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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 و راهبری سیر باطنی مؤمنان امر به تکوینی امام و هدایت  والیت

تصرّفدرجهان،مشرکبودن،استقالل،اماموالیتتکوینیهدایتباطنی،امر،بههدایت ها: کلیدواژه

 سربلندیازامتحانات،صابربودن،اهلیقین.العاده،درفاعلیّت،کارهایخارق

تاکنوندو بحثامامتراحوزه بهاز یکیاهدکربازمفصّلطور فهمدینویم؛ دیگریمرجعیّتدر

بحثحکومت. به حوزهاکنون بحثامامتسراغ دیگر دومیهای بهرویم. را بهبحثدیگر شدّت

می والیتاختصار بحث یکی بگویم؛  خواهم امام تکوینی یادیگریواست باطنی والیت بحث

 باطنیوهدایتعرفانیامام.ریراهبهمانیعنی،امامامربههدایت

بهاذنخلقتِدرجهانیعنینفوذفرمانشخصتکوینیوالیتدهیم.توضیحمیتکوینیرااوّلوالیت

موجوداتجهانگونهبهالهی؛ ارادهایکه اینقدرتیِخلقتمطیع به تکوینیوالیت،ویباشند.

میگویندمی کسیبدهد، چنینقدرتیبه خدا یعنیاگر ؛ تکوینییتنشخصدارایوالایگویند

خداکهدهدخودِقرآننشانمیمثبتاست.؟پاسخاستبهکسیدادهرااست.آیاخداچنینقدرتی

بهبعضی ازقرآننمونه.استهادادهاینقدرترا درسورهگویممیبرایتاناشرا قرآن،صی؛مثالً

،داددستورمیحضرتسلیمانبههرطرفکهباد1.بادرابهفرمانسلیمانقراردادیم :گویدمی

ارادهاینوالیتوزید.می ایننفوذ سورهیاینانساناستدرجهانتکوینیاست؛ در یا یِخلقت.

                                            

  .63ی  ی ص، آیه سوره ی ب َاْمر ه  ر خاًء َحْيث  َاصاَب:الرِّيَح َتْجر    َفَسخَّْرنا َله   .1
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گِل،صورتیکپرندهحضرتعیسی:گویدمیمائده آن؛دمیددرآنمیوکرددرستمیرابا

تکوینیاست؛تصرّفاینوالیت2ِ.رفتوبهآسمانمیکردیزنده،پروازمیشدیکپرندهمیصورت

خلقتاست.درجهان

ایناست:ماجرا.استینملسورهدرشیجالبرامتعدّدداریم؛یکنمونهوالیتتکوینیهاینمونه

فرمانروا ووقتیبِلقِیس، تصمیمگرفتبیاید تسلیمیسرزمینسَبأ سلیمانحضرتخودشرا

ها قَ ْبَل   يُّك مْ اَ :شگفتدرباریانبهسلیمانکهحضرتکند،درراهبود  3:م ْسل مينَ   یْن يَْأت وناَ يَْأتيني ب َعْرش 

ازپایتختکشورسقلنتیبتواندتختسلطامییکازشمکدام ،قبلازمنتقلکندبهاینجابأیسرا

تسلیممنکندواسالمبیاورد؟حالخودشواینکهبِلقِیسبیاید یکفرمانرواییبلقیس،تخت،را

فرسخآنآنهم؛باشدوزنشکیلوچندصدممکناستتختسلطنتیکه صدها قرآن!ترطرفاز

نِّ :گویدمی َن اْلج  سلیمانهاهمتحتفرمانحضرتجن،دانیدمیطورکههمان؛چونقاَل ع ْفريٌت م 

بودند. حکومت کارهای از جنسلیمانخیلی میرا حضرتها دریایی نیروی مثالً کردند؛

بودنجنسلیمان جنها کارغوّاصیرا مید؛ آیاتقرآنهست.]اینکردند.ها در اینها4مطالب[

نِّ  :گوید،قرآنمیهرحالبهاست.سلیمانتکوینیحضرتخودشمظاهروالیت َن اْلج  قاَل ع ْفريٌت م 

                                            

َن الطِّين  َكَهْيئة  الطَّْير  ب ا ْذن ی فَ َتنف خ  ف يها فَ َتك ون  طَْيرًا ب ا ْذن ی.2  .111ی  ی مائده، آیه : سورهَو ا ْذ َتْخل ق  م 

ها قَ ْبَل اَ  ؤ اا اْلَملَ ي ُّهَ اَ قاَل يا . 6   .63 ی آیه نمل، ی سوره  :ْن يَْأت ون ی م ْسل م ينَ اَ يُّک ْم يَْأت ين ی ب َعْرش 

َن الشَّياط ين  َمْن يَ غ وص وَن َله  وَ  وَ :32ی  ی انبیاء، آیه اشاره است به سوره.4 ؛ك ّنا َله ْم حاف ظ ينَ  ل َك وَ يَ ْعَمل وَن َعَمًًل د وَن ذ   م 

نِّ وَ  وَ :11ی  آیهی نمل،  سوره َن اْلج  َر ل س َلْيماَن ج ن ود ه  م   ؛الطَّْير  فَ ه ْم ي وَزع ونَ  ْنس  وَ اْل   ح ش 

نِّ َمْن  نَ يْ َسْلنا َله  عَ اَ ا َشْهٌر َو َرواح ها َشْهٌر َو غ د وُّه حَ يالرِّ  مانَ يْ َو ل س لَ :16و  12ی سبا، آیات  سوره َن اْلج  َو َمْن  رَبِّه   ْذن  ا  ب   ه  يْ دَ يَ  نَ يْ ب َ  ْعَمل  ي َ اْلق ْطر  َو م 

ه ْم َعنْ  ز غْ يَ  ن ْ نْ  ن ذ ْقه   ْمر نااَ  م  ْن َمحار   شاء  يَ َله  ما  ْعَمل ونَ ي َ  ؛ر  السَّع ي َعذاب   م  فان   لَ يَو َتماث   بَ يم  َد ش ْکرًا واْعَمل وا آَل داو   ات  يراس   َکاْلَجواب  َو ق د ور    َو ج 

ْن ع باد   لٌ يَو َقل    .الشَّک ور   یَ م 



 

 

 

 

3 

کَ اَ نَا آت يَک ب ه  قَ ْبَل اَ  ْن َمقام  پیر5:ْن تَ ق وَم م  قبلازاینکهتو:گفتبهایشاندردربارسلیمانیجنّ

بهاینجاازچندصدفرسخدورترکیلوییراچندصدبتوانیازجایتبلندشوی،مناینتختسلطنتی

نَ :گویدبعدمی!بهاینکوتاهییدرزماننم؛کمیمنتقل ْلٌم م  کسیکهنزداو:اْلک تاب   قاَل الَّذ ی ع ْنَده  ع 

َن اْلک تاب   بود؛علمیازکتاب بهحضرتکسیکهعلمیازکتابدرنزداوبود،!یعلمکتابنههمه؛ م 

همقبلازاینکهتوبتوانیپلکچشمترابه6:لَْيَک َطْرف کَ ا  ْن يَ ْرَتدَّ اَ نَا آت يَک ب ه  قَ ْبَل اَ  :گفتسلیمان

آنمن،بزنی بهتختسلطنتیرا وکنممنتقلمیاینجا را؛ اینشخصکهاینکار اینبکرد. ود؟

کهاینقدرتییعنی،کردشخصکاریکهاینبود.سلیمانوزیرحضرت،بَرخیابنشخصآصف

یسراازصدهافرسنگکیلوییسلطنتیبلقتختچندصدزدن،همچشمبرتوانستدرکمترازیک

راتکوینیاست.پساینکهخداچنینقدرتییوالیتنمونهمنتقلکند،سلیمان،بهدرباردورتر

آمده قرآنصریحاً ؛لذاسنّیوشیعهکههردوقرآنراقبولدارند،اصلاستبهکسیداده،درخودِ

توانندانکارکنند.تکوینیرانمییوالیتقضیّه

کهبرایتانبگویمیجالبیکنکتهاینجا بهدرسوره.یزیباییاستنکته،مقایسهدر خدا یرعد،

يًدا بَ ْين   ق ْل َكفى   :گویدمیپیغمبر َنك ْم وَ  وَ  یب اهلل  َشه  پیغمبربگوبرایای 7:َمْن ع نَده  ع ْلم  اْلك تاب   بَ ي ْ

کفایت،یکتابنزداوستکسیکهعلمهمهاهلل،شهادتخداوشهادتحقّانیّتمنِرسولبهشهادت

اوست،به.کندمی نزد کتاب علم که کسی از مقصود داریم، آیه این ذیل که احادیثی موجب

                                            

نِّ . 5 َن اْلج  َک وَ اَ نَا آت يَک ب ه  قَ ْبَل اَ قاَل ع ْفريٌت م  ْن َمقام  ينٌ اَ نِّی َعَلْيه  َلَقو یٌّ ا   ْن تَ ق وَم م     .63 ی آیه نمل، ی سوره :م 

َن اْلک تاب  . 3 ل َون ی ا  ْن يَ ْرَتدَّ اَ نَا آت يَک ب ه  قَ ْبَل اَ قاَل الَّذ ی ع ْنَده  ع ْلٌم م  ْن َفْضل  رَبِّی ل َيب ْ َذا م  ْنَده  قاَل ه  ْکف ر  اَ ْم اَ ْشک ر  اَ َلْيَک َطْرف َک فَ َلّما رَآه  م ْسَتق رًّا ع 

ه  وَ ا  َمْن َشَکَر فَ  وَ   .01ی  ی نمل، آیه سوره :نَّ رَبِّی َغن یٌّ َکر يمٌ ا  َمْن َکَفَر فَ  نَّما َيْشک ر  ل نَ ْفس 

.06 ی آیه رعد، ی سوره. 1
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علی8؛استطالبابیبنعلیّ شهادت و خدا شهادت پیغمبریعنی حقّانیّت اثبات برای

نَ  کهبَرخیابنآصف !مقایسهکنیدباهمآیهرادواین،ست.حالابساسالم :اْلک تاب   ع ْنَده  ع ْلٌم م 

.یسرامنتقلکندزدن،تختبلقهمتوانستدرکمترازیکچشمبر،اشتبخشیازعلمکتابراد

هکاروچچهقدرتیدارد،َمْن ع نَده  ع ْلم  اْلك تاب   :یکتابراداردکهعلمهمهطالبابیبنلیّع،حال

تواندبکند؟می

اماماست.وجودیتکوینییکیازابعادپسوالیت

نکته تذکّراینجا هم را ای فرقهبدهم؛ از مثلبعضی منحرف یابوهّهای صَحابه،طالبان،ها، سپاه

کهدرعربستانتَکفیریونعراقوهمیناَلقاعده، معتسها قدندکهماعودیحکومتدستشاناست،

کوینیقائلیم.تکهبهوالیتاستهمینازنظرآنهابودنمایکیازدالیلمشرکهامشرکیم.شیعه

میمی چرا؟ بهگوییم میگویند شما اینکارهاییکه اینکه میگوییدخاطر دهد[]امام انجام ،تواند

تواندمریضشفابدهد؛گوییداماممیمی؛دهیدکارخدارابهبشرنسبتمیکارهایخداستوشما

همبچّه!گوییدامامرضاشمامیشافیخداست.]درحالیکه[ را پسامامرضا بده؟! شفا یمنرا

کنیزما،گیریمبراهمکهزنانتان؛؛پسمشرکید؛پسریختنخونتانثوابداردیداهکردشریکخدا

                                            

َن اْلك تاب   یالَّذ  »قاَل  -َعْن قَ ْول  اهلل  َجلَّ َشْأن ه   ْلت  َرس وَل اهلل  أَ سَ . 3 ْلٌم م  ْنَده  ع  َد فَ ق ْلت  َله  يا واَن ْبن  داو  س َلْيم یخ  اَ  یُّ قاَل ذاَك َوص   « ع 

يدًا   ق ْل َكفى  »   فَ َقْول  اهلل  َعزَّ َو َجلَّ َرس وَل اهلل   َنك ْم َو َمنْ  یبَ ْين  ب اهلل  َشه  ْنَده    َو بَ ي ْ صدوق،   :طال ب   یب  اَ ْبن   یُّ َعل   یخ  اَ قاَل ذاَك  « اْلك تاب    ع ْلم    ع 

، حویزی و عروسی 023، ص 65؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 133، ص 21الشّیعة، ج  ؛ حرّعاملی، وسائل535امالی، ص 

  .520 ، ص2 جتفسیرنورالثّقلین، 

ن ينَ اَ ه َو  « ع ْنَده  ع ْلم  اْلك تاب  » یالَّذ    قالَ  ير  اْلم ْؤم   . 631، ص 1ی، ج قمّ ابراهیم، تفسیر بن ی، علی: قمّ  م 

يدًا بَ ْين    ق ْل َكفى  » ه  ول  ن قَ عَ  ه  لت  أَ سَ  َنك ْم َو َمنْ  یب اهلل  َشه  َو ف ی اْلَئ مَّة  بَ ْعَده  َو  َرس ول  اهلل   نَ َزَلْت ف ی َعل یٍّ بَ ْعدَ قال: فَ «  اْلك تاب    ع ْلم    ع ْنَده    َو بَ ي ْ
ْنَده    َعل یٌ  .221، ص 2عیاشی، ج  عیاشی، تفسیر: اْلك تاب    ع ْلم    ع 
ْنَده   َوَمنْ   -الحسن -بي طالبابن  علي :الكتاب علم عنده من ابن عباس: و -بّي بن كعبا -بي طالبابن  علي  :عنده من و : اْلك تاب   ع ْلم   ع 
 .51 ص ،3 ج تفسیرالمحررالوجیز، عطیة، ابن :السميفعابن 
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مردانتانهستند؛ نسبتبهماشیعهابیوهّغالمماهستند.،کهبگیریمهمرا وحتّیها نسبتبهها

سنّیمنتهادارند؛ایچنینعقیدهها،سنّییبقیّه بقیّه نمینسبتبه خیلیرویشان صریحها شود

گیر؟دانند.گیرکاراینهاکجاستخودشانراموحّدمیفقطاند.هایشاننوشتهکتابولیدر؛بگویند

مابهتوحیداگردرتوحید،استقاللاست.الکناطومند.مَاهتکهاصالًتوحیدرانفهمیداینهاایناس

یعنیچهقائلیمذات ؟یعنی، ]قائلیمبهاینکه[ خودشمستقلباشدوهیچموجودیکهدر هستیِ

وجودندارد؛بهدیگرنیازمند ازخدا غیر اینکهمینباشد، ایجادشکردهدیگریوجودواالّ ،کهخدا

نمی انکار را غیر.کنیموجوددارد نباشد، خودشمتّکیبهغیر خداازهیچموجودیکهدرهستیِ

درتوحیداَفعالیچهمیکیبهخداهستندمتّشاندرهستییموجوداتدیگرنداریم؛همه ؟گوییم.

بهکسینیازمندباشد،سرِپایخودشایستادهباشدوگوییمهیچموجودیکهدرفاعلیّت،مستقلمی

نیست؛هم غیرازخدا گیفاعلهنباشد، ازخدا توحیداهرفتهایدیگرنیرویفاعلیّتشانرا این، ند؛

قائلافعالیاَ شما اگر لذا بیودیهستکهشویدموجست. بهخدا، کاریمینیاز انجام دهد،تواند

حالشویدمشرکمی بیقائلیدآنکاریکه. میبهنیاز کار،دهدتواندانجامخدا الزمنیستحتماً

همبارپلکچشممرابهتوانمیکنیازبهخدامیمهمّیباشد؛یعنیشمااگرقائلباشیدمنِطیّب،بی

؛چونیداهشدبزنم،مشرک اهلمستقلقائلشدفاعدربرابرخدا، کارعجیبید. والزمنیستحتماً

باشد. غریبی باشیاگر ]معتقد فاعلی،[ خدا، از می،کسیمستقل کاری انجام تواند مشرکدهد،

بهاودایسته نیروییکهخدا اگربگوییبا امّا دیگرمشرکدهمی؛ انجامدهد، تواندچنینکاریرا

اینکهتکوینییعنیوالیتالعاده.خواهدباشد؛چهکارعادیوچهکارخارقکاریمیهرنیستی؛حال

بابله،امامرضاچنینکاریبکنند.،قادرنداستدادهآنهابانیروییکهخدابهاماموپیغمبر

یخدا،باآننیرویاهلل،بااجازهذنبهاِد.ندمریضراشفادهنتواننیروییکهخدابهایشانداده،می

لمستقلدرهیچهمشرکنیست؛چونفاعد؛بله،ندمریضراشفادهنتوانمیخدایی،امامرضا

 قائل خدا یم.اهنشدبرابر اینها و است فاعلیّت در استقالل شرک، رامالک توحید معنی اصالً
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فقطمادرعالمخلقتدیگرانمشرکهستند؛؛ندهامشرکهست؛اینهاآمدندگفتندشیعهنداهنفهمید

موحّدیم.ابیوهّ عقیدهها و توحید به والیتپسهیچتعارضیبینعقیده چونبه تکوینینیست؛

بهاماممیتوالیت قدرتیکهخدا ایکهعادهالکارهایخارقازاست.قادرامامدهد،کوینییعنیبا

نمونهاستجاریشدهدستائمّهبه والوِالیةمَعاجِزُعنوانهاییتحتکتاب.هایفراوانیداریم،

داردآنامثال .وجود اگر که]میکنید،مراجعه [بینید معجزاتیکه مشابه دستهمهتقریباً یاز

9تکوینیاست.جاریشدهواینهامظاهروالیتهدستائمّصادرشده،بهپیغمبران

بحثهدایتهمایاشاره هدایتکنیم.بامربهبه بهقرآنتعبیر امر میبهرا  10.ْمر نااَ ب   يَ ْهد ونَ و :بردکار

 از هدایتبههدایتمقصود یعنیدرسیرامر، ،عرفانیسلوکوباطنیاست؛ نیرویمعنویوامام با

رساندکند،بهاوانرژیمیآهنربایقوی،شخصراجذبمیکهدارد،ازراهدرون،مثلیکییباطنی

به را او معنویقلّهسمتو کماالتعرفانیو بلند میهای هدایت،اینبرد.باال یاابههدایتنوع مر

امراست.بهامامهمینهدایتوناتشؤنویاست.یکیازمعیاهدایتعرفانیباطنی،هدایتهدایت

بیانکند،میامربهبرایکسیکههدایتهاییراویژگیقرآنامردارد؟بهچهکسیقدرتهدایت،حال

استکرده سوره؛ در دمثالً یبقره، قرآنمیامامتحضرتابراهیمماجرایر ،  ذ  ابْ َتلى  ا   وَ گوید:

يَم ا   باامتحاناتیآزمایشوقتیخداابراهیم 11.ماًماا  جاع ل َك ل لّناس   ینِّ ا  َتمَّه نَّ قاَل اَ رَبُّه  ب َكل مات  فَ ْبراه  را

موفّ با ابراهیم و پساوّلینکرد داد؛ او به را منصب این خدا برد، پایان به را امتحانات آن قیّت
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بتواندصالحیّت تا دارد فردالزم عهدهبانقشهدایتیکه طنیرا عهدهدار از ایناستکه یشود،

موفّامتحانات قیّتبیرونبیاید.الهیبا قرآنمیدرسورهصالحیّتدیگرچیست؟  وَ  :گویدیسجده

ه ْم  ن ْ ًة يَ ْهد وَن ب  اَ َجَعْلنا م  قراردادیمکهازآنهاامامانوپیشوایانی 12:كان وا ب آيات نا ي وق ن ونَ  ْمر نا َلّما َصبَ ر وا وَ اَ ئ مَّ

چوناینهاصابر :َلّما َصبَ ر وا اینمنصبرادادیم؟بهاینها؛چراکنندمیباطنی یعنیهدایتامربههدایت

ثابتبود درمسیربندگیخدا اینیکاستوارومحکمبودندقدم،ند؛ وپرتحمّلبودند؛ دلیل؛شکیبا

ییقینبودند؛بهمرتبهمهمبهاینخاطرکهاهلدو:ونَ كان وا ب آيات نا ي وق ن   وَ  چیست؟مدلیلدواست.

دمدرراهبندگیخدا؛کهقرآنقیکیصبروثبات:پساینهمدوصالحیّتدیگرد.یقینرسیدهبودن

نَ   ول وا اْلَعْزم  ا  َفاْصب ْر َكما َصبَ َر :همفرمودبهخودپیغمبراسالم پیامبرانگونهکههمان 13 :الرُّس ل    م 

قدمدرمسیراطاعتوبندگیخداتیکیصبروثبااهللهمصابرباش.رسولاولوالعزمصابربودند،تویِ

دربحثعصمتانبیاءگفتیمکسی؛خاطرتانهستبودن.یقیناهلیعنی؛كان وا ب آيات نا ي وق ن ونَ  وَ :مودو

بیند؛مثلشودوملکوتعالمرامیشود؟چشمباطنشبازمیمیییقینبرسد،چطورکهبهمرتبه

قرآنحضرتابراهیم موردشانکه ْرض  َو السَّماوات  َو اْلَ   َمَلك وتَ   ْبراهيمَ ا   یل َك ن ر َو َكذ  :فرموددر

َن اْلم وق نينَ  بیند؛وزمینرابهاملکوتآسمانتوانستیقینبود، کهاهلدرواقع،ابراهیم14. ل َيك وَن م 

می باطنشباز شود.یعنیچشم کسی که باطنشباز تشخیصچشم در اشتباه دچار دیگر شود،

کندوموردالهاماتبهمعصیتنمیبیندوخودشراآلودهترامیشود؛دیگرباطنکثیفمعصینمی

می الهیقرار صالحیّتغیبیو اینها میهاییاستکگیرد. کسیکه ه بایدبههدایتخواهد کند امر

داشتهباشد.
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تکوینیکهدرواقع،آنهاباآننیرویوالیتامراست.بههمیننقشهدایتهایائمهیکیازنقش

هایطالبکمالوانسانمثلیکمغناطیسقوی،کنند؛،دستگیریمیدرباطنشاناست،ازراهباطن

 عرفانیرا آنهاجذبتعالیمعنویو به و نکمیمدد و ند را قلّهآنان کماالتمعنویبه هایبلند

امامنشستهباشیم؛ممکناستهمکاریاینالزمه.ندرسانمی زاامام،ایننیستکهماکناردستِ

درمسیرتعالیواوراجذبکندوبهویکندبتوجّهیطرفعالماستبهکسیکهآنطرفعالم،این

تکوینی.امریاوالیتبهدربحثهدایتبودمختصری.اینهماندمددرسورشدمعنویوعرفانی
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