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 سید حسنی حائری

 

 چکیده:

ریشٔه )و ل ی( تنها دو معنا را می توان یافت: این مقاله در پی آن است که اثبات کند در 

یا مترّصف « رسپرستی»یا پیاپی بودن و پشت رس هم بودن. دوم « قرب و نزدیکی»اول 

آنکه این دو معنا در  . پس ازامثال آنبودن در امور کسی یا چیزی، یا فرمانروا بودن و 

ط به معنای دّوم شنیده شده )ولّی( بر وزن فعیل، فق یمبیان می دارشد، ریشٔه ولی اثبات 

معنایی جز رسپرستی و مترّصف ندارد. در ادامه به توجیه معانی  این کلمه، یناو بنابر

اند، یا جزو معانی دیگری که برای آن ذکر کرده یمدیگِر این کلمه پرداخته و معتقد

 لوازم و مستلزمات آنند. جزومعنای رسپرست می باشند و یا آنکه  مصادیِق 

ای که از این مقاله می توان گرفت مستقیام در هبره گریی از نصوص شیعه بر امامت نتیجه

چرا که در  ،نقش دارد مهچون آیٔه والیت و حدیث غدیر ،علیه السالم حرضت امری

دیگر شکی در معنای مستفاد از این نصوص  ،صورت تک معنایی بودن واژه ولی و موىل

 باقی نخواهد ماند.

 
 

اندیشمندان شیعه در اثبات  ترین نصوصِ ره یکی از مهموالیت مهوا هٔ آی

. شیعه از دیرباز بر امهیت آن تأکید حرضت أمری علیه السالم بوده است والیت إهلیِ 

 ﴾آَمنُوا الَّذینَ  وَ  َرُسوُلهُ  وَ  هللا َولِیُُّکمُ  إِنَّام﴿ هٔ آیولی در  هٔ کرده و بر آن بوده است که واژ

 ،یتوان آن را به معانی دیگرنمی وداشته خلق نمعنایی جز رسپرستی بر امور 
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 محل نمود. و حمّب  دوست یاور و مهچون یار و

خود در  مرحوم آیت اهلل حاج شیخ حممد رضا جعفری رمحه اهلل نیز در مباحِث 

بحث را  ،نمودند. ایشان برای اثبات این معنامی بر این نکته پافشاری ،امامت باب

معنایی جز  اساسا   «ولی» هٔ به شکل مبنایی مطرح نموده و معتقد بودند که واژ

نی معنا مّد نظر واژه در کالم عرب استعامل شود، مه این گاهرسپرستی ندارد و هر

خواه در  ،شودوالیت و حدیث غدیر استفاده  هٔ گوینده است؛ خواه این واژه در آی

بحثی است که ایشان در  ،آیدمی در ادامه چهآنعرِب قبل یا بعد از اسالم.  کالمِ 

لندن القا  غدیرِ  هٔ رخود به تفصیل بیان داشته و پیش از آن نیز در کنگ دروس امامِت 

 .اندنموده

حمرتم  هٔ در اینجا اصل مّدعای ایشان را در حّد توان آورده و از خوانند من

توانایی  یا عدمِ  ،ایشانحقری از مباحث  فهمِ  عدمِ را ناشی از  شتقاضا دارم اشکاالت

 یاری نامیند. آهنارا در رفع اینجانب دانسته و  مباحث این در نقلِ 

اِی برای اثبات مّدعای خویش ابتدا معانی ریشه رمحه اهلل استاد جعفری

قِّ ی این واژه موجود است و مربوط به مشتیی که در ریشههاانیعنی معـ« ولی»

ـ را در چند کتاب لغت بررسی نموده و سپس به چند نکته در مباحث خاصی نیست

 پردازد.نامید و پس از آن به بیان ادّلٔه خود میشناسی اشاره میلغت

رب قُ » اندنموده ذکر )و ل ی( هٔ ریش برای لغت هایفرهنگ که ییمعنا اولنی

است «و نزدیکی
1
از اند. کردهبرای این ماده ذکر  نیز دیگری معانیِ  هااین فرهنگ. 

                                                
ِذیَن َآَمنُوا َقاتُِلوا فرماید: ﴿در قرآن کریم نیز به کار رفته است، آن جا که می. این معنا 1 َا الَّ َیا َأُّيُّ

اِر َوْلیَِجُدوا فِیُکْم ِغْلَظة  وَ  ِذیَن َیُلوَنُکْم ِمَن اْلُکفَّ . 9/121. توبه )م( ﴾اْعَلُموا َأنَّ اهلل َمَع اْلُْتَِّقنیَ الَّ

مضارع این ریشه بود و باید توجه داشت که این معنا در  هٔ گفته شد مربوط به صیغ چهالبته آن
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و به بوده به کارگریی این ماده در این معانی، بر اساس اشرتاک لفظی  ایشاندید 

آنیم  در صدد نوشتار در اینما  ؛دارداین واژه معانِی متعّددی را به دنبال مهنی جهت 

معنا  و مهگی به یک ، معنای جدیدی برای این ماّده نبودهاین معانیکه اثبات کنیم 

 یکتنها  ـ افزون بر معنای قرب و نزدیکی ـ  برای این ماّده در نتیجه دارند.بازگشت 

  ذکر است. دیگر قابل یِ معنا

در ابتدا به طور جمازی برای این  معناِی دومباید گفت هرچند ممکن است 

و به اصطالِح علامی معانی ـ «نزدیک»معناِی  آن با رفته و شباهِت میانریشه به کار 

ِح این استعامل بوده است؛ اما جمازی بودِن آن در ابتدای به کارگریِی این  بیان ـ مصحِّ

واژه در معنای جدید بوده و با تکراِر زیاد در معنای جدید، این واژه در معنای دوم 

وضع نویی یافته و دیگر به صورت جمازی استعامل نشده است. در نتیجه، هنگاِم به 

آیدمعنای سابِق آن به ذهِن خماطب نمی ،کارگریی معنای جدید
1

. این فرایند، مهان 

 شود.یاد می «منقول»چیزی است که در منطق از آن به 

؛ کنیملغت مراجعه  هایابتدا باید به فرهنگ ماّدهبرای بازشناسی معانی این 

                                                                                                               
فعل ماضِی این ریشه و در مصدِر آن، نه در قرآن کریم و نه در استعامالت عرب وجودی 

 نداشته و به کار نرفته است.

هرچند بنا بر گفتار بسیاری از دانشمندان ـ مهچون دانشمندان لغت و تفسری و حدیث و کالم . 1

ـ  مناسبت و مشاهبت معنای دوم به معنای اول  اندکه در صدد بیان معانی الفاظ گوناگون بوده

 رود و مهواره در موارد کاربرد معنای جدید، باید معنای قدیم آن مّد نظراز میان نمی گاههیچ

که  گونهآن در نظر گرفته نشود، استعامل ناروا خواهد بود. مهان هٔ قرار گرید و اگر معنای اولی

متامی معانی »، آن جا که گفته است: است نیز در معجم مقاییس اللغه مهنی فارس ابن رویکرد

 «.که ]برای معنای ولی[ ذکر کردیم، مهانا از ولی به معنای قرب و نزدیکی برگرفته شده است

6/141. 
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لغات را از یک سو و  حقیقی و جمازیِ  معانیِ  ،هافرهنگاین بیشرِت اما متأسفانه 

که جدا  ایبه گونه اند،را از سوی دیگر در هم آمیخته هاآن ییمعانی رصیح و کنا

 هابرخی از فرهنگ آید. در این میانمی دیگر دشوار به نظرسازی این معانی از یک

این جداسازی را  که اندمّدعی «معجم الوسیط»زخمرشی و  «هٔ اساس البالغ» مهچون

اندانجام داده
1
 ،در معنای این واژه به کار بردهدّقتی از سوی دیگر راغب اصفهانی  ؛

بر  به ذکر این سه فرهنگ اکفتا نموده و بنابریند. واشاره شنیز که شایسته است بدان 

 ندارند. شودمی بیان چهآنچیزی بیشرت از  هادیگر فرهنگ این باوریم که

 

 اساس البالغة .أ

 :دادم قرار آن ولی را )اولیته ایاه( او شد، نزدیک او به یعنی: ولیا ( ولیه، )ولی،

است. و )جلست  نزدیک تو به چهآن( هرك)کل مما یلی کردم، نزدیک را او یعنی:

 فرود ولی )سقط الولی( .نشستم است نزدیک او به چهآن هر کنار مما یلیه( یعنی:

وسمی باران از بعد که و آن بارانی است آمد،
2
و )قد ولیت االرض وهی  .باردمی 

 مولیه( زمنی به باران ولی مرطوب شد.

و )ولی األمر وتواله( رسپرست کاری شد و رسپرستی آن را به عهده گرفت. و 

)هو ولیه و مواله( او رسپرستش است. و )هو ولی الیتیم( او رسپرست یتیم 

ا کشته شده است. و )هم اوالؤه( آهن خونِ  است. و )ولی القتیل( رسپرسِت 

رسپرستان اویند. و )ولی والیة و هو والی البلد( او فرماندار این رسزمنی است. 

                                                
ـ 1»این فرهنگ آمده است:  هایویژگی هٔ در زمر 14معجم الوسیط ص هٔ در مقّدم اینکه. کام 1

 «.مقّدم بودن معانی حّسی بر عقلی و حقیقی بر جمازی

گذارد و زمنی را با رطوبتش مرطوب از باران است که روی زمنی اثر می و آن اولنی نمی. 2

 نامند، یعنی بعد از وسمی آمده است.بیاید آن را ولی میکند، پس اگر بعد از آن بارانی می



5 

 

 خداوندش هستند. و )رحم اهلل تعالی والة العدل( و )هم والته( آهنا فرمانداران

ابن  و )استوىل علیه( بر آن مسلط شد. و )هذا موالی .بیامرزد را عادل فرمانداران

( آن . واست پریو منپرس عمویم ( عّمی هستند. و پریوان من  ها)هم موالیَّ

من هٔ بند :صاحب من و مهچننی یعنی :)موالی( یعنی
1
حقیقتا  رسپرستی که .

و )هو اوىل به( او به این کار سزاوارتر است. و  یاور است. ،رسپرست باشد

یکی پس از دیگری قرار داد. و  را چیز دو)وااله مواالة(. و )واىل بنی الشیئنی( 

و )توّلیته( یعنی: او را  ...دیگر هستندپشت رس یک هاالوالء( آن )مها عىل

ُمْ  َوَمنْ رسپرست خودم قرار دادم ﴿ ﴾ِمنُْهمْ  َفإِنَّهُ  ِمنُْکمْ  َیَتَوهلَّ
2
را  هاهرکس آن 

 خداوند اهلل بحفظه( كو )تواّل  رسپرست امور خود قرار دهد از آنان است.

...جماز معنی در و.. .نگهدار تو باشد که بر تو روا دارد ایرسپرستیش را به گونه
3
 

 ولیه، ولی،» هٔ از مجل . ویدو معنای حقیقی قائل است «ولی»زخمرشی برای 

دد بیان معنای اول در ص «قد ولیت االرض وهی مولیه»گوید: جا که میتا آن «ولیا  

 معنای دّومباشد. پس از آن به بیان می «نزدیکی و پیاپی بودن» ، و آناین ماّده است

. «کسیحّق ترّصف و رسپرستی در کار چیزی یا »عبارت است از:  پرداخته که مهانا

در  «تواّلك اهلل بحفظه»گوید : می تا آنجا که «ولی األمر وتواله»از عبارت ایشان 

 صدد توضیح مهنی معناست.

 و»فرماید: می ایشان در ابتدای معنای دوم که گفتارِ  جا باید گفت کهدر این

برای  «گرفت عهده به را آن رسپرستی و شد کاری رسپرست( وتواله األمر ولی)

                                                
به معنای مفعولی هم به معنای فاعلی و هم اشاره به آن است که صیغه مفعل )مولی( . این 1

 که در صیغه فعیل گذشت. گونهآید، مهانمی

 .5/151مائده )م( . 2

 .689 البالغة، اساس زخمرشی،. 1
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استعامل  اما چون مواردِ ود؛ بعد نب هایکرد و نیازی به مجلهمی معنا کفایتبیاِن آن 

به آن  مشهورِ  مصادیِق  معنای این واژه را بر اساسِ  ایشان توضیِح  ،باشدمی زیاد هاآن

کام این واژه پرداخته باشد.  معانِی دیگرِ  به بیانِ اینجا  در نه این که ،عهده گرفته است

 «ولی» را نیز استقصا نکرده و مّدعی نیست متامی مصادیِق  آندر اینجا مصادیق  اینکه

پس متامی مواردی که  است که بیان نموده است. مهان تعدادی ،به معنای رسپرست

و  اندبه کار رفته یواحدمهگی در معنای  ،زخمرشی در معنای دوم ذکر کرده است

در  ،اختالف مورد را به حسِب  رسپرست معنایِ  ،مآن است که متکلّ در تنها  ،تفاوت

 خمتلف استفاده نموده است. افرادِ 

 ،باشد رسپرست حقیقتا که رسپرستی» از سوی دیگر در گفتار ایشان عبارِت 

معنای  بیانِ  نیز نامییم. مقصود وی در این قسمتمی را مشاهده 1«است یاور

، بلکه نویسنده در اینجا در صدد تأکید بر برخی نیست «ولی» هٔ جدیدی برای واژ

گوییم: پدری که حقیقتا پدر باشد از فرزندش می که گونهوالیت است. مهان لوازمِ 

نامیدمی به هبرتین وجه نگهداری
2

گوییم: برادری که حقیقتا برادر باشد می ، یا این که

کندمی آشکارا و هنان پشتیبانیاز برادرش 
3

، روشن است که مقصود ما در این دو 

نیست که  گونهپدر و برادر نیست، و این هایجدیدی از واژه بیان معنا و مفهومِ  مجله

 .برادر را به معنای پشتیبان فرض کرده باشیم هٔ کلمـ به فرض مثال ـ 

 بنی واىل) و»آری، زخمرشی در آن بخش از گفتار خود که آورده است: 

 رس پشت هاآن( الوالء عىل مها) و. داد قرار دیگری از پس یکی را چیز دو( الشیئنی

                                                
 . موال  بنّی الوالیة: نارٌص.1

 . أٌب بنّی الوالیة: یرعى ابنه رعایة  تاّمة.2

 . أٌخ ظاهُر األخّوة: حیمي أخاه رّسا  و علنا .1
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که در صدد بیان معنای دّوم  جاآنبه اشتباه مواردی از معنای اول را  «هستند یکدیگر

به معنای پیاپی  «ولی» ،چرا که روشن است در این دو موردبوده، ذکر نموده است. 

 به معنای پیاپی انجام دادن اعامل وضو است.ماننِد مواالت در وضو که بودن است، 

اکنون روشن شد که زخمرشی در عنی حالی که از دّقت نظر باالیی برخوردار 

 گفتارِ  در فهمِ  ،را به دّقت بررسی نکنیم هاشده که اگر آن ییهااست دچار لغزش

وی دچار اهبام گشته و ایشان را نیز جزو کسانی قرار خواهیم داد که برای لفظ ولی 

 .اندمتعددی ذکر کرده معانیِ 

 

 مفردات راغب .ب

 آن بنی که ایگونه به بیشرت یا چیز دو آمدن )ولی(: )الوالء والتوالی( یعنی: فراهم

تسامح در معنای )قریب نشود، این لفظ با  یافت نباشد آهنا جنس از که چیزی دو،

گردد؛ نزدیکی از جهت مکانی یا نسبی یا نزدیکی در می و نزدیک بودن( استفاده

 دین و یا نزدیک بودن به حلاظ دوستی و یاری و یا نزدیکی به جهت اعتقاد.

)الِوالیة( به کرس واو به معنای یاری و )الَوالیة( به فتح آن، به معنای رسپرستی 

ه است که حقیقِت هر دو واژه ـ به فتح و به کرِس واو ـ است. البته گفته شد

، هم در گردندمی رسپرستی است. )ولی( و )مولی( هر دو در این معنا استفاده

 .ـ  بردهـ و هم در معنای مفعولی آن ـ یعنی   برده معنای فاعلی آن ـ یعنی صاحِب 

خدا است. البته  هٔ یعنی مؤمن بند شود: )هو ولّی اهلل عّز و جّل(می به مؤمن گفته

. در معنای فاعلی به هر نیامده است )هو موىل اهلل عّز و جّل( تعبرینسبت به مؤمن 

شود: )اهلل تعاىل ويلُّ اْلؤمننی و موالهم( خداوند رسپرست می دو صورت گفته

ِذینَ  َويِلُّ  ماننِد: ﴿اهللَُآن مؤمنان است. و شاهد قرآنی  َآَمنُوا﴾ الَّ
1
و )والی( که در  ...

                                                
 .2/257بقره )م( . 1
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َواٍل﴾ ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  هَلُمْ  ﴿َوَما هٔ کریم هٔ آی
1
. به مهان معنای )ولی( است آمده است 

خداوند در آیات متعددی والیت را میان مؤمنان و کافران انکار نموده است، چرا 

َا که گفته است: ﴿َیا ِذینَ  َأُّيُّ  ـ گویدمی جا که تا آن ـ﴾ اْلَیُهودَ  َتتَِّخُذوا اَل  َآَمنُوا الَّ

ُمْ  َوَمنْ ﴿ ﴾ِمنُْهمْ  َفإِنَّهُ  ِمنُْکمْ  َیتََوهلَّ
2
( در صورتی که متعّدی بنفسه باشد به )تويّل .. .

 .. و )ولی( به معنای بارانی است که پس از باران وسمی.معنای رسپرستی است

شود. مهچننی به می گفته آن و هم به صاحِب  بردههم به  ،)مولی( هٔ واژآید. می

شود. به طور کّلی هر کسی که می پیامن و پرس عمو و مهسایه نیز مولی گفتهمه

شود می ولی اوست. مهچننی گفته ،رسپرسِت کارها و اموِر شخص دیگری شود

نیز در مهنی  )فالٌن أوىل بکذا( فالن شخص سزاوارتر به فالن چیز است. خداوند

َأْنُفِسِهْم﴾ ِمنْ  بِاْلُْْؤِمننِیَ  َأْوىَل  فرموده است: ﴿النَّبِيُّ  معنا
3
 .. مهچننی این که گفته.

اليشُء اليشَء( یا )أولیت اليشَء شیئا  آخر( بدین معناست که من  شود )ويلَ می

و )الوالء يف العتق( مهان چیزی را در نزدیکی و پس از چیِز دیگری قرار دادم. 

النبی صىل اهلل ] )هنیچه در حدیث آمده : شود، چنانمی است که به ارث برده

هبته( عن و الوالء بیع عن[ علیه وآله
4

پی در پی بودن  ،. و مواالت بنی دوچیز

است. هاآن
5
 

فراهم آمدن دو »: نامیدمیگونه معّرفی راغب اّولنی معنای این ریشه را این

و  «یافت نشود نباشدکه بنی آن دو، چیزی که از جنس آهنا  ایچیز یا بیشرت به گونه

                                                
 .11/11رعد )ک( . 1

 .5/51مائده )م( . 2

 .11/6( م) احزاب. 1

؛ 21، به رقم2/728؛ مالک، موّطا، 11/148؛ مسلم، صحیح، 1/182بخاری، صحیح، . 4

 .1216، به رقم 1/517ترمزی، سنن، 

 .887ـ 885راغب اصفهانی، مفردات، . 5
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استفاده شده  «قرب و نزدیکی»معتقد است بنا بر مهنی معنا، این واژه در معنای 

 است.

 تریی که راغب اصفهانی به آن اشاره کرده است، معنای دقیقیشاید معنا

برای این ریشه باشد؛ اما باید گفت که دیدگاه ایشان نیز خالی از اشکال نیست، چرا 

که میانشان، چیزی که از جنس آهنا نباشد یافت  ایدو چیز به گونه فراهم آمدنِ »که 

کامال به یکدیگر چسبیده بوده چیز آن دو  کهپذیرد صورت می هنگامیفقط  ،«نشود

 .نباشد که در این صورت به یک چیز بدل خواهند شد ایو میانشان هیچ فاصله

به  معناین ا که دید خواهیم ،مراجعه نامییم ریشه این کاربردِ  مواردِ  به اگر آنکهحال 

رساند، بلکه اساسا  این واژه فقط در مواردی را نمی دو چیز بودنِ صلمتّ هیچ وجه 

و چند تا بودن، فقط در صورِت  ؛وجود باشدمرود که یک گونه تعّددی به کار می

 وجودِ  آن هٔ الزم کهو وجوِد فاصله میان آن دو ممکن است،  ،ِی چند چیز از همیجدا

 است. هامیان آن ییاشیا

 ،گفته شد و با در نظر گرفتِن موارِد کاربرِد این واژه در لغت چهبا توجه به آن

دو چیزی که مهانند یکدیگر  رود که:هنگامی به کار می این واژه :یابیم کهدر می

هستند
1
که یکی از  ایبه صورتی متوالی و پشت رس هم وجود داشته باشند، به گونه 

ب آمده و دیگری پس از آن قلمداد گشته و دومنِی آن و اول به حسا ترآن دو قبل

حمسوب گردد. این تصویر فقط هنگامی ممکن است که میان آن دو، چیزی از جنِس 

 وجوِد چیزهای دیگر مانِع حتّقق این معنا نیست. خودشان یافت نشود؛ اما

ه اندکی، تصحیح نموده و ب توانیم گفتاِر راغب اصفهانی را با تغیریِ اکنون می

                                                
الزم نیست این مهانندی در نوع و یا حتی در جنس آن دو چیز باشد، مهنی که  :. روشن است که1

 کند.کفایت می ،در وصفی یا حالتی خاص و یا در اثر گذاری یا اثر پذیری مهانند باشند



11 

 

توان برای شویم و بگوییم که: اولنی معنایی که می ترمعنای واقعی این واژه نزدیک

که بنی آن دو،  ایفراهم آمدِن دو چیز یا بیشرت به گونه»)و ل ی( ذکر کرد مهانا  هٔ ریش

است. و بنا بر مهنی معنا این واژه در معنای  «یافت نشود باشدچیزی که از جنس آهنا 

 استفاده گردیده است. «قرب و نزدیکی»

 

 معجم الوسیط .ج

 ،به او نزدیک شد. )ويل :ولیا ( ،یلیه ،به او نزدیک شد. )ولیه :ولیا ( ،یلیه ،)واله

والیة ـ اليشَء و علیه(: رسپرست آن چیز شد و به انجام آن پرداخت. )ويَل ـ  ،یيل

شد. )ويَل ـ  مندقه)ويَل ـ فالنا (: به فالنی عالفالنا  و علیه(: فالنی را یاری کرد. 

البد(: فرمانروای آن رسزمنی یا آن شهر یا آن کشور شد. در این هنگام او را )وايل( 

مجع والی نیز )والة( است. معنای مفعولی آن: )مويلٌّ علیه( حتت  هٔ گویند و صیغ

 ...باشدمی سلطه و رسپرستی قرار گرفته،

متصّدی کاری شود یا آن را  و هر کسی که رسپرست و)اْلوىل(: پروردگار و مالک 

مهراه، هم پیامن و هم  ،مندبه انجام رساند. و )ويل(: دوست دار و عالقه

 ...سوگند

رسپرست کاری باشد یا آن را به انجام رساند، یاور و یاری  آنکه )الويّل(: هر

دهنده، دوست دار، دوست، هم پیامن، خویشاوند سببی مثل داماد و غریه، مهسایه 

 ...ه یا پناه دهندهیا پناهند

 

که از استعامالت لغوی در  چهو آن دیدیملغت  در کتاهبای چهاکنون بنا بر آن

)ويل ـ یيل ـ والیة( دو معنى  هٔ بگوییم که در ریش توانیممی کالم عرب رساغ داریم،

 چیزی دو، آن بنی که ایگونه به بیشرت یا چیز دو آمدنِ  فراهم»اول  :قابل اثبات است

نزدیک بودن و پیاپی بودن و  ،یا مهان قریب بودن «نشود یافت باشد آهنا جنس از که
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توانا بودن و متمّکن  اکه مهان است «رسپرستی»دوم معنای  ؛از این دست کلامتی

بودن و سلطنت داشتن بر امور چیزی یا کسی از قبیل سود و زیان و امر و هنی و 

نیز ا، خضوع و گوش به فرمان بودن را این معن .را به دنبال دارد و... اجازه و منع

 آورد.می درطرف مقابل ولی که والیتش را پذیرفته است به مهراه

این ماّده  مضارعِ  هٔ دو معنا در صیغهر بینیم که می نیزدر استعامالت عرب 

 «نزدیک و پیاپی»معنای  ،در مصدر و فعل ماضی و صفت مشّبهه اّما .شودمی یافت

 دّوم را داشته و به معنای  فقط معنای «ولّی » هٔ کلم بنابرینشنیده نشده است. 

 کردنباید فراموش  البتّه. در آن موجود نیستاین ریشه  اولِ  و معنایِ  است رسپرست

 .شناسانده شده است «ولی»نوعی باران نیز به نام  ،های لغتفرهنگدر  که

چرا  .نامییممی دنبالبر وزن فعیل  «ولّی » هٔ بحث را در خصوص کلم اکنون

والیت مربوط است، مهنی واژه است و  هٔ به صورت مستقیم به بحث در آی چهکه آن

در  چهدر دیگر مشتّقات این ماّده نیز ـ بنا بر آن ،در معنای آن اثبات کنیم چههر آن

 است. و ساری ادامه خواهد آمد ـ جاری

بلکه  ،در حقیقت اسم فاعل نیست «ولّی » که لفظ شویمیادآور میدر اینجا 

 شخص که در ذاِت کند داللت می است. صفت مشّبهه بر صفتی هصفت مشبه

بالفعل موجود است. این صفت، صفت والیت است که فعلّیتش چیزی جز وجوِد 

والیت در او موجود  ،باشد «ولّی »مهنی والیت در وی نیست؛ پس مهنی که شخصی 

خود استفاده ننموده باشد. فی اْلثل اگر بگوییم که  است هرچند تا کنون از والیِت 

و  بودهاگر این پدر از ابتدای تولد فرزندش در مسافرت  ،پدر، ولی فرزندانش است

 به و بر او والیت دارد. است فرزند باز هم ولیِّ  ،بر فرزند اعامل والیت نکرده باشد

لفظ والی  مفهومِ از مدلول و  ،«ولّی »لفظ  مهنی جهت است که مدلول و مفهومِ 



12 

 

فقط بر شخصی  ،، چرا که والی اسم فاعل است و چون چننی استاست متفاوت

باشد؛ اما می خود هٔ والیت بر افراد حتت سلط عاملِ إکند که فعال در حال می داللت

شود؛ نمی دیگر به وی والی گفته کند،والی نتواند والیتش را اعامل  اگر به هر دلیل

چننی حمدودّیتی وجود ندارد. «ولّی »در لفظ  آنکه حال

 

 تذکر: تعّدد مصادیق والیت

 .، معنایی کّلی بوده و مصادیقی را در بر داردالیت به معنایی که ذکر شدو

 خمتلف سه جهِت این است که: در والیت  دادجا باید بدان تذّکر ای که در ایننکته

مصادیق نیز در مهنی سه جهت قابل فرض است. این سه  تعّددِ  ،بنابرینو  وجود دارد

 جهت از این قرارند:

این مهان شخصی است و  کسی که والیت برای او است)من له الوالیة( ـ 1

شودمی به معنای فاعلی یاد «ولی»که از آن به عنوان 
1
 . 

چننی  کسی که بر وی اعامل والیت شده است.)من علیه الوالیة( ـ 2

امور او  به معنای پیشنی است، کسی که ولّی  ولّی و زیر دسِت مقابل  شخصی طرِف 

کند و سود و زیانش می را در دست دارد و به او امر و هنی کرده و بر وی اعامل نفوذ

 معنای مفعولی است.ه ب دهد. این شخص مهان ولیِّ می را مّد نظر قرار

 در گفتارِ  گاه، لذا هیچعقول باشدالذوی هٔ باید در زمر این زیر دست آنکه نکته

ملک و رب  هٔ بینیم، بخالف واژنمی «أولیاء هذه األموال»یا  «ماولیاء األغنا»عرب 

 .«رّب هذه األرايض»یا  «مالک األغنام»شود : می که گفته

                                                
یش از این در کالم راغب اصفهانی دیدیم این اصالحی مهانگونه که پ .. الويل بمعنى الفاعل1

 است که در زبان علامی لغت و غری لغت موجود است.
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مقصود در اینجا مهان  در آن است.چیزی که والیت )ما فیه الوالیة( ـ 1

 تربیتیِ  شود. فی اْلثل پدر در امورِ می است که والیت در آهنا اعامل ییچیزها

فرزندش والیت دارد ولی در مسائل دینِی وی والیتی ندارد. یا حاکم در امور 

امام در  اینکهاجتامعِی مردم والیت دارد ولی در اموِر فردی ایشان والیتی ندارد. یا 

، جهاتی مقصود ،بنابریندینی، اجتامعی و تربیتی مردم والیت دارد.  امورِ  متامیِ 

نامید، می امر و هنی کرده یا اعامل سلطه نموده و در آهنا ترصف هااست که ولی در آن

دهد. این جهات، می شخص را مّد نظر قرار سود و زیان هااموری که ولی در آن

بالفعل از  ،گوییم ولّی می اعامل قدرت نامید هاجهاتی هستند که اگر ولی در آن

 است. والیت خود استفاده نموده

؟ ممکن است است و تصور قابل فرض ییاولیا نوعه چپرسیده شود  اگر حال

در عنی حال که معنا و مفهوِم کّلِی والیت یک  اولیای خمتلفی را نام بربیم ،در جواب

را  ه جهت باالباید ساین هنگام. در چیز بوده و در آن تغیریی حاصل نشده است

چندتا گاه ولی متّصف به یکی بودن یا چرا که . قرار دهیمنظر  ِت تأّمل و دقّ  مورد

 مثال گفته .ستا تایا چندیکی  ،آن شود از آن جهت که ولی بمعنای فاعلیِ می بودن

شود که این شخص یک رسپرست دارد که مهانا پدرش است یا چند رسپرست می

که  یابدمی دارد که مهانا پدر و جّد پدری او هستند. گاه نیز ولی از آن جهت تعّدد

 مصداق یک والیت یا متعّددند، فلذا یک شخص گاهی اشاشخاص حتت سلطه

، گاهی نیز مثال یک فرد چون پنج فرزند دارد، پنج والیت دارد .استچند والیت 

تواند بر یک می یک شخص بنابرینوالیت است،  هٔ تعّدد به جهت وسعت دایر

فرد هم پدر و هم  دیگر از جهات متعّددی والیت داشته باشد. مثال یک شخصِ 

هم به جهت  ،شخصی باشد در این هنگام آن شخص معلم و هم امام و هم حاکمِ 
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پدر بودن و هم به جهت معلم بودن و هم به جهات دیگر بر طرف مقابل خود 

 والیت است. نفوذِ  هٔ گسرت در هات این والیتتفاو .والیت دارد

امارت مفهوِم  باوالیت مفهوِم  میانِ  در مورد سوم ذکر کردیم تفاوِت  چهاز آن

والیت است  از مصادیِق  مصداق چرا که حکومت یک ؛شودمی و حکومت روشن

 .داردمردم والیت  اجتامعیِ  عام و بر امورِ  ،شخص ،که در آنو آن مصداقی است 

 

 توجیه معانی دیگر در ولی

و  یک معنا بیشرت ندارد «ولّی »مّدعای ما روشن شد و گفتیم که  آنکه پس از

 هایکه در فرهنگ دیگری را و مترّصف است، الزم است معناهای آن رسپرست

که چه نسبتی میان این  کنیمو بیان  نمودهنیز توجیه  اندلغت به این واژه نسبت داده

باید به  مّدعا، اما ابتدا برای روشن شدنِ  موجود است. ،لفظ معانی و معنای اصلیِ 

 :داشته باشیمچند نکته توجه 

 

 اشرتاک در ریشهأـ 

و به  روندبه کار میولی یا مولی در چند معنای خمتلف،  هٔ واژاگر گفتیم که 

این کلامت  هٔ باید در ریشرا این اشرتاک منشأ باشند، می لفظی اصطالح مشرتِک 

 هااین کلامت و وزن آن هٔ صیغ توان آن را ناشی از نوعِ نمی و جست و جو کرد

فی  ؛کنندایفا میخاص به خود را  معانیِ  ها،فعل خمتلِف  هایوزندانست؛ چرا که 

 هٔ خواه مادّ  ؛دهدمی به صورت دو طرفی را یکار انجامِ  معنایِ  ،مفاعله اْلثل وزنِ 

رضب را رخیته و مضاربه را از  هٔ مکاْله را بسازیم یا مادّ  هٔ تکلم را در آن رخیته و صیغ

وزن فاعل مهچننی  و امثال آن. ،و مقاتله ،یا مناشدهو  ،یا مقایسه ،آن استخراج کنیم
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علم باشد یا  هٔ حال از مادّ  ،به شخص است ،فعل در اسم فاعل به معنای انتساِب 

 ...فعیل و مفعل و مفعول و دیگر از قبیلِ  هایجهل یا رضب. مهچننی است وزن

تفاوت آشکاری که در معنای عامل و جاهل و ضارب  گفته شد چهآن بنابر

بلکه باید آن را در ریشه علم و جهل و  ،باشد هانباید در وزن آن ،موجود است

خاص و با وزنی خاص یافتیم که در  ای. حال اگر معنایی را در کلمهبیابیمرضب 

آن یافت. به طور  هٔ از مهان ماّده نبود، باید بتوان آن معنا را در ریشاّما دیگر  یوزن

 مضارع معنای قرب و نزدیکی را مشاهده هٔ غبه صی «ُي ـلِ ـیَ » هٔ کلم گفتیم که در ،مثال

یابیم، حال نمی بر وزن فعیل «ويلّ »کنیم و این در حالی است که این معنا را در می

)و ل ی( یافت، هرچند در  هٔ که چننی است باید بتوان معنای نزدیکی را در ریش

 باشد.آن استفاده نشده  هٔ ماضی و صفت مشّبه هٔ استعامالت عرب این معنا در صیغ

معانی  ،لغت هایگوییم که در فرهنگمی باال پس از روشن شدن مطلِب 

از  بسیاری  تواننمی این در حالی است که .اندزیادی را برای ولی یا مولی ذکر کرده

این لغات یافت هٔ این معانی را در ریش
1
در نتیجه یا این معانی، در واقع معنای  .

                                                
)لسان العرب( و )الصحاح( و )النهایة فی غریب  های. به طور مثال پس از مراجعه به کتاب1

این معنا را  کهآن کنند و حالمولی، پرس عمو را ذکر می هٔ بینیم ایشان در معنای کلماحلدیث( می

که مّدعی است متامی  ـ . این در حالی است که معجم مقاییس اللغةاندآن نیاورده هٔ در ریش

در رابطه با کلمه موىل گفته است: ـ دهد ارجاع میآناِی و ریشه به معنای اصلی ،معانی را

معانی به ولی پیامن و پرس عمو و یاور و مهسایه. متامی این موىل: برده و صاحبش و مهراه و هم»

؛ 415ـ 15/416ابن منظور، لسان العرب، رکـ : «. گرددبه معنای قریب و نزدیک باز می

؛ ابن الفارس، معجم 211ـ 5/227؛ ابن االثری، هنایة، 2511ـ 6/2528جوهری، صحاح، 

 .142ـ 6/141مقاییس اللغة، 
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در ادامه بیشرت راجع به که از مصادیق آنند ـ جدیدی برای لفظ نبوده، بلکه مصداقی 

افراد  هٔ ه و پرداختبرخی از این معانی را ساختباید یا این که  سخن خواهیم گفت ـ آن

 .اندبردهمغرضی بدانیم که از این کار سودی می

 

 ب ـ لوازم و مستلزمات معنای ولی

به حلاظ عقلی یا عرفی دارای لوازم و  ،نباید فراموش کنیم که هر معنایی

والیت و رسپرستی هم از این  مستلزماتی است که باید مهیشه به مهراه آن باشد.

والیت در نگاه عرف مالزم حمّبت ورزی و یاری  به مهنی جهت قاعده مستثنا نیست.

معموال  اشخاصی که والیتی چرا که  ،است و مهراهی نمودن و دوستی و رفاقت

یار و یاور وی و پشتیبان ورزند و می حمبّت ،به کسی که بر وی والیت دارنددارند، 

 ولی را در مقابل عدو یا مهان دشمن قرار ،. به مهنی جهت است که در عرفاویند

بینند که ولّی ِ یک شخص نمی موارد شاذ و نادر ـ در ـ مگر گاهدهند؛ چرا که هیچمی

به فریادش  هاباشد، یا این که در سختی با او دشمنی کند یا اورا دوست نداشته

 نرسیده و کمکش ننامید.

اعامل والیت شده که بر وی ـ  آن به معنای مفعولیِ  «ولی»به مهنی جهت نیز 

رفیق و  مالزِم حبیب و حمبوب به معنای دوست داشته شده و مالزمِ  است ـ عرفا  

 دوست یا مهراه برای ولی خود است.

معنای اصلِی یک لفظ و  میانِ  ،در مباحث لغوی باید :خواهیم بگوییم کهمی

. تفاوتی که اگر آن را حلاظ ننامییم بودلوازم و مستلزماِت خارجی آن تفاوت قائل 

دچاِر اشتباِه بزرگی خواهیم شد که بسیاری را به خطا کشانده است. این که معنای 

 اینکهو  ،ی استمطلب ،کشاندمی معنای دیگری را به ذهن ،خود یک لفظ به مهراهِ 
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ستقلی برای آن لفظ ذکر کرده و عمال  مشرتک لفظی بسازیم می معنای دوم را معنا

 مطلبی دیگر.

 

 تفاوت میان مصادیق و مفاهیمج ـ 

 برایموارد  بیشرتلغت ـ قدیم و جدید ـ در  هایفرهنگ :آنکهدیگر  هٔ نکت

اشرتاک را در مصادیق گریند که بیشرتین می معنای یک لفظ از کلامتی هبره فهامندنِ 

در نتیجه کلمه ذکر شده با لفظی  ؛دنبا معنایی که در صدد بیان آن هستند داشته باش

مصادیِق  هٔ دایرگاهی اما  .تفاوت مفهومی دارد ،معنای آن هستند فهامندنِ  که در صددِ 

تر بوده و متامِی کوچک ،بحثمعنای مورد مصادیِق  هٔ ذکر شده از دایر هٔ کلم

تر ای گسرتده، دایرههم هست و یا برعکسصادیق معنای مورد نظر مصادیقش، م

 باشند.لفظ می مصادیق آن هٔ در زمر بحثمصادیق معنای مورد  متامیِ  داشته و

به فرض مثال  کنیم؛نکته، بحث را ضمن مثال دنبال می تر شدنِ برای روشن

متامی مصادیق .. .اگر برای معنای مایع گفته شود: آب، رسکه، رشاب، گالب و

 یا، اما در هر صورت مایع با آب تفاوت مفهومی دارد. موارد مذکور مایع هستند

.. متامی مصادیق آب جزو .اگر در معنای آب گفته شود: مایع، آشامیدنی و مثال  

، اما باز در هر صورت آب با مایع تفاوت مفهومی باشندمی رمصادیق موارد مذکو

 دارد.

 ،مصادیق هٔ بوده و دایراین دو مفهوم کمرت  مصادیِق  تفاوِت  حال هرچه مقدارِ 

 برای معنای مورد نظرِ  تریمناسب ، لغوی مفهومِ انطباق بیشرتی بر هم داشته باشند

تفسری به »یا  «تفسری به أعم»ذکر کرده است. این مهان چیزی است که از آن به خود 

به حلاظ  مفهومآید که آن دو می شود و بسیار کم پیشمی در لغت یاد «اخص



18 

 

مانند زمانی که  دیگر باشند،مصداق کامال برابر بوده یا آن دو معنا کامال  مرادف هم

 د: برش یعنی انسان.نبگوی

خمتلف بیاید را معنایی مرتادف  لغاِت  در مقابلِ  چهاگر ساده اندیشانه، هر آن

مصادیق کامال  فکر کنیم این دو مفهوم به حلاظ آنکه یا ؛نظر بپنداریم موردِ  با لفظِ 

بسیار زیادی را که هیچ  کلامِت  ،موجود هایفرهنگ اساس بر ،برابر هستند

 مرادف یکدیگر قلمداد خواهیم نمود. ،معنا ندانسته استهم شناسیلغت

گفته شود: پدر، شوهر، لفظ ولی  معنایباید دقت کرد که اگر در  بنابرین

خمتلف  ییهاگونهیا  ،معنای جدیدی برای والیت است ،منظورآیا .. .صاحِب برده و

 مورد نظر می باشد؟ از مصادیق والیت

 

 جایگاه قرینه در معانی حقیقید ـ 

، الزم استعامل لفظ مشرتک مسّلام در استعامالت جمازی و :اینکه دیگر هٔ نکت

از قرائنی استفاده شود که معنای مورد نظر را مشخص نامید.  ،کالم است برای فهمِ 

مورد  هٔ وجود داشت که معنای واژ ایاما آیا این بدان معنا است که اگر در کالم قرینه

 الفاظ مشرتک، آن واژه، جزو معانی جمازی یا کردمی استفاده در کالم را مشخص

 است؟بوده 

ارتباِط میاِن واژگان یک مناسبت و از را  ایواژه معنایِ  ،ما اینکه :باید گفت

 دریابیم، دلیلی بر جمازی بودنِ  کالم و مهاهنگِی معنای مورد نظر با سایر معانیِ  مجله

 معانِی  ازرا  یشمعنا که نتوان . بلکه موردیآن نیست یا مشرتک لفظی بودنِ  ،آن واژه

. اگر کسی چننی بسیار نادر است حدس زد هاو مناسبات میان آن ،مجله سایر کلامِت 

مورد استفاده در  کلامِت  بایست متامیِ می ،داشته باشدمبنایی را در مباحث لغوی 
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 جمازی یا مشرتک لفظی بداند! جزو معانیِ  ،لغت را

داند، سپس با نمی آب را هٔ به طور مثال اگر فرض نامییم شخصی معنای کلم

گودالی دیدم که  ،شنه بودمدر حالی که ت ،در میان راه»برخورد نامید:  ایچننی مجله

در آن فرو کردم،  م رادست ه وآن رفت کنارِ به  جلب کرده،تأللؤش مرا  پر از آب بود.

در این هنگام تشنگیم  .شریین و گوارا بود ؛مقداری از آن آشامیدم .بسیار رسد بود

آب به هیچ فرهنگ لغتی  برای فهمیدن معنای کلمهٔ  این شخصاگر  «برطرف گشت

دیگر در  معانیِ  مراجعه ننامید و از هیچ شخصی نیز کمک نگرید، بدون شک وجودِ 

 آیا حال، سازد.می کامال  معنای آب را برای او روشن ها،و مناسبت میان آن کالم

 هٔ قرینکلامت و  میانِ  مناسباِت آب را از  هٔ توان فرض کرد که چون معنای کلممی

 پس این کلمه در معنای جمازی استفاده شده است! ،م فهمیدیمموجود در کال

خود  ، هرچند در معنای حقیقیِ یک واژهگفته شد روشن است که  چهبر آنبنا

توان از می معنای آن را ـ افزون بر معنای ظاهر خود ـ ،استفاده شود، در بیشرت موارد

 مناسبات موجود در کالم فهمید.

لغت و ادبیات برای  هایبس که مهواره در کتابحمرتم مهنی  هٔ برای خوانند

کنند و این که خواننده می اثبات یک معنا، از شواهِد شعری و ادبِی خمتلف استفاده

فهمد، دلیلی بر مّدعای خود می در آن شواهد، معنای مّد نظر ایشان را از آن واژه

شواهدی بر  ،ادبی را شواهد بنا بر این مبنا باید متامیِ  آنکهحال و  .کنندمی قلمداد

 کرد کامال  بدانیم. خطا بودِن این روی هاآن یا مشرتک لفظی بودنِ  ،آن جمازی بودنِ 

 مرتکب شود. ییرسد کسی چننی خطابه نظر نمیروشن است و 

مورد نظر و سایر  هٔ واژ میانِ  مناسبِت  وجودِ نکته که  ایندلیِل تأکید ما بر 

 علمِ  است که دانشمندانِ  جهتین دآن نیست، بواژگان کالم، دلیلی بر جمازی بودن 
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 خود برای صحیح بودن استعامل جمازی، وجودِ  هایمعانی و بیان مهیشه در کتاب

 الزمجمازی  دانند. اما مناسبتی که ایشان در استعاملِ می مناسبت را رضوری

 اینجا سخن از آن به میان آمد.در مناسبتی است که غری از  ،شامرندمی

است: اول مهنی  حتّققکّلی دو گونه مناسبت در اینجا قابل  به طورِ باید گفت 

مناسبت و مهاهنگِی میان  ،و آن گفتیمکه ما تا کنون راجع به آن سخن  است مناسبتی

جمازی موجود است و هم در  هم در مجالِت  ،این مناسبت .استاجزاء خمتلف کالم 

یک واژه و  معنای حقیقیِ  میانِ بایست می مناسبتی است که :حقیقی. دوم مجالِت 

خواننده صحیح  تا کالم از نگاهِ  ،باشد استفاده شده در کالم موجود جمازیِ  معنایِ 

از مناسبات  نوعمنظوِر علامِی علِم معانی و بیان از مناسبت، مهنی  تلّقی گردد.

 است.

استعامل  مناسبت، زمانی دلیل بر جمازی بودنِ  اکنون باید گفت که وجودِ 

است که ما معناِی حقیقِی یک  ییاسبت از نوع دّوم باشد و آن در جااست که من

بینیم که آن معنی منظور متکّلم نبوده است. حال چون می دانیم، امامی کلمه را

حقیقی و معنای دومی که در مجله استفاده گردیده موجود  مناسبتی میان آن معنایِ 

است. البته طبیعی است که  هبود جمازی و صحیح است، پس این استعامل، استعاملِ 

 باشد.می کشف معنای دوم منوط به وجود قرینه

آیاتی که این  بیشرتدر قرآن کریم در  «ولّی »از  چهدر آینده خواهیم گفت که آن

شود، بر اساس مهنی مناسبات چیزی جز می واژه در آن استفاده شده است فهمیده

 باشد.نمی معنای مترّصف و رسپرست

 

 ولی ه  در معانِی دیگِر واژحاصِل کالم 
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: تنها معنایی گوییممی قطع و یقنی به طورِ  ،پس از تذکر به موارد پیش گفته

ولّی قابل اثبات است، معنای  هٔ که از کتب لغت و استعامِل عرب در رابطه با واژ

 هٔ خواننداگر چه چنان رسپرست و مترّصف یا مالک امر چیزی یا کسی بودن است.

در این مطلب ، با ما داده باشدمتام مورد مطالعه قرار  آن موارد را با دّقِت نیز حمرتم 

یا مصادیِق  شده است. اما موارد دیگری که برای این واژه ذکر خواهد شد مهراه

 باشند.می معنای کلی رسپرست و مترصف هستند و یا جزو لوازم و مستلزمات آن

است. روشن  «مرد» هٔ نجا ذکر نمود، کلمتوان در ایمی مثالی که ترینساده

مردی را »گفته شد:  ایاست که این کلمه معنای واحدی دارد، پس اگر در مجله

مرد  هٔ ، کلم«نمودمی مردی را دیدم که سخنرانی»و گفته شد:  «رفتمی دیدم که راه

در هر دو مجله معنای واحدی دارد هرچند در این دو مورد به دو مصداق خمتلف از 

کّلیی است که دارای مصادیق خمتلف  هر معنایِ  مرد اشاره شده است؛ این ویژگیِ 

 «مرد» هٔ در آن است که مصادیِق کلم «رسپرست» هٔ با کلم «مرد» هٔ کلم است. تفاوِت 

انواع خاصی از مرد در نظر  ،مهگی در مرد بودن مشرتک هستند آنکه گذشته از

توان مصادیق آن را در یک تقسیم می که «رسپرست»به خالِف  ؛گرفته نشده است

.. تقسیم .و «خویشاوند»، «رفیق»، «هم پیامن»، «پدر»، «پشتیبان»دیگر به  بندیِ 

کلی را ذکر  هستیم این معانیِ  «رسپرست»نموده و هنگامی که در صدد بیان معنای 

 .اده باشیمخمتلف این معنا را توضیح د کرده تا مصادیِق 

 گونهباشد ـ آنمی والیت از سه جنبه قابل تعّددنباید فراموش کرد که چون 

 هامصادیق والیت، دسته که توضیح آن به تفصیل گذشت ـ طبیعی است که در میانِ 

جداگانه یاد  هامتعّددی را بیابیم که الزم است در فرهنگ لغت از آن هایو گونه

 کنیم.
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شده است  لغت به آن اشاره هایمهچننی بسیاری از معانیی که در فرهنگ

جزو  این معانیبدان جهت است که ها معنای مستقّلی برای واژه نبوده، بلکه ذکر آن

الزم و مفید  آنبرای فهم معنای  شاناست و ذکر مورد نظر هٔ واژلوازم و مستلزمات 

شود: پشتیبان، یار و یاور، می رسپرست گفته معنایِ  لذا اگر در بیانِ  .باشدمی

رسپرست، اغلب  حقیقیِ  بدان جهت است که مصادیِق دوست و دوست دار، مهه 

پشتیبان، یار و یاور و دوست و دوست  :چننی صفاتی را نیز دارند؛ در نتیجه: پدر

 باشد.می داِر فرزندش

به وزن فعیل در لغت هم به معنای فاعلی آن  «ولّی »از سوی دیگر بیان شد که 

 هم برده ذکر ،گر در معنای ولیگردد، لذا امی و هم به معنای مفعولِی آن استفاده

 از مهنی باب است. ،برده شود و هم صاحِب می

 «اْلعتِق»از معانیی مهچون  «ولی»روشن شد که اگر لغوی در معنای  بنابرین

و  «حمب»و  «صدیق»و  «حلیف»و  «وارث»و  «ابن عمّ »و  «أب»و  «اْلعَتق»و 

وی، معانِی جدیدی برای ولی نامید، منظوِر می .. استفاده.و «نارص»و  «حبیب»

؛ هر چند منکر آن این واژه استمصادیق و لوازم  بیانِ  در مقامِ  وینیست، بلکه 

 آثارِ  مصادیق و مفاهیم یک لغت را در هم آمیخته و خوانندگانِ  ،نیستیم که برخی

 گرفتارِ اگر ایشان  تأکید داریم که نکته اما بر این .اندخود را دچار آشفتگی نموده

 دچارِ میان گودال ایشان فرو رفته و ما نباید  اند،اهاتی از این دست شدهاشتب

 رسدرگمی شویم.

 

 در اثبات مّدعا هاییدلیل

؛ حال برای اثباِت این بودذکر شد، مّدعای ما در معنای این لغت  چهمتام آن
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 . کنیمارائه می هاییمّدعا، دلیل

 

 نادرست بودِن جایگزینِی ولیـ دلیل نخست 

ذکر  «ولّی » هٔ توان برای تک معنایی بودن واژمی هایی کهدلیل ترینواضحاز 

لغت آمده  هایدر فرهنگ چهکرد، این است که: اگر این واژه را بر اساس آن

ولی با متامی آن معانی ـ کم باشند یا زیاد ـ هم معنا و  هٔ مشرتک لفظی بدانیم، کلم

، یاری دهنده یا مهان «ولّی » معانیِ مرتادف خواهد بود. مثال  اگر گفتیم یکی از 

. به مهنی است، بنا بر این ولی ـ در این معنایش ـ با نارص هم معنا خواهد بود «نارص»

.. .و «، جار، حلیف، ابن العمّ حمب ،خلیل ،صدیقنصری، »باید با  «ولی»منوال 

 مرادف بوده باشد.

ال جرم باید اکنون باید گفت که اگر ترادف میان ولی و این الفاظ را بپذیریم، 

استفاده شده است، ولی را به جایش جایگزین کنیم  «نارص» هٔ بتوان هر جایی که واژ

 هٔ .. از کلم.نصری و صدیق و خلیل و هایو به مهنی منوال باید بتوانیم به جای کلمه

ست که در متامی مرتادفات جاری است؛ مثال  اگر ما ولی استفاده کنیم. این قانونی ا

توانیم می برش آمده هٔ مواردی که کلم برش را مرتادف با انسان بدانیم در متامیِ  هٔ واژ

انسان را جایگزین کنیم. در اسد و غضنفر یا ذهب و عنی یا فضه و عنی و متامی 

 وضعیت به مهنی شکل است. ـ اگر حقیقتا مرتادف باشند ـ مرتادفات دیگر نیز

که با  ییبر اساس آشنا ،ما بحِث  موردِ  که در واژگانِ  است این در حالی

توان چننی کاری را نمی زبان عربی داریم به طور قطع و یقنی قواعد و استعامالِت 

ولی و هر یک از این الفاظ  میانِ  ارتباطِ  ،شدن این مطلب تربرای روشن انجام داد.

 نامییم:می سیرا جداگانه برر
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شود،  «نصری و نارص»تواند در متامی موارد، جایگزیِن نمی «ولی» هٔ کلم أ ـ

به معنای یاری رسانی است که ممکن است از سوی شخص  «نرصت»چرا که 

شخص کوچکرت به بزرگرت یاری  اینکهحتقق یابد یا  تربر شخص قوی ترضعیف

را یاری کند؛ چرا که  ترشخص گرامی تررساند مهچننی ممکن است شخص ذلیل

اساسا معنای یاری رسانی چیزی جز کمک کردن در امری که کمک رسانی در آن 

 ...صحیح است، نیست؛ مانند جنگ و صلح یا هجوم و دفاع و

شامر است؛ در بی استصحیح  هامواردی که یاری کردن در آن باید گفت

 شد، یا برادر کوچکتواند نارص پدرش بامی کوچک هٔ بسیاری از این موارد بچ

توانیم در این موارد بگوییم نمی آنکه باشد، و حال ترشتواند نارص برادر بزرگمی

باشد. می کوچک ولیِّ پدرش است یا برادر کوچک ولیِّ برادر بزرگش هٔ که بچ

 از این دست. یموارد دیگر و ذلیل و گرامیِ  ،ضعیف و قوی مهچننی است مواردِ 

 بینیم که خداوند متعال در مواردِ می مراجعه نامییم اکنون اگر به قرآن کریم

بینیم میخدا و پیامرب تشویق نموده است؛ یا این که  به یاری کردنِ زیادی مؤمنان را 

 متجید کرده اندایشان را بدین جهت که خدا و رسول را یاری نمودهخداوند متعال 

و رسول معرفی نموده خدا  یاری کنندگانِ  ،است. در مواردی نیز اساسا ایشان را

ِذینَ : ﴿...فرمایدمی تعالی و تبارک خدایاست.  وا َآَوْوا َوالَّ  ُهمُ  ُأوَلئَِك  َوَنرَصُ

ا اْْلُْؤِمنُونَ  ...﴾َحقًّ
1
ِذینَ : ﴿...فرمایدمی مهچننی و ، ُروهُ  بِهِ  َآَمنُوا َفالَّ وهُ  َوَعزَّ  َوَنرَصُ

َبُعوا ِذي النُّورَ  َواتَّ ﴾اْْلُْفلُِحونَ  ُهمُ  ُأوَلئَِك  َمَعهُ  ُأْنِزَل  الَّ
2
: فرمایدمی دیگر آیات در و ،

                                                
 .8/74انفال )م( . 1

 .157//7اعراف )ک( . 2
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َا َیا﴿ ِذینَ  َأُّيُّ وا إِنْ  َآَمنُوا الَّ ُکمْ  هللا َتنرُْصُ ﴾َأْقَداَمُکمْ  َوُیَثبِّْت  َینرُْصْ
1
 منان خدای و ،

نَّ : ﴿... فرمایدمی هُ  َمنْ  هللا َوَلَینرُْصَ ﴾َعِزیزٌ  َلَقِويٌّ  هللا إِنَّ  َینْرُصُ
2
مهچننی است آیات . 

 یابد.می دست هابسیاری از این دست که پژوهشگر به آسانی به آن

ـ به معنای فاعلی باشد مؤمنان را ولی خداوند نمی این در حالی است که روا

بدانیمآن ـ 
3
بر این نکته تأکید شده است که که در بسیاری از آیات قرآن کریم چنان ،

سبحان ولیِّ مهگان است و هیچ کس جز او والیت نداشته و کسی بر او  خداوندِ 

ْ  الَِّذي هلل احْلَْمدُ  َوُقلِ ﴿فرماید: می والیت ندارد. خداوند ا َیتَِّخذْ  مَل ْ  َوَلد   َلهُ  َیُکنْ  َومَل

یٌك  ْ  اْْلُْلِك  يِف  رَشِ لِّ  ِمنَ  َويِلٌّ  َلهُ  َیُکنْ  َومَل هُ  الذُّ ْ ا َوَکربِّ ﴾َتْکبرِی 
4
ْ بخِش ﴿   ِمنَ  َويِلٌّ  َلهُ  َیُکنْ  مَل

لِّ  ، چرا که والیت نیست والیتیهیچ  مطلقا سبحان خدای بردارد که می بیان ﴾الذُّ

بر خداوند مستلزم ذّلت است
5
از فرزند و  گونه کهآن و خداوند منّزه از آن است 

                                                
 .47/7حممد )م( . 1

 .22/41)م( حج . 2

. خمفی نامند که والیت به هر معنایی که باشد هم جهت فاعلی آن قابل ذکر است و هم جهت 1

هر سه  ،مفعولی آن، چرا که والیت چه به معنای نرصت باشد و چه حمبت و چه رسپرستی

در این جا مورد بحث است معنای  چهجهتی که قبل از این گفته بودیم را در بر دارد. اما آن

 فاعلی است که در نارص مّد نظر قرار گرفته بود.

 .17/111ارساء )ک( . 4

ْ . در این جا گفته نشود که )ِمن( جاّره در ﴿5 لِّ  ِمنَ  َويِلٌّ  َلهُ  َیُکنْ  مَل تقییدّیة است به این معنا که  ﴾الذُّ

اما ممکن است والیتی که  یست،نوالیتی که موجب ذّلِت خداوند باشد بر خداوند موجود 

چیز موجب هیچ چرا که در هر صورت  !موجب عّزت خداوند باشد بر خداوند موجود باشد

بنا بر این )ِمن( در اینجا  .ن اشاره شدتدر م مذکور تکام این در آیا ؛عّزت خداوند نیست

از آن  تعلیلّیه است و منظور آن است که چون والیت بر خداوند موجب ذلت است خداوند
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 .باشدمی رشیک منّزه

 ممکن است معنا و مفهومِ : اینکهاشاره کنیم و آن  ایدر اینجا باید به نکته

در این جا بیان داشتیم  چهاز آن ترگسرتده ،در برخی استعامالت لغوی ،نرصت

 ممکن است مورد یاری قرار گرید را شامل چهگردد. در این معنا نرصت متام آن

آن به  اختیارِ  آنکه ماند مگرنمی هیچ امری در منصور باقیکه  ایبه گونه شود،می

نرصت معنای جدیدی نبوده و کامال  با والیت هم  حال،دست نارص است. در این 

توان آن را یکی از مصادیق والیت، یا نمی معنا گشته و مرتادف آن خواهد بود؛ لذا

 از لوازم آن دانست. 

به کار و وسیع به مهنی معنای گسرتده  هاما مواردی را یافتیم که نرصت در آن

 اند،منظوِر بسیاری از افرادی که نارص را یکی از معانی ولی دانستهشاید  ؛رفته است

 مهنی معنای گسرتده و وسیع از نرصت بوده باشد:

ِذینَ  َويِلُّ  هللا﴿ هٔ رشیف هٔ آی تفسری در طربی ُلاَمِت  ِمنَ  خُیِْرُجُهمْ  َآَمنُوا الَّ  النُّورِ  إىَِل  الظُّ

ِذینَ  ُلاَمِت  إىَِل  النُّورِ  ِمنَ  خُیِْرُجوهَنُمْ  الطَّاُغوُت  َأْولَِیاُؤُهمُ  َکَفُروا َوالَّ ...﴾الظُّ
1
 چننی 

 :گویدمی

ِذینَ  َويِلُّ  هللا﴿یعني تعاىل ذکره بقوله:  وظهریهم، یتوالهم بعونه  : نصریهم﴾َآَمنُوا الَّ

.. فأخرب تعاىل ذکره عباَده أّنه ويّل اْلؤمننی ومبرصهم حقیقة اإلیامن وسبله .وتوفیقه

ّلته اْلزیلة عنهم الشکوك، بکشفه عنهم دورشائعه وحججه، وهادُّيم، فموّفقهم أل

 دواعي الکفر، وظلم سواتر أبصار القلوب.

ِذینَ  َويِلُّ  هللا﴿ هٔ مجل خداوند سبحان از والیت بر مؤمنان درمنظوِر  این  ﴾َآَمنُوا الَّ

                                                                                                               
 منّزه است.

 .2/257بقره )م( . 1
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عىل به .. پس خداوند جل و .یاور ایشان و پشتیبان ایشان است وی است که

 هایبندگانش خرب داد که وی ولی ایشان است و به ایشان حقیقت ایامن و راه

و ایشان را هدایت نموده و  دهدمی رسیدن به آن و احکام و رشایع دین را نشان

 هایپرده برداری از جذابیت باچنان که  گردد.می توفیقشان باعث هایشراهنامیی

را  هااز ایشان شک ،کشیده شده است هابر روی قلب چهآن هر کفر و ظلم و

نامید.می برطرف
1
 

 گونهمهنیرا  آن، اما دارد تفاوت طربی باشکل گفتارش  چهگر نیز قرطبی

باشدمی تررصیحدر این جهت  قرطبی کالمنموده است؛ بلکه  تفسری
2
. 

بشود،  «حمب»موارد، جایگزیِن  تواند در متامیِ نمی مهچننی «ولی» هٔ لمک ب ـ

توانیم به کودک خرد سالی که پدرش را دوست دارد می چرا که به فرض مثال

پدر یا  ولیِّ  ،توانیم بگوییم این کودک خرد سالنمی اما ،بگوییم حمب پدرش است

بایست بتوانیم می بود،می ولی حمب باشد. اگر یکی از معانیِ می برادر بزرگرتش

این استعامل  روا بودنِ نا آنکهحال  .استفاده کنیمجا ولـِّی به معنای حمب را در این

 عربی آشنا باشد روشن است. برای هر که با زبانِ 

ایشان  که اندبرخی از مؤمنان، چننی معّرفی شدهبینیم می نیزدر قرآن کریم 

بُُّهمْ  بَِقْومٍ  هللا َیْأِت ﴿ :و خداوند نیز حمّب ایشان است حمّب خداوند بوده
﴾هُ َوحُیِبُّونَ  حُیِ

3
 

توصیه کرده است  ند،اخویش بینیم خداوند به کسانی که حمّب پروردگارِ می اینکهیا 

بُّونَ  ُکنْتُمْ  إِنْ  ُقْل ﴿ :که از پیامرب پریوی نامیند
بُِعوِن  هللا حُتِ  َلُکمْ  َوَیْغِفرْ  هللا حُیْبِْبُکمُ  َفاتَّ

                                                
 .1/21تفسری، . 1

 .1/281تفسری، . 2

 .5/54مائده )م( . 1
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﴾...ُذُنوَبُکمْ 
1
خداوند دانست؛ توان مؤمنان را ولی نمی این در حالی است که 

در بحث قبل به آیاتی اشاره شد که وجود هرگونه والیتی بر خداوند را نفی  چهچنان

کرده و آن را موجب ذّلت دانسته بود
2
. 

به معنای  «جار»تواند در متامِی موارد، جایگزیِن نمی «ولی»به مهنی شکل  ج ـ

متامِی چرا که مهسایه و پرس عمو در  ؛شودبه معنای پرس عمو  «ابن العمّ »مهسایه و 

 گرفتارِ ، یا بودهحتی اگر کودکی خردسال  ،مهسایه و پرس عمو هستند حاالت،

ـ در  یشاین معنا درتوان ولی را ـ حتی نمی دیوانگی و جنون باشند؛ در صورتی که

در پرس عمو یا مهسایه  آنکهمگر  ،یا هر پرس عمویی استفاده کرد ایمورد هر مهسایه

 از حّق ترّصف در امور شخص باشد. ایگونه

به معنای هم پیامن نیز به مهنی منوال  «حلیف» هٔ کلم در موردِ  این مطلب د ـ

توان نمی آنکه و حال اندولی دانسته یکی از معانیِ  همدانیم که حلیف را می است.

یا  ترولی را استفاده نمود، چرا که گاهی شخص ضعیف هٔ پیامنی واژبرای هر هم

که رسپرستی و امور این شخص  ایبزرگرت شده به گونه پیامنِ کوچکرت هم هٔ قبیل

گرید. در این صورت می قرار ترضعیف به طور کلی در دست قوی هٔ ضعیف یا قبیل

 ایـ یا ال اقل هم سطحی که به گونه تربزرگرت و قوی هٔ تنها در مورد شخص یا قبیل

 ولی را استفاده نمود. هٔ توان کلممی حق ترّصف در امور هم داشته باشند ـ 

تواند تکلیف موارد دیگر می حمرتم هٔ پس از تفصیل در این چند واژه، خوانند

 را نیز به مهنی منوال روشن سازد.

 

                                                
 .1/11آل عمران )م( . 1

 .17/111ارساء )ک( . 2
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 ولی بدون قرینه ه  دلیل دوم ـ به کارگریی واژ

استفاده کنیم که دارای چند  ایخواهیم از واژهمی شکی نیست، هنگامی که

داشته باشیم که معنای مورد  ایمعنا بوده و مشرتک لفظی است، باید در کالم قرینه

را در معنایی جز معنای  ایهنگامی که واژه ،نظر را مشخص نامید. به مهنی صورت

را به مهراه بیاوریم که  ایکنیم، باید قرینهمی اصلِی خود به صورت جمازی استفاده

اصلی را منتفی نموده و معنای جدید را در ذهن خواننده اجیاد کند.  نایِ مع

شود هفتاد می در عربی است که گفته «عنی» هٔ مثال برای این بحث کلم ترینروشن

؛ بر اساس بار در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است 57؛ این کلمه معنا دارد

که در متامِی موارد، بدون استثنا، مهواره  بینیممی ،مهنی قاعده و دستوری که ذکر شد

آمده که معنای آن را مشخص نموده است. فی اْلثل گفته شده  ایعنی به مهراه قرینه

 لذا جوشان و... هٔ یعنی چشم «نابعة عنیٌ »یا  ،یعنی چشم بینا «ةبارص عنیٌ »است 

مشکل شده  در تعینی معنای عنی دچار ،انبینیم در هیچ یک از این موارد مفرّس نمی

 باشند.

لفظ مشرتک بوده یا در  ،مهچون عنی ،ولّی نیز هٔ اکنون باید گفت که اگر کلم

مواردی که این کلمه به کار  باید در متامیِ  ،ی استفاده شده استمعنای جمازِی خاّص 

آن نیز موجود باشد تا اهبام و رسدرگمی را در تعینی معنا از بنی  هٔ رفته است، قرین

بدون ـ  بر خالف انتظارـ  یک مورد در حتیولّی  هٔ واژاگر  صورت،در این بربد. 

جمازی زیر  آن در معنایِ  استفاده شدنِ  یا ،آن قرینه استفاده شده باشد، مشرتک بودنِ 

بینیم در موارد بسیاری این لفظ در قرآن کریم بدون می آنکه ؛ و حالرودمی سؤال

مواردی که  بیشرتار رفته است؛ بلکه در که معنای خاصی را تلقی نامید، به ک ایقرینه



11 

 

یابیمنمی در مهان آیه برای تعینی معنا ایقرینه ،همورد استفاده قرار گرفتولی  هٔ کلم
1
. 

عنی مقایسه کنیم و در نظر داشته  هٔ ولی را در قرآن کریم با کلم هٔ حال اگر کلم

در مهان آیه ـ و نه  قرینه وجودِ  عنی بدونِ  هٔ یابیم که واژنمیحتی یک مورد  :باشیم که

عنی نیست.  هٔ ولی مانند واژ هٔ یابیم که واژمی ، دراستفاده شده باشد قبل و بعد آن ـ

قواعد و دستوراِت زبان سازگاری ن تریییعدِم ذکِر قرینه با ابتدا آنکه گذشته از

 و در حّد اعجاز است.بالغت  هٔ ندارد، چه رسد به قرآن کریمی که در باالترین مرتب

 در اینجا به چند آیه که در آن ولی بدون قرینه استفاده شده است اشاره

ِذیَن َآَمنُوا َوانامییم: می َبُعوُه َوَهَذا النَّبِيُّ َوالَّ َويِلُّ  هلل﴿إِنَّ َأْوىَل النَّاِس بِإِْبَراِهیَم َللَِّذیَن اتَّ

اْْلُْؤِمننَِی﴾
2
ِذیَن خَیَاُفونَ ﴿ :هٔ و آی  ِْم َلْیَس هَلُْم ِمْن ُدونِِه َويِلٌّ  َوَأْنِذْر بِِه الَّ وا إىَِل َرهبِّ َأْن حُیْرَشُ

ُهْم َیتَُّقونَ  ﴾َواَل َشِفیٌع َلَعلَّ
3
اَل َخْوٌف َعَلیِْهْم َواَل ُهْم  هلل﴿َأاَل إِنَّ َأْولَِیاَء امهچننی:  

َزُنونَ  ﴾حَیْ
4
بَْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَدَما َجاَءَك ِمَن ﴿َوَکَذلَِك َأْنَزْلنَاُه ُحْکام  َعَربِیًّا َوَلِئِن ا :هٔ و آی  تَّ

﴾ِمْن َويِلٍّ َواَل َواٍق  هللاْلِعْلِم َما َلَك ِمَن ا
5
ِذیَن َکَفُروا َأْن َیتَِّخُذوا ﴿ :هٔ و آی  َأَفَحِسَب الَّ

ا َأْعتَْدَنا َجَهنََّم لِْلَکافِِریَن ُنُزال   ﴾ِعَباِدي ِمْن ُدوِن َأْولَِیاَء إِنَّ
6
گر از این دست.و آیاتی دی 

7
 

                                                
الزم  ،دانیم قرآن کریم به صورت پراکنده و آیه، آیه، نازل شده استمیکه  چه. با توجه به آن1

نظر باشد و این که معنای یک واژه از آیات قبلی و بعدی  موردِ  هٔ آی است مهیشه قرینه به مهراهِ 

 عنی چننی است. هٔ . کام این که در واژکندکفایت نمیروشن گردد 

  .1/68. آل عمران )م( 2

  .6/51. انعام )ک( 1

  .11/62. یونس )ک( 4

  .11/17. رعد )م( 5

  .18/112. کهف )ک( 6

؛ انعام )ک( 14/41؛ سبأ )ک( 81و 5/81؛ مائده )م( 1/175. مهچون: آل عمران )م( 7
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این  «بدوِن قرینه بودنِ »برای حّل ِ مشکِل  ،که منکران در نتیجه باید بگوییم

ولی در نگاه شنوندگان این آیات و  هٔ کلم بپذیرند آنکه ند مگرآیات، هیچ راهی ندار

خماطبنی آن ـ اهل مّکه بوده باشند یا اهل مدینه ـ معنای واضح و روشنی داشته است 

آن با اهبام  هنگاِم شنیدِن آن دچاِر هیچ مشکلی نشده و در فهِم معنایِ  که ایبه گونه

ن در معنای این واژه در ابپذیرند که اختالفات مفرّس  باید مهچننی اند؛شدهنمی روبرو

قرآنی، مربوط به معنا و مفهوِم کّلی آن نبوده، بلکه در تعینی مصداقی بوده که  آیاِت 

ت؛ در این هنگام این اختالف، مهچون اختالفی خواهد آیه در مقاِم بیان آن بوده اس

﴿َوَجاَء  مانند: .انددر برخی آیات کریمه داشته «رجل»ن در معنای ابود که مفرّس 

َرُجٌل ِمْن َأْقََص اْلَِْدینَِة َیْسَعى َقاَل َیا ُموَسى إِنَّ اْلأََْلَ َیْأمَتُِروَن بَِك لَِیْقُتُلوَك َفاْخُرْج إِنِّ 

﴾النَّاِصِحنیَ  َلَك ِمنَ 
1
بُِعوا  :هٔ و آی  ﴿َوَجاَء ِمْن َأْقََص اْْلَِدینَِة َرُجٌل َیْسَعى َقاَل َیا َقْوِم اتَّ

﴾اْْلُْرَسلِنیَ 
2
﴿َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن َآِل فِْرَعْوَن َیْکُتُم إِیاَمَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجال   :هٔ آی مهچننی 

َ ا ...﴾هللَأْن َیُقوَل َرِّبِّ
3
َل َهَذا اْلُقْرءاُن َعىَل َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَیتنَْیِ  :هٔ و آی  ﴿َوَقاُلوا َلْواَل ُنزِّ

﴾َعظِیمٍ 
4
 کریم بسیار است. از این موارد در قرآن .

 به فصاحت و بالغت قرآن لطمه چهدر این جا الزم است یادآور شویم، آن

زبان هم خوانی ندارد، ذکِر لفظ مشرتک یا استعامل  زند و با قواعد و دستوراِت می

                                                                                                               
. و مهچننی بسیاری 46/12؛ احقاف )ک( 41/11؛ فصلت )ک( 8/14؛ انفال )م( 6/121

 دیگر. 

  .28/21. قصص )ک( 1

  .16/21. یس )ک( 2

  .41/28. غافر )ک( 1

  .41/11)ک( . زخرف 4
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 یکی از مواردِ  ،این ؛تعینی نشده باشد در آن متکّلم نظرِ  است که معنای موردِ جمازی 

 که ناشی از امجالِ  هبامیا ؛ اماشودمی که مهواره ناروا شمردهدر مفهوم است  امجالِ 

بلکه گاهی عنِی  ،تنافی نیستتنها با فصاحت و بالغت کالم در ه در مصداق باشد ن

 آید.می فصاحت و بالغت به شامر

 

 پذیرِش والیِت غری خدا از وم ـ هنیسدلیل 

وندغری خدا ، والیت پذیری ازقرآن کریم بسیاری از آیاِت بر اساِس 
1
ناروا و  

رشک است به تعبری قرآن،
2

خداوند مرشکان را مورد  ،در بسیاری از این آیات. 

 از غریایشان اشخاص یا چیزهایی نامید که می گوشزد هاو به آندهد می خطاب قرار

و  .استولی ایشان  خداونِد آسامن و زمنی و مهانا اندخدا را ولی خود قرار داده

اعرتاف به توحیِد خداوند  ،خود اند،که ایشان ولی خود قرار داده ییبرخی از چیزها

تنها ولیِّ کون و مکان پروردگار الیتش دارند. در این آیات تأکید شده است که وو 

قدرت ال یتناهی دارد و سلطنت و ملک و جربوتش مهه جا را فرا  که عاْلیان است

 گرفته است.

                                                
 .. اّّتاذ الولی من دون اهلل1

؛ اعراف 129ـ 126، 71ـ 71، 51، 18ـ 6/12؛ انعام )ک( 121ـ 4/116رکـ : نساء )م( . 2

؛ نحل )ک( 16ـ 11/8؛ رعد )ک( 24ـ 11/18؛ هود )ک( 197ـ 189، 11ـ 7/27)ک(

؛ فرقان )ک( 112، 52ـ 18/51؛ کهف )ک( 97ـ 17/86؛ ارساء )ک( 61ـ16/62

؛ 42ـ 14/41؛سبأ )ک( 9ـ 12/4؛ سجده )ک( 41ـ 29/14؛ عنکبوت )ک( 19ـ 25/17

ـ 18، 11ـ 45/1؛ جاثیه )ک(47ـ 44، 11ـ 25، 9ـ 42/1؛ شوری )ک( 6ـ 19/2زمر)ک(

 .12ـ 46/11؛ احقاف )ک( 21
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در راه توحید خالص پای هند باید به مضمون این آیات معتقد  آنکه آری، هر

باشد و بپذیرد که هیچ والیتی جز والیت خداوند ـ هم به حلاظ مفهومی و هم به 

باید  ،است یحلاظ مصداقی ـ بر خالیق وجود ندارد و هرکه در این دنیا مّدعی والیت

 والیتش در طول والیت خداوندی  بوده و آن را از ولّی مطلق گرفته باشد.

شود می گری مرشکانفقط در صورتی این مجالت گریبان روشن است کهحال 

معنا و مفهوم و  فراری در ، و ایشان راهکندنیک معنا داللت بیش از بر  ،که ولی

داشت مرشکان در می چرا که اگر ولی چند معنا ت نداشته باشند.المصداق این مج

 چیز دیگری بود. ،ما از آن هنی شده بودیم چهگفتند که آنمی جواب

 

 مؤیداتی بر صّحت مّدعا

فقط به  «ولی»و اثبات کردیم که  بیان نمودهخود را  هایدلیل آنکه پس از

ذکر  «ولی» هٔ واژمعنای رسپرست و مترّصف است و معانی دیگری که برای 

معنای مستقلی نبوده بلکه یا از مصادیق آنند و یا جزو الزم و مستلزمات  اند،کرده

 کنیم:می مؤیداتی برای مّدعای خود ذکر در اینجاروند؛ می معنای آن به شامر

 

 معنای ولی در قرآن کریمأول ـ 

که  خواهیم دید)و ل ی( در قرآن کریم  هٔ جستجو از مشتّقات ریش پس از

مرتبه استفاده شده  86در قرآن کریم  «ولّی » هٔ کلم فقط گذشته از مشتّقات دیگر،

اگر حال م. یهست «موىل» هٔ واژاستعامِل  مورد نیز شاهدِ  21در کام این که است؛ 

معنایی که ها در بیشرت آندید که خواهد بنگرد، حمرتم این موارد را به دّقت  هٔ خوانند

کامال روشن و نامیان است و هیچ نیازی به بحث در  ایمهلفظ ولّی ارائه کردما از 
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نیست هامعنای آن
1
. 

روشن و بارز است ـ  هااکنون اگر این موارد را ـ که معنای ولی کامال  در آن

 ماند کهمی رسد، باقینمی نادیده بگرییم، موارد بسیار اندکی که به بیست مورد هم

را افزون بر معنای رسپرست و مترصف، به معانِی دیگری از قبیِل  هاتوان آنمی

.. محل کرد؛ اال این که شّکی نیست این معانی، خود، .یاور، دوست، هم پیامن و

در این هنگام  باشند.می جزِو مصادیق و جزئیاِت معناِی کّلِی مترّصف و رسپرست

 باید یا :گرییممی بودن ولی را نیز بپذیریم ـ میان دو راه قرار ییعناحتّى اگر چند مـ

 به عنواِن مصداقی از مصادیق کّلیِ  ،و دیگر معانی در معناِی یاور این موارد را

یا  ،در مهنی معنا استعامل شده بودندکه غالِب موارد دیگر  گونه، آنرسپرست بدانیم

 .انددر معنای یاور استفاده شده یماین که معتقد شویم این موارد به طور مستق

داشته توّجه در این هنگام اگر به آن بخِش عمده از موارد استعامل ولی 

باشیم، یا اساسا  ظهور این کلامت در بخش جزئی باقی مانده نیز تغیری نموده و در 

عنای رسپرست و مترّصف خواهد شد، یا دید خواننده مانند سایر استعامالت به م

رشان را از دست داده و مرّدد بنی معنای کّلی والیت و معنای اساسا  ظهو اینکه

. اگر کار در اینجا شدخاّص نارص باقی خواهند ماند و از این جهت جمهول خواهند 

از دست رفتن ظهور بینجامد و معنا جمهول گردد، معنای آن بخِش عمده را به 

قلیل خواهیم دانست. در نتیجه در این حالت  معنای این بخشِ  برای تعینیِ  ایقرینه

 نیز معنای مترّصف و رسپرست اثبات خواهد شد. 

                                                
گذشت، شاید در  از نکات ذکر شده که پیش از این به تفصیل در قسمِت )د( گونه. البته مهان1

، اّما این به معنای کندیافت که معنای مورد نظر را اثبات  ایبسیاری از این موارد بتوان قرینه

 )ولی( یا کاربرد جمازِی آن نیست. مشرتک لفظی بودنِ 
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ظهوری در  در ابتداولی در اینجا  هٔ گفتیم در صورتی است که کلم چهمتام آن

یا موارد دیگر داشته باشد، اما اگر ابتداءا   «حلیف»یا  «حمب»یا  «نارص»معنای 

چند معنا از این معانی  میانظهوری در یکی از این معانی نداشت، بلکه خود، مرّدد 

 خواهد بود. تریاد شده روشن هٔ بود، محِل آن بر بخِش عمد

 

 نرصت از لوازم والیت در قرآن کریمدوم ـ 

را از لوازم والیت دانسته  قرآن کریم در موارد بسیاری نرصت و یاری کردن

بایست نرصت و یاری رسانی نیز می که اگر والیت موجود باشد، ایاست به گونه

آیند. به طور نمونه در آیات می و مؤثر الجرم در پی همکه اثر  گونهباشد، آن حاصل

وهَنُْم ِمْن ُدوِن اقرآنی آمده است:  ﴾هلل﴿َوَما َکاَن هَلُْم ِمْن َأْولَِیاَء َینْرُصُ
1
در این آیه در  

 ؛کند شانیاری که ندارند ولیّیهیچ  وندخدا جزرابطه با مرشکان آمده است که ایشان 

ونَ  هلل﴿َوَما َلُکْم ِمْن ُدوِن ا: دیگر آمده هٔ آیدر یا  ﴾ِمْن َأْولَِیاَء ُثمَّ اَل ُتنْرَصُ
2
این آیه به  ،

دامن دهد که به ستم کاران تکیه نکنند چرا که آتش عذابشان می مؤمنان هشدار

گوید: در این هنگام به جز خداوند هیچ ولیی می ایشان را نیز خواهد گرفت، سپس

﴿َبِل : خوانیممی دیگر نیز خطاب به مؤمنان هٔ آیدر  ندارید، پس یاری نخواهید شد.

ینَ  هللا ﴾َمْواَلُکْم َوُهَو َخرْیُ النَّارِصِ
3

توانند نمی اینجا تأکید شده است که مرشکان، در 

موالی مؤمنان باشند بلکه خداوند موالی ایشان است و او هبرتین یاری دهنده 

 است.

                                                
  .42/46. شوری )ک( 1

  .11/111. هود )ک( 2

  .1/151. آل عمران )م( 1
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را  یولی و مول هایاین آیات واژه هٔ ما در ترمج ،که مشاهده نمودید گونهمهان

 بر هر معنایی که باشد، والیت بلکه تأکید ما در اینجا بر این است که ،ترمجه نکردیم

شک اگر بی و استآن  هٔ که یاری رسانی الزمگردیده  مطرح ایدر این آیات به گونه

 باشد.نیز یار و یاور زیردستش باید  ،باشدکسی حقیقتا ولی 

رود چرا که این می نرصت توان گفت که مهیشه از ولی انتظارِ می بنا بر این

گردد می ما در اینجا تأیید و تقویت هٔ باشد نظریّ ؛ حال اگر چننی استوالیتش  هٔ الزم

توانند جزو لوازم و مستلزمات معنای می ولی هٔ واژ دیگر معتقدیم معانیِ چرا که 

 رسپرست باشند.

 

 در آیات بسیاری از قرآن کریم نصریولی و  سوم ـ عطِف 

 15دست کم در  ،ولی در قرآن کریم هٔ واژایم هکه انجام داد ییبنا بر جستجو

مولی مهراه  هٔ در دو مورد نیز واژ اینکهکام  ؛نصری به کار رفته است هٔ مورد به مهراه واژ

اختالف  در این موارد  ولی و نصری معانی با نصری آمده است. حال باید گفت که اگر

 بیان مطالِب  ، سبباین مهراهی صحیح نخواهد بود بلکه گاهآن نداشته باشند

 که با فصاحت و بالغت قرآن کریم در تنافی است.خواهد گشت ده تکراری و بیهو

از  عضیبکه در  اِن بزرگ،بینیم برخی از مفرّس می به دلیل مهنی نکته است که

یا خود را به اشتباه  ولی دچار اشتباه شده هٔ قرآن کریم، هنگاِم بیاِن معناِی واژ آیاِت 

به فرض  .انددر این آیات معنای صحیِح آن را درک کرده و بیان نموده اند،انداخته

ْ َتْعَلْم َأنَّ ا﴿ هٔ مثال طربی در تفسری آی اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما َلُکْم ِمْن  هللَأمَل َلُه ُمْلُك السَّ
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﴾ِمْن َويِلٍّ َواَل َنِصریٍ  هللُدوِن ا
1
 گفته است: 

: ولیت أمر فالن: إذا رصت قّیام  به، فأنا إلیه، والويّل معناه فعیل، من قول القائل

فهو ولّیه وقّیمه. ومن ذلك قیل: فالن ويّل عهد اْلسلمنی، یعني به: القائم بام عهد 

َك، فأنا  إلیه من أمر اْلسلمنی. وأّما النصری فإّنه فعیل من قولك: نرصتك أنرُصُ

 نارصك ونصریك، وهو اْلؤّید واْلقوّي.

گفته شود: )ولیت أمر فالن( یعنی: رسپرستِی  آنکه مهچون بر وزن فعیل، (ولی)

آن را به عهده گرفتم. پس من رسپرست آنم، )فهو ولّیه وقّیمه( او رسپرست آن 

آن  چرا که مقصود شود )ولی عهد مسلمنی(می است. از مهنی باب است که گفته

وزن فعیل )نصری( بر  هٔ اما واژ مور مسلمنی را به دست گرفته است.اوی که است 

َك، فأنا نارصك ونصریك( پس این شخص  آنکه مهچون گفته شود: )نرصتك أنرُصُ

تأیید کننده و تقویت کننده است.
2
 

 

 مّد نظر قرار دهیم، را به دّقت گفتیم چهدر انتها باید گفت که اگر متام آن

ولی یک معنا بیشرت ندارد و آن  هٔ توانیم به طور قطع و یقنی بگوییم که واژمی

رسپرست و متصّدی و مالک امر چیزی یا کسی بودن است و متامی معانی دیگری 

یا از مصادیق کّلی این معنا هستند و یا جزو لوازم و  اندکه برای این واژه ذکر کرده

کوچک و بزرِگ لغت،  هایمتاِم معانِی موجود در فرهنگ پس. مستلزمات آنند

عَتق، ابن العم، صدیق، خلیل، صهر، مهچون: نارص، نصری، حبیب، حمبوب، معتِق، م

نیز منعکس غریه  .. که در کتاهبای تفسری و فقه و کالم و.وارث، حلیف، جار و

 توان به یکی از این دو مبنا تفسری نمود.می است را گردیده

                                                
  .2/117ـ بقره )م( 1

 .1/481تفسری . 2
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 والسالم علیکم ورمحة اهلل وبرکاته

          سید حسنی حائری

1189ـ اسفند  1412ربیع الثانی   

 

 منابع:فهرست 
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