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خوانش توصیفی – تحلیلی تأثیر ولیت تـکوینی اهل بیت

بر تهذیب نفوس*

چکیده
ولیت تکو ینی یکی از مراتب و شئون نبوت و امامت است که ابعادی گسترده دارد .دخللو و تفللرو تکللو ینی در نفل
انسانها برای مهذب شدن و تغییر باطن از جمله ابعاد این نوع ولیت بهشمار میآید .بر این اساس ،اولیاء الهی بللا ملللم
و قدرتی که از جانب خداوند متعال به ایشان إمطا شده ،با ملم به ضمیر انسانهای مستعد قادر بلله تغییللر نفلوس آنهللا
میباشند .نقش تکو ینی اولیاء الهی در تحول باطن و تهذیب نفوس ،هم نقش فاملی مللاو و هللم نقللش فللاملی خللا
است .در نقش فاملی ماو ،اولیاء الهی سبب و واسطۀ رسیدن فیض الهی به همۀ مخلوقات از جمله انسانها هستند کلله
این مختص به چهارده معفوو میباشد .نقش فاملی خا

که نمود آن در تفرفات تکو ینی اولیاء الهی دیده میشللود،

به دو قسم حداکثری و حداقلی تقسیم میگردد .نقش حللداکثری هللدایت بلله امللر و ایفللال بلله مطلللوب ایفللال اللی
المطلوب) تعبیر میشود .معنای حداقلی خا  ،جایی است که شخص هنوز به این قابلیللت دسللت نیافتلله اسللتد در
اینجا گاه ،ولی خدا با تفرو در کائنات ،مسیر تهذیب نف را برای وی هموار می سازد تا او با گوهر ذاتلی خللود یعنللی
اختیار ،راه بپیماید و قابلیت هدایت خا

را پیدا کند .جستار پیشرو با نگاهی توصلیفی -تحلیلللی ،جوانللب مختلل

مفهوو ولیت تکو ینی را تشریح نموده و چرایی تأثیر ولیت تکو ینی اماو بر تهذیب نفوس را تبیین میکند.
واژگان کلیدی :اماو ،ولیت تکو ینی،تهذیب ،نفوس ،هدایت.
* تاریخ دریافت1398/12/25 :

تاریخ پذیرش1400/06/16 :

 .1استادیار دانشگاه لرستان مدیر گروه معارو و الهیات اسالمی نو یسندۀ مسئول)
 .2استادیار دانشگاه لرستان

darvishpour.a@lu.ac.ir
amiri.m@lu.ac.ir
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مقدمه
یکی از مهمترین مسائو چالشبرانگیز مالم اسالو ،مسئلۀ امامت است که گستره و فرومات بسیاری دارد .یکی از ایللن
ابعاد ،ولیت تکوینی است که از جنجالیترین مباحث امتقللادی شللیعی میباشللد .ولیللت از مراتللب توحیللد ربللوبی
است .بقره ،257 /امراو )27/و به باور بسیاری از متفکرین شیعی ،نبی و امللاو از جانللب خداونللد افللزون بللر ولیللت
تشریعی دارای نومی از ولیت تکوینی میباشند.

1

گروهی از معاصران تحتتأثیر تفسیر وهابی از توحیللد افعللالی ،هرگونلله وسللاطت فللاملی از مخلوقللات را منتفللی
دانسته و در نهایت ولیت تکوینی پیامبر

و اماو

را نفللی کللرده و آن را مسللتلزو لللللو و خللروا از دایللرۀ توحیللد

برشمردهاند .برقعی ،بیتا )46 :و برخی دیگر نیز با قرائتلی جدیلد از خللتم نبللوت ،ولیللت تکللوینی اما را بللا اصللو
خاتمیت نبی اکرو

در تعارض دانستهاند .سروش )۱۴۴ :1385 ،این گروه ،هرگونه قدرت و توانایی ائمه

بلرای

تفرو در امورتکوینی را انکار میکنند .تفتازانی )106 :2 ،1370،هرچند برخی دیگر از مخالفان ،ولیت تکللوینی را
در راستای ملت لایی تفسیر کرده و نفی ولیت را لزوما به معنای انکار هملۀ فضلایو امامللان معفللوو
بلکه در نگاه آنان خداوند متعال به واسطۀ برکت وجود اهوبیت

نمیداننللد،

تفرفاتی در جهان آفرینش صورت داده کلله امللاو،

خود ،فلامو حلقیقی این تلفرفات نیست .طیب)7 :12 ،1378 ،در مقابو ،برخی ولیللت را از شللئون مهللم وجللود
اماو و خلیفةالللله برشللمرده و هللدایت بللاطنی را شللعبهای از والیتتت وکتتوینی او میداننللد .طباطبائی)411 :1 ،1374 ،
ازاینرو بهنظر میرسد تعیین حدود و گسترۀ این نوع ولیت از جمله مباحث دامنهدار کالمی و فلسفی بهشللمار میآیللد.
رضوانی )27 :1367 ،از سوی دیگر این مفهوو ،بهویژه در متون دینی و کالمی سللابقۀ چنللدانی نللداردد ازایللنرو بایللد
مقفود از این اصطالح را بهخوبی تبیین نمود ،اگرچه برخللی از مالمللان دینللی مفللادیقی بلرای ولیللت تکللوینی ذکللر
کردهاند .مکارو )163 :9 ،1367 ،جستار پیشرو در پی آن است با بررسی مفهوو ولیت تکوینی و اقوال مختلل در
این حوزه ،به تبیین کیفیت اثرگذاری ولیت تکوینی اماو در تهذیب نف بپردازد.
 .1والیت وکوینی
 .1-1مفهوم والیت وکوینی

قرآن کریم مسئلۀ ولیت و سرپرستی بر مؤمنین را در آیات مختل تبیین نموده اسللت حدیللد۱/د آلمملران6۱/دحل /
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« )۱3ولیت» دارای گسترۀ معنایی وسیع بوده و از واژههای رای و کللاربردی قللرآن کللریم اسللت کلله اوا معنللای آن بلله
خداوند متعال اختفا

داشته ،مرتبۀ مالی آن مخفو

نبی و اماو است و مراتللب نازللۀ آن ملؤمنین را دربرمیگیللرد.

ولیت در کلمۀ ولی ریشه دارد و لغتشناسان آن را به معنللای قلرار گللرفتن دو شلیء در کنللار هللم بللدون فاصللله تعبیللر
کردهاند .رالب اصفهانی )886 :1417،برخی دیگر افزون بر معنای قرار گرفتن دوچیز ،بهرابطۀ میان آن دو نیللز تأ کیللد
نمودهاند .ابنفارس ) 1104 :1404 ،و برخی نیز با اشاره به چگونگی نوع این رابطه ،از آن با تعابیری هماننللد قللرب،
همسایه ،نلفرت ،ملحبت ،تلدبیر و همقسم یاد کردهاند .ابنبطریق10 :1407،ل )9بر اساس کاربرد ولیللت در آیللات
و روایات می توان نتیجه گرفت که وجه مشترک این معانی ،قرب و نزدیکی است که تنهللا دربردارنللدۀ نزدیکللی مللادی و
مکانی نیست ،بلکه قرابتهای معنوی را نیز دربرمیگیرد .طباطبایی )12 :6 ،1387 ،بنابراین ولی ،بلله جهللت قللرب و
منزلت درپیشگاه خداوند دارای حقی است که دیگری ندارد و میتواند بهاذن خداوند تفرفاتی داشته باشد.
لغت «تکوین» که به احداث ،ساختن و صورت دادن معنا شده است صللیبا )103 :1393 ،در ترکیب بللا ولیللت
مموما به معنای سرپرستی و تفرو مینی در موجودات جهان تفسیر میشللود .جللوادی آملللی )124 :1389 ،ولیللت
تکللوینی اولیللا الهللی برگرفتلله از ولیللت خداونللد و بلله اذن اوسللت کلله در محللدودۀ هللدایت انسللانها صللورت
میگیرد .حسنزاده آملی )173 :1379،بنابراین ولیت تکوینی اماو ،مقاو قرب الهی است که از طریق پیمودن صلرا
بندگی حاصو شده و این قرب ،بامث ظهور معنویت خا

و منشأ آثار بیرونللی میشللود ،بنللابراین امللاو معفللوو

،

دارای مقاو قدرت تفر و در امور و سرپرستی موجودات جهان میشود ،بهگونهای که موجودات جهان در حد ولیللت
ولی ،تابع و فرمانبر او میگردند و این همان اثر بیرونی ولیت تکوینی است که با اجازه خداوند متعال روی میدهد.
 .2-1منکران والیت وکوینی

با اینکه ولیت تکوینی از مهمترین جنبههای املامت بله شلمار آمده و حلد مشترک با نبللوت اسللت ،همللایی:1386 ،
 )894اماگلروهی،هلرگونه تفرو تکوینی و تأثیر معنوی اماو

در مالم هستی را انلکار کرده و مللیت فللاملی را در

خداوند منحفر دانستهاند.مکتب کالمی اشامره موافق ایللن دیللدگاه اسللت .تفتازانی )106 :2 ،1370،گروهللی دیگللر
اگرچه اصو ملیت در نظاو آفرینش را پذیرفتهانللد ،پللذیرش نلللقش فلللاملی و ایجللادی بلرای انبیللاءالهی و امامللان
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وتف لرو در مللالم هسللتی را مسللتلزو محللذوراتی ماننللد منافللات بللا توحیللد افعللالی ،للللو و تفللویض میداننللد.
ابنمثیمین)15 :1416،
گروه دیگر ضمن پذیرش مفهوو وساطت فیض ائمۀ معفومین

 ،این مقاو و فضیلت را در راستای ملیت لللایی

تفسیر می کنند .در این نگاه ،شخفیت نبی و اماو  ،هیچگونه دخالتی در معجزه و کرامت ندارد ،بلکلله نقللش او فقل
پردۀ نمایشی است که ذات احدیت ،بهنحو مستقیم و بدون واسطه آن را به وجود میآورد .صافی گلپایگللانی:۱ ،1391،
 )6۴-63ازاینرو با استناد بلله آیللات توحیللدی قللرآن کللریم ،ولیللت تکللوینی را از لیللر خللدا نفللی میکننلد .طیللب،
93 :1378،13د صالح)87 :1395 ،
 .1-2-1والیت وکوینی اهل بیت منافی ووحید افعالی

این گروه از مخالفان اصو ولیت تکوینی ،با استناد به آیات متعددی از قرآن کریم همانند آیۀ  ۲۵۷سورۀ بقللره ،آیلۀ ۷
سورۀ امراو ،آیۀ  6۸سورۀ آل ممران ،آیۀ  ۱۱سورۀ محمد ،آیۀ  ۴۰سورۀ انفال ،آیۀ  ۲۲سورۀ ح  ،آیلۀ  ۴سللورۀ تحللریم و
آیۀ  ۱۱سورۀ رمد،ضمن اشاره به ولیللت و سرپرسللتی خداونللد در جهللان هسللتی ،اساسللا ملیللت فللاملی را در خداونللد
منحفر دانسته و براساس برداشتی از مفهوو توحید افعالی ،آن را تسل مطلق ارادۀ خداوند بر همۀ جهللان پنداشللتهاند.
براین اساس ،موجودات مالم چه از نظر ذات و چه از نظر فعو ،کامال مسبوق به ارادۀ الهی هستند ،پ اساسللا در نظللر
گرفتن چیزی لیر از تسل مطلق الهی به هر نحوی ،شرک در توحید افعالی به شمار میآیدد ازاینرو هرگونه تأثیر فاملی
و معنوی ائمۀ معفومین

را انکارمیکنند .بیضللاوی۴3۵ :۱ ،1410،د قوشللجی ) 36۸ :1381،اگرچلله ایللن گونلله

تفرفات تکوینی باتوحید منافاتی ندارد ،چون در طول فاملیت خداوند بوده و به اذن اوصورت گرفتلله اسللت .صللفری
فروشانی) 380-382 :1382 ،
 .2-2-1والیت وکوینی اهلبیت

مستلزم غلو

یلکی از آسیبهای جدی که در طلول تلاریخ ،ادیان و مذاهب دینی را تهدید میکند  ،پدیدۀ للو و افرا گرایللی اسللت.
مشکور )151 :1385،برخی از متفکرین ،للو را از جهات مختلفی از جمله للو در دوستی و للو در مقیده و ممللو ،و
للو در ذات وخفوصیات آن ،تقسیم کردهاند .سامیالنشار )67:2 ،1977،آنچه که در ولیت تکللوینی مسللتلزو للللو
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میگردد ،للو ذاتی و صفاتی اماو است که به مقاو الوهیت و ربوبیت اماو

و پذیرش تفرفات مینی و واقعی ایشللان

در مسائو واقعی منجر میگردد که این خود با توحید ربوبی الهی منافی است .مدرسللی)87-88 :1386،در حقیقللت
این ولیت به معنللای واگللذاری و اسللتقالل نیسللت ،بلکلله ولیللت آنهللا از نللوع ظهللور و تجلللی اسللت .یعنللی ولیللت
معفومین

همان ولیت خداوند است که در آنها ظهور و جلللوه کللرده و بلله اذن و فرمللان خداونللد رخ میدهللدد

ازاینرو پیروی از آنها بر اساس آیۀ «اولیالمر» و همچنین آیۀ ولیللت ،هماننللد ولیللت خداونللد بللر هملله لزو اسللت.
حسینی)۹۸ :1390 ،
 .3-2-1مستلزم وفویض

برخی از منکران با تکیه بر آیات قرآن یون 3 /دبقره255 /دانفال24/دسجده )5/ولیللت تکللوینی را بلرای امللاو
مستلزو کفر و تفویض دانسللته و آن را از نتللای تلقللی صللدرایی از مسللئلۀ امامللت میدانند .مدرسللی )107 :1386 ،و
معتقدند همۀ اقلساو خللق ،حتی معجزه ،مختص فعو خداست و تلفویض در تلکوین ،هرچند فیالجمللله ،پللذیرفتنی
نیست .درچلهای)162 :7 ،1390 ،
براین اساس ،انسان موحد ،ستایش خدای واحد را سرلوحۀ تماو شئون زندگی خللویش قلرار داده و مللالم هسللتی را
سراسر تجلی خدایی واحدی میداند که سعادت و رستگاری تنها در گرو اذمان به یگانگی او اوسللت ،بنللابراین هرگونلله
باور به واگذاری و تفویض امور تلکوینی ملالم ،بله مخلوقات حتی انبیللاء و امامللان معفللوو
میشود ،چنانچه اماو رضا

نللومی شلرک تلقللی

نیز در روایتی تأ کید دارنلد کلله «هللر کسلللی گلللمان کنللد خداونللد روزی خالیللق را بلله

حجتهای خود واگذارنموده ،به تفویض قایو شده و در نتیجه ،ملشرك اسلت ».صللدوق)134 :1 ،1387 ،همچنللین
بر اساس روایتی از اماو صادق

در پاسخ به پرسشی از شخفی که معتقللد بلله تفللویض بللود ،وی را دشللمن خللدا و

درولگو نامید .صدوق)101 :1414 ،
 .3-1قائالن به والیت وکوینی

در مقابو منکران ولیت تکوینی قائالن به ولیت با در نظر گرفتن گستردگی شئون هدایت ،امللاو
که در جهت هدایت ،قادر به دخو و تفرو در امور تکوینی مالم و حتی نف اشللخا

را بللهمنوان کسللی

میباشللد ،تلقللی نمللوده و در
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پاسخ به اشکالت این گروه معتقدند:
اولد تفرو تلکوینی اهلوبلیت

بههیچوجه با توحید افعالی تنافی ندارد و بیان چنللین شللبههای ناشللی از درك

ناصواب مفهوو توحید افعالی است .معنای دقیق مقاو ولیت برای انبیاء و اولیاء مانند دیگر اسمای حسنای الهی اسللت
و آنان مظهر و آیت ولیت الهیاند .جوادی آملی )437 :1390 ،توحید افعالی،تأکید بر فاملیت مسللتقو الهللی دارد و
هیچگونه شریکی را برای خداوند برنمیتابد .این در حالی است که در ولیت تکوینی اماو معفوو

 ،تفرو ایشللان

در مالم بهصورت تبعی و در طول فاملیت خداوند است و ازاینرو هیچگونه منافاتی با نظاو توحیدی ندارد ،چلله اینکلله
در قرآن کریم نیز این گونه فاملیت در طول فاملیت خداوند به رسمیت شناخته شده است .حسینی تهرانللی:1393،5،
 )117از جمله در جریان دیدار حضرت موسی و خضر و حللوادث پیرامللون آن همچللون کشللتن لللالو و سللوراخ کللردن
کشتی و خراب کردن دیوار که خضر آنها را هم به خدا و هم به خود نسبت میدهد .که )79،81،65 /
ثانیا هیچ دلیلی بر اینکه ولیت تکوینی مستلزو لللو اسلت ،وجلود ندارد و ولیت تکوینی مؤ یللد خللروا مللالم از
نظاو سلبب و ملسببی نمی باشد ماشور )1420 :276،چه اینکه قرآن کریم هم مسائلی چون تقللوا و ممللو صللالح را
در جهت نزول و زمینهسازی رفاه و برکات آسمانی تایید کرده است .امراو)96 /
ثالثا هر گونه تفویض و واگذاری کاری به بنده باطو نیست ،بلکه امتقاد به تفویضللی کلله در آیللات و روایللات منللع
شده ،جایی است که کو یا قسمتی از سرنوشت و تدبیر مالم هلستی را به مخلوق نسللبت دهللیمد همچنللان کلله قللرآن
کریم این صفت را به یهودیان زمان پیامبر

نسبت می دهد .مائده )64 /خداوند با حفظ خالقیت خویش به منوان

ملتالعلو ،دخو و تفرو در بعضی از امور تکو ینی را بهواسطها ی لیرمستقو -مانند ائمۀ معفللومین

 -واگللذار

میکند .جوادی آملی )65 :1389،6،پ با این تفسیر موحدانه از تفویض دیگر نمیتوان آن را مستلزو شرك دانسللت.
با توجه به آنچه گذشت قائالن به ولیت تکوینی را میتوان در دوگروه دستهبندی نمود :نخست ،گروهللی کلله بلله مطلللق
بودن ولیت تکوینی معتقدند و دوو ،گروهی که به ولیت تکوینی فیالجمله امتقاد دارند.
 .1-3-1والیت وکوینی مطلقه

برخی معتقد هستند ائمۀ معفومین
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خارقالعاده ،در مالم تلکوین نیز مجرای فیوضات مادی و ملعنوی ملانند خللق و رزق و امطای کمللالت نفسللانی بللله
مؤمنین میباشند .میرجهانی )34 :1383 ،ایشان با تکیه بر برخی از ادمیه همچون فرازهایی از زیارت جامعلۀ کبیللره،
را ملو اربعلۀ ملللالم برشللمرده و معتقدنللد امامللان

ائمۀ معفومین

محللو مشللیت و ارادۀ خلللداوند هسللتند.

احسائی )48 :4 ،1356 ،این گروه با اشاره به برخی معجزاتی پیامبران الهللی هماننللد حضللرت میسللی

 ،بللر ایللن

باوراند که ولیت مطلق تکوینی ،مستلزو شرك و کفر نیست .طلباطبایی ابلرقویی )126 :1383 ،این گروه با استناد بلله
مضمون روایاتی که آسمان و زمین به دست اماو ملی

به اذن خداوند نگللاه داشللته شللدهاند ،کربالیلی ،بیتلللا:1 ،

 )312مدمی هستند که این قدرت تلفرو در جلهان هستی بهنحو ملللطلق ،بلله جهللت آن اسللت کلله امللاو

مظهللر

قدرت مطلقۀ الهی است و چون قلدرت مطلقه بلر هر کار تواناست ،پ ایشان قادر بلله انجللاو هللر فعلللی بلدون هللیچ
محدودیتی هستند .گنجی)253 :1389 ،
این گروه برای اثبات مدمای خویش ،به روایاتی متمسک شدهاند که در آنها کرامات و کارهللای خارقالعللاده ماننللد
احیا ،اماته ،خللق و رزق  ،و بهطور کلی تدبیر مالم هستی بهتلبع اذن خداوند) به اهوبیللت نسللبت داده شللده اسللت.
برای نمونه اماو ملی
چه اینکه اماو

در خطبۀ البیان ،برخی املور تکوینی را به خللود نسللبت داده حلللافظ برسللی)286 :1423 ،

در جایی دیگر از نه البالله ،خللود و پیللامبر

و خانللدان معفللوو آن حضللرت را نللومی صللنع

تکوینی معرفی کرده که آفریدههای بدون واسطۀ خداوند هستند و در پیدایش دیگلران نقللش تکللوینی و فللاملی دارنللد.
َ
ُ
« َفإ َّنا َص َنائ ُع َر ِّب َنلا َو َّالنل ُ
اس َب نعلد َصل َن ِائ ُع ل َنلا ».نهل البالللله )386 :برخللی از شللارحان نهل الباللللهُ ،صلنع تکللوینی
ِ
ِ
معفومین

را به هدایت و تربیت معنوی پیامبر

و اهوبلللیت او از جلللانب خداونللد تفسللیر کردهانللد بحرانللی،

بیتا )439 :4 ،که تعلیم و هدایت مردو بهواسطۀ آنها تحقق مییابد .مازندرانی )352 :2 ،1382 ،اگرچه برخللی در
نقد و بررسی ،ضمن ضعی دانستن سند احادیث ،اثبات ولیت فیالجمله اهلوبلیت
معنای لایی میدانند ،به این معنا که اهوبیت

در این روایات را مفید

هدو خلقت هستند و نه کارگزار هلستی .طبسی)69 :1389 ،
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 .2-3-1والیت وکوینی فیالجمله

گروهی براین باورند ولیت تکوینی اهو بیت
همیشگی نیست ،بلکه ولیت در موراد خا

امری ممکن و واقع شده است ،اما بلهصلللورت مطلللق و قامللدهای
و براساس مفلللحت الهلی در قالللب کرامتللی از آنللان صللادر میشللود.

صافی گلپایگانی )26 :1375 ،براین اساس ،اماو

اگرچه ممکن است ملت للایی بلرای خلقت تماو موجللودات

باشد ،اما این به معنای کنار گذاردن وسائ خلقت و تدبیر مالم نمیباشد .سبحانی99 :1385 ،و )100از دیللدگاه ایللن
گروه ،شأن اصلی اماو

 ،هدایت و رهبری انسان بوده و فیالجمله ولیت تکوینی دارند و تحت شللرایطی خللا

بلله

اقتضای نیاز هدایتی ،به اذن خداوند ،کراماتی از جانب ایشان رخ داده اسللت .فضللواللله )79 :1431 ،بنللابراین ،امللاو
معفوو

حتی اگر هدو و ملت للایی بلرای خلقت تماو موجودات باشلد ،ایللنگونلله نیسللت کلله جللایگزین کللو

وسائ شده و تدبیر مالم را بلر ملهده بگلیرد.
 .1-4وأثیر والیت وکوینی بر نفس

اماو مظهر انسان کامو و خلیفۀ الهی است که به جز صفت وجوب ذاتی حضرت حللق ،بلله تلللمامی صلللفات الهللی
متف

میباشد .قیفری ،1363،ففو )263 :3بنابراین ولیت تکوینی اماو

نللومی رسللیدن بلله کمللال و قللرب

الهی میباشد که در نتیجۀ مبودیت ایشان به دست آمده است .همتی )98 :1363 ،ازاینرو ولیت تکللوینی نللاظر بلله
تفرو در مراتب نف انسانی و بر پایۀ قرب به خدا استوار گردیللده اسللت .بلله بیللان دیگللر ،ولیللت تکللوینی ،هللدایت
باطنی و نومی قدرت تفرو اولیاء الهی در انسان بر اساس کمال معنوی و قرب به خدا است.البته ناگفته نماند تفللرو
انسان بر نف و قوای درونی خو یش و ریاضتهای طاقتفرسای یک مرتاض ،اگرچه نومی تفللرو و ولیللت اسللت،
امللا لزومللا بلله معنللای ولیللت تکللوینی نیسللتد زیلرا اینگونله امللور فاقللد اثللر قللرب بلله خللدا میباشللد .میرجهللانی
طباطبایی )79 :1383،قائالن به این نوع ولیت تکوینی در اثبات مدمای خویش دلیلی را مطرح و ارائه نمودهاند.
 .1-4-1مالزمت نفس قوی و قدرت وصرف

ابنسینا با پذیرش قدرت تفرو نف مدمی است:
هرگاه نفس انسانی به مرحلهای از کتمال و وجرد از ماده برسد ،از محدودۀ بدن خود فراوتتر رفتتته و دارای قتتدرت ویییتتر
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عناصر و ایجاد حوادث شده و در اجسام دیگر منشأ اثتتر گشتتته و ارادۀ او حتتتی در جهتتان ت یعتتت نافت میگتتردد.
(ابنسینا) 395 :1375،3 ،

وی ،با بیان قابلیت شدت و ضع نفوس انسانی ،ملنشأ اثلرگذاری نفوس مارفان بر اجساو بیرونی را هم از ایللن راه
تبیین میکند که مارو با ریاضت و امساک از خوردنیها قادر است اخبللار و پیشبینیهللایی از حللوادث آینللده داشللته
باشد .همان )401 :سهروردی نیز تأکید می کند که هلر گاه انسان به مرتبهای خا

از تجرد از ماده دست یافت ،ایللن

امکللان ب لرای او ف لراهم میآیللد کلله جللوهر مثللالی را خلللق کنللد .وی ایللن مرتبلله از کمللال انسللان را ،مقللاو «کلللن»
مینامد .سلهروردی)242 :2 ،1375 ،مالصدرا نیز ضمن تأیید بیان ابنسللینا در اسللتدلل برامکللان وجللود دخللو و
تفرو در مواد مالم ،تأثیر اماو در نفوس و هدایت باطنی را مستدل سلاخته و مدمی است انسان کامو نبللی یللا امللاو)
دارای ویلژگی نلفسانی است که به واسطۀ قوۀ مملیۀ نفسللانیه میتوانللد در مللادۀ مالمتفللرو نمللوده و آن را دگرگللون یللا
متحرک سازد .روایات معتبر نیز به این نکته اشاره دارند که در سایۀ بندگی و مبادات خالفانه ،نف انسان از قید مللالم
طبیعت و ماده رهایی مییابد و به سبب آن قلدرت فلوقالعاده تفرو برای شخص حاصو میگردد .فیض کاشللانی،
 )365 :4 ،1416اماو صادق

نیز به نقو از پیامبر گرامی

میفرماید« :ماتقرب الی مبد بشللی احللب الللی ممللا

افترضت ملیه و انه لیتقرب الی بلالنافله حلتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یلسمع بله و بفره الذی یلبفر بللله»...
کلینی )353 :1365،2 ،
بنابراین اماو

به منوان انسان کامو ،تجلی ولیت الهی است و قوس صعود ،حقیقت انسان کلامو دارای جمیلع

مراتب اسما و صفات الهی است و متناسب با هر مرتبهایی تعیین خاصی را در خویش حاصو و آثار آن را نیز بلله خللود
مستند سازد ،آنگونه که امیرالمؤمنین ملی

نیز فرمودهاند« :اناآدو الول ،انا نوح الول ،انا آیلله الجبللار ،انلللا حلللقیقة

السرار ،انا صاحب الفور ،انلا ذلک النلورالذی اقلتب موسی منه الهلدی ،انلللاصاحب نللوح ومنجیلله ،انللا صلللاحب
ایلوب المبتلی وشافیه »...سبزواری)206 :1 ،1395 ،
 .2-4-1علم کامل ،مستلزم وصرف

معرفت و ملم از نظر منطقی و ملی بر قدرت تقدو داشته ،بنابراین قللدرت تفللرو و توانللایی معفللوو ،در گللرو ملللم و
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آگلاهی اوست ،چنانکه در قرآن کریم ملم یکی از ابزارها و موامو خلیفةالله شدن انسللان معرفللی شللده اسللت 2.بلراین
اساس ملم اماو

نیز از جهت وجلودی ،بیشترین شباهت را به ملم الهی داشته ،بنابراین ملللم ایشللان ململلی فعلللی

بوده نه انفعالی .ابنسینا  ،1364 ،مقالۀ  ،8ففو )6ازاینرو اگرچه ملم  ،قدرت و نف  ،جدا از یکدیگرنللد ،امللا مقللاو
خلیفةالهی انسان کامو این توان را به اذن خدا) دارد که ملم و قدرت او ،مین هم گشته و ملم او مین ایجللاد پدیللدهها
گردد را برای او بوجود آورده است .مالصدرا)331 :6 ،1379،
اماو کاظم

در روایتی با اشاره به ملم پیامبر

میفرمایند پیامبر اسالو از پیامبران گذشته مللالمتر بللود و ملللا

وارث مللومی هلستیم که ما را افزون بر کارهای انبیای پیشین ،بر کارهللای دیگللر نیللز توانللا میسللازد .مللا وارث قرآنللی
هستیم کله ملیتوان با آن کوهها را حرکت داد و شهرها را درنوردید و مردگللان را زنللده سللاخت .کلینللی)598 :1365،
بنابراین اماو

که خلیفه و جانشین الهی و مهدهدار هدایت نفوس انسانهاست باید -جز صللفت وجللوب ذاتللی -بلله

تلماو صلفات و اسما الهی متف باشد .ابنمربی)204 :1420 ،
 .3-4-1والیت و وصرف الزمۀ ارشاد و هدایت

نقش اصلی اماو

هدایت افراد است .هدایت از مادۀ «هدی» به معنللای بللا لطل و مهللر راهنمللایی کللردن رالللب

اصللفهانی )835 :1417 ،از گمراهللی خللارا کللردن و ارشللاد بلله مطلللوب اسللت .ابنمب لاد )43 :1411،4 ،مالملله
طباطبایی ره) ،مفهوو امامت را ذیو آیۀ  124سورۀ بقره به معنای هدایت به أمر و مقامی متمایز از مقللاو رسللالت در نظللر
داشته استد ازاینرو وی نوع هدایت اماو را نه تنها ارائۀ طریق ،بلکه به معنای ایفال بلله مطلللوب و رسللاندن بلله مقفللد
میداند ،ایشان در تبیین هدایت به أمر با تکیه بر آیۀ  82و  83از سورۀ ی و نیز آیۀ  50از سورۀ قمر ،3به نحو امر الهللی،
دفعی و لیرتدریجی دانسته که به ملکوت مخلوقات ارتبا دارد .طباطبایی )272 :1 ،1374 ،و اجلرای تمللاو و کمللال
احکاو و قوانین شرع در جامعه را همراه هدایت تکوینی به معنای ایفللال بلله مطلللوب و رسللاندن بلله سللرمنزل مقفللود
میداند .همان )274 :بنابراین اماو

افزون بر ارائۀ طریق در نقش هدایتگری خویش گاو را فراتر نهاده و در مرتبلۀ

ایفال بهمطلوب ،رهرو مستعد را دستگیری کرده و به کمال میرساند ،هرچند او در گذشته ظلمی نموده یا امللاو را درک
نکرده باشد .سروری مجد )104 :1393 ،به منواننمونه در روایتللی آمللده امللاو
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نگاهی ،زن بدکارهای را که قلفد اذیلت کردن اماو را در زنلدان داشت ،اصالح کرد .روشن شللدن اتللاق خانلله بللا اشللارۀ
انگشت مبارک اماو و حرکت درخت و به سخن در آمدن مفا در دست امللاو و لیللره نمونللههایی دیگللر از ایللن ولیللت
باطنی و تکوینی اماو در نفوس انسانها در راستای هدایت و ارشاد اسللت .حکیمللی )134 :1398،2،قللرآن کللریم در
را چنین معرفی میکند« :هملانا رسولی از جن شما برای هدایت خلللق

بیانی لطی وجود مقدس پیامبر گرامی
فالکت شما بر او بسیار سخت میآیللد و بلرای نجللات شللما بسللیار حللریص و
آمد که از فر ُمحبت ،فقر و پریشانی و
ِ
ُ
نسبت به مؤمنلان رئوو و مهربان است ».توبه )128 /یادر جللایی دیگللر میفرمایللد« :اگللر املت تللو ،بله قللرآن ایمللان
نیاورند،نزدیک است جانت را از شدت ُحزن و تأس هالک سازی ».که  )6/ایللن تعللابیر بلرای جانشللینان معفللوو
پ از پیامبراکرو

نیز صادق استد زیرا آنان افزون بر مالم تشریع ،در مللالم تکللوین نیللز دارای شللئون و مقامللاتی

میباشند که به اذن خدا ،قدرت بر ایجاد و یا مدو هر نوع تفرو در را مالم دارند .جوادی آملی )253 :1388،
یکی از این مراتب تفرفات تکوینی ،هدایت باطنی است که نافعترین شأن اماو نسبت بلله مللالم انسللانی اسللت و
اماو آدمی را در مرحلۀ باطن ،هدایت نموده وبهسوی اممال مبللادی حرکت میدهد و روح و جللان او را بهسللوی مللالم
بال میبرد  .در روایتی از اماو صادق

آمده که که امللاو آشیانۀ ارادۀ الهی است که جللز آنچلله خللدا بخواهللد ،اراده

نمیکند .مجلسی)385 :25 ،1393 ،
بنابراین اماو

افزون بر وظیفۀ هدایت ظاهری افراد جامعه ،دارای نومی هدایت باطنی و جذبلۀ معنللوی از سللنخ

مالم ملکوت است که در قلوب افراد شایسته تأثیر میگذارد و آنها را بهسوی کمال هدایت میکند .این هللدایت بللاطنی
اماو

براساس اذن خدا و ملم به لیب شکو میگیرد.در روایتی ،اماو رضا

اماو پیشوا را به طبیبللی تشللبیه کللرده

که مراقب و نگران حال بیمار میباشد تا اختاللی در سالمت او پیدا نشود ،قلبها را تطهیر و نورانی میکند و جانهللا را
به سوی خداوند حرکت میدهد .ضیاءآبادی )32 :1390،همچنان که نبی ُمکرو اسالو رأفت و مهربللانی خللود و
اماو ملی

به امت را به پدری دلسوز تشبیه کرده مجلسی )95 :16 ،1393 ،که از هیچ هللدایتی فروگللذار نیسللت و

تماو تالش خود را برای راهنمایی و نهایتا ماقبت بلهخیری فرزنللدانش بلهکار مللی بنللدد .حتللی در روایتللی دیگللر ،امللاو
ُ
ملی به نقو از پیامبرگرامی میفرماید« :حق ما بر امت بزرگتر از حق پدر و فرزندی است ».همللان) بنللابراین
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ُ
میتوان گفت به جهت همین حق پدری دلسوزانه و وظیفۀ هدایت باطنی افراد امت است که در روایللت آمللده ،اممللال
شیعیان به دفعات شبانه روز ،هفتگی و یا بهصورت کلی سالنه ،به محضر اماو معفوو
آشوب ) 341 :4 ،1379،ازاینرو اماو

مرضلله میشود .ابنشللهر

 ،کارکردی تربیتی هماننللد والللدین ،بلکلله بللالتر از آنللان دارد .مطللاردی:1،

 )69اگرچه یاد آوری این نکته لزو است که هدایت باطنی ،فرع شللناخت امللاو

اسللتد ازایللنرو امللاو صللادق

دراین باره میفرماید« :اماو آن شاخص آشکار است که میان خدای مز و جو و خلقش قرار گرفته است .پ هللر کل
او را شناخت ،مؤمن میگردد و هر ک او را انکار کرد،کافر میگردد ».مللاملی )392 :10 ،1360،بنللابراین امللاو
افزون بر ارشاد و هدایت ظاهری ،مردو ،دارای نومی هدایت و جذبۀ باطنی معنوي از سنخ مالم امللر و تجللرد میباشللد
که بهوسیلۀ حقیقت و نورانیت و باطن ذاتش در قلوب مردو شایسته تأثیر و تفرو مینماید و آنها را بهسوی مرتبۀ کمللال
و لایت ایجاد ،جذب میکند .طباطبایی  )192 :1397،بنابراین اماو
فیوضات ظللاهری و بللاطنی اسللت،همچنان کلله پیغمبللر

رابل میللان مللردو و پروردگارشللان در اخللذ

 ،رابل میللان مللردو و خللدا در گللرفتن فیوضللات ظللاهری

است .طباطبایی )458 :14 ،1374 ،بنابراین هدایت که یکی از مناصب امامت در قللرآن ،انبیللا )73 /اسللت ،معنللایی
در نفوس تحقق مییابللد ،بلله ایللن معنللا کلله

جز رساندن به مقفد نیست که با نومی تفرو تکوینی وهدایت اماو
ُبردن دلها به سوی کمال و انتقال دادن آنها از مرحلهای به مرحلهای بالتر تحقق مییابللد .امللاو

از ایللن طریللق ،راه

هدایت را هموار سازد ،بنابراین هدایت به امر ،نومی تفرو در قلوب و نفوس مستعد و یك امر واقعی و حقیقی است،
نه صرو امتبار و از جمله فیوضاتی معنوی و مقامات باطنی است که مؤمنین به وسیلۀ ممو صالح به سوی آن هللدایت
میشوند و به رحمت پروردگارشان ملب میگردند .بنابراین اماو معفللوو

نیللز همچللون پیللامبر گرامللی

نقللش

فاملی در زمینۀ مهذب شدن انسان دارد و سبب و واسطۀ فیض الهی به همۀ مخلوقات ،از جمله انسانها اسللت ،ایللن
نوع هدایت که از آن هدایت به امر و ایفال بهمطلوب ایفال الیالمطلوب ( تعبیر میشود ،اماو

ملم و قدرتی که

خداوند متعال در اختیارش قرار داده ،در باطن برخی انسانهایی که با ممو اختیاری خویش قابلیت هللدایت خللا
یافتهاند ،تفرو کرده و آنها را مهذب میسازند.
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نتیجهگیری
بنابر آنچه گذشت هر انسانی دارای دو ُبعد ملکی خلقی) و ملکوتی امری ) اسللت .هللدایت بللهمنوان نللومی تفللرو
امری است که از جنبۀ ملکی بهسوی جنبۀ ملکوتی امتداد یافته و ولیت تکوینی امللاو
هدایت انسانهاست که در آن اماو

نللومی از قللدرت تفللرو در

به اذن خداوند دارای نومی ولیت بللاطنی بللر نفللوس رهللروان مسللتعد هللدایت

است که نه تنها آنها را بهسوی کمال هدایت میکند ،بلکه در نهایت آنللان را بلله مطلللوب میرسللاند .بنللابراین تفللرفات
معنوی و تکوینی اماو
تکوینی اماو

شیوهای از تربیت توحیدی است که با اذن الهی صورت میگیللرد .ازایللنرو میتللوان ولیللت

را در چهارچوب موارد زیر مورد تأ کید قرار داد:

 .۱امامان معفوو

به اذن خداوند افزون بر ولیت تشریعی دارای ولیت تکوینی و قدرت تفللرو در انسللان و

مالم آفرینش را دارندد
 .۲اماو معفوو

بهمنوان انسان کامو در اثر مبودیت به مقاو قرب الهی ،تسل ولیت تکوینی بللر ضللمیر افلراد

داشته و مهدهدار هدایت نفوس مستعد میشودد
 .3اماو

افزون بر وظیفۀ هدایت ظاهری افراد جامعه ،دارای نومی هدایت باطنی و جذبۀ معنللوی از سللنخ مللالم

ملکوت است که در قلوب افراد شایسته تأثیر میگذارد و آنها را بهسوی کمللال هللدایت میکنللد و ایللن هللدایت بللاطنی
اماو

براساس اذن خدا و ملم به لیب شکو میگیرد.
 .4اماو

به منوان راب میان مردو و پروردگارشان زمینهساز اخذ فیوضللات ظللاهری و بللاطنی اسللت و بهواسللطۀ

ولیت تکوینی خویش هم ،زمینهساز فیض الهی و هم یکی از زایوکنندگان موانع هدایت است.
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پینوشتها
 .1افرادی همچون مالمه مجلسی  ،)1:30 ،1390حلی  ،) 472 :1390فیض کاشانی  ،)۱6۲ :۴،۱3۸3محمدرضاقمشهای
 ،)176 :1394لروی اصفهانی  ،)378 :2، 1383مالمه طباطبایی  ،)14 :6 ،1387اماو خمینی  )28 :1386و دیگران،
دربارۀ تفرفات ولیت تکوینی پیامبراکرو

وائمۀ معفومین

و نقش آنان در فرآیند انتقال فلیض الهی به اجمال یا

تففیو سخن گفتهاند .در این میان آثلاری از ملتأخریند مانند دلیوالولیة آیةالله حجت کوه کمره ای) ،الولیة میرزا احمد
آشتیانی) و رسالةالولیة مالمه طباطبایی) در خلور توجه میباشد.
َ َ َّ َ َ َ ن َ ن َ ُ َّ
ماء کل َها» بقره) 31 /
« .2وملم آدو اْلس
َ َ َّ
َ َّ
َ ُ ُ ُ ِّ َ
َّ َ َ َ َ َ ن ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ
َ ُ
َ
َ
.3إن َما أ نم ُرُه ِإذا أ َر َاد ش نیئا أن َیقول ل ُه ک نن ف َیکون ف ُس نب َحان ال ِذی ِب َی ِد ِه َملکوت کو ش نی ٍء َو ِإل نی ِه ت نر َج ُعون ی َ « ،)82/و َما أ نم ُرنا ِإل َو ِاحد ٌة
ن
ََ
کل نمح ِبال َب َف ِر» قمر)50/
ٍ
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 ،)1363 ،________ .۴۹مقدمۀ شرح فصوص ،تفحیح جاللالدین آشتیانی ،قم :انتشارات بیدار.
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 .50قوشجی،ملیبن محمد ،)1381شرح التجرید العقاید ،قم :منشورات الرضی.
 .51کلینی ،محمدبن یعقوب ،)1365االصول الکافی ،تحقیق ملی اکبرلفاری ،تهران :دارالکلتب السلالمیة.
 .52کربالیی ،جوادمباس [بیتا] ،االنوارالساطعه فی شرح زیارة الجامعه ،قم :دارالحدیث.
 .53گنجی ،حسین  ،)1389امام شـناسی ،تلحقیق ملجید فولدی ،قم :آشیانۀ مهر.
 .54میرجهانی طباطبایی ،سلیدحسن  ،)1383والیت كلیه ،تلفحیح سیدمحمد لولکی ،قم :الهادی.
 .55مدرسی طباطبایی ،سیدحسین  ،)1386مکتب در فرآیند تکامل،ترجمۀهاشم ایزدپناه ،تهران :کویر.
 .56موسوی خمینی ،روحالله  ،)1386مـصباح الهـدایة الی الخالفة والوالیة ،تهران :مؤسسۀ نشر آثار.
 .57مشکور،محمد جواد ،)1385تاریخ شیعه و فرقههای اسالم تا قرن چهارم ،تهران :انتشارات اشراقی.
 .58مجلسی ،محمدباقر  ،)1393بحارالنوار ،تهران :دارالکتب السالمیه.
 ،)1390 ،__________ .59مرآة العقول ،تفحیح سیدهاشم رسولی ،قم :نشرنور وحی.
 .60مطهری ،مرتضی  ،)1379امامت ورهبری ،تهران :صدرا.
،________ .61مجموعه آثار ،صدرا1379 ،ش ،قلم :تلهران.
 .62مفطفوی ،حسن  ،)1371التحقیق فی كلمات القرآن ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشلاد اسالمی.
 ،)1380 ،________ .63تفسیر روشن ،ا  ،13تهران :مرکز نشر کتاب.
 .64مکارو شیرازی ،ناصر  ،)1367پیام قرآن ،قم :انتشات مدرسه امیرالمؤمنین
 ،)1374 ،________ .65تفسیر نمونه ،قم :انتشات مدرسه امیرالمؤمنین

.

.

 .66مالصدرا  ،محمد بن ابراهیم  ،)1379شرح اصول الکافی ،تهران :مؤسسۀ مطالعات ملمی فرهنگی.
 .67مازندرانی ،محمدصالح ،)1382شرح الکافی األصول والروضه ،تهران :المکتبة السالمیة.
 .68همایی ،جاللالدین  ،)1386مولوی نامه ،تهران :انتشارات هما.
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