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چکیده
مسئله امامت و ولایت در اندیشه اسلامی و در قرآن و سنت که به عنوان منبع اصعلی اسعلا انعد از جایگعاه بلنعد و
مرتبهی عظیم برخوردار است .در قرآن مقا ولایت مختص خداوند است و به اذن او ،ایع مقعا بعه پیعامبران و اهع
بیت عصمت و طهارت واگذار شده است .یکی از افرادی که از منبع آیعات قرآنعی ،احادیع و روایعات نبعوی و
علوی بهره برده و به مسأله ولایت ورود کرده اما خمینعی(ره) اسعت ایشعان موععوع «ولایعت» را تبیعی نمعوده و راه
جدیدی در تحریر و تقریر چنی مقوله ای برای همگان باز کرده است و در جهت تکام  ،توسعه و تفصعی ولایعت
پژوهی ،گامی نوی و محکم برداشتهاند .وی ولایت را تنها بر مشرب عرفان نظری صِرف و مباحع و اصعللاحات
متداول بیان نکرده است بلکه از سه روش نق  ،عق و کشف و شهود استفاده نموده است و بحع ولایعت در آرعار
ایشان با بیانی استدلالی و استنادی و نقلی ملرح شده است و نوشتههای ایشان قاب برداشت و کاربردی اسعت .مقالعه
حاعر به تبیی دیدگاه اما در باره نقش اجتماعی ،سیاسی ولایت به تکیه بر آیعات قرآنعی معیپعردازد .هعدف ایع
پژوش ای است عم پرداخت به نقش محوری ولایت بعا مسعتندات آیعات قعرآن ،بعا بهعره گیعری از نظعرات امعا
جایگاه اجتماعی ،سیاسی ولایت در جامعه را تبیی کند.
واژهگان کلیدی :قرآن کریم ،ولایت ،حاکمیت سیاسی ،خلافت الهی ،اما خمینی.
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مقدمه
یکی از اصللاحات شای قرآنی از زمان پیدایش اسلا  ،واژه ولایت میباشد ،ای واژه مورد
توجه کسانی قرار گرفته که می خواستند رهی به سوی حقیقت بپیمایند به همی سبب ،در همه
ابعاد آن بح

ها و ملالب گوناگونی بیان شد است همچنی ولایت در قرآن و احادی

در

معانی مختلفی بکار رفته است ،قرآن نگاه نافذی به مسئله ولایت دارد و از زوایای مختلف آن را
تبیی می کند .فهم دقیق ای زوایا ،نیازمند تبعی گسترده در معانی لغوی و مصللحات و مقاصد
است ،با توجه به موارد استعمال قرآنی ،میتوان ولایت را سرپرستی و مالکیتی که باع

نوع

خاصی از تصرف تدبیر می شود تعریف کرد که برتری مرتبۀ ای ولایت از آن حق تعالی که
مالک حقیقی و مدبر واقعی هر چیزی می باشد و او صاحب مللق چنی ولایتی است و سایر
ولایات در واق از تجلیات آن ولایت مللقه الهی محسوب می شوند که به اذن او بر صاحبان آن
افاعه می شود .ولایت مورد قبول درمیان شیعیان ولایتی است که بأذن حق و منسوب به او باشد
زیرا حق تعالی است که مالک حقیقی و حاکم بر جهان هستی است فقط اوست که شایسته
عنوان ولی است و احدی در عرض او حتی بر نفس خود ،ولایت و سللنت ندارد اما نمایندگان
و خلفائی برای تربیت بندگانش منصوب کرده و اطاعت ایشان را واجب گردانیده است .از نظر
اما خمینی ،اسلا دی فردی نیست بلکه دینی جام است و برای همه ابعاد زندگی انسان برنامه
در نظر دارد .اسلا برای سعادت انسان و جامعه برنامه دارد زیرا مسیر تکام فرد از دنیا به
آخرت از بل جامعه می گذرد و غفلت از جامعه (حکومت) ،خود نقص و کاستی است که
اسلا از آن مبری است .اما خمینی(ره) در ای مورد می گوید « :ای معنی که کسی بگوید
اسلا به زندگی چه کار دارد ،ای جنگ با اسلا است ،ای نشناخت اسلا است .اسلا به
سیاست چه کار دارد ،ای جنگ با اسلا است .از نظر ایشان برخلاف ادیان دیگر ،اسلا دینی
اساس ًا اجتماعی و سیاسی است و دی بدون سیاست و سیاست بدون دی  ،در اسلا معنی
ندارد(.اما خمینی)23-91 :9939 ،
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در ارتباط با مسئله ولایت و ولایت شناسی ملالعات زیادی در کشور ،طی سالهای متوالی
انجا گرفته است و هرکدا از علما و محققی از نظرگاه و دیدگاه مخصوص به خود به
واکاوی موعوع پرداختهاند .همچنی رابله ولایت و عرفان اسلامی نیز با اقبال نویسندگان و
محققی مواجه بوده است تحقیقاتی توسط حسینی میرآبادی و محمدبیگی( ،)2391رودگر
( )9919و...نوشته شده است ولی هیچ کدا به نقش سیاسی و احتماعی مقا ولایت از منظر اما
با تکیه به آیات قرآن نپرداختهاند .جنبه نو بودن ای پژوهش خاستگاه قرآنی آن است و تلاش
شده که نقش اجتماعی ،سیاسی مقا ولایت از دیدگاه اما خمینی با تکیه بر آیات قرآنی تبیی
شود .در ای پژوهش که بصورت کتابخانهای صورت گرفته است به ای سوال که دیدگاه اما
خمینی در مورد نقش اجتماعی ،سیاسی ولایت تا چه حدی برگرفته از آیات قرآن است پاسخ
داده میشود .اهمیت موعوع از جهت نقش ولایت در جامعه هست و جامعهی ولائی جامعهای
است که احکا و قوانی الهی در آن اجرا میشود .امید است که ای مقاله ،گوشهای از ای مهم
را بیان کرده و حق مللب را تا حدودی ادا کند.
معنی لغوی ولایت
واژه ولایت و مشتقات آن در قرآن و احادی  ،بسیار بکار رفته است کلمه «ولی»« ،والی»،
«موالی»« ،توالی»« ،ولاء»« ،وَلایت »« ،وِلایت » و مشتقات آن از ماده ولی گرفته شده اند و معنای
گوناگونی از آن استعمال شده است که به اختصار در ادامه به آن می پردازیم واژه ولی در
«وَلاء» به معنای دوستی ،محبت ،قرابت ،خویشاوندی ،یاری و نصرت به کار می رود ،البته در
معنای ملک و مال نیز استعمال می شود.
برخی لغت شناسان از جمله راغب اصفهانی برای تعریف واژه وَلایت به فتح واو می نویسد:
وَلایت به فتح واو به معنای یاری رساندن ،دوست داشت  ،تصدی و صاحب اختیار یک کار معنا
می شود ،و وِلایت به کسر واو به معنای پادشاهی ،امارت و نصرت است (راغب اصفهانی،
 :9913ذی واژه)

 /191فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی ،سال اول ،شماره (2پیاپی  ،)2تابستان 1399

در اصللاح فقهی ولایت عبارتست از« :الوِلایهُ ِهیَ سَللَنه عَلی الًغِیر عَقلیهِ اَو شَرعیه ،نَفس ًا کان
اَو مال ًا اَو کُلیهما بِالاص اَو بِالعارِض :ولایت عبارتست از :حاکمیت عقلی و شرعی بر نفس یا
مال یا هر دو ،نسبت به شخص دیگر بالاص یا بالعرض» (بحرالعلو )293 :9903 ،
اما خمینی در تعریف ولایت می فرمایند« :فان الولایه هی القرب ،أو المحبوبیۀ أو التصرف أو
الربوبیه و أو النیابۀ ،و هی الحقیقه الخلافۀ» (اما خمینی )90 :9909 ،ایشان تما معانی ذکر شده
را برای ولایت قرب ،محبوبیت ،تصرف ،ربوبیت ،نیابت و خلافت را صحیح می دانند .با ای
تفاوت که ولایت بمعنی قرب و محبوبیت موجب نوعی تصرف می شود ولی ولایت به معنای
ربوبیت و نیابت از دیدگاه اما وساطت در افاعه معنا می شود.
اما در جای دیگر می فرمایند« :لانهم وسائط بی الحق و الخلق ،و روابط بی الحضرة
الوحده المحصنۀ و الکثرة التفضیلیۀ (.».....همان )31 ،یعنی اولیاء محمدی واسله بی حق و خلق
هستند و روابط بی وحدت محض و کثرت تفضیلی می باشند.
ولایت در قرآن
واژه ولایت و مشتقات آن یعنی « ولی»« ،مولی»« ،تولی» همه از یک ماده اند که ریشه آنها
ولایت است ،صفت مشبهه اش «ولی» است ،جم آن «اولیا» است ،فع آن «تولی» می باشد.
ای واژه از پرکاربرد تری واژههای قرآن کریم است که در شک های گوناگون نازل شد
 290بار در قرآن کریم آمده که  92۱مورد آن به صورت اسم و  992مورد آن به صورت فع
به کار رفته است .که در سراسر قرآن به یک معنا بکار نرفته و نمیتوان مفهومی واحد را به
عنوان معنای عمومی آن مشخص کرد ،بلکه در بسیاری از مواع  ،واژه های ساخته شده از ای
ماده مشترک لفظی است پس تعیی معنایی خاص به قرائنی همچون شأن نزول و وحدت سیاق
نیاز دارد .از مجموع معانی قرآنی ای واژه به برخی از آنها اشاره ای داشته باشیم:
ک ْم ِم ْ
ت وَ ما لَ ُ
ک السَماواتِ َو الْ َأ ْرضِ ُیحْیی َو یُمی ُ
 -9تصدی در امور تکوینی« :إِنَ اللَ َه َل ُه مُلْ ُ
ِی وَ لا َنصی ٍّر»(توبه)990 :
الل ِه ِم ْ وَل ٍّ
دُونِ َ
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ک َ
ِی وَ ما أُنْزِ َل إِ َل ْی ِه مَا َاتخَذُو ُه ْم أَوْلِیاءَ وَ ل ِ
ِاللهِ َو َالنب ِ
 -2محبت و دوستی« :وَ لَ ْو کانُوا یُؤْ ِمنُونَ ب َ
کَثیراً ِم ْن ُه ْم فا ِسقُو َن»(سوره مائده)19 :
الل ُه وَ رَسُو ُل ُه َو الَذی َ آمَنُوا الَذی َ یُقیمُو َن الصَلا َة َو
 -9سرپرستی در امور اجتماعی« :إِنَما وَل ُِیکُ ُم َ
یُ ْؤتُو َن الزَکا َة وَ ُهمْ را ِکعُو َن»( مائده )11:
 -۱تکف امور مهجوری و سفیهان « :یا أ َُیهَا الَذی َ آ َمنُوا إِذا تَدا َی ْن ُتمْ بِدَ ْی ٍّ إِلی َأجَ ٍّ ُمسَمًی
ب َو ْلیُ ْملِ ِ
کتُ ْ
الل ُه فَ ْل َی ْ
ب کَما عَلَ َم ُه َ
کتُ َ
ب أَ ْن َی ْ
ب کاتِ ٌ
ب بِالْ َعدْلِ َو لا یَ ْأ َ
ک ْم کاتِ ٌ
ک ُتبْ بَ ْی َن ُ
فَاکْ ُتبُو ُه َو ْل َی ْ
خسْ ِم ْنهُ َشیْئاً فَ ِإنْ کانَ الَذی عَ َل ْیهِ ا ْلحَقُ سَفیهاً أَوْ عَعیفاً أَوْ لا
اللهَ ر ََبهُ وَ لا یَ ْب َ
الَذی عَ َل ْیهِ ا ْلحَقُ وَ ْلی ََتقِ َ
ک ْم َفإِ ْن َلمْ یَکُونا َرجُ َل ْی ِ
یَسْتَلی ُ َأنْ یُ ِم َ ُه َو فَ ْلیُمْ ِل ْ َول ُِی ُه بِالْعَدْلِ وَ ا ْستَ ْشهِدُوا شَهیدَ ْی ِ ِم ْ رِجالِ ُ
عوْ َن ِم َ الشُهَداءِ أَنْ َتضِ َ ِإحْداهُما َفتُذَکِ َر ِإحْداهُمَا الْ ُأخْری َو لا َی ْأبَ
ج ٌ َو ا ْمرَأَتا ِن م َِم ْ تَرْ َ
فَرَ ُ
الل ِه وَ َأقْوَ ُ
ط ِعنْدَ َ
ک ْم أَ ْقسَ ُ
ک ُتبُوهُ صَغیراً َأوْ کَبیراً إِلی َأجَ ِلهِ ذلِ ُ
الشهَدا ُء إِذا ما ُدعُوا َو لا تَ ْسئَمُوا َأ ْن َت ْ
ُ
کمْ جُناحٌ أ ََلا
کمْ فَ َل ْیسَ عَ َل ْی ُ
لِلشَها َدةِ وَ َأدْنی أَلاَ تَرْتابُوا إِلاَ َأنْ َتکُونَ تِجا َرةً حاعِ َرةً تُدیرُونَها َب ْی َن ُ
الل َه َو
ک ْم وَ َاتقُوا َ
ق ِب ُ
ب َو لا شَهی ٌد وَ إِ ْن َت ْفعَلُوا َفإ َِنهُ فُسُو ٌ
َار کا ِت ٌ
َتکْ ُتبُوها َو َأ ْشهِدُوا إِذا تَبا َی ْعتُ ْم َو لا ُیض َ
ک ِ َشیْءٍّ عَلیمٌ»(بقره)212 :
اللهُ ِب ُ
اللهُ َو َ
کمُ َ
یُعَلِ ُم ُ
جعَلْنا لِ َول ِِی ِه
َق َو َم ْ ُق ِت َ مَظْلُوم ًا َفقَ ْد َ
الل ُه إ َِلا بِا ْلح ِ
س الَتی حَرَ َ َ
 -1تصدی در د َ « :و لا َت ْقتُلُوا َالن ْف َ
سُلْلان ًا فَلا یُسْ ِرفْ فِی ا ْلقَ ْت ِ إ َِنهُ کانَ مَ ْنصُور ًا »(اسرا)99 :
ک ْم فَآتُوهُ ْم
ت َأیْما ُن ُ
ک الْوالِدا ِن َو الْ َأقْرَبُو َن َو الَذی َ عَقَ َد ْ
ی مِمَا تَرَ َ
 -0ارثَ « :و ِلکُ ٍّ جَ َعلْنا مَوا ِل َ
اللهَ کانَ عَلی کُ ِ شَیْ ٍّء شَهیداً»(نسا)99 :
نَصی َبهُ ْم إ َِن َ
الرحْم ِ فَ َتکُو َن لِلشَیْلا ِن وَلِیًا»(مریم)۱1 :
ت إِنِی أَخافُ أَنْ یَمَسَکَ عَذابٌ ِم َ َ
هم نشی « :یا َأبَ ِ
اللهُ وَ ُهمْ َیصُدُو َن َع ِ الْمَ ْسجِدِ ا ْلحَرا ِ وَ ما کانُوا
 -1امور مساجد و اوقاف« :وَ ما َل ُهمْ أَلاَ ُیعَذِ َب ُهمُ َ
ک َ أَ ْکثَ َر ُه ْم لا یَعْ َلمُو َن»(انفال )9۱:
أَوْلِیاءَ ُه إِ ْن أَوْلِیاؤُهُ إ َِلا الْمُتَقُو َن وَ ل ِ
می توان گفت ولایت در قرآن همان قرب و نزدیکی است و همچون اخوت یک اعافۀ
متواقفه الاطراف است ،اگر انسان ولی خدا باشد ،خداوند نیز ولی اوست .یک قرب خاصی
است که ممک است از یک طرف حاص و از طرف دیگر حاص نشود بلکه دور شود.
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حبْ ِ الْوَری ِد» ما از
ب إِ َل ْی ِه ِم ْ َ
ح ُ َأقْ َر ُ
خداوند به یک اندازه به موم و کافر نزدیک استَ «.و َن ْ
رگ گردن هم به او نزدیک تریم(.ق )9۱ :موم به خاطر انجا عم نیک و عبادت به خداوند
نزدیک است و کافر به خاطر ترک عبادت و ارتکاب عم ناشایست از او دور می شود.
«أُول ِئکَ یُنادَوْ َن ِم ْ مَکانٍّ بَعی ٍّد» آنان از جایگاهی دور ندا داده می شوند( .فصلت )۱۱:
از زوایای دیگر در قرآن نیز ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم شده است.
ولایت تکوینی :ولایتی که به معنای حاکمیت بر نظا هستی و سرپرستی تکوینی از خالق
جهان است و به دلیلی که به تکوی موجودات عینی جهان مربوط می شود ،رابله حقیقی میان
ق
خلَ َ
الل ُه الَذی َ
دو طرف ولایت وجود دارد خداوند در سوره سجده آیه  ۱می فرمایدَ « :
ِی وَ لا
ک ْم ِم ْ دُو ِنهِ ِم ْ َول ٍّ
السَماواتِ َو ا ْل َأرْضَ وَ ما َب ْینَهُما فی س َِتۀِ أَیَا ٍّ ر َُم ا ْستَوی عَلَی الْعَ ْرشِ ما لَ ُ
شَفی ٍّ َأ فَلا َتتَذَکَرُو َن»
خداوند آن کسی است که آسمانها و زمی و هر چه بی آنهاست را در شش روز بیافرید ،آنگاه
به خلقت عرش پرداخت با آن عظمت ،شما را غیر از او هیچ یار ،یاور ،شفی و مددکاری نیست.
خداوند خلقت را در ای آیه ملرح می کند که خالق آسمانها و زمی است و بر عرش
استواء دارد.
پس ولایت تکوینی عبارت است از :همان قدرت ذاتی و بی نهایت خداوند متعال که هر
نوع تصرف و تدبیری را که برای هر موجودی مناسب و لاز بداند انجا میدهد و تما
حکم اِلا لله» (انعا  )13 :می
ممکنات تاب قدرت خدا هستند ،خداوند صراحت ًا در آیه « ِان ال ُ
فرماید :حاکمیت مللق جهان از آن اوست .علاوه بر آیه فوق  ،آیه  11سوره شورا و آیه ۱
سوره سجده نشان از ولایت تکوینی خداوند است که نظا آفرینش خلقت از آن اوست.
همچنی خداوند در سوره یوسف آیه  03و سوره مائده آیه  30ولایتش را به واسله ملک و
گاهی حکم بیان نموده که در سوره یوسف مراد از حکم ،حکم تکوینی است خداوند هرگاه
چیزی را اراده کند ،انجا میدهد و ای اراده در حیله نفس متحقق است .طبق آیه «فَالله ُه َو
ال َولی » ولی حقیقی و واقعی و اشخاص و اشیاء فقط ذات اقدس الهی است،
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ولایت تشریعی :قسم دیگری از ولایت خداوند به نا ولایت تشریعی است که بر دو قسم است:
الف .ولایت در تقنی  :همان قانون گذاری است در مقا تشری که به حضرت حق اختصاص
دارد چون خداوند قانونگذار است ،شریعت در حقیقت نظا الهی است که بر اصول و مبانی ایمانی
استوار است ،پس هدف از شریعت قانونمند کردن و تنظیم زندگی اجتماعی است.
اص تشری احکا و اصول و پایه های آن از ناحیه خداوند است که آیه  91سوره شوری
حکم اِلا لِله » و سوره یوسف آیه « ۱3ما تَ ْعبُدُونَ ِم ْ دُو ِن ِه إِلاَ أَسْماءً سَمَ ْیتُمُوها َأنْ ُت ْم َو آبا ُؤکُ ْم ما
« ُ
س
ک َ َأکْثَ َر النَا ِ
ک الدِی ُ ا ْلق َِیمُ َو ل ِ
ک ُم إ َِلا ل َِل ِه أَمَ َر أ ََلا تَ ْعبُدُوا إ َِلا إِیَاهُ ذلِ َ
ح ْ
الل ُه بِها ِم ْ سُلْلا ٍّن إِ ِن الْ ُ
أَنْزَلَ َ
لا َیعْلَمُونَ » دلالت بر ای دارند.
پس ولایت خدا یعنی تصرف الهی در مخلوقات ،که در مورد تکوی با اعمال ولایت تکوینی
محقق می شود و در محدوده ی تشری پذیرش مخلوق شرط نتیجه بخشی و تحقق رمره آن
است میشود.
پس انسانی که تحت سرپرستی هدایت راهنمایی و ولایت اولیای الهی قرار گرفته به نتیجه
مللوب می رسد در موارد محدود خداوند باری ،تشری برخی از احکا را که پیامبر قادر به
شناخت و تشخص مصالح و مفاسد آن بوده و می توانست احکا متناسب را طبق مصالح وع
نماید ،را به ایشان تفویض کرده است .بنابرای

پیامبر علاوه بر اینکه ُمبَلِغ شریعت در بیان

معارف احکا و مرج در قضاء و فص خصومت هاست ،احکا متناسب را نیز وع می کرد
و در ابعاد مختلف به تشری قوانی میپرداخت و از آنجا که پیامبر معصو است ،از هر گونه
ک فَلا َتنسی » (اعلی )0 :و ای تشریعات موافق با وحی استَ « .و
اشتباهی مصون است « .سَ ُنق ِرئِ َ
حیٌ یُوحی* عَلَ َمهُ شَدیدُ ا ْلقُوی*» (سوره نجم)1،9:
ما َینْ ِلقُ َع ِ ا ْلهَوی * ِإنْ ُهوَ إ َِلا َو ْ
ب -ولایت به معنای حاکمیت اجتماعی اداره امور جامعه اسلامی
ولایت و سرپرستی به معنای حاکمیت اجتماعی ،سرپرستی ،صاحب اختیار و تصرف در امور
مرد است آیه  0سوره احزاب «اَلنبی اُولی بِال ُمو ِمنی ِم اَنفُ ِس ِهم» و آیه  ،10سوره مائدهَ «:و ِم ً
ب اللَ ِه ُهمُ الًغا ِل ُبو َن» دلالت بر ای امر میکند.
یَ َتوَلَ الل َه وَ رَسو َل ُه وَالَذی َ آ َم ُنوا َفاِ َن حِز َ
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ت مَولاه فَعَلی مَ ًولاه».
پیامبر اکر چنانچه در واقعه غدیر فرموده َ «:م ً کُ ًن ُ
ولایت پیامبر و ائمه مصداق همان ولایت به معنای حاکمیت اجتماعی و حکومتی است که
در همه قرون برای جوام عروری است ،آن چه از کتاب و سنت برآمده ،خداوند مرتبه ای از
ولایت خود را به پیامبر و ائمه معصومی واگذار کرده و پس از ای جهت در اوامری به منظور
اعمال ولایت صادر می کند که اطاعت از آنها واجب است.
انواع ولایت ها در حاکمیت اجتماعی  :چند نوع ولایت در فرهنگ اسلامی علی الخصوص
در حاکمیت اجتماعی سرپرستی و صاحب اختیار بودن و تصرف در امورات مرد با استفاده از
آیات سوره مائده وجود دارد(.سوره مائده آیه )10 - 11
ولایت الله :ولایت الله در مباح قبلی توعیح داده شد در نظا هستی حاکمیت مللق از آن
حکم ِالا ِلله) هر حکمی غیر از حکم خدا حکم به جهالت است.
آفریدگار هستی است (اِ َن ا ًل ُ
* ولایت پیامبر
در ای که پیامبران دارای ولایت هستند شکی نیست باید ابتدا بدانیم معنای ای ولایت
چیست؟ آیا ای ولایت در طول ولایت پروردگار قرار دارد یا در عرض آن ،دلی چیست؟
بعضی معتقدند که در طول ولایت خدا قرار دارد و همان طور که می دانیم ولایت ذاتی از
آن خداوند است و ولایت پیامبران و اولیا  ،ولایت جعلی است ،اینها بر ای اعتقاد دارند که ای
کمُ
ولایت به معنای تفویض امور به پیامبران و خلفای الهی است .آنچه که از ظاهر آیه « اِنما وَلی ُ
الله َو َرسو ِله» می آید  ،اما ای برداشت صحیحی نیست زیرا ولایت پیامبران و اولیای الهی ،نه
در طول ولایت خداوند است و نه در عرض آن ،بلکه از نظر اما خمینی پیامبران و خلفای الهی
از مظاهر ولایت پروردگارند .زیرا انبیا و اولیا به استقلال از خود چیزی ندارند و هرچه هست از
آن خداست « ،اَل َنبی اُولی بِالً ُمو ِمنی ِم ً اَ ًنفُ ِس ِهم» (ص )90 :پیامبر نسبت به مومنان از خود آنان
سزاوارتر است .یعنی سللنت پیامبر بر نفوس مومنی از سللنتی که خود آنها برخوردارند ،اقوی
و اولی است شان نزول ای آیه مؤید بر ای تفسیر است ( .ر.ک ،اما خمینی)9939 ،
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روایت شده هنگامی که رسول خدا(صلی الله) تصمیم به جنگ تبوک گرفت و فرمان صادر
کرد عده ای خواستار ای شدند که از پدر و مادرشان جهت شرکت در تبوک اجازه بگیرند
خداوند ای آیه را نازل کرد و عملاً ولایت پیامبر را عالیتری مقا دانست و فرمود هیچ ولایت
و حق دیگری تزاحم با ولایت رسول نمیتواتد داشته باشد ،در یک چنی فرمانی حکم ،حکم
پیامبر خداست( .فض ب حس طبرسی، 9932،ج ،3ص  )193بنابرای طبق ای آیه امم خمینی
معتقد است پیامبر از طرف خداوند دارای مقا ولایت و رهبری در تما شئون سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی و قضایی جامعه اسلامی بوده است.
ولایت اما معصو علیه السلا
از آیات قرآن کریم می توان استنباط کرد که سرپرستی بعد از پیامبر به ائمه اطهار واگذار
ک ُم اللَ ُه َو َرسُو ُلهُ َو الَذی َ آ َمنُوا الَذی َ یُقیمُونَ الصَلاةَ َو ُیؤْتُو َن الزَکاةَ وَ ُهمْ را ِکعُو َن»
شد« :إِنَما َولِیُ ُ
سرپرست و وصی شما تنها خدا و رسول او و آنها که ایمان آورده اند همان ها که نماز را
برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند( .مائده  )11:اکثر مفسری معتقدند که مراد از
ای آیه امیرالمومنی است و روایاتی که در ای خصوص نق شده حضرت علی علیه السلا
بود ،که در نماز انگشتر خود را به سائ بخشید( .فض ب الحس طبرسی ،9932،ج ،۱ص ،921
زمخشری ،9۱91 ،ج ،9ص)131
کمْ فَ ِإ ْن
الل َه وَ أَطیعُوا الرَسُولَ وَ أُولِی الْ َأمْرِ ِم ْن ُ
در سوره نسا آیه « یا أ َُیهَا الَذی َ آ َمنُوا أَطیعُوا َ
خیْرٌ َو َأحْ َس ُ
ِالل ِه وَ ا ْلیَ ْو ِ الْآخِ ِر ذ ِلکَ َ
الل ِه وَ الرَسُولِ ِإنْ ُکنْ ُت ْم ُتؤْ ِمنُونَ ب َ
تَنازَ ْع ُتمْ فی َشیْءٍّ فَرُدُو ُه إِلَی َ
تَأْویل ًا » (سوره نسا )11:ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و پیامبر و اولی الامر را اطاعت کنید
و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید که در برخی از کتب منظور از
اولی الامر حضرت علی علیه السلا و بعد از علی ائمه اطهار علیه السلا هست پس ولایت
تشریعی به ای صورت است که خداوند با وع قوانی نورانی انسانها را از ظلمت به نور
هدایت می کند همانلور که قرآن را نور می نامند( .ابراهیم )9:قرآن بر پیامبر نازل شد تا مرد را
به نور هدایت کند زیرا در منلق قرآن وع قانون تنها در اختیار خداوند است .اگر کسی
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بخواهد با اندیشه و شریف به نیاز آدمی پاسخ بگوید به خدا افتراق بسته یعنی کاری را به خدا
اختصاص داده از حقوق سلب میکند و به غیرش نسبت میدهد.
ای خلافت ،رب و ریشه و سرآغاز خلافت محمدی است و روح خلافت محمدی است .در
همه عوالم او سرآغاز اص خلافت ،واص خلافت از او آغاز شده است و کسی که استخلاف
به سوی او شده است ،و ای خلافت در حضرت اسم اعظم الله ،که رب حقیقت مللق محمدی
و اص حقایق کلی الهی است ،با ک ظهور نمایان می شود .بنابرای اسم اعظم الله ،اص
خلافت است و خلافت ،ظهور او است و آنچه در حضرت اسم اعظم نمایان می باشد همان
خلافت است زیرا ظاهر و مظهر اتحاد دارند همانلور که در وحی الهی اشاره ظریفی به ای
معنا شده است« ما آن را در شب قدر نازل کردیم» شیخ ما و استاد ما در معارف الهی و عارف
کام میرزا محمد شاه آبادی اصفهانی که روزگار پربرکتش مستدا باد در اولی جلسه ای که
به حضور ایشان شرفیاب شد از کیفیت و چگونگی وحی از ایشان سوال کرد  ،در عم گفته
هایش فرمود« :هاء» در آیه مبارکه «إنَا أنْزَ ْلنَا ُه فِی لَی َلۀِ ا ْلقَدرِ» به آن حقیقت غیبى اشاره دارد که
در وجود محمدى صلى االله علیه وآله نازل شده است و حقیقت لیلۀ القدر ،همان حقیقت
وجود محمدى است( .اما خمینی ،9909 ،ص)19-12
« اولیاء» در قرآن
«اولیا» جم ولی است و همان معنی ولی را دارد که در قرآن به معنی دوستدار  ،سرپرستان
نزدیک بدون فاصله و کسانی که در اداره امور شخص از دیگران سزاوار ترند و اختیاردار آن
معنا شده است( .شعرانی ،9911،ج ،2ص )112ای کلمه ،در قرآن  ۱2بار ذکر شده است که
در مجموع آیاتی که کلمه« اولیا» در آنها به کار رفته است ،مومنان را از ولایت کفار و شیلان
نهی کرده و آنها را مبره می نماید ( .آل عمران ، 21:نسا91 :و ،9۱3مائده 19و  ،13اعراف 9و
 ،93رعد )90 :و بیان می کند که انسان در اتخاذ ولی و ولایت دنبال منفعت و دف عرر و
عزت است ،اما کفار و شیاطی هیچ عزتی ندارند و مالک هیچ عرری نیستند تا با ولایت آنان
منفعت و عزت کسب شود از آنجایی که شیاطی و کفار با خالق بزرگ و متعال دشمنی دارند
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و دنبال تمسخر اه ایمانند شایستگی ولایت را ندارند( .ممتحنه  ،9:مائده ، 13:عنکبوت  )۱9 :و
اه ایمانی که بلاد شرک و کفر را رها نکردهاند و به بلاد امت اسلامی رهسپار نشدهاند و پدران
و برادرانی که کفر را بر ایمان ترجیح دادند ،شایسته ولایت نیستند( .انفال ،32 :توبه)29 :
پس نتیجه کسی که اه ایمان هست ،شیاطی و کفار را به عنوان اولیا و احباب خود انتخاب
نمیکند( .مائده )19 :زیرا تنها خدا را ولی خود می داند( .نسا ، 991 :هود )99 :کسانی که خدا
را ولی خویش می دانند ،عاشقان و آرزومندان مرگ خویش هستند ،هیچ هراس و اندوه و
حزنی در دل ندارند و در تما حال اه تقوا و پاکی هستند( .یونس ،02انفال ،9۱فصلت)99
منشاء ولایت
از نظر اما خمینی طبق آیه «فَاللهُ ُهوَ الوَلی» (شوری )1 :و «کَما بَدَاکُم تَ ُعوُدون» (اعراف:
 )21ولایت از ولی گرفته شده است .ابتدا و اختتا ظهور به ولایت است و رسیدن به حضرت
حق برای هیچ کس ممک نیست مگر همراه با ولایت ،زیرا بواسلۀ آن آغاز و انجامی است.
ت إِلَی النُو ِر َو الَذی َ َکفَرُوا
ج ُه ْم ِم َ الظُلُما ِ
خرِ ُ
ِی الَذی َ آمَنُوا یُ ْ
الل ُه وَل ُ
همچنی بر اساس آیه « َ
أَوْلِیا ُؤ ُهمُ اللَاغُوتُ ُیخْ ِرجُو َنهُ ْم ِم َ النُورِ إِلَی الظُلُماتِ أُول ِئکَ أَصْحابُ النَارِ ُهمْ فیها خالِدُو َن »
(بقره )213 :چون خداوند یار مومنان است و هدایت گر آنان به سوی نور ،آنها را از گمراهی
دور می کند ،پس تنها سرپرست و ولی مومنی محسوب می شود.
در برخی آیات دیگر خداوند ولایت پیامبر و مومنان را زیر مجموعه ولایت خویش خوانده
کمُ الل ُه وَ رَسُو ُلهُ َو الَذی َ آ َمنُوا الَذی َ یُقیمُو َن الصَلاةَ َو یُ ْؤتُو َن الزَکاةَ َو هُ ْم راکِ ُعونَ
است« .إِنَما َولِیُ ُ
* وَ َم ْ َیتَو ََل اللهَ َو َرسُو َلهُ َو الَذی َ آ َمنُوا فَإِنَ حِ ْزبَ اللهِ ُه ُم الْغا ِلبُونَ * (مائده 11 :و  )10ولی و
سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان ها که نماز را به پا
می دارند و در حال رکوع زکات می دهند و هر که ولایت خدا و رسول او و کسانی که ایمان
آورده اند را بپذیرد ،از حزب خداست و بی تردید حزب خدا پیروز است .
ح ُ أَوْلِیاؤُ ُکمْ فِی الْحَیاةِ الدُنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ وَ َلکُ ْم فیها ما
و در آیه دیگری می فرمایند «نَ ْ
کمْ فیها ما تَدَعُو َن» (فصلت )99 :ما (فرشتگان)در زندگی دنیا و در آخرت
کمْ وَ َل ُ
تَ ْشتَهی أَ ْنفُ ُس ُ

 /221فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی ،سال اول ،شماره (2پیاپی  ،)2تابستان 1399

سرپرست و مددکار شما هستیم ،هر چه دلتان بخواهد ،در بهشت برای شما فراهم است و هر چه
در آنجا خواستار باشید ،خواهید داشت .ای آیه نشان از ای دارد که خداوند فرشتگان را نیز
اولیای مومنان می خواند.
در خصوص مظهر اسم ولی و مبداء ولایت در میان همه بزرگان عارف اختلاف هایی وجود
دارد اما در بی عارفان مسلمان از اینکه نا ولایت بر خاتم انبیا محمد مصلفی (ص) نهاده شده
هیچ گونه اختلافی وجود ندارد(.نسفی،9933،ص  )923هرچند انبیا مظاهر ذات خدایند و در
دعوت و هدایت خلق مشترکند ،اما از نظر مرتبه با هم مختلفند که ،آن هم بر حسب حیله تامی
است که بی آنهاست .زیرا نبوت ظاهر است و چیزی که مختص باط است به مرتبه تا نبوت
که همان شریعت ختمیه است مربوط می شود ،ولایت است ای ولایت باط شریعت محسوب
می شود.
پس طبق آیاتی که بیان شد ولایت الهی به صورت کام در وجود انبیا ،بویژه حضرت
ختمی مرتبت و بعد از آن در وجود ملهر اه بیت (علیه السلا )و مومنی خاص ،ظهور و تجلی
یافت .درک ای مسائلی که مربوط به معرفت حضرت حق است ،در گرو شناخت مراتب و
مقا انسان است زیرا مهمتری مقا برای انسان ولایت است بر حسب همی موعوع ،عرفا
ولایت را قاعده و اساس طریقت و عرفان می خوانند.
از آنجا که امامان وارث همه علو و فضای و کمالات انبیا هستند ،عترت پیامبر وارث همه
علو و کمال پیامبران پیشی است و هر آنچه خلق میشود ،همه به خواست و ارادة حی و قیو
است و تمامی علو و کمالات اولیای خدا همه از سوی پروردگار عالم است زیرا در مخلوقیت
استقلالی نیست و همه به اذن اویند .عترت پیامبر جایگاه اسرار خداوند و پناهگاه فرمان الهی و
مخزن علم و مرج احکا اسلا و نگهبان کتابهای آسمانی و کوههای همیشه استوار دی خدا
هستند ،که خداوند به واسله ای عترت دی را نگهداشته است(ر .ک ،اما خمینی)9939 ،
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ولایت مطلقه و ولایت مقیده در اندیشه امام خمینی (ره)
انسان کام صاحب ولایت مستق است چون وقتی کسی در تجلی ظهور استقامت کند و
عالم نزد او فانی شود متخلق به قرب نواف می شود که در ای صورت ولایت را تصاحب می
کند و ای ولایت همان حق بهصورت خلق است و باط ربوبیت که کنه عبودیت است در
حوزه او ظهور می کند که ای اولی مرتبه ولایت محسوب میشود و اختلاف اولیا به حسب
اختلاف اسماء متجلی بر آنان است .
از نظر اما تنها موجودی که شایستگی ولایت مللقه را دارد انسان است و بر ای باور است
که ولایت مللقه همان «فیض مقدس» است و در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است« ُک ُ
ج َههُ» قصص )11 :ایشان لازمه ولایت مللقه را حکومت مللقه میداند و
ک إ َِلا َو ْ
َشیْءٍّ هالِ ٌ
سرچشمه حکومت مللقه را ولایت مللقه میداند .ولی مللق کسی است که از حضرت ذات
به حسب مقا جمعی و احدی جمعی ،مظهر اسم احدی جمعی است و سایر اولیا مظاهر ولایت
و مح تجلیاتند ،همان طور که نبوت های سایر انبیا مظاهر نبوت اوست پس تما دعوت های
انبیا دعوت به سوی او منظور دعوت به خود می باشند ،همچنان که ازلاً و ابد ًا هیچ تجلی وجود
ندارد مگر به اسم اعظم که محیط مللق است .همچنی هیچ نبوت و ولایت و امامتی جزء نبوت
و ولایت و امامت آن حضرت نیست ،هر چیز دیگر رشحه ای از تجلی اوست .پس خداوند
متعال هویت مللق بوده و آن حضرت نیز ولی مللق است(.اما خمینی)۱3: 9۱93،
حضرت اما ولایت را مختص به حقیقت محمدیه گاهی مقید به اسمی از اسماء الهی و
حدی از حدود تجلیات ذاتی میداند که از آن به ولایت مقیده محمدیه تعبیر کرده است.
حضرت اما (ره) در ادامه میفرماید  :ولی مللق را اینچنی نیز میتوان نا برد :که به حسب مقا
جمعی و اسم جام اعظم ،یعنی پرونده اسماء و اعیانی که از مقا ذات نشات گرفته ،بر ای
ی مظهر اسم احدی جم بوده باقی اولیاء همگی مظاهر ولایت
اساس ولایت احمدی هدیۀ جمع ِ
و تجلی گاه وی هستند ،همانلور که همه بعثت ها مظاهر نبوت او هستند و هر دعوتی به واق
دعوت به سوی اوست و هیچ تجلی از ازل تا ابد ،به جز تجلی اسم اعظم که تجلی محیط ،مللق
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و ازلی رخ نداده و هیچ نبوت ،ولایت و امامتی نیز به جز نبوت و ولایت و امامت محمد
مصلفی(صلی الله علیه و اله) وجود ندارد( .همان، 9۱93،ص)۱3
بنابرای نظر اما در رابله با ولایت مللقه به ای صورت است که :ولایت مللقه شام همه
مرد است و تما امتها ،امت ذات مقدس پیامبر اسلا اند ،در حقیقت ایشان به شمول گرایی
در مسئله ولایت مللقه معتقد بودند و همۀ دعوت انبیا دعوت به شریعت ختمیه و مظاهر ولی
مللق است و آد و م دون ِه ای ،از شجره ولایت محسوب می شوند.
ولایت اجتماعی و سیاسی اهل بیت (ع)
اعتقاد به ولایت تکوینی بیانگر نوعی نظم واقعی در جهان است که از طرفی رابلۀ بی انسان
و خداوند را تبیی و جایگاه انسان را در نظا آفرینش مشخص مینماید و ازطرف دیگر حاکی
از سلسله مراتب انسانها بر مبنای فضیلت و قرب الهی است و راههای وصول به مراتب بالاتر را
معی مینماید(.یزدان پناه ،9919 ،ص)93
ولایت تکوینی مبی یک نوع نظا اجتماعی در جهان است ،البته نه بر اساس یک سلسله
امتیازات اعتباری و بعض ًا بی اساس بلکه بر اساس میزان عبودیت و اطاعت از حق است .بالاتری
مرتبه در ای نظا  ،مربوط به ولی مللق است اوست که به اذن خداوند بر جهان مسلط است،
حق تصرف استفاده نکند.اه بیت(ع) رهبری اجتماعی و فرهنگی مرد را بر
ِ
هر چند از ای
عهده دارند ،چه قا سیاسی داشته باش یا نه ،زیرا آنها نمومه و مصداق انسان کام در جامعه
میباشند و فاع تری مرد خود میباشند و لذا اولی بر ای رهبر بوده و اسوه و الگوی مرد
هستند وواسله بی مرد و خدا میباشند.
منظور از ولایت سیاسی اه بیت(ع) آن است که ائمه معصوی (ع)یکی پس از دیگری به
جهت ولایتی که از جانب خداوند متعال پیدا کرده اند مرج سیاسی وحاکم اسلامی بعد از
پیامبر اکر (ص) بر جامعه میباشند و امت اسلامیوظیفه دارد تا با آنان بیعت کرده و از
دستوراتشان اطاعت کنند.
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خداوند متعال ای مسئله را در قرآن در عمت آیاتی از جمله آیات« ولایت»« ،هدایت»،
«تبلیغ» و اکمال و آیات دیگر بیان کرده است همچنی پیامبر اکر (ص) آن را عم احادی
گوناگونی از جمله« :حدی

غدیر»« ،حدی

ولایت»« ،حدی

دار»« ،حدی

وصایت» و

«حدی منزلت» بیان کرده است.
دیدگاه امام خمینی (ره)پیرامون نیاز جامعه به ولی
اما خمینی در ای مورد بر آیات و روایات تکیه کرده است و میفرماید :ما معتقد به ولایت
هستیم و معتقدیم پیغمبر اکر (ص) باید خلیفه تعیی کند و تعیی کرده است .آیا تعیی خلیفه
برای بیان احکا است؟ بیان احکا خلیفه نمیخواهد خود آن حضرت بیان احکا میکرد .همه
احکا را در کتابی مینوشتند و دست مرد میدادند تا عم کنند .اینکه عقل ًا لاز است خلیفه
تعیی کند ،برای حکومت است .ما خلیفه میخواهیم تا اجرای قانون کند .قانون ،مجری لاز
دارد در همه کشورهای دنیا ای طور است که جع قانون فایده ندارد(اما خمینی ،9939
ص )29-23وهمچنی پیرامون جع حکومت میفرماید....« :روش کردیم که امامت از اصول
اسلامیت و چه کس باید اما باشد ،اینجا نیز اجمالا به بعضی آیات اشاره میکنیم و از اخبار
سنیان(اه سنت) که با ما در موعوع طرف هستند شاهد میآوریم تا معلو شود که خدا هم در
قرآن به ای موعوع اهمیت داده و امامت یک امر خییلی ساده یا سیاس نبوده که قرآن و
مسلمی دربارة آن ساکت باشند ،یلکه از خدا گرفته تا مخدرات پشت پرده از طبقه دی -دار
حرف خود را درباره آن زده و کوشش خود را کردهاند ،لک حزب دنیا خواه و ریاست طلب
همیشه اکثریت را تشکی داده و نگذاشته دی داری که پایهاش بر عدالت و ترک شهوات و از
خود گذاشت است روزگاریبه خود ببیند اکتون آیاتی از قرآن کریم که به شهادت اه تسن
کمْ
ک ْم دِی َن ُ
ت َل ُ
که مخالف امامت علی (ع) هستند درباره علی و امامت او وارد شده« :ا ْلیَوْ َ َأکْمَ ْل ُ
صۀٍّ َغیْرَ ُم َتجَانِفٍّ ِل ِإرْمٍّ َفإِ َن
علُرَ فِی َمخْ َم َ
کمُ ا ْل ِإسْلَا َ دِینًا فَ َم ِ ا ْ
کمْ ِنعْ َمتِی وَ َرعِیتُ َل ُ
وَأَتْمَ ْمتُ عَ َلیْ ُ
ال َلهَ َغفُورٌ َرحِی ٌم» (مائده)9 :در غایه المرا در باب  91شش حدی

از احادی

اه سنت نق
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شده است که ای آیه در روز غدیر خم که پیامبر خدا علی را به امامت معرفی کرد ،در باب
علی نازل شده ،و در بیشتر آنهاست که پیغمبر فرمود « :الله اکبر علی اکمال الدی و تما النعمه
کمُ ال َل ُه
و رعا الرب برسالتی و الولایه لعلی »....و همچنی در سوره مائده آیه  « 11إِنَمَا وَ ِل ُی ُ
وَرَسُو ُل ُه وَالَذِی َ آ َمنُوا الَذِی َ ُیقِیمُونَ الصَلَا َة وَ ُیؤْتُو َن ال َزکَا َة َو ُه ْم رَاکِعُو َن» یعنی جز ای نیست که
مولی و متصرف در شما ،خدا و پیغمبر است و آنان که ایمان دارند و نماز به پا میکنند و زکات
در حال رکوع میدهند .بیست و چهار حدی از اه سنت نق شده که ای آیه درباره علی ب
ابیلالب نازل شده است»( اما خمینی 9931 ،ب ،ص )993-990
دیدگاه اما خمینی(ره)با استفاده از واقعۀ غدیر خم مسئله تعیی امامت و ولی را جع
حکومت دانسته و آن را موعوعی سیاسی می-داند .چنانچه میفرماید« :قضیه غدیر ،قضیه جع
حکومت است ،ای است که قاب نصب است ،والا مقامات معنوی قاب نصب نیست ،یک
چیزی نیست که با نصب آن مقا پیدا بشود ،لک آن مقامات معنوی که بوده است و آن جه
معیتی که برای آن بزرگوار بوده است ،اسباب ای شده است که او را به حکومت نصب کنند،
و لهذا میبینیم که در عرض صو و صلوه و امثال اینها میآورند و ولایت مجری اینهاست.
ولاتی که در حدی غدیر است به معنای حکومت است ،نه مقا معنوی ...ای که حدی غدیر
را ما حساب کنیم که میخواهد یک معنویتی را برای حضرت امیر ،یا یک شأنی برای حضرت
امیر درست کند ،نیست .حضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده است ،مقا شامخ اوست
که اسباب ای شده است که خدای تبارک و تعالی او را حاکم قرار دهد.
مسأله ،مسأله حکومت است ،مسأله سیاست است...خدای تبارک و تعالی ای حکومت را و
ای سیاست را امر کرد که پیغمبر به حضرت امیر واگذار کنند...ای حکومتی که عجی با
ی الاِسلا ُ
سیاست است ،در روز غدیر برای حضرت رابت شد .ای که در روایات هست که بُن ِ
عَلی خمس ای ولایت ،ولایت کلی امامت نیست ،آن امامتی که هیچ عملی مقبول نیست ،قبول
نمیشود اِلا به اعتقاد به امامت ،ای معنایش ای حکومت نیست .خوب ،ما بسیاری از ائمه مان
حکومت نداشتند .ما الان معتقدیم که حضت امیر در یک برهه از زمان به حکومت رسیدد،
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حضرت اما حس هم یک مدت بسیار بسیار کمی به حکومت رسید ،باقی ائمه حکومت
نداشتند .آن که خدای تبارک و تعالی جع کرد و دنبالش هم برای ائمه هدی جع شده است.
حکومت است...
ی عَلی خَمس» ،نه معنایش آن است که ولایت در عرض ای است،
از ای جهت اسلا » ُب ِن َ
ولایت اصلش مسأله حکومت است ،حکومت هم طوری است ،حکومت حتی از فروع هم
نیست .آن چیزی که برای ائمه ما قب از غدیر و قب از هه چیزها بوده است،ای مقامی است که
مقا ولایت کلی است که آن امامت است که در روایت است «الحس و الحُسی امامان أو َقعَدا»
(مجلسی،9۱39،ج  )231 ،29وقتی « َقعَ َد» است که اما نیست .اما بمعنای حکومت نیست ،آن
یک اما دیگری است و آن مسأله دیگری است .آن مسأله ،مسأله ای است که اگر او را کسی
قبول نداشته باشد....اگر تما نمازها را ملابق با همی قواعد اسلامی شیعه هم بجا بیاورد ،باط
است .ای غیر حکومت است آن در عرض اینها نیست ،آن از اصول مذهب است ،آنی است که
اعتقاد به او لاز است و از اصول مذهب است(.اما خمینی 9931 ،الف ،ج )991-992 ،2
نکتۀ قاب قاب توجه در تفسیر و تفصی مقولۀ ولایتِ عرفانی در اندیشه ها حضرت اما (ره)
ای است که ،ایشان مقوله ولایت را تنها بر مشرب عرفان نظری صِرف و مباح و اصللاحات
متداول بیان نکرده است بلکه از سه روش نق  ،عق و کشف و شهود استفاده نموده است و
بح

ولایت در آرار ایشان با بیانی استدلالی و استنادی و نقلی ملرح شده است و نوشته های

ایشان قاب برداشت و کاربردی است.
حضرت اما (ره) از منب آیات قرآنی ،احادی

و روایات نبوی و علوی و اه بیت علیهم

السلا بهره برده است و مسأله اساسی و مهم «ولایت» را تبیی نموده و راه جدیدی در تحریر و
تقریر چنی مقوله برای همگان باز گرده است و در جهت تکام  ،توسعه و تفصی ولایت
پژوهی ،گامی نوی و محکم برداشته اند.
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نتیجه گیری
مسأله امامت و ولایت به عنوان یکی از اصول زیربنائی و اساسی هر جامعهای ملرح بوده و
هست و لذا خداوند متعال در قرآن کریم اهمیت ای موعوع را بیان نموده و ائمه اطهار نیز به
تب آن به ای مهم پرداختهاند .لذا امامت و ولایت از اساسی تری پایههای مکتب تشی منهای
امامت و ولایت امری غیر قاب پذیرش است .اما خمینی(ره) معتقدند که امامت خط است برای
بقاءاسلا و مصونیت آن از تحریف و انحراف که از سوی خداوند ترسیم گشته است .امامان
معصو (ع) امامتشان ،ادامۀرسالت حضرت خاتم الانبیاء (ص) است.
به نظر اما خمینی (ره) صیانت از دی اسلا و هدایت جامعه زیر لوای امامت و ولایت تحقق
پذیر است که در راستای ائمه اطهار از هیچ کوششی فروگذار نبودهاند .اعتقاد به ولایت و انواع آن
آرار تربتی ،اخلاقی ،سیاسی و اجتماعی گوناگون دارد و از آنجا ولایت تا قیامت ادامه دارد ،لذا در
ای باب هرچند سخ بگوئیم و پژوهش شود ،قلرهایی است از ای دریایی بیکران.
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