نسبت میان آموزههای شیعی و تعالیم ابن عربی
در تعیین مصداق خاتم االولیاء (با محوریت دیدگاه
سید حیدر آملی و امام خمینی(س))
بهمن صادقی مزده

چکیده :یکی از مباحثی که در سلسله تعالیم عرفانی مطرح شده مسئلۀ ختم والیت
و «خاتم االولیاء» و نیز تعیین مصداق آن اس که در این راستا ،هم متهه شتیعه و
نیز عرفای شامخ تشیع بدان پرداختهاند و هم عرفایی همچون شیخ اکبر محییالتدین
ابن عربی ،حال در پی همین موضوع سعی شده رویکرد دو تن از بزرگان شیعه (سید
حیدر آملی و امام خمینی) با دیدگاه ابن عربی مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد مبنتی
براینکه هریک از دو طرف چه کسی را و به چه دلیل مصداق خاتم والی میدانند
و نیز در همین راستا روشن شود به چه میزان روح تفکر شیعی در تعتالیم ابتن عربتی
سریان دارد و از این طریق نقاط اشتراک و افتراق آن روشن گردد.
کلیدواژهها :والی  ،خاتم االولیاء ،ابن عربی ،سیدحیدر آملی ،امام خمینی.

مقدمه
در مباحث عرفان و تصوف ،موضوعی مطرح میشود تح

عنوان والیت

و «ختاتم االولیتاء» ،کته

عرفا بنابر مهاق عرفان به ابواب مختلف آن میپردازند و از این بتین عرفتای شتیعه نیتز بنتابر تعتالیم
شیعی و عرفانی آرای خود را مطرح کردهاند و البته از آنجا کته ایتن موضتوع بترای متهه

تشتیع
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بسیار با اهمی

اس

تعالیم شیعی ،هدای

همواره آنرا با دق

انسان تنها به ظاهر و ابالغ دستورات الهی توسط پیامبر ختم نمیشود و پس از

پیامبر امامیجانشین اوس
از اینجاس
اهمی

و حساسی

خاص مورد توجه قرار میدهتد چترا کته در

که جنبۀ باطنی پیامبر بوده و هدای

باطنی انسانها را نیز به عهده دارد و

که برای تشیع اعتقاد به خلیفتۀ الهتی ،امتام و اتاح

خاای برخوردار اس

و ختاتماالولیتاء از

مقتام والیت

چنانکه در تعالیم رسول خاتم و ائمه دین به وضوح تکرار شتده کته

اگر کسی امامِ زمان خود را نشناسد و بمیرد به مرگ دورۀ جاهلی

مترده است

(حرانتی  91 : 931؛

شیخ ادوق  911ج  11 :؛  912ج  1 :5؛ شیخ مفید .)5 : 1 9

اما در مقابل افرادی همچون ابن عربی هستند که به این موضوع پرداختهانتد و نظریتات خااتی
را در این زمینه مطرح کردهاند و در این راستا سعی شده تا دیتدگاه دو تتن از بزرگتان شتیعه (ستید
حیدر آملی و امام خمینی) با رویکرد وی مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و مشخص شتود کته آیتا
روح تفکر شیعی در آموزههای وی در این زمینه وجود دارد و آیتا تعتالیمش بتا دیتدگاههتای ستید
یا خیر ؟

حیدر و امام خمینی در هماهنگی اس

اما قبل از پرداختن به اال موضوع به معنای برخی ااطالحات میپردازیم.

معنا شناسی (ولی و والیت)
به معنی نزدیک شدن و دوس

ولیّ « :به فتح اول و کسرالم در لغ

و مددکار و متصرف برکستی

آمده اس » (گوهرین  931ج .)593 : 1
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

واليت« :والی

را از «ولیّ» به معنی قرب و نزدیکی گرفتهاند؛ لها حبیت را ولتیّ گوینتد ،زیترا

که به محِبَّش نزدیک اس
 )51 : 931و در واقع والی

و در ااطالح عبارت اس
آن جنبهای اس

از قرب و نزدیکی به خدای سبحان» (قیصری

که «ولی» از خداوند قبول فیض میکنتد (نستفی : 931

.)9 1

والیت و اقسام آن
والیت عامه و خاصه
والی

به عامه و خااه تقسیم میشود «و والی

آورده و عمل االح دارند و والی

عامه برای همۀ کسانی اس

خااه ،عبارت اس

که به خداونتد ایمتان

از «فنای فی اهلل» ذاتاً ،افتاً و فعتالً ،و ایتن

ااالح سوم 911/1/59
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تعالی ،پیش از مجاهده ،حاال میشود (محبوب) اما در والی
و مجاهده به دس

کسبی ،انجهاب ،به دنبال ریاضت

مقاله

والی

خود بر دو قسم اس

 :عطایی و کسبی ،در والی

عطایی ،جهب وکشش به ستوی ختدای

میآید (مح )» (قیصری )51 : 911

والیت مطلق و مقید
افات الهی اس
بعتد) اما حقیق

مطلق اس
والی

و به اعتبار استناد به انبیا و اولیا ،مقید متیشتود» (آشتتیانی  312 : 931بته

به مهاق تحقیق ،نظیر وجود اس

مجرد و مادی سریان دارد و به ااطالح مشکک اس

که در جمیع حقتایق از واجت

و ممکتن،

(آشتیانی .)313 : 931

جمع بندی بحث والیت
« .والی » باطن نبوت اس

(قیصری .) 11 : 931

 .5جنبۀ یلی الخلقی و ابالغ دستورات خداوند به انسانها همتان جنبتۀ نبتوی و ظتاهری است
جنبۀ یلی الحقی جنبۀ باطن و هدای

باطنی اس

و

(ر .ک :قیصری .) 13 : 931

 .9هر نبی و رسولی باید دارای دو وجه باشد یکی جنبۀ والیی و دیگری جنبۀ نبوی و اگتر ایتن
دو جنبه در یک نفر مورد مقایسه قرار گیرد جنبۀ والیی او از جنبۀ نبویاش باالتر اس اما اگر ایتن
دو جنبه بین دو نفر مورد مقایسه قرار گیرد که یکی نبی و دیگری ولتیّ باشتد شتخص نبتی مرتبت
باالتری خواهد داش

(ر .ک :قیصری .) 13 : 931

 .1نبوت و رسال  ،محدود به زمان و مکانند و لها منقطع میشوند ،اما «والی » محدود به زمان
و مکان نیس

(یثربی .)912: 931

« .2ولیّ» ،عالِم به شریع
و رسوالن تنها شریع

و حقیق

و ظاهر اس

و آگاه از ظاهر و باطن اس

در حالی که حوزۀ بعث انبیتا

(ر.ک :یثربی .)912: 931

 .1نبی و رسول ،علم و آگاهی خود را به واسطه مَلِک و سایر عوامل وحی از خداوند دریافت
میکند اما علم و آگاهی ولی مستتقیماً و بالمباشتره از بتاطن حقیقت
افاضه میگردد (ر.ک :یثربی .)912: 931

محمدیته ،یعنتی از ذات حتق
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«والی » را میتوان به مطلق و مقید هم تقسیم کرد ،بته عبتارت دیگتر «از آن جهت

کته اتفتی از
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 .3افضل اسمای الهی استم «التولی» است
موجودی که خود ،مظهر اسم الولی اس

و ایتن استم منشت هتر موجتودی است  ،بنتابراین آن

خود از همه موجودات افضلتتر است

(ر.ک :یثربتی 931

.)912:

 .3همچنانکه انبیا را خاتمی اس  ،اولیا را هم خاتمی است
بالمباشره و مستقیماً از حقیق
 .1ااح

محمدیه دریاف

«والی » ،مُشاهدِ قلم اعلی اس

 . 1آنچه برای پیغمبر معجزه اس
به «ولی» توان کرام

کته وی فیوضتات علتم حقیقت

را

میدارد (ر.ک :یثربی .)912: 931
(ابن عربی بیتا ج)539 :5

برای «ولی» ظاهر میشود (ابن عربی بتیتتا ج )931 :5و خداونتد

عطا میکند.

ختم و خاتمیت
دیدگاه ابن عربی
ابن عربی برای پرداختن به این موضوع آرای خود را در مورد سه نفر ارائه میدهد کته عبارتنتد از:
 .حضرت عیسی(ع)  .5حضرت مهدی(ع)  .9خودش ،هرچند در طی تعتالیمش اعتقتاد ختود را در
باب نُسَخِ کامل انسانی چنین مطرح میکند:
قصد داشتم ،آنچه را که گاهی به اورت واضح و زمانی دیگتر بته اتورت
پنهانی آشکار میکنم ،در این کتاب جای دهم ،بدین معنی که مرتبۀ نخس ِ
نستخۀ انستتانی  ،مقتتام انبیتتا و مرتبتۀ دوم آن ،مقتتام امتتام مهتتدی(ع) است کتته
منسوب به دختر پیامبر بزرگ اسالم حضترت محمتد(ص) است  ،همتان مقتام
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

خاکی ،اما خاتم اولیا کجا و طایفۀ اافیا کجا؛ زیرا نیاز انسان به شناخ هتر
دوی این مقامها و تشخیص آنها با یکدیگر مشکلترین و مهمترین تشابهات
اس

(ابن عربی .)11: 152

به هر روی دیدگاه وی را با توجه به آنچه در فوق گفته شد پی میگیریم تا به دنبال آن به ایتن
نتیجه برسیم که آیا تعالیم او با روح کلی تفکر شیعی موافق

دارد یا خیر؟

انواع ختم و مصادیق آنها (ختم والیت خاصه محمدی و ختم والیت عام)
به عقیده ابن عربی ختم ،دو ختم اس
هر زمان بلکه در عالم یکی اس

اول ختم والی

که خداوند به او والیت

محمدی ،که البته او تنها یکی است  ،نته در
محمتدی را ختتم متیکنتد ،بنتابراین در

ااالح سوم 911/1/59
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اولیای محمدیین بزرگتر از او نمیباشد ،و دوم خاتم والی

عام اس

کته خداونتد بته او والیت

عام را از آدم تا آخرین ولی ختم میکند و او عیسی(ع) اس و او ختم اولیاس .
و باز ابن عربی ادامه میدهد که ختم ،دو ختم اس  :ختمی که خداوند بدان والی را بته طتور
محمدیه را ختم میکند اما ختم والی به طور اطالق

اطالق ختم میکند و ختمی که بدان ،والی
تشریع و رسال

حائل شده اس

و در آخر زمان فرود آمتده ،وارث و ختاتم بتوده و پتس از او بته

نبوت مطلقاً ولی نخواهد بود  ، . . .اما ختم والیت

محمتدی ،ختاص متردی است

از عترب کته از

حیث تبار و کرم و بخشش ارجمندترینشان میباشد و او هم اکنون در زمان ما موجود اس

و بر او

در سال  212آگاهی یافته و شناختمش و نشتانه و عالمتتی را کته در او بتود و خداونتد از دیتدگان
بندگانش آن را پنهان داشته بود دیدم ،آن عالم

را برایم در شهر «فاس» آشتکار و معلتوم داشت

تا آن که خاتم الوالیه را از او مشاهده کردم او خاتم والی

مطلقته ،یعنتی والیت

خااته است

و

بسیاری مردمان او را نمیشناسند  . . .و همانگونه که خداوند نبتوت تشتریع را بته محمتد اتلی اهلل
علیه و [آله] وسلم ختم کرده اس

همین طور والیتی را که از وارثان محمتدی حصتول یافتته – نته

والیتی که از دیگر انبیا حاال گردیده – به ختم محمدی ختم کترده است  . . .و پتس از او هتی
ولیی بر قل

محمد الی اهلل علیه و [آله] پدید نمیآید و این معنی ختم والی

محمتدی متیباشتد

(ابن عربی  111ج .) 1 : 5

نسبت خاتمیت عیسی(ع) با خاتم والیت محمدی
ابن عربی در اینجا به چند نکته توجه کرده اس

که آنها عبارتند از . :خداوند والی

هر امتی جز به رسولی که تابع آن حضرت ،الی اهلل علیه و آلته ،است
خاتم والیه عامه (عیسی(ع) با خاتم والی
درباره خاتمی

محمدی و  .9جایگاه خاتمیت

عامته را در

ختتم نمتیکنتد؛  .5نستب
حضترت عیستی(ع) ،و او

عیسی(ع) عقیده دارد که وی خاتم دورۀ ملک اس  ،چون او آخرین رستولی است
( ع)

کتته ظتتاهر گشتتته و بتته اتتورت آدم در نشت ۀ ختتود آشتتکار گردیتتده ،و عیستتی هنگتتامی کتته در
آخرالزمان به زمین فرود آید ،بدو والی

کبری از آدم تا آخرین پیامبر اتورت متیگیترد ،و ایتن

 .در باب مالقات ابن عربی با خضر و امام ااح الوق
عیسی ر.ک :ابن عربی  : 152تنبیه .5

ر.ک :ابن عربی  : 111باب  52و در باب والیت

حضترت
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برای عیسی اس ؛ بنابراین او «ولی» به نبوت عامه در زمان این ام

است

کته بتین او و بتین نبتوت
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تشریف و بزرگداشتی اس

برای حضرت محمد(ص) ،چون خداوند والی

عامه را در هر امتی جتز

به رسولی که تابع آن حضرت باشد ختتم نمتیکنتد ،در ایتن اتورت او ختتم دورۀ ملتک و ختتم
والی

عامه اس ؛ بنابراین او از جمله ختمهای در عالم میباشد ،اما خاتم والی

خاص والی

میباشد ،پس در تح

محمد را ظاهر اس

الیاس و خضر و هر ولیّ خدا از ظاهر ام
این خاتم محمدی

تح

( ع)

محمدی که ختم

حکم ختمیتتش عیستی و ریتر عیستی از

داخل اس ؛ بنابراین عیسی اگر چه خود ختتم است

امتا

میباشد (ابن عربی بیتا ج.)2 1 :9

خاتمیت والیت ابن عربی
والی » را به خودش منصتوب متیکنتد و متا بترای تبیتین ایتن

اما ابن عربی جایگاهی از «خاتمی

موضوع باید به طرح رویکرد او در خصتوص تشتبیه پیتامبر ختاتم در متورد نبتوت ارجتاعی داشتته
باشیم ،مبنی بر اینکه ابن عربی میگوید« :پیامبر الی اهلل علیه و آله ،نبوت را بته دیتواری از خشت
تشبیه کرد که اتمام یافته مگر محل یک خش  ،و آن حضرت همان خش
نمیدید جز آنکه فرمود  :یک خش
را که برای رسول خدا تمثل یاف
دو خش

مشاهده میکند ،اما در دیوار ،محل دو خش

سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

رسوالن محل خش

را میبیند که ایتن

که خودش را در محل آن دو خش

منطبع بیند ،پتس

که دیوار با آن کمال پیدا میکنتد امتا ستببی کته موجت

دیدن خاتم االولیاء شد این اس
دریاف

 .و خاتم االولیاء را هم از این رؤیا چارهای نیس  ،لتها آنچته

از طال و نقرهاند ،پس ناگزیر اس

خاتم االولیاء دو خشتی اس

بود ،وی آن خشت

نقرهای اس

را

کته :او در ظتاهر تتابع شترع ختاتم رستوالن است
و آن بُعد ظاهری اس

و محل خش

از خداوند اس ؛ زیرا او کار را آنگونه که بر آن اس

دو خشت

و شترع ختاتم

طالیی همان بُعتد بتاطنی و

مشاهده متیکنتد؛ زیترا او از همتان

کانونی میگیرد که فرشتهای که وحی را به رسول میرساند از همان کانون میگیرد (ابن عربی 931
.)93 :

اما در ادامۀ این مطل

شارحین فصوص یعنی قیصری و خوارزمی مطلبی را در مورد همین گفتۀ

شیخ از خود او نقل میکنند مبنی براینکه شیخ میگوید« :در رؤیا دیتواری دیتدم از طتال و نقتره ،و
موضع دو خش
ختم والی

خالی بود ،من در آن دو موضع منطبع شدم و دیوار کامل شتد و تعبیتر کتردم کته

به من خواهد بود و بر مشایخ عصر رؤیا را عرضه کردم و رأی را بگفتم ،ایشتان نیتز بتر

وفق تعبیر من ت ویل کردند» و باز از شیخ نقل میکنند که میگوید « :رسول علیه السالم مرا و خاتم
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والی

 :این مرد – و به من اشاره کرد – به واسطۀ اشتراک در خاتمیت
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مطلقه را دید و با او گف
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به این ترتی

و سهیم با حضرت عیسی میداند

ابن عربی خود را از طریق این رؤیا خاتم والی

اما پیروان مکتبش سعی در توضیح و توجیه مسئله داشتهاند چنانکه خوارزمی چنین توضیح میدهد:
خاتم رسل ،والی

و شیخ مکی برای توضیح پیرامون این مسئله به چهار ختم اشاره میکند که سه تای آن مربتوط
محمدی اس

به والی

که در بین اولیای محمدی وجود دارد و چهارمی از ام

متعلق به حضرت عیسی(ع) میباشد ،و میگوید « :بدان ،که والی

او خارج است

محمدی سه نوع اس :

اول :آن اس

که جامع میان تصرف اوری و معنوی بوده و مقرون به خالف

باشد.

دوم  :آن اس

که جامع میان تصرف اوری و معنوی بوده و مقرون به خالف

نباشد.

سوم  :آن اس

که جامع میان تصرف اوری و معنوی نباشد».

سپس توضیح می دهد که والی
چهارم اس
اس

ریر محمدی کته عبتارت است

از والیت

و هر نوعی از این انواع خاتمی دارد ،و خاتم نتوع اول از والیت

میان تصرف اوری و معنوی ،و مقرون به خالف

ستایر انبیتا از نتوع
محمتدی کته جتامع

نیز هس  ،علی بن ابیطال

نقل میکند مبنی بر اینکه پیامبر به حضرت علی(ع) فرمودند« :انا خاتم األنبیاء و أنت
األولیاء» و به این ترتی شیخ مکی والی
اما نوع دوم خاتم از والی
بدون خالف

حضرت علی(ع) را «والی

اس

و حدیثی

یتا علتی ختاتم

کبیر» معرفی میکند.

محمدی بنا به عقیدۀ وی جامع میان تصرف اوری و معنوی است

و آن را خاص حضرت مهدی میداند که والی

اغیر خوانده میشود .و خاتم نتوع

سوم هم بنا به عقیدۀ وی خودِ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس
که جامع میان تصرف اوری و معنوی نیس
خالف

و

هم نمیباشد ،و به این ترتی

و او را خاتم ااغر متیخوانتد،

و تنها تصرف معنوی دارد و در عین حال مقترون بته

دیدگاه شیخ محی الدین را در خصوص اعتقتاد بته خاتمیت ِ

خود توجیه میکند ،مبنی براینکه وی ادعای خاتمی
و جمع بین تصرف اوری و مادی را نداشته اس

والی

از هر دو نوع فوق یعنی اغیر و کبیتر

(مکی  11 : 932پاسخ اشکال چهارم).

این بود رویکرد ابن عربی و شارحین مکتبش حتال در ادامته دیتدگاه ستید حیتدر آملتی متورد
بررسی قرار میگیرد.

نسبت ميان آموزههاي شيعي و تعاليم ابن عربي در تعيين مصداق خاتماالولياء (با محوريت ديدگاه سيدحيدر آملي و امام خميني(س))

«بدانکه مراد شیخ از والی

مقیدۀ شخصیۀ اوس » (خوارزمی .) 93 : 932
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دیدگاه سید حیدر آملی
سید حیدر آملی در تمهید سومِ کتاب نص النصوصِ خود به مسئله انبیا و امامان و اولیتا پرداختته و در
طی آن ،هم کالم شیخ اکبر را به تصویر کشیده و هم رویکرد خود را در شرح و نقتد دیتدگاه وی
هریک از نبوت و والی

ارائه نموده بهگونهای که معتقد اس

را به دوگونه متیتتوان اعتبتار نمتود

یکی به اعتبار اطالق و دیگر به اعتبار تقیید و یا به تعبیر دیگتر ،از جهت

عتام و ختاص بتودن و یتا

تشریعی و ریر تشریعی بودن و نیز به اعتبار ارثی و ریر ارثی بودن و در این راستا ادامه میدهتد کته
نبوت مطلقه تعلق به حقیق

پیتامبر استالم داشتته و نبتوت مقیتده اختصتاص بته مظتاهر مقیتد آن از

حضرت آدم تا عیسی تت علیهم السالم تت دارد ،و در متورد اول یعنتی نبتوت مطلقته از رستول اکترم
آوردهاند که ایشان فرموده اس « :کن

نبیاً و آدم بین الماء و الطتین» و در متورد دوم یعنتی نبتوت

مقیده فرمودهاند « :آدم و من دونه تح

لوائی».

را به دو قسم مطلقه و مقیده تقسیم نموده و توضیح میدهد :والی

سید حیدر والی
مخصوص به حقیق

کلیۀ حضرت ختمی مرتب

عیسی بن مریم اس

و از نظر ما (سید حیدر) علی بن ابیطال

مخصوص به حقیق

جزئیه اس

اس

مطلقه نیز

که مظهر آن از نظر شتیخ اکبتر ابتن عربتی،

از نظر ابن عربی خودِ اوست

( ع)

میباشد ،اما والی

مقیتده نیتز کته

و از نظرمتا (ستید حیتدر) حضترت

مهدی(ع) اس  ،و همانگونه که نبوتِ تمام انبیا ،جزیی از نبوتِ مطلقۀ محمدیه است  ،والیت
اولیا نیز جزئی از والی

مطلقهای اس

لحاظ اورت و معنی به حقیق
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

عبارتند از حضرت احدی
شریف اس

که مخصوص خاتم االولیاء اس و بازگشت

محمدیه و مظاهر علوی و سفلی منسوب به آن حقیق

تمتام

تمتام اینهتا از
است

کته

ذاتی و حضرت واحدی استمایی ،و گتواه بتر ایتن معنتی ایتن حتدیث

که فرمود «:خلق اهلل آدم علی اورته» و نیز سخن حق تعتالی کته فرمتود «:و علتم آدم

االسماء کلها».
و والی

مطلقه و مقیده برای هی کس جز آن کسی که مستحق و سزاوار خالف

میسر نخواهد شد و چنین کسی باید بالفعل و عمالً خلیفه باشد نه بالقوه ،حکمِ والی
قرار اس ؛ زیرا ولیِّ کامل خلیفۀ باطن اس

الهتی باشتد
نیتز از همتین

همانطور که نبی ،خلیفۀ ظتاهر و البتته بتاطن هتر دو بته

شمار میرود و این معنا از ماجرای حضرت آدم و داوود علیهم السالم و نیز حضرت ختمی مرتبت
و خلفای معنوی و نه اوری او یعنی حضرت علی(ع) و اوالد معصوم او دانسته و روشن میشود.
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«حقیق

محمدیه» میداند که ااالتاً واجد این کماالت اس

آن میشوند و تمامی انبیا و اولیا مظاهر نبوت و والی

و ریر او به حکم وراثت

از او واجتد

او هستند و هریک از نبوت و والیت

مقاله

حاال آنکه سید حیتدر آملتی رجتوع نبتوت مطلقته و مقیتده و والیت

مطلقته و مقیتده را بته
اول و

آخری دارد و بر این اساس سلسله انبیا و اولیا نیز اول و آخری دارد لها همان طور که نبتوت مقیتده
والی

اول و آخری دارد که به اتفاق اکثر مشایخ مخصوص به شیث بن آدم و امام مهدی(ع) اس  ،و سید
حیدر بر خالف ابن عربی معتقد اس
عیسی و والی

که والی

مطلقه مخصوص حضرت علی(ع) اس

مقیده مختص حضرت مهدی(ع) اس

نه حضرت
اذعتان

نه خودِ ابن عربی ،و در ادامته مطلت

میدارد که این سخن ابن عربی را به سه روش عقل و نقل و کشف میتوان رد کرد ،اما از نظر نقل
است ؛ زیترا

آنچه که بتواند ادعای ابن عربی را ثاب

کند وجود ندارد بلکه ادله خالف این مطلت

آنچه از نبی اکرم رسیده اس این اس

که  :حضرت عیسی(ع) هنگامی که از آسمان نزول میکند،

تابع حضرت مهدی(ع) بوده و به شریع

جدّ ایشان حکم میکند ،تابع نیز قطعاً از متبتوع متن حیتث

متبوع کوچکتر اس  ،چنانکه ابن عربی در «فص شیثی» گفتته است  ،ستر نتزول حضترت عیستی
هنگام ظهور حضرت مهدی(ع) از نظر الهیون این اس
اس

که کمتال والیت

حضترت عیستی موقتوف

به پیشگاه حضرت مهدی و استفاده از وجود آن حضرت ،همان طور که کمال نبوت حضرت

عیسی موقوف به ظهور شریع

حضرت محمد(ص) اس  ،و اگر ریر از این بود فعل خداوند حکتیم

با انزال عیسی کار عبثی بود در حالی که خداوند از کار عبث منزه اس  ،حضرت مهدی(ع) محتتاج
به عیسی نیس ؛ زیرا در جمیع امور وجه کامل دارد در حالی که عیسی(ع) در تکمیل والیت
یا چیزهایی که دخیل در آن اس
خاتمی

والی

اس

به حضرت مهدی(ع) احتیاج دارد؛ بنابراین اکمل متبتوع اولتی بته

تا ریر ،این ادله برای اثبات والی

حضرت مهدی(ع) بوده اس

به حضرت علی(ع) که افضل از حضرت مهدی(ع) اس  ،اما به یتک معنتی ختاتم والیت
کسی میگویند که افضل از او در ام
میباشند ،خاتم والی

ختود

تتا چته رستد
مقیتده بته

اسالمی نمیباشد اگر چته اواتیای محمتدیین افضتل از او

مطلقه را در بین ائمه به کسی اطالق مینمایند کته در بتین ائمته از او افضتل

نباشد مثل حضرت علی(ع) که به حس

باطنِ والی  ،افضل از دیگران اس

از ابتدای قاعده اول؛ ر.ک :منصوری الریجانی .) 1 - 15 : 931

(آملی  : 925تمهیتد ستوم

نسبت ميان آموزههاي شيعي و تعاليم ابن عربي در تعيين مصداق خاتماالولياء (با محوريت ديدگاه سيدحيدر آملي و امام خميني(س))
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از جمله ادلۀ نقلی دیگر قول پیامبر(ص) اس
ابیطال

که فرمود «خلق اهلل تعالی روحتی و روح علتی بتن

قبل اَن یخلق الخلق به الف الف عام» ،که داللت

پیامبر ،و حقیق
و آشکار اس

او حقیق

دارد بتر اینکته روح او روح پیتامبر ،نتور

پیامبر و از یک سنخ بوده و مابین این دو مغایرت حقیقی وجود نتدارد،

که نور و روح نبی اکرم که مواوف به ظاهر و باطن اس  ،باطن او والی

مطلقه و

ظاهر آن نبوت مطلقه اس و ظاهر اختصاص بته ختود آن حضترت دارد و بتاطن مختتص اتاح
والی

که نزدیکترین کسان به اوس

اس
و اخط

و او علی بن ابیطال (ع) اس .

خوارزمی در کتاب الجامع للحديث خود در فصل چهارده با اسناد طویل احیح گفتته

که وقتی علی(ع) در جنگ خیبر پتیش رستول اکترم ت اتلی اهلل علیته و آلته ت حاضتر شتد آن

اس

حضرت فرمود:
«لوال ان تقول فیک طائفة من امتی ما قال
بمأل اال اخهوا التراب من تح

النصاری فی المسیح ،لقل الیوم فیک مقاال ،التمتر

قدمیک و متن فضتل طهتورک یستشتفون بته ،و لکتن حستبک ان

تکون منی و ان منک ترثنی وارثک ،و انک منی بمنزلة هارون من موسی ،اال انه ال نبی بعدی ... ،و
انک اول من یرد علی الحوض و اول من یکسی معی ،و اول داخل فی الجنة من امتی ،و ان شیعتک
علی منابر من نور ،و ان الحق علی لسانک و فی قلبک و بین عینیک».
و عیسی(ع) کجا دارای چنین خصوایاتی بوده اس ؟ بنابراین چنین شخصی اولیتر به خاتمی
اس تا عیسی(ع) هر چند که عیسی(ع) پیامبر مکرمی بوده اس .
اما سید حیدر بزرگترین دلیل بر اح
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

خاتمی

این دعوی را کالم خود شیخ اکبر میداند که قائل به

عیسی اس ؛ زیرا او بعد از آنکه در کتاب فصوص الحکم گفته اس

« :خاتم والی

حسنهای از حسنات سید رسوالن و وارثی از وارثان حقیقی او و شتاهد ااتلی وی است
حقه را مستقیماً از او اخه کرده اس » ،در فتوحات نیز سخنانی گفته اس

که اراحتاً دالل

مطلقته
و معتارف
بر ایتن

معنی دارد و(این سخنان را سید حیدر ارجاع میدهد به آن جایی که شیخ اکبر دربارۀ «هباء» ستخن
میگوید) و در آخر فرمایشاتش میفرماید« :علی بن ابیطال

ستر و بتاطن تمتام انبیتا است » و ستید

حیدر این ستخن شتیخ محیتی التدین را برهتان قتاطعی بتر درستتی دعتوی ختود یعنتی اولتی بتودن
علیبنابیطال

برای خاتمی

والی

مطلقه نسب

به عیسی میداند؛ چرا که البته خاتمی

ابن عربی و شارحش داود قیصری متعلق به قرب اس
در والی

بیشتر اس .

به عقیتدۀ

و هرچه این قرب تام و تمامتتر باشتد قرابت
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فرمودند « :بعث اهلل علیاً مع کل نبی سراً و معی جهراً» و این سخن دلیل بتر اتح
زیرا معی
اس

او به طور سر و نهان با دیگر انبیا گواه بر والی

و از سوی دیگر همین حدیث گواه بر خاتمی

او برای والی

و هرکس بعد از این همه نقلیات از جان

آنتان بترای آن حضترت

و معی او بتا رستول اکترم در

خدا و رسول و مشایخ که دالل

دارد ،باز منکر آن سرور باشد در واقع عقل خویش را که شاهد اح

بر خاتمی او

این مدعاست انکتار کترده

اس .
و اما از لحاظ اثبات عقلی باید گف

که عقلِ احیح حکم میکند به اتح

مطلقه برای علی(ع) شایستهتر اس

ایتن مطلت

تا عیسی(ع)؛ زیرا بته لحتاظ عقتل و نقتل بته

مقام خاتمی

والی

ثبوت پیوس

که میان آن حضرت و رسول اکرم(ص) مناسب

اوری و معنوی وجود دارد که برای

خ اکبر ختود در اتدد اثبتات ایتن معنتی قائتل است
عیسی وجود ندارد ،خصوا ًا که شی ِ
علی(ع) و نبی اکرم(ص) در عالم ارواح از یک حقیق

کته

کته روح

بوده و روح علی(ع) نزدیکتتر از ارواح تمتام

انبیا و رسوالن به آن حضرت میباشد.
از طرف دیگر معلوم اس
و این حقیق
نبوت اس

مطلقه اختصاص به حقیق

که نبوت مطلقه و والی

را دو اعتبار اس  ،یکی اعتبار ظتاهر و دیگتری اعتبتار بتاطن ،اعتبتار اول مخصتوص
و اعتبار دوم خاص والی  ،و پیداس

نبوت مطلقه از آنِ خاتم انبیاس

که والی

بنابراین خاتم والی

مطلقه ،اختصاص به خاتم اولیا دارد و

به طور مطلق علی بتن ابیطالت (ع) است

مظهر باطن نبوت بوده و خاتم نبوتِ مطلقه ،نیز رسول اکرم(ص) اس
ظاهر نبوت مطلقه) و مبدأ کل و مرجع جمیع کائنات اس
این والی

محمدیته دارد

به موج

کته

که مظهتر ظتاهر (یعنتی مظهتر

و شیخِ اکبر کراراً حکم کرده اس

کته

ارث محمدی کته ارث معنتوی علتوم و معتارف است  ،بترای ختاتم والیت

حاال اس  ،و ارث اوری در این امر دخالتی ندارد هرچند که ارث اوری یعنی ملک و متال و
امثال اینها نیز به علی و اوالد او(ع) باز میگتردد؛ زیترا آن حضترت خطتاب بته امیرمؤمنتان فرمتوده
اس « :ان

وزیری فی حیاتی ،و خلیفتی من بعدی ،و وارث علمی ،و قاضی دینی».

و بزرگترین دلیل بر اح

این دعوی آن اس

یک از اولیا و کامالن و اقطاب ،خاتمی
نسب

که از زمان نبی اکرم(ص) تا کنون هرگز هتی

مطلقه را به عیستی

( ع)

نستب

نتدادهانتد و اگتر کستی هتم

داده باشد از لحاظ عقلی و نقلی و کشفی احیح نخواهد بتود و همتۀ بزرگتان ایتن نستب را

نسبت ميان آموزههاي شيعي و تعاليم ابن عربي در تعيين مصداق خاتماالولياء (با محوريت ديدگاه سيدحيدر آملي و امام خميني(س))

ازل اس

او و مظهریت

دعتوی ماست ؛

مقاله

و سید حیدر در راستای ادعای خویش از زبان حضترت ختمتی مرتبت

متیفرمایتد کته ایشتان
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برای علی(ع) و اوالد و شاگردان آن ها از جهت

علتم و عمتل و طریقت

و خرقته و کشتف و شتهود

شایسته و سزاوار میدانند؛ زیرا علوم و معارف اکثر اولیا و همچنتین خرقتۀ اتوری و معنتوی آنتان
اوالً منسوب به آن حضرت و پس از او منسوب به اوالد او از امتام دوم تتا امتام دوازده امتام مهتدی
منتظر(ع) اس

که امر والی به او ختم میشود.

و در قوس اعود نیز کار والی
او حضرت ختمی مرتب
امیرالمؤمنین در خاتمی

به آن حضرت باز میگردد و همچنان که نبوت مطلقه به جتد
مطلقه نیز به پدر او علی(ع) ختم خواهد شد؛ زیرا مقام

ختم میشود والی

مطلقته همچتون نبتی اکترم(ص) است

والیت

نبتوت مطلقته،

در خاتمیت

بنابراین همانطور که رسول اکرم(ص)خاتم نبوت مطلقه و عیسی خاتم نبوت مقیده اس  ،علی(ع) نیتز
خاتم والی

مطلقه و مهدی منتظر(ع) خاتم والی

مقیده اس

و باز همانطور که نبی مطلق از حیث

اطالق نبوت با تمام انبیا مقید از آدم گرفته تا عیسی(ع) به لحاظ حکمی نته عینتی معیت
دارد امیرالمؤمنین نیز که ولی مطلق اس

از جه

و همراهتی

حکمی و نه عینی با تمتام اولیتای مقیتد از شتیث

گرفته تا عیسی به استناد این حدیث شریف که میفرماید« :بعث اهلل علیتاً متع کتل نبتیّ ستراً و معتی
جهراً ».معی
و در نهای

داشته و همراه بوده اس
سید حیدر جه

میکند که کشف از دو جه
خواهد گرف

و  .5از جهت

(آملی  : 925تمهید سوم،قاعده دوم).

ابطال دیدگاه ابن عربی از جهت
قابل بررسی اس

کشتف بته ایتن موضتوع اشتاره

 .اینکه از جه عقل و نقل این کشف اتورت

شخصتی ایجتاد متی شتود و کشتف بته ختود فترد و اشتراقات او بتاز

می گردد و ما اگر کشف شیخ محیتی التدین را در هتر دو متورد بررستی کنتیم و از هتر دو جهت
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

بسنجیم رد اس

و نمیتواند درس

باشد؛ چرا کته اگتر کشتف شتیخ را بتا توجته بته نقتل و عقتل

بسنجیم کشف او چیزی اس که مطابق با این دو ندارد و اگتر بتا ختود شتخص بته لحتاظ اینکته
کشف او شخصی اس

بسنجیم میتوان به افراد بسیاری اشاره کرد که کشفشتان بستیار متفتاوت بتا

شیخ بوده و همگی اذعان دارند که این حضرت علی(ع) اس

که میتوانتد اتاح

والیت

مطلقته

باشد نه عیسی(ع) که البته سید حیدر در این راستا به افرادی چتون بایزیتد بستطامی ،جنیتد بغتدادی،
معروف کرخی و شیخ مؤیدالدین خجندی اولین شارح فصوص اشاره متیکنتد کته ایشتان از جملته
کسانی هستند که حضرت علی(ع) را ااح

والی

مطلقه میدانند و سید حیتدر در ایتن راستتا بته

کالم حضرت علی(ع) اشاره میکند که فرمودهاند « :کن

ولیاً و آدم بین الماء و الطین» و ستپس بته
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نبیاً و آدم بین الماء و الطین».

«کن

سید حیدر مسئله را پیرامون حضرت مهدی(ع) پی میگیرد.

اما پس از این مطل

اما سید حیدر سعی میکند ساح

والی

مقیده را برای حضترت مهتدی(ع) اثبتات کنتد و در ایتن

راستا به عقل و نقل و کشف تمسک میجوید ،چنانکه در باب حضرت علتی(ع) همتینگونته عمتل
کرد ،و پیش از شروع در این طرق سه گانه همان گفتۀ شیخ را که پیش از این در خصتوص دیتوار
و خش های طال و نقره بدان اشاره شد میآورد (که در اینجا جه

جلوگیری از تکرار دیگر بدان

اشاره نمیشود).
سپس میگوید حاال سخن آنکه ،شیخ در این دو گفتار به خویشتن بته عنتوان ختاتم والیت
مقیده محمدیه اشاره میکند چنانکه عیسی(ع) را خاتم والی

مطلقه میداند و ما همانگونه کته ایتن

دعوی را در حق عیسی(ع) ابطال کترده و آنرا بته علتی بتن ابیطالت (ع) اختصتاص دادیتم انشتاء اهلل
دعوی خاتمی

مقیده را با همین طریق ابطال خواهیم کترد ،امتا پتیش از بحتث بته نکتتهای

اشاره خواهیم کرد که تو را در تحقیق این مسئله کفای

متیکنتد و آن ایتن است

فصوص یعنی کمالالدین عبدالرزاق کاشانی شهادت داده اس
خاتمی

والی

مقیده میباشد (و سید حیدر جه

که حضرت مهدی(ع) اولتی از بترای

توضیح بیشتر مطل

از دیدگاه کاشانی عبتارتی

از شرح او را میآورد و میگوید) عبارت شارح کاشانی در این باب چنین است
سخن اشاره بدین نکته اس
آخر زمان میآید چنین اس

کته شتارح دوم

که خاتم اولیا قطعاً در حکم شرع تابع اس
و او در احکام شرعیه تتابع محمتد(ص) است

« :بتدان کته ایتن

چنانکته مهتدیای کته در
و جمیتع انبیتا و اولیتا در

معارف و علوم حقیقیه الهیه تابع او هستند و این با آنچه قبالً گفتیم تناقض ندارد؛ زیرا باطن او باطن
محمد(ص) اس

و به هم ین دلیل شیخ اکبتر محیتی التدین بتن عربتی فرمتوده است

«او حستنهای از

که اسم او اسم من است

و کنیتۀ او کنیتۀ

حسنات سید المرسلین اس » و آن حضرت فرموده اس
من اس

و مقام محمود از برای او محقق اس ».

و سید حیدر ادامه میدهد که تحقیق مطل

به حکم عقل و نقل و کشف بدین قرار اس :

نسبت ميان آموزههاي شيعي و تعاليم ابن عربي در تعيين مصداق خاتماالولياء (با محوريت ديدگاه سيدحيدر آملي و امام خميني(س))

تعیین مصداق خاتم والیت مقیده بنا بر دیدگاه سید حیدر آملی

والی

مقاله

فرمایش خود شیخ استناد میکند که میگوید  :خاتم اولیتا همچنتان است

کته ختاتم انبیتا فرمتود :
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که شارح فصوص در تفسیر این قسم

چنین میگوید (سید حیدر در ادامه مطل  ،سخنش را با

توضیح پیرامون شارح فصوص شروع میکند که وی در تفسیر «مُهر» خاتم اینگونه میگوید که) «...
وقتی مهر او از دنیا برداشته شود( ،زیرا نش ه عنصری دنیوی قابلی

حفظ دائمی ندارد) آنچته انستان

کامل از علوم و معارف کلیه و جزئیه و اخالق الهیه پنهان داشته ،باقی نخواهد ماند و با خراب شدن
دنیا ،یعنی خراب شدن نش ۀ دنیویه ،نشت ۀ روحانیته بته جانت

فطترت اول مفارقت

خواهتد کترد و

اجزای روحانی مخزون در آن به روحانیات موجتود در حضترت الهیته ،یعنتی بترز هتای علتوی و
مافوق آن خواهد پیوس  ،و اجزای دنیوی آن نیز تماماً به جسمانیات پیوسته و عمارت و آبادانی به
آخرت منتقل میگردد ،یعنی به عوالم روحانیه و نش ۀ ثانیه در قیام  ،و لها تمام آنچته در اتورت
در این نش ۀ انسانی ظاهر و آشکار گردیتده و دارای مقتام احاطته و جمتع در

الهیۀ اسماء بوده اس

این مرتبه از وجود میشود و با چنین وجودی اس
اس

که حق تعالی بر فرشتتگان ختود حجت

پس این نکته را به یاد دار که خداوند تو را بته وستیلۀ دیگتری موعظته و نصتیح

کترده

متیکنتد»

(پایان کالم شارح) و سید حیدر توضیح میدهد که :
اکنون بیاندیش که چگونه ممکن اس
باشد؟ و او کجا و خاتم والی
ظاهر به باطن منقل
اس

شیخ اکبر محیی الدین ابتن عربتی چنتین مقتامی داشتته

کجا که با فقدان او چنین احوالی حادث میشود و دنیا به آخرت و

میگردد؟ و بزرگترین دلیل بر اینکه شیخِ اکبر خاتم والی

که شیخ از این دنیا درگهش

و رف

و چنین حوادثی که گفتتیم روی نتداد و تمتام حتوادث

موقوف به وجود و حضور حضرت مهتدی(ع) و در پتس فقتدان و ریبت
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

خدای را که همۀ مطال

مقیده نیس

این

اوست

و شتکر و ستپاس

پس از قول خدا و ائمه و مشایخ با کالم خود شیخ اثبات گردید و اکنتون

از کالم نبی اکرم(ص) استمداد جسته و میگوییم رسول فرمودهاند« :و اگر از عمر دنیا تنها یک روز
بیشتر باقی نمانده باشد حق تعالی آن روز را طوالنی خواهد کرد تتا از فرزنتدان متن کستی ختروج
کند که اسم او اسم من و کنیه او کنیه من اس

و زمین را پس از آنکه از ظلم و جور لبریز شتده از

قسط و عدل پر خواهد کرد» و نیز آنچه در باب فرزند گرامیاش حسین علیه السالم فرموده که این
فرزند من امام اس
حج

اس

امام

او و امام

و فرزند امام و برادر امام و پدر نه امام دیگر که نهمین ایشان قائم آنتان است

و فرزند حج  ،و برادر حج
اجداد او و خاتمی

و

و پدر حج هتا ی نُته گانته کته ایتن ستخنان گتواه بتر

و والی

و خالف او تا روز قیام

اس و به همتین ترتیت
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خبر از ظهور حضرت مهدی دادهاند.

مقاله

هریک از ائمه و مشایخ و علما به طور آشکار و نهان و خلف از ستلف بتا روایت
کامل که بر گرفته از معصوم اس

اتحیح و استناد

و سید حیدر پس از تبیین نقل و استناد به روایات اتحیح از جانت رستول ختاتم(ص)بته جانت
عقل هم نگاهی دارد و این موضوع را از پس منظر عقل مینگرد و میگوید :و اما عقتل ،بتدان کته
سخن حق تعالی و رسول او الی اهلل و اجداد معصوم او سالم اهلل علیهم اجمعتین اولتیتتر است
شیخ اکبر برای خاتمی
اح

والی

مقیده خصوا ًا آنکته ستخن شتیخ اکبتر و مشتایخ دیگتر گتواه بتر

این حکم اس ؛ زیرا خاتمی

حقیق

بر حس

مقیتدۀ محمدیتۀ ارثیته ،نیازمنتد بته مناستب

از بترای والیت

اورت و معنی بین این مقام و دارنده آن اس

به وجوه گوناگون برای آن حضرت و نه شیخ اکبر حاال اس
کتته ختتاتم والی ت

از

و این مناسب

اتوری یتا معنتوی

و کمترین این مناستبات آن است

محمدیتته متتیبایس ت دانتتاترین و کامتتلتتترین مردمتتان پتتس از رستتول اکتترم و

نزدیکترین آنها به او و شریفترین ایشان نزد او باشد و به اتفاق جمیع محققان تمامی این اوااف
جز برای حضرت مهدی(ع) برای کس دیگری حاال نیس
حضرت مهدی(ع) اس

و بزرگترین دلیل بر این مناسب

علم

به قرآن به طور کامل و چنین علمی برای شیخ اکبر و دیگران مُیّستر نیست

چنانکه خود آنان گفتهاند هی کس قرآن را به طور کامتل نمتیتوانتد قرائت

کنتد مگتر حضترت

مهدی(ع) که ظهور خواهد کرد.
اما وی پس از توضیح پیرامون عقل و نقل سخن خود را در راستای کشف احیح پی گرفته و
میفرماید :کشف احیح مطابق ی ا گواه بر این است

کته خاتمیت

والیت

مقیتده محمدیته کته از

طریق ارث اوری و معنوی حاال شده باشد برای مهدی(ع) سزاوارتر و شایستتهتتر است
اکبر اما سید حیدر برای توضیح این مطل

تتا شتیخ

به تبیین خوابهایی که خود دیده و طرح آن در مقابتل

خوابی که شیخ اکبر دیده بود استناد میجوید و اذعان دارد که آنچه شیخ تبیین میکنتد تنهتا یتک
خواب دیدن اس

و نه یک کشف( .که البته نگارنده برای جلوگیری از تطویل کتالم از ذکتر آن

خودداری و تنها به ذکر دالیل عقلی و نقلی اکتفا میکند) (آملی  : 925قاعدۀ سوم)

به این ترتی

دیدگاه سید حیدر در خصوص والی

مطلقه و مقیده و مصادیق آنها به سه طریق

نقل ،عقل و کشف و نیز رؤیا مشخص میگردد و بته ختوبی تبیتین متیگتردد کته در ستخن شتیخ
محییالدین بن عربی در این راستا نقصی وجود دارد.

نسبت ميان آموزههاي شيعي و تعاليم ابن عربي در تعيين مصداق خاتماالولياء (با محوريت ديدگاه سيدحيدر آملي و امام خميني(س))

عقل احیح حکم می کند بر اینکه هر شخصی کته دارای ایتن اواتاف باشتد والیت او بته حکتم
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دیدگاه امام خمینی
میتان نبتوت ،والیت

اما امام خمینی در اولین قدمهای این راه از قراب

و خالفت  ،ستخن بته میتان

میآورند و قبل از هر چیز میتوان به این نتیجه رسید که ایشتان یکتی از طُرُقتی را کته در توضتیح
افکار خود برگزیدهاند بررسی و توضیح قراب

میان این سه مورد اس

و ایشتان جهت

جایگاه والی  ،ابتدا نبوت حقیقیه را تعریف نموده و سپس ارتباط آن را با خالف
مینمایند مبنی براینکه نبوت ،حقیق
در حضرت واحدی

مطلقه اس

قرار دارد به حس

استعدادات مظاهر به حس

خبر دادن ذاتی بوده و نبوت ،مقام ظهور خالف
از نظر ایشان خالف

و والی

و آن اظهار آنچیزی اس
و والی

اس

مقتام و مرتبت

«والی  ،نزدیکی یا محبوبی  ،یا ربوبی  ،یا نیاب
سایۀ آن اس

و در نش ۀ امر و خلق حقیق

والی

بتا درجتات

و درجه و مرتبته آن بته

میتتوان بته ارتبتاط نبتوت و والیت

یکدیگر رسید ،اما ایشان پس از تبیین این مسئله به توضتیح پیرامتون والیت
اس

که در ریت

الغیتوب

تعلیم حقیقی و آگاه کتردن و

مختلف نبوت همخوانی دارد و میتوان به این نتیجه رسید که میزان والی
میزان و مرتب

و والیت تبیتین

(امامخمینی  )93 : 93به این ترتیت

همان مقام باطنی نبوت بوده و از جهت

نبوت بستگی دارد و بالعکس .به این ترتی

نشتان دادن

بتا

پرداختته متیفرماینتد:

و همۀ اینها از این حقیق اند و سایر مرات

متحد بتا حقیقت

5

محمدیته است » (امتام خمینتی

.)91 : 93

و در راستای این ارتباط و نیتز ارتبتاط ارواح ائمته معصتومین بتا پیتامبر ختاتم از لستان شتریف
حضرات تت علیهم السالم تت حدیثی را نقل مینمایند که مضمون آن میرساند حضترات معصتومین
سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

در کنار پیامبر نه تنها از نور واحدند بلکه مشی های الهی هم هستند که خداوند از نور ایشتان عتالم
را خلق نموده و مشخص میشود که از جه اوری و سری با پیامبر مناسب دارند و حضرت امیر
سر و باطن رسول خاتم و ااح

والی

مطلقه می باشتند ،چترا کته والیت

پیتامبر ختاتم ،والیت

« .إنّ النبوّة الحقيقيّة المطلقة ،هي إظهار ما في غيب الغيوب في الحضرة الواحديّة حسب استعدادات المظاهر بحسبب
التعليم الحقيقي و اإلنباء الذاتي.
فالنبوّة مقام ظهور الخالفة و الوالية؛ و هما مقام بطونها».
« . 5هذه الخالفة التي سمعت مقامها و قدرها و منزلها ،هي حقيقة «الوالية» .فإنّ الوالية هي القبرب ،أو المحبوبيّبة ،أو
التصرّف ،أو الربوبيّة ،أو النيابة .و كلّها حقّ هذه الحقيقة ،و سائر المراتب ظلّ و فيء لها ،و هبي ربّ الواليبة العلويّبة
الّتي هي متّحدة مع حقيقة الخالفة المحمّديّة(ص) في النشأة األمر و الخلق» .

(ع)

ااالح سوم 911/1/59
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( ع)

مقاله

مطلقه اس

و نور حضرت علی با نور پیامبر در این باطن آمیختگی ازلی دارد (امام خمینی -15 : 93
( ع)

امام خمینی در توایف جایگاه حضرت علی چنین میفرماینتد کته جایگتاه علتی پتس از
اتحاد نور آن دو (حضرات محمد(ص) و علی(ع)) به حس

از نفس ناطقۀ الهیه و جایگاه بقیۀ خالئق همچون جایگاه سایر قتوای بتاطنی

5

و ظاهری اس » (امام خمینی  )32 : 93به ایتن ترتیت
حضرات را ااح

والی

مشتخص متیشتود کته ایشتان هتر دوی ایتن

کلیّۀ مطلقه و از یک نور واحد و ساری در تمام مرات

و در تکمیل بحث میفرمایند« :پس حضرت علی تتالوات اهلل علیه تت ااح
اس

و والی

باطن خالف

بوده و والی

همراه با همۀ اشیاء به مقام والی

کلیّۀ مطلقه نیز همینطور اس

و او

9

کلیۀ قائم اس » (امام خمینی  31 : 93و نیز جه

وجود میداننتد

والیت
( ع)

مطلقته کلیته

بتا تمتام وجتود و
مطالعته بیشتتر ر .ک :

امام خمینی .)191 - 191 : 931

«.إن األحاديث الواردة عن أصحاب الوحى و التنزيل في بدء خلقهم ،عليهم السالم ،و طينة أرواحهم ،و أنّ أوّل الخلق
روح رسول اللّه و عليّ ،صلّى اللّه عليهما و آلهما ،أو أرواحهم ،إشارة إلى تعيّن روحانيّتهم الّتي هي المشيئة المطلقة و
الرحمة الواسعة تعيّنا عقليّا .ألنّ أوّل الظهور هو أرواحهم ،عليهم السالم .و التعبير ب «الخلق» يناسب ذلك؛ فإنّ مقام
المشيئة لم يكن من «الخلق» في شيء؛ بل هو «األمر» المشار إليه بقوله« :أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ » .و إن يطلق عليه
«الخلق» أيضا . . .و نحن نذكر رواية دالّة على تمام المقصود الّذي أقمنا البرهان الذوقي عليه ،بحمد اللّه ،تيمّنا بذكره و
تبرّكا به .في الكافي الشريف ،عن أحمد بن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه بن عمر بن عليّ بن أبي طالب(ع) ،عن أبي عبد
اللّه ،عليهم السالم ،قال «:إنّ اللّه كان إذ ال كان؛ فخلق الكان و المكان؛ و خلق األنوار؛ و خلق نور األنوار الّذي نوّرت
منه األنوار؛ و أجرى فيه من نوره الّذي نوّرت منه األنوار؛ و هو النّور الّذي خلق منه محمّدا و عليّا .فلم يزاال نورين
أوّلين ،إذ ال شيء كوّن قبلهما .فلم يزاال يجريان طاهرين مطهّرين في األصالب الطاهرة حتّى افترقا في أطهر طاهرين
في عبد اللّه و أبي طالب»».
« . 5فإنّ منزلته(ع) منه(ص) بعد اتّحاد نورهما بحسب الوالية الكليّة المطلقة ،منزلة اللطيفة العقليّة ،بل الروحيّة السرّيّة ،مبن
النفس الناطقة اإللهيّة؛ و منزلة سائر الخالئق منه(ص) منزلة سائر القوى الباطنة و الظاهرة منها» .
« . 9فإنّه ،صلوات اللّه عليه ،صاحب الوالية المطلقة الكلّيّة .و الوالية باطن الخالفة؛ و الوالية المطلقة الكلّيّة باطن
الخالفة الكذائيّة؛ فهو (ع) بمقام واليته الكلّيّة قائم على كلّ نفس بما كسبت ،و مع كلّ األشياء ،معيّة قيّوميّة ظلّيّة إلهيّة ،ظلّ
المعيّة القيّوميّة الحقّة اإللهيّة؛ إلّا أنّ الوالية لمّا كانت في األنبياء(ع) أكثر ،خصّهم بالذكر» .

نسبت ميان آموزههاي شيعي و تعاليم ابن عربي در تعيين مصداق خاتماالولياء (با محوريت ديدگاه سيدحيدر آملي و امام خميني(س))

بلکه روحی سری اس

والی

کلیّۀ مطلقه منزلت

لطیتف عقلتی
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ایشان خاندان پیامبر از ائمه هدی را در والی
جه

اثبات این مطل

و مرات

آن بتا پیتامبر ختاتم متحتد دانستته و در

در خالل تفسیر سوره حمد حدیثی را نقتل متیکننتد کته در طتی آن بته ایتن
چنانکه میفرمایند « :و هم ،علیهم السالم ،من جهة الوالية متحتدون :

اتحاد روحی اذعان شده اس

«أوّلنا محمد ،أوسطنا محمد ،آخرنا محمد ،کلنا محمد ،کلنا نور واحد ( ».امام خمینی  13 : 932و نیز ر.
ک13 - 13 : 932 :؛ مجلسی  119ج  ،1 :51کتاب االمه ،باب نادر فی معرفتهم الوات اهلل علیهم بالنوادر ،حدیث )

مقام والی

و از دیدگاه ایشان ااح

کلیّۀ مطلقه دارای مقام قرب فرائض است

و اینجاست

کته

حضرت پروردگار حمد خود به لسان عبد اِعمال میکند و انسان شایستگی این را پیدا میکنتد کته
ید اهلل ،عین اهلل و  . . .شود.

نتیجه
حال پس از تبیین مواضع هریک از طرفین و تبیین رویکردهای ایشان نوب

بته جمتع بنتدی و ارائته

نتیجه متی رستد تتا ببینتیم روح تفکتر شتیعی در تعتالیم و آمتوزههتای ابتن عربتی وجتود دارد؟ آیتا
دیدگاههایش در قراب

با رویکردهای این دو عارف شیعه قرار میگیرد؟ و آیا اساساً رویکردهتای

وی ربط منطقی با هم دارند؟
آنچه از تبیین دیدگاه این دو عارف شیعه بهدس
مقامات ،اعم از کلی و جزیی و تمیز بین مرات
و اگر انبیا قبل از حضرت ختمیمرتب

میآید آن اس

که احاطه به جمیع مرات

و مقامات ،اختصاص به حضرت ختمیمرتب

سال هفدهم /شماره شصت و هشت /پاييز 4931

حضرت عیسی(ع) نیس
بوده و والی

دارد

متحقق بته استم اعظتم بودنتد و حصتول کثترت استمایی و

افاتی معلول ظهور و تجلی آنها بود ،هر آینه ایشان بودند که مقام خاتمی
روی همین اال حضرت ختمی مرتب

و

خاتم نبوت و والی است

بلکه خاتم اولیا کسی اس

که به حست

را احراز متیکردنتد و

و بته همتین جهت
والیت  ،عتین حقیقت

ختاتم اولیتا
محمدیته

او نیز مطابق نبوت حضرت ختمی مرتب و ازلی باشد لها حضترت رستول فرمودنتد:

«کان علی مع االنبیاء سراً و معی جهراً» «علی با انبیا از جه

سر و باطن وجود داش و بتا متن (هتم

ظاهر و هم باطن)» و باید توجه کنیم همانطور که خاتم انبیا عل
خاتماالولیاء این منص
(آشتیانی .)1 1 : 931

ظهور انبیتا ،علتیهم الستالم ،است

را واجد میباشد ،و انبیا ،حق را از مشکات مقام والی

او شهود مینماینتد

ااالح سوم 911/1/59
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(حق) را نمیبیند مگر از مشکات رسول خاتم و احدی از اولیا هم نمتیبینتد مگتر از مشتکات ولتی

مقاله

چنانکه خود شیخ محییالدین هم به این نکته اشاره کرده و میگویتد« :احتدی از انبیتا و رستل
خاتم ،و حتی رسوالن هم هرگاه او را مشاهده کنند ،نمیبینند مگر از مشکات خاتم االولیتاء» (ابتن
عربی  931فص شیثی.)91 :

پیامبر خاتم باشد و ایشان کسی نیستند جز اولیای محمدیین از ائمه معصومین تتتعلتیهم الستالم تتت و
ثانیاً برای تبیین رویکرد خود کامالً از فرمایشات حضرت ختمی مرتبت
کرده و بر طریق ایشان حرک

و ائمته معصتومین استتفاده

نمودهاند.

و ما دیدیم که ابن عربی مباحثی را در راستای مسئله «والی » و «خاتم االولیاء» مطرح کرد کته
در خصوص خودش ،حضرت عیسی و حضرت مهدی تت علیهم السالم تت قابتل بررستی بتود امتا بتا
توجه به آنچه بعداً در آرای سید حیدر و امام خمینی مشاهده کردیم به ایتن نتیجته رستیدیم کته نته
تنها گفتههایش با این دو عارف هماهنگ نیس

بلکه اساساً ربتط منطقتی هتم بتا یکتدیگر ندارنتد،

مبنی براینکه :
 .از نظر گهش
حقیق

که نبوت و رسال

محمدیه در مِشکاتِ اولیای او یکی بعد از دیگری تجلی مینماید تا نوب

برسد و همانطوری که حقیق
والی

منقطتع متیشتود و نبتوت بته والیت

مطلقه اس

محمدیه ،علی االطتالق ختاتم انبیاست

و از شرایط ختم والی

به نحو اطالق مناستب

تحقق به اسم اعظم) و متحقق به اسم اعظم حضرت علی(ع) اس
چه مناسب

متیرستد و والیت
به ختاتم والیت

ختاتم والیت

او نیتز ختاتم

تتام اتوری و معنتوی است

(و

نه عیسی بن مریم(ع) و ایشان ااتالً

اوری و معنوی با پیامبر خاتم دارند؟ ابن عربی حضرت علی را سر و بتاطن تمتام انبیتا

میداند اما حضرت عیسی را خاتم والی

مطلق معرفی مینماید و این دارای وجه منطقی نیس

نته

با عقل مناسب

دارد و نه با تعالیم نبوی و ولوی ،و «اینکه قیصری در شرح کلماتِ ابن عربی عیستی

را خاتم والی

خااه محمدیه بته ایتن معنتی کته عیستی را

مطلقه میداند و مهدی را خاتم والی

افضل از اولیای محمدیین میشمارد اشتباه اس

و اینکه محییالدین بن عربی خود را در پتارهای از

 .و ما يراه احد من االنبياء و الرسل إال من مشكاة الرسول الخاتم و اليراه احد مبن االوليباء إال مبن مشبكاة البولي
الخاتم ،حتي أن الرسل ال يرونه بب متي رأوه بب إال من مشكاة خاتم االولياء .

نسبت ميان آموزههاي شيعي و تعاليم ابن عربي در تعيين مصداق خاتماالولياء (با محوريت ديدگاه سيدحيدر آملي و امام خميني(س))

به این ترتی از دیدگاه شیعه (سید حیدر و امتام خمینتی) ختاتم االولیتاء اوالً بایتد ستر و بتاطن
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کلمات فتوحات و فصوص ،خاتم والی
مقیده باشد و به حس

والی

محمدیین اس

باطنِ وجود تابع ختم والی

باید به مقام عصم

 )151و این در حالی اس

مقیدۀ محمدیه میداند نیز اشتباه کرده چون کسی که خاتم
مطلقه و م خه علم او م خه علم اولیتای

نائل گردد و سهو و اشتباه در بیان حقایق ننماید» (آشتیانی : 931

که ما در کالم ابن عربی در این زمینه بیانات ضد و نقیض بسیار میبینتیم

و به چندی از آنها طی کالم سید حیدر اشاره کتردیم ،چنانکته وی در فتوحاات مکیاه در بتاب 911
مباحث بسیاری را پیرامون جایگاه حضرت مهدی(ع) عنوان میکند که البته خود او واجد حتی یکی
از آنها نیس
ختمی

و علیررم این مسئله خود را خاتم والی

را در پیروی از یک رؤیا برای خود قائل اس

بنیانی محکم برای کس

جایگاه والی

مقیده میداند نه حضترت مهتدی را و ایتن
در حالی که خواب و رؤیا نمیتوانتد منطقتاً

باشد .و اگر او ااح

والی

بود متیبایست

بتا مترگش

بساط زمین و ساکنانش درهتم پیچیتده متی شتد امتا چنتین اتفتاقی نیفتتاده پتس رویکترد او در ایتن
خصوص نه بنیان دینی و شیعی دارد و نه منطقی ،و عالمه سید جالل التدین آشتتیانی هتم در شترح
این موضوع میفرمایند « :محیی الدین با اینکه در بین متصدیان حقایق از علمای اسالمی نظیر ندارد
و بدون شک ااح
دچار هفواتی شده اس

مقامات مکاشفه اس

ولی کلمات متناقض زیاد از او اادر شده است

بلکته

که ذکر آنها باعث هتک مقام علمی و مرتبته کشتفی اوست ( ». . .آشتتیانی

.)15 - 152 : 931

 .5آنچه ما در تعالیم سید حیدر و امام خمینی دیدیم که سعی ایشتان بتر ایتن است

کته تمتامی

آنچه ذکر میکنند عیناً مطابق با تعالیم پیامبر خاتم و ائمه هدی تت علیهم الستالم تتت باشتد و اهمیت
میدادند که نتیجۀ بحث براساس تعالیم شیعه باشد اما هرگتز چنتین مستئلهای را در ارائته مطالت از
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ال در جهت
سوی ابن عربی نمی بینیم و رویکردهتایش کتام ً

مختالف تعتالیم نبتوی و ولتوی است ،

چنانکه حتی به اشتباه حضرت مهدی را برتر از همۀ اولیای محمدیین میداند و این در حتالی است
که بعد از پیامبر بزرگترین ایشان حضرت علی(ع) روحی فداس .
پس به عنوان کالم آخر میتوانیم بگوییم بیانات ابن عربی و تعالیم او در خصوص مسئله ختاتم
والی

و اقسام مختلف آن به هی وجه نه توجیه عقلی دارد و نته روح تفکتر شتیعی در آن ستریان

داشته و نه موافق با دیدگاه این دو عارف شیعه میباشد .ضمن اینکه مصادیق ختم والی
هریک از دو طرف (چنانکه از نظر گهش
اس

و نتایج رویکرد ابن عربی در جه

از جانت

و نیاز به تکرار مکررات نیس ) بستیار بتا هتم متفتاوت
خالف تعالیم شیعی اس .

ااالح سوم 911/1/59

77
-

آشتیانی ،سید جالل الدین ) 931( .شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ،قم :نشر بوستان کتاب چاپ

مقاله

منابع
پنجم.
-

آملی ،سید حیدر ) 925( .نص النصوص ،تهران :قسم

-

ابن عربی ،محمد بن علی 152( .ق) رساله شق الجیب ،تصحیح و تحقیق عاام ابراهیم الکیالی الحسینی،
العلمیه ،چاپ اول.

-

تتتتتتتتتتتتتتتت  ) 931( .فصوص الحکم ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران :نشر مولی ،چاپ دوم.

-

تتتتتتتتتتتتتتتت  ) 111( .فتوحات مکیه ،تصحیح و تحقیق عثمان یحیی ،بیروت :دارالتراث العربی.

-

تتتتتتتتتتتتتتتت ( .بیتا) فتوحات مکیه ،بیروت :نشر دارالصادر ،چاپ اول.

-

امام خمینی ،سید روح اهلل  ) 931( .چهل حديث ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ
چهل و دوم.

-

تتتتتتتتتتتتتتتت  ) 932( .تفسیر سوره حمد ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ دوم.

-

تتتتتتتتتتتتتتتت  ) 93 ( .مصباح الهدایة الی الخالفة و الوالیة ،مقدمه جالل الدین آشتیانی ،تهران :مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ چهارم.

-

تتتتتتتتتتتتتتتت  ) 932( .سرالصلوة ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ دهم.

-

حرانی ،محمد حسن بن علی ) 931( .تحف العقول ،تهران :نشر کتابچی ،چاپ هشتم.

-

خوارزمی ،تاج الدین حسین ) 932( .شرح فصوص الحکم ،به اهتمام نجی

مایل هروی ،تهران :انتشارات

مولی ،چاپ سوم.
-

شیخ ادوق ،محمد بن علی ) 911( .عیون اخبار الرضا ،قم :نشر نبوغ ،چاپ اول.

-

تتتتتتتتتتتتتتتت  912( .ق)  .کمال الدين و تمام النعمه ،تصحیح و تحقیق علی اکبر رفاری ،قم :نشر اسالمیه.

-

شیخ مفید ،محمد بن محمد 1 9( .ق) امالی ،تصحیح و تحقیق علی اکبر رفاری و حسین استاد ولی ،قم:
کنگره شیخ مفید.

-

قیصری ،داود بن محمد ) 911( .رسائل ،با حواشی آقا محمدرضا قمشهای ،تصحیح و تعلیقۀ عالمه سید
جالل الدین آشتیانی ،تهران :نشر مؤسسۀ پژوهشی حکم و فلسفه ایران ،چاپ اول.

-

تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ) 931( .شرح فصوص الحکم ،به کوشش سید جالل الدین آشتیانی ،تهران :انتشارات علمی
فرهنگی ،چاپ سوم.

-

گوهرین ،سید اادق ) 931( .شرح اصطالحات تصوف ،تهران :نشر زوار ،چاپ دوم.

نسبت ميان آموزههاي شيعي و تعاليم ابن عربي در تعيين مصداق خاتماالولياء (با محوريت ديدگاه سيدحيدر آملي و امام خميني(س))

بیروت :نشر دارالکت

ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه ،چاپ اول.
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-

مجلسی ،محمد باقر 119( .ق) بحار االنوار ،بیروت :نشر دار احیاء التراث العربی.

-

مکی ،محمد بن مظفرالدین محمد ) 932( .الجانب الغربی ،با حواشی نجی

مایل هروی ،تهران :نشر

مولی ،چاپ دوم.
-

منصوری الریجانی ،اسماعیل ) 931( .مسافری غريب ،تهران :نشر بین الملل ،چاپ اول.

-

نسفی ،عزیزالدین ) 931( .انسان کامل ،تصحیح و مقدمه ماژیران موله ،تهران :نشر طهوری ،چاپ چهارم.

-

یثربی ،یحیی ) 931( .عرفان نظری ،قم :بوستان کتاب قم ،چاپ چهارم.
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