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و دين، مؤسسه دين و هشـتم، دو فصلنامهٴ عقل پژوهى علوی، سال هفتم

و چهاردهم های شماره )95و نيمسال اول94نيمسال دوم(سيزدهم

و تشريعي ائمه ×رابطه واليت تكويني

و دين  از منظر عقل

*محسن ايزدي

 **ايرج قباديان

:چكيده

مىواليت و تشريعِى، از سرچشمه ربوبى به عالم انسانى افاضه يكى.دنشو تكوينى

باشـد كـه از آثـار از نتايج واليت تكوينى، تصرف آدمى در ماسوی به اذن الهـى مـى

و رياضات شرعيه است واليت تشريعى به معنای خاص آن، ويـژه خداونـد. عبوديت

و پيامبر گرامى  و فرزندان معصوم ايشان اعطا شده است كه با اراده او به پيامبران اسالم

و حكومت بـر روابـط مـردم اعمـال  است، تا ايشان نيز نسبت به ابالغ احكام شرعيه

مى. واليت نمايند توان گفت كـه واليـت تشـريعى نيـز هماننـد واليـت بر اين اساس

به. است كه منشأ آن همان واليت تكوينى است تفوقتكوينى مبين نوعى  در اين مقاله

و چگو .نگى ارتباط آن دو خواهيم پرداختتبيين اين دو نوع واليت

.واليت، واليت تكوينى، واليت تشريعى، پيامبر، امام، شريعت:كليد واژگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قم* .استاديار گروه معارف اسالمى دانشگاه

)نويسنده مسئول(آموخته كارشناسى ارشد مبانى نظری اسالم دانش **
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 مقدمه

و يا تشريعى، چرا كـه امـور جهـان يـا حقيقـى اسـت يـا واليت، يا تكوينى است

و نبود آنهـا دخيـل اعتباری، امور حقيقى اموری است كه عمل اختياری انسان در بود

و منظور از امور اعتباری، اموری اسـت كـه در حـوزه حيـات انسـانى يافـت  نباشد،

شود، به گونه ای كه اگر انسان نباشد از آنها خبری نيست؛ مانند ملكيـت، رياسـت، مى

و اموری از اين سنخ كه انسان برای گذراندن زندگى خود آنها را اعتبار كـرده  زوجيت

(است مقصود از واليت تكوينى اين است كه فردی بر اثر) 433: 1383ی آملى،جواد.

و اذن الهى بتواند  و قرب معنوی پيدا كند كه به فرمان پيمودن راه بندگى، آن چنان كمال

و انسان تصرف كند (در جهان و مقصود از واليت تشريعى مقام)26: 1385سبحانى،.

تعالى به فردی از افراد به عنوان يك مقامو منصب قانونى است كه از طرف پروردگار

كه. رسمى عطا شده است و منصب قرار دادی است اداره به خاطر واليت تشريعى مقام

مانند مقـام. شودمى ای از جانب پروردگار متعال داده شئون اجتماعى به گروه برگزيده

» تشـريعىواليت«بر خالف» واليت تكوينى«)17: همان(» زعامت«و مقام» نبوت«

و راه كسب برخى از مراتب آن به روی همه بـاز اسـت و واقعيتى است اكتسابى، كمال

ولى مقاماتى كه در واليت تشريعى بيان گرديده، همگى موِهبت خداونـدی اسـت كـه 

. ها بجز خواست خداوند چيزی در آن دخالـت نـدارد پس از وجود يك سلسله زمينه

و معن» واليت تكوينى« وی اسـت كـه در سـايه عمـل بـه نـواميِس يك كمال روحى

و قوانين شرع، در درون انسـان پديـد مى و سرچشـمه مجموعـه خداوندی از آيـد ای

. گردد كارهای خارق العاده مى

و موجودات عينى جهان مربوط مى شود، در واليت تكوينى به دليل آنكه به تكوين

و واليت رابطه حقيقى است، اما واليت بر ای حقيقى ميان دو طرف واليت وجود دارد



 �43 ايرج قباديان/ محسن ايزي

� هشتم� شما�� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم �۱۳۹۵� بها�

و تشريع همگى قراردادی هستند، يعنى رابطه سرپرست با سرپرستى شده، رابطه علـى

و جدايى نباشد و ... معلولى نيست كه قابل انفكاك بازگشت واليت تكوينى بـه علـت

از اينـرو واليـت. معلول است، از اين رو واليت تكوينى هيچ گاه تخلف بردار نيسـت

و بالـّذات در انحصـارد نوعى سلطه بر مولىتشريعى كه خو عليه محسوب است، اوال

و همـه موجـودات اسـت، پـس  و حاكم اصلى بر انسانها خداوند است؛ زيرا او مالك

و منصبى قانونى است كه خداوند متعـال بـه گـروه  واليت تشريعى ائمه يا پيامبر، مقام

و ای از انسانها به دليل شأن اجتماعى يا دين برگزيده ِى آنان مانند مقام نبوت يا امامـت

و) واليـت تكـوينى(كند كه ريشه در تسلط آنان بر جهان خارج عصمت عطا مى دارد

(نشانه اراده تشريعِى خداوند است ) 106: 1392صادقى،.

كه نـوع» واليت«ای است برای ورود به بحث چالش برانگيز آنچه بيان شد مقدمه

آراء فقهاء بوده است، تـا آنجـا كـه برخـى بـر ايـن تشريعى آن همواره محل تضارب

و به هيچ كسى حتـى پيـامبران عقيده اند كه واليت تشريعى ويژه حضرت احديت بوده

و برخى نيز نظريه با تأسى گاننگارند. اند ای مقابل آن ارائه داده نيز اعطاء نشده است،

و بيان ای است كه ميان رابطه به نظريه موافقان اعطای واليت تشريعى، در پى شناخت

.اين دو نوع واليت برقرار است

 واليت تكويني

و توالي آن است كه دو چيز يا بيشاصفهانى راغببه گفته چنـان بـه هـم تر، والء

و به طـور اسـتعاره بـه نزديكـي و،نزديك باشند كه ميانشان چيز ديگري نباشد؛ والء

و اعتقاد،دين يا از حيِث،خواه از حيث مكاني باشد،توالي گويند و نصرت . يا صداقت

و)به كسر واو(» اليتِو« و ياري رساندن است )واو به فتِح(»َواليت«به معناي نصرت

و سرپرستِي مي به معناي تولي ، به معناى قرب»َوْلْى«،واليت لغوِىةريش«. باشد امور
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و پيونِد مى،شىءدو از پيوند عميِق.دو يا چند شىء است اتّصال َ�«.دآيـ واليت پديد
تَ��َوkّ �ْالَْم��ر و تصــدِي،واليــت حقيقـِت»َحقيَقتُ�ُه راغــب(».امــر اســت سرپرســتي

)533: 1324،اصفهانى

ِواليت، ماده ولي ُ)بروزن هدايت(واژه ن  بـر وزِن(َواليـتةو واژ،صـرتبه معناى

وه يـك معنـا داردو گفته شـده هـر دو واژ. امر است به معناى بدست گرفتِن)َشهادت

(كار است دست گرفتِنهبو همان تولّى امر آن، حقيقِت گسترده تـرين كـاربرد)همان.

و محاوره عرفى به معنـای  و حاكميـت سياسـى«مصطلح آن در متون عربى » امـارت

كه است، به گونه نایو قرينه استعمال شود بدون قيد،هرگاه واليتای ،باشـددر جمله

ِامارت انصراِف آن به واليِت و سى منظور از واليت سيا.خواهد بودو حاكميت سياسى

ِامارت و ادار،و و تنظيِم اموِر كالِن اجتماعى استةهمان مديريت در،جامعه زبـان كه

ِامـارت وحاكميـِت واليتبنابراين. توان آن را سرپرستى ناميد فارسى مى  عرفًا همان

آن قطِع، با حكومت اصِلیهم كنندترسي سياسى است كه اسـتقرارةو شيو،نظر از نوع

مى مشروعيتِ  ِامارت، باشد آن و و ممكن است واليِت،واليت ِامارِت و ،لِى عادلا حق

وا يا واليِت و امارت و(حكومـت هر دو نـوِع،واليتةواژ.لِى جور باشد باطل حـق

مى)طل با (شود را شامل ).64: 1367جوادی آملى،.

واليت تكوينى عبارت است از سلطه بر جهان هستى، بنابراين واليـت تكـوينى از

و جهان هستى است ُسلطه بر عالم كون و وجودی است كه اثر آن . مراحل كمال روحى

)180:1363همتى،(

و پديده هاى هستى ظهور پيـدا كنـد، واليـِت واليت اگر در محدودة امور تكوينى

و تـابع باشد، تكوينى مى و تأثّر، در امور واقعى است و تأثير در واليت تكوينى، پيوند

و ذات  و وضِع كسى نيست، واليت تكوينى، اساسًا، ويژه علّت العلِل آفـرينش قرارداد

و در مراتب پايين و اراده پاك الهى است، ی الهى، بندگاِن صالِح او از پيامبران تر، با اذن
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و همچنــين امامــان معصــو و بهره×مالهــى، هــايى از ايــنو اوليــاء الهــى، درجــات

و كراماتى كه از اين وجودهاى نورانى تأثيرگذارى تكوينى را دارا مى و معجزات شوند

شود، مثل زنده كردن مردگان يا اژدها شدن عصـا، معلـوِل همـان واليـِت مشاهده مى

و روحانِى آن انسان و مقاماِت معنوى مى تكوينى يت تكوينى ايـنوال. باشد هاى كامل

در است كه انسان در اثر پيمودن صراط عبوديت به مقام قرب الهى نائـل مـى و گـردد

َاثَِر وصِل به اين مقام قرِب الهى، اين است كه معنويِت انسـانى كـه خـود  مراتب عالى،

و واقعيتى است، در وى متمركز مى و با داشتن آن معنويت، قافلـه سـاالر حقيقت شود

مى معنويت، مسلط و حجت زمان و شاهد بر اعمال (شود بر ضمائر : 1370مطهـری،.

)284-3،307ج

و به عبـارت ديگـر از لذا زمين هيچگاه از اين ولى كه حامل چنين معنويتى باشد،

پس آنچه از معانى واليت در مـوارد اسـتعمالش بـه دسـت. انسان كامل خالى نيست

و مجوز نوع خاصـى آيد، اين است كه واليت عبارت است از نحو مى ه قربى كه باعث

و مالكيت تدبير مى و در سوره مائده آيه از تصرف آن)1(،55شود سياقى دارد كـه از

مى استفاده مى و مؤمنين به يك معنـى و رسول باشـد بـه شود كه واليت نسبت به خدا

جم. دليل اينكه به يك نسبت واليت را به همه نسبت داده است له مؤيد اين مطلب، اين

و}و�غاِ?ُ الُْمُه اهللاَِ<ْزِح فأّ�{مائده استهاز آيه بعدی سور چرا كه اين جمله داللت

ِاشعار دارد بر  و رسول خـدايا دست كم از جهـت اينكـه در تحـت|اينكه مؤمنين

و چون چنين است؛ پـس دو واليت خداوند هستند، حزب خدايند ِسـنِخ واليـِت هـر

و از سنِخ واليِت خوِد )6،18ج: 1363طباطبايى،(».پروردگار است يكى،

و امر خلق و تدبير كائنات و فتق و اختيار رتق و استقالل طبق آيات قرآن، واليت

و ادار# شؤوِن  و زمين و آسمان و حفظ كرات و امساك و زنده كردن و ميراندن و رزق

و سازمان ممكنات، مخصوص ذات بى د سبحان زوال يگانه خداون وجودِی عالم امكان
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و اعتقاد به شركت كسـى بـا و ادعای شركت و نظيری برای او نيست، و شريك است

و  و فقط خداست كه بر كائنات سلطنت و شرك است خدا، در هر يك از اين امور كفر

و  و سـلطان نبـوده اسـت و غير از او كسى حاكم مطلـق و فرمانروايى دارد حكمرانى

و أوصياء الهـى، همـه تحـت ملكوت هر چيز به دست اوست، بنابراي و انبياء ن مالئكه

و واليت خداوند تعالى قرار دارند سيطره (ی قدرت )89: 1390صافى گلپايگانى،.

 شئون واليت تكويني

و طبـق و باالصاله متعلق به ذات اقدس ربوبى اسـت از آنجا كه واليت باالستقالل

و9آيه شريفه  تنهـا اوسـت كـه قـادر از مباركه شوری، منحصر در حضرت حق بوده

و جايگاهى كه باشد  و محيط بر ماسوی است، لذا واليت انسان در هر مرتبه باالطالق

و  و مستقل الهى بر جميـع اشـياء و در طول واليت مطلق و حادث بوده امری اعطايى

و واليـت را از مخلـوق تمام امور است، كه اگر خداوند اراده فرمايد مى تواند استقالل

ب برای واليت الهى» انواع«يا» اقسام«به همين دليل به كار بردن واژه. نمايدخود سلب

و عبارت بهتر همان شئون است، چرا كـه واليـت  و واليت انسان امری تسامحى بوده

و متباين خالق نمى آن باشد، بلكه هر كدام در شأن خـاص تواند مقسم واليت مخلوق

ال. خود قرار دارند و واليت انسانبدين معنى كه واليت حدوثىها هى شأن ذاتى داشته

(است )57: همان.

 واليت تكويني خداوند

و اصطالحى واليت، مى توان گفت كه اين دو به هم نزديك با توجه به معنای لغوی

مى ای كه در پاره هستند؛ به گونه و منطوقًا توان پى برد كه واليت ای از روايات مفهومًا

و مالكيت  و معنوی است كه بر اساس آن نوعى خاص از تصرف همان نزديكى خاص
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و تصدی امور شكل مى باالترين مرتبه آن در انسان كامل كه جامع همـه.دگيرو تدبير

مى كمال در های انسانى است نمود و با اذن قادر مطلق يابد تا بتواند واسطه فيض شده

و اصيل از آِن پروردگار تعالى. امور تصرف كند درمى بنابراين واليت مستقل و باشـد،

ا و قدرت مطلقـه الهـى را قرآن كريم نيز واليت را در خداوند متعال منحصر كرده ست

مى دليل انحصار واليت الهى مى و داند، چون قدرت مطلقه از آن خداوند تعـالى باشـد

و هر كسى احاطه دارد ِمـن«: لذا در قرآن آمده است. اوست كه به هر چيزی َام اتّخذوا

و هو على كل شىٍء قـدير و هو يحيى الموتى ُهو الولى ُ َفاّهللاٰ )9، شـوری(» دونِه أولياء،

َم{: فرمايد همچنين در قرآن كريم در جای ديگری مى BُCِيَ الّسدُ قا Fاأل� � Hُِطُسبْ موا
َنْ لَم �Kَ الّر َ�ي Mعليمِدْقيَ شا MٍR بُِكل مى)12شوری،(}� Tنُه شود از اين آيات استفاده

كه برای اثبات واليت خداوند سبحان، فقط نبايد به قـدرت او تكيـه كـرد، بلكـه ايـن 

و تحقق واليت در خداوند تعـالى،و اليت به علم او نيز وابسته است، يعنى برای اثبات

و قدرت استدالل شده است و هر قديری. به دو حد وسط علم يعنى خداوند قدير است

و هر عليمى ولى اسـت و خداوند عليم است و. ولى است بنـابراين ذاتـى كـه از علـم

و از عيب  و چـون صـمد» صمد«و نقص مبّرا است قدرت بيكران بهره مند است است

)57: 1389جوادی آملى،(است لذا واليت دارد 

و مالكيت الهى كه نسـبت بـه مخلوقـات بر اين اساس مى و قدرت توان گفت علم

و مؤيد واليت تكوينى على االطالق مى و در قـرآن}�< العاUV{باشد، مثبِت اسـت

ه است تا بيان نمايد كه هرگونـه تصـرف در هـر كريم نيز به طور مكرر اين براهين آمد

و تدبيری كه خود بخواهد به هر شكلى كـه خـود اراده كنـد بـه كـار موجود مى نمايد

َشنّما Tْم){: گيرد مى ُكْنُقَف ئاً Tْ�يْرُ�ُ )Wا �Tاَ� ُBَ و جهـان هسـتى)82يـس،(}وُ�َفَيُك, وَ�

ا و منقاد مى مطيع و البته كه واليت حضرت سبحان دارای شـأن. باشند وامر تكوينى او

و اعتباری تا در پيشبرد تـاثيرات تكـوينى و اصيل است نه مجعول اش در عـالم ذاتى
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ِمن ��نه ا�CاM فاُهللا هو الو_{متأثر از غير گردد، )97: همان()9شوری(}اb اaذ�ا

ت  كويني انسانواليت

آسان است، زيرا هر انسانى بـا واليـتها اثبات واليت يك جانبه برای همۀ انسان

كند، يعنى اينكه انسان هر وقـت بخواهـد بـدنش را بـهمى تكوينى بر خويش زندگى

مى حركت در مى و با آن و به عالم رؤيا سفر آورد كند با اين همـه تصـرفاتىمى خوابد

. دهد، همه بر اثر واليت تكوينى روح استمى خودش انجام كه انسان هر روز در بدن

و فعاليـت وا و اراده است كه با تصرف در اعضای بدن، آنها را بـه كـار يعنى اين فكر

مى مى و اعضای بدن نيز انجام مسأله تدبير نفس نسبت به قوا، بيانگر واليت. دهند دارد

و همچنين واليت انسان بر طبيعت  مىنفس بر بدن است (كند كه در آن تصرف جوادی.

)40: 1389 آملى،

با توجه به اين كه معرفت نفس ريشۀ همه كماالت است، لذا اگر انسان بخواهد بـه

و اخالص  و با معرفت و از عيوب برهاند مقام واليت برسد الزم است خود را شناخته

و كوشش مظهر و از راه كمال نفس با سعى ولى مطلق در عمل كماالت را تحصيل كند

(شود )63: همان.

و عبوديت حقيقيه، تكامل روح را به همراه خواهد داشت؛ در واقع رياضت شرعيه

و رياضت شـرعيه كـه سـلطه بـر وصول به كمال روحى ميسر نمى شود مگر با بندگى

و لذا اين سلطه برای هـر انسـانى. باشد جهان ماسوی يكى از نتايج آن مى اين تكامل

و ايـن درگـاه: اند كه گفتهممكن است، چنان دِر واليت تكوينى به روی همه باز اسـت

و حتى مـا را بـه ايـن ضـيافت دعـوت كرده و دربان ندارد (انـد حاجب حسـن زاده.

و توضـيح ايـن شـأن كـه از شـئون).23: 1371آملى، فالسفه اسالمى نيز در توجيـه

نفـس ناطقيـه انسـانيه اكتسابى است اما در عين حال وامدار تابش اشراقات علويه بر 



 �49 ايرج قباديان/ محسن ايزي

� هشتم� شما�� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم �۱۳۹۵� بها�

و: اند است، گفته و دعـا ماده جهان، تحـت فرمـان شـخص صـاحب واليـت درآيـد

و قضـای  و اجابت گردد، چه آنكه در جهان ازلى خواستهای وی در عالم اعلى شنيده

سرمدی كه سابق بر آفرينش جهان بود چنين مقدر شده اسـت كـه دعـای اشخاصـى، 

و فالن امر بو و نور ساتح كه از موطن جهـان اصـلى فيضـان سبب اجابت فالن چيز د

و و فرمانبردار وی شـود و دانش بود، سپس عالم وجود مطيع كند، خود اكسير قدرت

و در نفوس مجـرده انسـانى مثـالى از نـور خـدايى  جهان طبيعت در فرمان وی گردد

و تأثير چشمان بـد هـم در  و در او نوری خالق متمكن شود و مستقر گردد جايگزين

و تباه گرداندا : 1373سهروردی،(شياء عالم از ناحيه نور قاهره بود كه در آنها اثركرده

) 2،252ج

ای به وسيله كاری، نسـبت بـه مـن تقـرب هيچ بنده: در حديث قدسى آمده است كه

تر از انجام فرائض بوده باشد، بنده من با گزاردن نمازهای نافله آنچنان نجسته كه محبوب

م مىىبه من نزديك او شود كه او را دوست دارم، وقتى او محبوب من شـد، مـن گـوش

مى مى مى شوم كه با آن و چشم او مى شنود مى شوم كه با آن و زبان او آن بيند شوم كه بـا

مى سخن مى و دست آن مى گويد دهـد، هـر گـاه مـرا بخوانـد شوم كه با آن كار صورت

مى اجابت مى (مبخش كنم اگر چيزی از من بخواهد ج1365كلينى،. ص2، ،351 (

ال ينفك رياضت روح است كه قدرت بر تصرف در ماسوی پيدا اين واليت از آثار

الهى داشته باشد چنانكه در حـديث قدسـى های تواند جلوهمى كند به همين جهت مى

مى. شريف آمد است كنـد كـه بـه تنها بندگى خداوند است كه انسان را به منزلتى نائل

و هرچه در اين مسـير تكامـل يابـد صـفات ربـوبى صفات حضرت َرّب متصف شده

و چه بسا افرادی نيز بتوانند با اعمال رياضـت نفـس، بـه. يابدمى بيشتری در او نمود

و و قادر بر انجام برخى امور خارق العاده شده بـه نـوعى كماالت نفسانى نائل گردند

)202: 1377سبحانى،()2(.واليت تكوينى دست يابند
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دهد، يا واليت بنابراين اگر بگوييم خداوند به انسان قدرت تصرف در كائنات را مى

مى به او عطا مى و يا ممكنات را فرمانبر كند، يا او را قادر بر تصرف در كائنات آفريند

و از شائبه شرك به دورتر اسـت، او قرار مى  دهد، اين نظر به معارف توحيدی نزديكتر

مهـم تـرين. آفرينـد تا اينكه گفته شود خداوند تعالى انسان را متصرف در كاينات مى

و عامل و اخالص در عمل است، با معرفت رسيدِن انسان به مقام واليت الهى، معرفت

قُرب پيـدا مى و اوامر الهى به پروردگار تعالى و انجام طاعات (كنـد شناخت جـوادی.

)40: 1389 آملى،

و استقالالً حاكم مطلق بر كاينات با اينكه فق ط خداوند تعالى در مرحله اول بالذات

و و واليت او قرار دارند، اما عقـًال و موجودات تحت سيطر# قدرت و تمام جهان است

و انسـان(شرعًا امكان دارد كه خداوند متعال به بندگان خاصش  بـه جهـت) از فرشته

و اتمام حج و علّوشان يا تأييد آنها و رفعت و يا مصـالح ديگـر، واليـت ت بر ديگران

قدرت در تصرف در كائنات، يا مأموريتهای خاصى مثل تدبير امور عطـا كنـد، تـا در

و در موارد ديگـر بـر حسـب  مواردی كه فقط مأمورند، مأموريت خود را انجام دهند،

و جهات ثانوی كه در داخل نظام كاينـات پـيش مى آيـد، طبـق آن مصـلحت مصالح

و تصرفات و فرمانبر آنها سازد، تا بر حسـب اقتضـا ى بنمايند، يا اينكه كاينات را مطيع

. مصلحت، هر تصرفى را كه مصلحت ديدند بنمايند

كه اماِم معصوم را به آسمان سايه افكن تشبيه×در بيان واليت تكوينى، امام رضا

و سعة ذاتى در مرتبه ای از وجود قرار كرده، به اين معنا است كه امام از حيث وجودی

و تمامِى  موجـودات عـالِم دارد كه تمام كائنات در تحت احاطة وجودِی او قرار دارند

) 102: 1385،طباطبايى(باشند امكان زير ساية واليت او مى

مى×امام رضا اگـر زمـين: فرمايـد درباره اماِم واجد مقام واليت در نظام تكوين

هم لحظه و به اندازة يك چشم بر و بـدون امـام بمانـد، ای زدن از حجت خالى بمانـد
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و اهلش را فرو بَرد (زمين در هم فرو ريزد )1،489ج:ق1404صفارقمى،.

و نظام آن، همان اثری را دارد كه منظومـه و امام در بقای عالم و ولى وجود پيامبر

و بقای موجو و جاذبه زمين، در حيات و جاذبه آن، در بقای نظام منظومه، دات شمسى

و نحوه ارتباط اين نظام  و بقای انسان دارد، هر چند ما حقيقت و قلب در حيات ارضى

(درك نكنيم» ولى«را به وجود  كسانى كه كـه بـه ايـن)86: 1390صافى گلپايگانى،.

مى رسند، مظهر اسمى مرحله مى ُحسناِی الهى و از اسماء و مظهـر، چـون نمـاد گردند

مى آيِت ظاهر است، تنها واليتِ  ای بـر دهد، بدون آنكه ذره پروردگار سبحان را نشان

ا (ز آن بكاهند آن بيفزايند يا اندكى )320: 1367آملى، جوادی.

و خـالف و استقالل تام آنهـا در افعـال، تفـويض نفى مشيت الهى در افعال انسانها

و. باشد توحيد در افعال مى و رزق ساير امور اگر معتقد باشيم كه به طور كلى امر خلق

ــه ائمــه و تصــرف×از جانــب خداونــد ب ــد در آن مشــيت و خداون  واگــذار شــده

و ائمه را در ايـن امـور مسـتقل بـدانيم، ايـن عقيـده هـم منـافى بـا و دخالتى ندارد

و افاضـه او اسـت و فيض و دوام امـا اگـر بگـوئيم. توحيد در افعال پروردگار تعالى

ا و و مشيت الهى همراه است، تفويض اين امور به ائمه اگر با اذن محال» تفويِض« راده

.باشدو باطل نمى

و حيات دهنده معرفـى×خداوند متعال حضرت عيسى را خلق كننده، شفا دهنده

مى مى و اين همان توحيد كند چون همه اين افعال مقيد به اذن حضرت قادر متعال باشد

و سوره قمر به واليت تكـو 102و نيز در آيه. افعالى است ينى پيـامبر گرامـى اسـالم

و امامان گرام. نمودی از آن كه شق القمر است اشاره فرموده است بنابراين انبياء عظام

و نظـام با دست^شيعه يابى به واليت تكوينى حضـرت سـبحان، تمـام موجـودات

و عالم خلقت تحت فرمان آنها بـود (هستى را تحت امر خود داشتند سـبحانى،:ك.ر.

1385 :76-51(
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 واليت تشريعي

و با اذن شارع مقدس محقق شـده و قانون و سرپرستى كه در محدوده شرع واليت

اين نوع از واليت نتيجه تشريع بوده يعنـى. نامند باشد را واليت تشريعى يا قانونى مى

و ائمه اطهـار و واليـت^شارع هنگام قانون گذاری به پيامبران نـوعى سرپرسـتى

مىاعطاء نموده تا در محد و چارچوب قوانين الهى به آن بپردازند؛ لذا از وده شرع توان

و نه مانند واليت تكوينى پيرو رابطه  و نه منطقى بُرد آن تحت عنوان امری اعتباری نام

.ِعلّى

از سوی ديگر چنان چه واژه تشريعى را صفت برای واليت بگيريم معنايى متفاوت

م عنا كه اين واليت را نه از اين جهـت كـه در از معنای فوق به دست خواهد آمد؛ بدين

و نتيجه تشريع شارع مقدس است موسوم بـه تشـريعى  محدوده شرع اعطاء شده است

و شده است، كه بر عكس، اين واليت به شخص داده شده است تا بتواند قانون گـذاری

توانمى بنابراين. شودمى تشريع نمايد لذا از آن به عنوان واليت بر تشريع نيز نام برده

و تنظيم اجتماعى است، واليتى كه تمام  گفت واليت تشريعى ناظر به سرپرستى، تدبير

اين بر اسـاس توحيـد ربـوبى، بنابر. اند جامعه بشری، همواره فطرتاٌ به آن نيازمند بوده

كه واليت تكوينى بر عالم هستى از آن خداوند اسـت، واليـت تشـريعى نيـز،ن همچنا

مىمتعلق به  و اراده تشريعيه در بـاره پروردگار هستى و اما تفاوت اراده تكوينى باشد،

پذير نيست، برخالف اراده خداوند سبحان به اين است كه اراده تكوينيه خداوند تخلف

و تخلف ممكن است، زيرا در اراده تشريعيه خداوند،  تشريعيه خداوند كه در آن عصيان

و فعل خارجى، ار و عمِل غير فاصله استبين اراده مولى لذا خداوند در اين گونـه. اده

مى از اراده و چون انسان مختـار اسـت، انسـان مختـار عمل را از انسان مكلف طلبد

مى گاهى اطاعت مى و تمرد و گاهى عصيان آيـاتى كـه در زمينـه واليـت. نمايـد كند
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جـامع بـين باشد؛ برخـى از آنهـا تشريعى خداوند سبحان وارد شده است دو گونه مى

و بعضى از آيات قرآن مخصوص واليـت تشـريعى  و واليت تكوينى، واليت تشريعى

و تشـريعى خداوند سبحان مى باشد، از جمله آياتى كه جامع هر دو واليـت تكـوينى

مى سوره 257 آيه است،  (باشـد بقره اسـت كـه معـروف بـه آيـه الكرسـى جـوادی.

)217: 1367آملى،

و جعل احكام دين يا همان واليت تشريعى واليت تشريعى واليت بر وضع شريعت

ای است؛ گاه باشد كه مختص به رسول به معنای خاص است كه دارای اقسام چند گانه

و گاهى مربوط به حاكمان دينى كه بر اساس روايات دينى كه بر اساس برخى  خداست

).1،268ج: 1387كلينى،(از روايات اين حق به ائمه شيعه نيز اعطا شده است 

را|چنانكه در برخى از روايات آمده است كه پيامبر در چند مورد حكم شرعى

چهار ركعتى كه پيامبر آن را واجـب های خودش وضع نمود، مانند دو ركعت آخر نماز

و منصب قانونى است كه از طرف پروردگار تعالى به فـردی. كرد واليت تشريعى مقام

ر مىاز افراد، به عنوان مقامى شود تا به امور اجتماعى رسيدگى شود، لذا بـه سمى داده

و|شود از آن جهت كه از طرف شارع به پيـامبر اكـرم آن واليت تشريعى گفته مى

و خدادادی كه البته ديگر پيشوايان الهى دين عطا شده است، پس مقامى است موهبتى

و شايستگى لهای بستگى به مالكات و اكتسابى نيز دارد، و ذاتى ذا به صـورت گـزاف

و جعلـى. بدون مالك نخواهد بود و منصب وضعى از اين رو واليت تشريعى يك مقام

و اجتماعى مسلمين است (است كه اثر آن سلطه بر امور شرعى )81: 1363همتى،.

 مراتب واليت تشريعي

و اعتبـارى تشريعى، واليت يكى از اقسام واليت در امور اجتماعى است كه جعلى

مـثًال اگـر،كار قانونى اين واليت به كسى سـپرده شـودو گر بر اساس سازا،باشد مى
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و واليت بر جامعه وا،اى به كسى سپرده شـود سرپرستى و متصـدى امـور آن جامعـه

و وا م حاكم ُمىلى به حساب و ديگـران  واليـت«.دم بـه اطاعـت از او هسـتنلـزَ آيـد

و قانون گذارى» تشريعى كـه در اسـت به معناى ارائه دستورالعمل،در امور اجتماعى

ا مىها نسان درجه اول به وسيله خداوند براى هدايت و آن گاه خداوند اين شود ارسال

و قوانين الهـى آنان موظف. كند اختيار را به جانشينان خود واگذار مى اند كه دستورات

و همچنين آنان از جانب خداوند وظيفه حاكميت بر مردم را را در اختيا ر مردم بگذارند

و مـردم موظـف بـه اطاعـت از آنهـا هسـتند افـزون بـر آنكـه. نيز بر عهـده دارنـد

و واليت تشريعى بر جوامع اسالمى عهده|خدا رسول در ديدگاه. است دار حكومت

و طه و^ ارتشيعه اين واليت پس از آن حضرت، به ائمه عصمت سپرده شده است

ُركِن اساسى^از اين رو واليت تشريعى ائمه و و وجوب اطاعت از آنان، از مقومات

و نهى واليت تشريعى.است^اعتقاد ما به امامِت اهل بيت و امر يعنى اين كه تشريع

مى.و قانون گذاری در اختيار صاحب واليت باشد ، باشد پيداست كه تشريع از آن خدا

مىلذا خداوند چه است كه فرمان و چه نكنيـدبدهد و امامـ، كنيد هـمانامـا پيـامبر

و قـانون گـذاری داشـته باشـندوند متعالد به اذن خدانتوان مى واليـت.حق تشـريع

و قانونى است كه از طرف خداوند به فردی از افراد  و منصب وضعى تشريعى يك مقام

مى به عنوان مقام رسمى .تا به امور اجتماعى مسلمين رسيدگى نمايد، شود داده

و اجتمـاعى اسـت 55ازجملـه آيـه،برخى از آيات قرآن ناظر به واليت تشريعى

و«:سوره مائده و پيامبرش و سرپرست شما خداست كه ايمـاننى مؤمناهمانا دوست

كه آورده مىهمواره اند آنان و نماز را بر پا و فقيدارند زكات راِن نيازمند به تهى دستان

كه مى با توجه به اينكه آيه فوق در بين آياتى قرار گرفتـه.».اند در ركوع دهند درحالى

و نيز با توجه به آيه بعد كه از پيروى اهل كتاب نهى مى كه در آن آيه آمـده اسـت كنند

و مؤمنانى چون اميرالمؤمنين حضرت على و رسولش را بـه×كه كسانى كه خداوند
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و همـه جـا سرپرست و يقينًا حزب خدا در هر زمان و دوستى بپذيرند حزب خدايند ى

كه پيروز مى آنباشند، در،منظور از واليت در و خداوند آيه اين واليت تشريعى است

.اسـت^و ائمـه اطهـار|اكـرمشريفه درصدد جعل واليت تشريعى بـر پيـامبر 

والبرخى از ). 211-221: 1367جوادی آملى،( ،هدايت،يت تشريع شريعتآياتى كه

و امثال، ارشاد از،كنـد اينها را براى خداى متعال ثابت مـى توفيق َ�{: عبارتنـد _ّ اهللا
cَْم ي,,نَ اd,,رُجُن,,g و�َنِم,,ْمهُ وا,,hا iا Hــره(،}الظلم,,ا }اV,,ؤمنU� اهللا �ُ_{:و)257بق

)19جاثيه(}اVتقU �ُ_� اُهللا{:و)عمرانآل(

همـان را بـراى كنـد، ثابـت مـىمتعـال آياتى كه واليت تشريعى را براى خداوند

مى|خدا رسول و نيز ثابت وآيات ديگری كه كند و دعوت بـه ديـن  قيام به تشريع

شهمچنينو مردم بينو حكومت اسالمى امت بيتِ تر وئوقضاوت در ميان آنان را از ن

:ندقرار ايناز داند مناصب رسالت وى مى

}lُhِم ا UؤمنVك الكت,اَ< ان,ا{و)6احـزاب(}مُهَس,ن انفُ ا�_ با,Cا ا,hِق انزoب,ا 
َpاهللامَ حُك ِ{و)105نساء(}بU اhاr بما ا�يك اiا sهدp مستقيم نك tاu{)شوری

{و)52
يُِهم dياتِم يتلوا عليهِ نُهِم �سوالً يُ زwيِه� � و)2جمعه(}ه� اoكم علمهم الكتا<م

اِ�{ xC ُpَِانزhا يا ايها اcين dمن,وا اطيع,وا{و)44نحل(}للناr ما نز� اCهم بUَ اcكر
� ا�_ االمر منكم � اطيعوا الرسو� ال مؤمن,ة اWا� م,ا }�{و)59نساء(}اهللا � V,ؤمن

اَ  � �سوB امرا اَِم�ا�~ُم� يكو� لهُ ق{ اهللا بينهم� ا� احكم{و)36احزاب(}هممِرن
� اح,ذُ  ال تتب,ع اه,وائهم � اهللابما ان,ز� اهللا }اC,ك �هم ا� يفتن,و� ع,ن بع,ض م,ا ان,ز�

)49مائده(

 وندخدا گرامى كه رسولاست اين،گرفتتوانمىآيات دسته از ای كه از اين نتيجه

اُ داراى نيز مىمَ واليتى است كه در بـينود نمايـت را به سوى خداى متعال راهنمايى

و در تمامى آنها حكومت مى مىِنئوُش كند و همين آنها دخالت طور كه بر مـردم نمايد
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گتعالى واجب وندخدااز اطاعت نيز بـدونز پيامبر خاتما اطاعِت، رديده استو الزم

و شرط واجب   تشـريعِى بـه واليـِت حضـرتآن واليِت پس برگشِت.استشده قيد

اي،عالم است خداونِد ون معنا كه چون اطاعتِ به خداوند در امور تشريعى واجب است

اخدا هم اطاعِت| رسول خدا اطاعتِ  درپس،ستوند و رسول خدا پيشواى آنـان

كما اينكه بعضى از آيات گذشـته. خداوند خواهد بود او هم همان واليت نتيجه واليتِ 

� اطيعوا الرسو�{ مانند آيه �{همچنين آيـهو.)59نساء،(}اطيعوا اهللا � م,ا }� V,ؤمن
Bا ق{ اهللا� �سوWكنندمى به اين معنا تصريح نيز)36احزاب،(}المؤمنة ا.

كه برخى از آيات قرآن كريم براى رسـول خـدا ثابـت آيات قبلىهمان واليتى را

بن، حضرت براى امير مؤمنان،كردمى  مى نيز×بيطالبا على آن. كنـد ثابت يكـى از

َ�ُمُك,م,ا �Cّنّ){: از سوره مائده اسـت55ةآي، آيات �ا�ُس, اهللا Bو cّمن,واd ي,ن cّي,ن ا
يُؤتُ�لوالّصيُقيمو�َ  ُهم �اكِ�كولز+ا وَ�َ� كه بعد از اثبات واليت تشريع براى خـدا}و�ُعَ�

ُج»الذين آمنوا«ل با واو عاطفه عنوانو رسو ×حضرت علـى المؤمنينز بر اميرَ را كه

و به يك سياق آورده است منطبق نيست را از بنا بـر.به آن دو عطف نموده ايـن سـخن

كه واليِت، واليت در هر سه مورد ، طور اصالتهب براى پروردگار متعال واحدى است

و بـه اذنهبـ×حضرت علـى لمؤمنينو اميرا|و براى رسول خدا طـور تبعيـت

)6،17ج: 1363ى،طباطباي(. كندمى ثابت تعالى وند خدا

 واليت تشريعيهاي ويژگي

از آنجا كه منظور از واليت تشريعى اين است كه خداوند سبحان بـا جعـل قـوانين

و نتيجه اين واليت جعـل ها را از ظلمت گناه به نور اطاعت، هدايت نورانى، انسان كند

و  و صحت و ابالغ احكام تكليفى مانند نماز يا احكام وضعى مانند طهارت در عبادات

و ايقاعات در معامال مىفساد عقود توان گفت؛ كه واليت تشريعى خداونـدت است لذا
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و غير مؤمن است و عموميت آن به اعتبار اشتمال او بر مؤمن و. مخصوص انسان است

و چـه مـؤمن به بيانى ديگر؛ واليت تشريعى خداوند نسبت به همه انسانها، چـه كـافر

و بالغى تحت هدايت تشريعى خداوند قر ار دارد، زيرا يكسان است، يعنى هر فرد عاقل

و در برابر فروع،  و منافقان، همانند اهل ايمان در برابر اصول دين موظف به اعتقاد كفار

ص1389جوادی آملى،(مكلف به انقياد هستند  ،101(

واگـذار^و ائمه|با توجه به اينكه واليت تشريعى از طرف خداوند به پيامبر

را گرديده، مى بدين معنـى. حجيت كالم ولى دانستتوان ويژگى ديگر واليت تشريعى

و موضوعيت داشتن شخص ولى يكى از لوازم انفكاك ناپذير واليت اسـت،  كه اهميت

و اعتبـاری اسـت، حجيـت های لذا كسى كه دارای واليت در يكى از زمينـه حقيقـى

و اطاعت از آن الزامى است همواره كالم ولى برای مولى عليه حجيـت. كالمش محرز

و اوام ِ{باشد با اين وجود طبق شريفهمىر او واجب االطاعۀداشته ا }ي,ن اّ�ِ� راَ�ْكال

و به اختيار مولى عليه های يكى از ويژگى. باشدمى هيچ اجباری در پذيرش آن نيست

و. باشدمى اين واليت اختياری بودن پذيرش آن قرآن كريم نيـز پـذيرش ديـن خـدا

ك و كسانى واليـت انـد، از تحـته واليـت او را نپذيرفتهواليت او را اختياری دانسته

و خود را تنها ولى كسانى كه ايمـان آورده مى خويش خارج دانسته . كنـد انـد معرفـى

)255-257 بقره(

و تشريعي ائمه ^رابطه واليت تكويني

مى واليت تكوينى زمينه باشـد، چـون ای برای اعطای مناصـب واليـت تشـريعى

سُ  و نفوس مردم است شايسته هر كس نيست، واليت تشريعى كه به معنای لطه بر اموال

و عدالت در نائب االمام يكى از شروط  به همين خاطر در مكتب شيعه عصمت در امام

ال اقل ولى مى بايست سلطه بر نفـس خويشـتن كـه يكـى از مراحـل اساسى است كه
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و حتى والي و گرنه هيچ گاه واليت تشريعى ت فتوی يا واليت تكوينى است دارا باشد

(قضا به او داده نخواهد شد )64: 1363همتى،.

و در واليت تشريعى نوعى سلطه بر ديگران وجود دارد، كه بايـد از طريـق شـرع

و مالكيـت سرچشـمه  اراده الهى به دست آيد؛ يعنى حق تشريع كه از حـق حاكميـت

و حاكم  و باالذات در انحصار خداوند است زيرا او مالك اصلى بر انسانها ميگيرد اوالٌ

؛ ولى اگر خداوند به پيامبر يا ولى ای اجازه دهد كـه اقـدام بـه  و همه موجودات است

در تعريـف واليـت تشـريعى. قانون گذاری نمايد كسى نبايد با آن به مخالفت برخيزد

كه امام يا پيامبر آورده و منصبى است كه خداوند به فردی بـه اند واليت تشريعى مقام

مىعنوان مقا به عبارت ديگر واليت تشريعى منصـبى قـراردادی كند، مى رسمى اعطا

ای از انسانها به دليل شأن اجتمـاعى يـا دينـى آنـان است كه خداوند به گروه برگزيده

مى... مانند مقام نبوت يا امامت يا كند كه ريشه در تسلط آنان بر جهان خارج دارد عطا

.و نشانه اراده تشريعى خداوند است

مىب را در واليـت تكـوينى آنهـا^توان ريشه واليت تشريعى ائمـهر اين اساس

در با كسب شايستگى واليت تكوينى اين انسـانهای كامـل مـى. جستجو نمود تواننـد

و قوانين الهى كه توسط پيامبر ابالغ شده است به گونـه های چارچوب اصول هنجارها

:زير اعمال واليت نمايند

.بيان شريعت) الف

آن)ب و جزئيات احكام از كليات .استخراج موارد

.رهبری جامعه در جهت اجرائى نمودن آن احكام)ج

و مسير اجرای آن با استفاده از قائده)د رفع تزاحم در صورت تحقق آن در احكام

 ). االهم فالهم(

و حاكميـت و درست اسـت كـه از يـك واليـت حكومت ظاهری، وقتى مشروع
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اينكه در قرآن كريم، انسان مكلف شده است تـا بـه ديـن. تكوينى نشأت گرفته باشد

�َجَه{فطرت روی آورد  ال تب,ديَلَك فأقِم َعليها� rَّاhَفَطَر ا فِطرHَ اهللاِ الّ� َحنيفاً لِتيِن
يَعلُمو�َك ِ�لِق اهللاِ Wل ال rِّاhكَ� اT لكَن �َ .)30روم،(}اّ�يُن الَقيِم

اره به همين نكته است كه نظام تدبير تشريعى انسان، بايد مطابق بـا نظـام شايد اش

و فرمان راندن نيز، تكوين را اساس قرار دهيم،. تكوينِى او باشد اگر در مورد حكومت

و  و ظاهر، همان كسى باشد كه در سير تكـوين، نقـش ربوبيـت و امام دنيا بايد خليفه

و حاكم عالَ  ِم ظاهر كسى است كه در عـالَِم بـاطن مظهـر اسـم تدبير دارد، امام، خليفه

و. جامع اّهللاٰ باشد و امام هر عصری، به تنهايى مظهـر همـۀ اسـماء انسان كامل، خليفه

و» اّهللاٰ«يعنى مظهر اسم جامع. صفات حق است است، كه اين اسم به تنهايى همۀ اسماء

و حاكم بر همۀ آنها است .صفات را در بر دارد

و» اّهللاٰ«الهى به عنوان مظهر اسم جامِع بنابراين خليفۀ حاكم بر مظاهر همـۀ اسـماء

و رب همـة  و تشـريع، ولـى و لـذا در تكـوين و جاللـِى حـق اسـت؛ صفات جمالى

مى. موجوداِت جهان است مى همۀ كائنات از او فيِض هستى و با او تكميل . شوند گيرند

خ و متصِرِف واقعى در جهان هستى است، بر الف سلطان كـه تصـرفش در امام، حاكم

و حاكميت ظاهری است ظـاهرِی» واليـِت«امـا. امور دنيوِی مردم، با تكيه بر قدرت

عا^اماماِن معصوم و مظهری از واليِت باطنى آنان است؛ لذا نقش امام در لم تكـوين

و يك حقيقِت عينى است .تشريع، يك نقش اساسى

اس بنا و لذا با اين حقيقـِت جـامع خـود،براين خليفه، حقيقت همۀ حقايِق جهان ت

مى به و هدايِت همۀ موجـوداِت جهـان و بـا امـداِد الهـِى خـود، آنهـا تربيت  پـردازد

و حاكميـت كـه از طـرف پروردگـاِر را به كماِل شايسـته مى و ايـن قـدرت  رسـاند؛

و حاكميِت تكوينى او است (متعال به او عطا شده، نتيجه واليت : 1385ك، يثربـى،.ر.
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و تشريعي ائمه� 60 ×رابطه واليت تكويني

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

واليت، خواه تكوينى يا تشريعى، مانند ساير اوصاف فعلى خدای سبحان، تنهـا از

و تشريع همه بـه دسـت  و هيچ كس در آن شريك نيست، چون نظام تكوين آن اوست

از اسمای فعلى خداونـد اسـت، مظهـر طلـب» ولّى«خدای سبحان است، ليكن چون 

ت در خدای سبحان، از غيـر او نيـز از اين رو، قرآن كريم با وجود حصر والي. كند مى

رسـند كـه مظهـر واليـت خـدای سخن به ميان آورده است؛ يعنى برخى به جايى مى

و. شوند سبحان مى و مظهـر اتـّم ترديدی نيست كه مظاهر واليت مراتب مختلف دارند

آن حضـرت. اسـت×يعنى اميرالمؤمنين» واليت كلّيه«اكمل اين اسم شريف صاحب 

و تشر از اين رو، در كائنات تصرف. يع مظهر واليت اتّم خدای سبحان استدر تكوين

و سلطه خـويش دارد مى و آسمانى را زير تسخير و قوای زمينى در. كند  قـرآن كـريم

و تشريعى امير المؤمنين55آيه تصريح كرده اسـت،×سوره مائده به واليت تكوينى

ا و سنّى زيرا كه والً عالمان شيعه اين آيه در شأن آن حضـرت نـازل شـده اتفاق دارند

و تشريعى است (است، ثانيأ واليت در اين آيه اعّم از واليت تكوينى جـوادی آملـى.

1389 :431(

و اوليـاء بنابراين طبق نظر استاد جوادی آملى امكان واليت تشريعى بـرای ائمـه

و اخـالص در عمـل  و مهمترين عامل رسيدن به اين مقام، معرفـت اسـت، وجود دارد

و از اخالص در عمل برخوردار بود بـه واليـت  يعنى اگر انسان به معرفت دست يافت

و مى شود، لذا اگر انسانى با انجام كارهايى كه موجب قرب وی به خدامى» ولى«رسد

مى مى و محبـت راه . يابـد شود خود را به خدا نزديك كند به آغاز واليت يعنى نصرت

و اولياء الهى مظهر و از آنان كارهای فراوانى سـاخته اسـتانبياء تـا. اين نام مباركند

و اخالص را پشت سـر نگـذارد مظهـر  و زهد همراه با معرفت هـو«انسان راه عبادت

و طبق آيه» الولى راه}ق,Uْ اCََكَي,أيِيَّ�َح,َكب+,َ�ْدبُ �اْق{سوره حجر99نخواهد شد

و يقي رسيدن به (ن عبادت استمعرفت )50:همان:ك.ر.



 �61 ايرج قباديان/ محسن ايزي

� هشتم� شما�� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم �۱۳۹۵� بها�

 گيري نتيجه

مى» اطاعت از اوامر الهى«بديهى است كه قُرب به خداوند و هر كـس موجب شود

و كامل ترين افراد مقـرب تـرين  به تناسب كمال وجود خويش قربى به ذات حق دارد

مى. افراد به كمال مطلق هستند و اولياء الهى را مقـرب تـرين افـراد بنابراين توان انبياء

هايى همچون تسـلط آثار قرب الهى واليت تكوينى است كه در جلوه از جمله. دانست

و جهـان پيرامـون نمـودار مى . شـود بر نفس، تسلط بر افكار پراكنده، تصرف در بـدن

و و به دست آوردن اين گونه از واليت برای انبياء عظـام رسيدن به اين درجه از كمال

ت ائمه اطهار بسترساز اعطای واليت تشريعى مى های كامـلا خداوند به آن انسانشود

و  و دينـى، اجتمـاعى، سياسـى، فرهنگـى، قضـايى، اذن در تشريع يا مرجعيت علمى

.اقتصادی عطا فرمايد

و و واليـت و از آنچه بيان شد، اين نكته روشـن گرديـد كـه ربوبّيـت، عبوديّـت،

و مرسـ و اگـر انبيـاء و آفريننده انسان دارد و حكومت، همگى اختصاص به خالق لين

و حكومت بر جامعه بشـری دارنـد، ايـن^ائمه و يا واليت تشريعى واليت تكوينى

و فرمان اوست، وگرنه انسان واليت و به اذن آزاد آفريـدهها ها ظهوری از واليت خدا

و هيچ انس شده .انى واليتى بر ديگری ندارداند

 نوشت پي
ا{)1( � Bسو� � ا cين dمنوا انما �Cكم اهللا يُؤتو� �َ يُقيمو� الصلو� ُهم �اكعو� اcين �َ .}لزwو�
مى نمونه)2( هايى كه بـر نفـس خـويش نى دانست كه بر اثر سلسله رياضت توان در مرتاضا ای از اين افراد را

مى هموار مى و. يابند كنند به آثار تكوينى بر موجودات دست هر چند كه رياضتهای غيرشرعى مورد تاييد

مى. الم قرار نگرفته استتشويق اس هاريكن نام بـرد كـه زبـان توان از مرتاض هندی به نام به طور نمونه

و سوراخ و لبها را دوخته آن خود را در دهان بر گردانيده های بدن خويش را با موم بسته بود در حالى كه



و تشريعي ائمه� 62 ×رابطه واليت تكويني

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

و در ميـان و موم كـرده بودنـد ُمهر و تابوت را و روز را در ميان تابوت گزارده بودند قبـر نهادنـد، شـب

و ديدنـد مهرهـای  نگهبانان اطراف تابوت را زير نظر گرفتند پس از هفت روز تابوت را از قبر در آوردند

و پايش خشك، مرتاض را از ميان آن بيرون كشيدند، ديدگان او شيشه. آن دست نخورده است ای، دست

و ضربانى در شرايين نداشت و بينى. پوستش چين خورده او دهان و گوشش را باز كرده آب گرم به سـر

و تنفس مصنوعى دادند، پس از نيم ساعت بيدار شد )202: 1377ك سبحانى،.ر(ريختند



 �63 ايرج قباديان/ محسن ايزي

� هشتم� شما�� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم �۱۳۹۵� بها�
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و تشريعي ائمه� 64 ×رابطه واليت تكويني

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�
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