
سید حسنی حائری
چکیده:
این مقاله در پی آن است که اثبات کند در ریش ٔه (و ل ی) تنها دو معنا را می توان یافت:
مترصف
اول «قرب و نزدیکی» یا پیاپی بودن و پشت رس هم بودن .دوم «رسپرستی» یا
ّ
بودن در امور کسی یا چیزی ،یا فرمانروا بودن و امثال آن .پس از آنکه این دو معنا در
دوم شنیده شده
ریش ٔه ولی اثبات شد ،بیان می داریم
(ولی) بر وزن فعیل ،فقط به معنای ّ
ّ
مترصف ندارد .در ادامه به توجیه معانی
و بنابراین این کلمه ،معنایی جز رسپرستی و
ّ
ِ
دیگر این کلمه پرداخته و معتقدیم معانی دیگری که برای آن ذکر کردهاند ،یا جزو
ِ
مصادیق معنای رسپرست می باشند و یا آنکه جزو لوازم و مستلزمات آنند.
نتیجه ای که از این مقاله می توان گرفت مستقیام در هبره گریی از نصوص شیعه بر امامت

حرضت امری علیه السالم ،مهچون آی ٔه والیت و حدیث غدیر نقش دارد ،چرا که در
صورت تک معنایی بودن واژه ولی و موىل ،دیگر شکی در معنای مستفاد از این نصوص
باقی نخواهد ماند.

ِ
نصوص اندیشمندان شیعه در اثبات
آی ٔه والیت مهواره یکی از مهمترین
والیت ِ
إهلی حرضت أمری علیه السالم بوده است .شیعه از دیرباز بر امهیت آن تأکید
ِ
ذین آ َمنُوا﴾
کرده و بر آن بوده است که واژ ٔه ولی در آی ٔه ﴿إِنَّام َول ُّیک ُُم اهلل َو َر ُسو ُل ُه َو ا َّل َ
نمیتوان آن را به معانی دیگری،
معنایی جز رسپرستی بر امور خلق نداشته و 
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حمب محل نمود.
مهچون یار و یاور و دوست و ّ

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

مینمودند .ایشان برای اثبات این معنا ،بحث را
باب امامت ،بر این نکته پافشاری 
به شکل مبنایی مطرح نموده و معتقد بودند که واژ ٔه «ولی» اساسا معنایی جز
رسپرستی ندارد و هرگاه این واژه در کالم عرب استعامل شود ،مهنی معنا مدّ نظر
گوینده است؛ خواه این واژه در آی ٔه والیت و حدیث غدیر استفاده شود ،خواه در
ِ
میآید ،بحثی است که ایشان در
آنچه در ادامه 
عرب قبل یا بعد از اسالم .
کال ِم
ِ
ِ
غدیر لندن القا
امامت خود به تفصیل بیان داشته و پیش از آن نیز در کنگر ٔه
دروس
نمودهاند.

من در اینجا اصل مدّ عای ایشان را در حدّ توان آورده و از خوانند ٔه حمرتم
تقاضا دارم اشکاالتش را ناشی از عد ِم فه ِم حقری از مباحث ایشان ،یا عد ِم توانایی
در ِ
نقل این مباحث دانسته و اینجانب را در رفع آهنا یاری نامیند.
استاد جعفری رمحه اهلل برای اثبات مدّ عای خویش ابتدا معانی ریشه ِ
ای
«ولی» ـیعنی معناهایی که در ریشهی این واژه موجود است و مربوط به مشت ِّق
خاصی نیستـ را در چند کتاب لغت بررسی نموده و سپس به چند نکته در مباحث
لغتشناسی اشاره مینامید و پس از آن به بیان اد ّل ٔه خود میپردازد.

نمودهاند « ُقرب

فرهنگهای لغت برای ریش ٔه (و ل ی) ذکر

اولنی معنایی که
ِ
کردهاند .از
معانی دیگری نیز برای این ماده ذکر 
و نزدیکی» است .1این فرهنگها
ِ
ین َآ َمنُوا َقاتِ ُلوا
 .1این معنا در قرآن کریم نیز به کار رفته است ،آن جا که میفرمایدَ ﴿ :یا َأ ُّ َُّيا ا َّلذ َ
ا َّل ِذی َن َی ُلو َنک ُْم ِم َن ا ْل ُک َّف ِ
ار َو ْل َی ِجدُ وا فِیک ُْم ِغ ْل َظة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهلل َم َع اْلُْت َِّقنیَ ﴾ .توبه (م) .121/9
البته آنچه گفته شد مربوط به صیغ ٔه مضارع این ریشه بود و باید توجه داشت که این معنا در
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دید ایشان به کارگریی این ماده در این معانی ،بر اساس اشرتاک لفظی بوده و به
ِ
معانی متعدّ دی را به دنبال دارد؛ ما در این نوشتار در صدد آنیم
مهنی جهت این واژه
که اثبات کنیم این معانی ،معنای جدیدی برای این ما ّده نبوده و مهگی به یک معنا
بازگشت دارند .در نتیجه برای این ما ّده ـ افزون بر معنای قرب و نزدیکی ـ تنها یک
معنا ِی دیگر قابل ذکر است.
ِ
معنای دوم در ابتدا به طور جمازی برای این
باید گفت هرچند ممکن است
ِ
ِ
ِ
اصطالح علامی معانی و
معنای «نزدیک» ـبه
شباهت میان آن با
ریشه به کاررفته و
ِ
ِ
کارگریی این
بودن آن در ابتدای به
مصححِ این استعامل بوده است؛ اما جمازی
بیان ـ
ِّ
ِ
تکرار زیاد در معنای جدید ،این واژه در معنای دوم
واژه در معنای جدید بوده و با
وضع نویی یافته و دیگر به صورت جمازی استعامل نشده است .در نتیجه ،هنگا ِم به
کارگریی معنای جدید ،معنای ِ
سابق آن به ِ
ذهن خماطب نمیآید .1این فرایند ،مهان
چیزی است که در منطق از آن به «منقول» یاد میشود.
برای بازشناسی معانی این ما ّده ابتدا باید به فرهنگهای لغت مراجعه کنیم؛
ِ
ِ
مصدر آن ،نه در قرآن کریم و نه در استعامالت عرب وجودی
ماضی این ریشه و در
فعل
نداشته و به کار نرفته است.
 .1هرچند بنا بر گفتار بسیاری از دانشمندان ـ مهچون دانشمندان لغت و تفسری و حدیث و کالم
که در صدد بیان معانی الفاظ گوناگون بودهاند ـ مناسبت و مشاهبت معنای دوم به معنای اول
هیچگاه از میان نمیرود و مهواره در موارد کاربرد معنای جدید ،باید معنای قدیم آن مدّ نظر

قرار گرید و اگر معنای اولی ٔه آن در نظر گرفته نشود ،استعامل ناروا خواهد بود .مهانگونه که
رویکرد ابن فارس نیز در معجم مقاییس اللغه مهنی است ،آن جا که گفته است« :متامی معانی
که [برای معنای ولی] ذکر کردیم ،مهانا از ولی به معنای قرب و نزدیکی برگرفته شده است».
.141/6
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ِ
ِ
ِ
جمازی لغات را از یک سو و
معانی حقیقی و
فرهنگها،

بیشرت این
اما متأسفانه
آنها را از سوی دیگر در هم آمیختهاند ،به گونهای که جدا
معانی رصیح و کنایی 
میآید .در این میان برخی از فرهنگها
سازی این معانی از یکدیگر دشوار به نظر 
مهچون «اساس البالغ ٔه» زخمرشی و «معجم الوسیط» مدّ عیاند که این جداسازی را
انجام دادهاند1؛ از سوی دیگر راغب اصفهانی د ّقتی در معنای این واژه به کار برده،
که شایسته است بدان نیز اشاره شود .بنابرین به ذکر این سه فرهنگ اکفتا نموده و بر
میشود ندارند.
آنچه بیان 
این باوریم که دیگر فرهنگها چیزی بیشرت از 
أ .اساس البالغة
(ولی ،ولیه ،ولیا) یعنی :به او نزدیک شد( ،اولیته ایاه) او را ولی آن قرار دادم:
آنچه به تو نزدیک است .و (جلست
یعنی :او را نزدیک کردم( ،کل مما یلیك) هر 
آنچه به او نزدیک است نشستم( .سقط الولی) ولی فرود
مما یلیه) یعنی :کنار هر 
میبارد .و (قد ولیت االرض وهی
آمد ،و آن بارانی است که بعد از باران وسمی 2
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
ِ
ِ
خون کشته شده است .و (هم اوالؤه) آهنا
رسپرست
است .و (ولی القتیل)
رسپرستان اویند .و (ولی والیة و هو والی البلد) او فرماندار این رسزمنی است.

ویژگیهای این فرهنگ آمده است1« :ـ

 .1کام اینکه در مقدّ م ٔه معجم الوسیط ص 14در زمر ٔه
حسی بر عقلی و حقیقی بر جمازی».
مقدّ م بودن معانی ّ
 .2و آن اولنی نمی از باران است که روی زمنی اثر میگذارد و زمنی را با رطوبتش مرطوب
میکند ،پس اگر بعد از آن بارانی بیاید آن را ولی مینامند ،یعنی بعد از وسمی آمده است.
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و (هم والته) آهنا فرماندارانش هستند .و (رحم اهلل تعالی والة العدل) خداوند
فرمانداران عادل را بیامرزد .و (استوىل علیه) بر آن مسلط شد .و (هذا موالی ابن
موالی) آنها پریوان من هستند .و
عمی) پرس عمویم پریو من است .و (هم
َّ
ّ
(موالی) یعنی :صاحب من و مهچننی یعنی :بند ٔه من .1رسپرستی که حقیقتا
رسپرست باشد ،یاور است .و (هو اوىل به) او به این کار سزاوارتر است .و
(وااله مواالة) .و (واىل بنی الشیئنی) دو چیز را یکی پس از دیگری قرار داد .و
(مها عىل الوالء) آنها پشت رس یکدیگر هستند ...و (تو ّلیته) یعنی :او را
رسپرست خودم قرار دادم ﴿ َو َم ْن َیت ََو َّهل ُ ْم ِمنْک ُْم َفإِ َّن ُه ِمن ُْه ْم﴾ 2هرکس آنها را
ّ
(توالك اهلل بحفظه) خداوند
رسپرست امور خود قرار دهد از آنان است .و
رسپرستیش را به گونهای بر تو روا دارد که نگهدار تو باشد ...و در معنی جماز...
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زخمرشی برای «ولی» دو معنای حقیقی قائل است .وی از مجل ٔه «ولی ،ولیه،
ولیا» تا آنجا که میگوید« :قد ولیت االرض وهی مولیه» در صدد بیان معنای اول
دوم
این ما ّده است ،و آن «نزدیکی و پیاپی بودن» 
میباشد .پس از آن به بیان معنای ّ
ترصف و رسپرستی در کار چیزی یا کسی».
پرداخته که مهانا عبارت است ازّ « :
حق ّ

میگوید ّ « :
توالك اهلل بحفظه» در
ایشان از عبارت «ولی األمر وتواله» تا آنجا که 
صدد توضیح مهنی معناست.
ِ
میفرماید« :و
گفتار ایشان در ابتدای معنای دوم که 
در اینجا باید گفت که
(ولی األمر وتواله) رسپرست کاری شد و رسپرستی آن را به عهده گرفت» برای

 .1این اشاره به آن است که صیغه مفعل (مولی) هم به معنای فاعلی و هم به معنای مفعولی
میآید ،مهانگونه که در صیغه فعیل گذشت.

 .2مائده (م) .151/5
 .1زخمرشی ،اساس البالغة.689 ،
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ِ
ِ
موارد استعامل
میکرد و نیازی به مجلههای بعد نبود؛ اما چون
بیان آن معنا کفایت 
ِ
ِ
ِ
ِ
مشهور آن به
مصادیق
اساس
توضیح معنای این واژه را بر
میباشد ،ایشان
آنها زیاد 

عهده گرفته است ،نه این که در اینجا به ِ
معانی ِ
ِ
دیگر این واژه پرداخته باشد .کام
بیان
ِ
مصادیق «ولی»
اینکه در اینجا مصادیق آن را نیز استقصا نکرده و مدّ عی نیست متامی
به معنای رسپرست ،مهان تعدادی است که بیان نموده است .پس متامی مواردی که
زخمرشی در معنای دوم ذکر کرده است ،مهگی در معنای واحدی به کار رفتهاند و
ِ
ِ
حسب اختالف مورد ،در
معنای رسپرست را به
تفاوت ،تنها در آن است که متک ّلم،
ِ
افراد خمتلف استفاده نموده است.
ِ
عبارت «رسپرستی که حقیقتا رسپرست باشد،
از سوی دیگر در گفتار ایشان
مینامییم .مقصود وی در این قسمت نیز ِ
بیان معنای
یاور است» 1را مشاهده 
جدیدی برای واژ ٔه «ولی» نیست ،بلکه نویسنده در اینجا در صدد تأکید بر برخی
میگوییم :پدری که حقیقتا پدر باشد از فرزندش
لواز ِم والیت است .مهانگونه که 
میگوییم :برادری که حقیقتا برادر باشد
مینامید ،2یا این که 
به هبرتین وجه نگهداری 
میکند ،3روشن است که مقصود ما در این دو
از برادرش آشکارا و هنان پشتیبانی 
مجله بیان معنا و مفهو ِم جدیدی از واژههای پدر و برادر نیست ،و اینگونه نیست که
ـ به فرض مثال ـ کلم ٔه برادر را به معنای پشتیبان فرض کرده باشیم.

آری ،زخمرشی در آن بخش از گفتار خود که آورده است« :و (واىل بنی
آنها پشت رس
الشیئنی) دو چیز را یکی پس از دیگری قرار داد .و (مها عىل الوالء) 
نارص.
 .1موال ّبنی الوالیةٌ :
أب ّبنی الوالیة :یرعى ابنه رعایة تا ّمة.
ٌ .2
ٌ .1
رسا و علنا.
ظاهر
أخ
ّ
ُ
األخوة :حیمي أخاه ّ
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دوم
یکدیگر هستند» به اشتباه مواردی از معنای اول را 
آنجا که در صدد بیان معنای ّ
بوده ،ذکر نموده است .چرا که روشن است در این دو مورد« ،ولی» به معنای پیاپی
بودن استِ ،
مانند مواالت در وضو که به معنای پیاپی انجام دادن اعامل وضو است.
اکنون روشن شد که زخمرشی در عنی حالی که از د ّقت نظر باالیی برخوردار
ِ
گفتار
است دچار لغزشهایی شده که اگر آنها را به د ّقت بررسی نکنیم ،در فه ِم
وی دچار اهبام گشته و ایشان را نیز جزو کسانی قرار خواهیم داد که برای لفظ ولی
ِ
معانی متعددی ذکر کردهاند.
ب .مفردات راغب
گونهای که بنی آن
(ولی)( :الوالء والتوالی) یعنی :فراهم آمدن دو چیز یا بیشرت به 
دو ،چیزی که از جنس آهنا نباشد یافت نشود ،این لفظ با تسامح در معنای (قریب
میگردد؛ نزدیکی از جهت مکانی یا نسبی یا نزدیکی در
و نزدیک بودن) استفاده 
دین و یا نزدیک بودن به حلاظ دوستی و یاری و یا نزدیکی به جهت اعتقاد.
ِ
(الوالیة) به فتح آن ،به معنای رسپرستی
(الوالیة) به کرس واو به معنای یاری و َ
ِ
حقیقت هر دو واژه ـ به فتح و به ِ
کرس واو ـ
است .البته گفته شده است که
میگردند ،هم در
رسپرستی است( .ولی) و (مولی) هر دو در این معنا استفاده 
ِ
صاحب برده ـ و هم در معنای مفعولی آن ـ یعنی برده ـ.
معنای فاعلی آن ـ یعنی
ولی اهلل عزّ و ّ
جل) یعنی مؤمن بند ٔه خدا است .البته
به مؤمن گفته 
میشود( :هو ّ
نسبت به مؤمن تعبری (هو موىل اهلل عزّ و ّ
جل) نیامده است .در معنای فاعلی به هر
ويل اْلؤمننی و موالهم) خداوند رسپرست
دو صورت گفته 
میشود( :اهلل تعاىل ُّ
مؤمنان است .و شاهد قرآنی آن ِ
مانند﴿ :اهللَُ َو ِ ُّيل ا َّل ِذی َن َآ َمنُوا﴾ ...1و (والی) که در

 .1بقره (م) .257/2
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﴿وما َهلم ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َو ٍ
ال﴾ 1آمده است به مهان معنای (ولی) است.
آی ٔه کریم ٔه َ َ ُ ْ
خداوند در آیات متعددی والیت را میان مؤمنان و کافران انکار نموده است ،چرا
که گفته است﴿ :یا َأُّيا ا َّل ِذین َآمنُوا َال َتت ِ
میگوید ـ
َّخ ُذوا ا ْل َی ُهو َد﴾ ـ تا آن جا که 
َ َ
َ ُّ َ
﴿ َو َم ْن َیت ََو َّهل ُ ْم ِمنْک ُْم َفإِ َّن ُه ِمنْ ُه ْم﴾ّ ...2
(تويل) در صورتی که متعدّ ی بنفسه باشد به
معنای رسپرستی است ...و (ولی) به معنای بارانی است که پس از باران وسمی
ِ
میشود .مهچننی به
صاحب آن گفته 
میآید .واژ ٔه (مولی) ،هم به برده و هم به

میشود .به طور ک ّلی هر کسی که
ه مپیامن و پرس عمو و مهسایه نیز مولی گفته 
ِ
رسپرست کارها و ِ
میشود
امور شخص دیگری شود ،ولی اوست .مهچننی گفته 
ٌ
(فالن أوىل بکذا) فالن شخص سزاوارتر به فالن چیز است .خداوند نیز در مهنی
معنا فرموده است﴿ :النَّبِ ُّي َأ ْو َىل بِاْلُْؤْ ِمنِنیَ ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم﴾ ...3مهچننی این که گفته
میشود (و َيل اليش ُء اليش َء) یا (أولیت اليش َء شیئا آخر) بدین معناست که من

چیزی را در نزدیکی و پس از ِ
چیز دیگری قرار دادم .و (الوالء يف العتق) مهان
میشود ،چنانچه در حدیث آمده ( :هنی [النبی صىل اهلل
است که به ارث برده 
علیه وآله] عن بیع الوالء و عن هبته) .4و مواالت بنی دوچیز ،پی در پی بودن
آنها است.


5

مینامید« :فراهم آمدن دو
معرفی 
راغب ّاولنی معنای این ریشه را اینگونه ّ
چیز یا بیشرت به گونهای که بنی آن دو ،چیزی که از جنس آهنا نباشد یافت نشود» و

 .1رعد (ک) .11/11
 .2مائده (م) .51/5
 .1احزاب (م) .6/11
 .4بخاری ،صحیح182/1 ،؛ مسلم ،صحیح148/11 ،؛ مالک ،مو ّطا ،728/2 ،به رقم21؛
ترمزی ،سنن ،517/1 ،به رقم .1216
 .5راغب اصفهانی ،مفردات885 ،ـ .887
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معتقد است بنا بر مهنی معنا ،این واژه در معنای «قرب و نزدیکی» استفاده شده
است.
شاید معنایی که راغب اصفهانی به آن اشاره کرده است ،معنای دقیقتری
برای این ریشه باشد؛ اما باید گفت که دیدگاه ایشان نیز خالی از اشکال نیست ،چرا
ِ
آمدن دو چیز به گونهای که میانشان ،چیزی که از جنس آهنا نباشد یافت
که «فراهم
نشود» ،فقط هنگامی صورت میپذیرد که آن دو چیز کامال به یکدیگر چسبیده بوده
و میانشان هیچ فاصلهای نباشد که در این صورت به یک چیز بدل خواهند شد.
ِ
ِ
کاربرد این ریشه مراجعه نامییم ،خواهیم دید که این معنا به
موارد
حال آنکه اگر به
هیچ وجه متّصل ِ
بودن دو چیز را نمیرساند ،بلکه اساسا این واژه فقط در مواردی
ِ
صورت
به کار میرود که یک گونه تعدّ دی موجود باشد؛ و چند تا بودن ،فقط در
ِ
ِ
وجود
وجود فاصله میان آن دو ممکن است ،که الزم ٔه آن
جدای ِی چند چیز از هم ،و
اشیایی میان آنها است.
ِ
ِ
ِ
کاربرد این واژه در لغت،
موارد
گرفتن
با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر
در مییابیم که :این واژه هنگامی به کار میرود که :دو چیزی که مهانند یکدیگر
هستند 1به صورتی متوالی و پشت رس هم وجود داشته باشند ،به گونهای که یکی از
ِ
دومنی آن
آن دو قبلتر و اول به حساب آمده و دیگری پس از آن قلمداد گشته و
ِ
جنس
حمسوب گردد .این تصویر فقط هنگامی ممکن است که میان آن دو ،چیزی از
ِ
وجود چیزهای دیگر مان ِع حت ّقق این معنا نیست.
خودشان یافت نشود؛ اما
ِ
ِ
تغیری اندکی ،تصحیح نموده و به
گفتار راغب اصفهانی را با
اکنون میتوانیم
 .1روشن است که :الزم نیست این مهانندی در نوع و یا حتی در جنس آن دو چیز باشد ،مهنی که
در وصفی یا حالتی خاص و یا در اثر گذاری یا اثر پذیری مهانند باشند ،کفایت میکند.
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معنای واقعی این واژه نزدیکتر شویم و بگوییم که :اولنی معنایی که میتوان برای
ِ
آمدن دو چیز یا بیشرت به گونهای که بنی آن دو،
ریش ٔه (و ل ی) ذکر کرد مهانا «فراهم
چیزی که از جنس آهنا باشد یافت نشود» است .و بنا بر مهنی معنا این واژه در معنای
«قرب و نزدیکی» استفاده گردیده است.
ج .معجم الوسیط
(واله ،یلیه ،ولیا) :به او نزدیک شد( .ولیه ،یلیه ،ولیا) :به او نزدیک شد( .ويل،
یيل ،والیة ـ اليش َء و علیه) :رسپرست آن چیز شد و به انجام آن پرداخت( .و َيل ـ
(ويل ـ
فالنا و علیه) :فالنی را یاری کرد( .و َيل ـ فالنا) :به فالنی عال 
قهمند شدَ .
البد) :فرمانروای آن رسزمنی یا آن شهر یا آن کشور شد .در این هنگام او را (وايل)
گویند و صیغ ٔه مجع والی نیز (والة) است .معنای مفعولی آن( :مو ٌّيل علیه) حتت
میباشد...
سلطه و رسپرستی قرار گرفته ،
(اْلوىل) :پروردگار و مالک و هر کسی که رسپرست و متصدّ ی کاری شود یا آن را
به انجام رساند .و (ويل) :دوست دار و عالقهمند ،مهراه ،هم پیامن و هم
سوگند...
(الو ّيل) :هر آنکه رسپرست کاری باشد یا آن را به انجام رساند ،یاور و یاری
دهنده ،دوست دار ،دوست ،هم پیامن ،خویشاوند سببی مثل داماد و غریه ،مهسایه
یا پناهنده یا پناه دهنده...

اکنون بنا بر آنچه در کتاهبای لغت دیدیم و آنچه که از استعامالت لغوی در
میتوانیم بگوییم که در ریش ٔه (ويل ـ یيل ـ والیة) دو معنى
کالم عرب رساغ داریم ،
ِ
گونهای که بنی آن دو ،چیزی
آمدن دو چیز یا بیشرت به 
قابل اثبات است :اول «فراهم
که از جنس آهنا باشد یافت نشود» یا مهان قریب بودن ،نزدیک بودن و پیاپی بودن و
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کلامتی از این دست؛ دوم معنای «رسپرستی» است که مهانا توانا بودن و متمکّن
بودن و سلطنت داشتن بر امور چیزی یا کسی از قبیل سود و زیان و امر و هنی و
اجازه و منع و ...را به دنبال دارد .این معنا ،خضوع و گوش به فرمان بودن را نیز
میآورد.
درطرف مقابل ولی که والیتش را پذیرفته است به مهراه 
میبینیم که هر دو معنا در صیغ ٔه مضار ِع این ما ّده
در استعامالت عرب نیز 
میشود .ا ّما در مصدر و فعل ماضی و صفت مش ّبهه ،معنای «نزدیک و پیاپی»
یافت 
دوم را داشته و به معنای
ولی» فقط معنای ّ
شنیده نشده است .بنابرین کلم ٔه « ّ
معنای ِ
ِ
اول این ریشه در آن موجود نیست .البتّه نباید فراموش کرد
رسپرست است و
فرهنگهای لغت ،نوعی باران نیز به نام «ولی» شناسانده شده است.

که در
مینامییم .چرا
ولی» بر وزن فعیل دنبال 
اکنون بحث را در خصوص کلم ٔه « ّ
که آنچه به صورت مستقیم به بحث در آی ٔه والیت مربوط است ،مهنی واژه است و
هر آنچه در معنای آن اثبات کنیم ،در دیگر مشت ّقات این ما ّده نیز ـ بنا بر آنچه در
ادامه خواهد آمد ـ جاری و ساری است.
ولی» در حقیقت اسم فاعل نیست ،بلکه
در اینجا یادآور میشویم که لفظ « ّ
صفت مشبهه است .صفت مشبهه بر صفتی داللت میکند که در ِ
ذات شخص
ّ
ِ
وجود
بالفعل موجود است .این صفت ،صفت والیت است که فعل ّیتش چیزی جز
ولی» باشد ،والیت در او موجود
مهنی والیت در وی نیست؛ پس مهنی که شخصی « ّ
ِ
والیت خود استفاده ننموده باشد .فی اْلثل اگر بگوییم که
است هرچند تا کنون از
پدر ،ولی فرزندانش است ،اگر این پدر از ابتدای تولد فرزندش در مسافرت بوده و
ولی فرزند است و بر او والیت دارد .به
بر فرزند اعامل والیت نکرده باشد ،باز هم ِّ
ولی» ،از مدلول و مفهو ِم لفظ والی
مهنی جهت است که مدلول و مفهو ِم لفظ « ّ
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متفاوت است ،چرا که والی اسم فاعل است و چون چننی است ،فقط بر شخصی
میکند که فعال در حال إ ِ
میباشد؛ اما
عامل والیت بر افراد حتت سلط ٔه خود 
داللت 
نمیشود؛
اگر به هر دلیل والی نتواند والیتش را اعامل کند ،دیگر به وی والی گفته 
ولی» چننی حمدود ّیتی وجود ندارد.
حال آنکه در لفظ « ّ
تذکر :تعدّ د مصادیق والیت
والیت به معنایی که ذکر شد ،معنایی ک ّلی بوده و مصادیقی را در بر دارد.
ِ
جهت خمتلف
نکتهای که در اینجا باید بدان تذکّر داد این است که :در والیت سه

وجود دارد و بنابرین ،تعدّ ِد مصادیق نیز در مهنی سه جهت قابل فرض است .این سه
جهت از این قرارند:
1ـ (من له الوالیة) کسی که والیت برای او است و این مهان شخصی است
میشود.1
که از آن به عنوان «ولی» به معنای فاعلی یاد 
2ـ (من علیه الوالیة) کسی که بر وی اعامل والیت شده است .چننی
ِ
ِ
ولی امور او
ولی به معنای پیشنی است ،کسی که ّ
شخصی طرف مقابل و زیر دست ّ
میکند و سود و زیانش
را در دست دارد و به او امر و هنی کرده و بر وی اعامل نفوذ 
ولی به معنای مفعولی است.
را مدّ نظر قرار 
میدهد .این شخص مهان ِّ
ِ
گفتار
ذویالعقول باشد ،لذا هیچگاه در
نکته آنکه این زیر دست باید در زمر ٔه 
نمیبینیم ،بخالف واژ ٔه ملک و رب
عرب «اولیاء األغنام» یا «أولیاء هذه األموال» 
رب هذه األرايض».
که گفته 
میشود « :مالک األغنام» یا « ّ
 .1الويل بمعنى الفاعل .مهانگونه که پیش از این در کالم راغب اصفهانی دیدیم این اصالحی
است که در زبان علامی لغت و غری لغت موجود است.
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1ـ (ما فیه الوالیة) چیزی که والیت در آن است .مقصود در اینجا مهان
ِ
ِ
تربیتی
امور
میشود .فی اْلثل پدر در
چیزهایی است که والیت در آهنا اعامل 
ِ
دینی وی والیتی ندارد .یا حاکم در امور
فرزندش والیت دارد ولی در مسائل
اجتامعی مردم والیت دارد ولی در ِ
ِ
امور فردی ایشان والیتی ندارد .یا اینکه امام در
ِ
ِ
امور دینی ،اجتامعی و تربیتی مردم والیت دارد .بنابرین ،مقصود ،جهاتی
متامی
مینامید،
است که ولی در آنها امر و هنی کرده یا اعامل سلطه نموده و در آهنا ترصف 
میدهد .این جهات،
اموری که ولی در آنها سود و زیان شخص را مدّ نظر قرار 
ولی ،بالفعل از
جهاتی هستند که اگر ولی در آنها اعامل قدرت نامید 
میگوییم ّ
والیت خود استفاده نموده است.
حال اگر پرسیده شود چه نوع اولیایی قابل فرض و تصور است؟ ممکن است
در جواب ،اولیای خمتلفی را نام بربیم در عنی حال که معنا و مفهو ِم ک ّل ِی والیت یک
چیز بوده و در آن تغیریی حاصل نشده است .در این هنگام باید سه جهت باال را
مورد تأمل و د ّق ِ
ت نظر قرار دهیم .چرا که گاه ولی متّصف به یکی بودن یا چندتا
ّ
ِ
فاعلی آن ،یکی یا چندتا است .مثال گفته
میشود از آن جهت که ولی بمعنای
بودن 
میشود که این شخص یک رسپرست دارد که مهانا پدرش است یا چند رسپرست

مییابد که
دارد که مهانا پدر و جدّ پدری او هستند .گاه نیز ولی از آن جهت تعدّ د 
اشخاص حتت سلطهاش متعدّ دند ،فلذا یک شخص گاهی مصداق یک والیت یا
چند والیت است .مثال یک فرد چون پنج فرزند دارد ،پنج والیت دارد ،گاهی نیز
میتواند بر یک
تعدّ د به جهت وسعت دایر ٔه والیت است ،بنابرین یک شخص 
ِ
شخص دیگر از جهات متعدّ دی والیت داشته باشد .مثال یک فرد هم پدر و هم
معلم و هم امام و هم حاک ِم شخصی باشد در این هنگام آن شخص ،هم به جهت
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پدر بودن و هم به جهت معلم بودن و هم به جهات دیگر بر طرف مقابل خود
والیت دارد .تفاوت این والیتها در گسرته ِ
نفوذ والیت است.
ٔ
تفاوت ِ
ِ
میان مفهو ِم والیت با مفهو ِم امارت
از آنچه در مورد سوم ذکر کردیم
ِ
مصادیق والیت است
میشود؛ چرا که حکومت یک مصداق از
و حکومت روشن 
و آن مصداقی است که در آن ،شخص ،بر ِ
ِ
اجتامعی مردم والیت دارد.
امور عام و
توجیه معانی دیگر در ولی
ولی» یک معنا بیشرت ندارد و
پس از آنکه مدّ عای ما روشن شد و گفتیم که « ّ
مترصف است ،الزم است معناهای دیگری را که در فرهنگهای
آن رسپرست و
ّ
لغت به این واژه نسبت دادهاند نیز توجیه نموده و بیان کنیم که چه نسبتی میان این
ِ
ِ
شدن مدّ عا ،باید به
اصلی لفظ ،موجود است .اما ابتدا برای روشن
معانی و معنای
چند نکته توجه داشته باشیم:
أـ اشرتاک در ریشه
اگر گفتیم که واژ ٔه ولی یا مولی در چند معنای خمتلف ،به کار میروند و به
ِ
میباشند ،منشأ این اشرتاک را باید در ریش ٔه این کلامت
مشرتک لفظی 
اصطالح
نمیتوان آن را ناشی از نو ِع صیغ ٔه این کلامت و وزن آنها
جست و جو کرد و 
ِ
ِ
معانی خاص به خود را ایفا میکنند؛ فی
فعلها،
خمتلف 
وزنهای
دانست؛ چرا که 
اْلثل ِ
ِ
میدهد؛ خواه ما ّد ٔه
معنای انجا ِم کاری به صورت دو طرفی را 
وزن مفاعله،
تکلم را در آن رخیته و صیغ ٔه مکاْله را بسازیم یا ما ّد ٔه رضب را رخیته و مضاربه را از
آن استخراج کنیم ،یا مقایسه ،و یا مناشده ،و مقاتله ،و امثال آن .مهچننی وزن فاعل
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ِ
انتساب فعل ،به شخص است ،حال از ما ّد ٔه علم باشد یا
در اسم فاعل به معنای
جهل یا رضب .مهچننی است وزنهای دیگر از ِ
قبیل فعیل و مفعل و مفعول و...
آنچه گفته شد تفاوت آشکاری که در معنای عامل و جاهل و ضارب
بنابر 
موجود است ،نباید در وزن آنها باشد ،بلکه باید آن را در ریشه علم و جهل و
رضب بیابیم .حال اگر معنایی را در کلمهای خاص و با وزنی خاص یافتیم که در
وزنی دیگر ا ّما از مهان ما ّده نبود ،باید بتوان آن معنا را در ریش ٔه آن یافت .به طور
مثال ،گفتیم که در کلم ٔه « َیـلِـ ُي» به صیغ ٔه مضارع معنای قرب و نزدیکی را مشاهده
نمییابیم ،حال
میکنیم و این در حالی است که این معنا را در «و ّيل» بر وزن فعیل 

که چننی است باید بتوان معنای نزدیکی را در ریش ٔه (و ل ی) یافت ،هرچند در
استعامالت عرب این معنا در صیغ ٔه ماضی و صفت مش ّبه ٔه آن استفاده نشده باشد.
ِ
میگوییم که در فرهنگهای لغت ،معانی
مطلب باال 
پس از روشن شدن
نمیتوان بسیاری از
زیادی را برای ولی یا مولی ذکر کردهاند .این در حالی است که 
این معانی را در ریش ٔه این لغات یافت .1در نتیجه یا این معانی ،در واقع معنای

 .1به طور مثال پس از مراجعه به کتابهای (لسان العرب) و (الصحاح) و (النهایة فی غریب
آنکه این معنا را
احلدیث) میبینیم ایشان در معنای کلم ٔه مولی ،پرس عمو را ذکر میکنند و حال 
در ریش ٔه آن نیاوردهاند .این در حالی است که معجم مقاییس اللغة ـ که مدّ عی است متامی
معانی را ،به معنای اصلی و ریشه ِ
ای آن ارجاع میدهد ـ در رابطه با کلمه موىل گفته است:
«موىل :برده و صاحبش و مهراه و همپیامن و پرس عمو و یاور و مهسایه .متامی این معانی به ولی
به معنای قریب و نزدیک باز میگردد» .رکـ  :ابن منظور ،لسان العرب416/15 ،ـ 415؛
جوهری ،صحاح2528/6 ،ـ 2511؛ ابن االثری ،هنایة227/5 ،ـ 211؛ ابن الفارس ،معجم
مقاییس اللغة141/6 ،ـ .142
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جدیدی برای لفظ نبوده ،بلکه مصداقی از مصادیق آنند ـ که در ادامه بیشرت راجع به
آن سخن خواهیم گفت ـ یا این که باید برخی از این معانی را ساخته و پرداخت ٔه افراد
بردهاند.
مغرضی بدانیم که از این کار سودی می 
ب ـ لوازم و مستلزمات معنای ولی
نباید فراموش کنیم که هر معنایی ،به حلاظ عقلی یا عرفی دارای لوازم و
مستلزماتی است که باید مهیشه به مهراه آن باشد .والیت و رسپرستی هم از این
قاعده مستثنا نیست .به مهنی جهت والیت در نگاه عرف مالزم حم ّبت ورزی و یاری
نمودن و دوستی و رفاقت و مهراهی است ،چرا که معموال اشخاصی که والیتی
میورزند و یار و یاور وی و پشتیبان
دارند ،به کسی که بر وی والیت دارند ،حمبّت 
اویند .به مهنی جهت است که در عرف ،ولی را در مقابل عدو یا مهان دشمن قرار
ولی ِ یک شخص
میدهند؛ چرا که هیچگاه ـ مگر در موارد شاذ و نادر ـ 

نمیبینند که ّ
با او دشمنی کند یا اورا دوست نداشته باشد ،یا این که در سختیها به فریادش
نرسیده و کمکش ننامید.
ِ
مفعولی آن ـ که بر وی اعامل والیت شده
به مهنی جهت نیز «ولی» به معنای
است ـ عرفا مالز ِم حبیب و حمبوب به معنای دوست داشته شده و مالز ِم رفیق و
دوست یا مهراه برای ولی خود است.
میخواهیم بگوییم که :باید در مباحث لغویِ ،
ِ
اصلی یک لفظ و
میان معنای

ِ
مستلزمات خارجی آن تفاوت قائل بود .تفاوتی که اگر آن را حلاظ ننامییم
لوازم و
ِ
ِ
اشتباه بزرگی خواهیم شد که بسیاری را به خطا کشانده است .این که معنای
دچار
ِ
میکشاند ،مطلبی است ،و اینکه
مهراه خود ،معنای دیگری را به ذهن 
یک لفظ به
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معنای دوم را معنای مستقلی برای آن لفظ ذکر کرده و عمال مشرتک لفظی بسازیم
مطلبی دیگر.
ج ـ تفاوت میان مصادیق و مفاهیم
فرهنگهای لغت ـ قدیم و جدید ـ در بیشرت موارد برای

نکت ٔه دیگر آنکه:
ِ
میگریند که بیشرتین اشرتاک را در مصادیق
فهامندن معنای یک لفظ از کلامتی هبره 
با معنایی که در صدد بیان آن هستند داشته باشند؛ در نتیجه کلمه ذکر شده با لفظی
ِ
ِ
ِ
مصادیق
فهامندن معنای آن هستند ،تفاوت مفهومی دارد .اما گاهی دایر ٔه
صدد
که در
ِ
ِ
متامی
کوچکتر بوده و

مصادیق معنای مورد بحث،
کلم ٔه ذکر شده از دایر ٔه
مصادیقش ،مصادیق معنای مورد نظر هم هست و یا برعکس ،دایرهای گسرتدهتر
ِ
متامی مصادیق معنای مورد بحث در زمر ٔه مصادیق آن لفظ میباشند.
داشته و
ِ
شدن نکته ،بحث را ضمن مثال دنبال میکنیم؛ به فرض مثال
برای روشنتر
اگر برای معنای مایع گفته شود :آب ،رسکه ،رشاب ،گالب و ...متامی مصادیق
موارد مذکور مایع هستند ،اما در هر صورت مایع با آب تفاوت مفهومی دارد .یا
مثال اگر در معنای آب گفته شود :مایع ،آشامیدنی و ...متامی مصادیق آب جزو
میباشند ،اما باز در هر صورت آب با مایع تفاوت مفهومی
مصادیق موارد مذکور 
دارد.
ِ
ِ
ِ
مصادیق این دو مفهوم کمرت بوده و دایر ٔه مصادیق،
تفاوت
مقدار
حال هرچه
مناسبتری برای معنای مورد ِ
نظر

انطباق بیشرتی بر هم داشته باشند ،لغوی مفهو ِم
خود ذکر کرده است .این مهان چیزی است که از آن به «تفسری به أعم» یا «تفسری به
میآید که آن دو مفهوم به حلاظ
میشود و بسیار کم پیش 
اخص» در لغت یاد 
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مصداق کامال برابر بوده یا آن دو معنا کامال مرادف همدیگر باشند ،مانند زمانی که
بگویند :برش یعنی انسان.
ِ
ِ
لغات خمتلف بیاید را معنایی مرتادف
مقابل
اگر ساده اندیشانه ،هر آنچه در
ِ
با ِ
مورد نظر بپنداریم؛ یا آنکه فکر کنیم این دو مفهوم به حلاظ مصادیق کامال
لفظ
ِ
کلامت بسیار زیادی را که هیچ
فرهنگهای موجود،

برابر هستند ،بر اساس
هممعنا ندانسته است ،مرادف یکدیگر قلمداد خواهیم نمود.
لغتشناسی 

بنابرین باید دقت کرد که اگر در معنای لفظ ولی گفته شود :پدر ،شوهر،
ِ
گونههایی خمتلف
صاحب برده و ...آیا منظور ،معنای جدیدی برای والیت است ،یا 
از مصادیق والیت مورد نظر می باشد؟
د ـ جایگاه قرینه در معانی حقیقی
نکت ٔه دیگر اینکه :مس ّلام در استعامالت جمازی و استعامل لفظ مشرتک ،الزم
است برای فه ِم کالم ،از قرائنی استفاده شود که معنای مورد نظر را مشخص نامید.
اما آیا این بدان معنا است که اگر در کالم قرینهای وجود داشت که معنای واژ ٔه مورد
میکرد ،آن واژه ،جزو معانی جمازی یا الفاظ مشرتک
استفاده در کالم را مشخص 
بوده است؟
ارتباط ِ
ِ
ِ
میان واژگان یک
واژهای را از مناسبت و
معنای 
باید گفت :اینکه ما،
ِ
ِ
ِ
بودن
معانی کالم دریابیم ،دلیلی بر جمازی
مهاهنگی معنای مورد نظر با سایر
مجله و
ِ
ِ
معانی
بودن آن نیست .بلکه موردی که نتوان معنایش را از
آن واژه ،یا مشرتک لفظی
ِ
کلامت مجله ،و مناسبات میان آنها حدس زد بسیار نادر است .اگر کسی چننی
سایر
ِ
ِ
کلامت مورد استفاده در
متامی
میبایست
مبنایی را در مباحث لغوی داشته باشد ،
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ِ
معانی جمازی یا مشرتک لفظی بداند!
لغت را ،جزو
نمیداند ،سپس با
به طور مثال اگر فرض نامییم شخصی معنای کلم ٔه آب را 
چننی مجلهای برخورد نامید« :در میان راه ،در حالی که تشنه بودم ،گودالی دیدم که
پر از آب بود .تأللؤش مرا جلب کرده ،به ِ
کنار آن رفته و دستم را در آن فرو کردم،
بسیار رسد بود .مقداری از آن آشامیدم؛ شریین و گوارا بود .در این هنگام تشنگیم
برطرف گشت» اگر این شخص برای فهمیدن معنای کلم ٔه آب به هیچ فرهنگ لغتی
ِ
ِ
معانی دیگر در
وجود
مراجعه ننامید و از هیچ شخصی نیز کمک نگرید ،بدون شک
میسازد .حال ،آیا
کالم و مناسبت میان آنها ،کامال معنای آب را برای او روشن 
ِ
ِ
میان کلامت و قرین ٔه
مناسبات
میتوان فرض کرد که چون معنای کلم ٔه آب را از

موجود در کالم فهمیدیم ،پس این کلمه در معنای جمازی استفاده شده است!
ِ
حقیقی خود
بنابر آنچه گفته شد روشن است که یک واژه ،هرچند در معنای
میتوان از
استفاده شود ،در بیشرت موارد ،معنای آن را ـ افزون بر معنای ظاهر خود ـ 
مناسبات موجود در کالم فهمید.
برای خوانند ٔه حمرتم مهنی بس که مهواره در کتابهای لغت و ادبیات برای
ِ
شواهد شعری و ِ
میکنند و این که خواننده
ادبی خمتلف استفاده 
اثبات یک معنا ،از
میفهمد ،دلیلی بر مدّ عای خود
در آن شواهد ،معنای مدّ نظر ایشان را از آن واژه 
ِ
متامی شواهد ادبی را ،شواهدی بر
میکنند .و حال آنکه بنا بر این مبنا باید
قلمداد 
ِ
ِ
ِ
بودن این رویکرد کامال
آنها بدانیم .خطا
بودن 
بودن آن ،یا مشرتک لفظی
جمازی
روشن است و به نظر نمیرسد کسی چننی خطایی مرتکب شود.
ِ
ِ
ِ
ِ
میان واژ ٔه مورد نظر و سایر
مناسبت
وجود
دلیل تأکید ما بر این نکته که
ِ
دانشمندان عل ِم
واژگان کالم ،دلیلی بر جمازی بودن آن نیست ،بدین جهت است که
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ِ
وجود
معانی و بیان مهیشه در کتابهای خود برای صحیح بودن استعامل جمازی،
ِ
استعامل جمازی الزم
میدانند .اما مناسبتی که ایشان در
مناسبت را رضوری 
میشامرند ،غری از مناسبتی است که در اینجا سخن از آن به میان آمد.

باید گفت به ِ
طور ک ّلی دو گونه مناسبت در اینجا قابل حت ّقق است :اول مهنی
ِ
مهاهنگی میان
مناسبتی است که ما تا کنون راجع به آن سخن گفتیم و آن ،مناسبت و
ِ
مجالت جمازی موجود است و هم در
اجزاء خمتلف کالم است .این مناسبت ،هم در
میبایست ِ
ِ
ِ
حقیقی یک واژه و
میان معنای
مجالت حقیقی .دوم :مناسبتی است که 
جمازی استفاده شده در کالم موجود باشد ،تا کالم از ِ
ِ
ِ
نگاه خواننده صحیح
معنای
ِ
ِ
علامی عل ِم معانی و بیان از مناسبت ،مهنی نوع از مناسبات
منظور
تل ّقی گردد.
است.
ِ
ِ
بودن استعامل
وجود مناسبت ،زمانی دلیل بر جمازی
اکنون باید گفت که
ِ
ِ
حقیقی یک
معنای
دوم باشد و آن در جایی است که ما
است که مناسبت از نوع ّ
میبینیم که آن معنی منظور متک ّلم نبوده است .حال چون
میدانیم ،اما 
کلمه را 
ِ
معنای حقیقی و معنای دومی که در مجله استفاده گردیده موجود
مناسبتی میان آن
ِ
استعامل جمازی و صحیح بوده است .البته طبیعی است که
است ،پس این استعامل،
میباشد.
کشف معنای دوم منوط به وجود قرینه 
ولی» در قرآن کریم در بیشرت آیاتی که این
در آینده خواهیم گفت که آنچه از « ّ
میشود ،بر اساس مهنی مناسبات چیزی جز
واژه در آن استفاده شده است فهمیده 
نمیباشد.
مترصف و رسپرست 
معنای
ّ
معانی ِ
ِ
ِ
دیگر واژه ولی
حاصل کالم در
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پس از تذکر به موارد پیش گفته ،به ِ
میگوییم :تنها معنایی
طور قطع و یقنی 
ِ
ولی قابل اثبات است ،معنای
که از کتب لغت و استعامل عرب در رابطه با واژ ٔه ّ
چنانچه اگر خوانند ٔه
مترصف یا مالک امر چیزی یا کسی بودن است .
رسپرست و
ّ
حمرتم نیز آن موارد را با د ّق ِ
ت متام مورد مطالعه قرار داده باشد ،با ما در این مطلب
ِ
مصادیق
مهراه خواهد شد .اما موارد دیگری که برای این واژه ذکر شده است یا
میباشند.
معنای کلی رسپرست و مترصف هستند و یا جزو لوازم و مستلزمات آن 
میتوان در اینجا ذکر نمود ،کلم ٔه «مرد» است .روشن
سادهترین مثالی که 

است که این کلمه معنای واحدی دارد ،پس اگر در مجلهای گفته شد« :مردی را
مینمود» ،کلم ٔه مرد
میرفت» و گفته شد« :مردی را دیدم که سخنرانی 
دیدم که راه 
در هر دو مجله معنای واحدی دارد هرچند در این دو مورد به دو مصداق خمتلف از
ِ
ِ
معنای ک ّلیی است که دارای مصادیق خمتلف
ویژگی هر
مرد اشاره شده است؛ این
ِ
ِ
مصادیق کلم ٔه «مرد»
تفاوت کلم ٔه «مرد» با کلم ٔه «رسپرست» در آن است که
است.
گذشته از آنکه مهگی در مرد بودن مشرتک هستند ،انواع خاصی از مرد در نظر
ِ
میتوان مصادیق آن را در یک تقسیم
خالف «رسپرست» که 
گرفته نشده است؛ به
ِ
بندی دیگر به «پشتیبان»« ،پدر»« ،هم پیامن»« ،رفیق»« ،خویشاوند» و ...تقسیم
ِ
معانی کلی را ذکر
نموده و هنگامی که در صدد بیان معنای «رسپرست» هستیم این
ِ
مصادیق خمتلف این معنا را توضیح داده باشیم.
کرده تا
میباشد ـ آنگونه
نباید فراموش کرد که چون والیت از سه جنبه قابل تعدّ د 
که توضیح آن به تفصیل گذشت ـ طبیعی است که در ِ
میان مصادیق والیت ،دستهها
و گونههای متعدّ دی را بیابیم که الزم است در فرهنگ لغت از آنها جداگانه یاد
کنیم.
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مهچننی بسیاری از معانیی که در فرهنگهای لغت به آن اشاره شده است
معنای مستق ّلی برای واژه نبوده ،بلکه ذکر آنها بدان جهت است که این معانی جزو
لوازم و مستلزمات واژ ٔه مورد نظر است و ذکرشان برای فهم معنای آن الزم و مفید
میباشد .لذا اگر در ِ
ِ
میشود :پشتیبان ،یار و یاور،
معنای رسپرست گفته 
بیان

ِ
ِ
حقیقی رسپرست ،اغلب
مصادیق
دوست و دوست دار ،مهه بدان جهت است که
چننی صفاتی را نیز دارند؛ در نتیجه :پدر :پشتیبان ،یار و یاور و دوست و دوست
ِ
میباشد.
دار فرزندش 
ولی» به وزن فعیل در لغت هم به معنای فاعلی آن
از سوی دیگر بیان شد که « ّ
ِ
میگردد ،لذا اگر در معنای ولی ،هم برده ذکر
مفعولی آن استفاده 
و هم به معنای
ِ
صاحب برده ،از مهنی باب است.
میشود و هم

بنابرین روشن شد که اگر لغوی در معنای «ولی» از معانیی مهچون «اْلعتِق»
عم» و «وارث» و «حلیف» و «صدیق» و «حمب» و
و «اْلعتَق» و «أب» و «ابن ّ
ِ
ِ
معانی جدیدی برای ولی
منظور وی،
مینامید،
«حبیب» و «نارص» و ...استفاده 
نیست ،بلکه وی در مقا ِم ِ
بیان مصادیق و لوازم این واژه است؛ هر چند منکر آن
ِ
خوانندگان ِ
آثار
نیستیم که برخی ،مصادیق و مفاهیم یک لغت را در هم آمیخته و
ِ
گرفتار
خود را دچار آشفتگی نمودهاند .اما بر این نکته تأکید داریم که اگر ایشان
ِ
دچار
اشتباهاتی از این دست شدهاند ،ما نباید میان گودال ایشان فرو رفته و
رسدرگمی شویم.
دلیلهایی در اثبات مدّ عا

ِ
اثبات این
متام آنچه ذکر شد ،مدّ عای ما در معنای این لغت بود؛ حال برای
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مدّ عا ،دلیلهایی ارائه میکنیم.
ِ
ِ
جایگزینی ولی
بودن
دلیل نخست ـ نادرست
ولی» ذکر
دلیلهایی که 
واضحترین 

از
میتوان برای تک معنایی بودن واژ ٔه « ّ
کرد ،این است که :اگر این واژه را بر اساس آنچه در فرهنگهای لغت آمده
مشرتک لفظی بدانیم ،کلم ٔه ولی با متامی آن معانی ـ کم باشند یا زیاد ـ هم معنا و
ِ
ولی» ،یاری دهنده یا مهان
مرتادف خواهد بود .مثال اگر گفتیم یکی از
معانی « ّ
«نارص» است ،بنا بر این ولی ـ در این معنایش ـ با نارص هم معنا خواهد بود .به مهنی
العم» و...
منوال «ولی» باید با «نصری ،صدیق ،خلیل ،حمب ،جار ،حلیف ،ابن ّ
مرادف بوده باشد.
اکنون باید گفت که اگر ترادف میان ولی و این الفاظ را بپذیریم ،ال جرم باید
بتوان هر جایی که واژ ٔه «نارص» استفاده شده است ،ولی را به جایش جایگزین کنیم
و به مهنی منوال باید بتوانیم به جای کلمههای نصری و صدیق و خلیل و ...از کلم ٔه
ولی استفاده کنیم .این قانونی است که در متامی مرتادفات جاری است؛ مثال اگر ما
ِ
میتوانیم
متامی مواردی که کلم ٔه برش آمده 
واژ ٔه برش را مرتادف با انسان بدانیم در
انسان را جایگزین کنیم .در اسد و غضنفر یا ذهب و عنی یا فضه و عنی و متامی
مرتادفات دیگر نیز ـ اگر حقیقتا مرتادف باشند ـ وضعیت به مهنی شکل است.
ِ
ِ
ِ
بحث ما ،بر اساس آشنایی که با
مورد
واژگان
این در حالی است که در
ِ
نمیتوان چننی کاری را
استعامالت زبان عربی داریم به طور قطع و یقنی 
قواعد و
ارتباط ِ
ِ
میان ولی و هر یک از این الفاظ
انجام داد .برای روشنتر شدن این مطلب،
مینامییم:
را جداگانه بررسی 
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ِ
جایگزین «نصری و نارص» شود،
نمیتواند در متامی موارد،
أ ـ کلم ٔه «ولی» 
چرا که «نرصت» به معنای یاری رسانی است که ممکن است از سوی شخص
ضعیفتر بر شخص قویتر حتقق یابد یا اینکه شخص کوچکرت به بزرگرت یاری

رساند مهچننی ممکن است شخص ذلیلتر شخص گرامیتر را یاری کند؛ چرا که
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...
بیشامر است؛ در
باید گفت مواردی که یاری کردن در آنها صحیح است 
میتواند نارص پدرش باشد ،یا برادر کوچک
بسیاری از این موارد بچ ٔه کوچک 
نمیتوانیم در این موارد بگوییم
میتواند نارص برادر بزرگترش باشد ،و حال آنکه 

میباشد.
ولی برادر بزرگش 
ولی پدرش است یا برادر کوچک ِّ
که بچ ٔه کوچک ِّ
ِ
ِ
گرامی و موارد دیگری از این دست.
موارد ضعیف و قوی ،ذلیل و
مهچننی است
ِ
موارد
میبینیم که خداوند متعال در
اکنون اگر به قرآن کریم مراجعه نامییم 
ِ
میبینیم
کردن خدا و پیامرب تشویق نموده است؛ یا این که 
زیادی مؤمنان را به یاری
خداوند متعال ایشان را بدین جهت که خدا و رسول را یاری نمودهاند متجید کرده
ِ
کنندگان خدا و رسول معرفی نموده
است .در مواردی نیز اساسا ایشان را ،یاری
ِ
َرصوا ُأو َل ِئ َك ُه ُم
است .خدای تبارک و تعالی 
میفرمایدَ ...﴿ :وا َّلذ َ
ین َآ َو ْوا َون َ ُ
ِ
ِ
ا ُْْل ْؤ ِمن َ
َرصو ُه
ُون َح ًّقا ،1﴾...و مهچننی 
میفرمایدَ ...﴿ :فا َّلذی َن َآ َمنُوا بِه َو َع َّز ُرو ُه َون َ ُ
ُّور ا َّل ِذي ُأن ِْز َل َم َع ُه ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْْل ْفلِ ُح َ
میفرماید:
ون﴾ ،2و در آیات دیگر 
َوا َّت َب ُعوا الن َ

 .1انفال (م) .74/8
 .2اعراف (ک) .157//7
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ِ
ِ
ْرصک ُْم َو ُی َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمک ُْم﴾ ،1و خدای منان
﴿ َیا َأ ُّ َُّيا ا َّلذ َ
ْرصوا اهلل َین ُ ْ
ین َآ َمنُوا إ ْن َتن ُ ُ
ْرص ُه إِ َّن اهلل َل َق ِو ٌّي َع ِز ٌیز﴾ .2مهچننی است آیات

ْرص َّن اهلل َم ْن َین ُ ُ
میفرمایدَ ...﴿ :و َل َین ُ َ
مییابد.
بسیاری از این دست که پژوهشگر به آسانی به آنها دست 
نمیباشد مؤمنان را ولی خداوند ـ به معنای فاعلی
این در حالی است که روا 
چنانکه در بسیاری از آیات قرآن کریم بر این نکته تأکید شده است که
آن ـ بدانیم ،3
ِ
ولی مهگان است و هیچ کس جز او والیت نداشته و کسی بر او
خداوند سبحان ِّ
ِ
ِ
میفرمایدَ ﴿ :و ُق ِل ْ
ُن َل ُه
والیت ندارد .خداوند 
احلَ ْمدُ هلل ا َّلذي َمل ْ َیتَّخ ْذ َو َلدا َو َمل ْ َیک ْ
4
ِ
َ ِ
ِ
ُن َل ُه َو ِ ٌّيل ِم َن ُّ
رش ٌ
ُن َل ُه َو ِ ٌّيل ِم َن
َرب ُه َتکْبِریا﴾
بخش ﴿ َمل ْ َیک ْ
یك ِيف ا ُْْل ْلك َو َمل ْ َیک ْ
الذ ِّل َوک ِّ ْ
ُّ
میدارد که بر خدای سبحان مطلقا هیچ والیتی نیست ،چرا که والیت
الذ ِّل﴾ بیان 
5
آنگونه که از فرزند و
منزه از آن است 
بر خداوند مستلزم ذ ّلت است و خداوند ّ

 .1حممد (م) .7/47
 .2حج (م) .41/22
 . 1خمفی نامند که والیت به هر معنایی که باشد هم جهت فاعلی آن قابل ذکر است و هم جهت
مفعولی آن ،چرا که والیت چه به معنای نرصت باشد و چه حمبت و چه رسپرستی ،هر سه
جهتی که قبل از این گفته بودیم را در بر دارد .اما آنچه در این جا مورد بحث است معنای
فاعلی است که در نارص مدّ نظر قرار گرفته بود.
 .4ارساء (ک) .111/17
ِ
جاره در ﴿ َمل ْ َی ُک ْن َل ُه َو ِ ٌّيل ِم َن ُّ
الذ ِّل﴾ تقیید ّیة است به این معنا که
 .5در این جا گفته نشود که (من) ّ
والیتی که موجب ذ ّل ِ
ت خداوند باشد بر خداوند موجود نیست ،اما ممکن است والیتی که
موجب عزّ ت خداوند باشد بر خداوند موجود باشد! چرا که در هر صورت هیچ چیز موجب
عزّ ت خداوند نیست؛ کام این در آیات مذکور در متن اشاره شد .بنا بر این ِ
(من) در اینجا
تعلیل ّیه است و منظور آن است که چون والیت بر خداوند موجب ذلت است خداوند از آن
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میباشد.
منزه 
رشیک ّ
در اینجا باید به نکتهای اشاره کنیم و آن اینکه :ممکن است معنا و مفهو ِم
گسرتدهتر از آنچه در این جا بیان داشتیم

نرصت ،در برخی استعامالت لغوی،
گردد .در این معنا نرصت متام آنچه ممکن است مورد یاری قرار گرید را شامل
ِ
اختیار آن به
نمیماند مگر آنکه
میشود ،به گونهای که هیچ امری در منصور باقی 

دست نارص است .در این حال ،نرصت معنای جدیدی نبوده و کامال با والیت هم
نمیتوان آن را یکی از مصادیق والیت ،یا
معنا گشته و مرتادف آن خواهد بود؛ لذا 
از لوازم آن دانست.
ما مواردی را یافتیم که نرصت در آنها به مهنی معنای گسرتده و وسیع به کار
ِ
منظور بسیاری از افرادی که نارص را یکی از معانی ولی دانستهاند،
رفته است؛ شاید
مهنی معنای گسرتده و وسیع از نرصت بوده باشد:
طربی در تفسری آیه رشیفه ﴿اهلل و ِيل ا َّل ِذین َآمنُوا ُخی ِْرجهم ِمن ال ُّظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
ُّور
ٔ
ٔ
ُ ُ ْ َ
َ
َ َ
َ ُّ
ُّور إِ َىل ال ُّظ ُلام ِ
ِ
وهن ْم ِم َن الن ِ
اغ ُ ِ
اؤ ُه ُم ال َّط ُ
ت 1﴾...چننی
ین َک َف ُروا َأ ْول ِ َی ُ
َوا َّلذ َ
َ
وت ُخیْر ُج َ ُ
میگوید:

یعني تعاىل ذکره بقوله﴿ :اهلل َو ِ ُّيل ا َّل ِذی َن َآ َمنُوا﴾ :نصریهم وظهریهم ،یتوالهم بعونه
ويل اْلؤمننی ومبرصهم حقیقة اإلیامن وسبله
وتوفیقه ...فأخرب تعاىل ذکره عبا َده أنّه ّ
ورشائعه وحججه ،وهادُّيم ،فمو ّفقهم ألد ّلته اْلزیلة عنهم الشکوك ،بکشفه عنهم
دواعي الکفر ،وظلم سواتر أبصار القلوب.
ِ
منظور خداوند سبحان از والیت بر مؤمنان در مجل ٔه ﴿اهلل َو ِ ُّيل ا َّل ِذی َن َآ َمنُوا﴾ این

منزّ ه است.
 .1بقره (م) .257/2
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است که وی یاور ایشان و پشتیبان ایشان است ...پس خداوند جل و عىل به
بندگانش خرب داد که وی ولی ایشان است و به ایشان حقیقت ایامن و راههای
میدهد و ایشان را هدایت نموده و
رسیدن به آن و احکام و رشایع دین را نشان 
راهنامییهایش باعث توفیقشان میگردد .چنان که با پرده برداری از جذابیتهای

آنچه بر روی قلبها کشیده شده است ،از ایشان شکها را
کفر و ظلم و هر 
مینامید.
برطرف 

1

مهنیگونه
گرچه شکل گفتارش با طربی تفاوت دارد ،اما آن را 
قرطبی نیز 
میباشد.2
رصیحتر 

تفسری نموده است؛ بلکه کالم قرطبی در این جهت
ِ
ِ
جایگزین «حمب» بشود،
متامی موارد،
نمیتواند در
ب ـ کلم ٔه «ولی» مهچننی 
میتوانیم به کودک خرد سالی که پدرش را دوست دارد
چرا که به فرض مثال 
ولی پدر یا
بگوییم حمب پدرش است ،اما 
نمیتوانیم بگوییم این کودک خرد سالِّ ،
ِ
میبایست بتوانیم
میبود ،
معانی ولی حمب 
میباشد .اگر یکی از
برادر بزرگرتش 
ِ
بودن این استعامل
ولـ ِّی به معنای حمب را در اینجا استفاده کنیم .حال آنکه ناروا
برای هر که با ِ
زبان عربی آشنا باشد روشن است.
معرفی شدهاند که ایشان
در قرآن کریم نیز 
میبینیم برخی از مؤمنان ،چننی ّ
3
حمب ایشان استَ ﴿ :ی ْأ ِت اهلل بِ َق ْو ٍم ُحیِ ُّب ُه ْم َو ُحیِ ُّبو َن ُه﴾
حمب خداوند بوده و خداوند نیز ّ
ّ
ِ
خویشاند ،توصیه کرده است

پروردگار
حمب
یا اینکه 
میبینیم خداوند به کسانی که ّ
که از پیامرب پریوی نامیندُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ُکنْتُم ُ ِ
ِ
حت ُّب َ
حیبِ ْبک ُُم اهلل َو َی ْغ ِف ْر َلک ُْم
ون اهلل َفاتَّبِ ُعون ُ ْ
ْ

 .1تفسری.21/1 ،
 .2تفسری.281/1 ،
 .1مائده (م) .54/5
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نمیتوان مؤمنان را ولی خداوند دانست؛
ُذنُو َبک ُْم 1﴾...این در حالی است که 
چنانچه در بحث قبل به آیاتی اشاره شد که وجود هرگونه والیتی بر خداوند را نفی

کرده و آن را موجب ذ ّلت دانسته بود.2
ِ
ِ
جایگزین «جار» به معنای
متامی موارد،
نمیتواند در
ج ـ به مهنی شکل «ولی» 
ِ
متامی
العم» به معنای پرس عمو شود؛ چرا که مهسایه و پرس عمو در
مهسایه و «ابن ّ
ِ
گرفتار
حاالت ،مهسایه و پرس عمو هستند ،حتی اگر کودکی خردسال بوده ،یا
نمیتوان ولی را ـ حتی در این معنایش ـ در
دیوانگی و جنون باشند؛ در صورتی که 
مورد هر مهسایهای یا هر پرس عمویی استفاده کرد ،مگر آنکه در پرس عمو یا مهسایه
ترصف در امور شخص باشد.

گونهای از ّ
حق ّ
ِ
مورد کلم ٔه «حلیف» به معنای هم پیامن نیز به مهنی منوال
د ـ این مطلب در
ِ
نمیتوان
معانی ولی دانستهاند و حال آنکه 
میدانیم که حلیف را هم یکی از
است .
برای هر همپیامنی واژ ٔه ولی را استفاده نمود ،چرا که گاهی شخص ضعیفتر یا
قبیله کوچکرت هم ِ
پیامن بزرگرت شده به گونهای که رسپرستی و امور این شخص
ٔ
میگرید .در این صورت
ضعیف یا قبیل ٔه ضعیف به طور کلی در دست قویتر قرار 
تنها در مورد شخص یا قبیل ٔه بزرگرت و قویتر ـ یا ال اقل هم سطحی که به گونهای
میتوان کلم ٔه ولی را استفاده نمود.
ترصف در امور هم داشته باشند ـ 
حق ّ
میتواند تکلیف موارد دیگر
پس از تفصیل در این چند واژه ،خوانند ٔه حمرتم 
را نیز به مهنی منوال روشن سازد.

 .1آل عمران (م) .11/1
 .2ارساء (ک) .111/17
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دلیل دوم ـ به کارگریی واژه ولی بدون قرینه
میخواهیم از واژهای استفاده کنیم که دارای چند
شکی نیست ،هنگامی که 
معنا بوده و مشرتک لفظی است ،باید در کالم قرینهای داشته باشیم که معنای مورد
نظر را مشخص نامید .به مهنی صورت ،هنگامی که واژهای را در معنایی جز معنای
ِ
میکنیم ،باید قرینهای را به مهراه بیاوریم که
اصلی خود به صورت جمازی استفاده 
مع ِ
نای اصلی را منتفی نموده و معنای جدید را در ذهن خواننده اجیاد کند.
میشود هفتاد
روشنترین مثال برای این بحث کلم ٔه «عنی» در عربی است که گفته 

معنا دارد؛ این کلمه  57بار در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است؛ بر اساس
ِ
متامی موارد ،بدون استثنا ،مهواره
میبینیم که در
مهنی قاعده و دستوری که ذکر شد ،
عنی به مهراه قرینهای آمده که معنای آن را مشخص نموده است .فی اْلثل گفته شده
عنی نابعة» یعنی چشم ٔه جوشان و ...لذا
عنی بارصة» یعنی چشم بینا ،یا « ٌ
است « ٌ
مفرسان ،در تعینی معنای عنی دچار مشکل شده

نمیبینیم در هیچ یک از این موارد ّ
باشند.
ولی نیز ،مهچون عنی ،لفظ مشرتک بوده یا در
اکنون باید گفت که اگر کلم ٔه ّ
ِ
ِ
متامی مواردی که این کلمه به کار
خاصی استفاده شده است ،باید در
معنای
جمازی ّ
رفته است ،قرین ٔه آن نیز موجود باشد تا اهبام و رسدرگمی را در تعینی معنا از بنی
ولی حتی در یک مورد ـ بر خالف انتظار ـ بدون
بربد .در این صورت ،اگر واژ ٔه ّ
ِ
ِ
ِ
معنای جمازی زیر
شدن آن در
بودن آن ،یا استفاده
قرینه استفاده شده باشد ،مشرتک
میبینیم در موارد بسیاری این لفظ در قرآن کریم بدون
میرود؛ و حال آنکه 
سؤال 
قرینهای که معنای خاصی را تلقی نامید ،به کار رفته است؛ بلکه در بیشرت مواردی که
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نمییابیم.1
قرینهای در مهان آیه برای تعینی معنا 
کلم ٔه ولی مورد استفاده قرار گرفته ،
حال اگر کلم ٔه ولی را در قرآن کریم با کلم ٔه عنی مقایسه کنیم و در نظر داشته
ِ
ِ
وجود قرینه در مهان آیه ـ و نه
بدون
نمییابیم که واژ ٔه عنی
باشیم که :حتی یک مورد 
مییابیم که واژ ٔه ولی مانند واژ ٔه عنی نیست.
قبل و بعد آن ـ استفاده شده باشد ،در 
ِ
گذشته از آنکه عد ِم ِ
دستورات زبان سازگاری
ییترین قواعد و
ذکر قرینه با ابتدا 
ندارد ،چه رسد به قرآن کریمی که در باالترین مرتب ٔه بالغت و در حدّ اعجاز است.
در اینجا به چند آیه که در آن ولی بدون قرینه استفاده شده است اشاره
ِ
ِ
ِ
مینامییم﴿ :إِ َّن َأ ْو َىل الن ِ
ین َآ َمنُوا َواهلل َو ِ ُّيل

ین ا َّت َب ُعو ُه َو َه َذا النَّبِ ُّي َوا َّلذ َ
یم َل َّلذ َ
َّاس بِإِ ْب َراه َ
2
ِ ِ ِ
ین َخیَا ُف َ
رشوا إِ َىل َر ِّهبِ ْم َل ْی َس َهل ُ ْم ِم ْن ُدونِ ِه َو ِ ٌّيل
ا ُْْل ْؤ ِمن ِ َ
نی﴾ و آی ٔهَ ﴿ :و َأنْذ ْر بِه ا َّلذ َ
ون َأ ْن ُ ْ
حی َ ُ
ِ
یع َل َع َّل ُه ْم َی َّت ُق َ
ف َع َل ْی ِه ْم َو َال ُه ْم
ون﴾ 3مهچننیَ ﴿ :أ َال إِ َّن َأ ْول ِ َیا َء اهلل َال َخ ْو ٌ
َو َال َشف ٌ
4
حی َزن َ
﴿وک ََذل ِ َك َأن َْز ْلنَا ُه ُحکْام َع َربِ ًّیا َو َل ِئ ِن ا َّت َب ْع َت َأ ْه َوا َء ُه ْم َب ْعدَ َما َجا َء َك ِم َن
ُون﴾ و آی ٔهَ :
َْ
ا ْل ِع ْل ِم ما َل َك ِمن اهلل ِمن و ِيل و َال و ٍاق﴾ 5و آیهَ ﴿ :أ َفح ِسب ا َّل ِذین َک َفروا َأ ْن یت ِ
َّخ ُذوا
ٔ
َ
َ َ
ْ َ ٍّ َ َ
َ
َ ُ
َ
7
ِ ِ
ادي ِمن د ِ ِ
ِعب ِ
ین ن ُُزال﴾ 6و آیاتی دیگر از این دست.
ون َأ ْول َیا َء إِنَّا َأ ْعتَدْ نَا َج َهن ََّم ل ْلکَاف ِر َ
ْ ُ
َ
میدانیم قرآن کریم به صورت پراکنده و آیه ،آیه ،نازل شده است ،الزم
 .1با توجه به آنچه که 
ِ
ِ
مورد نظر باشد و این که معنای یک واژه از آیات قبلی و بعدی
مهراه آی ٔه
است مهیشه قرینه به
روشن گردد کفایت نمیکند .کام این که در واژ ٔه عنی چننی است.
 .2آل عمران (م) .68/1
 .1انعام (ک) .51/6
 .4یونس (ک) .62/11
 .5رعد (م) .17/11
 .6کهف (ک) .112/18
 .7مهچون :آل عمران (م) 175/1؛ مائده (م)  81/5و81؛ سبأ (ک) 41/14؛ انعام (ک)
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ِ
مشکل « ِ
ِ
در نتیجه باید بگوییم که منکران ،برای ّ
بودن» این
بدون قرینه
حل ِ
آیات ،هیچ راهی ندارند مگر آنکه بپذیرند کلم ٔه ولی در نگاه شنوندگان این آیات و
خماطبنی آن ـ اهل مکّه بوده باشند یا اهل مدینه ـ معنای واضح و روشنی داشته است
ِ
ِ
ِ
معنای آن با اهبام
دچار هیچ مشکلی نشده و در فه ِم
شنیدن آن
به گونهای که هنگا ِم
مفرسان در معنای این واژه در
نمی 
روبرو 
شدهاند؛ مهچننی باید بپذیرند که اختالفات ّ
ِ
آیات قرآنی ،مربوط به معنا و مفهو ِم ک ّلی آن نبوده ،بلکه در تعینی مصداقی بوده که
آیه در مقا ِم بیان آن بوده است؛ در این هنگام این اختالف ،مهچون اختالفی خواهد
﴿و َجا َء
مفرسان در معنای «رجل» در برخی آیات کریمه داشتهاند .مانندَ :
بود که ّ
ِ ِ
ِ
وسى إِ َّن اْلَْ َ َ
ون بِ َك ل ِ َی ْق ُت ُل َ
أل َی ْأ َمت ِ ُر َ
وك َف ْ
اخ ُر ْج إِ ِّن
َر ُج ٌل م ْن َأ ْق ََص ا َْْلدینَة َی ْس َعى َق َال َیا ُم َ
1
َل َك ِمن الن ِ
﴿و َجا َء ِم ْن َأ ْق ََص ا َْْل ِدین َِة َر ُج ٌل َی ْس َعى َق َال َیا َق ْو ِم اتَّبِ ُعوا
َّاص ِح َ
نی﴾ و آی ٔهَ :
َ
2
﴿و َق َال َر ُج ٌل ُم ْؤ ِم ٌن ِم ْن َآ ِل فِ ْر َع ْو َن َی ْکت ُُم إِ َیام َن ُه َأ َت ْق ُت ُل َ
ون َر ُجال
ا ُْْل ْر َسلِ َ
نی﴾ مهچننی آی ٔهَ :
3
ءان َع َىل َر ُج ٍل ِم َن ا ْل َق ْر َیت ْ ِ
َأ ْن َی ُق َ
﴿و َقا ُلوا َل ْو َال ن ُِّز َل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
َنی
ِّب اهلل ﴾...و آی ٔهَ :
ول َر ِّ َ
َعظِی ٍم﴾ .4از این موارد در قرآن کریم بسیار است.

در این جا الزم است یادآور شویم ،آنچه به فصاحت و بالغت قرآن لطمه
ِ
دستورات زبان هم خوانی نداردِ ،
ذکر لفظ مشرتک یا استعامل
میزند و با قواعد و


121/6؛ انفال (م) 14/8؛ فصلت (ک) 11/41؛ احقاف (ک)  .12/46و مهچننی بسیاری
دیگر.
 .1قصص (ک) .21/28
 .2یس (ک) .21/16
 .1غافر (ک) .28/41
 .4زخرف (ک) .11/41
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ِ
ِ
مورد ِ
موارد
نظر متک ّلم در آن تعینی نشده باشد؛ این ،یکی از
جمازی است که معنای
ِ
ِ
امجال
میشود؛ اما اهبامی که ناشی از
امجال در مفهوم است که مهواره ناروا شمرده 
در مصداق باشد نه تنها با فصاحت و بالغت کالم در تنافی نیست ،بلکه گاهی ِ
عنی
میآید.
فصاحت و بالغت به شامر 
ِ
دلیل سوم ـ هنی از پذیر ِ
والیت غری خدا
ش
اساس بسیاری از ِ
ِ
آیات قرآن کریم ،والیت پذیری از غری خداوند 1ناروا و
بر
به تعبری قرآن ،رشک است .2در بسیاری از این آیات ،خداوند مرشکان را مورد
مینامید که ایشان اشخاص یا چیزهایی غری از
میدهد و به آنها گوشزد 
خطاب قرار 
ِ
خداوند آسامن و زمنی ولی ایشان است .و
خدا را ولی خود قرار دادهاند و مهانا
ِ
توحید خداوند
برخی از چیزهایی که ایشان ولی خود قرار دادهاند ،خود ،اعرتاف به
ولی کون و مکان پروردگار
و والیتش دارند .در این آیات تأکید شده است که تنها ِّ
عاْلیان است که قدرت ال یتناهی دارد و سلطنت و ملک و جربوتش مهه جا را فرا
گرفته است.

ّ .1اّتاذ الولی من دون اهلل.
 .2رکـ  :نساء (م) 116/4ـ 121؛ انعام (ک) 12/6ـ 71 ،51 ،18ـ 126 ،71ـ 129؛ اعراف
(ک)27/7ـ 189 ،11ـ 197؛ هود (ک) 18/11ـ 24؛ رعد (ک) 8/11ـ 16؛ نحل (ک)
62/16ـ61؛ ارساء (ک) 86/17ـ 97؛ کهف (ک) 51/18ـ 112 ،52؛ فرقان (ک)
17/25ـ 19؛ عنکبوت (ک) 14/29ـ 41؛ سجده (ک) 4/12ـ 9؛سبأ (ک) 41/14ـ 42؛
زمر(ک)2/19ـ 6؛ شوری (ک) 1/42ـ 25 ،9ـ 44 ،11ـ 47؛ جاثیه (ک)1/45ـ 18 ،11ـ
21؛ احقاف (ک) 11/46ـ .12
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آری ،هر آنکه در راه توحید خالص پای هند باید به مضمون این آیات معتقد
باشد و بپذیرد که هیچ والیتی جز والیت خداوند ـ هم به حلاظ مفهومی و هم به
حلاظ مصداقی ـ بر خالیق وجود ندارد و هرکه در این دنیا مدّ عی والیتی است ،باید
ولی مطلق گرفته باشد.
والیتش در طول والیت خداوندی بوده و آن را از ّ
میشود
حال روشن است که فقط در صورتی این مجالت گریبانگری مرشکان 
که ولی ،بر بیش از یک معنا داللت نکند ،و ایشان راه فراری در معنا و مفهوم و
میداشت مرشکان در
مصداق این مجالت نداشته باشند .چرا که اگر ولی چند معنا 
میگفتند که آنچه ما از آن هنی شده بودیم ،چیز دیگری بود.
جواب 
صحت مدّ عا
مؤیداتی بر ّ
دلیلهای خود را بیان نموده و اثبات کردیم که «ولی» فقط به
پس از آنکه 
مترصف است و معانی دیگری که برای واژ ٔه «ولی» ذکر
معنای رسپرست و
ّ
کردهاند ،معنای مستقلی نبوده بلکه یا از مصادیق آنند و یا جزو الزم و مستلزمات

میکنیم:
میروند؛ در اینجا مؤیداتی برای مدّ عای خود ذکر 
معنای آن به شامر 
أول ـ معنای ولی در قرآن کریم
پس از جستجو از مشت ّقات ریش ٔه (و ل ی) در قرآن کریم خواهیم دید که
ولی» در قرآن کریم  86مرتبه استفاده شده
گذشته از مشت ّقات دیگر ،فقط کلم ٔه « ّ
ِ
ِ
استعامل واژ ٔه «موىل» هستیم .حال اگر
شاهد
است؛ کام این که در  21مورد نیز
خوانند ٔه حمرتم این موارد را به د ّقت بنگرد ،خواهد دید که در بیشرت آنها معنایی که
ولی ارائه کردهایم کامال روشن و نامیان است و هیچ نیازی به بحث در
ما از لفظ ّ
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معنای آنها نیست.1
اکنون اگر این موارد را ـ که معنای ولی کامال در آنها روشن و بارز است ـ
میماند که
نمیرسد ،باقی 
نادیده بگرییم ،موارد بسیار اندکی که به بیست مورد هم 
ِ
معانی دیگری از ِ
قبیل
میتوان آنها را افزون بر معنای رسپرست و مترصف ،به

یاور ،دوست ،هم پیامن و ...محل کرد؛ اال این که شکّی نیست این معانی ،خود،
ِ
ِ
ِ
میباشند .در این هنگام
مترصف و رسپرست 
معنای ک ّل ِی
جزئیات
جزو مصادیق و
ّ
میگرییم :یا باید
ـحتّى اگر چند معنایی بودن ولی را نیز بپذیریم ـ میان دو راه قرار 
ِ
ِ
عنوان مصداقی از مصادیق ک ّل ِی
معنای یاور و دیگر معانی ،به
این موارد را در
ِ
غالب موارد دیگر در مهنی معنا استعامل شده بودند ،یا
رسپرست بدانیم ،آنگونه که
این که معتقد شویم این موارد به طور مستقیم در معنای یاور استفاده شدهاند.
ِ
توجه داشته
در این هنگام اگر به آن
بخش عمده از موارد استعامل ولی ّ
باشیم ،یا اساسا ظهور این کلامت در بخش جزئی باقی مانده نیز تغیری نموده و در
مترصف خواهد شد ،یا
دید خواننده مانند سایر استعامالت به معنای رسپرست و
ّ
اینکه اساسا ظهورشان را از دست داده و مر ّدد بنی معنای ک ّلی والیت و معنای
خاص نارص باقی خواهند ماند و از این جهت جمهول خواهند شد .اگر کار در اینجا
ّ
ِ
بخش عمده را
به از دست رفتن ظهور بینجامد و معنا جمهول گردد ،معنای آن
ِ
ِ
بخش قلیل خواهیم دانست .در نتیجه در این حالت
تعینی معنای این
قرینهای برای

مترصف و رسپرست اثبات خواهد شد.
نیز معنای
ّ
ِ
قسمت (د) از نکات ذکر شده گذشت ،شاید در
 .1البته مهانگونه که پیش از این به تفصیل در
بسیاری از این موارد بتوان قرینهای یافت که معنای مورد نظر را اثبات کند ،ا ّما این به معنای
ِ
ِ
جمازی آن نیست.
بودن (ولی) یا کاربرد
مشرتک لفظی
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متام آنچه گفتیم در صورتی است که کلم ٔه ولی در اینجا در ابتدا ظهوری در
معنای «نارص» یا «حمب» یا «حلیف» یا موارد دیگر داشته باشد ،اما اگر ابتداءا
ظهوری در یکی از این معانی نداشت ،بلکه خود ،مر ّدد میان چند معنا از این معانی
ِ
بودِ ،
بخش عمد ٔه یاد شده روشنتر خواهد بود.
محل آن بر
دوم ـ نرصت از لوازم والیت در قرآن کریم
قرآن کریم در موارد بسیاری نرصت و یاری کردن را از لوازم والیت دانسته
میبایست نرصت و یاری رسانی نیز
است به گونهای که اگر والیت موجود باشد ،
میآیند .به طور نمونه در آیات
حاصل باشد ،آنگونه که اثر و مؤثر الجرم در پی هم 
َان َهلم ِمن َأولِیاء ینْرصوهنم ِمن د ِ
ون اهلل﴾ 1در این آیه در
﴿و َما ک َ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ ْ ُ
قرآنی آمده استَ :
رابطه با مرشکان آمده است که ایشان جز خداوند هیچ ول ّیی ندارند که یاریشان کند؛
ِ
ِ
ِ
ِ
ْرص َ
ون﴾ ،2این آیه به
یا در آی ٔه دیگر آمدهَ :
﴿و َما َلک ُْم م ْن ُدون اهلل م ْن َأ ْول َیا َء ُث َّم َال ُتن َ ُ
میدهد که به ستم کاران تکیه نکنند چرا که آتش عذابشان دامن
مؤمنان هشدار 
میگوید :در این هنگام به جز خداوند هیچ ولیی
ایشان را نیز خواهد گرفت ،سپس 
میخوانیمَ ﴿ :ب ِل
ندارید ،پس یاری نخواهید شد .در آی ٔه دیگر نیز خطاب به مؤمنان 
اهلل َم ْو َالک ُْم َو ُه َو َخ ْ ُری الن ِ ِ
نمیتوانند
ین﴾ ،3در اینجا تأکید شده است که مرشکان 
َّارص َ
موالی مؤمنان باشند بلکه خداوند موالی ایشان است و او هبرتین یاری دهنده
است.
 .1شوری (ک) .46/42
 .2هود (ک) .111/11
 .1آل عمران (م) .151/1
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مهانگونه که مشاهده نمودید ،ما در ترمج ٔه این آیات واژههای ولی و مولی را

ترمجه نکردیم ،بلکه تأکید ما در اینجا بر این است که والیت بر هر معنایی که باشد،
بیشک اگر
در این آیات به گونهای مطرح گردیده که یاری رسانی الزم ٔه آن است و 
کسی حقیقتا ولی باشد ،باید یار و یاور زیردستش نیز باشد.
ِ
میرود چرا که این
انتظار نرصت 
میتوان گفت که مهیشه از ولی
بنا بر این 
میگردد
الزم ٔه والیتش است؛ حال اگر چننی باشد نظر ّی ٔه ما در اینجا تأیید و تقویت 
ِ
میتوانند جزو لوازم و مستلزمات معنای
معانی دیگر واژ ٔه ولی 
چرا که معتقدیم
رسپرست باشند.
ِ
عطف ولی و نصری در آیات بسیاری از قرآن کریم
سوم ـ
بنا بر جستجویی که انجام داد هایم واژ ٔه ولی در قرآن کریم ،دست کم در 15
مورد به مهراه واژ ٔه نصری به کار رفته است؛ کام اینکه در دو مورد نیز واژ ٔه مولی مهراه
با نصری آمده است .حال باید گفت که اگر معانی ولی و نصری در این موارد اختالف
ِ
مطالب
آنگاه این مهراهی صحیح نخواهد بود بلکه ،سبب بیان
نداشته باشند 
تکراری و بیهوده خواهد گشت که با فصاحت و بالغت قرآن کریم در تنافی است.
میبینیم برخی از مفرس ِ
ان بزرگ ،که در بعضی از
به دلیل مهنی نکته است که 
ّ
آیات قرآن کریم ،هنگا ِم ِ
ِ
ِ
معنای واژ ٔه ولی دچار اشتباه شده یا خود را به اشتباه
بیان
ِ
صحیح آن را درک کرده و بیان نمودهاند .به فرض
انداختهاند ،در این آیات معنای

مثال طربی در تفسری آیه ﴿ َأ َمل َتع َلم َأ َّن اهلل َله م ْل ُك السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو َما َلک ُْم ِم ْن
ٔ
َّ َ َ
ُ ُ
ْ ْ ْ
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د ِ
ون اهلل ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال ن َِص ٍری﴾ 1گفته است:
ُ
والو ّيل معناه فعیل ،من قول القائل :ولیت أمر فالن :إذا رصت ق ّیام به ،فأنا إلیه،
ويل عهد اْلسلمنی ،یعني به :القائم بام عهد
فهو ول ّیه وق ّیمه .ومن ذلك قیل :فالن ّ
أنرص َك ،فأنا
إلیه من أمر اْلسلمنی .وأ ّما النصری فإنّه فعیل من قولك :نرصتك ُ ُ
واْلقوي.
نارصك ونصریك ،وهو اْلؤ ّید
ّ
ِ
رسپرستی
(ولی) بر وزن فعیل ،مهچون آنکه گفته شود( :ولیت أمر فالن) یعنی:
آن را به عهده گرفتم .پس من رسپرست آنم( ،فهو ول ّیه وق ّیمه) او رسپرست آن
میشود (ولی عهد مسلمنی) چرا که مقصود آن
است .از مهنی باب است که گفته 
است که وی امور مسلمنی را به دست گرفته است .اما واژ ٔه (نصری) بر وزن فعیل
أنرص َك ،فأنا نارصك ونصریك) پس این شخص
مهچون آنکه گفته شود( :نرصتك ُ ُ
تأیید کننده و تقویت کننده است.

2

در انتها باید گفت که اگر متام آنچه گفتیم را به د ّقت مدّ نظر قرار دهیم،
میتوانیم به طور قطع و یقنی بگوییم که واژ ٔه ولی یک معنا بیشرت ندارد و آن

رسپرست و متصدّ ی و مالک امر چیزی یا کسی بودن است و متامی معانی دیگری
که برای این واژه ذکر کردهاند یا از مصادیق ک ّلی این معنا هستند و یا جزو لوازم و
ِ
ِ
بزرگ لغت،
معانی موجود در فرهنگهای کوچک و
مستلزمات آنند .پس متا ِم
مهچون :نارص ،نصری ،حبیب ،حمبوب ،معتِق ،معتَق ،ابن العم ،صدیق ،خلیل ،صهر،
وارث ،حلیف ،جار و ...که در کتاهبای تفسری و فقه و کالم و غریه نیز منعکس
میتوان به یکی از این دو مبنا تفسری نمود.
گردیده است را 

1ـ بقره (م) .117/2
 .2تفسری .481/1
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