ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ویرایش دوم

ذکر مآخذ

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

والیت تکوینی امام و هدایتبهامر و راهبری سیر باطنی مؤمنان
بهامر،هدایتباطنی،والیتتکوینیامام،تصرّفدرجهان،مشرکبودن،استقالل
هدایت 

کلیدواژهها:
درفاعلیّت،کارهایخارقالعاده،سربلندیازامتحانات،صابربودن،اهلیقین.
بهطورمفصّل باز کردهایم؛یکی مرجعیّتدرفهمدینو دیگری
تاکنوندو حوزهازبحثامامترا  
میرویم .دو بحث دیگر را بهشدّت به
بحث حکومت .اکنون به سراغ حوزههای دیگر بحث امامت  
اختصار میخواهم بگویم؛ یکی بحث والیت تکوینی امام است و دیگری بحث والیت باطنی یا
بهامرامام،یعنیهمانراهبریباطنیوهدایتعرفانیامام.
هدایت 

درجهانخلقتبهاذن
ِ
توضیحمیدهیم.والیتتکوینییعنینفوذفرمانشخص

اوّلوالیتتکوینیرا
گونهای که موجودات جهان ِخلقت مطیع ارادهی وی باشند .به این قدرت ،والیت تکوینی
به 
الهی؛  
میگویند؛ یعنی اگر خدا چنین قدرتی به کسی بدهد ،میگویند این شخص دارای والیت تکوینی

است.آیاخداچنینقدرتیرابهکسیدادهاست؟پاسخمثبتاست.خودِقرآننشانمیدهدکهخدا
میگویم؛مثالًدرسورهیص ،قرآن
نمونهاشراازقرآنبرایتان 
اینقدرترابهبعضیهاداده است  .

میگوید :بادرابهفرمانسلیمانقراردادیم 1.بادبههرطرفکهحضرتسلیمان


دستورمیداد،



ِخلقت.یادرسورهی

تکوینیاست؛ایننفوذارادهیاینانساناست درجهان 

میوزید .این والیت 


صاب :سورهی ص ،آیهی .63
 .1فَ َسخ َّْرنا لَه ِّ
خاء َح ْيث اَ َ
الر َ
يح تَ ْجری باَ ْمره ر ً

1

مائده میگوید :حضرتعیسی

درآنمیدمید؛ آن

درستمیکردو

باگِل،صورتیکپرنده را 

وبهآسمانمیرفت 2.اینوالیتِ تکوینیاست؛تصرّف

یزنده،پروازمیکرد 


شدیکپرنده
صورت 
می
درجهانخلقتاست .
سورهینمل است .ماجرا ایناست:
نمونههایوالیتتکوینیرامتعدّدداریم؛یکنمونهیجالبشدر 

وقتی بِلقِیس ،فرمانروای سرزمین سَبأ تصمیم گرفت بیاید و خودش را تسلیم حضرت سلیمان
کهحضرت سلیمان

کند،درراهبود 

مين:
بهدرباریانشگفت :اَيُّك ْم يَأْتيني ب َع ْرشها قَ ْب َل اَ ْن يَأْتونی م ْسل َ


3

امیتواندتختسلطنتیبلقیسراازپایتختکشورسبأبهاینجا منتقلکند،قبلاز
کدامیکازشم 

اینکهبِلقِیسبیاید و خودش راتسلیممنکندواسالمبیاورد؟حال ،تختفرمانرواییبلقیس ،یک
طرفتر! قرآن
تخت سلطنتی که ممکن است چندصد کیلو وزنش باشد؛ آن هم از صدها فرسخ آن 
جنهاهمتحتفرمانحضرتسلیمان
میدانید ،
همانطورکه 
يت م َن الْج ِّن؛چون 

میگویدَ :
قال ع ْفر ٌ
بودند .خیلی از کارهای حکومت سلیمان
سلیمان



را جنها میکردند؛ مثالً نیروی دریایی حضرت

هامیکردند[ .این مطالب]درآیاتقرآنهست 4.اینها

جنهابودند؛کارغوّاصیراجن
 

تکوینیحضرتسلیمان

خودشمظاهروالیت

يت م َن الْج ِّن
است .
بههرحال،قرآنمیگویدَ :
قال ع ْفر ٌ

َ .2و ا ْذ تَ ْخلق م َن الطِّين َك َه ْيئة الطَّْير با ْذنی فَ تَنفخ فيها فَ تَكون طَْيراً با ْذنی :سورهی مائده ،آیهی .111
ين :سورهی نمل ،آیهی .63
َ . 6
قال يا اَيُّ َها ال َْملَؤا اَيُّک ْم يَأْتينی ب َع ْرشها قَ ْب َل اَ ْن يَأْتونی م ْسلم َ
.4اشاره است به سورهی انبیاء ،آیهی َ :32و م َن َّ
ين؛ 
الشياطين َم ْن يَغوصو َن لَه َو يَ ْع َملو َن َع َم ًًل دو َن ذل َ
ك َو كنّا لَه ْم حافظ َ
وزعو َن؛
سورهی نمل ،آیهی َ :11و حش َر لسلَْيما َن جنوده م َن الْج ِّن َو ْالنْس َو الطَّْير فَ ه ْم ي َ

الري َح غد ُّوها َش ْه ٌر َو َرواحها َش ْه ٌر َو اَ َسلْنا لَه َع ْي َن الْقطْر َو م َن الْج ِّن َم ْن يَ ْع َمل بَ ْي َن يَ َديْه با ْذن َربِّه َو َم ْن
سورهی سبا ،آیات  12و َ :16و لسلَْيما َن ِّ
و
ْجواب َو قدور راسيات ا ْع َملوا َ
يَز ْ
غ م ْن ه ْم َع ْن اَ ْمرنا نذقْه م ْن َعذاب َّ
آل داو َد شکْراً
ب َو تَماثي َل َو جفان َکال َ
السعير؛ يَ ْع َملو َن لَه ما يَشاء م ْن َمحاري َ

ی َّ
الشکور.
َو قَلي ٌل م ْن عباد َ

2

ک 5:جنّپیری دردربارسلیمان
وم م ْن َمقام َ
اَنَا آتي َ
ک به قَ ْب َل اَ ْن تَ ق َ

بهایشانگفت :قبلازاینکهتو

بتوانیازجایتبلندشوی،مناینتختسلطنتیچندصدکیلوییراازچندصدفرسخدورتربهاینجا
بعدمیگویدَّ َ  :
ْم م َن الْکتاب :کسیکهنزداو

میکنم؛ درزمانی بهاینکوتاهی! 
منتقل  
قال الذی ع ْن َده عل ٌ
یعلمکتاب!کسیکهعلمیازکتابدرنزداوبود،بهحضرت


نههمه
علمیازکتاببود؛ م َن الْکتاب؛
سلیمان

قبلازاینکهتوبتوانیپلکچشمترابه هم

ک 6 :
ک طَ ْرف َ
ک به قَ ْب َل اَ ْن يَ ْرتَ َّد ال َْي َ
گفت :اَنَا آتي َ

منتقلمیکنم؛و اینکاررا کرد.اینشخصکه بود؟این

بزنی ،منآنتختسلطنتیرابهاینجا
وزیرحضرت سلیمان

بنبَرخیا ،
شخصآصف 


بود .کاریکهاین شخص کرد ،یعنی اینقدرتی که

توانستدرکمترازیکچشمبر هم زدن ،تختچندصد کیلوییسلطنتیبلقیسراازصدهافرسنگ
دورتر،بهدربارسلیمان

یوالیت تکوینیاست.پساینکهخداچنینقدرتیرا

منتقلکند  ،
نمونه

بهکسیداده،درخودِقرآنصریحاًآمده است؛لذاسنّیوشیعهکههردوقرآنراقبولدارند،اصل
تکوینیرانمیتوانندانکارکنند .

قضیّهیوالیت

درسورهیرعد،خدابه

نکتهیزیباییاست .
یکنکتهیجالب برایتانبگویم که درمقایسه  ،

اینجا 
پیغمبر

ای پیغمبربگوبرای
میگوید :ق ْل َكفى باهلل َشهي ًدا بَ ْينی َو بَ ْي نَك ْم َو َم ْن عن َده علْم الْكتاب 7:
 

کسیکهعلمهمهیکتابنزداوست،کفایت

شهادتبهحقّانیّتمنِرسولاهلل،شهادتخداوشهادت
بهموجب احادیثی که ذیل این آیه داریم ،مقصود از کسی که علم کتاب نزد اوست،
میکند  .


ين :سورهی نمل ،آیهی .63
َ . 5
ک َو انِّی َعلَْيه لََقو ٌّ
وم م ْن َمقام َ
يت م َن الْج ِّن اَنَا آتي َ
قال ع ْفر ٌ
ک به قَ ْب َل اَ ْن تَ ق َ
ی اَم ٌ
َّ َ . 3
ضل َربِّی ليَْب ل َونی اَ ْشکر اَ ْم اَ ْکفر
ک فَ لَ ّما َرآه م ْستَق ًّرا ع ْن َده َ
ک طَ ْرف َ
ک به قَ ْب َل اَ ْن يَ ْرتَ َّد ال َْي َ
ْم م َن الْکتاب اَنَا آتي َ
قال ه َذا م ْن فَ ْ
قال الذی ع ْن َده عل ٌ
يم :سورهی نمل ،آیهی .01
َو َم ْن َش َک َر فَانَّما يَ ْشکر لنَ ْفسه َو َم ْن َک َف َر فَا َّن َربِّی غَن ٌّی َکر ٌ
. 1سورهی رعد ،آیهی  .06

3

ابیطالب
بن 
علیّ 
اسالم

است؛ 8یعنی شهادت خدا و شهادت علی

برای اثبات حقّانیّت پیغمبر

ْم م َن الْکتاب:
آصف 

بس است.حال ،ایندو آیهراباهممقایسهکنید!
بنبَرخیاکه ع ْن َده عل ٌ

توانستدرکمترازیکچشمبرهم زدن،تختبلقیسرامنتقلکند.

بخشیازعلمکتابراداشت،
کهعلمهمهیکتابراداردَ :م ْن عن َده علْم الْكتاب،چهقدرتیداردوچهکار



ابیطالب
بن 
حال،علیّ 
میتواندبکند؟ 


پسوالیتتکوینییکیازابعادوجودیاماماست .

یها ،طالبان ،سپاه صَحابه،
اینجا نکتهای را هم تذکّر بدهم؛ بعضی از فرقههای منحرف مثل وهّاب 
هاکهدرعربستان سعودیحکومتدستشاناست،معتقدندکهما

اَلقاعده ،تَکفیریونعراقوهمین
کهبهوالیت تکوینیقائلیم.

یکیازدالیلمشرک بودنماازنظرآنها همین است 

شیعههامشرکیم .

میگوییم چرا؟ میگویند بهخاطر اینکه این کارهایی که شما میگویید [امام میتواند انجام دهد]،

گوییداماممیتواندمریضشفابدهد؛

کارخدارابهبشرنسبتمیدهید؛  
می

کارهایخداستوشما 
شمامیگوییدامامرضا! بچّهیمنراشفابده؟!پسامامرضاراهم

[درحالیکه]شافیخداست .
شریکخدا کردهاید؛پسمشرکید؛پسریختنخونتانثوابدارد؛ زنانتانراهمکهبگیریم ،کنیزما

ول اهلل
َ  . 3سأَلْت َرس َ

َع ْن قَ ْول اهلل َج َّل َشأْنهَّ َ -
ذاك َوص ُّی اَخی سلَْيما َن بْن داوو َد فَ قلْت لَه يا
ْم م َن الْكتاب» َ
قال َ
قال «الذی ع ْن َده عل ٌ

ذاك اَخی َعل ُّی بْن اَبی طالب
ول اهلل فَ َق ْول اهلل َع َّز َو َج َّل «ق ْل َكفى باهلل َشهيداً بَ ْينی َو بَ ْي نَك ْم َو َم ْن ع ْن َده علْم الْكتاب» َ
َرس َ
قال َ

 :صدوق،

امالی ،ص 535؛ حرّعاملی ،وسائلالشّیعة ،ج  ،21ص 133؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،65ص  023و عروسیحویزی،
تفسیرنورالثّقلین ،ج  ،2ص .520
َ َّ
ين
قال الذی «ع ْن َده علْم الْكتاب» ه َو اَمير الْم ْؤمن َ

 :قمّی ،علیبنابراهیم ،تفسیرقمّی ،ج  ،1ص .631

َت فی َعل ٍّی بَ ْع َد َرسول اهلل
َسأَلته َعن قَوله «ق ْل َكفى باهلل َشهيداً بَ ْينی َو بَ ْي نَك ْم َو َم ْن ع ْن َده علْم الْكتاب» فَقال :نَ َزل ْ

َعل ٌی عْن َده علْم الْكتاب:عیاشی ،تفسیرعیاشی ،ج  ،2ص  .221

َو فی ْالَئ َّمة بَ ْع َده َو

بي بن كعب -ابن عباس :و من عنده علم الكتاب :علي بن ابي طالب -الحسن-
َوَم ْن ع ْن َده علْم الْكتاب  :و من عنده  :علي بن ابي طالب -ا ّ
ابن السميفع :ابنعطیة ،تفسیرالمحررالوجیز ،ج  ،3ص .51

4

هانسبتبهماشیعههاوحتّینسبتبه

هستند؛ مردانتانراهمکهبگیریم ،غالمماهستند .وهّ 
ابی
بقیّهی سنّیها ،چنین عقیدهای دارند؛ منتها نسبت به بقیّه سنّیها خیلی رویشان نمیشود صریح
هایشاننوشتهاند.فقطخودشانراموحّدمیدانند.گیرکاراینهاکجاست؟گیر

بگویند؛ ولیدر  
کتاب
اینهاایناستکهاصالًتوحیدرانفهمیدهاند.مَناطومالکدرتوحید،استقاللاست.اگرمابهتوحید
ذات قائلیم،یعنیچه؟یعنی[قائلیمبهاینکه]هیچموجودیکهدرهستیِخودشمستقلباشدو
نیازمند بهدیگرینباشد،غیرازخداوجودندارد؛ واالّاینکهموجوددیگری کهخداایجادشکرده،
وجودداردراانکارنمیکنیم .هیچموجودیکهدرهستیِخودشمتّکیبهغیرنباشد،غیر از خدا

درهستیشانمتّکیبهخداهستند.درتوحیداَفعالیچهمیگوییم؟

نداریم؛همهیموجوداتدیگر

میگوییمهیچموجودیکهدرفاعلیّت،مستقلباشد،سرِپایخودشایستادهباشدوبهکسینیازمند

یفاعلهایدیگرنیرویفاعلیّتشانراازخداگرفتهاند؛این،توحید

نباشد،غیرازخدانیست؛همه
بینیاز به خدا ،کاری میتواند انجام دهد،
اَفعالی است .لذا اگر شما قائل شوید موجودی هست که  
خدامیتواندانجامدهد ،الزمنیستحتماًکار

بینیازبه 
مشرکمیشوید.حال آنکاریکه قائلید 
توانمیکبارپلکچشممرابههم


نیازبهخدامی
مهمّیباشد؛یعنیشمااگرقائلباشیدمنِطیّب،بی
بزنم،مشرک شدهاید؛چوندربرابرخدا،فاعلمستقلقائلشدهاید.الزمنیستحتماًکارعجیب و
غریبی باشد .اگر [معتقد باشی] مستقل از خدا ،فاعلی ،کسی ،کاری میتواند انجام دهد ،مشرک
دهمیتواندچنینکاریراانجامدهد،دیگرمشرک

هستی؛امّااگربگوییبانیروییکهخدابهاودا
والیتتکوینییعنیاینکه

خواهدباشد؛چهکارعادیوچهکارخارقالعاده.


کاریمی
نیستی؛حالهر
اماموپیغمبر

بانیروییکهخدابهآنهاداده است،قادرندچنینکاریبکنند .بله،امامرضا

با

اهلل،بااجازهیخدا،باآننیروی

نیروییکهخدابهایشانداده،میتوانندمریضراشفادهند .بهاِ 
ذن

خدایی،امامرضا

میتوانندمریضراشفادهند؛بله ،هیچهمشرکنیست؛چونفاعلمستقلدر
 

برابر خدا قائل نشدهایم .مالک شرک ،استقالل در فاعلیّت است و اینها اصالً معنی توحید را
5

؛اینهاآمدندگفتندشیعههامشرکهستند؛دیگرانمشرکهستند؛درعالمخلقتفقطما

نفهمیدهاند
ابیها موحّدیم .پس هیچ تعارضی بین عقیده به توحید و عقیده به والیت تکوینی نیست؛ چون
وهّ 
عادهایکه
کارهایخارقال 

کوینییعنیباقدرتیکهخدابهاماممیدهد ،امام قادر است .از 

والیت ت
بهدست ائمّه


جاری شده است ،نمونههای فراوانی داریم .کتابهایی تحت عنوان مَعاجِزُالوِالیة و

[میبینید که] تقریباً مشابه معجزاتی که از دست همهی
امثال آن وجود دارد .اگر مراجعه کنید  ،
پیغمبران

صادرشده،بهدستائمّه



جاریشدهواینهامظاهروالیتتکوینیاست 9.



بهکار میبرد :و يَ ْهدو َن باَ ْمرنا.
بهامر را  
بهامر بکنیم .قرآن تعبیر هدایت 
اشارهای هم به بحث هدایت 
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بهامر،هدایت باطنیاست؛یعنیدرسیر و سلوکعرفانی ،امامبانیرویمعنویو
هدایت 

مقصوداز
کند،بهاوانرژیمیرساند


آهنربایقوی،شخصراجذبمی
باطنیییکهدارد،ازراهدرون،مثلیک

بهامر یا
هدایت 

و او را بهسمت قلّههای بلند کماالت عرفانی و معنوی باال میبرد .این نوع هدایت ،
بهامراست .
امامهمینهدایت 

یاهدایتمعنویاست.یکیازشؤونات

باطنی،هدایتعرفانی

هدایت

میکند،بیان
بهامر 
برایکسیکههدایت 

ویژگیهاییرا

بهامردارد؟قرآن
چهکسیقدرتهدایت 

حال،
کرده است؛ مثالً در سورهی بقره ،در ماجرای امامت حضرت ابراهیم
ماما 11.وقتیخداابراهیم
يم َربُّه ب َكلمات فَاَتَ َّمه َّن َ
قال انِّی جاعل َ
ك للنّاس ا ً
ابْراه َ

 ،قرآن میگویدَ  :و اذ ابْ تَلى
راباامتحاناتیآزمایش

کرد و ابراهیم با موفّ قیّت آن امتحانات را به پایان برد ،خدا این منصب را به او داد؛ پس اوّلین

. 9از جملهی این کتابها میتوان به معاجزالوالیة اثر محمّدعلیکاظمینی بروجردی ،الوالیةالتکوینیةآللمحمّد
و کراماتومقاماتعرفانیامامموسیبنجعفر

اثر سیّدعلیحسینیقمی اشاره کرد.

 .10سورهی انبیاء ،آیهی  16و سورهی سجده ،آیهی .20
 .11سورهی بقره ،آیهی  .120
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 ،اثر سیّدعلیعاشور

صالحیّتی که فرد الزم دارد تا بتواند نقش هدایت باطنی را عهدهدار شود ،ایناست که از عهدهی
درسورهیسجده قرآنمیگویدَ :و

امتحانات الهی باموفّقیّت بیرون بیاید .صالحیّتدیگرچیست؟
صبَ روا َو كانوا بآياتنا يوقنو َن 12:ازآنهاامامانوپیشوایانی قراردادیمکه
َج َعلْنا م ْن ه ْم اَئ َّمةً يَ ْهدو َن باَ ْمرنا ل َّما َ
صبَ روا :چوناینهاصابر
بهامریعنیهدایتباطنی 
هدایت 

میکنند؛چرابهاینهااینمنصبرادادیم؟ ل َّما َ
ند؛درمسیربندگیخداثابتقدم ،استوارومحکمبودند؛شکیباوپرتحمّلبودند؛اینیک دلیل

بود
یقینبودند؛بهمرتبهی

مهمبهاینخاطرکهاهل 

است .دلیلدوم چیست؟ َو كانوا بآياتنا يوقنو َن :دو
یقینرسیدهبودند.پساینهمدوصالحیّتدیگر:یکیصبروثباتقدمدرراهبندگیخدا؛کهقرآن
بهخودپیغمبراسالم

13
همانگونهکهپیامبران

الرسل:
صبَ َر اولوا ال َْع ْزم م َن ُّ
همفرمود :فَ ْ
اصب ْر َكما َ

تقدمدرمسیراطاعتوبندگیخدا
رسولاهللهمصابرباش.یکیصبروثبا 
اولوالعزمصابربودند،تویِ 
ودومَ :و كانوا بآياتنا يوقنو َن؛یعنیاهلیقینبودن.خاطرتانهست؛دربحثعصمتانبیاءگفتیمکسی
شودوملکوتعالمرامیبیند؛مثل


شود؟چشمباطنشبازمی
کهبهمرتبهییقینبرسد،چطور می

حضرت ابراهیم

السماوات َو ْالَ ْرض َو
وت َّ
اهيم َملَك َ
که قرآن در موردشان فرمودَ  :و َكذل َ
ك نری ابْر َ

نين14.درواقع،ابراهیم
ليَكو َن م َن الْموق َ

ملکوتآسمانهاوزمینراببیند؛

کهاهل یقینبود،توانست



یعنی چشم باطنش باز میشود .کسی که چشم باطنش باز شود ،دیگر دچار اشتباه در تشخیص
ترامیبیندوخودشراآلوده بهمعصیتنمیکندوموردالهامات

نمیشود؛دیگرباطنکثیفمعصی

بهامر کند باید
غیبی و الهی قرار میگیرد .اینها صالحیّتهایی است که کسی که میخواهد هدایت 
داشتهباشد .

 .12سورهی سجده ،آیهی  .20
احقاف،آیهی .35

سورهی
 .13
انعام،آیهی .75

سورهی
 .14
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یکیازنقشهایائمه


بهامراست.درواقع،آنهاباآننیرویوالیتتکوینیکه
همیننقشهدایت 



انسانهایطالبکمالو
،دستگیریمیکنند؛مثلیکمغناطیسقوی ،

درباطنشاناست،ازراهباطن
میکنند و آنان را به قلّههای بلند کماالت معنوی
تعالی معنوی و عرفانی را جذب و به آنها مدد  
الزمهیاین کارهم،ایننیستکهماکناردستِامامنشستهباشیم؛ممکناستاماماز
میرسانند  .

بهکسیکهآنطرفعالماستتوجّهیبکندواوراجذبکندوبهویدرمسیرتعالی

اینطرفعالم،

بهامریاوالیتتکوینی .
دربحثهدایت 

ورشدمعنویوعرفانیمددرساند.اینهممختصریبود




َا ٰللهُ َّم َص ِل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو َ ِع ْل فَ َر َ َُج ْم
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