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Abstract  
The present study aims to investigate the backgrounds and social roots of formation of 
Guardianship theory in Sufism and outline its coordinates from the viewpoint of mystics of 
the Ilkhanid era (fourteenth and fifteenth centuries, BC). In this regard, using a descriptive-
analytical method we studied the coordinates of the basic form of Guardianship thought 
from the perspective of individuals such as Hakim Termizi and also the Sufist perception of 
Guardianship in Ilkhanid era from the Sufist Gurdianship and the process of transformation 
of Sufi Guardianship from the esoteric aspect to external and political aspects. 
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 چكيده
ي متصوفه و تشريح مختصات آن در  گيري تئوري واليت در انديشه هاي اجتماعي شكل ها و ريشه هدف پژوهش حاضر بررسي زمينه

ي  ي انديشه تحليلي مختصات صورت اوليه-با روش توصيفي، (قرن هفت و هشت هجري) است. در اين راستانگاه عارفان عصر ايلخانان 
ي عصر ايلخانان از مفهوم واليت صوفيانه و فرآيند  واليت از ديدگاه افرادي چون حكيم ترمذي بررسي شده و نيز تلقي متصوفه

 ياسي مورد بررسي قرار گرفته است.ي واليت صوفيانه از وجه باطني به وجه ظاهري و س استحاله
 

 عصر ايلخانان.، حكيم ترمذي، واليت باطني، واليت ظاهري، قدرت سياسي، تصوف هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
، ي مفاهم كثيرالمدلول و تفسيرپذير است كه در فقه و سياست و تصوف از جمله "واليت"

از ، كه با ساحت سياست و حكومت دارد دليل ارتباطي چنين به معاني متعدد و مختلفي دارد؛ هم
گرفته شده است؛ هم به فتح  "ولي"شود. اين واژه از  ترين مفاهيم اسالمي محسوب مي پرمناقشه

شود و هم به كسر واو  مواالت و صله نوشته مي، نصرت، محبت، ربوبيت: معناي واو (واليت) به
). در 195ص : 1381، لكي و ديگرانمعناي توليت و سلطنت است (فرامرز قرام (وِاليت) كه به
ص : 1ج، 1391، واليت (به كسر واو) مرتبط با حاالت نفساني عارف است (كربن، ادبيات صوفيه

، دو نهاد، ي مستقيم و بي واسطه بين دو كس توان واليت را معادل يك رابطه ). در مجموع مي524
يا نصرت و امثال آن دانست  دو گروه يا دو جمع از جنس محبت يا رياست يا توالي و تبعيت

 ).252ص : 1378، (سروش
كه ، تر وجه باطني واليت مطمح نظر است؛ يعني تصرف در خلق به اذن حق بيش، در تصوف

شوند كه خدا ايشان را به دوستي و واليت  باطن نبوت است (همان)؛ كساني به اين مقام نايل مي
ر داد و از متابعت نفسشان رهانيده است ها را واليان ملك خويش قرا خويش مخصوص كرده و آن

و حق ، بدون هيچ تراخي بوده، ها پيوسته بوده اطاعت آن). «190ص : 1ج، 1364، كوب (زرين
 ).631ص : 1367، (قشيري» هاست تعالي متولي و نگهدار آن

زهد ، تواضع در بزرگ منشي و بزرگي حال: داند ابوعبداهللا سجزي عالمات اوليا را سه چيز مي
عالمات اولياي خداي «: گويد ). كرخي مي299ص : ق1372، اندك و انصاف در قوت (سلمي در

ي خداي بود و قرار ايشان با خداي بود و شغل ايشان  انديشه، عزوجل آن است كه فكرت ايشان
 : نويسد ) مي1371). خواجه عبداهللا انصاري (327ص : 1383، (عطار» در خداي بود

اوليايند و اوتاد ، اند اليت زادي. ايشان كه اهل اين خلقتميدان و، از ميدان حقيقت
سخاوت تن و نصيحت خلق. ، سالمت دل: در ميان ايشان ... اوليا را سه نشان است

گله از حق و جنگ با خلق و پسند خود و : رستگي است از سه چيز، سالمت دل
شدن  چه خودخواهي و به دل باز دست بداشتن آن: سخاوت تن را سه نشان است
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منتظر نبودن چيزي از دنيا بيشي. نصيحت خلق را سه ، اند چه خلق در آن از آن
ي خلق را نيك  نيكوكاران را ياري دادن و بر بدكاران بخشودن و همه: نشان است

آزاري  خواستن؛ اين اخالق اولياست. اصل اين نيكودلي است و جوانمردي و كم
 ).318و  317ص: 1371، (انصاري

 طرح مسأله 
ي  اركان تئوري واليت در نگاه متصوفه"ي حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه  مقاله

ويژه در  ي پژوهش اين است كه چرا در ميان صوفيان قرن هفتم (به مسأله "عصر ايلخانان چيست؟
هاي فاحشي  شود و تفاوت خوش دگرگوني مي اواخر اين عصر) تئوري واليت صوفيانه دست

تر در گمنامي و  كه پيش، چرا تئوري واليت، ديگر عبارت يابد. به يشين خود مينسبت به مختصات پ
در اين دوره صورتي آشكار پيدا كرده و مدعي قدرت ، يافت پوشيدگي از خلق موضوعيت مي

نهاد تصوف ، ويژه مطالبه و خواست اجتماعي به، هاي جديد "امكان"رسد ظهور  نظر مي شود. به مي
رونق تصوف و : چون شمشير كشانده است. در عصر ايلخانان عواملي هم ي سرير و را به عرصه

ي مفهومي  تجميع ثروت و قدرت در نهاد خانقاه باعث شد تئوري واليت صوفيانه دچار استحاله
حضور ، ي سياست گردند. از اين منظر ي حضور در عرصه صوفيان آماده، شود و از اين رهگذر

نه منبعث ، تصوف دانست "مناسبات مريد و مرادي"رخاسته از صوفيان در ميدان قدرت را بايد ب
 در بنيادهاي نظري تصوف. "سوداي قدرت"ي  از وجود مؤلفه

 چارچوب نظري
ي تصوف مطرح گرديد. هرچند مفهوم واليت در  بار در حوزه براي اولين "تئوري واليت"

كه  -اما صورت نظري واليت ، ددانستن ي نبوت مي ادبيات قرآني سابقه داشت و شيعيان آن را ادامه
ريزي  ي قرون ابتدايي اسالم پي توسط متصوفه -يافت  با قدرت تصرف باطني در عالم پيوند مي

هاي ابتدايي  ابوسعيد خرّاز (كه طرح، الدنيا (صاحب كتاب االوليا) ابي ابن: چون گرديد. صوفياني هم
ابراهيم ادهم و بايزيد بسطامي ، االوليا)ابونعيم اصفهاني (صاحب كتاب حليه ، آن را فراهم آورد)
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ها مطالب  ). آن29ص : 1386، گريخته متعرض اين بحث شدند (انصاريان متقدماني بودند كه جسته
ها  اي در خصوص واليت مطرح كردند كه استخراج تصويري روشن از ميان آن نامنسجم و پراكنده

، صورت جدي وارد بحث واليت شد ر بهبا نمايد. حكيم ترمذي (قرن سوم) براي اولين مشكل مي
ارتباط آن را با نبوت و رسالت ، به تبويب و تقسيم ابواب آن پرداخت، دست داد شرح مبسوطي به

ي  ). نظريه203ص : 1373، ها و خصوصيات اولياي الهي سخن گفت (نويا معين نمود و از ويژگي
و در مجموع  "مراد"و  "شيخ"، "اولي خد"، "انسان كامل"چون  ها ذيل مفاهيمي هم ترمذي بعد

، توسط غزالي، اهللا و صاحب اسم اعظم است متخلق به اخالق، انساني كه متصف به صفات الهي
 خصوص ابن عربي به اوج خود رسيد. عزيزالدين نسفي و به
ندرت مقاصدي خارج از واليت باطني را شامل  مفهوم واليت به، ي متقدم در ادبيات صوفيه

اي از فرهنگ ايراني و حكمت  زمينه ي خراسان قرن سوم با پيش ح آن در گسترهولي طر، شد مي
صورتي  وجهي سياسي را در بنياد نظري خود به، خورد كه با مفهوم فرّه ايزدي پيوند مي، خسرواني

ها و  "امكان"ترتيب با مهياشدن شرايط مقتضي و ظهور  اين داشت. به پوشيده ملحوظ مي
هوم واليت از قرون هفتم به بعد در ادبيات صوفيه وجوه سياسي خود را مف، هاي مطلوب "قران"

 شدند. ظاهر نمود؛ اين وجوه سياسي از مناسبات مريد و مرادي تصوف ناشي مي
خاطر خالفت الهي و  دهد تا به ترين صور مقام واليت كه به ولي امكان مي شود قديمي گفته مي

در اوستاي ايراني و در فرّه منسوب به زرتشت ، صرّف كنداتّصالي كه به حق دارد در امور عالم ت
هاي موجود مربوط به تاريخ  نوشته چنين از سنگ ). هم24ص : 1369، كوب مطرح شده است (زرين

اردشير ، بودن پادشاه را نيز استنباط كرد. براي نمونه توان مقام فرهي و انسان كامل ايران باستان مي
صورت طوماري از دست  فرّه ايزدي يا مقام شاهي را به -رستم در نقش  -اي  نگاره در سنگ

)؛ در عهد ساساني نيز باور بر اين بود كه پادشاهان 66ص : 1391، كند (موله اهورامزدا دريافت مي
ي  گيرند و در پيوندي مستقيم با فروهر آسماني قرار دارند (كارنامه ي خودشان را از ايزدان مي اراده

 ).49و  39ص : 1385، اردشير بابكان
تئوري  -عصر طاليي تصوف  -با گذشت زمان و ورود به عصر پر رمز و راز قرن هفتم 
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ي مناسبات سياست و قدرت  واليت صوفيانه وجوهي پراتيك با مقاصدي چون حضور در عرصه
، فتها نشو و نمو يا اي كه اين انديشه در بستر آن هاي اجتماعي رسد زمينه نظر مي خود گرفت. به به

صوفيان ، هاي اجتماعي و مناسبات گفتماني گونه كه زمينه در تحوالت بعدي سهيم بوده است. همان
ترتيب باعث  همين به، را با تأسي به تئوري واليت مجهز به شمشير و سرير سلطنت نمود

 ي دوم حكومت صفوي گرديد. ها در نيمه رفتن آن حاشيه به
ي واليت را (كه توسط افرادي  ي انديشه ورت اوليهكوشد ابتدا مختصات ص ي حاضر مي مقاله

ي عصر ايلخانان از  بندي شده است) بررسي كند؛ سپس تلقي متصوفه چون حكيم ترمذي مفصل
و  "ها چگونگي"مفهوم واليت صوفيانه را شرح داده و در نهايت با اتخاذ مشي گفتماني و توجه به 

ي واليت صوفيانه از وجه باطني به  رآيند استحالهف، (تمركز بر ظاهر اشيا و امور) "بودگي برون"
 وجه ظاهري و سياسي را توضيح دهد.

 نزد حكيم ترمذي "واليت"
 "انسان كامل"با فلسفه مرتبط است. طرح مفهوم ، كه صوفي باشد حكيم ترمذي بيش از اين

، ي گنوسي فلسفه، تر در حكمت خسرواني ايراني پيش، ي فيض بين انسان و آسمان عنوان واسطه به
)؛ 374-373ص، 10ج: 1380، مسبوق به سابقه است (مايل هروي، آيين مانوي و مذهب مسيحيت

كند كه  هايي را مطرح مي پرسش، بنابراين جاي تعجب ندارد كه ترمذي با ارجاع به مفاهيم قرآني
به خوبي در  اند. مثال اعتقاد به واليت اولياي الهي در مسيحيت هاي فوق ذكر شده تر در انديشه پيش

، "پير"عنوان  اثر داستايفسكي به خوبي مشخص است . در اين كتاب "برادران كارامازف"رمان 
در ، شود. براي مثال ها پيوسته تكرار مي هاي آن تعداد و مرتبت اوليا و كرامت، قطب"و  "ولي"

، كرده بودتابوت شخصي كه واليت شيخ و مراد خود را انكار ، گويد در فالن شهر مصر جايي مي
جايي ، پذيرند به دفعات با دستان غيبي از كليسا خارج شد! يعني كساني كه واليت مشايخ را نمي

 در قلمرو خداوند ندارند.
اما وي با ، هاي فلسفي خسرواني و يوناني محرز است اگرچه تأثيرپذيري ترمذي از انديشه

 »يحزَنون  هم ال ياءاللّه الخَوف علَيهِم وانَّ اَول«ي  ويژه آيه به، ارجاع به نصوص و تراث اسالمي
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كند. ترمذي هرچند به اقوال و  ) است كه تئوري واليت را ساخته و پرداخته مي62: (يونس
رنگ و ، "واليت"اما در اين برداشت از ، دهد احاديث حضرت امير در باب ولي خدا ارجاع مي

ي متعصبي بود و به قول خودش با بوي شيعي در ميان نيست. مشهور آن است كه ترمذي سن
ي فرق  همه، غير از چند فرقه ها به سر آشتي نداشت. البته بايد توجه داشت كه بعد» روافض«

 ).41-35ص : 1386، اند (پازوكي ي واليت صوفيانه دانسته صوفيه حضرت امير را سرسلسله
از نگاه  "ه اوليا هست؟چه نيازي ب، با وجود پيامبران"ي ترمذي اين است كه  ترين مسأله مهم

گزيند تا حجتي باشد در برابر خلق و اثبات نادرستي سخن فرشتگان  را برمي "ولي"خداوند ، وي
كند و خون  دانستند و معتقد بودند ظلم مي صالح نمي ي بقره كه آفرينش انسان را به در سوره

 ). 118ص : ق1412، ريزد (ترمذي مي
ي  ي واليت محدود به ازمنه مقوله، وطين تأكيد شده استچه در نگاه فل چنان، از نظر ترمذي

ي فيض بين انسان و آسمان  ها اوليايي بودند كه واسطه ي زمان خاصي نيست؛ زيرا در همه
يعني ، اند؛ پس بايد در وقت نياز حجت خدا بر خلق و ياور مردمان و امان آنان، اوليا«شدند.  مي

اوليا مانند پيامبران در يك رتبه و درجه ، ن). از نگاه ترمذي(هما» ها وجود داشته باشند ي زمان همه
اند كه هفت نفرند. بعد از "ابدال"ها  هستند؛ پس از آن "محدثان"ي ايشان  نيستند. باالترين رتبه

كس ديگري از گروه ، از دنيا برود  ايشان  هستند كه چهل نفرند؛ هرگاه يكي از "صديقان"ها  آن
 د.شو فروتر جانشين وي مي

او  "بيت نسبي اهل"نه ، پيامبر "بيت ذكر  اهل"نسب اوليا را به ، ترمذي با نفي اعتقادات شيعي
خدا براي برپايي ذكر خالص و ناب خداوند مبعوث شده   كند كه رسول رساند. وي تصريح مي مي

 ). 66ص : رود (همان شمار مي بيت او به از آل پيامبر و اهل، است؛ هركس به اين ذكر پناه آورد
واليت هم خاتمي دارد؛ اما ، واجد پيامبر خاتم است، گونه كه جريان نبوت از نظر ترمذي همان

پيامبران كسي   شود. خاتم معناي آخرين نفر بودن نيست و فضيلتي محسوب نمي بودن لزوماً به خاتم
زد خداوند است؛ ي انبيا و واجد واالترين جايگاه ن سلسله  واالترين فرد در، است كه از نظر فضايل

ي كماالت و فضايل اولياي پيشين  از اوليا و جامع همه  فرد  خاتم اوليا نيز واالترين، دليل همين به
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: شود (همان يافتن دنيا ظاهر مي ترين رتبه به خاتم انبياست و در هنگام پايان است و حائز نزديك
 ).153ص 

به مقام مصونيت در گرو تالش و داند و معتقد است رسيدن  را معصوم نمي "ولي"، ترمذي
سوي خود  كند و به ي كالم او مردم را ادب مي وسيله )؛ خداوند به92ص : عنايت الهي است (همان

تر اين است كه ترمذي وقتي در باب ولي خداوند صحبت  ي مهم ). نكته93ص : خواند (همان مي
تقدند ترمذي در جاهايي از آثار اي مع كند؛ اگرچه پاره مصداق عيني براي آن معرفي نمي، كند مي

). حقيقت اين 44-29ص : 1394، خود القا كرده كه يكي از چهل تنان است (باهنر و محمودي
آورد كه در آخرزمان  ميان مي اي سخن به از ولي، كند االولياء صحبت مي است كه وقتي وي از خاتم

مستوربودن وي ، از اوصاف ولي رساند كه كند. اين بحث تلويحاً مي همراه مهدي موعود ظهور مي
 كند. صراحتاً اشاره نمي، از خلق است؛ حتي اگر خود را هم در اين مقام بداند

منحصر در ترمذي نبود. تني چند از ، بودن امر واليت اعتقاد به باطني، ي اسالمي در قرون اوليه
بودن از خلق  پوشيده، شان در باب واليت رغم تفاوت انديشه صوفيان معاصر وي نيز بودند كه علي

اين جمله منسوب به ابوبكر محمد بن حامد ، دانستند. براي مثال را از اوصاف مؤكد ولي خدا مي
 ).28ص : ق1372، (سلمي» الولي في ستر حاله ابدا«: گفت از مشايخ بلخ است كه مي، ترمذي

اي  از وليتوانستند  متصوفه نمي، سبب هژموني و مشروعيت نهاد خالفت در اين دوران به
واجد واليت ظاهري نيز باشد و مقام آشكاري در ميان خلق ، بر واليت باطني صحبت كند كه عالوه

افرادي ، ي خراسان ي چنين ادعايي بدون عقوبت نبود. البته در گستره مالحظه پيدا كند؛ بيان بي
ام فرهي ولي خدا اطالع از مق بي، ي حكما داشتند چون ترمذي با توجه به تسلطي كه بر انديشه هم

سرپرستي و زعامت خلق ، ترين استحقاق در هدايت ولي خدا واجد بيش، بيان فالسفه نبودند. به 
دار مقام واليت باشد.  هيچ صوفي و عارفي نيست كه داعيه، ي اسالمي است؛ اما در قرون اوليه

هايي  ها و ويژگي صرفاً شاخص، بودن ولي خدا كردن ستر و پنهان غالب صوفيان مهم با مسلم تلقي
العاده  هاي خارق شوند. حتي عارفان متقدم از ويژگي كنند كه اولياي الهي بدان شناخته مي را بيان مي

ي تلطيف  كنند كه نتيجه بلكه اذهان اجتماعي را متوجه معالم اخالقي اوليا مي، كنند نيز صحبت نمي
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 ي مستمر ايشان در منهج حقيقت است. و پااليش روح و مجاهده

 ي قرن هفتم ي متصوفه در انديشه "واليت"
كمال خود رسيد.  عربي از حيث نظري به ي ابن تئوري واليت ترمذي در انديشه، در قرن هفتم

هاي او را توضيح داد؛ به منابع و اسناد جديد  عربي تئوري واليت ترمذي را تشريح كرد؛ پرسش ابن
 نظري مفهوم واليت كوشيد.  ي در اين خصوص اشاره نمود و مجدانه در جهت توسعه

معرفي نموده است  "انسان كامل"عربي نخستين كسي است كه مقام واليت را با عنوان  ابن
ي وي در باب واليت را نبايد مرتبط با  ). انديشه259، 162، 60، 44ص : 1383، عربي (ابن

دانست؛ هاي قدرت در جغرافياي ايلخانان قرن هفت و هشت  هاي سياسي و استراتژي پويش
موالنا و شمس تبريزي آن را در تشريح ، چون عزيزالدين نسفي چراكه برخي بزرگان صوفيه هم

 اند. كار گرفته ي واليت به مسأله
، اش بر مفهوم انسان كامل تمركز دارد؛ انسان كامل نزد وي عزيزالدين نسفي در آثار مختلف

چون ترمذي نيز مطرح شده  ر ماسبقي هماي باالتر از اولياي الهي است. اين رويكرد در آثا درجه
» ي خدايند ي خليفه ي خداي است و نبي و ولي خليفه خليفه  كامل  انسان«: نويسد بود. نسفي مي

). ظاهراً نسفي در اين بحث به داستان قرآني موسي و خضر اشاره دارد كه 216ص : 1379، (نسفي
نام خضر است. نسفي معتقد است  ان كاملي بهنيازمند علم و هدايت انس، عنوان پيامبر خدا موسي به

اما ولي خدا بر حقيقت اشيا آگاه است؛ انسان كامل نيز هم ، داند خواص اشيا را مي، كه نبي يا پيامبر
نبي در ، ديگر بيان ). به 216ص : 1379،  بر خواص اشيا اطالع تام دارد و هم بر حقيقت اشيا (نسفي

ها نيز ملزم به تبعيت از  ؛ هردوي آن نبي  تابع  ر خواص اشياحقايق اشيا پيرو ولي است و ولي د
تواند تمامي جمال  مرآت كاملي است كه مي، انسان كامل هستند (همان). انسان كامل نسفي

 ).160ص : 1381، خود انعكاس دهد (نسفي  در  جمال را صاحب
عه است. اگرچه در ي گفتمان تصوف در جام دوران غلبه، ي دوم زندگي عزيزالدين نسفي دوره

اما در ، ي پيران طريقت اين عصر ميلي براي حضور يا تصدي قدرت سياسي وجود ندارد انديشه
نوع ، كند كه از دل مناسبات تصوف اي را فراهم مي گسترش روابط مريد و مرادي زمينه، عمل
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ولد توان در ت ي تام و تمام آن را مي خاصي از قدرت سياسي شكل بگيرد؛ قدرتي كه چهره
ي حكومت صفوي چيزي جز اعتقاد راسخ به واليت شيخ  حكومت صفوي مشاهده كرد. قائمه

 اش نيست. صفي و اسالف و اعقاب

ي مردمي به  توان قضاوت كرد كه آيا عزيزالدين با توجه به اقبال گسترده در اين مورد نمي
ي كساني كه با تأثير از  فتهكرد يا نه؛ ولي برخالف گ بيني مي شدن اين نهاد را پيش سياسي، خانقاه

بايد گفت انسان كامل ، كنند انسان كامل نسفي را حمل بر واليت سياسي وي مي، ماريژان موله
چون  و غير اين) سوداي سياسي ندارد. اهدافي هم "انسان كامل آزاد"، "ولي"نسفي با هرعنواني (

ي انسان  شأن اجتماعي برجسته عنوان ها كه نزد نسفي به رساني به خلق و رو نمودن به آن راحت
، رساني به خلق ي ديگر صوفيان نيز مسبوق به سابقه است. راحت در انديشه، شود كامل شمرده مي

توان از خصوصياتي  ها از مقاصد اعالي متصوفه است. اين را مي هدايت و شفقت بر آن، دستگيري
توانند وارد طريق سلوك  في همه ميگويد استنباط نمود. از نگاه نس كه وي در باب مقام كامالن مي

طلب است و سالك شايد كه در خانقاه باشد و شايد كه در كليسا بود و شايد كه ، سلوك«: شوند
). ويژگي 126ص : 1344، (نسفي» سالك است، در پادشاهي بر تخت باشد. پس هركه طالب است

هيچ وجه امتيازي نسبت ، لحاظ صورت گمنامي ايشان است؛ زيرا به، ي واجدان اين مقام برجسته
نسفي حديث ، جهت همين كنند. به به ديگران نداشته و هرگز مقام خود را براي كسي فاش نمي

 ).319ص : 1386، داند (آملي را ناظر بر اين دسته مي» غيري  يعرفهم  اوليايي تحت قبايي ال«
ي  است؛ چراكه نتيجهه  تحقير شد 30F1»تنافس في سلطان«پادشاهي و ، در آثار نسفي همواره دنيا

داند. وي در وصف حاالت انسان كامل  شدن تاريكي بر روح انسان سالك مي آن را عارض
 : نويسد مي

كند و راستي در ميان خلق پيدا كند   راست  بهتر از آن نديد كه عالم را  طاعتي  هيچ

                                                           
از امام حسين ابن علي است . جايي كه ايشان قيام خود را براي اقامه امر به معروف و » تنافس في السلطان« اين عبارت  .1

 نهي از منكر معرفي مي كند نه اشتياق براي به دست آوردن قدرت.
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را   را به خداي خواند و مردم  و مردم  و عادات و رسوم بد از ميان خلق بردارد
دريغ   ديگر يك  آزار به كس نرسانند و راحت از  تا،  گرداند  ديگر و مشفق يك  محب

  زبان  ديگر بدهند؛ هم به ديگر شوند و بفرمايد تا مردم امان يك ندارند و معاون يك
 ).217ص : 1379، و هم به دست (نسفي

 -دين مقام نائل آمده كه در نهايت سلوك ب -ي مقام واليت  ي موالنا نيز دارنده در انديشه
بودن  پنهان». ي خلقان ظاهر كي شوند روند / شهره قوم ديگر سخت پنهان مي«مستور از خلق است. 

، اند (مولوي شان را نشنيده ها به حدي است كه حتي ابدال (كه خود نيز پنهان از خلق هستند) نام آن
واليت در آخر ، گفتند هم ميچه قدماي صوفيه  ). از نظر موالنا چنان176-177ص : 2ج، 1374

هر  پس به«: ولي برحق الهي قائم و حاضر است، پذيرد و در هر دور و زماني زمان ختميت مي
 (همان).» اي قايمست / تا قيامت آزمايش دائم است دوري ولي

واليتي صرفاً باطني است كه ، آيد كه واليت اولياي الهي گونه برمي از محتواي مثنوي اين
كه با خدم و حشم  شود؛ نه اين هادي ايشان مي  گيرد و گشتگان طريق را مي گمخضروار دست 

). خود موالنا نيز اگرچه از 634غزل شماره : 1378، سوداي قدرت سياسي داشته باشد (مولوي
ولي مورد توجه اصحاب قدرت ، هيچ سوداي سياسي ندارد، شيوخ سرآمد تاريخ تصوف است

امام حي قائمي است از نسل علي يا از نسل ، "ولي"زايد اين است كه اف اي كه موالنا مي است. نكته
بخش : 1374، (مولوي» پس امام حي قائم آن وليست / خواه از نسل عمر خواه از علي است«: عمر
ي اقطاب  امام علي را سرسلسله -جز يكي دو فرقه  به -ي فرق صوفي  ). البته بايد گفت همه20

منتسب به ابوبكر ، رسد ها به امام اول شيعيان نمي ي آن نيز كه سلسله دانند؛ يكي دوتايي تصوف مي
 ).41 – 35ص : 1386، ي دوم (پازوكي نه عمر خليفه، ي اول مسلمانان است خليفه

شود كه داللت آشكاري بر مقاصد  اقوالي از شمس تبريزي مطرح مي، "مقاالت"در كتاب 
رچه از مناسبات تصوف و واليت با مدلول باطني شده در اين كتاب اگ سياسي دارند. شواهد مطرح

گيرد و مهياي تصدي قدرت  اي دنيايي به خود مي اما اين واليت چهره، كنند و پوشيده صحبت مي
ي  زيست كه خاستگاه اوليه اي مي شود. بايد توجه داشت كه شمس در آناتولي و منطقه سياسي مي
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مأمن و مأواي اسالف شيخ صفي محسوب كرد كه  جنبش صفوي بود؛ ميان شهرهايي تردد مي
اي از  گاه طايفه ي جغرافيايي زيست شدند. حتي برخي اقوال حاكي از آن هستند كه اين زمينه مي

گونه كه پيش از وي نيز در  همان، غالة بوده است كه معتقد بودند خداوند در علي تجسم يافته
رهبران ، ها ). در ميان آن185ص  :1374، كرده است (اسفندياري  عيسي و موسي و داود حلول

بودند و به ظواهر و مناسك   شدند؛ قايل به اباحه ي بين خدا و انسان محسوب مي  واسطه  مذهبي
هاي ديني را بر دوش رجال حلول  تحمل مشكل، دين توجه چنداني نداشتند؛ متأثر از مسيحيان

 ).186ص :   كند (همان ي حلول ميگذاردند و بر اين باور بودند كه همواره خداوند در افراد مي
ميان  -از اسالف دويست سال پيش شيخ صفي  -نام سيد عيوض  در قرن پنجم شخصي به 

اين طايفه ظهور كرد. وي در هفت سالگي مفقود شده و پس از هفت سال با شمايل و سيمايي 
كرد  اظهار مي همراه داشت و معنوي و مقدس برگشته بود؛ قبا و كاله مخصوص همراه با قرآن به

صفويان ، ). از اين زمان 73ص : 1373، بزاز (ابن  اند ربوده  پريان او را براي تعليم قرآن و شريعت
اي  اي در زمينه خود را از اعقاب امامان شيعه دانستند و بر خود گمان واليت بردند؛ چنين انديشه

كم با اتكا به  گرفت و كم پروبال، غلوآميز و در زماني كه تصوف در بهترين موقعيت خود بود
 مهياي تصدي شمشير و سرير گرديد.، تئوري واليت

كه معاصر با حيات  -ي اول حكومت ايلخانان  رسد تحركاتي از اين سنخ در نيمه نظر مي به
كه حساسيت شمس  تا جايي، خود گرفته به تري صورت ملموس و دنيايي بيش -شمس است 

داد كه  ها را كساني مي آن، يزي در بيان اوصاف اولياي الهيتبريزي را برانگيخته است. شمس تبر
، (شمس تبريزي» بينند چيز را به نور خدا مي اند و همه برده اند و به باطن عالم پي از ظواهر رسته«

). شمس در مقاالت به 209ص : 2ج، (همان "كند تا بپوشاند جهد مي  همه")؛ 149ص : 1ج، 1391
كوشند صورتي دنيايي و ظاهري به واليت بدهند و  ايستد كه مي مي جهد و جد در مقابل كساني

 : دار كنند ويژگي مكتوم و باطني آن را خدشه
ها؟ ني؛ بلكه  كه او را لشكرها باشد و شهرها و ديه معناي واليت چه باشد؟ آن

واليت آن باشد كه او را واليت باشد بر نفس خويش و بر احوال خويشتن و بر 
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بر كالم خويشتن و سكوت خويشتن و قهر در محل قهر و  صفات خويشتن و
او قادر ، لطف در محل لطف؛ و چون صوفيان جبري آغاز نكند كه من عاجزم

ي صفات خود و بر سكوت در موضع  بايد كه تو قادر باشي بر همه است. ني؛ مي
سكوت و جواب در موضع جواب و قهر در محل قهر و لطف در محل لطف و 

حاكم او بود ، چو محكوم او نبود، او بر وي بال باشد و عذاباگر نه صفات 
 ).76ص : (همان

در پس اين مشايخ ظاهر كه ميان خلق مشهورند و بر «فشارد كه  شمس بر اين نكته پاي مي
) و اينان 127ص : (همان» تر بندگانند پنهاني از مشهوران تمام، رود منابر و محافل ذكرشان مي

: (همان) و با ايشان اسرار گويد (همان» ايشان را در حجاب آرد«خداوند اولياي خدا هستند كه 
: (همان» سخن ايشان را هم ايشان شنوند و فهم كنند«ها گروهي از اوليا هستند كه  ). اين294ص 
اوليايي «: )؛ اينان همان گروهي هستند كه خداوند در حديثي قدسي در شأن ايشان فرموده215ص 

 ).428ص : (همان» غيري تحت قبايي اليعرفهم

 از واليت باطني تا زعامت سياسي
ي عطفي در سياست ديني محسوب  الدين اردبيلي نقطه ظهور شيخ صفي، در تاريخ تصوف

هاي مناسبي  امكان، وقوع پيوست شود. تحوالت سياسي اجتماعي كه در اواخر عهد ايلخانان به مي
نياني نظري در رويكرد سياسي متصوفه ب، مرادي تصوف-دست داد كه ذيل مناسبات مريد به
بود. با شيخ صفي است كه  "واليت صوفيانه"ي اين اقدام بازتفسير تئوري  ريزي شود؛ قائمه پي

ي  گيري داعيه شود. عوامل متعددي در شكل واليت باطني عارفان به واليت سياسي تحويل داده مي
 : توان به موارد زير اشاره كرد ه ميجمل سياسي در اواخر عهد ايلخاني دخيل بوده است؛ از آن

 هاي قدرت؛ به كانون -خود شيخ صفي و اسالفش  -ـ نزديكي مشايخ صفوي 
هاي غاليانه قرار  تأثير انديشه تحت، داراني كه قبل از اين ي طرف بردن از خيل گسترده ـ بهره

 ها بودند؛ نحتي در حد پرستش آ، ازپيش مهياي سرسپردگي و تكريم شيوخ خود داشتند و بيش
 شد؛ هاي ايشان مي مندبودن از اموال زيادي كه وقف خانقاه ـ بهره
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امالك وسيع و   دريافت  هاي بزرگ روحاني با عنوان فئودال ـ پديدارشدن مشايخ صفوي به
 ها. وجوه نقد از مريدان و فئودال

است.  اي از كتابش را به شيخ صفي اختصاص داده  مورخي است كه بخش عمده "بزاز ابن"
زاده و پارسا معرفي  صحبت كرده و او را زني نجيب "دولتي"نام  بزار از مادر شيخ صفي به ابن

از صوفيان  "الدين عربشاه خواجه كمال"دختر ، "دولتي"ديد.  اي مي نموده است كه رؤياهاي صادقه
صمت قائل جا پيش رفته كه براي وي مقام ع بزاز در وصف اين زن تا آن و اشراف فارس بود. ابن

). رؤياهايي كه اين زن و خود شيخ صفي از شمشير و 76-75ص : 1373، بزاز شده است (ابن
به واليت و نور واليت ، مراد شيخ صفي، توسط شيخ زاهد گيالني، ديد آفتاب و نور و امثالهم مي

ها كه توسط شيخ صدرالدين (پسر شيخ  ). داستان اين خواب373-371ص : تعبيير شد (همان
سندي فراهم نمود كه هم خود فرزندان شيخ صفي و هم ، بزاز امال شد و جانشين وي) بر ابن صفي

مهيا  "دعوت"و  "واليت"مريدان را نسبت به يك چرخش سياسي مهم با تأكيد بر دو اصل 
ي  هاي آشكاري با واليت در انديشه واجد تفاوت، ساخت. واليتي كه در اين گستره مطرح شد

چون شمس و موالنا در باب  ي صوفيان بزرگ قرن هفتم هم حتي با انديشهصوفيان سلف بود. 
چون  هاي مختلفي هم "امكان"واليت تفاوت فاحشي داشت؛ اين امر را بايد به ظهور 

 نسبت داد. "هاي اشرافيت در تصوف يافتن پايه قوام"و  "وجودآمدن شرايط جنگ به"
تغيير سنت انتخاب رهبر ، شدن آن يت و دنياييي مفهومي وال ي استحاله كننده اولين عامل تبيين

ي پدر و  بعد از شيخ صفي بود كه رابطه، هاي مشهود صوفيان در طريقت بود؛ برخالف سنت
جهت حركت طريقت ، تنها مالك ممكن براي انتخاب رهبري در طريقت شد. اين تغيير، فرزندي

مقام واليت شيخ ، درالدين موسيچه شيخ ص دهد. چنان سوي قدرت سياسي را نشان مي اردبيل به
نمود؛ چراكه خروج اين همه امالك و اموال از  صفي را به ارث برد و البته اين امر طبيعي مي

حراست از امالك و اموال ، ي اين شيخ شد. در دوره ي اختيارات خانواده غيرموجه شمرده مي حوزه
: 1373، بزاز ان گرجي نمود (ابنشيخ صفوي و مريدان وي را مهياي جنگ و غزا با حريف، گسترده

)؛ واقعيتي كه به تعميق تئوري واليت ظاهري يا همان زعامت سياسي پيران 662و  322ص 
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 صفوي منجر شد.
ولي با ظهور ، حدوداً صد سال مانع زعامت سياسي مشايخ صفوي شد، هرچند تسلط تيمور

شرايطي ، بردند ي را به ارث مينحو موروثي مقام واليت شيخ صف فرزندي در پي فرزند ديگر كه به
ي واليت ظاهري كامالً استقرار يافته و نهادينه شود. روزبهان خنجي معتقد  فراهم آمد كه انديشه

ي  انديشه«پدربزرگ شاه اسماعيل (مؤسس حكومت صفوي) بود كه ، "شيخ حيدر"است در عهد 
، (خنجي» اي برآمد احيهداري در خيالش پديدار شد و هر دم در پي تصرف سرزميني و ن مملكت

ها را  گري مريداني از نسل غالت شيعي بود كه اعتقادات آن كنش، ). عامل ديگر266ص : م1992
 ).272ص : (همان» اهللا گفتند ابن  را  اله و ولدش شيخ جنيد را به مجاهره «به ارث برده و 

مشايخ صفوي  كه از نزديك شاهد تمايالت روزافزون دنيوي، گزارشاتي از سياحان ونيزي
 "ولي"اشاره دارد كه شيخ حيدر را ، سياح ونيزي، گذارد. كاترينوزنو بر اين ادعا صحه مي، اند بوده

  برتر  كه علي بر اساس اين، بايد خواند كه با تبليغ آيين جديدي در اسالم "پيامبري"يا  " خواجه"  يا
او را از   همه  د كامياب شد كهمريداني را حول خود گرد آورد و چنان در كار خو، از عمر بود

). بازرگان ونيزي نيز 243ص : 1349، (باربارو و ديگران  پنداشتند  الهي  اهللا و وجودي تقريباً اولياء
پرستيدند  كيشانش وي را چون قديس مي دهد كه هم گزارش مي، شيخ حيدر  توصيف  بعد از
 ).401ص : (همان

 گيري نتيجه
هاي  انداز در طول تاريخ و ذيل چشم، صات آن تشريح شدتئوري واليت صوفيانه كه مخت

مختلفي مورد نقد قرار گرفته است. شيعيان اولين گروهي بودند كه به تئوري واليت صوفيان 
واليت سياسي ، ي مقام واليت پنداشتند. در نگاه شيعيان مثابه غصب دوباره تاختند و طرح آن را به

، ه بود؛ اكنون نيز افرادي چون سفيان ثوري و حسن بصريبار در سقيفه غصب شد امامان شيعه يك
ي مقام واليت محسوب  دكاني در مقابل واليت باطني امامان شيعه باز كرده بودند كه غصب دوباره

شدت در مقابل اين امر موضع گرفتند. در عصر حاضر نيز كه اكثر  شد. فقها و محدثان شيعه به مي
: 1386، دانند (پازوكي ي واليت و قطب تصوف مي را سرسلسلهطالب  ابي ابن واليت علي، صوفيان
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، كند. شيعيان متشرعين شيعي را عليه صوفيان دلير مي، ) باز هم اين ذهنيت قديمي41-35ص 
: 1382، دانستند (كليني اي از زنجير پيامبري مي امامان را آگاهان به حقيقت و باطن قرآن و حلقه

توانستند بپذيرند كساني بيايند و  رسد؛ لذا نمي س ديگري نمي) كه انتهاي آن به ك70-69ص ، 1ج
 وجو كنند. ي امامان شيعه جست واليت را خارج از سلسله، با هر عنواني

تعداد و مراتب اوليا و ، افرادي چون ابن تيميه نيز به مباحثي چون كرامات، بر شيعيان عالوه
مقام ولي ، ستناد به داستان قرآني خضر و موسياند. وي كساني را كه با ا نسبت آن با نبوت پرداخته

 : نويسد تر دانسته و مي ) از يهود و نصاري گمراه33ص : م2008، تيميه دانند (ابن را برتر از نبوت مي
كنند و چگونه از پيغمبر  اوليا در هر امت از پيغمبر خودشان استفاده و استفاضه مى

حال  در عين، اي كه هر نبى ست و اينامت خود برتر باشند؟! يعنى ولى محتاج نبى ا
رسانى از جانب خدا را  باشد؛ چراكه بدون واليت محال است سمت پيام ولى نيز مى

اند از همان معدنى كه جبرئيل  عربى و پيروانش مدعى شده كه ابن دارا باشد. اين
در حقيقت حرف فالسفه است كه در قالب مكاشفه ريخته ، دارند برمى، برداشته

 شده.
هاست؛ در حالي كه  هاي آن كرامت، هاي اولياي الهي از جمله مشخصه، ر ادبيات صوفيهد

ها را از وساوس شيطاني معرفي  بلكه آن، داند تنها خود كرامت را از شئون اوليا نمي تيميه نه ابن
 : نويسد كند و مي مي

ن ي شخص پايي نسبت درجه همان خود كرامت هم مورد توجه اوليا نيست؛ زيرا به
كنند...  چنان كه از گناهان توبه مى هم، كنند آيد. اين است كه از كرامات توبه مى مى

وساوس شيطانى است و من خود كسى را ، اين الهامات و كرامات پندارى
شود]  نمود كه به او خطاب مى رسيد [يعنى توهم مى شناختم كه به او خطاب مى مى
 "ي آمدنش را داد كه پيغمبر وعدهاين فرمان خداست؛ تو همان مهدى هستى "كه 

شود؛ مثالً چيزهايى كه در ذهنش  هايى بر دست او جارى مى و خارق عادت
، تيميه گردد و اين همه مكر شيطانى است (ابن آشكار مى، كند گذرد يا اراده مى مى
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 ).816ـ  728ص : م2008
ركردي مورد تئوري واليت صوفيان توسط برخي روشنفكران از منظري كا، در عصر حاضر

كاركردهاي نامطلوبي در ، ها معتقدند كه باور به اين انديشه هاي جدي قرار گرفته است. آن نقد
ترك ، ي چنين باوري ترين نتيجه م) ضروري1990( "عابد الجابري"كند. از نگاه  جامعه ايجاد مي

مي عجين خاصه جوامع اسال، استعمال عقل در امور ديني است كه با سياست و اجتماع جوامع
توانند مستخرج از  كند كه مي هاي دموكراتيكي سد مي شده است؛ اين واقعه عمالً راه را بر انديشه

 ). 345ص: م1990، تراث اسالمي باشند (جابري
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