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چکیده
از سده های نخستين تاريخ اسالم، صوفيان به گرايشهای شيعی منتسب و متهم بوده اند، چنان كه ارتباط 
عين القضات و مقتوالن ديگر تصوف با روافض، يك دســتاويز عمده قتل آنان را پديد آورده است و 
بيشــينه طرائق صوفی، سلسله خود را به علی)ع( می رسانيده اند. هرچند دو جريان عرفان اسالمی و 
فرقه های شيعی در مبانی معرفت شناسی، توحيد، وحی، نبوت و غيره اختالفاتی دارند، بحث واليت و 
تداوم رهبری كاريزماتيك و آسمانی جامعه، مهم ترين حلقه اتصال و شباهت اين دو جريان پرتالطم 
را تشــكيل می دهد. اين مقاله به معرفی بيش از 20 ويژگی اوليا، مانند معيت با حق، وساطت فيض 
الهی و مخاطبه مستقيم با خداوند، در آثار مولوی به ويژه مثنوی معنوی می پردازد و متناظر با اوصاف 
مذكور، روايات شــيعی را از منابع دست اول انديشه  شــيعه، مانند نهج البالغه و اصول كافی متذكر 
می شــود و شباهتها را می نماياند. به رغم اين شــباهتها، تفاوت مواضع اين دو جريان را نيز درباره 

نََسبيت خاص، تعريف عصمت، مصاديق و غيره تبيين می كند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 42/ زمستان 1394

صص 67-49

کلیدواژه ها: تشیع، تصوف، والیت، امامیه، مولوی.
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مقدمه
رابطه خاص صوفيان با شيعيان و اثرپذيری آنان 
از علی)ع( و ديگر امامان اهل بيت)ع(، قابل انكار 
نيســت، تا جايی كه دانشــمندان و پژوهشگران 
بســياری بر ايــن نكته تصريــح ورزيده و خود 
صوفيان نيز در آثار خويش بارها از آن ســخن 

گفته اند.
برای نمونه، از ميان دانشمندان پيشين، ابن خلدون، 
اين ارتباط را با تعصب كمتر و مداقه بيشتر مورد 
توجه قرار داده اســت. او در مقدمه، اشاراتی به 
اثرپذيری صوفيان از شــيعه درباره مسئله امامت 
و واليت و به ويــژه درباره غيبت و ظهور مهدی 
موعود)عج( دارد، چنان كه می نويسد: »هم متصوفه 
به قطب و ابدال عقيده مند شــدند و گويی 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 حدی كه مســتند 
طريقت خود را در پوشــيدن خرقه ای قرار دادند 
كه علی)رض( آن را بر حسن بصری پوشانيده و 
از وی عهد به التزام طريقت گرفته بود و اين خرقه 
و طريقت به عقيده آنان از حسن بصری به جنيد 
)يكی از مشايخ آنان(، رسيده است؛ در صورتی كه 
از طريق صحيح چنين واقعه ای دانسته نشده است 
و اين طريقت بــه علی)كرم اهلل وجهه( اختصاص 
نداشــته است، بلكه كليه صحابه در طريق دين به 
منزله راهنما و پيشــوای مسلمانان مي باشند و در 
اختصاص دادن آن، تنها به علی)ع(، بوی تندی از 

تشيع درك مي شود«.1
همچنين از ميان پژوهشــگران امــروزی، احمد 
محمود صبحی در نظرية االمامة با مقايسه نظريه 
شــيعه و صوفيــه در باب امامت، بــه اين نتيجه 
می رســد: »مذهب صوفی از هر مذهب اسالمی 

1. مقدمه ابن خلدون، ج1، صص631و632.

ديگر به عقايد شيعه نزديك تر است و پيوند ميان 
تصوف و تشــيع در عقيده و شريعت و به عبارت 
مناسب تر در آرای هريك از آنان و در شعائرشان 
پابرجا است«.2 با اين حال، وی معتقد است: »از 
حيث طبيعت و جهت، تباينی جوهری بين تصوف 

و تشيع وجود دارد«.3
افزون بــر اين، خــود صوفيه هم بــه امامان و 
معارف آنان توجه فراوان نشان داده اند و چنان كه 
ابن خلــدون، ابن ابی الحديد و عالمه حلی تصريح 
دارنــد،4 خرقه و سلســله طريقت خــود را به 
اميرالمؤمنين علی)ع( می رســانند و آن حضرت 
را نخســتين مقتدای خويش بعد از پيامبر گرامی 

اسالم)ص( می دانند.5
مســئله انتســاب خرقه و سلســله طريقت به 
اميرالمؤمنيــن علی)ع( چنــان در ميان صوفيان 
شــدت داشته است كه بســياری از آنان به تشيع 
 متهم شده اند و يكی از اتهاماتی كه بر عين القضات 
همدانی وارد ســاختند، همين بود. او در شكوی 
الغريب، كه پاسخی است به اتهامات وارده بر وی، 
اگرچه خود را از اتهام گرايش به مبانی اعتقادی 
شــيعه )تعليميه = اســماعيليه( تبرئه می كند، در 
مورد نخستين مقتدای صوفيان پس از پيامبر)ص( 
به تشيع و اعتقادات شيعه نزديك می شود و او را 
كســی جز اميرالمؤمنين علی)ع( نمی شمارد و در 

اين باره به سخنانی از جنيد تمسك مي جويد.6
از ميان صوفيانی كه آثاری به فارسی در تصوف 
از خود بــر جای نهاده اند، هجويری در كشــف 
المحجوب بيش از ديگران بــه ذكر اهل بيت)ع( 
اهميت نشــان داده اســت. او پس از شرح حال 

2. نظرية  االمامة، صص141، 461و462.
3. همان، ص473.

4. ر.ک: مقدمه ابن خلدون، ج1، صص323-327و982؛ شــرح نهج 
البالغه، ج1، ص3؛ تشيع و تصوف، ص1٠9.

5. تذكرة  االولياء، صص31و42٠.
6. شكوی الغريب، ص48.
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خلفای چهارگانه اهل سنت از جمله اميرالمؤمنين 
علــی)ع(، بابی به نام »فی ذكــر ائمتهم من اهل 
البيــت« می آورد و با ايراد اين نكته مهم كه »اهل 
بيــت پيغامبر، عــم، آنان كی بــه طهارت اصلی 
مخصوصند، هر يكی را اندرين معانی قدمی تمام 
اســت و جمله، قدوه اين طايفه بوده اند خاص و 
عام ايشان«  به بيان »طرفی از روزگار گروهی از 
ايشان« می پردازد و درباره اميرالمؤمنين علی)ع( 
و پنــج تن ديگر از ائمه اهل بيــت)ع( توصيفاتی 
می آورد كه در كمتر كتابی از عرفای اسالمی آمده 
است. وی درباره اميرالمؤمنين علی)ع( می نويسد: 
»منهم عم زاده مصطفی و غريق بحر بال و حريق 
نار وال و مقتدای اوليا و اصفيا، ابوالحسن علی بن 
ابی طالب، كرم اهلل وجهه« و درباره امام حسن)ع( 
می نويســد: »منهم جگربند مصطفی و ريحان دل 
مرتضــی و قره العين زهرا، ابومحمد الحســن بن 
علــی، كرم اهلل وجهه« و درباره امام حســين)ع( 
می نويسد: »منهم و نيز شمع  آل محمد و از جمله 
عاليق مجرد، سيد زمانه خود، ابوعبداهلل الحسين 
بــن علی بن ابی طالب، رضی اهلل عنهما« و  درباره 
امام سجاد)ع( می نويسد: »منهم و نيز وارث نبوت 
و چراغ امت، ســيد مظلوم و امــام محروم، زين 
 العباد و شــمع االوتاد، ابوالحسن علی بن الحسين 
بــن علی بن ابی طالب، رضی اهلل عنهم« و درباره 
امام باقر)ع( می نويسد: »منهم و نيز حجت بر اهل 
معاملت و برهان ارباب مشاهدت، امام اوالد نبی 
و گزيده نســل علی، ابوجعفر محمد بن علی بن 
الحســين بن علی بن ابي طالب، كرم اهلل وجهه و 
رضی عنهم« و ســرانجام درباره امام صادق)ع( 
می نويسد: »منهم و نيز سيف سنت و جمال طريقت 
و معبر معرفت و مزين صفــوت، ابومحمد جعفر 
بن محمد بن علی بن الحســين بن علی الصادق، 

رضوان اهلل عليهم اجمعين«.7

7. كشف المحجوب، صص93-84.

عطار نيشــابوری نيز در تذكرة  االولياء نسبت به 
اهل بيت)ع( محبت نشــان می دهد و تا آنجا پيش 
مــی رود كه اين تذكره را به ســبب تبرك با ذكر 
امام صادق)ع( آغاز می كند و درباره آن امام، اين 
اوصاف را می آورد: »آن سلطان ملت مصطفوی، 
آن برهان حجت نبوی، آن عالم صديق، آن عالم 
تحقيق، آن ميوه دل اوليا، آن گوشــه جگر انبيا، 
آن ناقل علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشــق، 

ابومحمد جعفر صادق، رضی اهلل عنه«.8
در مقاله حاضر ســعی بر آن اســت ديدگاههای 
مولوی درباره  واليت با ديدگاههای شــيعه اماميه 
در اين باره ســنجيده و نقاط اشــتراك و افتراق 
آنها روشن شــود. در اين مقاله ديدگاههای شيعه 
اماميه عمدتًا بر پايه  نهج البالغه و اصول كافی، و 
ديدگاههای مولوی عمومًا بر پايه مثنوی معنوي، 

طی دو بخش، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نقاط اشتراک
1( معیت ولی با خدا

از اين موضوع، معمواًل براســاس نص قرآن، به 
معيــت با حق تعبير مي شــود و بر اين اســاس، 
امام چنان با خدا يگانگی دارد كه دشــمنی با او، 
دشمنی با خدا و دوســتی با وی، دوستی با خدا 
به شمار می آيد. از امام صادق)ع( نقل شده است 
كه فرمود: »عيب گيرنــده بر اميرالمؤمنين)ع( در 
چيزی از احكامش، مانند عيب گيرنده اســت بر 
خدای عزوجل و بر رسولش)ص(، و رد كننده او 
در امری كوچك يا بزرگ در حد شــرك به خدا 

است«.9
مولــوی در مثنوی معنوي خود فرقی ميان مفهوم 
واليت و معيت با خدا قائل نيست  و در اين باره، 

از آيات و روايات نيز سود می جويد:

8. تذكرة  االولياء، ص12.
9. اصول كافی، ج1، ص281.
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آن كه جان بخشد، اگر بكشد رواست
 نايب است و دست او دست خداست10

كاملی گر خاك گيرد زر شود
 ناقص ار زر برد خاكستر شود

دست ناقص دست شيطان است و ديو
زآن كه اندر دام تكليف است و ريو11

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 بی يسمع و بی يبصر تويی

ِسر تويی چه جای صاحب سر تويی
چون شدی َمن كان هلِل از َولَه

من تو را باشم كه كان اهلل له12
دست او را حق، چو دست خويش خواند

تا يد اهلل فوق ايديهـم براند
دست حق ميراندش، زنده ش كند

زنده چه بود؟ جان پاينده ش كند13
مهم ترين ابيات مثنوی معنوي راجع به اين مقوله، 
ابيات زير است كه طی آنها بيعت ولويه و پيوند آن 
با واليت محمديه)ص( مورد تأكيد قرار می گيرد:

دست را مسپار جز در دست پــير
حق شده ست آن دست او را دستگير

پير عقلت، كودكی خو كرده است
از جوار نفس كاندر پرده است
عقل كامل را قرين كن با خرد

تا كه باز آيد خرد زآن خوی بد
چون كه دست خود به دست او نهی

پس ز دست آكالن بيرون جهی
دست تو از اهل آن بيعت شود

كه يد اهلّل فوق ايديهم بود

10. مثنوی معنوي، د1، ب226.
11. همان، د1، ب1611-16٠9.
12. همان، د1، ب1939-1936.
13. همان، د1، ب2973و2974.

چون بدادی دست خود در دست پير
پير حكمت، كو عليم است و خبير

كو نبّی وقت خويش است ای مريد
تا ازو نور نبی آيد پديد

در حديبيّه شدی حاضر بدين
وآن صحابه ی بيعتی را هم قرين

پس ز َده يار مبّشر آمدی
همچو زّر ده  دهی خالص شدی
تا معيت راست آيد زآنك مرد

با كسی جفت است كو را دوست كرد
اين جهان و آن جهان با او بود

وين حديث احمد خوشخو بود14
2( همراهی ولی با خدا در عین همراهی با خلق

در نهج البالغه آمده اســت: »هم نشين دنيايند با 
تنها و جانهايشان آويزان است از مأل اعلی. اينان 
خــدا را در زمين او جانشــينان اند و مردم را به 
دين او می خوانند. آه كه چه اندازه آرزومند ديدار 

آنانم«.15
عرفا از اين معنی به مقام جمع الجمع تعبير كرده اند 

و مولوی درباره آن می گويد:
ظّل او اندر زمين چون كوه قاف

روح او سيمرغ بس عالی طواف16
چاشنی ای دان تـو حال خواب را

پيش محمولی حال اوليا
اوليا اصحاب كهفند ای عنود
در قيام و در تقّلب، هم رقود

می كشدشان بی تكلف در فعال
بی خبر ذات اليمين، ذات الشمال

چيست آن ذات اليمين؟ فعل حسن
چيست آن ذات الشمال؟ اشغال تـن17

می رود اين هردو كار از اوليا

14. همان، د5، ب746-736.
15. نهج البالغه، حكمت 146.

16. مثنوی معنوي، د1، ب2963.
17. همان، د1، ب3179-3176.
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بی خبر زين هردو، ايشان چون صدا
گر صدايت بشنواند خير و شر
ذات ُكه باشد ِز هردو بی خبر18

3( حضور همیشگی ولی در طول تاریخ
اين نكته از معتقدات جدی اماميه درباره مســئله 
امامت اســت، چنان كه عالمه مجلسی می نويسد: 
»هرگــز زمانی از امام خالی نبوده و نخواهد بود، 
از مبــدأ آفرينش تا روز قيامــت، خواه ظاهر و 
خواه پوشــيده«.19 خود اهل بيت)ع( به اين نكته 
تصريحــات فراوانی دارند، چنان كــه در اصول 
كافی دو بــاب تحت عناوين »ان االرض التخلو 
من حجــه«20 و »انه لو لم يبــق فی االرض اال 
رجالن لكان احدهما الحجه«،21 در اين باره آمده 
اســت. در اينجا به نقل عباراتی از نهج البالغه و 
صحيفه ســجاديه در اين باره بسنده مي شود. در 
نهج البالغه آمده اســت: »هيــچ گاه نبود كه خدا 
آفريدگان را بی پيامبر بدارد يا كتابی در دسترس 
آنان نگذارد يا حجتی بر آنان نگمارد يا از نشان 
دادن راه راست دريغ دارد«22 و »بلی، زمين تهی 
نماند از كسی كه حجت بر پای خداست يا پايدار 
و شــناخته و يا ترسان و پنهان از ديده هاست، تا 
حجت خدا باطل نشود و نشــانه هايش از ميان 
نرود« .23 همچنين در صحيفه سجاديه آمده است: 
»بارخدايا تو همواره دينت را با امامي پشتيباني 
كرده اي، و او را نشــانه اي برای بندگان خويش و 

چراغ فروزاني در شهرها، برگماشتي«.24
اما ابيات مولوی در اين باره از اين قرار است:

پس به هر دوری، وليی قائم است
تا قيامت، آزمايش دائم است

18. همان، د4، ب838-836.
19. تاريخ شيعه و فرقه های اسالمی تا قرن چهارم، ص122.

20. اصول كافی، ج1، ص252.
21. همان، ج1، ص253.
22. نهج البالغه، خطبه 1.
23. همان، حكمت 147.

24. صحيفه سجاديه، د47، ش6٠.

هركه را خوی نكو باشد، بـرست
هركسی كو شيشه دل باشد، شكست25

قول »إِْن ِمْن أُمَّه« را ياد گير
تا به إاِل و َخالفيها نَذير

گفت: خود خالی نبوده ست امتی
از خليفه حق و صاحب همتی26

مرغ جانها را در اين آخــرزمـان
نيست شان از همدگر، يك دم امان

هم سليمان هست اندر دور ما
كه دهد صلح و نماند جور ما27

4( توالی والیت اولیا
اين مورد از تعبير »امامان عليهم السالم يكی پس 
از ديگری به هميــن گونه بودند« در روايت امام 
صادق)ع( كه تحــت عنوان بعدی خواهد آمد، به 

دست می آيد. مولوی در اين باره می گويد:
پس به هر دوری، وليی قائم است

تا قيامت، آزمايش دائم است28
ولــی قائم در اين بيت، به معنای قطب اســت و 
مولــوی اعتقاد دارد كه در هــر دوره، يك قطب 
از اقطــاب اوليا كار رهبــری مؤمنان را بر عهده 

می گيرد و اين امر، تا قيامت ادامه می يابد.
٥( واسطگی اولیا برای فیض و شناخت خدا

يعنــی خدا از طريق امام بــه خلق فيض معنوی 
و مادی می رســاند و خلق هم از طريق امام، به 
شناخت خدا نائل مي شوند. در نهج البالغه آمده 
اســت: »ما خاصگان و ياران و گنجوران نبوت 
و درهای رســالتيم؛ به خانه ها جز از درهای آن 
نتوان در شــد و آن كه جز از در، به خانه درآمد، 
به دزدی سمر شــد«.29 همچنين امام صادق)ع( 
می فرمايد: »اميرالمؤمنين صلوات اهلل عليه دروازه 

25. مثنوی معنوي، د2، ب815و816.
26. همان، د2، ب37٠8و37٠9.
27. همان، د2، ب37٠6و37٠7.

28. همان، د2، ب815.
29. نهج البالغه، خطبه 154.
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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 يكی پس از ديگری به همين 
گونه بودند؛ خدا آنان را اركان زمين قرار داد تا به 
ايشــان قرار گيرد و حجت رسای خويش نمود بر 
كسانی كه روی زمين و زير خاكند«.30 ابيات صريح 

مولوی در اين باره از اين قرار است:
ای برادر در تو حكمت جاريه ست

آن ز ابدال است و بر تو، عاريه ست
گرچه در خود، خانه نوری يافته ست

آن ز همسايه منور تافته ست31
پس فقير آن است كو بی واسطه ست

شعله ها را با وجودش رابطه ست
پس دل عالم وي است، ايرا كه تن

می رسد از واسطه اين دل به فن
دل نباشد، تن چه داند گفتگو؟

دل نجويد، تن چه داند جستجو؟32
ناطق كامل، چــو خوانپاشـی بود

خوانش پر هرگونه آشی بود
كه نماند هيچ مهمان بی نوا

هركسی يايبد غذای خود جدا
همچو قرآن كه به معنی هفت توست
خاص را و عام را، مطعم دروست33

ذوق پنهان، نقش جان، چون سفره اي ست
نان بی سفره، ولی را بهره اي ست34

6( والیت آشکار و نهان
اماميه براســاس اعتقاد خود به خالی نماندن زمين 
از امام، معتقدند كه اگر در زمانی خاص، امام ظاهر 
يا ناطق در زمين نباشــد، الجرم امامی مستور يا 
صامت وجود دارد. اين اعتقاد مي تواند مبنای غيبت 

30. اصول كافی، ج1، ص281.
31. مثنوی معنوي، د1، ب3255و3256.

32. همان، د2، ب837-835.
33. همان، د3، ب1897-1895.
34. همان، د3، ب2543و2544.

صاحب الزمان)عج( باشــد و ريشه های آن نيز در 
روايات اهل بيت)ع( موجود اســت. جهت اطالع، 
به  ايــن روايت مكرر از نهج البالغــه ارجاع داده 
می شــود: »لم يخل سبحانه خلقه من نبی مرسل او 

كتاب منزل او حجة الزمة او محجة قائمة«.35
مولوی نيز به وجود اين هردو دسته از اوليا تصريح 

دارد، چنان كه درباره ولی قائم يا قطب می گويد:
مهدی و هادی وي است ای راه جو

هم نهان و هم نشسـته پيش رو36
و درباره اوليا به طور كلی می گويد:

صد هزاران پادشاهان نهان
سرفرازانند زآن سوی جهان

نامشان از رشك حق پنهان بماند
هر گدايی نامشان را برنخواند37

اوليا، اطفال حقند ای پسر
غايبی و حاضری بس باخبر
غايبی، منديش از نقصانشان

كو كشد كين از برای جانشان
گفت: اطفال منند اين اوليا

در غريبی، فرد از كار و كيا
از برای امتحان خوار و يتيم

ليك اندر سر منم يار و نديم38
7( روح القدس اولیا

در روايات پرشمار بر اين نكته تأكيد شده است. از 
جمله امام باقر)ع( خطاب به جابر جعفی می فرمايد: 
»همانا در انبيا و اوصيا، پنج روح وجود دارد: روح 
القدس، روح ايمان، روح حيات، روح قوه و روح 
شــهوت«، آن گاه می فرمايد: »ای جابر! به وسيله 
روح القدس آنچه را كه تحت عرش و تحت فرش 
است، می شناسند«، ســپس می فرمايد: »ای جابر! 
اين چهار تا روحهايی هستند كه پيشامدها به آنها 

35. نهج البالغه، حكمت 1.
36. مثنوی معنوي، د2، ب818.

37. همان، د1، ب2514و2515.
38. همان، د3، ب82-79.
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می رســد، مگر روح القدس كه در پی لهو و لعب 
نيست«.39

مولوی هم به وجود روحــی جداگانه برای اوليا 
قائل است و آنان را به جهت داشتن اين روح، از 

ديگران برتر می داند:
جان نباشد جز خبر در آزمون

هركه را افزون خبر، جانش فزون
جان ما از جان حيوان بيشتر

از چه؟ زآن رو 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 افزون تر است از بودشان

ورنه بهتر را سجود دون تری
امر كردن هيچ نبود درخوری

كی پسندد عدل و لطف كردگار
كه گلی سجده كند در پيش خار40

غير فهم و جان كه در گاو و خر است
آدمی را عقل و جان ديگر است

باز غير عقل و جان آدمی
هست جانی در ولی آن دمی41

8( ازلیت روح ولی
امام صادق)ع( در اين باره می فرمايد: »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 سايه ای، 
پيش از آفرينش جانداری، از سمت راست عرش 
خود، پيچيده بــدان حكمت كه در علم غيب نزد 
اوســت؛ با علم غيب خويش او را اختيار و برای 

39. اصول كافی، ج2، صص16و17.
40. مثنوی معنوي، د2، ب3332-3326.

41. همان، د4، ب4٠9و41٠.

پاكــی اش وی را انتخاب نمود«.42 مولوی در اين 
باره می گويد:

او چنين پيري ست كش آغاز نيست
با چنين ُدر يتيم، انباز نيست

پير ايشانند كاين عالم نبود
جان ايشان بود در دريای جود

پيش از اين تن، عمرها بـگذاشتند
پيش تر از كشت، بر برداشتند

پيش تر از نقش، جان پذرفته اند
پيش تر از بحر درها سفته اند43

9( عدم شرط سن و سال در والیت
جوانــِی اميرالمؤمنين علی)ع( از دســتاويزهايی 
بود كــه عده ای چون ابوعبيده جــراح برای نفی 
اســتحقاق خالفت او، به آن تمسك می جستند،44 
اما در برداشــت شيعی از مسئله امامت و واليت، 
شرط سن و ســال مطرح نيســت. فردی به نام 
خيرانی از پدرش روايت كرده است كه گفت: نزد 
امام رضا)ع( در خراســان ايستاده بودم كه كسی 
به او عرض كرد: اگر پيشــامدی )منظور رحلت 
آن امام اســت( رخ دهد، به كه روی آوريم؟ آن 
امام فرمود: »الــی ابی جعفر ابنی«. آن فرد گويی 
ابی جعفر، يعنی امام جواد)ع( را خردســال شمرد 
و امام رضا)ع( در ادامــه فرمود: »همانا خداوند 
تبارك و تعالی عيسی بن مريم را به عنوان رسول 
و نبی و صاحب شريعت برانگيخت، در حالی كه 
سن او كمتر از سن ابوجعفر بود«.45 ابيات مولوی 

در اين باره از اين قرار است:
كرده ام بخت جوان را نام، پير

كو ز حق پير است، نز ايام پير46
شيخ كی بود پير، يعنی موسپيد

42. اصول كافی، ج1، صص291و292.
43. مثنوی معنوي، د2، ب171-168.

44. ر.ک: امام شناسی، ج1، ص5٠.
45. اصول كافی، ج2، صص222و223.

46. مثنوی معنوي، د1، ب394٠.
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معنی اين مو، بدان ای بی اميد
هست آن موی سيه، هستی او
تا ز هستي اش نماند تای مو

چون كه هستي اش نماند، پير اوست
گر سيه مو باشد او يا خود دوموست

هست آن موی سيه، وصف بشر
نيست آن مو، موی ريش و موی سر

عيسی اندر مهد بردارد نفير
كه جوان ناگشته، ما شيخيم و پير

گر رهيد از بغض اوصاف بشر
شيخ نبود، كهل باشد ای پسر

چون يكی موی سيه كان وصف ماست
نيست بر وی شيخ و مقبول خداست

چون بود مويش سپيد، او با خود است
او نه پير است و نه خاص ايزد است

ور سر مويی ز وصفش باقي  است
او نه از عرش است، او آفاقي  است47

10( خداوند و محافظت از اولیا
اميرالمؤمنين علی)ع( درباره حفظ خود از سوی 
خدا می فرمايد: »مرا پوششــی استوار است كه از 
جانب كردگار اســت؛ چون عمرم سر آيد از هم 
گشــايد و مرا تســليم مرگ نمايد؛ آن گاه نه تير 
روی برتابد و نه زخم بهبود يابد«.48 امام باقر)ع( 
نيز درباره حفظ بندگان خاص خدا از ســوی او 
می فرمايد: »خدا خاصگانــی دارد كه آنها را در 
بال نگذارد؛ پس در سالمتشان زنده نگاه می دارد 
و در سالمتشــان روزی می دهد و در سالمتشان 
می  ميرانــد و در سالمتشــان برمی انگيــزد و در 

سالمتشان به بهشت می برد«.49
از نظر مولوی، گاه ممكن اســت بر جســم اوليا 
ضرری وارد شــود، اما روح ازلــی و ابدی آنان 

47. همان، د3، ب1798-179٠.
48. نهج البالغه، خطبه 6.

49. اصول كافی، ج4، ص2٠3.

هرگز زيانی نمی بيند؛ 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، نی بر گهر

روح صالح، قابل آزار نيست
نور يزدان، سغبه كفار نيست50

انبيا با دشمنان برمی تنند
پس مالئك رّب سّلم می  زنند

كاين چراغی را كه هست او نور كار
از پف و دمهای دزدان دور دار51

عارفان زآنند دايم آمنون
كه گذر كردند از دريای خون

امنشان از عين خوف آمد پديد
الجرم، باشند هر دم در مزيد

امن ديدی، گشته در خوفی خفی
خوف بين هم در اميدی ای صفی52

11( مستجاب الدعوه  بودن اولیا
يعنی دعايشــان از ســوی خدا برآورده مي شود. 
خواجه نصيرالدين طوســی از جمله داليل اثبات 
امامت اميرالمؤمنين علی)ع( را، اســتجابت دعای 
آن امام می داند.53 درباره استجابت دعای آن امام 
آمده است: »قومی به علی)ع( از كمی باران شكوه 
آوردند، پس طلب باران كرد و فوراً سيراب شدند، 
تا جايی كه از زيادی باران به او شــكوه كردند، 
پس برايشــان دعا كرد، تا باران بند آمد«.54 اما 

استدالل مولوی در اين باره از اين قرار است:
كان دعای شيخ، نه چون هر دعاست

50. مثنوی معنوي، د1، ب2518-2515.
51. همان، د4، ب27و28.
52. همان، د6، ب66-64.
53. كشف المراد، ص284.

54. همان، صص284و285، پاورقی مصحح.
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فانی است و گفِت او، گفت خداست
چون خدا از خود سؤال و كد كند

پس دعای خويش را چـون رد كند؟55
12( راهیابی ولی به نور خود

امــام نيازی به تقليد از ديگــران ندارد، بلكه نور 
واليت او، همه مســائل را برايش روشن می كند. 
عمار ســاباطی می گويد: به امام صادق )ع( گفتم: 
وقتی حكم می كنيد، به چه حكم می كنيد؟ فرمود: 
»به حكم خــدا و حكم داوود، و چون چيزی كه 
نزد ما نيست، از ما پنهان ماند، روح القدس آن را 

به ما می رساند«.56 مولوی در اين باره می گويد:
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 دليلی گفت آن مرد وصال

گفت، بهر فهم اصحاب جدال57
13( عینیت ولی با راه

به اين معنی كه شناخت او و پيروی از وی، همان 
و رسيدن به حقيقت همان. ابوبصير نقل می كند كه 
امام باقر)ع( به او فرمود: »آيا امامت را شناختی؟« 
او در پاســخ می گويد: آری به خدا، پيش از آنكه 
از كوفه خارج شــوم، امام  فرمــود: »همين تو را 
كافی است«.58 مولوی در اين باره نيز ابياتی دارد:

بر نويس احوال پير راه دان
پير را بگزين و عين راه دان59

يا علی از جمله طاعات راه
برگزين تو سايه بنده اله60

من نجويم زين سپس راه اثير

55. مثنوی معنوي، د5، ب2243و2244.
56. اصول كافی، ج2، ص248.

57. مثنوی معنوي، د2، ب3314-3312.
58. اصول كافی، ج1، ص262.

59. مثنوی معنوي، د1، ب2938.
60. همان، د1، ب2966.

پير جويم، پير جويم، پير، پير61
14( هدایت خلق به واسطه ولی

اين موضوع مســتفاد از آيه قرآنــی »َوَجَعْلَناُهْم 
ًة َیْهُدوَن بَِأْمِرنَا«؛62 »و آنان را پيشوايانی قرار  َأئِمَّ
داديم كه به فرمان ما هدايت می كردند« است. امام 
صادق)ع( در توضيح اين آيه می فرمايد: »هر امام 

هدايتگر قرنی است كه در آن به سر می برد«.63
مهدی و هادی وی است ای راه جو

هم نهان و هم نشسته، پيش رو64
ديو، الحاح غوايت می كند

شيخ، الحاح هدايت می كند65
1٥( صفابخش روح خلق از سوی ولی

چنان كه امام باقر)ع( می فرمايد: »هيچ بنده ای ما 
را دوست نداشت و به ما روی نياورد، مگر اينكه 
خدا دلش را پاك كرد«.66 همچنين ديدگاه مولوی 

در اين باره از اين قرار است:
نفس چون با شيخ بيند گام تو

از بن دندان شود، او رام تو67
خود غرض زين آب، جان اولياست

كو غسول تيرگيهای شماست68
واسطه حمام بايد مر ترا

تا ز آتش خوش كنی تو طبع را
چون نتانی شد در آتش چون خليل

گشت حمامت رسول بت دليل69
16( ولی، نوادهنده وحدت

اميرالمؤمنيــن علی)ع( در اين بــاره می فرمايد: 
»پيشــوای قوم بايد با مردم خود به راستی سخن 

61. همان، د6، ب4124.
62. انبیاء، 73.

63. اصول كافی، ج2، ص27.
64. مثنوی معنوي، د2، ب818.

65. همان، د4، ب3589.
66. اصول كافی، ج2، ص276.

67. مثنوی معنوي، د3، ب2545.
68. همان، د5، ب221.

69. همان، د5، ب23٠و231.
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راند، و پراكندگی را به جمعيت كشاند، و ذهن خود 
را آماده پذيرفتن گردانــد«.70 مولوی در اين باره 

می گويد:
از حديث شيخ، جمعيت رسد

تفرقه آرد دم اهل حسد
چون سليمان كز سوی حضرت بتاخت

كو زبان جمله مرغان را شناخت
در زمان عدلش، آهو با پلنگ

انس بگرفت و برون آمد ز چنگ
شد كبوتر ايمن از چنگال باز

گوسفند از گرگ، ناورد احتراز
او ميانجی شد ميان دشمنان

اتحادی شد ميان پرزنان71
مرغ جانها را چنان يكدل كند

كز صفاشان بی غش و بی غل كند
مشفقان گردند همچون والده

مسلمون را گفت: نفس واحده
نفس واحد از رسول حق شدند

ورنه هريك، دشمنی مطلق بدند72
17( ولی، واسطه ثواب و عقاب خدا

روايات بســياری از اهل بيــت)ع( با اين مضمون 
آمده اســت: »علٌی قســيم الجنه و النار«؛73 يعنی 
علی تقســيم كننده بهشت و جهنم است. خود امام 
علی)ع( در اين باره می فرمايد: »ياور و دوست ما، 
اميد رحمت می برد، و دشمن و كينه جوی ما، انتظار 
قهر و سطوت می كشد«.74 در ابيات زير از مولوی 
نيز، واســطگی اوليا در پرورش جان مردم مورد 
تأكيد قرار گفته است؛ يعنی رد و قبول آن موجب 

رد و قبول كلی خواهد بود:
پس ز دفع خاطر اهل كمال

70. نهج البالغه، خطبه 1٠8.
71. مثنوی معنوي، د2، ب37٠3-3699.

72. همان، د2، ب3712-371٠.
73. ر.ک: امام شناسی، ج1، ص148.

74. نهج البالغه، خطبه 1٠.

جان فرعونان بماند اندر ضالل
پس ز دفع اين جهان و آن جهان
مانده اند اين بي رهان بی اين و آن

سر كشی از بندگان ذوالجالل
دان كه دارند از وجود تو مالل

كهربا دارند چون پيدا كنند
گاه، هستی تو را شيدا كنند

كهربای خويش چون پنهان كنند
زود تسليم تو را طغيان كنند75

عيبها از رد پيران، عيب شد
غيبها، از رشك پيران غيب شد76
در قبول آرند شاهان، نيك و بد
چون قبول آرند، نبود بيش رد77

18( شناخته شدن مردم به واسطه ولی خود
اين نكته برداشــتی است از آيه قرآنی »َیْوَم نَْدُعوا 
ُکلَّ ُأنَــاٍس بِِإَماِمِهْم«78 »]ياد كن [ روزی را كه هر 
گروهی را با پيشوايشــان فرامی خوانيم « كه امام 
صــادق)ع( در توضيح آن می فرمايد: »امامشــان 
كه در ميانشان اســت و ايشان قائم اهل زمانشان 

است«.79 مولوی در اين باره می گويد:
گر تو نشناسی كسی را از ظالم

بنگر او را، كوش سازيده ست امام80
19( قابلیت فهم زبان سّر ولی

امام صــادق)ع( در اين بــاره می فرمايد: »همانا 
سخن ما دشوار و دشوارنماست كه مگر سينه های 
روشن يا دلهای پاك يا سرشتهای نيكو تحمل آن 

را ندارد«.81 مولوی می گويد:
اصطالحاتی است مر ابدال را

75. مثنوی معنوي، د1، ب2493-2489.
76. همان، د2، ب3351.
77. همان، د4، ب756.

78. اسراء، 71.
79. اصول كافی، ج2، ص2٠4.

80. مثنوی معنوي، د4، ب164٠.
81. اصول كافی، ج2، ص255.
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كه نباشد زآن خبر، اقوال را82
20( ضرورت شناخت ولی از سوی مردم

در ميان روايات شــيعی نمونه هايی يافت مي شود 
كه مردم را به شــناختن امام خود و پيروی از او 
ترغيب و تشــويق كرده اند، چنان كه امام باقر)ع( 
می فرمايد: »خدای را عزوجل بشناســد و او را 
بپرستد، كســی كه خدا را و امام از ما اهل بيت را 
شــناخت و آن كه خدای عزوجل را و امام از ما 
اهل بيت را نشناســد، همانا به شناخت و پرستش 
جــز خدا پرداخت و  اين به خدا ســوگند، او را 

گمراه خواهد ساخت«.83
خواجه نصيرالدين طوسی در بيان لطف بودن امام، 
می نويســد: »و غيبته منا«؛84 يعنی اگر لطف خدا 
درباره امام احساس نشــود، نقص از كسی است 
كه اين لطف را احســاس نمی كند. عالمه حلی در 
شرح اين عبارت، مطالبی دارد كه ترجمه آنها از 
اين قرار است: »لطف امامت با اموری چند تمام 
مي شود كه از آن جمله است آنچه بر خدای تعالی 
واجب اســت و آن خلق امام و قدرت دادن به او 
برای تصرف و علم و نص بر وی با ذكر نامش و 
نصب او مي باشد و اينها را خدای تعالی انجام داده 
است. و نيز از آن جمله است آنچه بر امام واجب 
است و آن تحمل امامت و قبول آن می باشد و اين 
را نيز امام انجام داده است و باز از آن جمله است 
آنچه بر مردم واجب است و آن مساعدت امام و 
ياری و قبول اوامر و فرمان برداری از دســتور او 
مي باشــد و اين را مردم انجام نمی دهند، پس منع 
لطف كامل از سوی آنان است، نه از سوی خدای 

تعالی و نه از سوی امام«.85
مولوی عقيده دارد كه شناخت اوليا مشكل است و 

از همين جهت بيشتر مردم گمراه می شوند:
82. مثنوی معنوي، د1، ب34٠9.

83. اصول كافی، ج1، ص256.
84. كشف المراد، ص221.

85. همان، صص389و39٠.

جمله عالم زين سبب گمراه شد
كم كسی زابدال حق آگاه شد86

آن كه گويند اوليا در ُكه بوند
تا ز چشم مردمان پنهان شوند

پيش خلق، ايشان فراز صد ُكه انـد
گام خود بر چرخ هفتم می نهند
پس چرا پنهان شود ُكه جو بود

كو ز صد دريا و ُكه، زآنسو بود
حاجتش نبود به سوی ُكه گريخت

كز پی اش، كره فلك صد نعل ريخت
چرخ گرديد و نديد او گرد جان

تعزيت  جامه بپوشيد آسمان
گر به ظاهر آن پری پنهان بود

آدمی، پنهان تر از پريان بود
نزد عاقل زآن پری كه مضمر است
آدمی صد بار، خـود پنهان تر است
آدمی نزديك عاقل چون خفی ست

چون بود آدم، كه در غيب او صفی ست87
پيش ظاهربين چه قلب و چه سره

او چه داند چيست اندر قوصره
ای بسا زّر سيه كرده به دود

تا رهد از دست هر دزدی حسود
ای بسا مس زراندود به زر

تا فروشد آن به عقل مختصر
ما كه باطن بين جمله كشوريم

دل ببينيم و به ظاهر ننگريم
قاضيانی كه به ظاهر می  تنند

حكم، بر اشكال ظاهر می كنند
چون شهادت گفت و ايمانی نبود
حكم او مؤمن كنند اين قوم زود

بس منافق اندر اين ظاهر گريخت
خون صد مؤمن به پنهانی بريخت

86. مثنوی معنوي، د1، ب264.
87. همان، د2، ب2457-245٠.
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جهد كن تا پير عقل و دين شوی
تا چو عقل كل تو باطن بين  شوی88

در عين حال، او معتقد است كه اوليا پنهان نيستند، 
بلكه آشكارند و چون خورشيد به همه جا می تابند 

و اينكه ديده نمي شوند، از قصور مردم است:
ای بسا اصحاب كهف اندر جهان

پهلوی تو، پيش تو، هست اين زمان
غار با او يار با او در سرود

مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود89
راههايی كه وی برای شــناختن اوليا پيشــنهاد 

می كند، از اين قرار است:
اول؛ فــرد بايد خود را صافی كنــد، تا بتواند به 

ادراك نور آنان نائل آيد:
چنبره ديِد جهان، ادراك توست
پرده پاكان، حس ناپاك توست
مدتی حس را بشو زآب عيان

اين چنين دان، جامه شوی صوفيان
چون شدی تو پاك پرده بركند

جان پاكان خويش بر تو می  زند90
دوم؛ بايد به كسانی كه ولی شناسند، رجوع كرد:

در ميان دلق پوشان يك فقير
امتحان كن وآن كه حق است آن بگير

مؤمن كيس مميز كو كه تا
باز داند هيزكان را از فتی

گرنه معيوبات باشد در جهان
تاجران باشند جمله ابلهان91

سوم؛ انسان بايد پيوسته مراقب باشد تا شايد ولی، 
خود به سويش آيد:

ديد و الف خفته می نايد به كار
جز خيالی نيست، دست از وی بدار

خوابناكی ليك هم بر راه خسپ
88. همان، د4، ب2178-2171.

89. همان، د1، ب4٠5و4٠6.
90. همان، د4، ب2386-2384.
91. همان، د2، ب2939-2937.

اهلل اهلل بر ره اهلل خسپ
تا بود كه سالكی بر تو زند
از خياالت نعاست بركند92

21( اولیا، مخاطبان مستقیم کالم خداوند
امامت در كتب كالمی شــيعه چنين تعريف شده 
اســت: »االمامه خالفه عن النبــوه قائمه مقامها 
اال فی تلقی الوحی االلهی بال واســطه«؛93 يعنی 
امامت، خالفت و جانشــينی نبی اســت و فرقی 
كه هست، اين اســت كه به نبی بدون واسطه بشر 
وحی الهی می رســد و به امام با واســطه پيامبر 
وحی می رســد. برای رفع شبهه تساوی پيامبران 
و امامــان، در احاديث شــيعه، امامــان محّدث 
خوانده شده اند: »شــنيدم حضرت ابوالحسن)ع( 
می فرمود: ائمه دانشــمندان راستگويان فهميدگان 
و محّدثاننــد«.94 از نظر شــيعه، علوم و ادراكات 
امام از طريق الهامات غيبيه در نفس او به دســت 
می آيــد.95 از آنجا كه ممكن اســت اين اعتقاد با 
اعتقاد ديگــری همچون قطع وحی پس از پيامبر 
اســالم)ص( در تضاد پنداشته شود، شيعه در اين 
باره، برای امام نســبت به پيامبر تفاوتهايی قائل 
شده  است، از جمله اينكه نه تنها بر دريافت امام 
از جهــان غيب به جای وحی نــام الهام می نهد، 
بلكه معتقد اســت اواًل؛ امام، مانند پيامبر تشريح 
كننده احكام نيســت، بلكه تبيين كننده آن است. 
ثانيًا؛ امام، مانند پيامبر، فرشــته وحی را نمی بيند 
و تنها صدای او را می شــنود، يا مطلب در دلش 
القا می شــود. ثالثًا؛ امام، به واسطه پيامبر با جهان 
غيب ارتباط می يابد و پيامبر بی واسطه. در روايتی 
به امام صادق)ع( گفته مي شــود: اخبرنی عن علم 
عالمكم، و آن امام می فرمايد: »وارثه من رســول 
اهلل و من علی«. راوی می گويد: ما شنيده ايم كه به 

92. همان، د4، ب3237-3235.
93. باب حادی عشر، ص22٠.
94. اصول كافی، ج2، ص14.

95. امام شناسی، ج1، ص2٠4.
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دلهای شما الهام و در گوشهايتان القا مي شود. امام 
اين را نهی نكرده، می فرمايد: »يا چنين است«.96 
همچنين در روايتی ديگر وقتی نزد امام صادق)ع( 
سخن از محّدث می رود، آن امام می فرمايد: »انه 
يســمع الصوت و ال يری الشخص«. از او پرسيده 
مي شود: چگونه می داند كه آن سخن فرشته است. 
می فرمايد: »انه يعطی السكينة و الوقار حتی يعلم 

انه كالم ملك«.97
مولوی به ارتباط اوليا با جهان غيب و خصوصيت 
ايشان در دريافت علم از آن جهان، قائل است و 
پروايی نيز ندارد كه نام اين دريافت را وحی حق 
بنهد. اين نكتــه را مي توان از حكايتی در مثنوی 
معنوي تحــت عنوان »مژده دادن ابويزيد از زادن 
ابوالحســن خرقانی )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 می گويد:
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 خوهای او ز امساك و جود
آن چنان آمد كه آن شه گفته بود

لوح محفوظ است او را پيشوا
از  چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا

نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب
وحی حق، واهلّل اعلم بالصواب

از پی روپوش عامه در بيان
وحی دل گويند آن را، صوفيان

وحی دل گيرش كه منظرگاه اوست
چون خطا باشد  چو دل آگاه اوست

مؤمنا ينظر بنور اهلل شدی

96. اصول كافی، ج1، ص394.
97. همان، ج2، ص14.

از خطا و سهو، ايمن آمدی98
وحی دل در اين ابيات به معنای الهام اســت، در 
حالی كه وحی حق، به معنــای وحی تمام عيار 
اســت. مولوی در جای ديگر به اين نكته چنين 

تصريح دارد:
قرب خلق و رزق بر جمله ست عام

قرب وحی عشق دارند، اين كرام99
در مورد كالم خداوند با حضرت موســی)ع( هم 

گاهی از اصطالح وحی دل استفاده كرده است:
گفت موسی را به وحی دل خدا

كای گزيده، دوست می دارم تو را100
مولوی در جای ديگر نيز ضمن اشــاره به حديث 
معروف »سفينه« و ربط دادن آن با داستان طوفان 

نوح و غرق شدن فرزندش، می گويد:
كاشكی او آشنا ناموختی

تا طمع در نوح و كشتی دوختی
كاش چو طفل از حيل جاهل بدی
تا چو طفالن، چنگ در مادر زدی

يا به علم نقل كم بودی ملی
علم وحی دل، ربودی از ولی101

او ارتباط اوليا با عالم غيب را در خواب آنان هم 
ساری می داند:

می ببيند خواب جانب وصف حال
كه به بيداری نبينی بيست سال

در پی تعبير آن، تو عمرها
می روی سوی شهان با دها

كه بگو آن خواب را تعبير چيست
فرع گفتن اين چنين سر را، سگي ست

خواب عام است اين و خود، خواب خواص
باشد اصل اجتبا و اختصاص

پيل بايد تا چو خسپد او ستان

98. مثنوی معنوي، د4، ب1855-1848.
99. همان، د3، ب7٠4.

100. همان، د4، ب2921.
101. همان، د4، ب1416-1414.
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خواب بيند خّطـه هندوستان
خر نبيند هيچ هندستان به خواب

خر ز هندستان نكرده ست اغتراب
جان همچون پيل بايد نيك رفت

تا به خواب او هند داند رفت، تفـت102
او اين ارتباط را به روح وحی نســبت می دهد و 
می توان 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 وحی، از عقل پنهان تر بود

زآنك او غيب است او، زآن سر بود
عقل احمد از كسی پنهان نشد

روح وحيش، مدرك هر جان نشد
روح وحيی را مناسبهاست نيز

در نيابد عقل، كان آمد عزيز
گه جنون بيند، گهی حيران شود

زآنك موقوف است تا او، آن شود
چون مناسبهای افعال خضر

عقل موسی بود در ديدش كدر
نامناسب می نمود افعال او

پيش موسی، چون نبـودش حال او
عقل موسی چون شود در غيب بند

عقل موشی  خود كي  است، ای ارجمند!103
وی ســخن اوليا را به جهت برخورداری آنان از 
روح وحی، »عين صواب« و »ســحر حالل« و 

مانند آن می نامد:
آن كه از حق يابد او وحی و جواب

هرچه فرمايد، بود عين صواب104
ماهيان قعر دريای جالل

بحرشان آموخته سحر حالل105
102. همان، د4، ب3٠64-3٠7٠.
103. همان، د2، ب3257-3246.

104. همان، د1، ب225.
105. همان، د3، ب3599.

شيخ نورانی،  ِز َره آگه كند
با سخن هم نور را همره كند106
هركه باشد قوت او، نور جالل

چون نزايد از لبش سحر حالل؟
هركه چون زنبور وحي استش نفل

چون نباشد خانه او پر عسل107
از شش و از پنج، عارف گشت فرد
محترز گشته ست زين شش پنج نرد
رست او از پنج حس و شش جهت

از ورای آن همه كرد آگهت
شد اشاراتش اشارات ازل

جاوز االوهام ُطّرا و اعتزل108
اصواًل »نكته«، يعنی دهان گشودن به بيان مطالب 
ظريف و عالی ملكوتی، را تنها برای ايشان حالل 

می شمارد:
لقمه و نكته ست كامل را حالل

تو نه ای كامل، مخور می باش الل
نيست در ضبطت چو بگشادی دهان

از پی صافی شود تيره روان109
آنك معصوم ره وحی خداست

چون همه صافست، بگشايد رواست
زآنك ماينطق رسول بالهوی

كی هوا زايد ز معصوم خدا110
22( عصمت اولیا

شــيعيان اماميه برخالف غالب اهل ســنت، برای 
امامان، قائل به عصمتــی عين عصمت پيامبرانند 
و اين شــرط را، وصف الزم برای پيروی از آنان 
می شمارند. علی)ع( می فرمايد: »اطاعت تنها برای 
خدا و فرستاده او و اولواالمر است و از اين رو به 
اطاعــت اولواالمر فرمان داد كه معصيت نمی كنند 

106. همان، د5، ب2484.
107. همان، د6، ب4525و4526.
108. همان، د6، ب4569-4567.

109. همان، د1، ب1621.
110. همان، د6، ب16٠2-16٠٠.
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و پاكند و امر به گنــاه نمی كنند«.111 همچنين آن 
حضرت می فرمايد: »خدا ما را پاك و معصوم كرد 
و گواه بــر آفريدگانش و حجت خود در زمينش 

قرار داد«.112
شيعه اماميه معتقد است كه امام بايد معصوم باشد، 
وگرنه امر خلق به تسلســل منتهی می شود؛ زيرا 
احتياج به وجود امام به خاطر جلوگيری از ظلم 
ظالمان و دادخواهی از ظالمــان برای مظلومان 
است و اگر جايز باشد كه امام گناه كند، او محتاج 
امام ديگری خواهد بود، تا وی را راهنمايی كند.113

مولوی با وجــود اينكه در بيتی از مثنوی معنوي 
می گويد:

آن كه معصوم آمد و پاك از غلط
آن خروس جان وحی آمد فقط114

در ابيات بسياری به عصمت اوليا قائل شده است. 
او اوليا را به دو دســته تقسيم می كند: دسته ای كه 
در عشق حق فانی شده اند و ـ به تعبير خود او ـ 
اهل گورستانند و دسته ديگر كه به عشق زنده اند 
و اغنيايند. وی برای دســته نخست وسعت عملی 
را جايز می داند، اما برای دسته دوم جايز نمی داند. 
اين وســعت عمل، ممكن اســت حتی به خطای 
فاحش و خالف شرع علنی نيز بيانجامد و با اين 
حال معتقد است كه آنان نبايد مورد اعتراض واقع 

شوند:
عاشقان را هر نفس سوزيدنی است

بر ده ويران، خراج و ُعشر نيست
گر خطا گويد، ورا خاطی مگو
ور بود پرخون شهيد او را مشو

خون، شهيدان را ز آب اولی تر است
اين خطا، از صد ثواب اولی تر است

111. بررسی مســائل كلی امامت، ص1٠3، به نقل از: بحار االنوار، 
ج35، ص2٠٠.

112. اصول كافی، ج1، ص272.

113. باب حادی عشر، ص222.
114. مثنوی معنوي، د2، ب3337.

تو ز سر مستان، قالووزی مجو
جامه چاكان را چه فرمايی رفو؟

ملت عشق، از همه دينها جداست
عاشقان را ملت و مذهـب، خداست115

شرع بهر زندگان و اغنياسـت
شرع، بر اصحاب گورستان كجاست؟

آن گروهی كز فقيری بی  سرند
صد جهت زآن مردگان، فانی ترند116

توجيهــی كه در اين باره می آورد، اين اســت كه 
چون باطن اين گروه صاف و بی غش اســت، اين 
صافی و بی غشــی، كدری و غش ناشــی از آن، 
خطای فاحش و خالف شرع علنی را می پوشاند:

هرچه گويد مرد عاشق، بوی عشق
از دهانش می جهد در كوی عشق

گر بگويد فقه، فقر آيد همه
بوی فقر آيد از آن خوش  دمدمه

ور بگويد كفر، دارد بـوی دين
ور به شك گويد، شكش گردد يقين117

مولوی با توجه به ابيات فوق، خوبی و بدی اعمال 
اوليا را منوط به حســن فاعلــی آنان می داند. از 
نظر او آنچه برای ديگران ممكن است ضرر داشته 
باشــد، برای اوليا بی ضرر است؛ زيرا ايشان مبدل 
شــده اند و چون آب ُكر هســتند كه با نجاسات 
متنجس نمی شــوند. جالل الديــن همايی118 اين 
نظريه را از نظريــات منحصر به فرد وی در باب 
عصمــت و رافع اختالف نظر مســلمانان در اين 

خصوص می خواند:
گر ولی زهری خورد، نوشی شود

ور خورد طالب، سيه هوشی شود119
هان و هان ترك حسد كن با شهان

115. همان، د2، ب1765-177٠.
116. همان، د6، ب1534و1535.
117. همان، د1، ب2882-288٠.

118. مولوی نامه، ج1، ص26٠.
119. مثنوی معنوي، د1، ب26٠3.
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ورنه ابليسی شوی اندر جهان
كو اگر زهری خورد، شهدی شود
تو اگر شهدی خوری، زهری بود

كو بََدل گشت و بََدل شد كار او
لطف گشت و نور شد، هر نار او120

23( اولیا، صاحبان کرامت
يكی از داليل اثبات امامت نزد شيعه اماميه، ظهور 
معجزه به دســت امام است: »آن حضرت )علی( 
ادعای امامت فرمود و معجزه نيز بر دست او ظاهر 
شــد، و هركس كه ادعای امامت كند و معجزه بر 
دست وی جاری شــود، امام است«.121 از جمله 
معجزات علی)ع( كنــدن در خيبر، مكالمه كردن 
با اژدها بر منبر كوفه، برگرداندن قرص آفتاب به 

جهت ادای نماز در وقت فضيلت و ... است.122
گرچــه عارفان برای اثبات مرتبه واليت به انجام 
كرامت تصريح نكرده اند، ولی فراوانی كرامات در 
كتبی مانند تذكرة  االولياء عطار بيش از بســامد 
آن در منابع شــيعی اســت. مولوی نيز كرامات 
پرشــماری به اوليا نســبت می دهد. از جمله با 
اشــاره به معجزه حضرت هود)ع( و به تأسی از 
او، داستان شيبان راعی )چوپان( را می آورد. وی 
از اهالی دمشــق و از ياران سفيان ثوری يكی از 
زهاد قرن ســوم بود كه در كوههای لبنان چوپانی 
می كرد و به گفته غزالی، امام شافعی در حضورش 
زانو می زد.123 وقتی می خواست برای نماز جمعه 
گله را رها كند، به دور گله خطی می كشــيد و در 
نتيجه گرگان درون آن خط نمی رفتند و گوسپندان 

بيرون نمی آمدند:
هود گرد مؤمنان خطی كشيد
نرم می شد باد كآنجا می رسيد

هركه بيرون بود زآن خط جمله را
120. همان، د2، ب3434-3432.

121. باب حادی عشر، ص258.
122. همان.

123. سيمای انسان در مثنوی مولوی، ص338.

پاره پاره می گسست اندر هوا
همچنين شيبان راعی می كشيد

گرد بر گرد رمه خطی پديد
چون به جمعه می شد او وقت نماز

تا نيارد گرگ آنجا تركتاز
هيچ گرگی در نرفتی اندر آن

گوسفندی هم نگشتی زآن نشان124
24( سلیمان صفتان، تنها شایستگان حکمرانی

در تعريف شــيعه، امامت فقــط منصب معنوی و 
روحانی نيست، بلكه عالوه بر سيادت و رياست 
معنوی، رهبری دنيوی را نيز دربر می گيرد: »امامت 
عبارت است از رياست عامه در امور دين و دنيا 
از برای يكی از مردم بــه نيابت از پيامبر، و اين 
امامت و نصب آن از جانب خدا واجب اســت به 
دليل عقل؛ زيرا آن لطف است، چون ما قطع داريم 
به اينكه اگر بر مردم رئيســی باشــد كه ايشان را 
راهنمايی كند و مردم فرمان بردار او باشــند و داد 
مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم 
كــردن باز دارد، البته نزديك تر به صالح و دورتر 

از فساد خواهد بود«.125
مولوی به اســتناد آيه های 31 الی 35 سوره ص، 
سلطنت و پادشــاهی بر آدميان و مالكيت اموال 
دنيا را زيبنده كســی چون سليمان می داند كه به 

مقام واليت رسيده است:
ربِّ َهْب لی از سليمان آمده ست

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 الينبغی می خوان به جان
ِسّر من بعدی ز بخل او مدان

بلكه اندر ُملك، ديد او صد خطر
مو به مو ُملك جهان بُد بيم سر

124. مثنوی معنوي، د1، ب859-854.
125. باب حادی عشر، صص215و216.
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بيم َسر با بيم ِسر، با بيم دين
امتحانی نيست ما را مثل اين
پس سليمان همتی بايد كه او

بگذرد زين صد هزاران رنگ و بو
با چنان ثروت كه او را بود هم

موج آن ملكش، فرو می بسـت دم
چون بر او بنشست زين اندوه، گرد

بر همه شاهان عالم رحم كرد
پس شفاعت كرد  و  گفت: اين ملك را

با كمالی ده كه دادی مر مرا
هركه را بدهی و بكنی آن كرم

او سليمان است و آن كس، هم منم
او نباشد بعدی، او باشد معی

خود معی چه بود، منم بی مدعی126
تشبيه قدرت و نعمت دنيا به زهر مهلك را مولوی 
احتمااًل از امام علی)ع( برگرفته است. آن حضرت 
در نهج البالغه می فرمايد: »)خالفت همچون( آبی 
بدمزه و نادلپذير است و لقمه ای گلوگير. و آن كه 
ميوه را نارســيده چيند، همچون كشاورزی است 
كه زمين ديگری را برای كشت گزيند. اگر بگويم، 
گويند خالفت را آزمندانه خواهان اســت و اگر 
خاموش باشــم، گويند از مرگ هراســان است. 

هرگز! من و از مرگ ترسيدن؟«.127

نقاط افتراق
1( نفی شرط نسبیت خاص برای ولی

دربــاره مولوی گفته اند كه نســبش بــه ابوبكر 
می رسد.128 اين مطلب درست باشد يا نه، مولوی 
راجع به مسئله امامت و واليت، بر دو نكته تأكيد 
دارد كه مخالف ديدگاه اماميه اســت: يكی اينكه 
فرزندی پيامبر)ص( را منحصر به تولد جســمانی 
از نســل آن حضرت نمی داند و معتقد است هركه 

126. مثنوی معنوي، د1، ب2614-263.
127. نهج البالغه، خطبه 6.

128. ريحانة االدب، ج6، ص3٠.

در هرجا صفات محمدی داشــته باشد، فرزند آن 
حضرت خواهد بود:

هست اشارات محمد المراد
كل گشاد اندر گشاد اندر گشاد

صد هزاران آفرين بر جان او
بر قدوم و دور فرزندان او
آن خليفه زادگان مقبلش

زاده اند از عنصر جان و دلش
گر ز بغداد و هری يا از ری اند
بی مزاج آب و گل نسل وی اند

شاخ گل هرجا كه رويد هم گل است
خم مل هرجا كه جوشد هم مل است

گر ز مغرب برزند خورشيد سر
عين خورشيد است نه چيز دگر129

ديگر اينكه هرچند به مهدويت قائل است، مصداق 
آن را در امــام دوازدهم شــيعيان)عج( منحصر 

نمی داند:
هركه را خوی نكو باشد، بَِرست

هركسی كو شيشه دل باشد، شكست
پس امام حّی غايب، آن ولی ست

خواه از نسل عمر، خواه از علی است
مهدی و هادی وی است  ای راه جو

هم نهان و هم نشسته پيش رو130
2( هم زمانی چند تن از امامان و اولیا

شيعه اماميه به استناد احاديث منقول از پيامبر)ص(، 
شــمار امامان را به 12 نفر محدود می كند.131 از 
نظر شيعه، ديگر مقربان خداوند در مراتبی فروتر 
قرار دارنــد و حتی برخالف اهل ســنت، عنوان 
امام در تاريخ تشــيع به نــدرت برای ديگران به 
كار رفته اســت. اين عقيده در ديــدگاه عارفان 
نيــز به نوعی نمود يافته اســت، تا جايی كه حد 
واليت را گســترده تر می گيرند و در آثارشان به 

129. مثنوی معنوي، د6، ب179-174.
130. همان، د2، ب818-816.

131. باب حادی عشر، ص267.
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حضور هم زمــان اوليا تصريح می ورزند. اين امر، 
در نظرگاه مولوی نيز يافت می شود و با اينكه به 

وجود قطب واحد در هر زمان معتقد است:
پس به هر دوری، وليی قائم است

تا قيامت، آزمايش دائم است132
اما امكان حضور پرشمار اوليا در يك زمان را هم 

نفی نمی كند:
قوم ديگر سخت پنهان می روند

شهره خلقان ظاهر كی شوند
اين همه دارند و چشم هيچ كس

برنيفتد بر كيانشان يك نفس
هم كرامتشان هم ايشان در حرم

نامشان را نشوند ابدال هم133

نتیجه گیری
1. تصوف و تشــيع زمانی طوالنی در اجتماعی 
واحد كه اجتماع عراقیـ  فارسی است، روييدند و 
باليدند. شباهت بسيار ديدگاههای عرفای مسلمان 
و شيعيان اماميه در باب امامت و واليت، با عنايت 
به اصل تقدم و تأخر، بيانگر تأثر عرفا از شيعه در 
اين زمينه است. با اين حال، عرفا درباره پاره ای 
از مســائل امامت و واليت مانند فراگيری اوليا و 
شمار آنان و نسبتشــان با پيامبر)ص(، از حدود 

اعتقادات شيعه فراتر رفته اند.
2. ماكس وبر در تقســيم بنــدی رهبری جامعه، 
ســه نحوه رهبری را در جامعه از يكديگر ممتاز 
می كند: الف( رهبری سنتی مانند پادشاهی  موروثی 
يا قبيله ای كه بدون توجه به افضليت و شايستگی 
و صرفًا بر حســب ســنت رايج، فرد به رهبری 
می رسد. ب( رهبری عقالنی از طريق انتخابات يا 
رأی عقالنی قوم  كه بيشــتر در دوره معاصر رايج 
است. ج( رهبری كاريزماتيك كه شخص به دليل 

132. مثنوی معنوي، د2، ب815.
133. همان، د2، ب31٠6و31٠7.

شايســتگيهای فردی و موهبی استثنايی خود به 
رهبری می رسد.134 در واقع می توان به زبان امروز 
گفت: غالب اهل سنت طرف دار رهبری نوع اول و 
دوم و در مقابل، شيعه و برخی از عرفای مسلمان 
كه مانند مولوی رهبــری دنيوی و دينی مردم را 
شايسته ســليمان صفتان می دانند، هوادار رهبری 

نوع سوم در جامعه بوده اند.
3. سنجش ســخنان شــيعه اماميه در باب امامت و 
واليت با آرای مولوی، طی ســه دسته قابل تفكيك 
اســت: الف( هردو به منشأ الهی مقام امامت و واليت 
اعتقاد دارند. ب( در باب شرط نسبيت، شمار امامان 
و اوليا و مصاديــق آنان، به ويژه خلفای ســه گانه، 
اختالف مواضع بســيار و آشكار اســت. ج( درباره 
عصمت و مهدويت، گرچه در بدو نظر، تشــابه وجود 
دارد، ولــی نوع تعريف، رهيافت و پيامدهای مواضع، 

متفاوت است.

134. مراحل اساسی انديشــه در جامعه شناسی، صص6٠5و6٠6؛ 
زندگی و انديشه بزرگان جامعه شناسی، ص311.
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- شــريف رضي، نهــج البالغه، ترجمه ســيد جعفر 
شهيدی، تهران، انقالب اسالمی، چاپ اول، 1368ش.

- شــيبی، كامل مصطفی، تشــيع و تصوف، ترجمه 
عليرضا ذكاوتی قراگزلو، تهران، اميركبير، چاپ اول، 

1359ش.
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