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ین کلمات زندگی است که به وجود آورنده ترمعناشناسی والیت کوششی در جهت تبیین یکی از مهم
تقابل در همه کلمات و مفاهیم رایج در زندگی است. با فهم معنای این کلمه که بنا به دالیلی سعی شده 

یقی که با جلوه صرفاً از قرآن استخراج شود، معنای سرپرستی و مالکیت در تدبیر از جانب ولیّ حق
نیازی ولیّ حق تنها با نیاز شود جلوه بیگردد. همچنین معلوم میخورد، مسلم مینیاز او رقم میبی

شود. زیرا تنها در این عابدانه و خالصانه بنده برای او معنا یافته و در اثر آن هدایت برایش جاری می
 یابد.   راستای او را می مربوط شده و توفیق قرار گرفتن در حالت است که با ولیّ

ترین کلمات هستی و زندگی انسان است که دارای مفاهیم و مضامین عمیق و والیت از زیباترین و مهم
هوم آن شود نوعا به بخشی از مفتو در توست؛ به همین دلیل هر گاه به توصیف و معرفی آن پرداخته می

 شود.  شود و مفاهیم دیگری از آن از تعریف و معرفی دور میاشاره می
لغزش انسان و به ضاللت افتادن او در فهم  دهد که یکی از مواقفبررسی این کلمه در قرآن نشان می

 مفهوم والیت و به کارگیری آن در زندگی است. 
تواند به نسان دارای امتیازات خاصی است و میشود همانند خود اوالیتی که در زندگی انسان تعریف می

تر از آن چیزی است که یافتهسمت هدایت یا ضاللت باشد. به همین دلیل مفهوم چنین والیتی توسعه
 برای سایر موجودات وجود دارد. 

کند و طاغوت نیز اذن یافته است که با سرپیچی از والیت ریسمانی است که هدایت انسان را تضمین می
اغوا و انحراف بیشتری ایجاد کند. در این صورت همانطور که والیت اهلل ریسمان هدایت است آن 

 والیت طاغوت نیز ریسمان گمراهی است.
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رسد. در داری پایبند باشد به هدایت میوالیت امانتی است که هر کس این امانت را شناخته و به امانت
 شود.ب گمراهی میعین حال به اذن خداوند خیانت در این امانت موج

والیت موقفی است که هر کس در آن باشد در مسیر رضایت خداوند قرار گرفته و به قرب الهی دست 
 شود.یابد و  اگر از آن خارج شود و یا آن موقف را غصب کند به ضاللت کشیده میمی

از این ساختار  کننده نظام نزول و صعود حقایق است. انسانی کهای ساختاری است و بیانوالیت کلمه
 کند.ساختار ضاللت میاعراض کند خود را درگیر شبه

دهی شده برای دستیابی به همه فیوضات و خیرات است ولی با والیت امدادی الهی و نصرتی سازمان
 شود.اعراض از آن باب امداد در ضاللت به روی انسان باز می

مه با استفاده از قرآن و روایات تفصیل یافته و شود تا معنای این کلدر کتاب معناشناسی والیت سعی می
 وجوه مختلف آن توضیح داده شود.

سازی والیت است که بر اساس آن چیستی ای بر دو کتاب فرایندشناسی و نظامهمچنین این کتاب مقدمه
مندی از مواهب آن کیرد و پیرامون چگونگی بهرهو چرایی ساختار هدایت و ضاللت مورد بحث قرار می

 گردد. دوری از تبعات ساختارهای انحرافی مطالبی بیان می و
تواند خوانند محترم را در مسیر فهم مطالب یاری قبل از مطالعه مطالب کتاب، توجه به نکات زیر می

 نماید:
سازی است و در آن مضامین مربوط به های نظامهای والیت آخرین سری از کتابسری کتاب .1

گیرد. تأخر این موضوع به دلیل تفوق مطالب آن و بررسی قرار می سازی مورد بحثاساس نظام
 سازی است. های نظامبر سایر کتاب
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وسیعی از  دقت در مطالعه این کتاب و توجه به مضامین یاد شده در آن، موجب فهم دامنه .2
گردد که برای زندگی معنوی انسان حیاتی است. این موضوعات به طور مستقیم موضوعاتی می

غایت خلقت و هدف زندگی انسان و هدایتی که خداوند برای او در نظر گرفته است و نیز به 
 شود.های در این زمینه مربوط میها و هدایتها، داللتحمایت

گریزی از طرح سه اصل دین یعنی توحید، نبوت و معاد نیست. زیرا در بررسی موضوع والیت .3
ست. بر این اساس طرح بحث والیت عمدتا در به عنوان محور اصلی در طرح این سه موضوع ا

 بین موضوعات اصول دین قابل طرح است و الزم است آن را شئونات اصول دین دانست.
شود. دقت در کلمه والیت و معنای آن موجب راهگشایی به شبکه مفهومی همه کلمات قرآن می .4

 شوند. و یا از هم دور مییافته و با هم مرتبط زیرا همه کلمات در نظام والیی رحمانی نزول 
سازی کننده میزان اهمیت باالی کلمه والیت در معنابخشی همه مطالب مربوط به نظاممطالب فوق بیان

 سازی است. شده در سایر کتب نظامدهی مطالب یاد است. در این صورت این مبحث موجب سامان

 : بررسی معنای والیتفاتحه
 های مالک مدبرفصل اول: ویژگی

 فصل دوم: نیازها، نیازمند به سرپرست
 فصل سوم: ربط و وجه در والیت

 خاتمه: بررسی شبکه مفهومی والیت
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