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 )44 -29صفحات (بحث واليت عربي در  بررسي وجوه تشابه ترمذي و ابن

  عربى در بحث واليت وجوه تشابه ترمذی و ابنبررسى 

باهنرمينا 
*

  

یمحمودابوالفضل 
**

  

  چكيده

عامـل اصـلى  ديشا. مباحث عرفان نظری، بحث واليت است نيتر يكى از مهم

 ،پرداختن به اين بحث معرفتى در عرفـان اسـالمى، ريشـه در متـون اسـالمى

دارد و همين امـر موجبـات تفاسـير متعـددی را در ديـدگاه  ،كريمويژه قرآن  به

تفاسير عرفانى نقـش چشـمگيری در  ،در اين ميان. مفسران فراهم آورده است

متنـوع در ايـن زمينـه  یهـا بحث كـردن طرحمو اين واژه تحول معنا و مفهوم 

رن ايرانى قـ ىبه نظر ترمذی، صوف توان ىم ها دگاهياز جمله اين د. داشته است

گذار مكتب عرفان نظری در قـرن هفـتم اشـاره  عربى، پايه و ديدگاه ابن ،پنجم

 مهمـىاهميت اين بحث در آن است كه مشـابهات اعتقـادی و گفتـاری  .كرد

پـذيری ثيرأت تـوان ىكـه نمـ یا ميان اين دو صوفى بنام وجـود دارد، بـه گونـه

 هينظر كردن طرحم .كردهای ترمذی ناديده گرفت يا انكار  عربى را از ديدگاه ابن

ولـى  یها ىژگيضرورت نياز به ولى و واليت، مفهوم تفاضل واليت بر نبوت، و

خره مفهوم و مصداق ختم نبوت و ختم واليت از مباحث كليـدی و باأل ،اّهللاٰ  حق

در بررسى اين مباحـث  ىبحث واليت است كه به دليل اهميت خاص آنها، سع

هم به ميزان و  ويمم نظر اين دو را جويا شتا هداريم عربى  از نظر ترمذی و ابن

  .كنيممشابهات اعتقادی ايشان اشاره 

عربى، ولـى، تفاضـل واليـت بـر نبـوت، خـتم  واليت، ترمذی، ابن :ها كليدواژه

  .واليت

                                                 
 استاديار ،تصوف و عرفان اسالمى مدرس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا گروه معارف، *

 عضو هيات علمى واحد علوم و تحقيقات تهران، استاديار،گروه اديان و عرفان **



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا ماره فدھمسال : ژپو ماره ایپپی ،  ز( ۶۵اول،   )١٣٩۴پا

30 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

 مقدمه

جمله كسانى كه بـرای اولـين بـار  از .است» واليت«يكى از مباحث مهم در عرفان نظری بحث 

ذهبى، ( یالترمذابوعبداّهللاٰ محمد بن على بن الحسن بن بشر . مفصل به آن پرداخته ترمذی است

؛ اصـفهانى، 253: 1380انصاری،  .:نك( ان مشايخ خراسان استاز بزرگان و مهين) 2/645: 1334

ی هـا حوزههای متعددی در  گرچه ترمذی صاحب ديدگاه). 215: 1384؛ هجويری، 1/233: 1387

وی در باب واليت و ختم  سخنانآنچه او را بيش از هر چيز معروف كرده،  امامتنوع علمى است، 

  .واليت است

» واليـت«و  شناسـى عربى و ترمذی، بحث انسان وجوه مشابهت ابن نيتر عمدهشايد يكى از 

. هايى كرد شروع به طرح پرسش 1به داليلى كه كامًال معلوم نيست سيرة االولياءترمذی در . باشد

های او پاسخ داد و با  عربى گذشت تنها كسى كه به پرسش زمانى كه بين ترمذی و ابن فاصلهدر 

عربـى بـه دو  ابن. عربـى نبـود داد كسى جز ابن  كرد و به آن اهميت اين كار بحث واليت را زنده 

نخسـت بـه صـورت يـك رسـاله تحـت عنـوان . پرسش ترمذی پرداخـت 157شكل به بررسى 

و سـپس در بـاب هفتـاد و سـوم از كتـاب  »الجواب المستقيم عما سأل عنه الترمـذی الحكـيم«

مسئله اصلى در اينجا اسـت كـه . داختهای وی و پاسخ به آنها پر خود به تشريح پرسش فتوحات

از آن  موافق بـوده و» واليت«يى و تا چه اندازه با ديدگاه ترمذی در باب ها نهيزمعربى در چه  ابن

  .پذيرفته است ريتأث

جانبه از زمان ترمذی آغاز  در كالم صوفيه به صورت كامل و همه »واليت«شدن بحث  مطرح

فصيل به ابعـاد مختلـف ايـن ت خود، به علم االوليای، و االولياءسيرة ، ختم االولياءاو در كتاب . شد

مباحثى كه ترمذی در اين زمينه به آن . بحث پرداخت و مطالب مختلفى را در اين زمينه بيان كرد

ی اوليا و عالمات ظاهری اوليا، بحـث ها ىژگيوبيان انواع اوليا، : ند ازا اجمال عبارت به اشاره كرده

نـوع بيـان و جسـارتى كـه . ختم واليت، بيان عقد واليت و عقد نبوت و مراتب و درجات واليت

ترمذی در اين مباحث از خود نشان داد باعث شد صوفيان پس از او به سمت شرح چنين مباحثى 

واليـت و  مقولـهل كامـل از كشيده شوند، اّما تنها كسى كه در تاريخ تصوف توفيق شرح و تفصي

  2.عربى نبود ختم واليت را پيدا كرد كسى جز ابن

نگاشته، به دسـت  »واليت« نهيزمهايى كه در  بديهى است كه آثار ترمذی و مخصوصًا كتاب

های ترمذی پاسخ داده و بارها  عربى با حوصله و دقت فراوان به پرسش ابن. عربى رسيده است ابن
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عربـى افـراد  از آنجايى كه در خصوص بحث واليت از ديدگاه ابن. ه استاز وی به نيكى ياد كرد

موارد مشابهت گفتارها و اعتقـادات  نيتر مهمدر اين بخش فقط به برخى از  اند گفتهزيادی سخن 

  .شود عربى و ترمذی در خصوص واليت اشاره مى ابن

  وجه اول؛ ضرورت نياز به ولى و واليت در هر زمان

مطرح كرد اين است كه دليل و ضرورت نياز به  توان ىم »واليت«ر خصوص اولين پرسشى كه د

ترمـذی . پاسـخ نمانـده اسـت ديد هر دو انديشمند بى هيزاواين پرسش از . چيست 3ولى و واليت

 كنـد ىم، منازل متعدد را طى شود ىمفردی است كه از ميان مردم برانگيخته  »ولى«معتقد است 

مـن چيـزی را «: د در پاسخ به اعتراض مالئكه به آنهـا گفتـه بـودكه خداون رسد ىمو به مقامى 

از آنجايى كه ممكن است كسى بپرسد اگـر منظورتـان از ). 30: بقره(» ديدان ىنمدانم كه شما  مى

و به اين ترتيب اين آيه  اند بودهاين مقام، مقام عصمت باشد پس پيامبران هم قبل از اين معصوم 

كه چنين چيزی فقط اختصـاص بـه  دهد ىمشامل حال آنان نيز شود، ترمذی خود ادامه  تواند ىم

، در حالى كه ولـى از گنـاه اند معصومهای كامل، از صنف اولياءاّهللاٰ دارد نه انبيا، چراكه انبيا  انسان

پس . گرو تالش مستمر او و البته عنايت الهى است درمصون نيست و رسيدن به مقام مصونيت، 

  ).92: 1992ترمذی، .: نك(در روز قيامت حجتى بر مالئكه باشد  تواند ىمن وسيله ولى به اي

گنـاه  گردونـهثابت كند انسان قادر است با جديت و تالش، خود را از  خواهد ىمگويا ترمذی 

ايـن انسـان . دست يابد »واليت« مرتبهخارج سازد و به مقام عصمت برساند و در اين صورت به 

به نجـات و  تواند ىنمقام عصمت واليى، هنوز درگير و دار لغزش است و همچنان با رسيدن به م

اينكـه بـا قـدم  تا .بنابراين، در حالتى از خوف و رجا قرار دارد. رهايى كامل خود يقين داشته باشد

در اين صورت ايـن انسـان . صدق، مراتب و مقامات متعدد را طى كند و به مقام انفراد دست يابد

و آنـان را بـه سـوی خـود  كند ىمكالم او مردم را ادب  لهيوسخداوند به . خواهد بود» اسيد اولي«

  ).93: همان.: نك( شوند ىماو حق و باطل از هم جدا  واسطهو به  دكن ىمهدايت 

كه به زعم او زمان خـودش بـوده (ها  عالوه بر اين، ترمذی معتقد است حتى در بدترين زمان

بـه . وجود دارد، چراكه اين مقام به هيچ وجه به زمان بستگى نـداردنيز واليت و صديقيت !) است

اين لحاظ ولى و صديق، حجت خدا بر خلق خدا و ياور مردم و امان آنها است، زيرا آنـان خلـق را 

پس شايسـته اسـت ايـن افـراد در وقـت نيـاز، وجـود داشـته باشـند، . كنند ىمبه بصيرت دعوت 

باطل مبعوث كرد، تا بـه ايـن  سلطهبصری و  ر زمان فترت، بىگونه كه خداوند رسوالن را د همان



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا ماره فدھمسال : ژپو ماره ایپپی ،  ز( ۶۵اول،   )١٣٩۴پا

32 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

كـه در آخرالزمـان  كننـد ىمـپس چگونه مردم تعجـب . وسيله حق نيرو گيرد و باطل از بين برود

گونه به نيـاز مـردم پاسـخ  كسى وجود داشته باشد، كه اين فرد معادل همان رسوالن باشد، و اين

: همان( 4داند ىم »حجت«) ع(على  نيرالمؤمنيامدهد؟ ترمذی لقب اين فرد را بر اساس حديثى از 

119.(  

كه خداوند خود  داند ىمعربى نيز به عدم انقطاع واليت اقرار كرده و دليل اين امر را چنين  ابن

بـه  »اّهللاٰ ولى الذين آمنوا«ناميده است كه را به اسم نبى و رسول نناميده، اما خود را به اسم ولى 

و ظـاهر  ابـدي ىمهمين دليل اين اسم همواره در دنيـا و آخـرت در بنـدگانش جريـان و سـريان 

و نمانـده  مانـد ىنمـهستند كه جهان هرگز از وجودشان خالى   اّهللاٰ  مظاهر اين اسم، اولياء. دشو ىم

  ).240 :1381جندی، .: ؛ و نيز نك62: 1375عربى،  ابن(است 

 فتوحـاتةاللهى در آخرالزمان بهره برده و در فيخلعربى از احاديث شيعه در باب  همچنين، ابن

 .:نـك(كه مظهر عدل و داد است  كند ىمبه اين قضيه اشاره كرده كه در آخرالزمان فردی ظهور 

  ).366، باب 1عربى، بى تا ج ابن

  وجه دوم؛ مفهوم تفاضل واليت بر نبوت

آيا اين اتهام صـحيح اسـت؟ . ندا تفاضل واليت بر نبوت دهيعقعربى و ترمذی هر دو متهم به  ابن

بودن مقام نبوت تر نييپادر پاسخ به اين پرسش بايد گفت اگر منظور از تفاضل و برتری به معنای 

ه فهميـد كـ توان ىمبا بررسى سخنان اين دو انديشمند، . نسبت به واليت باشد، پاسخ منفى است

يـا حـداقل  اند داشـتههر دو مرادشان از اين مطلب چيزی ورای اتهامى است كه مخالفان در نظر 

  5.اند بودهصراحت به اين قضيه به صورت نامعقول آن معتقد  مخالف سخنان افرادی است كه به

و  سـازد ىمـوضوح خود را از اين اتهـام مبـرا  به ختم االولياو  سيرة االولياترمذی در دو جای 

ولى در مقـام خـتم واليـت تـازه در  نيتر ىعالرغم باالبودن مقام واليت،  كند كه على عتراف مىا

و  پـردازد ىمـی او هـا ىژگـيووی ابتدا به توصيف جايگاه ولى و . رديگ ىممرتبه و طبقه انبيا قرار 

، اّما گويا برای پرهيز از ايجاد شبهه در اذهان بـه برد ىمملك فردانيت باال  مرتبهجايگاه ولى را تا 

كه گويى نزديك است به  كند ىمو صعود  رود ىمقدر باال  كه ولى آن كند ىماين مطلب نيز اشاره 

: 2005ی، ترمـذ .:نـك( احتياط خاص ترمذی در گفتار او كـامًال مشـهود اسـت. مرتبه انبيا برسد

188.(  
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همچنـان  »يكاد يلحقهـم«باال تصور كرده اما با ذكر عبارت ترمذی گرچه مقام اوليا را بسيار 

واالبودن مقام واليـت  نهيزمهمو، هنگامى كه به ذكر احاديثى در . كند ىمجانب احتياط را رعايت 

 .:نك( دكن ىمخوبى به ايجاد اين شبهه پى برده، صريحًا تفاضل ولى بر نبى را انكار  اشاره دارد، به

آيـا در « ديـگو ىمدر پاسخ به پرسش شاگرد واقعى يا فرضى خود كه سپس ). 83: 1992ی، ترمذ

پاسـخ » يست؟ن) يعنى اوليا(هايى كه فروتر از انبيا هستند  اين احاديث چيزی داّل بر برتری انسان

يكون ذلك، ليس الحد أن يفضل على االنبياء احدًا  ان اّهللاٰ معاذ «: دهد ىمگونه  صريح خود را اين

  ).84: همان(» ملفضل نبوتهم و محله

و با وجود اتهام وارده بر خـود  داند ىنمگرچه ترمذی بيش از اين نيازی به شرح و بسط قضيه 

بودن قضيه، يا داليل ديگری كه چندان آشكار نيسـت،  كننده يا بديهى به دليل نداشتن پاسخ قانع

اين اتهـام منسـوب  عربى، هم بيش از ترمذی به ، اما ابندبين ىنمضرورتى به توضيح در اين باره 

هـر دو  دهيـعقبا اين حال، . و هم فراتر از ترمذی به شرح و تفصيل اين مدعا پرداخته است 6شده

  .در يك راستا و يك جهت قرار دارد

عربى واليت را به طور مطلق بر نبوت ترجيح نداده، همچنين به برتری و تفاضل غيرنبـى  ابن

ی بسيار عظيم و واال دارد با اين ا مرتبهاو گرچه واليت بر نبوت نبى قائل نشده است، بلكه از نظر 

حال متصل به نبوت و الحق و آخذ از نبوت است، اما اگر به مقام نبوت و واليت و رسالت در نبى 

بنگريم، مقام واليت نبى بر مقام نبوتش برتری دارد و اكمل و اتـم از آن دو مقـام ديگـر، يعنـى 

الربـى دارد و يـك  ر اين مدعا آن است كه نبى يك جنبه يلـىدليل وی ب. نبوت و رسالت او است

بنـابراين، بـا زوال . الخلقى او رسالت اسـت الربى او واليت و جنبه يلى الخلقى، جنبه يلى جنبه يلى

حقانى همچنـان پابرجـا اسـت  جنبهاما واليت به واسطه . رسد ىمزمان تكليف، رسالتش به پايان 

  ).32-30: 1986محمود الغراب، .: نك(

  :ديگو ىمسيد حيدر آملى در شرح و دفاع از اين شبهه چنين 

تـر از رسـالت اسـت،  تر از نبوت، و نبـوت بـزرگ واليت بزرگ اند گفتهو آنان كه 

مقصودشان از اين سخن مقام و مرتبتى است كه بـرای رسـول نسـبت بـه بشـر 

از  تـر تر از نبـى و يـا نبـى بـزرگ عادی حاصل است، نه آنكه شخص ولى بزرگ

در يـك ) واليت و نبـوت و رسـالت(رسول باشد، بلكه از حيث اعتبار اين سه امر 

جامع هر سه مقام است، مانند انبيای عظام از قبيل ابراهيم و . شخص واحد است

السـالم، كـه واليـت وی در  موسى و عيسى و محمـد و ديگـر پيـامبران علـيهم
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ق، و همچنـين نبـوت او تر از نبوت او است اما نه به طـور مطلـ شخص او بزرگ

زيرا هيچ يـك از آنـان بـه . تر از رسالت وی است آن هم نه به طور مطلق بزرگ

شده باشد، و به  نائلبرسد، مگر آنكه قبًال به مقام واليت  توانسته ىنممقام نبوت 

. برسد مگر آنكه قبًال بـه مقـام نبـوت رسـيده باشـد توانسته ىنممقام رسالت نيز 

ضمنى آن اين است كه او مستحق نبوت نبوده، مگر آنكـه تقدير سخن و معنای 

قبًال ولى شده باشد و به همين ترتيب مستحق رسالت نيز نبوده مگر آنكـه قـبًال 

ی، ولى است، بدون عكـس و هـر رسـول نبـى ا بنابراين، هر نبى. نبى شده باشد

رسـول گـردد و  توانـد ىنماست بدون عكس، زيرا شخص بدون اينكه نبى باشد، 

 تـوان ىمـلذا در اين صورت است كه . نبى گردد تواند ىنمون اينكه ولى باشد، بد

زيرا جهت واليت در شـخص نبـى . است) در نبى(تر از نبوت  واليت بزرگ: گفت

بـه همـين . سابق و مقدم بر جهت نبوت او است و بلكه حتى علت نبوت او است

است، زيرا جهت نبوت در ) در شخص رسول(تر از رسالت  ترتيب، نبوت هم بزرگ

شخص رسول سابق و مقدم بر جهت رسالت او است و علت رسالت او بـه شـمار 

  ).149: 1375آملى، ( رود ىم

  های ولى حق اّهللاٰ  وجه سوم؛ ويژگى

ّهللاٰ اوليای حق ا-1: كند ىمخود، اوليا را به دو دسته تقسيم  سيرة االوليایترمذی در ابتدای كتاب 

سـپس در ويژگـى . اولياءاّهللاٰ و البته گاه هردو گروه را به عنوان كلى اولياءاّهللاٰ معرفى مـى كنـد-2

، از جمله اينكه او كسى است كه از مستى خود به هوش آمده، كند ىماّهللاٰ اوصافى را بيان  ولى حق

 توبـهی او در وفـادار نشـانه(رو به جانب حق كرده است و توبه نموده، در اين توبه وفـادار مانـده 

، فرايض را به جـا آورده، حفـظ حـدود االهـى )گانه است نصوح، حفظ و حراستش از جوارح هفت

.: نـك(، تا اينكـه نفسـش بـه آرامـش و سـكون برسـد دهد ىمقدر بر اين كار ادامه  و آن كند ىم

  ).2: 1992ترمذی، 

، در بسياری از كتاب ی ولى حقها ىژگيوهرچند  و و پـس از وی نيـز های صوفيان زمان ا اّهللاٰ

در آثاری كه از آن زمان، در اختيار ما است نيامـده و بـه نظـر  »اّهللاٰ  ولى حق«ذكر شده، اما عنوان 

كه برهان قلج نيز بـه ايـن قضـيه اشـاره كـرده  اين عنوان از ابداعات ترمذی است، چنان رسد ىم

  ).264و  265: 1381برهان قلج، .: نك(است 
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و خداونـد  شـود ىمـاّهللاٰ از رحمت االهى حاصل  واليت ولى حقهمچنين ترمذی معتقد است 

در حالى كه . العزة به محل قرب االهى ببرد شود در يك چشم بر هم زدن وی را از بيت متقبل مى

كه او را در يك آن از ُملكى  شود ىمو خداوند متقبل  شود ىماّهللاٰ از جود االهى حاصل  واليت ولى

 258 هيـآالملك صعود يابد؛ و ايـن همـان معنـای  نهايت به مالكبه ملك ديگر منتقل كند تا در 

  ).34و  35: 1992ترمذی، .: نك(بقره است  مباركه سوره

در ايـن  7.ويژگى ديگر اين است كه او حق ندارد بدون اذن، مقام معنوی خـود را تـرك كنـد

  ).33: همان.: نك( شود ىمخارج ) ی او استها تالشكه پاداش (صورت ولى از مقام عصمت 

عربى است؟ در پاسخ به اين پرسـش  در كالم ابن »اّهللاٰ  اهل«ترمذی همان » اّهللاٰ  ولى حق«آيا 

اولياءاّهللاٰ تصـور  مجموعهنيز زير اّهللاٰ را نخست اينكه ترمذی، اوليای حق: بايد به دو نكته توجه كرد

هـر دو گـروه را اّهللاٰ در مـواردی چنـد،  اّهللاٰ و ولـى بودن به تفاوت بين ولى حق كرده، با وجود قائل

نـامى  »اّهللاٰ  ولى حـق«عربى گرچه از عنوان  تحت عنوان اولياءاّهللاٰ ذكر كرده است؛ ديگر اينكه ابن

و واليـت خاصـه  شود ىممؤمنان  همهنبرده، اما اوًال قائل به دو نوع واليت عامه است كه شامل 

كه فرمـوده ) ص( امبريپكه مخصوص واصالن از ارباب سلوك است؛ و ثانيًا با توجه به حديثى از 

را  »اّهللاٰ  اهـل« لفـظ) 518: 91، معارف، بخش 1384عربى،  ابن( »اهل القرآن هم اهل اّهللاٰ «: است

از » اّهللاٰ  اهـل«های مشترك بـا  رسد به دليل ويژگى به نظر مى» اّهللاٰ  اهل«بسيار به كار برده و اين 

 تـر ميعظنوی بسيار تواناتر و عربى از لحاظ مقامات مع نزد ابن »اّهللاٰ  اهل«هرچند . يك رسته باشند

ترمـذی فقـط بـه جايگـاه و برخـى  ايـگو .در نظر ترمـذی »الحق اهل«تا  اند شدهدر نظر گرفته 

اش پرداخته، در ختم االولياءو  در سيرة االولياءو رسيدن فرد به اين مقام  »اهل حق«ی ها ىژگيو

  .عنايت داشته است »اّهللاٰ  اهل«ی وجود ها تيقابلو  ها يىتواناعربى به  حالى كه ابن

  : عربى در چند چيز خالصه شده است اّهللاٰ از نظر ابن ی اهلها ىژگيوبه طور كلى، 

، معـارف، بـاب 1384عربـى،  ابن.: نـك( اند دهيرسخود به اين مقام  مجاهدهبا همت و . 1

  ).230: هفتاد و سوم

، به مقام . 2 يسئلونك عن الروح، قل الروح مـن « هيآدر  »روح«در هنگام انقطاع الى اّهللاٰ

  ).همان( اند دهيرس) 85: اسراء(» امر ربى

 های عربى پس از پاسخ به پرسش چهل و هشتم از پرسش ابن. دارای علم ويژه هستند. 3

 ها خلقتمام  مانده ىباق »ند؟ا اخالق كدام نهيگنجخلق و خوهای «ترمذی، يعنى اينكه 

و علم سـيزده  داند ىنمت جز خداوند كسى آنها را كه معتقد اس داند ىمرا چهارده عدد 
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، نسبت داده است اند اّهللاٰ خلق از اين اخالق را به خداوند و اهل بهشت، كه همان اهل 

  ).288: همان(

اّهللاٰ اختصـاص داده و ايـن  وی همچنين فهم نوعى علم به غيب را، كه مختص انبيا است، به اهل

جز آنچه را به من وحى «: ديفرما ىمجا كه از زبان پيامبر احقاف، آن سوره 9 هيآمطلب را در تفسير 

، چراكه منزلت انبيا دندان ىنماّهللاٰ  آورده و معتقد است اين باب را جز اهل» كنم پيروی نمى شود ىم

، منزلـت مؤمنـان اسـت در آنچـه از انبيـا رنـديگ ىمدر آنچه از غيب به طريق ايمان از فرشتگان 

بدانچـه بـه  »روح«، ايمان دارنـد؛ و كند ىمبه ايشان القا  »روح«بنابراين، انبيا، بدانچه . رنديگ ىم

  ).402: همان(است  مؤمن، كند ىم،يعنى آن كس كه بدو القا شود ىموی القا 

القـدس  صـفات ملـك«عربى در پاسخ به اين پرسش كه  ابن. دارای مقام ويژه هستند. 4

، و اهـل بيـت  مالئكه، اهل: قدس دانسته استال سه دسته را شامل ملك» چيست؟ اّهللاٰ

  ).438: همان.: نك) (ع(

، به زعـم ابن توانايى خاص اهل. 5 قيـام و اسـتواری در مقـام  جـهينتعربـى، ثمـره و  اّهللاٰ

، فانى عبوديت اهل آنـان بـه سـبب همتشـان . شدن به او است شدن در حق و باقى اّهللاٰ

و  دشو ىم آنهاگوش و چشم و تمام قوای  كه خداوند اند شدهای  مستحق چنين توانايى

اّهللاٰ بيشـتر از  مندند، اما شمول اين توانـايى در اهـل گرچه اولياءاّهللاٰ از اين توانايى بهره

  ).391: همان.: نك(بقيه است 

  وجه چهارم؛ مفهوم و مصداق ختم نبوت و ختم واليت

عربـى نيـز از همـين  ابن رسـد ىمـكه به نظر  كند ىمديدگاه جالبى مطرح  »ختم«ترمذی درباره 

به پايان رسـيدن نبـوت بـا «فراتر از  »خاَتم«به زعم ترمذی، معنای . نگرش استقبال كرده است

  : ديگو ىموی در اين باره . است »)ص(محمد حضرت 

) ص(ای جماعت انبيا، اين است محمـد «: گويى خداوند به پيامبران خواهد گفت

يرو ضـعيف، بـا خـرج معاشـى ضـعيف و كه در آخر زمان آمد، به تن ضعيف، به ن

صدق در بندگى، فراوانى علـم : دينيب ىمعمری كوتاه، اما به چيزی رسيد كه شما 

های نيرومند،  ، در حالى كه شما با آن قوا و عمرهای دراز و بدن]به من[و معرفت 

پس، پرده از خاتم برداشته خواهد شد و كالم  »!ديا دهينرسبه آنچه او رسيده است 

حجت حق بر خلق خواهـد بـود، زيـرا آنچـه ) ص(نتها خواهد رسيد و محمد به ا

: اين است تدبير خداونـد تعـالى بـرای مـا در دنيـا. شود ىممختوم است، حراست 



ن ذی و ا شا  وه  ی و ث وال ر  ی  

         37 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

زايل و بحث و جدل در ميان  ها شك، خورد ىمراستى وقتى بر چيزی مهر ختم  به

  ).164: 1379راتكه، ( شود ىمآدميان ناپديد 

زند، همچنان كه اگر انسان بـه كتـاب يـا ظرفـى  خداوند بر قلب پيامبر مهری مىاو معتقد است  

مهری زد، احدی را جسارت آن نيست كه بر آن كتاب يا ظرف چيزی بكاهد يا بيفزايد و بـه ايـن 

  ).42: 1992ی، ترمذ .:نك(ترتيب پيامبر و تعاليم او از شر شيطان حراست شد 

آخـرين «يعنى  »النبيين خاتم« دنكن ىمشدت كسانى را كه تصور  سخنانش به ادامهترمذی در 

وی . داند ىمرا مذمت كرده و اين تصور را ناشى از جهل و ابلهى » پيامبری كه مبعوث شده است

، معتقـد »خداوند مرا خـاتم و فـاتح قـرار داد«با استناد به حديث معراج، كه در آن پيامبر فرمودند 

و اسالف در معنای خـاتم آن را بـه معنـای فـاعلى آن  اند شدهاست هر دو به صورت فاعلى بيان 

به اين دليل كه عمل خـتم بـه او ) ص(كه حضرت محمد  اند دانستهدانسته و معنای آن را چنين 

  ).همان.: نك(عطا شده، مهر پايان بر در نبوت نهاده است 

معتقـد اسـت » معنای خـاتم نبـوت چيسـت؟«همچنين، ترمذی در پاسخ به اين پرسش كه 

صـدق «را حجت خـود بـر مـردم قـرار داد و دليـل آن چيـزی جـز ) ص(خداوند حضرت محمد 

پيامبران در داشتن اين امتياز پيشى  همهنسبت به ) ص(به اين معنا كه پيامبر . نيست »عبوديتش

نبوت، بلكه  طهيحتنها در  مهم اينكه ترمذی معنای ختم را نه نكته). 30و  40: همان(گرفته است 

  .را نيز مطرح كرد »ختم واليت«واليت نيز توسعه داد و به اين ترتيب بحث پرجنجال  رهيدادر 

 غبطـهتنها اوليا، بلكه انبيا نيز بـه آنهـا  كه نه كند ىمترمذی در توصيف اوليا به گروهى اشاره 

وی از آنهـا بـا . وااليى است كه اين گروه از اوليا از آن برخوردارند درجهدليل  خورند و اين به مى

و » موضع نظره«، »ة الجنانحانير«، »منظر اهل السماء«، »امان اهل االرض«هايى چون  ويژگى

وی اين اوصاف را، كه به زيارت ائمـه شـيعه در ). 1/157: 1249همو، ( كند ىمياد » معدن سره«

. خاتم اوليا ذكر كـرده اسـت دربارهماند،  و جايگاهش در بين امت شبيه مى) ع(توصيف اهل بيت 

چرا به وجود چنين فردی، يعنى سـيد «بداند  خواهد ىمترمذی در پاسخ به پرسش شاگرد خود كه 

معتقد است به ايـن دليـل او بـر » و خاتم اوليا، نياز است؟ و دليل نيازمندی ديگران به او چيست؟

رد كه ختم واليت بر او عطا شده است و او به سبب همين مهـر واليـت بـر آنهـا ديگران تقدم دا

از طرفـى، . اوليا نيز به خاتم اوليـا نيازمندنـد اند خاتمپس از اين منظر كه انبيا محتاج . برتری دارد

باشد و هر امتيازی كه در نبوت شامل حضرت ) ص(محمد حضرت  رهيسولى خاتم، بايد بر  رهيس

  ).109و  110: 1992همو، .: نك( واليت نيز بايد شامل حال خاتم اولياء شود درشد، ) ص(محمد 
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ترديـدی نيسـت كـه وی . اكنون بايد ديد ترمذی چه كسى را مصداق خاتم اوليا ناميده است

و اعتراف به اين قضـيه، در پايـان  داند ىماالوليا يا حداقل سيد اوليا، در زمان خودش  خود را خاتم

و  داند ىمچهل تنان از اوليا  كننده ، آنجا كه خود را كاملخورد ىمخودنوشتش به چشم  امهن زندگى

شدن اسماءاّهللاٰ در قلب او، و گشودن سّر اسما بر او تا  پس از آن گرفتن علم اولين و آخرين، مزين

  .االوليايى دارد ده روز، همه از عالئم اقرار وی به رسيدن مقام ختم

و ايـن  پـردازد ىمـبه توصـيف سـيد اوليـا  ختم االولياءو  سيرة االولياءهرچند وی در انتهای 

  .تر است ، بلكه به عقايد شيعه نزديككند ىنمتوصيفات چندان با خود او مطابقت 

 همـهبرتـری اعمـال ابـوبكر و عمـر، بـر اعمـال  دهيـعقگرچه وی در پايان اين دو كتاب بر 

رت مهدی به عنوان برپاكننده عدل و قسط در زمان مسلمانان تأكيد دارد، اما اعتقاد به ظهور حض

همچنـين، در ). 247: 2005همـو،  .:نـك( دكنـ ىمفترت را، كه همان آخرالزمان باشد، نيز مطرح 

: همـان .:نـك(بودن او اشاره كرده اسـت » االوليا خاتم«، و »حجت«، »قائم«جايى ديگر به لفظ 

251.(  

كه پس از رحلـت پيـامبر گرامـى اسـالم  كند ىمدر جای ديگری ترمذی به اين قضيه اشاره 

و هر  نديآ ىمآنها پابرجا است و اهل بيت پيامبرند  واسطهند و زمين به ا چهل نفر كه صديق) ص(

تا اينكه تعداد ايـن چهـل نفـر بـه پايـان  شود ىمگاه يكى از آنها از دنيا رفت ديگری جانشين او 

گزيند و او را به خاتمى  ی را برمىا هنگام خداوند ولى و در اين رسد ىمو زوال دنيا نيز فرا  رسد ىم

  ). 44و  45: 1992همو،  .:نك(اوليا است  همهگزيند و او حجت خدا بر  اوليا برمى

تر، از همين چهل تن معرفى كرد و در اينجا به فرد ديگـری اشـاره كـرد  ترمذی خود را پيش

خاتم اوليا است، اما پـس از ايـن گفتـار در  ، و اوكند ىمكه ذكر شد در آخرالزمان ظهور  كه، چنان

  : ديگر اشاره دارد نكته دوادامه به 

، گرچه از اهل بيت پيامبرنـد، نديآ ىمچهل نفری كه بعد از پيامبر يكى پس از ديگری . 1

فهـوالء «: اما اين اهل بيت، نسبى نيست، بلكه مراد از اهـل بيـت، اهـل ذكـر اسـت

بيته، و لست أعنى فى النسـب، إنمـا هـو أهـل بيـت االربعون فى كل وقت هم اهل 

 اوليـا اين از كدام هر و شد مبعوث خدا ذكر اقامه برای پيامبر چراكه ؛)45 :همان( »الذكر

 امان افراد اين )ص( اسالم پيامبر حديث اساس بر و نديآ ىم وظيفه همين اقامه برای نيز

 تغييـر را امامت هيقض در شيعه با ودخ دهيعق جهت گفتار اين با ترمذی بنابراين، .ندا امت
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 بـين منافاتى و شوند ىم ختم جا يك به عقيده دو اين مفهومى، لحاظ از هرچند ،دهد ىم

  .نيست دو اين

كـه بـرای خـاتم نبيـين  دانـد ىماالوليا را همان خصوصياتى  ترمذی خصوصيات خاتم .2

بـدء، ذكـر، علـم، مشـيت، االوليا همچون خاتم اوصيا در  از نظر او، خاتم. برشمرده بود

اول اسـت و مقـام او ... مقادير، لوح، ميثاق، محشر، خطاب، وفادة، شفاعت، زيـارت و 

  ).همان( برترين مقام نزد خدا است

خـود را دربـاره خـاتم اوليـا بيـان  دهيـعقآنكه نامى از كسى برده باشـد  به اين ترتيب، ترمذی بى

و معتقـد اسـت خـاتم اوليـا در  دانـد ىمـتنـان  حاصل آنكه ترمذی خود را يكى از چهل. كند مى

  . آخرالزمان ظهور خواهد كرد

عربى چه تعريفى از مفهوم ختم، خاتم و خاتم اوليا دارد و چه كسى را خاتم  اكنون بايد ديد ابن

فهميد كه او نيـز بـا ترمـذی، تـا حـدود زيـادی  توان ىمعربى  داند؟ با دقت در گفتار ابن اوليا مى

عربـى بـرای  هرچنـد ابن. پردازد ىمفكر است، جز اينكه به شرح و بسط بيشتری در اين زمينه  هم

زند اما اضطراب در كـالم او در خصـوص معرفـى  بندی خاصى مى تفهيم مطلب، دست به تقسيم

عربى معتقد است ختم، امری ضروری و بنا به  ابن. خورد بيش از ترمذی به چشم مى» خاتم اوليا«

ی خلق كرده كه چيزهايى كه در آن ا گونهی الهى است، چراكه خداوند، جهان را به مقتضای قضا

  ).2/50: 1410ى، عرب ابن.: نك(وجود دارند، دارای ابتدا و انتهايى هستند 

همچنـين، او خـاتم را بـه . او نيز همچون ترمذی، معتقد است هم انبيا خاتم دارند و هم اوليا

مذی به نقل از بزرگان و اسالف خويش باور داشته و ذكـر كـرده همان معنايى به كار برده كه تر

ختم نشـانه و : طبع و ختم چيست؟ گوييم: اگر گويى«: عربى در تعريف ختم گفته است ابن. است

هـر  دربـارهی عارفان، و طبع آن چيزی اسـت كـه بـدان، علـم حـق ها دلعالمت حق است بر 

و نيـز ). 545: ، معارف بـاب هفتـاد وسـوم1384همو، (» پيشى گرفته است »الهيين«مخلصى از 

، اما فقط يك نفـر از آنهـا نديآ ىممعتقد است گرچه از ميان اوليا، كسانى هستند كه پس از پيامبر 

  ).185: همان.: نك( است) ص(محمد و اين معنای خاتم واليت  ديآ ىمپديد ) ص(بر قلب محمد 

برده و از نظر او عالم، به وجـود خـاتم  را به كار» فص«عربى در تفصيل معنای ختم لفظ  ابن

و او در برابر عالم چون نگين انگشتری برای انگشـتر  گردد ىمجامعه است كامل  فاصله كلمهكه 

است و در واقع او محل نقش و عالمت آن نگين است و خاصيت اين نقش و عالمـت آن اسـت 

  ).176و  177: 1381ی، دجن .:نك( شود ىمنبوت مهر پايان زده  نهيبرگنجآن  واسطهكه به 
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عربى نيز، همچون ترمذی، معتقد بود نسبت اوليا به خاتم اوليا چون نسبت انبيا بـه خـاتم  ابن

ی از خورشيد نبـوت ا اشعهطور كه نبوت تمامى انبيا از آدم تا عيسى، همه  يعنى همان«انبيا است؛ 

او كـه جميـع علـوم و . اوليا استمحمد بودند، واليت تمامى اوليا نيز شعاعى از انوار واليت خاتم 

، خود مأخذ تمامى علـوم و دينما ىممرتبت اخذ  معارف خويش را از مشكات واليت حضرت ختمى

  ).35: 1386نجفى، (» باشد ىممعارف ساير اوليا 

برخـى معتقدنـد گفتـار . عربى چه كسى را خاتم اوليا معرفـى كـرده اسـت اكنون بايد ديد ابن

  ).472: 1383جهانگيری، .: نك(مشوش است عربى در اين زمينه  ابن

ذكر شد، نيز وجود داشـت، امـا  تر شيپكه  اين تشويش در گفتار ترمذی، چنان رسد ىمبه نظر 

و  دانند ىمترين اوليا  عربى هر دو با آنكه خود را يكى از اوليا يا حداقل يكى از بزرگ ترمذی و ابن

االمكـان بـا  خود به عنوان خاتم اوليا با ترديد و حتى، اما در معرفى كنند ىمصراحت بيان  اين را به

كـه  دانـد ىمـيى خـود را خشـتى ايـرؤعربى با بيان  اگر ابن. اند رفتهاحتياط به سراغ اين موضوع 

، باب 1، ج1384عربى،  ابن.: ؛ و نيز نك208: 1375عربى،  ابن: نك(كننده بنای واليت است  كامل

كننـده  او در رؤيای همسرش كامل. را از قبل بيان كرده است ايرؤترمذی نيز نظير اين ) 244: 43

شدت در انتظار پيوستن ترمـذی بـه  و به اند شدهچهل تن اوليايى است كه از گرداگرد جهان جمع 

بـه نجـات و رهـايى از  ها انسانشدن عدد چهل در اوليا هستند، تا به اين وسيله،  آنها برای كامل

  ).32: 2005ترمذی، .: نك( طريق هدايت اينان اميدوار شوند

معروفى را، كه در مكتب شيعه آن را بـه ظهـور حضـرت  8عربى، همچون ترمذی، حديث ابن

عربى،  ابن.: نك( داند ىمايشان را خاتم اوليا  رسد ىمو به نظر  كند ىم، ذكر دهند ىممهدی ارتباط 

  ).327و  328: 366، باب 3بى تا، ج

گونه به توصـيف حضـرت و  آن) عج(وزرای حضرت مهدی ، در معرفت 366عربى در باب  ابن

ای  سندهينواين نوشتارها از  كند ىمكه گاه انسان تصور  پردازد ىم شيها ىژگيوكيفيت ظهور او و 

 دانـد ىمـرا دارای واليت مطلقه ) ع(ی گاهى حضرت عيسى و .)همان.: نك(شيعى مذهب است 

  ).1/185: همان.: نك(

را بـه عنـوان خـاتم اوليـا بـه ) ع(كه ابن عربى ، حضرت عيسى سيد حيدر آملى معتقد است 

.: نـك(! صورت مطلق فرض كرده ، درحالى كه  خودش را خاتم اوليای مقيد در نظر گرفته اسـت

  ).395: 1347آملى، 
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خاتم واليت  نهيزمعربى نيز همچون ترمذی درصدد يافتن حقيقت امر در  نكته مهم اينكه ابن

يـافتن  هيقضـ رسد ىماو در اين زمينه و آرايى كه گاه متفاوت به نظر  است و به دليل حجم كتب

عربى تا حدود زيادی توجه محققان شيعه و سنى را به خـود جلـب  مصداق ختم واليت از نظر ابن

كـه در  انـد  های مختلفى عرضه كرده های خاص خود، ديدگاه كرده و هر كدام با توجه به برداشت

 ).، گفتار دهم بخش دوم و گفتار يازدهم1383جهانگيری، .: نك( اينجا مجال ذكر آنها نيست

  خاتمه

آن را بايـد در متـون دينـى،  شـهيرترين مباحث عرفان نظری است كه  بحث واليت يكى از مهم

بيـان شـده، » ولى«و » واليت«تفاسير عرفانى آياتى كه با موضوع . جو كردو ويژه قرآن، جست به

چنين مباحثى را باعث شد و از طرف ديگر وجود  كردن به سوی مطرح  برای حركت ها اولين جرقه

. عنـاوين متعـدد و متنـوع ايجـاد كـرد توسعهرا برای بسط و  نهيزمروايات پيامبر و امامان شيعه، 

سـخن » واليـت« دربـارهگرچه افرادی چون ذوالنون مصری و سـهل تسـتری قبـل از ترمـذی 

ربى، اولين كسى كه جـدی و كامـل بـه ايـن بحـث پرداخـت ع بنا به نظر صائب ابن اما، اند رانده

ی ترمذی شـاهدی بـر ايـن مـاجرا علم االوليا و سيرة االوليا، ختم االولياآثاری چون . ترمذی بود

ی ترمذی و مشـابهات ها شهياندگذار عرفان نظری، به  عربى، به عنوان پايه خاص ابن توجه .است

  .عربى است ترمذی بر عقايد ابن ريتأث ميزان انگريبسخنان وی،  دييتأگفتاری و 

  منابع  

  روزنه، چاپ اول: تهرانمحمدرضا جوزي، : ترجمه، النصوص نص). 1375(آملي، سيدحيدر.  
 ،جامع االسرار و منبع االنوار،به كوشش هانري كربن و عثمان يحيي).1347(آملي سيدحيدر.  
 محمد خواجوي، : ترجمه، 73، معارف باب فتوحات مكيه ترجمه). 1384(الدين  عربي، محيي ابن

  .موال: تهران
 انتشارات الزهراء: ، تهرانفصوص الحكم ).1375(الدين  عربي، محيي ابن  
 بيروت،دارصادر2و1الفتوحات المكيه،ج ).بي تا(ابن عربي،محيي الدين،.  
 ره ، ،فتوحات مكيه،به تحقيق عثمان يحيي و ابراهيم مذكور، قاه)1410(ابن عربي،محيي الدين

  .الهيئه المصريه للعامه الكتب
  دار الكتاب العربي: ، بيروتحلية االولياء و طبقات االصفياء). 1387(اصفهاني، ابونعيم.  
  نا بي: ، تهرانطبقات الصوفيه ).1380(انصاري، خواجه عبداهللا.  
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  بـه كوشـش  مرتع الصالحين و زاد السالكين). 1381(برهان قلج، ابومنصور عثمان بن محمد ،: 
  .ني نشر: نجيب مايل هروي، تهران

  ،روزنامـه : ، در»گـو بـا دكتـر پـازوكي    و واليت در گفت شهياند«). 28/6/1384( شهرامپازوكي 
  .3804، ش13، سهمشهري

  ،1نا، ج بي: جا ، بينوادر االصول معرفة اخبار الرسول). 1249(عبداهللا  بن محمدترمذي.  
  ،برانـد راتكـه،   : ، به اهتمـام مصنفات للحكيم الترمذيثالثة ). 1992 (عبداهللا  بن محمدترمذي

  .النشرات االسالمية: بيروت
  ،مكتبـة  : عبـدالرحيم سـايح، قـاهره   : ، تحقيـق االوليـاء  ختم ). 2005(عبداهللا  بن محمدترمذي

  .الثقافة الدينية
  الـدين آشـتياني، قـم    سيد جـالل : ، به اهتمامالحكم  شرح فصوص). 1381(جندي، مؤيدالدين :

  .ان كتاببوست
  انتشـارات  : ، تهـران عرفـان  برجسـته  چهرهعربي  الدين ابن محيي). 1383(جهانگيري، محسن

  .دانشگاه تهران
 نا بي: ، حيدرآباد، هندتذكرة الحفاظ). 1334(محمد بن احمد بن عثمان  ابوعبداهللاي، ذهب.  
  مجدالـدين  : جمه، ترمفهوم واليت در دوران آغازين اسالم). 1379(راتكه، براند؛ اوركين، جان

  .نشر مركز: كيواني، تهران
  4، شمعـارف عقلـي   نامه فصل: ، در»واليت هينظرحكيم ترمذي و «). 1385(سوري، محمد ،

  .104-85ص
  نا بي: ، تهرانتحفة االخيار). 1336) (مالطاهر(قمي، محمد طاهر بن محمد حسين.  
  اپ سومچ، اسوه: تهران كافي، اصول). 1375(كليني رازي، محمد بن يعقوب.  
  ،نا بي: ، تهرانالحيوة عين ). 1373( محمدباقرمجلسي.  
  نا بي: ، دمشقالقدس ة روح رسالشرح ). 1986(محمود الغراب، محمود.  
  كارشناسـي   نامـه  عربـي، پايـان   شـيعه از ديـدگاه ابـن    ائمـه واليـت و  ). 1386(نجفي، مجتبي

  قصرچميارشد،عرفان اسالمي آزاد دهاقان،استاد راهنما خليل بهرامي 
  مركـز نشـر   : اسماعيل سـعادت، تهـران  : ترجمه، تفسير عرفاني و زبان قرآني). 1373(نويا، پل

  .دانشگاهي
  محمـود عابـدي،   : ، تصـحيح المحجـوب  كشـف  ). 1384(بن عثمان  هجويري، ابوالحسن علي

  .سروش: تهران

 :پى نوشت ها
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زدن مدعيانى بود كه در زمان او ادعای واليت داشـتند،  از گفتار وی حدس زد محك توان ىميكى از داليلى كه  .١

برخـى  كـردن همچنـين، برخـى نيـز معتقدنـد شـايد هـدف از مطرح. در حالى كه هيچ بويى از آن نبرده بودند

  ).63: 1385سوری، (كوبيدن و از ميدان به در كردن حريف باشد  های پيچيده و مبهم،  پرسش

عارفان تـا . سقوط خالفت عباسى مطرح شد دورهبرخى معتقدند ده بحث واليت به صورت موضوعى، علمى، در  .٢

عباسـى مرجعيـت دينـى  فـهيخلدادنـد، زيـرا  خالفت عباسى ظاهرًا به بحث واليت، موضوعيت كامل نمى دوره

االمـر در ايـن  اولى مسئله كردن به همين دليل، مطرح. دانست االمر مى اّهللاٰ و اولى داشت و خود را جانشين رسول

  ).٤: ١٣٨٤پازوكى، (زمانى از جانب عرفا مدخليتى ندارد  برهه

رسـند  ای مى نهايت به نتيجه چنانچه هر دو در. گردد واليت، به تفاوت در تفسير از خود دين باز مى هينظرمرجع  .٣

در پاسخ بـه پرسـش ) ع(توان به حديثى كه امام صادق  در اين زمينه مى. اند كه امامان شيعه بر آن تأكيد داشته

در اين حديث، امام ابتدا به ضـرورت وجـود . دهد اشاره كرد زنديقى مبنى بر دليل وجود پيغمبران و رسوالن مى

عـالوه در هـر دوره و  بـه  «: فرمايد جوب هدايت انسان اشاره كرده، در پايان مىپيامبر مبنى بر لطف خداوند و و

اند، ثابت و محقـق شـده،  داليل و براهين و معجزاتى كه پيغمبران و رسوالن آورده لهيوسزمانى اين موضوع به 

روش عدالت او آنكه زمين تهى از حجتى نباشد كه همراهش نشانه و دليلى باشد كه داللت بر صدق گفتار و  تا

  ).٢/١٧: ١٣٧٥كلينى، ( »كند

به ميزان تأثيرگذاری افكار واليى شيعه بر تصوف و عقايد  توان ىم) ع(با ذكر اين عبارت ترمذی از حضرت على  .٤

  .خوبى پى برد صوفيان اهل سنت به

پيش از او در نـزد ربـاح  ذهن ترمذی نيست، دهييزابرتری اوليا از انبيا به هيچ روی  شهياند«پل نويا معتقد است  .٥

و حتى در نزد عامر بن عبد قـيس، كـه از او نـزد عثمـان .) م ٧٩٦./ق.ه ١٨٠متوفى در حدود (بن عمر القيسى 

در زمـان ترمـذی و خـراز ايـن . شـود ىمخليفه شكايت بردند، كه خود را برتر از ابراهيم دانسته است، نيز ديده 

  .)٢٠٢: ١٣٧٣نويا، (» شد ىمآن در مجالس صوفيان بحث  دربارهانديشه ديگر از امور مألوفى بود كه 

-٥٠: ١٣٧٣مجلسـى، .: نك(عربى اشاره كرد  به نظر محمدباقر مجلسى و ايراد وی بر ابن توان ىمدر اين زمينه  .٦

االوليا را بـه سـبب واليـتش بـر  عربى خاتم و نيز استاد وی محمد بن طاهر شيرازی نجفى معتقد است ابن) ٥٢

  ).164: 1336قمى، .: نك( عربى نيز پيش رفته است ی تا حد تكفير ابنو .م انبيا برتری داده استخات

اّهللاٰ و اوليـاءاّهللاٰ دارای مجـالس و مقامـاتى هسـتند كـه دائمـًا در حـال ترقـى در آن  از نظر ترمذی، اوليای حـق .٧

شـوند و دچـار تكبـر گردنـد، از آن  غره غرور نفس به مقامات معنوی خود واسطهند، اما اگر ناگهان به ا مجالس

، پس هر گونه حظ نفسى از اين مقامات باعث ترك مقام معنوی و بازمانـدن از ترقـى در كنند ىممجالس نزول 

  ).32و  33: 1992ترمذی، .: نك( دشو ىممقامات معنوی 

قـدر  باشـد، خداونـد آن را آناگر از عمر دنيا مگر يك روز بـاقى نمانـده : گونه گفته است عربى حديث را اين ابن .٨

و جدش حسن بن على بن ابى طالب است ) ص(اّهللاٰ  او از عترت رسول. كند تا آن خليفه واليت كند طوالنى مى

 .اين حديث در كتب حديثى شيعه با اندكى تغييرات ذكر شده است). ١٣٨٤/٣٢٧عربى،  ابن.: نك(


