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تاریخ دریافت ،1393/8/1 :تاریخ پذیرش1394/7/22 :

چکیده
از سدههای نخستین تاریخ اسالم ،صوفیان به گرایشهای شیعی منتسب و متهم بودهاند ،چنانکه ارتباط
عینالقضات و مقتوالن دیگر تصوف با روافض ،یک دســتاویز عمده قتل آنان را پدید آورده است و
بیشــینه طرائق صوفی ،سلسله خود را به علی(ع) میرسانیدهاند .هرچند دو جریان عرفان اسالمی و
فرقههای شیعی در مبانی معرفت شناسی ،توحید ،وحی ،نبوت و غیره اختالفاتی دارند ،بحث والیت و
تداوم رهبری کاریزماتیک و آسمانی جامعه ،مهمترین حلقه اتصال و شباهت این دو جریان پرتالطم
را تشــکیل میدهد .این مقاله به معرفی بیش از  20ویژگی اولیا ،مانند معیت با حق ،وساطت فیض
الهی و مخاطبه مستقیم با خداوند ،در آثار مولوی به ویژه مثنوی معنوی میپردازد و متناظر با اوصاف
مذکور ،روایات شــیعی را از منابع دست اول اندیشه شــیعه ،مانند نهج البالغه و اصول کافی متذکر
میشــود و شباهتها را مینمایاند .بهرغم این شــباهتها ،تفاوت مواضع این دو جریان را نیز درباره
ن َ َسبیت خاص ،تعریف عصمت ،مصادیق و غیره تبیین میکند.
کلیدواژهها :تشیع ،تصوف ،والیت ،امامیه ،مولوی.
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رابطه خاص صوفيان با شيعيان و اثرپذيرى آنان
از على(ع) و دیگر امامان اهلبیت(ع) ،قابل انکار
نیســت ،تا جایی که دانشــمندان و پژوهشگران
بســیاری بر ایــن نکته تصریــح ورزیده و خود
صوفیان نیز در آثار خویش بارها از آن ســخن
گفتهاند.
برای نمونه ،از میان دانشمندان پیشین ،ابنخلدون،
این ارتباط را با تعصب كمتر و مداقه بيشتر مورد
توجه قرار داده اســت .او در مقدمه ،اشاراتی به
اثرپذيرى صوفیان از شــيعه درباره مسئله امامت
و واليت و به ويــژه درباره غيبت و ظهور مهدى
موعود(عج) دارد ،چنانکه مىنويسد« :هم متصوفه
به قطب و ابدال عقيدهمند شــدند و گويى آنها در
اين عقيده ،از مذهب رافضيان درباره امام و نقيبان
تقليد كردند و اقوال شــيعيان را بــا عقايد خود
درآميختند و در ديانت ،مذاهب ايشان را اقتباس
كردنــد و در آنها فرورفتند ،به حدى كه مســتند
طريقت خود را در پوشــيدن خرقهاى قرار دادند
كه على(رض) آن را بر حسن بصرى پوشانيده و
از وى عهد به التزام طريقت گرفته بود و اين خرقه
و طريقت به عقيده آنان از حسن بصرى به جنيد
(يكى از مشايخ آنان) ،رسيده است؛ در صورتى كه
از طريق صحيح چنين واقعهاى دانسته نشده است
و اين طريقت بــه على(كرم اهلل وجهه) اختصاص
نداشــته است ،بلكه كليه صحابه در طريق دين به
منزله راهنما و پيشــواى مسلمانان ميباشند و در
اختصاص دادن آن ،تنها به على(ع) ،بوى تندى از
1
تشيع درك ميشود».
همچنین از میان پژوهشــگران امــروزی ،احمد
محمود صبحى در نظريۀ االمامۀ با مقايسه نظريه
شــيعه و صوفیــه در باب امامت ،بــه اين نتيجه
مىرســد« :مذهب صوفى از هر مذهب اسالمى
 .1مقدمه ابنخلدون ،ج ،1صص631و.632

ديگر به عقايد شيعه نزديكتر است و پيوند ميان
تصوف و تشــيع در عقيده و شريعت و به عبارت
مناسبتر در آراى هريك از آنان و در شعائرشان
پابرجا است» 2.با اين حال ،وی معتقد است« :از
حيث طبيعت و جهت ،تباينى جوهرى بين تصوف
3
و تشيع وجود دارد».
افزون بــر این ،خــود صوفیه هم بــه امامان و
معارف آنان توجه فراوان نشان دادهاند و چنانكه
ابنخلــدون ،ابنابىالحديد و عالمه حلى تصريح
دارنــد 4،خرقه و سلســله طريقت خــود را به
اميرالمؤمنين على(ع) مىرســانند و آن حضرت
را نخســتين مقتداى خویش بعد از پيامبر گرامى
5
اسالم(ص) مىدانند.
مســئله انتســاب خرقه و سلســله طريقت به
اميرالمؤمنيــن على(ع) چنــان در میان صوفیان
شــدت داشته است كه بســيارى از آنان به تشيع
متهم شدهاند و يكى از اتهاماتى كه بر عينالقضات
همدانى وارد ســاختند ،همين بود .او در شكوى
الغريب ،كه پاسخى است به اتهامات وارده بر وى،
اگرچه خود را از اتهام گرايش به مبانى اعتقادى
شــيعه (تعليمیه = اســماعيليه) تبرئه میکند ،در
مورد نخستين مقتداى صوفیان پس از پيامبر(ص)
به تشيع و اعتقادات شيعه نزديك میشود و او را
كســى جز اميرالمؤمنين على(ع) نمىشمارد و در
6
اين باره به سخنانى از جنيد تمسك ميجوید.
از میان صوفیانی كه آثارى به فارسى در تصوف
از خود بــر جاى نهادهاند ،هجويرى در كشــف
المحجوب بيش از ديگران بــه ذكر اهلبيت(ع)
اهميت نشــان داده اســت .او پس از شرح حال
 .2نظریۀاالمامۀ ،صص461 ،141و.462
 .3همان ،ص.473
 .4ر.ک :مقدمه ابنخلدون ،ج ،1صص327-323و982؛ شــرح نهج
البالغه ،ج ،1ص3؛ تشیع و تصوف ،ص.109
 .5تذکرۀاالولیاء ،صص31و.420
 .6شکوی الغریب ،ص.48

 .7کشف المحجوب ،صص.93-84

نقاط اشتراک

 )1معیت ولی با خدا

از اين موضوع ،معمو ً
ال براســاس نص قرآن ،به
معيــت با حق تعبير ميشــود و بر اين اســاس،
امام چنان با خدا یگانگی دارد كه دشــمنی با او،
دشمنی با خدا و دوســتى با وی ،دوستى با خدا
به شمار مىآيد .از امام صادق(ع) نقل شده است
كه فرمود« :عيب گيرنــده بر اميرالمؤمنين(ع) در
چيزى از احكامش ،مانند عيب گيرنده اســت بر
خداى عزوجل و بر رسولش(ص) ،و رد كننده او
در امرى كوچك يا بزرگ در حد شــرك به خدا
9
است».
مولــوی در مثنوى معنوي خود فرقى میان مفهوم
واليت و معيت با خدا قائل نیستو در این باره،
از آيات و روايات نيز سود مىجويد:
 .8تذکرۀاالولیاء ،ص.12
 .9اصول کافی ،ج ،1ص.281
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خلفاى چهارگانه اهلسنت از جمله اميرالمؤمنين
علــى(ع) ،بابى به نام «فى ذكــر ائمتهم من اهل
البيــت» مىآورد و با ايراد اين نكته مهم كه «اهل
بيــت پيغامبر ،عــم ،آنان كى بــه طهارت اصلى
مخصوصند ،هر يكى را اندرين معانى قدمى تمام
اســت و جمله ،قدوه اين طايفه بودهاند خاص و
عام ايشان» به بيان «طرفی از روزگار گروهى از
ايشان» مىپردازد و درباره اميرالمؤمنين على(ع)
و پنــج تن ديگر از ائمه اهلبيــت(ع) توصيفاتى
مىآورد كه در كمتر كتابى از عرفای اسالمى آمده
است .وى درباره اميرالمؤمنين على(ع) مىنويسد:
«منهم عم زاده مصطفى و غريق بحر بال و حريق
نار وال و مقتداى اوليا و اصفيا ،ابوالحسن على بن
ابىطالب ،كرم اهلل وجهه» و درباره امام حسن(ع)
مىنويســد« :منهم جگربند مصطفى و ريحان دل
مرتضــى و قرهالعين زهرا ،ابومحمد الحســن بن
علــى ،كرم اهلل وجهه» و درباره امام حســين(ع)
مىنويسد« :منهم و نيز شمعآل محمد و از جمله
عاليق مجرد ،سيد زمانه خود ،ابوعبداهلل الحسين
بــن على بن ابىطالب ،رضى اهلل عنهما» ودرباره
امام سجاد(ع) مىنويسد« :منهم و نيز وارث نبوت
و چراغ امت ،ســيد مظلوم و امــام محروم ،زين
العباد و شــمع االوتاد ،ابوالحسن على بن الحسين
بــن على بن ابى طالب ،رضى اهلل عنهم» و درباره
امام باقر(ع) مىنويسد« :منهم و نيز حجت بر اهل
معاملت و برهان ارباب مشاهدت ،امام اوالد نبى
و گزيده نســل على ،ابوجعفر محمد بن على بن
الحســين بن على بن ابيطالب ،كرم اهلل وجهه و
رضى عنهم» و ســرانجام درباره امام صادق(ع)
مىنويسد« :منهم و نيز سيف سنت و جمال طريقت
و معبر معرفت و مزين صفــوت ،ابومحمد جعفر
بن محمد بن على بن الحســين بن على الصادق،
7
رضوان اهلل عليهم اجمعين».

عطار نيشــابورى نيز در تذكرۀاالولياء نسبت به
اهلبيت(ع) محبت نشــان مىدهد و تا آنجا پيش
مــىرود كه اين تذكره را به ســبب تبرك با ذكر
امام صادق(ع) آغاز مىكند و درباره آن امام ،اين
اوصاف را مىآورد« :آن سلطان ملت مصطفوى،
آن برهان حجت نبوى ،آن عالم صديق ،آن عالم
تحقيق ،آن ميوه دل اوليا ،آن گوشــه جگر انبيا،
آن ناقل على ،آن وارث نبى ،آن عارف عاشــق،
8
ابومحمد جعفر صادق ،رضى اهلل عنه».
در مقاله حاضر ســعی بر آن اســت دیدگاههای
مولوی دربار ه والیت با دیدگاههای شــیعه امامیه
در این باره ســنجیده و نقاط اشــتراک و افتراق
آنها روشن شــود .در این مقاله دیدگاههای شیعه
امامیه عمدت ًا بر پایه نهج البالغه و اصول کافی ،و
دیدگاههای مولوی عموم ًا بر پایه مثنوی معنوي،
طی دو بخش ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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چون بدادى دست خود در دست پير
پير حكمت ،كو عليم است و خبير
نبى وقت خويش است اى مريد
كو ّ
تا ازو نور نبى آيد پديد
در حديبيّه شدى حاضر بدين
وآن صحابهی بيعتى را هم قرين
مبشر آمدى
پس ز َده يار ّ
زر دهدهى خالص شدى
همچو ّ
تا معيت راست آيد زآنك مرد
با كسى جفت است كو را دوست كرد
اين جهان و آن جهان با او بود
14
وين حديث احمد خوشخو بود
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آن كه جان بخشد ،اگر بكشد رواست
10
نايب است و دست او دست خداست
كاملى گر خاك گيرد زر شود
ناقص ار زر برد خاکستر شود
دست ناقص دست شيطان است و ديو
11
زآن كه اندر دام تكليف است و ريو
مطلق آن آواز ،خود از شه بود
گرچه از حلقوم عبداهلل بود
گفته او را :من زبان و چشم تو
من حواس و من رضا و خشم تو
رو كه بى يسمع و بى يبصر تویى
ِسر تویى چه جاى صاحبسر تویى
چون شدى َمن كان ِهلل از َولَه
12
من تو را باشم كه كان اهلل له
دست او را حق ،چو دست خويش خواند
تا يد اهلل فوق ايديهـم براند
دست حق ميراندش ،زندهش كند
13
زنده چه بود؟ جان پايندهش كند
مهمترين ابيات مثنوى معنوي راجع به این مقوله،
ابيات زير است كه طی آنها بيعت ولويه و پيوند آن
با واليت محمديه(ص) مورد تأکید قرار میگیرد:
دست را مسپار جز در دست پــير
حق شدهست آن دست او را دستگير
پير عقلت ،كودكى خو كرده است
از جوار نفس كاندر پرده است
عقل كامل را قرين كن با خرد
تا كه باز آيد خرد زآن خوى بد
چون كه دست خود به دست او نهى
پس ز دست آكالن بيرون جهى
دست تو از اهل آن بيعت شود
كه يد ّ
الل فوق ايديهم بود

در نهج البالغه آمده اســت« :همنشين دنيايند با
تنها و جانهايشان آويزان است از مأل اعلى .اينان
خــدا را در زمين او جانشــيناناند و مردم را به
دين او مىخوانند .آه كه چه اندازه آرزومند ديدار
15
آنانم».
عرفا از اين معنى به مقام جمعالجمع تعبير کردهاند
و مولوی درباره آن میگوید:
ّ
ظل او اندر زمين چون كوه قاف
16
روح او سيمرغ بس عالى طواف
چاشنىای دان تـو حال خواب را
پيش محمولى حال اوليا
اوليا اصحاب كهفند اى عنود
در قيام و در تق ّلب ،هم رقود
مىكشدشان بىتكلف در فعال
بىخبر ذات اليمين ،ذات الشمال
چيست آن ذات اليمين؟ فعل حسن
17
چيست آن ذات الشمال؟ اشغال تـن
مىرود اين هردو كار از اوليا

 .10مثنوی معنوي ،د ،1ب.226
 .11همان ،د ،1ب.1611-1609
 .12همان ،د ،1ب.1939-1936
 .13همان ،د ،1ب2973و.2974

 .14همان ،د ،5ب.746-736
 .15نهج البالغه ،حكمت .146
 .16مثنوی معنوي ،د ،1ب.2963
 .17همان ،د ،1ب.3179-3176

 )2همراهی ولی با خدا در عین همراهی با خلق

بىخبر زين هردو ،ايشان چون صدا
گر صدايت بشنواند خير و شر
18
ذات ُكه باشد ِز هردو بىخبر

 )3حضور همیشگی ولی در طول تاریخ

 .18همان ،د ،4ب.838-836
 .19تاریخ شیعه و فرقههای اسالمی تا قرن چهارم ،ص.122
 .20اصول کافی ،ج ،1ص.252
 .21همان ،ج ،1ص.253
 .22نهج البالغه ،خطبه .1
 .23همان ،حكمت .147
 .24صحيفه سجاديه ،د ،47ش.60

 )4توالی والیت اولیا

اين مورد از تعبیر «امامان عليهم السالم يكى پس
از ديگرى به هميــن گونه بودند» در روايت امام
صادق(ع) که تحــت عنوان بعدی خواهد آمد ،به
دست مىآيد .مولوی در این باره میگوید:
پس به هر دورى ،وليى قائم است
28
تا قيامت ،آزمايش دائم است
ولــى قائم در این بيت ،به معناى قطب اســت و
مولــوی اعتقاد دارد كه در هــر دوره ،يك قطب
از اقطــاب اوليا کار رهبــری مؤمنان را بر عهده
میگیرد و اين امر ،تا قيامت ادامه مىيابد.
 )5واسطگی اولیا برای فيض و شناخت خدا

يعنــى خدا از طریق امام بــه خلق فيض معنوى
و مادى مىرســاند و خلق هم از طریق امام ،به
شناخت خدا نائل ميشوند .در نهج البالغه آمده
اســت« :ما خاصگان و ياران و گنجوران نبوت
و درهاى رســالتيم؛ به خانهها جز از درهاى آن
نتوان در شــد و آن كه جز از در ،به خانه درآمد،
به دزدى سمر شــد» 29.همچنين امام صادق(ع)
مىفرمايد« :اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه دروازه
 .25مثنوی معنوي ،د ،2ب815و.816
 .26همان ،د ،2ب3708و.3709
 .27همان ،د ،2ب3706و.3707
 .28همان ،د ،2ب.815
 .29نهج البالغه ،خطبه .154
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اين نكته از معتقدات جدى اماميه درباره مســئله
امامت اســت ،چنانكه عالمه مجلسى مىنويسد:
«هرگــز زمانى از امام خالى نبوده و نخواهد بود،
از مبــدأ آفرينش تا روز قيامــت ،خواه ظاهر و
خواه پوشــيده» 19.خود اهلبيت(ع) به اين نكته
تصريحــات فراوانى دارند ،چنانكــه در اصول
كافى دو بــاب تحت عناوين «ان االرض التخلو
من حجــه» 20و «انه لو لم یبــق فی االرض اال
رجالن لکان احدهما الحجه» 21،در اين باره آمده
اســت .در اينجا به نقل عباراتى از نهج البالغه و
صحيفه ســجاديه در اين باره بسنده ميشود .در
نهج البالغه آمده اســت« :هيــچگاه نبود كه خدا
آفريدگان را بىپيامبر بدارد يا كتابى در دسترس
آنان نگذارد يا حجتى بر آنان نگمارد يا از نشان
دادن راه راست دريغ دارد» 22و «بلى ،زمين تهى
نماند از كسى كه حجت بر پاى خداست يا پايدار
و شــناخته و يا ترسان و پنهان از ديدههاست ،تا
حجت خدا باطل نشود و نشــانههايش از ميان
نرود» 23.همچنین در صحیفه سجادیه آمده است:
«بارخدايا تو همواره دينت را با امامي پشتيباني
كردهاي ،و او را نشــانهاي براى بندگان خويش و
24
چراغ فروزاني در شهرها ،برگماشتي».
اما ابیات مولوی در این باره از این قرار است:
پس به هر دورى ،وليى قائم است
تا قيامت ،آزمايش دائم است

هركه را خوى نكو باشد ،بـرست
25
هركسى كو شيشهدل باشد ،شكست
قول «إ ِْن ِم ْن أُ َّمه» را ياد گير
تا به إِال و َخالفيها نَذير
گفت :خود خالى نبودهست امتى
26
از خليفه حق و صاحب همتى
مرغ جانها را در اين آخــرزمـان
نيستشان از همدگر ،يك دم امان
هم سليمان هست اندر دور ما
27
كه دهد صلح و نماند جور ما
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صاحب الزمان(عج) باشــد و ريشههاى آن نيز در
روايات اهلبيت(ع) موجود اســت .جهت اطالع،
به ایــن روایت مکرر از نهج البالغــه ارجاع داده
میشــود« :لم يخل سبحانه خلقه من نبى مرسل او
35
كتاب منزل او حجة الزمة او محجة قائمة».
مولوی نیز به وجود اين هردو دسته از اوليا تصريح
دارد ،چنانكه درباره ولى قائم يا قطب مىگوید:
مهدى و هادى وي است اى راه جو
36
هم نهان و هم نشسـته پيش رو
و درباره اوليا به طور كلى مىگوید:
صد هزاران پادشاهان نهان
سرفرازانند زآن سوى جهان
نامشان از رشك حق پنهان بماند
37
هر گدايى نامشان را برنخواند
اوليا ،اطفال حقند اى پسر
غايبى و حاضرى بس باخبر
غايبى ،منديش از نقصانشان
كو كشد كين از براى جانشان
گفت :اطفال منند اين اوليا
در غريبى ،فرد از كار و كيا
از براى امتحان خوار و يتيم
38
ليك اندر سر منم يار و نديم

خدا بود كه جز از طريق او نتوان بدان راه گشود و
راه خدا بود كه هالك شد ،هركه جز آن را پيمود و
امامان عليهم السالم يكى پس از ديگرى به همين
گونه بودند؛ خدا آنان را اركان زمين قرار داد تا به
ایشــان قرار گيرد و حجت رسای خویش نمود بر
کسانی که روی زمین و زیر خاکند» 30.ابیات صریح
مولوی در این باره از این قرار است:
اى برادر در تو حكمت جاريهست
آن ز ابدال است و بر تو ،عاريهست
گرچه در خود ،خانه نورى يافتهست
31
آن ز همسايه منور تافتهست
پس فقير آن است كو بىواسطهست
شعلهها را با وجودش رابطهست
پس دل عالم وي است ،ايرا كه تن
مىرسد از واسطه اين دل به فن
دل نباشد ،تن چه داند گفتگو؟
32
دل نجويد ،تن چه داند جستجو؟
ناطق كامل ،چــو خوانپاشـى بود
خوانش پر هرگونه آشى بود
كه نماند هيچ مهمان بىنوا
هركسى یايبد غذاى خود جدا
همچو قرآن كه به معنى هفتتوست
33
 )7روح القدس اولیا
خاص را و عام را ،مطعم دروست
ذوق پنهان ،نقش جان ،چون سفرهايست
در روايات پرشمار بر اين نكته تأکید شده است .از
34
جمله امام باقر(ع) خطاب به جابر جعفى مىفرمايد:
نان بىسفره ،ولى را بهرهايست
«همانا در انبیا و اوصیا ،پنج روح وجود دارد :روح
 )6والیت آشکار و نهان
اماميه براســاس اعتقاد خود به خالى نماندن زمين القدس ،روح ايمان ،روح حيات ،روح قوه و روح
از امام ،معتقدند كه اگر در زمانى خاص ،امام ظاهر شــهوت» ،آنگاه مىفرمايد« :اى جابر! به وسيله
يا ناطق در زمين نباشــد ،الجرم امامى مستور يا روح القدس آنچه را كه تحت عرش و تحت فرش
صامت وجود دارد .اين اعتقاد ميتواند مبنای غيبت است ،مىشناسند» ،ســپس مىفرمايد« :اى جابر!
اين چهار تا روحهايى هستند كه پيشامدها به آنها
 .30اصول کافی ،ج ،1ص.281
 .31مثنوی معنوي ،د ،1ب3255و.3256
 .32همان ،د ،2ب.837-835
 .33همان ،د ،3ب.1897-1895
 .34همان ،د ،3ب2543و.2544

 .35نهج البالغه ،حكمت .1
 .36مثنوی معنوي ،د ،2ب.818
 .37همان ،د ،1ب2514و.2515
 .38همان ،د ،3ب.82-79

 )8ازلیت روح ولی

امام صادق(ع) در اين باره مىفرمايد« :خدا امام
را برگزيــد و در عالم ذر كــه او را آفريد و در
ميان مردم كه وی را ســاخت ،زيــر نظر الهی به
رشته وجودش كشيد و پرداخت ،چونان سايهاى،
پیش از آفرینش جانداری ،از سمت راست عرش
خود ،پیچیده بــدان حکمت که در علم غیب نزد
اوســت؛ با علم غیب خویش او را اختیار و برای
 .39اصول کافی ،ج ،2صص16و.17
 .40مثنوی معنوي ،د ،2ب.3332-3326
 .41همان ،د ،4ب409و.410

 )9عدم شرط سن و سال در والیت

جوانــىِ اميرالمؤمنين على(ع) از دســتاويزهايى
بود كــه عدهاى چون ابوعبيده جــراح براى نفى
44
اســتحقاق خالفت او ،به آن تمسك مىجستند،
اما در برداشــت شيعی از مسئله امامت و واليت،
شرط سن و ســال مطرح نيســت .فردى به نام
خيرانى از پدرش روايت كرده است كه گفت :نزد
امام رضا(ع) در خراســان ايستاده بودم كه كسى
به او عرض كرد :اگر پيشــامدى (منظور رحلت
آن امام اســت) رخ دهد ،به كه روى آوريم؟ آن
امام فرمود« :الــى ابیجعفر ابنى» .آن فرد گويى
ابیجعفر ،یعنی امام جواد(ع) را خردســال شمرد
و امام رضا(ع) در ادامــه فرمود« :همانا خداوند
تبارك و تعالى عيسى بن مريم را به عنوان رسول
و نبى و صاحب شريعت برانگيخت ،در حالى كه
سن او كمتر از سن ابوجعفر بود» 45.ابیات مولوی
در این باره از این قرار است:
كردهام بخت جوان را نام ،پير
46
كو ز حق پير است ،نز ايام پير
شيخ كى بود پير ،يعنى موسپيد
 .42اصول کافی ،ج ،1صص291و.292
 .43مثنوی معنوي ،د ،2ب.171-168
 .44ر.ک :امام شناسی ،ج ،1ص.50
 .45اصول کافی ،ج ،2صص222و.223
 .46مثنوی معنوي ،د ،1ب.3940
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مىرســد ،مگر روح القدس كه در پى لهو و لعب
39
نيست».
مولوی هم به وجود روحــى جداگانه براى اوليا
قائل است و آنان را به جهت داشتن اين روح ،از
ديگران برتر مىداند:
جان نباشد جز خبر در آزمون
هركه را افزون خبر ،جانش فزون
جان ما از جان حيوان بيشتر
از چه؟ زآنرو كه فزون دارد خبر
پس فزون از جان ما ،جان ملك
كه منزه شد ز حس مشترك
وز ملك ،جان خداوندان دل
باشد افزون ،تو تحير را بهل
زآن سبب آدم بود مسجودشان
جان او افزونتر است از بودشان
ورنه بهتر را سجود دونترى
امر كردن هيچ نبود درخورى
كى پسندد عدل و لطف كردگار
40
كه گلى سجده كند در پيش خار
غير فهم و جان كه در گاو و خر است
آدمى را عقل و جان ديگر است
باز غير عقل و جان آدمى
41
هست جانى در ولى آندمى

پاکــیاش وی را انتخاب نمود» 42.مولوی در این
باره میگوید:
او چنين پيريست كش آغاز نيست
با چنين ُدر يتيم ،انباز نيست
پير ايشانند كاين عالم نبود
جان ايشان بود در درياى جود
پيش از اين تن ،عمرها بـگذاشتند
پيشتر از كشت ،بر برداشتند
پيشتر از نقش ،جان پذرفتهاند
43
پيشتر از بحر درها سفتهاند

56

معنى اين مو ،بدان اى بىاميد
هست آن موى سيه ،هستى او
تا ز هستياش نماند تاى مو
چون كه هستياش نماند ،پير اوست
گر سيهمو باشد او يا خود دوموست
هست آن موى سيه ،وصف بشر
نيست آن مو ،موى ريش و موى سر
عيسى اندر مهد بردارد نفير
كه جوان ناگشته ،ما شيخيم و پير
گر رهيد از بغض اوصاف بشر
شيخ نبود ،كهل باشد اى پسر
چون يكى موى سيه كان وصف ماست
نيست بر وى شيخ و مقبول خداست
چون بود مويش سپيد ،او با خود است
او نه پير است و نه خاص ايزد است
ور سر مويى ز وصفش باقي است
47
او نه از عرش است ،او آفاقي است
 )10خداوند و محافظت از اولیا
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اميرالمؤمنين على(ع) درباره حفظ خود از سوى
خدا مىفرمايد« :مرا پوششــى استوار است كه از
جانب كردگار اســت؛ چون عمرم سر آيد از هم
گشــايد و مرا تســليم مرگ نمايد؛ آنگاه نه تير
روى برتابد و نه زخم بهبود يابد» 48.امام باقر(ع)
نيز درباره حفظ بندگان خاص خدا از ســوى او
مىفرمايد« :خدا خاصگانــى دارد كه آنها را در
بال نگذارد؛ پس در سالمتشان زنده نگاه مىدارد
و در سالمتشــان روزى مىدهد و در سالمتشان
مىمیرانــد و در سالمتشــان برمىانگيــزد و در
49
سالمتشان به بهشت مىبرد».
از نظر مولوی ،گاه ممكن اســت بر جســم اوليا
ضررى وارد شــود ،اما روح ازلــى و ابدى آنان
 .47همان ،د ،3ب.1798-1790
 .48نهج البالغه ،خطبه .6
 .49اصول کافی ،ج ،4ص.203

هرگز زيانى نمىبيند؛ زيرا خدا حافظ آن است:
روح همچون صالح و تن ناقه است
روح اندر وصل و تن در فاقه است
روح صالح ،قابل آفات نيست
زخم بر ناقه بود ،بر ذات نيست
كس نيابد بر دل ايشان ظفر
بر صدف آمد ضرر ،نى بر گهر
روح صالح ،قابل آزار نيست
50
نور يزدان ،سغبه كفار نيست
انبيا با دشمنان برمىتنند
رب س ّلم مىزنند
پس مالئك ّ
كاين چراغى را كه هست او نور كار
51
از پف و دمهاى دزدان دور دار
عارفان زآنند دايم آمنون
كه گذر كردند از درياى خون
امنشان از عين خوف آمد پديد
الجرم ،باشند هر دم در مزيد
امن ديدى ،گشته در خوفى خفى
52
خوف بين هم در اميدى اى صفى
 )11مستجاب الدعوه بودن اولیا

يعنى دعايشــان از ســوى خدا برآورده ميشود.
خواجه نصيرالدين طوســى از جمله داليل اثبات
امامت اميرالمؤمنين على(ع) را ،اســتجابت دعاى
آن امام مىداند 53.درباره استجابت دعاى آن امام
آمده است« :قومى به على(ع) از كمى باران شكوه
آوردند ،پس طلب باران كرد و فورا ً سيراب شدند،
تا جايى كه از زيادى باران به او شــكوه كردند،
پس برايشــان دعا كرد ،تا باران بند آمد» 54.اما
استدالل مولوی در این باره از این قرار است:
كان دعاى شيخ ،نه چون هر دعاست
 .50مثنوی معنوي ،د ،1ب.2518-2515
 .51همان ،د ،4ب27و.28
 .52همان ،د ،6ب.66-64
 .53کشف المراد ،ص.284
 .54همان ،صص284و ،285پاورقى مصحح.

فانى است و ِ
گفت او ،گفت خداست
چون خدا از خود سؤال و كد كند
55
پس دعاى خويش را چـون رد كند؟

 )12راهیابی ولی به نور خود

امــام نيازى به تقليد از ديگــران ندارد ،بلكه نور
واليت او ،همه مســائل را برايش روشن مىكند.
عمار ســاباطى مىگويد :به امام صادق (ع) گفتم:
وقتى حكم میكنيد ،به چه حكم مىكنيد؟ فرمود:
«به حکم خــدا و حکم داوود ،و چون چیزی که
نزد ما نیست ،از ما پنهان ماند ،روح القدس آن را
به ما میرساند» 56.مولوی در این باره میگوید:
اين دليل و راه ،رهرو را بود
كو به هر دم ،در بيابان گم شود
واصالن را نيست جز چشم و چراغ
از دليل و راهشان باشد فراغ
گر دليلى گفت آن مرد وصال
57
گفت ،بهر فهم اصحاب جدال
به اين معنى كه شناخت او و پيروى از وى ،همان
و رسيدن به حقيقت همان .ابوبصير نقل مىكند كه
امام باقر(ع) به او فرمود« :آيا امامت را شناختى؟»
او در پاســخ مىگويد :آرى به خدا ،پيش از آنكه
از كوفه خارج شــوم ،امامفرمــود« :همين تو را
كافى است» 58.مولوی در این باره نیز ابیاتی دارد:
بر نويس احوال پير راه دان
59
پير را بگزين و عين راه دان
يا على از جمله طاعات راه
60
برگزين تو سايه بنده اله
من نجويم زين سپس راه اثير
 .55مثنوی معنوي ،د ،5ب2243و.2244
 .56اصول کافی ،ج ،2ص.248
 .57مثنوی معنوي ،د ،2ب.3314-3312
 .58اصول کافی ،ج ،1ص.262
 .59مثنوی معنوي ،د ،1ب.2938
 .60همان ،د ،1ب.2966

 )14هدایت خلق به واسطه ولی

«و َج َع ْل َنا ُه ْم
اين موضوع مســتفاد از آيه قرآنــى َ
ون بِ َأ ْم ِرنَا»؛« 62و آنان را پيشوايانى قرار
َأئِ َّم ًة َي ْه ُد َ
داديم كه به فرمان ما هدايت مىكردند» است .امام
صادق(ع) در توضيح اين آيه مىفرمايد« :هر امام
63
هدايتگر قرنى است كه در آن به سر مىبرد».
مهدى و هادى وى است اى راه جو
64
هم نهان و هم نشسته ،پيش رو
ديو ،الحاح غوايت مىكند
65
شيخ ،الحاح هدايت مىكند
 )15صفابخش روح خلق از سوی ولی

چنانكه امام باقر(ع) مىفرمايد« :هیچ بندهاى ما
را دوست نداشت و به ما روى نياورد ،مگر اینكه
خدا دلش را پاك كرد» 66.همچنین دیدگاه مولوی
در این باره از این قرار است:
نفس چون با شيخ بيند گام تو
67
از بن دندان شود ،او رام تو
خود غرض زين آب ،جان اولياست
68
كو غسول تيرگيهاى شماست
واسطه حمام بايد مر ترا
تا ز آتش خوش كنى تو طبع را
چون نتانى شد در آتش چون خليل
69
گشت حمامت رسول بت دليل
 )16ولی ،نوادهنده وحدت

اميرالمؤمنيــن على(ع) در اين بــاره مىفرمايد:
«پيشــواى قوم بايد با مردم خود به راستى سخن
 .61همان ،د ،6ب.4124
 .62انبياء.73 ،
 .63اصول کافی ،ج ،2ص.27
 .64مثنوی معنوي ،د ،2ب.818
 .65همان ،د ،4ب.3589
 .66اصول کافی ،ج ،2ص.276
 .67مثنوی معنوي ،د ،3ب.2545
 .68همان ،د ،5ب.221
 .69همان ،د ،5ب230و.231
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 )13عينیت ولی با راه

پير جويم ،پير جويم ،پير ،پير

61

58
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راند ،و پراكندگى را به جمعيت كشاند ،و ذهن خود جان فرعونان بماند اندر ضالل
را آماده پذيرفتن گردانــد» 70.مولوی در این باره پس ز دفع اين جهان و آن جهان
ماندهاند اين بيرهان بى اين و آن
میگوید:
سر كشى از بندگان ذوالجالل
از حديث شيخ ،جمعيت رسد
دان كه دارند از وجود تو مالل
تفرقه آرد دم اهل حسد
كهربا دارند چون پيدا كنند
چون سليمان كز سوى حضرت بتاخت
گاه ،هستى تو را شيدا كنند
كو زبان جمله مرغان را شناخت
كهرباى خويش چون پنهان كنند
در زمان عدلش ،آهو با پلنگ
75
انس بگرفت و برون آمد ز چنگ
زود تسليم تو را طغيان كنند
شد كبوتر ايمن از چنگال باز
عيبها از رد پيران ،عيب شد
76
گوسفند از گرگ ،ناورد احتراز
غيبها ،از رشك پيران غيب شد
او ميانجى شد ميان دشمنان
در قبول آرند شاهان ،نيك و بد
77
71
چون قبول آرند ،نبود بيش رد
اتحادى شد ميان پرزنان
مرغ جانها را چنان يكدل كند
 )18شناخته شدن مردم به واسطه ولی خود
كز صفاشان بىغش و بىغل كند
اين نكته برداشــتى است از آيه قرآنى « َي ْو َم ن َْد ُعوا
ُ
78
ُك َّل أن ٍ
مشفقان گردند همچون والده
َــاس بِ ِإ َما ِم ِه ْم» «[ياد كن] روزى را كه هر
مسلمون را گفت :نفس واحده
گروهى را با پيشوايشــان فرامىخوانيم» كه امام
نفس واحد از رسول حق شدند
صــادق(ع) در توضيح آن مىفرمايد« :امامشــان
72
كه در ميانشان اســت و ایشان قائم اهل زمانشان
ورنه هريك ،دشمنى مطلق بدند
79
است» .مولوی در این باره میگوید:
 )17ولی ،واسطه ثواب و عقاب خدا
روايات بســيارى از اهلبيــت(ع) با اين مضمون گر تو نشناسى كسى را از ظالم
80
«على قســيم الجنه و النار»؛ 73یعنی بنگر او را ،كوش سازيدهست امام
آمده اســت:
ٌ
على تقســيم كننده بهشت و جهنم است .خود امام  )19قابلیت فهم زبان س ّر ولی
على(ع) در اين باره مىفرمايد« :ياور و دوست ما ،امام صــادق(ع) در اين بــاره مىفرمايد« :همانا
اميد رحمت مىبرد ،و دشمن و كينهجوى ما ،انتظار سخن ما دشوار و دشوارنماست كه مگر سينههاى
قهر و سطوت میکشد» 74.در ابیات زیر از مولوی روشن يا دلهاى پاک يا سرشتهاى نيكو تحمل آن
نیز ،واســطگی اولیا در پرورش جان مردم مورد را ندارد» 81.مولوی میگوید:
تأکید قرار گفته است؛ یعنی رد و قبول آن موجب اصطالحاتى است مر ابدال را
رد و قبول کلی خواهد بود:
پس ز دفع خاطر اهل كمال
 .75مثنوی معنوي ،د ،1ب.2493-2489
 .70نهج البالغه ،خطبه .108
 .71مثنوی معنوي ،د ،2ب.3703-3699
 .72همان ،د ،2ب.3712-3710
 .73ر.ک :امام شناسی ،ج ،1ص.148
 .74نهج البالغه ،خطبه .10

 .76همان ،د ،2ب.3351
 .77همان ،د ،4ب.756
 .78اسراء.71 ،
 .79اصول کافی ،ج ،2ص.204
 .80مثنوی معنوي ،د ،4ب.1640
 .81اصول کافی ،ج ،2ص.255

كه نباشد زآن خبر ،اقوال را

82

 )20ضرورت شناخت ولی از سوی مردم

 .82مثنوی معنوي ،د ،1ب.3409
 .83اصول کافی ،ج ،1ص.256
 .84کشف المراد ،ص.221
 .85همان ،صص389و.390

 .86مثنوی معنوي ،د ،1ب.264
 .87همان ،د ،2ب.2457-2450

59

بررسی تطبیقی آموزه والیت در تشیع و تصوف

در میان روايات شــيعى نمونههایی يافت ميشود
كه مردم را به شــناختن امام خود و پيروى از او
ترغيب و تشــويق کردهاند ،چنانكه امام باقر(ع)
مىفرمايد« :خداى را عزوجل بشناســد و او را
بپرستد ،كســى كه خدا را و امام از ما اهلبيت را
شــناخت و آن كه خداى عزوجل را و امام از ما
اهلبيت را نشناســد ،همانا به شناخت و پرستش
جــز خدا پرداخت و اين به خدا ســوگند ،او را
83
گمراه خواهد ساخت».
خواجه نصيرالدين طوسى در بيان لطف بودن امام،
مىنويســد« :و غيبته منا»؛ 84یعنی اگر لطف خدا
درباره امام احساس نشــود ،نقص از كسى است
كه اين لطف را احســاس نمىكند .عالمه حلى در
شرح اين عبارت ،مطالبى دارد كه ترجمه آنها از
اين قرار است« :لطف امامت با امورى چند تمام
ميشود كه از آن جمله است آنچه بر خداى تعالى
واجب اســت و آن خلق امام و قدرت دادن به او
براى تصرف و علم و نص بر وى با ذكر نامش و
نصب او ميباشد و اينها را خداى تعالى انجام داده
است .و نيز از آن جمله است آنچه بر امام واجب
است و آن تحمل امامت و قبول آن مىباشد و اين
را نيز امام انجام داده است و باز از آن جمله است
آنچه بر مردم واجب است و آن مساعدت امام و
يارى و قبول اوامر و فرمانبردارى از دســتور او
ميباشــد و اين را مردم انجام نمىدهند ،پس منع
لطف كامل از سوى آنان است ،نه از سوى خداى
85
تعالى و نه از سوى امام».
مولوی عقیده دارد كه شناخت اوليا مشكل است و
از همين جهت بيشتر مردم گمراه مىشوند:

جمله عالم زين سبب گمراه شد
86
كم كسى زابدال حق آگاه شد
آن كه گويند اوليا در ُكه بوند
تا ز چشم مردمان پنهان شوند
پيش خلق ،ايشان فراز صد ُكهانـد
گام خود بر چرخ هفتم مىنهند
پس چرا پنهان شود ُكهجو بود
كو ز صد دريا و ُكه ،زآنسو بود
حاجتش نبود به سوى ُكه گريخت
كز پىاش ،كره فلك صد نعل ريخت
چرخ گرديد و نديد او گرد جان
ت جامه بپوشيد آسمان
تعزي 
گر به ظاهر آن پرى پنهان بود
آدمى ،پنهانتر از پريان بود
نزد عاقل زآن پرى كه مضمر است
آدمى صد بار ،خـود پنهانتر است
آدمى نزديك عاقل چون خفىست
87
چون بود آدم ،كه در غيب او صفىست
پيش ظاهربين چه قلب و چه سره
او چه داند چيست اندر قوصره
زر سيه كرده به دود
اى بسا ّ
تا رهد از دست هر دزدى حسود
اى بسا مس زراندود به زر
تا فروشد آن به عقل مختصر
ما كه باطنبين جمله كشوريم
دل ببينيم و به ظاهر ننگريم
قاضيانى كه به ظاهر مىتنند
حكم ،بر اشكال ظاهر مىكنند
چون شهادت گفت و ايمانى نبود
حكم او مؤمن كنند اين قوم زود
بس منافق اندر اين ظاهر گريخت
خون صد مؤمن به پنهانى بريخت
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جهد كن تا پير عقل و دين شوى
88
تا چو عقل كل تو باطنبين شوى
در عين حال ،او معتقد است كه اوليا پنهان نيستند،
بلكه آشكارند و چون خورشيد به همه جا مىتابند
و اينكه ديده نميشوند ،از قصور مردم است:
اى بسا اصحاب كهف اندر جهان
پهلوى تو ،پيش تو ،هست اين زمان
غار با او يار با او در سرود
89
مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود
راههايى كه وی براى شــناختن اوليا پيشــنهاد
مىكند ،از اين قرار است:
اول؛ فــرد بايد خود را صافى كنــد ،تا بتواند به
ادراك نور آنان نائل آید:
چنبره دي ِد جهان ،ادراك توست
پرده پاكان ،حس ناپاك توست
مدتى حس را بشو زآب عيان
اين چنين دان ،جامهشوى صوفيان
چون شدى تو پاك پرده بركند
90
جان پاكان خويش بر تو مىزند
دوم؛ بايد به كسانى كه ولى شناسند ،رجوع كرد:
در ميان دلقپوشان يك فقير
امتحان كن وآن كه حق است آن بگير
مؤمن كيس مميز كو كه تا
باز داند هيزكان را از فتى
گرنه معيوبات باشد در جهان
91
تاجران باشند جمله ابلهان
سوم؛ انسان بايد پيوسته مراقب باشد تا شايد ولى،
خود به سویش آيد:
ديد و الف خفته مىنايد به كار
جز خيالى نيست ،دست از وى بدار
خوابناكى ليك هم بر راه خسپ

امامت در کتب کالمی شــیعه چنین تعریف شده
اســت« :االمامه خالفه عن النبــوه قائمه مقامها
اال فی تلقی الوحی االلهی بال واســطه»؛ 93یعنی
امامت ،خالفت و جانشــینی نبی اســت و فرقی
که هست ،این اســت که به نبی بدون واسطه بشر
وحی الهی میرســد و به امام با واســطه پیامبر
وحی میرســد .برای رفع شبهه تساوی پیامبران
محدث
و امامــان ،در احادیث شــیعه ،امامــان ّ
خوانده شدهاند« :شــنیدم حضرت ابوالحسن(ع)
میفرمود :ائمه دانشــمندان راستگویان فهمیدگان
محدثاننــد» 94.از نظر شــيعه ،علوم و ادراكات
و ّ
امام از طريق الهامات غيبيه در نفس او به دســت
مىآيــد 95.از آنجا كه ممكن اســت اين اعتقاد با
اعتقاد ديگــرى همچون قطع وحى پس از پيامبر
اســام(ص) در تضاد پنداشته شود ،شيعه در اين
باره ،براى امام نســبت به پيامبر تفاوتهايى قائل
شده است ،از جمله اينكه نه تنها بر دريافت امام
از جهــان غيب به جاى وحى نــام الهام مىنهد،
بلكه معتقد اســت او ً
ال؛ امام ،مانند پيامبر تشريح
كننده احكام نيســت ،بلکه تبيين كننده آن است.
ثاني ًا؛ امام ،مانند پيامبر ،فرشــته وحى را نمىبيند
و تنها صداى او را مىشــنود ،يا مطلب در دلش
القا مىشــود .ثالث ًا؛ امام ،به واسطه پيامبر با جهان
غيب ارتباط مىيابد و پيامبر بىواسطه .در روايتى
به امام صادق(ع) گفته ميشــود :اخبرنى عن علم
عالمكم ،و آن امام مىفرمايد« :وارثه من رســول
اهلل و من على» .راوی مىگويد :ما شنيدهايم كه به

 .88همان ،د ،4ب.2178-2171
 .89همان ،د ،1ب405و.406
 .90همان ،د ،4ب.2386-2384
 .91همان ،د ،2ب.2939-2937

 .92همان ،د ،4ب.3237-3235
 .93باب حادی عشر ،ص.220
 .94اصول کافی ،ج ،2ص.14
 .95امام شناسی ،ج ،1ص.204

 )21اولیا ،مخاطبان مستقيم كالم خداوند

 .96اصول کافی ،ج ،1ص.394
 .97همان ،ج ،2ص.14

 .98مثنوی معنوي ،د ،4ب.1855-1848
 .99همان ،د ،3ب.704
 .100همان ،د ،4ب.2921
 .101همان ،د ،4ب.1416-1414

61

بررسی تطبیقی آموزه والیت در تشیع و تصوف

دلهاى شما الهام و در گوشهايتان القا ميشود .امام
96
اين را نهى نكرده ،مىفرمايد« :یا چنین است».
همچنين در روايتى ديگر وقتی نزد امام صادق(ع)
محدث مىرود ،آن امام مىفرمايد« :انه
سخن از ّ
يســمع الصوت و ال يرى الشخص» .از او پرسيده
ميشود :چگونه مىداند كه آن سخن فرشته است.
مىفرمايد« :انه يعطى السكينة و الوقار حتى يعلم
97
انه كالم ملك».
مولوی به ارتباط اوليا با جهان غيب و خصوصيت
ايشان در دريافت علم از آن جهان ،قائل است و
پروايى نيز ندارد كه نام اين دريافت را وحى حق
بنهد .اين نكتــه را ميتوان از حکایتی در مثنوى
معنوي تحــت عنوان «مژده دادن ابويزيد از زادن
ابوالحســن خرقانى (قدس اهلل روحهما) پيش از
سالها و نشان صورت او و سيرت او يك به يك و
نوشتن تاريخ نويسان آن را جهت رصد» دريافت.
مولوی در اين قسمت مىگوید:
چون رسيد آن وقت و آن تاريخ راست
زاده شد آن شاه و نَرد ملك باخت
از پس آن سالها آمد پديد
بوالحسن ،بعد وفات بايزيد
جمله خوهاى او ز امساك و جود
آن چنان آمد كه آن شه گفته بود
لوح محفوظ است او را پيشوا
ازچه محفوظ است؟ محفوظ از خطا
نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب
وحى حقّ ،
والل اعلم بالصواب
از پى روپوش عامه در بيان
وحى دل گويند آن را ،صوفيان
وحى دل گيرش كه منظرگاه اوست
چون خطا باشد چو دل آگاه اوست
مؤمنا ينظر بنور اهلل شدى

از خطا و سهو ،ايمن آمدى
وحى دل در اين ابيات به معناى الهام اســت ،در
حالى كه وحى حق ،به معنــاى وحى تمام عيار
اســت .مولوی در جاى ديگر به اين نكته چنین
تصريح دارد:
قرب خلق و رزق بر جملهست عام
99
قرب وحى عشق دارند ،اين كرام
در مورد كالم خداوند با حضرت موســى(ع) هم
گاهی از اصطالح وحى دل استفاده كرده است:
گفت موسى را به وحى دل خدا
100
كاى گزيده ،دوست مىدارم تو را
مولوی در جاى ديگر نيز ضمن اشــاره به حديث
معروف «سفينه» و ربط دادن آن با داستان طوفان
نوح و غرق شدن فرزندش ،مىگويد:
كاشكى او آشنا ناموختى
تا طمع در نوح و كشتى دوختى
كاش چو طفل از حيل جاهل بدى
تا چو طفالن ،چنگ در مادر زدى
يا به علم نقل كم بودى ملى
101
علم وحى دل ،ربودى از ولى
او ارتباط اوليا با عالم غيب را در خواب آنان هم
ساری مىداند:
مىببيند خواب جانب وصف حال
كه به بيدارى نبينى بيست سال
در پى تعبير آن ،تو عمرها
مىروى سوى شهان با دها
كه بگو آن خواب را تعبير چيست
فرع گفتن اين چنين سر را ،سگيست
خواب عام است اين و خود ،خواب خواص
باشد اصل اجتبا و اختصاص
پيل بايد تا چو خسپد او ستان
98
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خواب بيند ّ
خطـه هندوستان
خر نبيند هيچ هندستان به خواب
خر ز هندستان نكردهست اغتراب
جان همچون پيل بايد نيك رفت
102
تا به خواب او هند داند رفت ،تفـت
او اين ارتباط را به روح وحى نســبت مىدهد و
مىتوان گفت :اين روح همان روح واليت اســت
كه نزد امامان شيعه به روح القدس شهرت دارد:
زآن مناسب آمدن افعال دست
فهم آيد مر تو را كه عقل هست
روح وحى ،از عقل پنهانتر بود
زآنك او غيب است او ،زآن سر بود
عقل احمد از كسى پنهان نشد
روح وحيش ،مدرك هر جان نشد
روح وحيى را مناسبهاست نيز
در نيابد عقل ،كان آمد عزيز
گه جنون بيند ،گهى حيران شود
زآنك موقوف است تا او ،آن شود
چون مناسبهاى افعال خضر
عقل موسى بود در ديدش كدر
نامناسب مىنمود افعال او
پيش موسى ،چون نبـودش حال او
عقل موسى چون شود در غيببند
103
عقل موشىخود كي است ،اى ارجمند!
وی ســخن اوليا را به جهت برخوردارى آنان از
روح وحى« ،عين صواب» و «ســحر حالل» و
مانند آن مىنامد:
آن كه از حق يابد او وحى و جواب
104
هرچه فرمايد ،بود عين صواب
ماهيان قعر درياى جالل
105
بحرشان آموخته سحر حالل
 .102همان ،د ،4ب.3070-3064
 .103همان ،د ،2ب.3257-3246
 .104همان ،د ،1ب.225
 .105همان ،د ،3ب.3599

شيخ نورانىِ ،ز َره آگه كند
106
با سخن هم نور را همره كند
هركه باشد قوت او ،نور جالل
چون نزايد از لبش سحر حالل؟
هركه چون زنبور وحي استش نفل
107
چون نباشد خانه او پر عسل
از شش و از پنج ،عارف گشت فرد
محترز گشتهست زين شش پنج نرد
رست او از پنج حس و شش جهت
از وراى آن همه كرد آگهت
شد اشاراتش اشارات ازل
108
جاوز االوهام ُط ّرا و اعتزل
اصو ً
ال «نكته» ،يعنى دهان گشودن به بيان مطالب
ظريف و عالى ملكوتى ،را تنها براى ایشان حالل
مىشمارد:
لقمه و نكتهست كامل را حالل
تو نه اى كامل ،مخور مىباش الل
نيست در ضبطت چو بگشادى دهان
109
از پى صافى شود تيره روان
آنك معصوم ره وحى خداست
چون همه صافست ،بگشايد رواست
زآنك ماينطق رسول بالهوى
110
كى هوا زايد ز معصوم خدا
 )22عصمت اوليا

شــيعیان اماميه برخالف غالب اهلســنت ،براى
امامان ،قائل به عصمتــى عين عصمت پيامبرانند
و اين شــرط را ،وصف الزم براى پيروى از آنان
مىشمارند .على(ع) مىفرمايد« :اطاعت تنها براى
خدا و فرستاده او و اولواالمر است و از اين رو به
اطاعــت اولواالمر فرمان داد كه معصيت نمىكنند

 .106همان ،د ،5ب.2484
 .107همان ،د ،6ب4525و.4526
 .108همان ،د ،6ب.4569-4567
 .109همان ،د ،1ب.1621
 .110همان ،د ،6ب.1602-1600

 .111بررسی مســائل کلی امامت ،ص ،103به نقل از :بحار االنوار،
ج ،35ص.200
 .112اصول کافی ،ج ،1ص.272
 .113باب حادی عشر ،ص.222
 .114مثنوی معنوي ،د ،2ب.3337

 .115همان ،د ،2ب.1770-1765
 .116همان ،د ،6ب1534و.1535
 .117همان ،د ،1ب.2882-2880
 .118مولوى نامه ،ج ،1ص.260
 .119مثنوی معنوي ،د ،1ب.2603
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و پاكند و امر به گنــاه نمىكنند» 111.همچنين آن
حضرت مىفرماید« :خدا ما را پاك و معصوم كرد
و گواه بــر آفريدگانش و حجت خود در زمينش
112
قرار داد».
شيعه اماميه معتقد است كه امام بايد معصوم باشد،
وگرنه امر خلق به تسلســل منتهی میشود؛ زيرا
احتياج به وجود امام به خاطر جلوگيرى از ظلم
ظالمان و دادخواهى از ظالمــان براى مظلومان
است و اگر جايز باشد كه امام گناه كند ،او محتاج
113
امام دیگری خواهد بود ،تا وی را راهنمايى كند.
مولوی با وجــود اينكه در بيتى از مثنوى معنوي
مىگويد:
آن كه معصوم آمد و پاك از غلط
114
آن خروس جان وحى آمد فقط
در ابيات بسيارى به عصمت اوليا قائل شده است.
او اوليا را به دو دســته تقسيم مىكند :دستهاى كه
در عشق حق فانى شدهاند و ـ به تعبير خود او ـ
اهل گورستانند و دسته ديگر كه به عشق زندهاند
و اغنيایند .وی براى دســته نخست وسعت عملى
را جايز مىداند ،اما براى دسته دوم جایز نمىداند.
اين وســعت عمل ،ممكن اســت حتى به خطاى
فاحش و خالف شرع علنى نيز بيانجامد و با اين
حال معتقد است كه آنان نبايد مورد اعتراض واقع
شوند:
عاشقان را هر نفس سوزيدنى است
بر ده ويران ،خراج و ُعشر نيست
گر خطا گويد ،ورا خاطى مگو
ور بود پرخون شهيد او را مشو
خون ،شهيدان را ز آب اولىتر است
اين خطا ،از صد ثواب اولىتر است

تو ز سر مستان ،قالووزى مجو
جامه چاكان را چه فرمايى رفو؟
ملت عشق ،از همه دينها جداست
115
عاشقان را ملت و مذهـب ،خداست
شرع بهر زندگان و اغنياسـت
شرع ،بر اصحاب گورستان كجاست؟
آن گروهى كز فقيرى بىسرند
116
صد جهت زآن مردگان ،فانىترند
توجيهــى كه در اين باره مىآورد ،اين اســت كه
چون باطن اين گروه صاف و بىغش اســت ،اين
صافى و بىغشــى ،كدرى و غش ناشــى از آن،
خطاى فاحش و خالف شرع علنى را مىپوشاند:
هرچه گويد مرد عاشق ،بوى عشق
از دهانش مىجهد در كوى عشق
گر بگويد فقه ،فقر آيد همه
بوى فقر آيد از آن خوشدمدمه
ور بگويد كفر ،دارد بـوى دين
117
ور به شك گويد ،شكش گردد يقين
مولوى با توجه به ابيات فوق ،خوبى و بدى اعمال
اوليا را منوط به حســن فاعلــى آنان مىداند .از
نظر او آنچه براى ديگران ممكن است ضرر داشته
باشــد ،براى اوليا بىضرر است؛ زيرا ایشان مبدل
شــدهاند و چون آب ُكر هســتند كه با نجاسات
متنجس نمىشــوند .جاللالديــن همايى 118اين
نظريه را از نظريــات منحصر به فرد وى در باب
عصمــت و رافع اختالف نظر مســلمانان در اين
خصوص مىخواند:
گر ولى زهرى خورد ،نوشى شود
119
ور خورد طالب ،سيههوشى شود
هان و هان ترك حسد كن با شهان

ورنه ابليسى شوى اندر جهان
كو اگر زهرى خورد ،شهدى شود
تو اگر شهدى خورى ،زهرى بود
كو ب َ َدل گشت و ب َ َدل شد كار او
120
لطف گشت و نور شد ،هر نار او
 )23اولیا ،صاحبان کرامت
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یکی از دالیل اثبات امامت نزد شیعه امامیه ،ظهور
معجزه به دســت امام است« :آن حضرت (علی)
ادعای امامت فرمود و معجزه نیز بر دست او ظاهر
شــد ،و هرکس که ادعای امامت کند و معجزه بر
دست وی جاری شــود ،امام است» 121.از جمله
معجزات علی(ع) کنــدن در خیبر ،مکالمه کردن
با اژدها بر منبر کوفه ،برگرداندن قرص آفتاب به
122
جهت ادای نماز در وقت فضیلت و  ...است.
گرچــه عارفان برای اثبات مرتبه والیت به انجام
کرامت تصریح نکردهاند ،ولی فراوانی کرامات در
کتبی مانند تذکرۀ االولیاء عطار بیش از بســامد
آن در منابع شــیعی اســت .مولوی نیز کرامات
پرشــماری به اولیا نســبت میدهد .از جمله با
اشــاره به معجزه حضرت هود(ع) و به تأسی از
او ،داستان شیبان راعی (چوپان) را میآورد .وی
از اهالی دمشــق و از یاران سفیان ثوری یکی از
زهاد قرن ســوم بود که در کوههای لبنان چوپانی
میکرد و به گفته غزالی ،امام شافعی در حضورش
زانو میزد 123.وقتی میخواست برای نماز جمعه
گله را رها کند ،به دور گله خطی میکشــید و در
نتیجه گرگان درون آن خط نمیرفتند و گوسپندان
بیرون نمیآمدند:
هود گرد مؤمنان خطی کشید
نرم میشد باد کآنجا میرسید
هرکه بیرون بود زآن خط جمله را

 .120همان ،د ،2ب.3434-3432
 .121باب حادی عشر ،ص.258
 .122همان.
 .123سیمای انسان در مثنوی مولوی ،ص.338

پاره پاره میگسست اندر هوا
همچنین شیبان راعی میکشید
گرد بر گرد رمه خطی پدید
چون به جمعه میشد او وقت نماز
تا نیارد گرگ آنجا ترکتاز
هیچ گرگی در نرفتی اندر آن
124
گوسفندی هم نگشتی زآن نشان

 )24سليمان صفتان ،تنها شايستگان حكمرانى

در تعریف شــیعه ،امامت فقــط منصب معنوی و
روحانی نیست ،بلکه عالوه بر سیادت و ریاست
معنوی ،رهبری دنیوی را نیز دربر میگیرد« :امامت
عبارت است از ریاست عامه در امور دین و دنیا
از برای یکی از مردم بــه نیابت از پیامبر ،و این
امامت و نصب آن از جانب خدا واجب اســت به
دلیل عقل؛ زیرا آن لطف است ،چون ما قطع داریم
به اینکه اگر بر مردم رئیســی باشــد که ایشان را
راهنمایی کند و مردم فرمانبردار او باشــند و داد
مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم
کــردن باز دارد ،البته نزدیکتر به صالح و دورتر
125
از فساد خواهد بود».
مولوی به اســتناد آيههاى  31الی  35سوره ص،
سلطنت و پادشــاهى بر آدميان و مالكيت اموال
دنيا را زيبنده كســى چون سليمان مىداند كه به
مقام واليت رسيده است:
رب َه ْب لى از سليمان آمدهست
ِّ
كه مده غير مرا ،اين ُملك و دست
تو مكن با غير من اين لطف و جود
اين حسد را ماند ،اما آن نبود
نكته الينبغى مىخوان به جان
ِس ّر من بعدى ز بخل او مدان
بلكه اندر ُملك ،ديد او صد خطر
مو به مو ُملك جهان بُد بيم سر
 .124مثنوی معنوي ،د ،1ب.859-854
 .125باب حادی عشر ،صص215و.216

نقاط افتراق

دربــاره مولوی گفتهاند که نســبش بــه ابوبکر
میرسد 128.این مطلب درست باشد یا نه ،مولوی
راجع به مسئله امامت و والیت ،بر دو نکته تأکید
دارد که مخالف دیدگاه امامیه اســت :یکی اینکه
فرزندی پیامبر(ص) را منحصر به تولد جســمانی
از نســل آن حضرت نمیداند و معتقد است هرکه

شیعه امامیه به استناد احادیث منقول از پیامبر(ص)،
شــمار امامان را به  12نفر محدود میکند 131.از
نظر شیعه ،دیگر مقربان خداوند در مراتبی فروتر
قرار دارنــد و حتی برخالف اهلســنت ،عنوان
امام در تاریخ تشــیع به نــدرت برای دیگران به
کار رفته اســت .این عقیده در دیــدگاه عارفان
نیــز به نوعی نمود یافته اســت ،تا جایی که حد
والیت را گســتردهتر میگیرند و در آثارشان به

 .126مثنوی معنوي ،د ،1ب.2614-263
 .127نهج البالغه ،خطبه .6
 .128ریحانۀ االدب ،ج ،6ص.30

 .129مثنوی معنوي ،د ،6ب.179-174
 .130همان ،د ،2ب.818-816
 .131باب حادی عشر ،ص.267

 )1نفى شرط نسبيت خاص براى ولی

 )2همزمانی چند تن از امامان و اولیا
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بيم َسر با بيم ِسر ،با بيم دين
امتحانى نيست ما را مثل اين
پس سليمان همتى بايد كه او
بگذرد زين صد هزاران رنگ و بو
با چنان ثروت كه او را بود هم
موج آن ملكش ،فرو مىبسـت دم
چون بر او بنشست زين اندوه ،گرد
بر همه شاهان عالم رحم كرد
پس شفاعت كردوگفت :اين ملك را
با كمالى ده كه دادى مر مرا
هركه را بدهى و بكنى آن كرم
او سليمان است و آن كس ،هم منم
او نباشد بعدى ،او باشد معى
126
خود معى چه بود ،منم بى مدعى
تشبيه قدرت و نعمت دنيا به زهر مهلك را مولوى
احتما ً
ال از امام على(ع) برگرفته است .آن حضرت
در نهج البالغه مىفرمايد(« :خالفت همچون) آبى
بدمزه و نادلپذير است و لقمهاى گلوگير .و آن كه
ميوه را نارســيده چيند ،همچون كشاورزى است
كه زمين ديگرى را براى كشت گزيند .اگر بگويم،
گويند خالفت را آزمندانه خواهان اســت و اگر
خاموش باشــم ،گويند از مرگ هراســان است.
127
هرگز! من و از مرگ ترسيدن؟».

در هرجا صفات محمدی داشــته باشد ،فرزند آن
حضرت خواهد بود:
هست اشارات محمد المراد
کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد
صد هزاران آفرین بر جان او
بر قدوم و دور فرزندان او
آن خلیفه زادگان مقبلش
زادهاند از عنصر جان و دلش
گر ز بغداد و هری یا از ری اند
بی مزاج آب و گل نسل وی اند
شاخ گل هرجا که روید هم گل است
خم مل هرجا که جوشد هم مل است
گر ز مغرب برزند خورشید سر
129
عین خورشید است نه چیز دگر
دیگر اینکه هرچند به مهدویت قائل است ،مصداق
آن را در امــام دوازدهم شــیعیان(عج) منحصر
نمیداند:
هركه را خوى نكو باشد ،ب ِ َرست
هركسى كو شيشهدل باشد ،شكست
حى غايب ،آن ولىست
پس امام ّ
خواه از نسل عمر ،خواه از على است
مهدى و هادى وى استاى راه جو
130
هم نهان و هم نشسته پيش رو

حضور همزمــان اولیا تصریح میورزند .این امر،
در نظرگاه مولوی نیز یافت میشود و با اینکه به
وجود قطب واحد در هر زمان معتقد است:
پس به هر دورى ،وليى قائم است
132
تا قيامت ،آزمايش دائم است
اما امکان حضور پرشمار اولیا در یک زمان را هم
نفی نمیکند:
قوم دیگر سخت پنهان میروند
شهره خلقان ظاهر کی شوند
این همه دارند و چشم هیچ کس
برنیفتد بر کیانشان یک نفس
هم کرامتشان هم ایشان در حرم
133
نامشان را نشوند ابدال هم
نتیجهگیری
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سال یازدهم
شماره -42زمستان 1394

 .1تصوف و تشــيع زمانى طوالنى در اجتماعى
واحد كه اجتماع عراقى ـ فارسى است ،روييدند و
بالیدند .شباهت بسیار دیدگاههای عرفای مسلمان
و شیعیان امامیه در باب امامت و والیت ،با عنایت
به اصل تقدم و تأخر ،بیانگر تأثر عرفا از شیعه در
این زمینه است .با این حال ،عرفا درباره پارهای
از مســائل امامت و والیت مانند فراگیری اولیا و
شمار آنان و نسبتشــان با پیامبر(ص) ،از حدود
اعتقادات شیعه فراتر رفتهاند.
 .2ماكس وبر در تقســيم بنــدى رهبرى جامعه،
ســه نحوه رهبرى را در جامعه از يكديگر ممتاز
مىكند :الف) رهبرى سنتى مانند پادشاهى موروثی
یا قبیلهای که بدون توجه به افضلیت و شایستگی
و صرف ًا بر حســب ســنت رایج ،فرد به رهبری
میرسد .ب) رهبرى عقالنى از طريق انتخابات يا
رأى عقالنى قوم که بیشــتر در دوره معاصر رایج
است .ج) رهبرى كاريزماتيك که شخص به دلیل
 .132مثنوی معنوي ،د ،2ب.815
 .133همان ،د ،2ب3106و.3107

شایســتگیهای فردی و موهبی استثنایی خود به
رهبری میرسد 134.در واقع مىتوان به زبان امروز
گفت :غالب اهلسنت طرفدار رهبرى نوع اول و
دوم و در مقابل ،شیعه و برخی از عرفای مسلمان
که مانند مولوی رهبــری دنیوی و دینی مردم را
شایسته ســلیمان صفتان میدانند ،هوادار رهبرى
نوع سوم در جامعه بودهاند.

 .3سنجش ســخنان شــیعه امامیه در باب امامت و
والیت با آرای مولوی ،طی ســه دسته قابل تفکیک
اســت :الف) هردو به منشأ الهی مقام امامت و والیت
اعتقاد دارند .ب) در باب شرط نسبیت ،شمار امامان
و اولیا و مصادیــق آنان ،به ویژه خلفای ســهگانه،
اختالف مواضع بســیار و آشکار اســت .ج) درباره
عصمت و مهدویت ،گرچه در بدو نظر ،تشــابه وجود
دارد ،ولــی نوع تعریف ،رهیافت و پیامدهای مواضع،
متفاوت است.

 .134مراحل اساسی اندیشــه در جامعه شناسی ،صص605و606؛
زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ،ص.311

کتابنامه
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بررسی تطبیقی آموزه والیت در تشیع و تصوف

 قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند. آرون ،ریمون ،مراحل اساســی اندیشه در جامعهشناســی ،ترجمه باقر پرهام ،تهران ،انقالب اسالمی،
چاپ دوم1370 ،ش.
 ابنابىالحديد ،شــرح نهج البالغه ،تحقيق :محمدابوالفضل ابراهيــم ،مصر ،داراحيــاء الكتب العربيه،
1961م.
 ابنخلدون ،عبدالرحمن ،مقدمه ابنخلدون ،ترجمهمحمدپرويــن گنابادى ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشــر
كتاب1359 ،ش.
 امينى ،ابراهيم ،بررسى مســائل كلى امامت ،دفترتبليغات اسالمى ،چاپ هشتم1361 ،ش.
 حسینی طهرانی ،ســيد محمدحسین ،امام شناسی،تهران ،حکمت۱۳۶۲ ،ش.
 حلى ،حســن بن يوسف ،باب حادى عشر با شرحفاضل مقداد (موســوم به النافع يوم الحشر) ،ترجمه
محمدعلی حســینی شهرســتانی ،تحقيــق :محمود
افتخارزاده ،عالمه ،چاپ اول1372 ،ش.
 شــريف رضي ،نهــج البالغه ،ترجمه ســید جعفرشهیدی ،تهران ،انقالب اسالمی ،چاپ اول1368 ،ش.
 شــيبى ،كامل مصطفى ،تشــيع و تصوف ،ترجمهعليرضا ذكاوتى قراگزلو ،تهران ،اميركبير ،چاپ اول،
1359ش.
 صبحى ،احمد محمود ،نظريۀ االمامۀ لدى الشــيعۀاالثنى عشريۀ ،بيروت ،دارالنهضه العربيه1411 ،ق.
 صحيفه ســجاديه ،ترجمه ســيد علي موســويگرمارودي ،تهران ،هرمس ،چاپ سوم1387 ،ش.
 -عطار نيشــابورى ،محمد ،تذكرۀ االولياء ،تصحيح:

نيكلسون ،با مقدمه محمد قزوينى ،تهران ،زوار ،چاپ
پنجم ،بیتا.
 عینالقضــات ،عبداهللبن محمد ،شــکوی الغریب؛دفاعیات و گزید ه حقایق عینالقضات همدانی ،ترجمه
و تحشیه قاسم انصاری ،تهران ،منوچهری۱۳۷۸ ،ش.
 كليني ،محمد بن يعقوب ،اصــول كافي ،ترجمه وشــرح سید جواد مصطفوی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ
اهلبیت ،بیتا.
 کــوزر ،لوئیس ،زندگی و اندیشــه بزرگان جامعهشناســی ،ترجمه محســن ثالثی ،علمی ،چاپ دوم،
1369ش.
 محمدیان ،عباس ،سیمای انسان در مثنوی مولوی،سبزوار ،دانشگاه تربیت معلم1386 ،ش.
 مدرس تبریزی ،محمدعلی ،ریحانۀ االدب فی تراجمالمعروفین بالکنیۀ أو اللقب ،تهران ،کتابفروشی خیام،
چاپ سوم1369 ،ش.
 مشــکور ،محمدجواد ،تاریخ شــیعه و فرقههایاســامی تا قرن چهارم ،تهران ،اشراقی ،چاپ پنجم،
1372ش.
 مولوى ،جاللالدين محمد ،مثنوى معنوى ،تصحيح:نيكلسون ،تهران ،مولى1360 ،ش.
 نصيرالدين طوسى ،محمد بن حسن ،كشف المراد فىشرح تجريد االعتقاد ،شكورى ،چاپ اول1367 ،ش.
جویــری ،علی بــن عثمان ،کشــف المحجوب،
 ه تصحیح :ژوکوفسکی ،با مقدمه قاسم انصاری،تهران،
طهوری۱۳۷۱ ،ش.
 همايــى ،جاللالدين ،مولوى نامــه ،تهران ،آگاه،1356ش.

