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 مقدمه -1

قرآن سفره رحمت رحیمیه الهیه است که فقط براى ایسان گسترده شده است. طعام این 

سفره، غذاى ایسان است که به ارتااق آن متخلق به اخالق ربوبى و متصف به تفات 

بهره کس از کنار این سفره بىکند و هیچشود و مدینه فاضله تحصیل مىملکوتى مى

خیاد. به حکم محکم منطق وحى، غرض از ارسال رسل و ایاال کتب دو اتل اتیل بریمى

يِهمأ َو يُ َعلِ ُمُهُم الأِكتا»تعلیم و تربیت است.  ُمِ يِ نَي َرُسوًلا ِمنأُهمأ يَ تأُلوا َعَليأِهمأ آايتِِه َو يُ زَكِ  َب َو ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِف اْلأ

َمَة َو ِإنأ كانُوا ِمنأ قَ بأ  كأ (. تاکیه همان تأدیب و تربیت است که یفوس 2)جمعه/ «ُل َلِفي َضالٍل ُمِبنيٍ اْلِأ

ایسایى از رذایل اخالق و اجتماع بشرى از فواحش اعمال تطهیر شود تا به تاکیه یفوس و 

(. از 55: 1381زاده آملی، تعلیم کتاب و حکمت تاحب مدینه فاضله شوید )حسن

ب والیت و در شأن امیرالمومنین )ع( است. مفهوم ترین آیات در قرآن، آیاتی در بامهم

والیت اید. ترین مباحث عرفان است که عرفا در آثار خود به آن پرداختهوالیت از بنیادی

در حق حاتل  تعالی که از طریق فنایایسان کامل با حق هواسطعبارت است از ارتباط بی

ف و حقایق را از خداوید اخذ ای معارشود و ایسان در این مسیر بدون هیچ واسطهمی

زیرا  آیدها به حساب میوالیت باطن یبوت و رسالت است و ریشه و معدن آن یماید.می

 هسع ههیچ یبی و رسولی ییست مگر آیکه اول والیت یافته و ولی شده است و به ایداز

در  تعالی، دایره تصرفاتش. ولی به واسطه قربش به حقوالیتش یبوت و رسالت یافته است

تواید در طول اراده خداوید، هرگویه که بخواهد در عالم تصرف عالم افاایش یافته و می

 رساید.ها را ییا به مقصد میاست و سایر ایسانکند. ولی، خود به مقصد رسیده

 بیان مسأله -1-1

جا که اسماء است. از آن «ولی»یکی از اسماء شریفی که در قرآن کریم آمده، اسم شریف 

پذیر ییست و شوید، وِالیت )با کسر واو( هرگا ایقطاعید یامتناهی هستند و فایی یمیخداو
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های ساحتهای متنوع والیت و شود. بررسی حوزهیمام هستی هرگا خالی از ولی خدا یمی

مایه عرفان آن یوعی بررسی ابعاد و حقایق عمیق عرفایی است. مقوله والیت، روح و جان

های باطنی است؛ چرا که سریوشت عرفان با د ورود به معرفتیاب اسالمی و شاه کلی

والیت و والیت با توحید مرتبط است؛ از این رو عرفان دو عنصر اتلی دارد، یکی توحید 

و والیت و دیگری موحد و ولی. والیت به والیت مطلقه الهیه، والیت کلیه، والیت محمدیه 

اتب و درجاتشان در عرفان اسالمی شیعی )ص( و والیت علویه و والیت مهدویه با همه مر

شود. لذا تفسیر و تبیین شده است؛ در عرفان اهل سنت ییا مبحث ایسان کامل مطرح می

باید گفت والیت از عرفان جدا ییست و عارفان در آثارشان پیوسته به موضوع والیت 

ولی مطلرق، . تدارای مراتب متعدد اس ییا مقام امامت، والیت و مرشدیتاید. اشاره داشته

( تا عاز امام علی ) )ع( و ائمه اطهار )ص( حررت حق جل جالله است و پیامبر اسالم

بحث از این رو ، ولی کامل و مصداق بارز ایسان کامل هستند. )ع( حررت بقیه اهلل االعمم

رود و ایسان کامل در به شمار می اسالمی ایسان کامل و والیت از امهات و ارکان عرفان

که به خالفت و وتایت از رسول اکرم )ص(  اتل امامت استامام در مترادف با تشیع 

ها لفظ ولی و جا که آیات بسیاری در قرآن وجود دارد که در آنشود. از آنمنتهی می

گویه شود که آیا آیات والیت آناست، این پرسش مطرح میمشتقات آن به کار برده شده

سنت به اید؟ و اینکه عرفای اهلیر شوید، تفسیر شدهسنت تفسکه باید توسط عارفان اهل

اید یا به دالیلی به این اید و تمام شئون والیت را پذیرفتهمصادیق والیت اشاره کرده

 هاست.اید؟ لذا پژوهش حاضر در تدد پاسخ به این پرسشمصادیق و شئون اشاره یکرده

 پیشینه پژوهش -1-2

و مقاله خاتی با این عنوان یافت یشد. لکن در پس از جستجوهای تورت گرفته، کتاب 

 خورد.آثار عرفا و علما مطالبی پیرامون این موضوع ذیل عناوین دیگر به چشم می
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( به قلم حجه 1389) «بررسی تطبیقی تفسیر آیات والیت در دیدگاه فریقین»کتاب 

امون کلیات و االسالم دکتر فتل اهلل یجارزادگان، مشتمل بر پنج فصل است، فصل اول پیر

فصل دوم تا پنجم به بررسی تطبیقی آیات والیت، آیه اولی االمر، آیه تبلیغ و آیه اکمال 

ای گشوده است. مباحث مقدماتی، کشف یقاط پرداخته و برای هر یک فصل جداگایه

مشترک فریقین، بررسی و ارزیابی دیدگاه شیعه و سنی به طور جداگایه بر اساس ادله هر 

ها و تردیدها پیرامون دیدگاه مورد پذیرش، فرقه و ییا بررسی و یقد مناقشهکدام از دو 

اید. مولف در این فصول تنها به بررسی تطبیقی محتوای هر کدام از این فصول را سامان داده

با ابعاد گویاگون آن در سطل ظواهر آیات  (ع)تفسیر آیات، پیرامون حق والیت اهل بیت 

 است.اکتفا کرده

در االسالم سید محمد مرتروی، ( به قلم حجۀ1390) «یات والیت در قرآنآ»کتاب 

پردازد به پنج مورد از آیات والیت در قرآن می، پنج جلد به تبیین تقدیر شیعه در استدالل

است تا پاسخ شبهات مختلف اسباب الناول، سیاق، ادبی، فقهی، کالمی، و سپس سعی شده

ن آیات براساس منابع روایی، تفسیری، کالمی و تاریخی اتولی، تاریخی، اقتصادی، حول ای

اهل تسنن داده شود و هرگا در پاسخ به شبهات، حتی در بقیه مباحث مایند یقل روایات 

مباحث یقل از منابع پیروان مکتب  هییا از منابع روایی شیعه بهره گرفته یشده و در هم

 .خلفاء بوده است

 پردازد.ن عارف اهل سنت پیرامون آیات والیت میپژوهش حاضر به بررسی دیدگاه مفسرا

 سواالت تحقیق -1-3

 اید؟آیات والیت چگویه توسط عارفان اهل سنت تفسیر شده .1

 اید؟عرفای اهل سنت مصادیق والیت را چه کسایی دایسته .2
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 هافرضیه -1-4

 اید.. آیات والیت به تورت ظاهری توسط علمای عارف اهل سنت تفسیر شده1

ولی در دیدگاه اهل سنت، متمایا از علمای شیعه است. ایشان آیات را با توجه  . مصادیق2

 اید.اید و بعرا با استفاده از آیات دیگر به بیان مفاهیمی کلی پرداختهبه مصادیق آیه تفسیر یکرده

 اهداف -1-5

 بررسی مفهوم والیت در تفاسیر عرفایی اهل سنت پیرامون آیات والیت  .1

 از دیدگاه مفسران عارف اهل سنت یافتن مصادیق ولی .2

 مفاهيم -2

 تفسیر -2-1

، 1410و به معنای بیان و تفصیلی برای کتاب است )ر.ک: فراهیدی،  «فَسَرَ»تفسیر از ماده 

(. تفسیر را به معنای بیان مراد و مقصود از لفظ 282: 12تا، ج؛ االزهری، بی247: 7ج

(. جرجایی تفسیر را در اتل به معنای 349: 7جتا، اید )ر.ک: الابیدی، بیمشکل ییا دایسته

داید و آن را در شرع به توضیل آیه، شأن، قصه و سببی که آیه در آن کشف و اظهار می

 (.28: 1370کند )ر.ک: جرجایی، به لفمی که داللت آن آشکار باشد معنا می یازل شده

 تاویل -2-2

و به معنای  «اول»ه اولی تاویل را شناسان مادتاویل هفده بار در قرآن آمده است. لغت

دایند، اما دایند، برخی از مفسران تاویل را مترادف با تفسیر میرجوع به ابتدا و اتل می

ای فراتر از تفسیر است. این واژه در احادیث گویاگون ییا وجود دارد. به عنوان تاویل واژه

د: در میان شما کسی هست که توان به حدیث یبوی اشاره کرد که به جمعی فرمودییمویه می

گویه که من بر اساس تنایل قرآن جنگیدم )ر.ک: ابن جنگد همانبر اساس تاویل قرآن می
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فرماید که آن شخص حررت (. که در جای دیگری اشاره می296: 18ق، ج1416حنبل، 

(. عالمه طباطبایی در توضیحاتی 154: 5ق، ج1411علی )ع( است )ر.ک: یسایی، 

 به قرآن تاویل و است ماخذ و مرجع یک به آن برگردایدن معناى به متشابه تاویل فرمایند:می

 (.35: 1، ج1374شود )طباطبایی، مى گرفته جاآن از قرآن معارف که است ماخذى معناى

قرآن کریم عالوه بر اینکه تمامی علوم و معارف را دربردارد و از دیدگاه تفسیری و 

شود، ده ادبی و اتولی و فقهی و کالمی و فلسفی و عرفایی میالفاظ و مفاهیم، از آن استفا

ها به دست دارای تأویل ییا هست که هرگا با لغت و ادبیات و فقه و اتول و مایند این

دیدگاه عالمه طباطبایی تفسیر از سنخ لفظ  (. در173: 13، ج1387آملی، )جوادی آیدیمی

ن است؛ ولی تأویل از قلمرو لفظ و مفهوم و و مفهوم و ییا اعم از تفسیر به ظاهر یا باط

ت گرفته است و در قیامت بدان أحقایقی که قرآن کریم از آن یش. داللت لفمی بیرون است

اید زیرا تنها آیان به ( بدان آگاهعگردد، تأویل قرآن است که تنها عترت طاهره)باز می

آملی، )جوادی ایدبار یافته «هللاَلَدي» و «نَدهللاعِ »، «َلوٍح ََمفوظ»، «ِكتٍب َمكنون»، «اُمُّ الِكتب» مقام

 (.173: 13، ج1387

 آیات والیت -2-3

و  اسالم، تالش در او )ص(، سابقه خدا رسول یاد او جایگاه و )ع( علی امام شخصیت

 تاریخ در یادمایدیی به خدا )ص(، ایثار رسول و اسالم از دفاع و گسترش راه کوشش در

 شود. ابن یازل )ع( علی امام درباره قرآن در زیادی که آیات کردمی ایجاب...  و اسالم

ها ي اايه فی القرآن يما انزل اّلل  آگوید: می )ع( علی امام شأن در شده یازل آیات درباره عباس
ه، فما يآ يه وآله فی غيفها و لقد عاتب اّلل  تعالی اصحاب َممد صلی هللا عليها و شر ي ن آمنوا اًل  کان علی  اميالذ

 امام اینکه مگر یکرد یازل مؤمنان وتف در را ایآیه هیچ قرآن در . خداویديا اًل  خبي  ذکر عل

 آیات در خداوید تردید بود. بدون هاآن ترینبرجسته و ویژگی، رهبر آن در )ع( علی
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 ییکی و خیر به کرده یاد )ع( علی از جا هر کرد ولی  یکوهش را )ص( پیامبر یاران زیادی

 (. 264: 11، ج1415است )طبرایی، بوده

ما نزلت فی القرآن گوید: می )ع( علی امام شأن در شده یازل آیات یمان درباره بن حذیفه

 اینکه مگر یشد یازل مؤمنان ستایش در قرآن در ایآیه .ن آمنوا اًل  کان لعل ی لب ها ولباهبايها الذي ااي

(. حاکم حسکایی در 63: 1تا، جسکایی، بیداشت )ح )ع( علی را امتیاز آن روح و مغا

فرماید: قرآن در کند که میکتاب شواهد التنایل حدیثی را از امیرالمومنین علی )ع( یقل می

چهار بخش یازل شده، یک بخش از آن در مورد ماست، بخش دیگر درباره دشمنان 

است  ها و امثال است و بخش آخر در فرائض و احکامماست، بخشی دیگر در سنت

(. ابن مغازلی ییا همین حدیث را از ابن عباس و از رسول اهلل 57: 1تا، ج)حسکایی، بی

فرمایند: خداوید کرائم است و در پایان حدیث شریف رسول اهلل )ص( می)ص( یقل کرده

 (.271ق: 1424است )ابن مغازلی، قرآن را در مورد علی )ع( یازل کرده

 اتحاب که است قطعی ایمسئله )ع( علی امام درباره قرآن آیات از بخشی یاول

 )ص( خدا رسول محرر در علمی، حرور موقعیت، شخصیت به با توجه )ص( خدا رسول

 )ع( علی امام شأن در که آیاتی شمارش اید. دربیان کرده را هاآیات، آن یاول شأن از اطالع و

 امام شأن در قرآن آیه است سیصد گفته عباس ابن .دارد وجود یمر است، اختالفشده یازل

 شده )ع( یازل علی امام شأن در آیه است هفتاد گفته جبر بن ، مجاهدشده یازل )ع( علی

 تعداد و استیافته به آیات الوالیه یا آیات االئمه شهرت آیات یوع شیعه، این میان است در

 با شیعه یشمنداندا از ایعده و آمده سنتاهل در منابع که است آیاتی برابر چند ییا هاآن

 (.108: 1، ج1390اید )ر.ک: مرتروی، کرده تألیف هاییکتاب دیگر عناوین یا و عنوان همین

 تفسیر عرفانی -2-4

های دیگری همچون روش های تفسیر قرآن روش تفسیر عرفایی است که یاماز روش

م باز توان گفت تاریخچه این روش به تدر اسالاشاری، باطنی، شهودی و... دارد. می
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بیت ییا آمده است که قرآن ظاهر و باطنی دارد. گردد در احادیث پیامبر و اهلمی

فرماید: همایا قرآن دارای ظاهری زیبا و البالغه میامیرالمومنین)ع( در خطبه هجدهم یهج

فرماید: یکی (. امام خمینی )ره( می65تا: باطنی ژرف و یاپیداست )ر.ک: شریف رضی، بی

حجب که مایع از استفاده از این تحیفه یوراییه است اعتقاد به آن است که جا  دیگر از این

اید کسی را حق استفاده از قرآن شریف ییست و تفکر و چه که مفسرین یوشته یا فهمیدهآن

اید و به واسطه این تدبر در آیات شریفه را با تفسیر به رأی که ممنوع است، اشتباه کرده

ل، قرآن شریف را از جمیع فنون استفاده عاری یموده و آن را به رأی فاسد و عقیده باط

های اخالقی و ایمایی و عرفایی به هیچ وجه اید در تورتی که استفادهکلی مهجور یموده

(. ایشان به تفسیر 114: 2، ج1359مربوط به تفسیر ییست تا تفسیر به رأی باشد )فهری، 

متکی بر عقل است و منتهی به تفسیر به رأی  کند کهمند اشاره میعرفایی باطنی ضابطه

زاده آملی ییا در باب (. عالمه حسن246: 2، ج1392شود )ر.ک: رضایی اتفهایی، یمی

فرمایند: توفیق ییل به اعتالى فهم خطاب محمدى)ص( بدون ادراک ادراک حقایق قرآن می

ییست مگر کسى  حقایق زبر حکمت متعالیه و تحف عرفاییه به برهان واقعى تورت پذیر

که داراى یفس مکتفى باشد که من عنداهلل مؤید به یفس قدسى است و وى را در دایستن 

چیاها ییاز به فکر و یمر ییست و جا تاحب یفس قدسى، آن کس که این حقایق را به 

است در تمام ابعاد اتول عقاید و در تفسیر و شرح آیات و منطق برهان ادراک یکرده

 (.21: 1379زاده آملی، و بیان و قلم او اقناعى است یه ایقایى )حسن روایات راجل است

 معیارهای صحت و صدق تفسیر باطنی و تأویل -2-5

 برای پذیرش تاویل و تفسیر باطنی، معیارهایی مطرح شده که عبارتند از: 

های عرفی کالم بگنجد مایند داللت اقترا، تنبیه، ایما و در قالب یکی از داللت .1

 مفهوم موافق یا مخالف کالم. یا داللتاشاره 

 روایت معتبری از پیامبر)ص( یا امامان معصوم )ع( از مقصود آیه خبر دهد. .2
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معنای بیان شده در تورتی که با ضروری دین، دلیل قطعی یا ظاهر آیه با روایت  .3

معتبر مخالف آشکار بوده و قابل جمع عرفی یباشد، اگر چه واجد یکی از دو معیار سابق 

 (.138: 1397باشد، باز هم قابل پذیرش ییست. )رودگر، 

 والیت در قرآن -2-6

آیچه در باب والیت در قرآن مطرح است، قرب خاتی است که ممکن است از یک طرف 

حاتل باشد و از طرف دیگر حاتل یباشد بلکه از طرف دیگر دوری باشد مثال خداوید 

َرُب ِإلَيأِه ِمنأ »فرماید: می (، در این آیه خداوید به مؤمن و کافر 16)ق/  « َحبأِل الأَورِيدَو حَنُن َأق أ

یکسان یادیک است اما مؤمن و کافر به تورت یکسان به خداوید یادیک ییستند بلکه 

شود جوید اما کافر از خداوید دور میمؤمن با ایجام اعمال ییک به سوی خدواید تقرب می

ی است که تنها زمامش به دست مولی است (. والیت واقعی امر38: 1369)جوادی آملی، 

( اسم شریف ولی از اسماء خداوید 42و مولی علیه، فرع بر این رابطه والیی است. )همان، 

(. تنها ولی خداوید است. والیت به معنای سرپرستی 9)شوری/  «فَاّللَُّ ُهَو الأَوىل»است 

لِيَاُؤُهُم است، همخصوص خداوید است. در قرآن برای شیطان ییا والیتی بیان شد َو الَِّذيَن َكَفُرواأ َأوأ

شود (. این یوع والیت به عنوان عذابی از جایب خداوید اعمال می257)بقره/  الطَُّغوتُ 

(. والیت که به معنای قرب است به وسیله دین خداوید یعنی اسالم شکل 43)همان، 

رستاده شدید اما دین واحد که گیرد. در طول تاریخ پیامبران متعددی با شرایع گویاگون فمی

ها برای آن مبعوث شدید همان اسالم است. به دلیل تفاوت شرایع، راه رسیدن به همه آن

ترین راه برای رسیدن به والیت، دین و شریعت اسالم است. والیت متفاوت است و کامل

ها را ایساناست و ترین ولی که خداوید برای ایسان قرار داده و خود به والیت رسیدهکامل

جا که ولی از جایب رساید ییا رسول اهلل )ص( و علی )ع( هستند. از آنبه والیت می

شود، آیاتی در قرآن وجود دارد که بر اساس احادیث وارده از فریقین خداوید ایتخاب می

کند. این آیات یا به طور مستقیم یا غیر بر والیت رسول اهلل)ص( و وتی ایشان داللت می
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جا بیشتر به مقام والیت کند که در اینمقام والیت ایبیاء و اوتیاء را بیان می مستقیم

 است.علی)ع( پرداخته شده

 آیات والیت در تفاسير -3

 اید به شرح زیر هستند.برخی از آیات والیت که در پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

 سوره مائده 55آیه  -3-1

ا َولِيُُّكُم اّللَُّ َو َرسُ  ُتوَن الزَّكاَة َو ُهمأ راِكُعونَ ِإَّنَّ  که ییست این . جاولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َو يُ ؤأ

 اقامه که آوریدگایى ایمان اید، همانآورده ایمان که آیان و او رسول و خداست شما ولى

 یمازید.  رکوع در که حالى در کنندمى زکات اداى و یماز

است. با ه شهادت اهل سنت و شیعه درباره حررت علی )ع( یازل شدهاین آیه ب

سنت، روایات فراوایی پیرامون شان یاول آیه و مصداق آیه مراجعه به تفاسیر روایی اهل

کند که به شود. شأن یاول آیه ییا به سائلی اشاره میطالب)ع(، مشاهده میبن ابییعنی علی

ند در آن میان حررت علی )ع( هنگامی که به رکوع کرود و درخواست مالی میمسجد می

کنند. به عنوان یمویه ثعلبی در تفسیر الکشف و رفته بودید ایگشتر خود را به سائل عطا می

: 4ق، ج1422کنند )ر.ک: ثعلبی، البیان و زمخشری در تفسیر کشاف به این ماجرا اشاره می

توان به ابن مردویه، ابن سنت می (. از دیگر علمای اهل649: 1ق، ج1407؛ زمخشری، 80

اید این مغازلی، اخطب خوارزم و محب الدین طبری اشاره کرد که در کتب خود یقل کرده

؛ ابن مغازلی، 233ش: 1382است )ر.ک: ابن مردویه، آیه درباره علی )ع( یازل شده

 (. 421: 1ق، ج1428؛ طبری، 265ق: 1411؛ اخطب خوارزم، 260ق: 1424

ه به تفاسیر عرفایی یتایجی متفاوت با دیگر کتب تفسیری و روایی به پس از مراجع

التفسیر مطلبی ذیل آیه شریفه مشاهده یشد. قشیری ییا در کتاب دست آمد، در کتاب حقائق

 «ولی»است و واژه بسنده کرده «ولی»لطائف االشارات تنها به توضیل ایدکی پیرامون واژه 
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داده است  «إیمّا»معنا کرده و توضیحاتی ییا پیرامون واژه را به معنای یاتر، یاری کننده، 

تری (. میبدی در تفسیر کشف االسرار به توضیحات گسترده433: 1تا، ج)ر.ک: قشیری، بی

پردازد و ضمن بیان شأن یاول آیه به ماجرای اعطای ایگشتر توسط حررت علی )ع( می

رائل امیرالمومنین از تحابه گاارش کند. میبدی همچنین احادیثی را در مورد فاشاره می

ای داید. یکتهکند. میبدی، رسول اهلل را خاتم پیامبران و حررت علی )ع( را خاتم خلفا میمی

خورد این است که میبدی والیت در این آیه را، که در تفسیر کشف االسرار به چشم می

من کنت مواله فعلی یل حدیث داید همچنین در ذکند و آن را برترین والیت میاتصال، معنا می

 پیوید وى با اعتقاد و دین در مرا که گوید: هروالیت را همان دوستی معنا کرده و می مواله

 (.149: 3ش، ج1371دوستى )ر.ک: میبدی،  و است پیوید وى با را دوستى، على و است

را دهد و والیت خدا در کتاب فواتل االلهیه مفسر توضیل کوتاهی پیرامون آیه می

هاست. مفسر رسول اهلل )ص( را ییا در امر والیت داید که متولی امور ایسانوالیت عامه می

را به توجه به حق، دادن زکات را به  «یقیمون الصاله»داید و سپس جایشین خداوید می

تصفیه باطن از غیرِحق و راکعون را به خروع و خشوع در یماز معنا کرده و در آخر اشاره 

علی کرّم اهلل وجه هنگامی که در یماز بود سائلی آمد و او ایگشترش را به سائل کند که می

را به دوستی معنا  «ولی»(. اسماعیل حقی واژه 197: 1م، ج1999داد )ر.ک: یخجوایی، 

داید و کرده و در توضیحاتی که ذیل آیه دارد این واژه را در تراد با عداوت و دشمنی می

است. در ادامه اید را به اخوت و برادری معنا کردهمان آوردههمچنین والیت کسایی که ای

داید و او معتقد است منمور از آیه آیه، او راکعون را توضیحی برای عبارت ماقبل خود می

اید و با خروع و خشوع بر یماز خود مراقبت دارید دوستی با کسایی است که ایمان آورده

البید، مفسر ضمن توضیل و بیان شان یاول، والیت (. در مراح 407: 2تا، ج)ر.ک: حقی، بی

داید و مراد از مومنین را عامه مومنین دایسته و معتقد است معنای دوستی میمومنین را هم

های بعدی از است. در یقلبه دلیل تمییا مومنین بر منافقان آمده «امنوا»که تفات پس از 
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است مراد را حررت علی )ع( ذکر کرده قول دیگران، مراد آیه را ابوبکر و در یقل آخر،

 (.278: 1، ج1417)ر.ک: یووی جاوی، 

در این آیه، والیت رسول اهلل )ص( و آیان که ایمان آوردید در طول والیت خداوید و 

است. همچنین والیت خداوید بدون والیت رسول خدا و جایشینایش عطف به آن شده

شود. است که شامل همه مومنان یمیه شدهپذیرد. در این آیه به ویژگی اشارتحقق یمی

دهد و به عالوه بر این، روایات فراوایی از شأن یاول آیه، که درباره علی )ع( است خبر می

پوشی کنیم و تنها به یکی دو روایت قول عالمه طباطبایی، اگر از همه آن روایات چشم

مفسران اهل سنت به جا بسنده کنیم، باید به طور کلی دور تفسیر قرآن را خط بکشیم. 

کنند حال آن که در کتب روایی اهل سنت، از روات ای یمیمیبدی به شأن یاول آیه، اشاره

است. میبدی بسیاری و از طرق گویاگون این آیه در شأن علی بن ابی طالب )ع( یازل شده

یگر فرائل داید اما در ذیل این آیه به دکند، آیه را عام میییا که به شأن یاول اشاره می

است. حقی ییا که به یدرت در تفسیرش به آیات والیت اشاره علی )ع( ییا اشاره کرده

کند معنایی عرفایی و شاید باطنی از آیه را ذیل تفسیر خود آورده است. آیه به طور می

توان گفت آیه کند و میتریل و واضل ویژگی شخصی که باید از او اطاعت کرد را بیان می

کند که مصداق و منمور خداوید تقیم، اما بدون ذکر یام، به شخصی اشاره میبه طور مس

رسد اینکه شأن یاول را در یمر یگیریم و به طول و تفسیر و است، پس به یمر می

های دیگر از جمله اشاره به خروع و... بپردازیم به یوعی یادیده گرفتن مقصود آیه برداشت

گروهی است. حال آیکه در یمر گرفتن شأن یاول آیه و استفاده بر مبنای تفکر شخصی و 

 کند.تفسیر را تسهیل می

 سوره نساء 59آیه  -3-2

َمأِر ِمنأُكمأ فَِإنأ تَناَزعأُتمأ ِف وِل ِإنأ ٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اّللَِّ َو الرَّسُ َشيأ  اي أَي َُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا اّللََّ َو َأطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِل اْلأ
َسُن َتَأويالا  ِخِر ذِلَك َخيأٌ َو َأحأ ِم اْلأ ِمُنوَن ِِبّللَِّ َو الأَيوأ  اطاعت را خدا ایدآورده ایمان که کسایى اى، ُكنأُتمأ تُ ؤأ
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 معین را آیان والیت معیار و عالمت رسول و خدا که -را خود کارداران و رسول و کنید

 مراجعه رسول و خدا به آن حل براى شد فتاناختال امرى در گاه هر و ببرید فرمان -کرده

 است. ییکوتر سرایجامش و بهتر برایتان این دارید ایمان جاا روز و خدا به کنید، اگر

 ابو -1: دارید یمر دو مفسران است درباره اولی االمردر تفسیر مجمع البیان آمده 

 هر منمور: گویند سدى و مهران ابن و میمون روایت دو از به یکى بنا عباس ابن و هریره

 بن جابر -2 .است همین ییا طبرى و بلخى و جبایى مختار است. یمر زمامدارى و امیر

 منمور: گویند جماعتى و عطا و حسن و مجاهد و دیگر روایت به بنا عباس ابن و عبداللَّه

 و یااع موقع در و احکام در که هستند علما زیرا: ایدگفته هاآن از برخى. است علما

 از ما اتحاب است لکن عامه از قول دو این. زمامداران یه کرد رجوع هابه آن باید اختالف

 بیت )ع( اهل ائمه «اولى االمر» از منمور: که ایدکرده روایت( ع) تادق امام و باقر امام

 طاعت که طورىهمان است ساخته واجب مطلق به طور را ایشان طاعت خداوید که است

 واجب تورتى در اشخاص یا شخص مطلق اطاعت. استکرده واجب را پیامبر و خدا

زشت،  کار به امر و اشتباه از و باشد یکى ایشان باطن و ظاهر و باشند معصوم که شودمى

 این از برتر خداوید و یدارید تفاتى چنین زمامداران و علما که است بدیهى. باشند مصون

 شویدمى معصیت مرتکب که کند امر فرادىا شرط و قید بدون اطاعت به را مردم که است

 اطاعت خداوید که است این مطلب این شاهد. است اختالف کردارشان و گفتار میان یا

 که دهدمى یشان خود این و است داده قرار خدا و پیامبر از اطاعت ردیف در را «اولى االمر»

 بدیهى. است برتر همگى از خدا و برتر ایشان از پیامبر و باالترید مردم همه از «االمر اولى»

 که هستند کسایى آیان. دیگران یه دارید مایتى چنین پیغمبر آل از بعدى ائمه تنها که است

 اتفاق ایشان عدالت و رتبه بلندى بر مسلمین تمام و رسیده ثبوت به ایشان عصمت و امامت

 (114: 3، ج1415دارید )ر.ک: طبرسی، 

است که امام در حدیث امام تادق )ع( اکتفا کردهسلمی در تفسیر آیه به حدیثی از 

فرماید: به یاچار برای مومن سه سنت وجود دارد سنت خداوید که کتمان سر است خود می
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ها و و سنت ایبیاء که مدارا با خلق است و سنت اولیاء وفا به عهد و تبر در سختی

در  «اولواالمر»وید گ(. قشیری در تفسیر این آیه می27ش: 1369مشکالت است )سلمی، 

بیان اهل علم همان سلطان است و اما در بیان اهل معرفت، عارف یسبت به پیروایش 

تا: گویه که شیخ یسبت به مریدش تاحب امر است )ر.ک: قشیری، بیتاحب امر است همان

در این آیه خالد بن ولید است که رسول خدا او را بر  «اولواالمر»گوید (. میبدی می341: 1ج

شکر اسالم امیر کرده بود و سپس به ذکر ماجرای ایتصاب خالد بن ولید توسط رسول خدا ل

را ابوبکر و  «اولواالمر»پردازد و به ترتیب مصادیق پرداخته است. سپس به اقوال دیگر ییا می

، ابوبکر و عمر و عثمان، «ن و االنصاريالسابقون االولون من المهاجر»عمر، خلفاء راشدین و 

 (.553: 2: ج1371کند )ر.ک: میبدی، سنت و علماء دین ذکر میدادگر و فقها اهلسلطان 

را مرادف با اُمرا و حکامی که شعائر اسالم را بین  «اولی االمر»در کتاب فواتل االلهیه 

داید )ر.ک: کنند، میدارید و قاضیایی که در تنفیذ و استنباط احکام اجتهاد میمردم به پا می

فرمایروایان حق و عدل هستند؛  «اولواالمر»گوید (. حقی می157: 1م، ج1999یخجوایی، 

گوید اولی االمر پردازد و در آخر میمایند خلفاء راشدین، سپس به ذکر توضیحاتی می

(. در 228: 2تا: جهاست )حقی، بیحقیقی شیوخ واتلی هستند که امر تربیت به دست آن

مصادیقی برای اولواالمر ذکر شده از جمله، تمامی کتاب مراح البید ییا مایند کتب دیگر 

مجتهدان، امراء حق و عدل، عبداهلل بن خذافه السهمی، خالد بن ولید، امراء و فرمایدهان 

اید طاعت خدا و رسول واجب است و همچنین است که برخی گفتهلشکر. در ادامه آمده

 (.204: 1ق، ج1417طاعت اهل اجماع ییا واجب است )ر.ک: یووی جاوی، 

کند و اشاره می «أولی األمر»در این آیه ییا مایند آیه قبل به والیت خدا و رسولش و 

است. در ادامه آیه ییا به این والیات را به هم عطف کرده و در طول یکدیگر قرار داده

است اما در آیه به طور تریل به مصداق اشاره شدهشأیی از شئون والیت رسول اهلل )ص( 

است که با کمک از آیات دیگر و روایات وارده از معصومین این اشاره یکرده «ألمراولو ا»
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شود و اگر خداوید شوید. درآیه این اطاعت به تورت مطلق بیان میمصادیق مشخص می

کند که آن شخص معصوم باشد. دستور به اطاعت مطلق کسی بدهد، حکمت الهی اقترا می

کند. احادیث رسول اهلل )ص( مایند ه)ع( را ثابت میتطهیر عصمت ائم در قرآن ییا آیه

حدیث ثقلین، حدیث سفینه، حدیث منالت و ... ییا گواهی بر این موضوع است. حاکم 

علی )ع( است  «أولوأالمر»حسکایی در شواهد التنایل پنج روایت یقل کرده که منمور از 

فسران در کتبی که ذکر (. بر این اساس تمام مصادیقی که م189: 1تا، ج)حسکایی، بی

اید، شرط الزم آیه که عصمت باشد را یدارید زیرا کسی که اطاعتش هم شأن با کردیم آورده

اطاعت رسول اهلل )ص( است، باید عصمتش ییا هم شأن با ایشان باشد حال آیکه به گواه 

 اید.تاریخ، این مصادیق معصوم یبوده

 سوره مائده 3آیه  -3-3

َم يَئَس الَّ  ُت َعَليأُكمأ الأَيوأ َملأُت َلُكمأ ِديَنُكمأ َو َأمتَمأ َم َأكأ ِن الأَيوأ َشوأ ُهمأ َو اخأ نِعأَمىِت َو َرِضيُت ِذيَن َكَفُرواأ ِمن ِديِنُكمأ َفاَل ختأَشوأ
اَلَم ِديناا سأ . امروز است که دیگر کفار از ضدیت با دین شما مایوس شدید، دیگر از آیها َلُكُم اًلأ

من بترسید امروز است که دین شما را تکمیل کردم و یعمت خود بر شما  یترسید و تنها از

 .تمام یمودم و امروز است که دین اسالم را براى شما پسندیدم

آیه سوم مائده از ادله مهم شیعه در باب والیت امیرالمومنین )ع( است. این آیه 

وص خداست و در همچنین به والیت مطلق خدا ییا اشاره داره زیرا که حق والیت مخص

آید چرا که در یتیجه ایتخاب ولی و جایشین رسول اهلل )ص( ییا از حقوق خدا به شمار می

راستای اکمال دین و کمال هدایت ایسان، خداوید بهترین ایتخاب را برای آفریدگایش ایجام 

من کنت »دهد. در بسیاری از کتب اهل سنت ییا به ماجرای غدیر خم و حدیث مشهور می

اشاره شده است از جمله ابن مردویه، ابن مغازلی و اخطب خوارزم « ه فهذا علی موالهموال

دایند در کتب خود آیه شریفه را در باب والیت امیرالمومنین علی بن ابی طالب )ع( می

ق: 1411؛ اخطب خوارزم، 69ق: 1424؛ ابن مغازلی، 231ش: 1382)ر.ک: ابن مردویه، 
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یا حسکایی در شواهدالتنایل و ابن کثیر در تفسیر القرآن العمیم (. در میان کتب تفسیری ی135

اید. اشاره کرده« من کنت مواله فعلی مواله»و سیوطی در درالمنثور به حدیث شریف 

است )ر.ک: حسکایی به ماجرای تبریک گفتن خلیفه اول به امام علی )ع( ییا اشاره کرده

 (.259: 2، ج1404؛ سیوطی، 25: 3جق، 1419؛ ابن کثیر، 203: 1تا، جحسکایی، بی

شود. سلمی در توضیل این آیه سنت ییا آراء متفاوتی دیده میدر تفاسیر عرفایی اهل

داید )ر.ک: سلمی، به جمله کوچکی بسنده کرده و الیوم را روز بعثت رسول اهلل )ص( می

یعمت  (. بر خالف سلمی، قشیری توضیل مفصلی پیرامون اکمال دین و اتمام28ش: 1369

کند. در یگاه قشیری اکمال دین، ای به شأن یاول و واقعه غدیر یمیدهد اما اشارهمی

: 1تا، ججستجوی معرفت و اتمام یعمت، بدست آوردن مغفرت الهی است )ر.ک: قشیری، بی

(. میبدی ییا به شیوه قشیری به توضیحاتی پیرامون اکمال دین و اتمام یعمت 1401

داید دین را در اکمال حالل و حرام و احکام و فرائض و حدود میاست و اکمال پرداخته

(. در تفسیر الفواتل االلهیه، یخجوایی اکمال دین را به 16: 3ش، ج1371)ر.ک: میبدی، 

کند و به تورت اجمالی غلبه مطلق بر دشمنان و برتری اسالم بر سایر ادیان تفسیر می

است )ر.ک: د ییا به این موضوع اشاره شدهکند. در کتاب مراح البیمطالبی را بیان می

 (.252: 1ق، ج1417، یووی جاوی، 184: 1م، ج1999یخجوایی، 

تر به توضیل آیه پرداخته و به ماجرای حجۀ الوداع و توقف اسماعیل حقی مفصل

کند اما مطلب را به طور کامل توضیل یداده و از رسول اهلل )ص( هنگام یاول آیه اشاره می

های خود را از د توضیحات رها شده است. حقی ییا مایند سایرین برداشتجایی به بع

کند و کمی کند. حقی آراء مفسران پیش از خود را بیان میاکمال دین و اتمام یعمت بیان می

اَلَم ِديناا»بخشد. ذیل بخش ها پر و بال میبه آن سأ کند که گویه بیان میاین «َو َرِضيُت َلُكُم اًلأ

ی محب با تسلیم شدن به رسول اهلل )ص( و خلفاء بعد از ایشان و متابعت از وجود مجاز

 (. 343: 2تا، جشود )ر.ک: حقی، بیایشان به وجود حقیقی محبوب تبدیل می
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گرچه در تفاسیر اهل سنت از روزی که آیه در آن یازل شده، به عنوان عید یاد شده 

است. یمری ییا که روز یاول ای یشدههاست اما به واقعه غدیر و جایشینی آن حررت اشار

داید، از لحاظ تاریخی و روایی و ظاهر آیه درست ییست زیرا بعثت آیه را روز بعث می

آغاز کمال و یعمت است. همچنین ظاهر آیه به امر مهمی اشاره دارد که کمال دین در آن 

شته به عنوان کمال دین است اما در این تفاسیر به چیاهایی که از قبل ییا وجود داواقع شده

است از جمله به دست آوردن معرفت و یا پیروی از سنت رسول اهلل )ص( که از اشاره شده

ابتدای بعثت ییا بر آن تاکید شده بود. کفار امیدوار بودید که پس از رسول اهلل )ص( دیگر 

بر این دین اسالم باقی یخواهد ماید خداوید با یصب علی )ع( و فرزیدایش، خط بطالیی 

ترسیدید، دیگر آرزوی کفار کشید و آیان را مأیوس کرد و مومنان ییا که از این امر می

تر از والیت وجود دارد؟ و ها، چه یعمتی بارگترسی یداشتند. همچنین از میان یعمت

 خداوید با ایتصاب ولی و جایشین، یعمت والیت خود و رسولش را مستدام کرد. 

 سوره مائده 67آیه  -3-4

ُ ي َ  َعلأ َفما بَ لَّغأَت ِرسالََتُه َو اّللَّ ِدي اي أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ غأ ما أُنأِزَل ِإلَيأَك ِمنأ رَبِ َك َو ِإنأ َلَأ تَ فأ عأِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اّللََّ ًل يَ هأ
َم الأكاِفرينَ   به مردم است، کامالًچه از طرف پروردگارت بر تو یازل شدهاى پیامبر آن. الأَقوأ

خداوید تو را از )خطرات احتمالى( مردم،  .اىبرسان و اگر یکنى، رسالت او را ایجام یداده

 .کندیدارد و خداوید، جمعیت کافران )لجوج( را هدایت یمیگاه مى

اهلل )ص( هنگام این آیه در غدیر خم درباره حررت علی )ع( یازل شد. رسول

اهلل )ص( دست یت علی )ع( را اعالم کرد. رسولبازگشت از حجۀالوداع در غدیر خم وال

؛ 240: 1382)ر.ک: ابن مردویه، « من ُکنُت َموًلُه فَ َعلیٌّ َموًلهُ »علی )ع( را گرفت و فرمود: 

؛ ثعلبی، 80: 1، ج1416؛ ابن حنبل، 289: 1ق، ج1407؛ کلینی، 239: 1تا، جحسکایی، بی

؛ قندوزی، 245: 1ق، ج1422؛ ابن تباغ، 79ق: 1419؛ یصیبی، 92: 4ق، ج1422

کند که فرمود: شب معراج تدایی (. ابو هریره از رسول اهلل )ص( یقل می359: 1ق، ج1422
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، پس از معراج رسول اهلل «ايؤمن بی بلغ عليب من ية الهدی و حبيا رايأن عل»را شنیدم که گفت: 

َعلأ َفما اي أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ غأ »آن سخن را فراموش کرد پس خداوید آیه   ما أُنأِزَل ِإلَيأَك ِمنأ رَبِ َك َو ِإنأ َلَأ تَ فأ

َم الأكاِفرينَ  ِدي الأَقوأ را یازل کرد )حموی جوینی،  «بَ لَّغأَت ِرسالََتُه َو اّللَُّ يَ عأِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اّللََّ ًل يَ هأ

ابن مسعود است و به یقل از (. این آیه در شأن والیت یازل شده158: 1ش، ج1398

 نيا مولی املؤمني  أن  عل« اي أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ غأ ما أُنأِزَل ِإلَيأَك ِمنأ رَبِ كَ »کن ا نقرأ علی عهد رسول هللا )ص( است: آمده

ُ يَ عأِصُمَك ِمَن النَّاسِ » َعلأ َفما بَ لَّغأَت ِرسالََتُه َو اّللَّ  (.173ق: 1428)ایجی، « َو ِإنأ َلَأ تَ فأ

حقایق التفسیر ذیل این آیه مطلبی مشاهده یشد. در لطائف االشارات، قشیری  در کتاب

چه وحی کردیم به سوی تو چیای را پنهان یکن، گفته کند: از آنگویه آیه را تفسیر میاین

تا، شود به مردم بگو که تو سید اوالد آدمی و آدم تحت لواء توست )ر.ک: قشیری، بیمی

است. این ای دیگر آیه را تفسیر کردهالسرار، میبدی به گویه(. در کتاب کشف ا438: 1ج

آیه در غدیر خم درباره حررت علی )ع( یازل شد. رسول اهلل )ص( هنگام بازگشت از 

حجۀالوداع در غدیر خم والیت علی )ع( را اعالم کرد. رسول اهلل )ص( دست علی )ع( را 

ألست أولی »گفتند: بله ای رسول خدا. فرمود:  «؟ من انفسهمنيالست أولی ِبملؤمن»گرفت و فرمود: 

 «.هذا مولی من أان موًله اللهم وال من واًله و عاد من عاداه»گفتند: بله. فرمود:  «؟بکل  مؤمن من نفسه

سپس عمر او را مالقات کرد و گفت مبارک باشد ای پسر ابی طالب تبل کردی و شام 

(. 182: 3ش، ج1371)ر.ک: میبدی، کردی در حالی که موالی هر مؤمن و مؤمنه هستی 

را تبیین راه توحید برای تمام مکلفان معنا  «کيما أنزل ال»در کتاب فواتل االلهیه مفسر، 

م، 1999داید. )ر.ک: یخجوایی، کند و یکی از وظائف رسول را دعوت به توحید ذات میمی

کند باشد، تفسیر میرا هرچه که متعلق به مصالل عباد  «کيما أنزل ال»( حقی ییا 199: 1ج

چه بر رسول اهلل (. مفسر در مراح البید، منمور آیه را تبلیغ جمیع آن418: 2تا، ج)حقی، بی

کند )ر.ک: یووی جاوی، یازل شده از جمله احکام و هر چه به آن تعلق دارد معنا می
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اکثر تفاسیر به خوف از یهود و یصاری اشاره شده است )ر.ک:  (. در282: 1ق، ج1417

 .( 417: 2تا، ج، حقی، بی180: 3ش، ج1371میبدی، 

از میان مفسران قشیری آن امر مهم را موضوعی بدیهی )رسول اهلل )ص( سید اوالد آدم 

(. میبدی به 438: 1تا، جاست( دایسته و به همین اکتفا کرده است )ر.ک: قشیری، بی

کرده است )ر.ک: میبدی،  ماجرای غدیر اشاره کرده و تبریک عمر به علی )ع( را ییا بیان

شود که این امر چیای مایند دوستی یبوده (. از این تبریک معلوم می182: 3ش، ج1371

که به خاطر آن تبریک گفته شود بلکه باید امر مهمی که همان والیت است، باشد. با وجود 

ای در این اینکه در منابع بسیاری از اهل سنت، ماجرای غدیر آمده است اما سایرین به یکته

است، باید به اید. موضوعی که خداوید از رسول اهلل )ص( درخواست داشتهباب اشاره یکرده

قدری مهم باشد که رسول اهلل از اعالم آن بیم داشته باشد، از مطالعه سیره ایشان معلوم 

 چنان مهم است که برابر باشود این بیم به خاطر جان ایشان ییست و همچنین این امر آنمی

توان اظهار دوستی ساده را مراد آیه در یمر گرفت و آن را کل رسالت ایشان است پس یمی

معادل با کل رسالت دایست. این آیه همچنین تأییدیست بر سیره رسول اهلل )ص( چرا که 

کردید ایشان در غاوات و همچنین هنگام یبودشان در شهر برای خود جایشین ایتخاب می

برای پس از خودشان ییا جایشینی تعیین کنند و چون جایشین ایشان  پس بالتبع باید ایشان

شئون والیت ایشان را ییا دارد، پس باید معصوم باشد و عصمت توسط خداوید تشخیص 

شود. در یتیجه جایشین رسول اهلل )ص( که ولی معصوم است را باید خداوید داده می

 ایتخاب کند.

 گيرینتيجه -4

توان به کند(، در قرآن را میا آیاتی که به والیت علی )ع( اشاره میآیات والیت )در اینج

اشاره  سه بخش تقسیم کرد. یکی آن دسته از آیات که به طور مستقیم به والیت علی )ع(

کنند که به والیت ائمه ارتباط کنند. آیاتی که در ظاهر، به واقعه و شأن یاولی اشاره میمی
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کنند و در کتب فصیل به شرح آن واقعه و شأن یاول اشاره میدارد، که علمای فریقین به ت

که با توجه به  (55)مائده/  والیتاست، مایند آیه روایی کهن فریقین، این روایات آمده

است و خداوید به احادیث فریقین در شأن امیرالمومنین علی بن ابی طالب )ع( یازل شده

آیاتی ییا وجود دارید که در باطن خود به مقام کند. طور مستقیم به والیت ایشان اشاره می

است قابل کنند و جا با احادیثی که از آن بارگواران آمدهوالیت ائمه )ع( اشاره می

اي َأي َُّها الَّذيَن آَمُنوا »اید مایند آیه: تشخیص ییستد. آن احادیث ییا در جوامع روایی یقل شده

در این  «سلم»(. 208)بقره/ «تَ تَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّيأطاِن ِإنَُّه َلُكمأ َعُدوٌّ ُمبنيٌ ادأُخُلوا ِف السِ لأِم َكافَّةا َو ًل 

. قسم سوم آیاتی هستند که به فرائل ائمه استآیه، به والیت علی )ع( و اوالدش معنا شده

توان به تورت غیر مستقیم والیت آیان را با آن فرائل اثبات کنند که می)ع( اشاره می

ذیل آیات درباره فرائل اهل بیت )ع(، احادیث فراوان ییا در جوامع روایی فریقین، کرد. 

شود مایند سوره دهر که در آن به وجود دارد که به وسیله آیان والیت ایشان اثبات می

 خواید.فرائل امیرالمومنین )ع( اشاره شده است و حررت علی )ع( را ابرار و وجه اهلل می

اید. همچنین روش تفسیر عرفایی یکی ی از قسم اول بررسی شدهدر این پژوهش، آیات

پردازد. تفاسیر عرفایی متعددی های ارزشمند در تفسیر است که به تاویل آیات میاز روش

ترین مباحث عرفایی، اید. از مهمییا وجود دارید که مطالب ارزشمندی ذیل آیات بیان کرده

رود. در تفاسیر عرفایی ییا پیرامون ن به شمار میبحث ولی و والیت است که از مبایی عرفا

های گویاگویی وجود دارد. عرفای اهل سنت در برخورد با آیات آیات والیت تاویل

والیت روشی متفاوت از عرفای شیعی دارید. ایشان آیات را با توجه به مصادیق آیه تفسیر 

اید. هرچند که در منابع پرداخته اید و با استفاده از آیات دیگر به بیان مفاهیمی کلییکرده

های آیات، مطابق با دیدگاه شیعه سنت ییا به طور چشمگیری احادیث و شأن یاولاهل

آورده شده است. متاسفایه این روایات و احادیث به یدرت در این تفاسیر عرفایی مشاهده 

عی که قرآن ییا توایستند به جای آوردن مصادیق متعدد ذیل هر آیه، مصداق جامشد. آیان می
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اید با استفاده به آن مصداق اشاره دارد را ذکر کنند. اغلب خصوتیاتی که ذیل آیات ذکر کرده

شود. بر اساس حدیث رسول اهلل )ص( ییا از روایات و آیات مختلف در علی )ع( یافت می

ف پیامبر )ص( و علی )ع( از یور واحدی آفریده شدید پس حقیقت محمدیه که ممهر اسم شری

و هم شامل شود اهلل است و جامع تمام تفات حق تعالی است هم شامل رسول اهلل )ص( می

 )ع( باشد.علی )ع(. در یتیجه دور از ذهن ییست که مصداق مستقیم آیات ذکر شده، علی 
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