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 چکیده           

 همیواره  کیه  اسیت  تشیع مذهب اعتقادی اصول ترین مهم از امامتوالیت و 

دییدگاه مالصیدرا   . انید  کیرده  ارائیه  اصیول  این از دفاع در براهینی متفکران،

و در  شرح اصول کافیعمدتاً در کتاب  ،دربارة والیت به عنوان شأن معنوی

یات وارده از معصوم بیه  ترین روا عرفانی تعدادی از مهم -فلسفی  مقام تبیین

رغم اهمیت آنها در تبیین والیت معنوی و تأثیرشان  است که علی ثبت رسیده

 اند. بر سایر زوایای فکری مالصدرا، همواره مغفول مانده

شیناختی،    حکیم صدرا در مقام شرح این رواییات، از سیه منظیر هسیتی    

شناختی به تبیین والیت معنوی پرداخته است. والیت  شناختی و انسان جهان

وجود در قوس صعود و مجرای تجلیی   ةشناختی، مکم  دایر از منظر هستی

شیناختی،   آید. از منظر جهیان  حقیقت از افق عدم در قوس نزول به شمار می

 تجلی جهان خلقت و ظهور مراتب عالیه و سیافله آن از بطیون حقیقیت بیه    

یمن وساطت ولی که مظهر اسم اعظیم و مجمیع اسیما  و صیفات عالییات      

شناختی، والیت مقام خالفت کبری و  گیرد و از منظر انسان است صورت می

مشیت عظمای الهی است که آخرین مرتبه در قوس نزول و اولین مرتبیه در  

کیون  »شود و به همین جهیت بیا دارا بیودن مقیام      قوس صعود محسوب می

سیازد تیا مقیام     یه آن متص  میی طه اخیره دایره کمال را به نقطه اول، نق«جامع

البحرین را برای ولی الهی رقم بزند. در راستای بررسی این سه منظیر   مجمع

نگیر و پدیدارشناسیانه را نییز کیه منجیر بیه دو ر ی        مهم، دو نگاه تیارییی 

میتل  درباره حکیم صدرا شده است، بررسی کرده دالیی  رد و قبیول هیر    

یک را با استناد به نظریات محققانی که گرایش بیه یکیی از ایین دو دییدگاه     

 دارند، مورد بحث و نقد قرار خواهیم داد.

 شیعه.، شرح اصول کافیمالصدرا، والیت،  ها: کلیدواژه        
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 پیشگفتار

 . مسأله پژوهش1

اش از نظرییه  «فلسیفی »مالصدرا از جمله حکیمیانی اسیت کیه تقریبیاً همیه آرا       

میورد بررسیی   « وحیدت وجیود  »و « اصیالت وجیود  »گرفته تا « حرکت جوهری»

کیه  « عرفانی»ترین مسائ   محققان و پژوهشگران قرار گرفته است، اما یکی از مهم

قیرار گرفتیه،    مورد غفلت پژوهشگران توجه حکیم صدرا بوده، و پس از اومورد 

تیرین مسیائ     یکیی از مهیم  « والیت معنوی»شک  است. بی« والیت معنوی»مسأله 

های ما  شیعه بعد از غیبت کبرای حضرت ولی عصر)عج( است؛ اما وسعت دانسته

و نیز میزان کار پژوهشی محققان دربیاره والییت معنیوی بسییار محیدود اسیت.       

 میر شیعی و سینت عرفیان اسیال   ، مسأله اصلی و یا از مسائ  اصلی تفک«والیت»

گونیه کیه    شود. همیان  ن مربوط میاست و از حیث اول، اص  و اساس تشیع به آ 

سیاسیی کیه معمیوالً     -دانیم، والیت از دو بعد مورد توجه قرار دارد: بعد فقهی می

عید معنیوی کیه    شیود و بُ  عد از این کلمیه اراده میی  در هنگام فقدان قرینه، همین بُ

در « والییت »پژوهش است. در میورد اینکیه اسیتعمال اصیطالح     مسأله اصلی این 

های زییادی صیورت    عد به اشتراک لفظی یا معنوی است بحثهریک از این دو بُ

به عنوان شأنی برای معنوی  گرفته است اما آنچه اینجا مورد تأکید است همان بعد

بیاره  گییرد. دییدگاه مالصیدرا در    ولیّ است که مورد بحث و فحص قرار می امام/

  و در مقیام تبییین   شرح اصول کافیوالیت به عنوان شأن معنوی عمدتاً در کتاب 

ترین رواییات وارده از معصیوم بیه ثبیت رسییده       عرفانی تعدادی از مهم -فلسفی
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رغم اهمیت آنها در تبیین والیت معنوی و تأثیرشان بر سایر زواییای   است که علی

 اند. فکری مالصدرا، همواره مغفول مانده

اید به این مسأله توجه داشت که مالصدرا بیه عنیوان ییک حکییم شییعی در      ب

است و این موقعیت را پیدا کیرد کیه از     میزمان صفویه، زمانی که تشیع، دین رس

گوید. با توجیه بیه موقعییت زمیانی      در آید، درباره والیت سین می حالت خفا به

عنوی آن از جمله نقش دوره صفویه، پژوهش درباره ابعاد مسأله والیت و شئون م

جهانیِ ولی، از اهیم مسیائ  پژوهشیی     -آن در عالم خلقت و تبیین تصویر انسان

 شود. این رساله محسوب می

نظر مالصدرا والیت چه اهمیتی داشت کیه او بیه عنیوان    پرسش این است: از 

اهتمیام کیردآ آییا     اصیول کیافی  یک فیلسوف به شرح یک کتیاب حیدیثی مثی     

شناسان جهیان وجیود دارد )میثالً اخیتالف نظیر       نون میان شیعهاک مناقشاتی که هم

مدرسیی طباطبیایی در   دکتیر  امیرمعزی در دانشگاه سیوربن فرانسیه و   دکتر آقایان 

دانشگاه پرینستون آمریکا(، با بررسی نحوه نگاه حکیم صدرا به موضیوع والییت   

 قاب  ح  نیستآ 

بیا نیازهیای امیروز     خوانی موضوع تحقیق در اهمیت موضوع این رساله و هم

 1397اکنیون کیه در سیال     ،قدر بس که بدانیم اص  موضوع والیت نجامعه، همی

ای بیه ایین موضیوع     هستیم هنوز مح  مناقشه است، هنیوز عیده   هجری شمسی

رسید ایین مناقشیه بیا      به نظر میای دیگر پدیدارشناسانه.  د و عدهنگرن تارییی می

ینجانب به عنوان پژوهشیگر فلسیفه در   غور در آثار صدرا قاب  ح  است. گرچه ا

این رساله، به هیچ وجه ادعای ح  این مناقشه را ندارد، اما حداق  مدعای ما این 

 سو با مباحث روز جامعه است.  است که موضوع رساله، هم

 میان اکنون هم که مناقشاتی است: آیاپرسش مطرح رساله این  فص  پایانیدر 

 موضیوع  بیه  صیدرا  حکییم  نگیاه  نحوه بررسی با دارد، وجود جهان شناسان شیعه

 نیستآ ح  قاب  والیت
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 غیرب،  آکادمیک محاف  در االن که طباطبایی مدرسی دکتر شناسی شیعه روش

 ایین   بیدیهیات  و مسیلممات  از یکیی . اسیت  تارییی نقد روش است، غالب روش

 عینیی  و تحصیلی  منشیأ  از غییر  منشأیی تواند نمی فکری هیچ که است این روش

... و مواهیب  و مقامیات  کیه  اسیت  معتقید  طباطبیایی  مدرسیی  دکتیر . باشد داشته

. دانییم  می امام را او ما که است فردی قبول از بعد و است مذهبی درون های بحث

. دیگیر  بحیث  یک دارند مقاماتی چه آنان اینکه و است بحث یک شناخت، نحوه

 ایین  کیه  اسیت  دلی  این به دارد و داشت وجود شیعه جامعه درون که اختالفاتی

 و شیناخت  امامیت،  هیای  بحیث  در عزیمت نقطه. هستند بَعدی و داخلی ها بحث

 مسیائ   ایین  بیه   میی کال نگیاه  هیم  مالصدرا آیا... و است امام خود شناخت نحوه

 او بیود  گونیه  ایین  اگر که نیست طور این که است این در این رساله فرض داردآ

 .کرد مین عارفانه شرحی را کافی اصول

 قبی   تا یعنی« نیستین تشیع در ولی مثابة به امام»امیرمعزی دکتر  کتاب عنوان

 دوازده. اسیت  شیعی تفکر در گرایانه عق  و اصولی نگرش برآمدن و مفید شیخ از

 الهیی  عرش حول ازلی آنان هستند، حقیقت واحد نور آنها واحدند، حقیقت امام،

 و اسییت مطلییق ولییی علییی )ع(. اسییت خداونییدگار تقییدیس و تسییبی  حییال در

 نیور  ییک  واحید و  حقیقیت  ییک  علی)ع( و محمد)ص(. مطلق نبی محمد)ص(

 کیه  اسیت  ای هسرچشیم  والییت، . اسیت  نبوت سرمنشأ و مصدر والیت. واحدند

 بیاطنیِ  نیسیتینِ  سینت » اولییه  میامیا  دوازده تشییع  و شیود  می جاری آن از نبوت

  . است «فراعقالنی

 در پژوهشیی  میور،،  مثابیة  به دو هر طباطبایی مدرسیدکتر  و امیرمعزیدکتر 

 بیا  اسیت،  بوده شیعی فکر بازسازی آنها قصد و اند داده انجام شیعی اندیشة تاریخ

 .شوند می دور کامالً یکدیگر از میتلفی زوایای در آنها که بینیم می حال این

 تفکیر  دو ایین  مییان  اساسیی  تفیاوت : نهاد رو پیش شود می را سؤال این اینک

 حیوزه  ایین  محققیان  اولین بر صدرا که جست تأثیری در باید را پاسخ کجاستآ

 .است گرفته تعلق امیرمعزی پروفسور به اکنون او کرسی که کربن بر یعنی نهاد؛
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 هیانری  پروفسیور  بود، صدرایی فلسفه تأثیر تحت شدت به که کسانی از یکی 

 دور و شیده  تمیام  نبیوت  دور گویید  میی  امامت و شیعه درباره کربن. است کربن

. نیسیت  مرسیوم  تیارییی  معنای به تارییی دور دور، این. شده است آغاز والیت

 بیه  متکیی  اگیر  فیلسیوف . اسیت  فیلسیوف  کربن. والیت دور استمرار یعنی شیعه

 پرسیش  ماهییت  از فیلسیوف  .گویید  نمیی  فلسیفه  اصیالً  که باشد تارییی شواهد

کیه   برد می سمت این به را ما خود به خود کربن، پدیدارشناسی روش لذا. کند می

   .است بوده چه شیعه اولیه اساس و پدیدار اصطالح، به یا تشیع حقیقت ببینیم

 در گویید  می امیرمعزیدکتر . داند می والیت مفهومتشیع را  ذات یا اص  کربن

 شیود  میی  پیدا شیعه اولیه متون در که آنچنان اولیه، قرون در یعنی ،نیستین شیعه

  را شییعه  شیدن  میی کال امیرمعزی هم و کربن هم واقع در یعنی. است اص  والیت

 ماهییت  و اصی   از شدن دور -فشرد مدرسی طباطبایی بر آن پای می دکترآنچه -

آملیی   حییدر  سید به تا رفت پیش ترتیب همین به تشیع گویند می و دانند می  اولیه

 البتیه . شیود  میی  متیذکر  را تشییع  عرفیانی  حقیقیت  دوباره آملی حیدر سید. رسید

 اصی   گوینید  میی  منتهیی  نیسیت،  شیعه ابعاد جز  کالم یا فقه گویند نمی کدام هیچ

 اصی   و امیرمعیزی  در تیارییی  اصی   اسیت؛  اصی   از سیین . نیسیت  این تشیع

 نگیاه  ایین  به کتابی و رساله هیچ تاکنون در متأسفانه .کربن در ماهوی یا پدیداری

  استآ نشده پرداخته روایات به مالصدرا خاص

که امام خمینی نیز که والیت سیاسی و فقهی را شأنی از شئون والییت  طرفه آن

هیای   های ذوقی و عرفانی خود با آرا  و اندیشه دانست، با تلفیق اندیشه معنوی می

د و والیت مطرح   بدیع فقیهانه خود را گسترش بیشفلسفه صدرایی توانست آرا

بسط و توسعه دهد. مضیق و محدود بود تا حد بسیاری  در فقه سنتی را که بسیار

از این رو شناخت مبانی عرفانی والیت در اندیشه مالصدرا که بسییاری از جملیه   

ای بیه سیوی درک صیحی      امام خمینی نیز در حوزه فکری او قرار دارند افق تازه

رح شاین مقوله به عنوان شأنی معنوی در فلسفه مالصدرا و رویکرد خاص او در 

 خواهد گشود.   اصول کافی
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 . اهمیت و ضرورت پژوهش2

ییک از ایین شیئون نییز نیازمنید      ، ابعاد و شئون میتلفی دارد و هر«والیت»بحث 

تبیین مستق  است. از جملیه مباحثیات و مناقشیات موجیود، والییت سیاسیی و       

والیت پس از ختم امامت و... است. در ضرورت انجام این تحقیق همین بس کیه  

بسییار توجیه   « والیت فقهیی »و « ختم امامت»و موضوع « ابعاد سیاسی والیت»به 

است مورد غفلیت قیرار   « والیت معنوی»ترین امر که  شده اما آبشیور آنها و مهم

و عرفیانی اسیت     میگرفته است. والیت در بعد معنوی است که دارای شئون حک

شناسیی و   انسیان  شناسیی،  و قاب  تسری به والیت فقهی اسیت و از ابعیاد جهیان   

و معنوی اسیت امیا     میشناسی قاب  بررسی است. شأن موضوع، اصالتاً حک هستی

رغیم آنکیه    اجتماعی و سیاسی دیده شیده اسیت؛ علیی     در حد یک موضوع صرفاً

نگاشته اسیت. متأسیفانه حیداکثر    شرح اصول کافی مالصدرا کتابی دقیق با عنوان 

ه موجود است و به هیچ وجیه ایین   ای است ک توجه به این کتاب، در حد ترجمه

 محتوایی مورد بررسی قرار نگرفته است.  ،اثر

شیرح  و اهمیت توجه حکییم مالصیدرا بیه     شرح اصول کافینباید از جایگاه 
ییا   تهیذیب االحکیام  ، مین الیحضیره الفقییه   غاف  بود. چرا مالصدرا  اصول کافی

بیع، تبییین اهمییت    و به ت شرح اصول کافیرا شرح نکردآ تبیین جایگاه  استبصار

 های این رساله است.  در نظر یک حکیم فیلسوف از رسالت اصول کافی

نکته مهم دیگر این است که بفهمیم بحیث والییت معنیوی در مسیائ  عصیر      

جدید و دنیای جدید چگونه قاب  طرح استآ نسبت آن با امر قدسی و الوهییت  

ی امروز چگونه اسیتآ و  و آفاق تفکر معنوی در عالم اسالم و جایگاه آن در دنیا

توان موضوع را مطابق با نیازهای روز جامعیه دیید ییا     نگری می آیا با نگاه تارییی

 نیاز به نگاه پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی استآ
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 . اهداف پژوهش3

در مالصدرا بر فالسفه و حکمای پس از او تأثیر عمیق داشته اسیت.   دانیم آرا   می

و فیلسیوفان   انید  سیلمان معاصیر سیین نگفتیه    عظمت کار وی فقط فیلسیوفان م 

. در انید  نیز آن را تأییید کیرده  ایزوتسو توشیهیکو  و ای چون هانری کربن برجسته

عالمیه  عالم اسالم این تأثیرگذاری چنان بارز است که فیلسوفان پیس از او چیون   

انید.   اهلل جوادی آملی در سلک نوصدرائیان درخشییده  طباطبایی، امام خمینی، آیت

متکلمیان و  امعیان نظیر دارنید امیا بعضیاً      « والیت معنوی»فالسفه غرب اصوالً به 

اش کرده فقیط بیر    سیاسی -ضوع والیت را محدود به بعد فقهی ، موفقیهان شیعه

زییر  توان در موارد  این بعد تأکید دارند. به همین جهت اهداف این پژوهش را می

 خالصه کرد: 

شیناختی،   تبیین نگاه مالصدرا درباره والیت معنوی از منظرهای هسیتی  -

 شناسی.  شناختی و انسان جهان

اش یعنیی متفکیران و    بررسی تأثیر نگیاه مالصیدرا بیر پییروان فکیری      -

 کنند. میاندیشمندانی که والیت را در بعد معنوی و عرفانی آن تبیین 

 های پژوهش . پرسش4

 سؤال اصلی: 

شرح اصول در اندیشه مالصدرا با تکیه بر « والیت معنوی»های  ماهیت و مؤلفه

 ایشان چیستآ  کافی

 

 سؤاالت فرعی:

 کندآ   مالصدرا  نسبت والیت معنوی با تشیع را چگونه تبیین می .1

شناختی و  شناختی، جهان نه از سه منظر هستیمالصدرا چگو .2

 وی پرداخته استآشناختی به تبیین والیت معن انسان
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نسبت والیت با امر قدسی و الوهیت و آفاق تفکر معنوی در اسالم  .3

 چگونه قاب  تبیین استآ 

نگرانیه و پدیدارشناسیانه بیه مسیأله      مالصدرا از بین دو نگیاه تیارییی   .4

 یک متمای  است و شواهد بر هر کدام چیستآ والیت معنوی، به کدام

 های پژوهش فرضیه. 5

 :اصلی فرضیه  

 وجیودی  کمیاالت  مجالی وجود، منتهای و مبد  معنوی، والیت مالصدرا، نظر از

 . است الهی کبرای خالفت مظهر و آن باطنی و ظاهری مراتب مظهر و جهان

 

 :فرعی های فرضیه

 شییعی  تفکیر  در تکیوینی  والییت  بیا  معنوی والیت مالصدرا، نظر . از1   

 .  داند می آن باطنی مقام و تشریعی والیت مکم  را آن و است معادل

 وجیود  داییره  مکمی   شناختی، هستی منظر از والیت مالصدرا، نظر . از2   

 به نزول قوس در عدم افق از حقیقت تجلی مجرای و صعود قوس در

 ظهیور  و خلقیت  جهیان  تجلیی  شیناختی،  جهان منظر از آید، می شمار

 خالفیت  مقیام  شناختی، انسان منظر از و است آن سافله و عالیه مراتب

 . است الهی عظمای مشیت و کبری

 رابطه و قدسی امر از پرسش به پاسیی آن، شئون و تکوینی . والیت3     

 میاسیال  -ایرانی معنوی تفکر آفاق بیانگر و است انسان و جهان با آن

 . است منطوی مالصدرا معنوی -حکمی های اندیشه در که است 

 و نگرانییه تییارییی نگییاه دو بییین از مالصییدرا دیییدگاه کییه رسیید مییی نظییر بییه

 است تبیین قاب  پدیدارشناسانه نگاه با تنها معنوی، والیت مسأله به پدیدارشناسانه

 را موضیوع  تبیین قدرت و دهد ارائه ما به شواهدی تواند می فقط نگری تارییی و

 .ندارد
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 . پیشینه پژوهش6

 و داخلیی  محققیان  از بسییاری  تحقییق  و عالقه مورد عام طور به والیت موضوع

 واقیع  مهجیور  کیه  اسیت  موضوعی مالصدرا اندیشه در والیت اما است، خارجی

 در آنکیه  ضیمن . اسیت  نپرداختیه  بیدان  کسیی  مسیتق ،  صیورت  به تقریباً و شده

 توجه مح  آن، سیاسی شأن دلی  به والیت موضوع به توجه گرچه اخیر های سال

 بیه  «معنیوی  والییت »  موضوع درباره اما است گرفته قرار پژوهشگران از بسیاری

 ضیمیمه  که) داک ایران گزارش به بنا. است نگرفته صورت پژوهشی مستق ، طور

 زییر  شیرح  بیه  بیوده  موضوع به نزدیک پژوهش، پیشینه در که موضوعاتی( است

 هستند:

 کارشناسیی  پورمحمیدی،  نسیبه مالصدرا، دیدگاه از امامت و والیت .1

  مطهری. شهید دانشگاه الهیات، دانشکده ارشد،

 از گییری  بهیره  بیا  کامی   انسیان  به مالصدرا نگاه از گزارشی نامه، پایان این در

 نیزول،  و صعود قوس دو تبیین و کافی اصول شرح به ارجاع بدون فارسی، متون

  ت.اس شده ارائه... و ولی اوصاف خالفت، مقام اوصاف

 کارشناسیی  درخیواه،  نیدا  مالصیدرا،  فلسیفه  در والییت  عقلی مبانی .2

 مدرس. تربیت دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده ارشد،

 و وجیود  در تشیکیک  و وجود اصالت فلسفی مباحث به نامه پایان این از  مینی

 والییت  و عملیی  عقی   و نظری عق  مراتب به دیگر  مینی و... و جوهری حرکت

 .است یافته اختصاص... و تشریعی و تکوینی

 کارشناسی آرانی، محمدی مریم  مالصدرا، دیدگاه از والیت و امامت .3

  .قم دانشگاه اسالمی، معارف و الهیات دانشکده ارشد،

 عرفیا،  و متکلمیان  و کیریم  قیرآن  دیدگاه از والیت و امامت نامه، پایان این در

 از» خاتمییت  موضیوع  در عربیی  ابن  آرا  تشتت مالصدرا، بر عربی ابن تأثیر تبیین

 اند. گرفته قرار بررسی و بحث مورد مقیده و مطلقه والیت ،«رساله مؤل  نظر
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 ،کیافی  اصیول  احادییث  محورییت  بیا  امامت به مربوط آیات بررسی .4

 واحید  اسیالمی،  آزاد دانشیگاه  ارشد، کارشناسی اکبرپور، احمد علی

  .تحقیقات و علوم

 تبییین  کیریم،  قرآن از والیت به مربوط قرآنی آیات استیراج به نامه پایان این

 نبیوت،  و والیت نسبت قرآن، در ولی و والیت ،کافی اصول کتاب مبنای بر آیات

  دارد. اختصاص... و والیت ختم

 محبوبیه  متعالییه،  حکمیت  مبیانی  براسیاس  خاتمیت با والیت رابطه .5

 معیارف  و الهییات  دانشیکده  تیصصیی،  دکترای نوقی، زاده اسماعی 

  مرکز. نور پیام دانشگاه اسالمی،

 مقیام  بیه  نیی   در بیودن  ذومراتیب  آفیرینش،  در والیت جایگاه رساله، این در

 فلسفی مبانی و اولیا اهلل ویژگی خاتمیت، با والیت نسبت والیت، جایگاه والیت،

   .است گرفته قرار بحث مورد والیت استمرار
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 فصل اول

 کلیات

 ة والیت در معارف اسالمیزآمو. 1

آموزة والیت در منظومة فکری شیعه، تفاسیر میتل  و متنوعی داشته اسیت. هیر   

هیا در   بیین کرده و این تبییین ت اندیشمندی به فراخور حال خویش، آن را به نوعی

تفسییر  بندی شیده اسیت.    و حدیثی طبقه  میعمدة فلسفی، عرفانی، کال های دسته

حیدر  عرفانی از والیت تا حدودی به رابطه عرفان و تشیع گره خورده است. سید

ای، همانند تشیع و تصیوف بیر    آملی، ضمن تصری  به این نکته که هیچ دو طایفه

وییژه   کند که ریشة هر دو یکی است. شیعیان، به اند، ادعا می نگرفتهیکدیگر خرده 

انید. عرفیا نییز     و فرزنیدانش گرفتیه  )ع( شیعیان اثناعشری، معارف خود را از علی

هیای   دارنید؛ زییرا فرقیه    علوم و خرقة خویش را به حضرت علی)ع( منسوب میی 

مرییدان خیالص   گردند، یا به حسن بصری که هر دو از  تصوف یا به کمی  باز می

آیند، یا از امام صادق )ع( که فرزنید امیام علیی)ع(،     حضرت علی)ع( به شمار می

 امام منصوص معصوم است.

کنید کیه میرز مییان تصیوف و تشییع را روشین         ای اشاره میی  سید حیدر به نکته 

: 1347)آملیی،   اند سازد: تشیع ظاهر و تصوف باطن تعالیم ائمه )ع( را اخذ کرده می

طبق این نگرش، سرچشمة تشیع و تصوف یکی است، ولی در  .(226 - 221، 5 - 4

را برگزیده و در قالب آن مسائ  را  خاصی میمقام تبیین معارف، هریک نظام مفهو

 اند.   سامان داده
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عربی مطرح کرد و در کتب خود به کیار   را نیستین بار ابن« انسان کام »اصطالح 

به جیای   ای بر اساس عرفان نظری ارزندهوی با این نوآوری توانست مطالب برد. 

شید کیه نقیش    « نظریة انسیان کامی   »گیری  ، سبب شک بگذارد. تفسیر این آموزه

در عرفیان داشیته اسیت. از    « والیت»در آشکار شدن زوایای میتل  آموزة   میمه

به صورتی که در احادیث تبیین شیده، وامیدار   « والیت»سوی دیگر، تفسیر آموزة 

  .در عرفان نظری است« کام نظریة انسان »

والیت »که  عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی در پاسخ به این پرسش هانری کربن 

یک مفهوم عرفانی است که شیعه از متصوفه گرفته، ییا آمیوزة شییعی اسیت کیه      

گوید: اگر قرار بیر داد و سیتد باشید، بایید      می« اندآ متصوفه از شیعه اقتباس کرده

اند؛ زیرا به لحاظ زمانی، پییش از آنکیه    وفه از شیعه گرفتهگفت این مفهوم را متص

مند شود، امامت و والیت در مییان شییعه مطیرح     یک دستگاه نظام  میعرفان اسال

 (.849 - 848 :4و ج 289 :3ج ،تا )مطهری، بی بوده است

توان ادعا کرد که اصی    کم می بر این اساس، در بحث از والیت/ امامت، دست

بیش هویت تشیع اسیت کیه از    ی از اعتقادات بنیادین شیعی و قواماین آموزه، یک

گیری تشیع حضور داشته و متمایزکننده شیعه از سایر فرق مسلمان بوده  بدو شک 

سیان، از   است. مطابق تعبیر عالمه طباطبایی، بحث قطب/ ولی و اصطالحات هیم 

این مفاهیم  مجرای تشیع وارد تصوف شده است. البته این بدین معناست که خود

اند و حقیقت آنها ریشة شییعی دارد. بیدیهی اسیت کیه      از تشیع وارد تصوف شده

 قطب و امثال آن، اصطالحات خاص عرفانی است.

)ص( مانند سایر پیامبران بزرگ پییش از خیود،    مطابق نظر شیعه، پیامبر اسالم

امیام  ت و رسالت، قدرت والیت نیز داشته که این قیدرت بیه    افزون بر قدرت نبو

)س( و از طریق آنها به همة امامان منتق  شده است. از  و حضرت فاطمه )ع(علی

گیاه از حجیت خیدا خیالی نیسیت،       آنجا که امام همیشه زنده است و زمین هییچ 

هیا را بیه حییات معنیوی      قدرت والیت نیز همیشه در جهان وجود دارد و انسیان 

 شود. رهنمون می
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. ماسیت  زمیان  غایب امام وی. رسد می پایان به دوازدهم امام در امامت سلسلة

 ظهور زمان که آنگاه تا است نهان مردمان دید از و مقیم فرامحسوس  میعال در او

 کیه  نیسیت  ممکین . فرارسید  ماست کنونی دور خاتم که او نهایی ظهور وی، آتی

 صورت این در زیرا باشد خالی ،نهان دیده از و غایب  میاما ولو امام از آنی زمین

 (.381: 1395)کربن، شد  خواهد منقطع آسمان با زمین ارتباط

آید، تا این روزگار نیز تیداوم   ت می رو، دایره والیت که در پی دایره نبو از این 

کند. ایین معنیا،    یافته و حضور همیشه زنده طریق عرفانی را در اسالم تضمین می

بیا حضیور روحیانی    با اصطالح والیت نیز تناسب دارد؛ یعنی والییت در اسیالم   

ها بتواننید حییات معنیوی     شود انسان ای سرو کار دارد که موجب می ه همیشه زند

روسیت کیه بسییاری از     برسیند. از همیین  « ولیّ خدا بودن»داشته باشند و به مقام 

ق( توجه زیادی به این بعد اصیلی تصیوف    296مذی ) صوفیان از زمان حکیم تر

 اند.  داشته

خورد، باور بیه امیام بیه     های سید حیدر آملی به چشم می گونه که در نوشته آن

عنوان قطب عالم امکان، با مفهیوم قطیب در تصیوف تقریبیاً یکسیان اسیت. وی       

دو بیه ییک شییص داللیت       اند با یک معنا که هر گوید: قطب و امام، دو واژه می

و به آموزة شییعی قطیب   عربی بسط داده  چنان که ابن دارند. آموزة انسان کام  آن

هیا، از اسیاس و در نهاییت از واقعییت      بسیار نزدیک است. همه ایین آمیوزه   امام

عرفانی یکسانی حکایت دارند؛ یعنی حقیقت محمدیه که هم در تصوف و هم در 

 تشیع وجود دارد.  

ای است کیه عرفیان    به لحاظ تارییی، سیدحیدر آملی نیستین متفکر برجسته

ایین مییان، بیه تبییین و توجییه آمیوزة       نظری را در بستر شیعی جاری کرده و در 

والیت همت گماشته و والیت در تفکر شیعی را با انسان کام  در تفکیر عرفیانی   

 پیوند داده است. 

 نگیرد  با دیده پیذیرش میی   به این موضوعصدرالمتألهین در آثار میتل  خود، 

فصلی بیا نیام   در نور،  هوی در ذی  تفسیر آیه مبارک (.471 - 468: 1421)مازندرانی، 




