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 چكيده 

هاي متفاوت از اين واژه سبب بروز ها در ميان مجامع مسلمين است. برداشتپر استعمال ترين واژه ازواليت يکي 

 اي و عقيدتي در ميان دو مذهب شيعه و اهل سنت شده است. اختالفات ريشه

ميان مسلمان است که همگي بر روي آن متفق القول هستند. لذا براي فهميدن حق ناچار به قرآن کريم مرجع مشترک 

باشيم. با دقت نظر در آنها و نيز گفته هاي اهل لغت و استعماالت اهل مراجعه به کالم الهي و بررسي اين واژه در آن مي

ف مي باشد، در حقيقت يک معني جامع که لسان در ميابيم که واليت علي رغم آنکه به حسب ظاهر داراي معاني مختل

باشد، دارا مي باشد. و اين معني جامع در تمامي معاني خاص ذکر شده براي « نوعي قرب و نزديکي چيزي با چيز ديگر»

واليت از قبيل، سرپرستي، دوستي، نصرت و ... وجود دارد و اصطالحاً به اين حالت اشتراک معنوي گفته مي شود و بايد 

استعمال با تکيه بر قرينه تعيين نمود کداميک از خصوصيت هاي معني جامع اراده شده است. از سوي ديگر  در موارد

حقيقت واليت يک مفهوم تشکيکي و داراي مراتب مختلف است و عالي ترين مرتبه آن مخصوص خداوند نسبت به 

ه عبارت از واليت پيامبران و به ويژه مخلوقات و ذاتي اوست و پس از آن واليت هاي عرضي مجعول از ناحيه اوست ک

پيامبر اسالم )ص( و واليت امامان معصوم)ع( و واليت واليان ائمه اطهار)ع( و فقها و مومنين است. در اين پايان نامه با 

 مراجعه به قرآن کريم، تفاسير مأثور، و شأن نزول آيات و تاريخ هاي مربوطه و کلمات لغويين و اهل زبان، حقيقت معناي

سرپرستي و اختيار تصرف در »ياد شده واليت تبيين گرديده است و نشان داده شده است که بعد اجتماعي واليت که همان 

است براي چه کساني ثابت مي باشد؟ اين پايان نامه براي تبيين مفهوم واليت مباحث خود « امور عامه و شئون آحاد اجتماع

 را در يک مقدمه و سه فصل قرار داده است. 

 واليت؛ واليت تکويني؛ واليت تشريعي؛ واليت خدا؛ واليت پيامبر؛ واليت امام؛ واليت فقيه. :ها کليد واژه
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