقه و عدل»را 

دهد و این امر چیزی وز  ولی باید باشد به فقیه والیت می اوصافی که در ،در باور حضرت امام

نویانده و  -خطاب به حامد الگار ایشان در ظهور باطن والیت معنوی در قالب والیت فقیه نیات.

هاى دشمنان با حاکمیت  اهداف حکومت در اسالم و مخالفتدر تبیین  -متفکر مالمان امریکایى

 :دارد صراحت بیان می به  اسالم
آن اوصافى که در ولى است، در فقیه است که به آن اوصاف خدا او را ولى امر قرار  

شود که کای  با آن اوصاف نمى ،مر قرار داده استداده است و اسالم او را ولى ا
یک قدم برخالف  یا پایش را یک مقدار غل  بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید

 .(464 :11  ج ،ب1378خمینی، امام ) آن والیت را دیگر ندارد،بگذارد

بیانگر روشنی  شود به خاطر حتی یک دروغ از شخص ساق  می این سخن امام که والیت فقیه به

هرچند ودا از  ؛این است که ونس این نوع والیت یک نوع آمیختگی با ونس والیت معنوی دارد

 باشد ت کبری است که مخصوص به معصوم میتعبیر امام این نوع والیت غیر از والی هم هاتند و به

ولی نشان از این دارد که گااته از او هم نیات و درحقیقت ظاهر آن  ،(403: 19  ج ،1378خمینی، امام )

شمرده و ایجاد آن راهلل ب یت فقیه را در راستای والیت رسولوای وال که امام همچنان .والیت است

 را به خدای باری تعالی نابت داده است:
والیت فقیه یک چیزى نیات که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. والیت فقیه  ۀقضی

اللّه  است. همان والیت رسولیک چیزى است که خداى تبارک و تعالى درست کرده 
 .(308 :10 ج ،ب1378خمینی، امام )  هات

 فقیهالمومنین، والیت ن معنای تماک به والیت حضرت امیردر وای دیگری با تبییخمینی  امام

 فرماید: والیت آن حضرت داناته و چنین می ای از را سایه
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ما در این روز سعید )عید غدیر( یکى از چیزهایى که وارد شده است این است که 

جَعَلَنا مِنَ الْمُتَمَسِّکینَ بِوَالیَة امیر الْمُؤمِنینَ وَ اهْلِ   الحَمْدُ للَّه الَّذى» :بگوییم، بخوانیم

المؤمنین چى هات؟ یعنى ما همین این را بخوانیم و رد رامیماک به والیت ت «بَیْتِه

المؤمنین در روزى که والیت به همان معناى بشویم؟ آن هم تماک به والیت امیر
 المؤمنین، تماک به محبت اصالًتماک به محبت امیر ،نه .واقعى خودش بوده است

تواند  اینکه گرچه ما و بشر نمى معنا هم ندارد، تماک به مقام والیت آن بزرگوار به
به تمام معنا عدالت اوتماعى و عدالت حقیقى را که حضرت امیر قدرت بر پیاده 

کس، قدرت نداریم که پیاده کنیم، لکن اگر  توانیم ماها و هیچ دنش داشت، نمىکر
آن الگو پیدا شده بود و حاال هم ما باید به یک مقدار کمى که قدرت داریم تماک 

 - اش این است که یکى از معانى - ماک به مقام والیت معنایش این است که،کنیم. ت
ما ظِل آن مقام والیت باشیم. مقام والیت که مقام تولیت امور بر مالمین و مقام 

ل شد، حکومت حکومت بر مالمین است، این است که چنانچه حکومت تشکی
ه امیرالمؤمنین اورا المؤمنین و این است که آن عدالتى کتماکش به والیت امیر

  .(154: 18  ، جب1378خمینی، امام ) قدرت خودش اورا کند ةهم به انداز کرد، این مى

ن اشاره کنیم این است که در میان اولیااهلل چه کاانی ه آقابل تووهی که باید در اینجا ب ۀنکت

 ۀازقبیل حضرت خضر و ائماهلل برخی از اولیا ،دیگر عبارت خطیر را به عهده دارند؟ به ۀوظیفاین 

چرا تشکیل  ،انداطهار و یا در زمان غیبت برخی از عرفا که صالحیت رهبری وامعه را برعهده داشته

 اند؟ کشور نپرداخته ةنداده و به ادار کومتح

بیعت مردم الزم  هوامع ةوان گفت برای تشکیل حکومت و ادارت می پرسشاین  به در پاسخ

تشکیل  شود که عدم اهلل ساق  می پذیرش مردم این وظیفه از ولی وگرنه در صورت عدم ،است

 .از این سنخ است (ع)اطهار ۀحکومت اسالمی توس  ائم

 نتیجه:
 ۀونب ،والیت فقیه باید گفت که اوتهاد و فقه ۀهای عرفانی امام خمینی به نظری در باب ورود دیدگاه

 توان نمی عرفانی والیت بدون بودند معتقد اما ایشان عرفانی نداشته و اصول خودشان را دارند.

 در سیر قدرت اش، عالیه مراتب در نفس با وهاد و باطن در سیر بدون و داشتسیاسی  والیت
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 و عرفانى شناسى یهات شناسى، نوع اناان به اندیشه این و نیات ممکن را بیرونى وهاد و ظاهر

 .گردد می بر او والیى یا حکومتى و سیاسى نوع سلوک و امام عرفانى شناسى یتوال و توحید

های امام خمینی به این نتیجه رسیدیم که بین والیت فقیه و والیت اناان کامل  یر در اندیشهبا س

طورکه شخصیت معنوی و مقام قرب و نزدیکی اناان  باید یک نوع هماهنگی و سنخیت باشد همان

هدایت و  شایاتۀموده و تنها اوست که را حامل والیت عرفانی ن کامل به خداوند متعال بوده که او

زعامت سیاسی او به فقیه  دهر، ۀاما در صورت غیبت آن یگان هاست. رهبری دنیوی و اخروی اناان

توان گفت این شخصیت علمی و  ه به صفات مشخص شده برای فقیه میانتقال پیدا کرده و با توو

تجلی  و ای ظهور گونه والیت فقیه به رو، ازاینوالیت نموده  را شایاته معنوی فقیه است که او

 اناانی در عصر غیبت است.   در نظام اوتماع والیت اناان کامل

 نامه: کتاب
 .خیّام مطبعۀ: قم ،القضاء کتاب، (ق1400. )اشتهاردی، ابوالقاسم -

 ترومه حان ،ی الم اس  معارف  ات طالح اصفرهنگ :  تتعریفا، (1377) .محمد علی ابن ،وروانی -

 روز.  تهران: نشر و پژوهش فرزان ،نوربخش سیما عرب، سید

 .اسرا :قم چاپ نهم، ،والیت فقیه، والیت فقاهت و عدالت(، 1381، عبداله. )ووادی آملی -

 . قم: اسرا ،اهلل علیه و آله و سلم در قرآن رسول اکرم صلی ةسیر (، 1379) . ____________ -

 شادی. :لندن ،حکومت و حکمت ،(م1995. )مهدی ،حائری -

تهران: وزارت فرهنگ و  ،الحکم فصوص شرح فى ممدالهمم ،(1385. ) ن ا ، ح ی ل آم  زاده ن ا ح -

 .ارشاد اسالمی

  ه ا وس : م   ران ه ، چاپ سوم، تحدیث ونود عقل و وهلشرح ، (الف1378(. اهلل ، روحخمینی]امام[  -

 .    ی ن ی م خ  ام ار ام ر آث ش و ن  م ظی ن ت

تهران: ،ی ل ی اردب  ی ن غ دال ب ع ن ب د م ح متقریر  ،تقریرات فلافه (،1385). _____________ -

 .خمینی امام موساه تنظیم و نشر آثار

 .خمینی امام موساه تنظیم و نشر آثارتهران: امام،  صحیفۀ، (ب1378). _____________ -

ه تنظیم ونشرآثار تهران: موسا ،اسالمیحکومت  والیت فقیه؛، (1373). _____________ -

 . امام خمینی
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  ه ا وس : م ران ه ت ،العارفین صلوة و السالکین معراج الصلوة سر، (1369). _____________ -

 .   ی ن ی م خ  ام ار ام ر آث ش و ن  م ظی ن ت

  ان زن  ت ض ه : ن ران ه ت  ،ری ه د ف م اح  ه م رو ت ،ر ح س  ای دع رح ش، (1359). _____________ -

 .  ان م ل ا م

ر  ش و ن  م ظی ن ت  ه ا وس : م ران ه ت ، ه والی ال و  ه الف خ ال  ی ال  ه دای ه ال  اح ب ص م، (1373)._____________ -

 .    ی ن ی م خ  ام ار ام آث

 ، ای ه ش م ا ق درض م ح آقا م  هی ال  ارف ع  ری ب ک  ت الف خ  ۀ ال رسشرح  (،1378. )ی ل ع،  ای ه ش م ق  ی ان زم -
 .ش ژوه پ  ون : کان ان ه ف اص

 صراط.تهران: ، تجربه نبوی  (،1378سروش، عبدالکریم. ) -

 .: بوستان کتاب م ق ،اسالمی اندیشه در دولت و دین (،1386) .د م ح ، م روش س -

مکتب االعالم قم: ، تمهید القواعد (،1374. )احمد علی بن الدین بن زینشهید ثانی/ عاملی،  -

 االسالمی.

صادق  ،(رسالة الوالیهمتن  )ترومه و شرح و طریق عرفان(، 1387) حاین.طباطبایی، محمد -

 آیت اشراق. زاده، قم: حان

 .  درا : ص   ران ه ت ،رئالیام روش و فلافه اصول ،(1362. )ـــــــــــــــــــــــــــ  -

 : مرتضوی.تهران، مجمع البحرین(، 1375طریحی، فخرالدین. ) -

اهلل  )نشات علمی با آیت سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(، 1387زایی، شریف. ) کل -
 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.ووادی آملی(

 .االسالمیه ةدارالصحو قاهره:، نقد والیة الفقیه(، ق1409. )محمد ،اهلل مال -

 فرزان. پژوهش و نشر ، تهران:واودان شهریارى، خرد و عرفان (،1377، مصطفى. )داماد محقق -

وزارت فرهنگ و ارشاد  :، تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمتا(،  . )بیمصطفوی، حان -

 .اسالمی

 . درا : ص ران ه ت ،مطهرى شهید استاد آثار  مجموعه (،1368) . ی ض رت ، م ری طه م -

  .موساه دارالکتاب االسالمی قم:، الخمینی والدولة االسالمیه(، 1385مغنیه، محمدوواد. ) -
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