والیت تکوینی انسان سالک در قرآن
با تأکید بر آراي امام خمینی

(س)

سعیده غروی

1

طاهره محسنی

2

چکیده :نظام والیت تکوینی نظامی استت مشکتکا ان نظتام تائ کهتی یت والیتت
مطلق الهی را در تمام شئون و ابعاد آن ب نمایش می گذارد .بت مننتائ آیتار نت آن
عالم سشی ب اساس تجلی ذار الهی در مقام اسماء و صفار ب ظهور رسیده است.
یث ر اسماء حق ب گون ائ است ی
اسمی ان اسماء الهی است و

آنچ در هان خلقت رخ مید تد بت یایتة

اسمی بناب انشضایی ی دارد آثارئ را در عالم سشی

در یی خوا د داشت .بت ایتا استاس والیتت مطلقتة خداونتد در تمتام عتالم ستشی
بیانقطاع و ب گون ائ بستی و یکاارهت

تارئ خوا تد بتود .ان منظت امتام خمینتی

والیت خداوند با اسم ش یف اهلل ی اسم اعظم است بت انستان یامتا بتدون واستط
اسمی ان اسماء ،و ب دیگ مو ودار ب واسط اسماء دیگ تجلی ی ده است .ایکان
معشقدند انسان یامتا منصرت در حقیقتت مصمدیت و اولیتاء ایکتان استت امتا ستای
انسان ا ب عنوان انسان سالک میتوانند با خ ق حجت انیتت و انانیتت و رستیدن بت
مقام ذل عنودیت و تمکا در ایا مقام ب م تن ن ب نوافا رستیده ،صتاح ترت
در عالم شوند .ایکان ن ب نوافا را م تنة اول والیتت و نهایتت آن را نت ب فت اه
مع فی میینند ی در ی تو آن بنده گوش و هکم حق میشود.
کلیدواژهها  :انسان سالک ،نظام ،والیت تکوینی ،والیت مطلق  ،صفار ،ذار
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مقدمه
در هانبینی اسالمی ،آف ینندۀ سشی و ستشی بشتش ،ذار انتدس ی وردگتار استت و ستشی در
و ود و بقائ

لصظ  ،مصشاج فی

بشکی اوست .یدیده ائ سشی اعتم ان انستان و ریت انستان

حول مصور والیت خدائ واحد ،ب سوئ ف ام شکو مندئ ی لقائ اوست در ح یت است .اما
مسألة مهم ایا است ی انسان هگون با وشیارئ در ی تو عقا و وحی عمتا ینتد تتا در والئ دو
انن (ارتناط خدا با خلق و خلق با خدا) یا در والئ یک انن (ارتناط ختدا بتا خلتق) نت ار گیت د.
وَالیت و وِالیت

دو باید ان ط یق عند آران شود .مقرود ان والیت در ایا مقام ،ن ب و اترال و

لقائ الهی است ی در اث مع فت ،مصنت و عنودیت حاصتا متیشتود و ستالک را بت مقتام فنتائ
ذاتی ،اسمایی و صفاتی میرساند و انسان سالک ب م تن ائ میرسد ی عالم و آدم را تصت تتدبی
و والیت مطلقة الهی مکا ده می یند و ب مقام توحید ناب ی توحید مع فشتی و صتمدئ استت راه
مییابد.
در ایا مقال با تو

ب ط ح نظ یة نظاممند بودن والیت تکوینی و ایگاه انسان سالک در آن

با تکی ب آرائ امام خمینی ب اثنار امکان وصول و دسشیابی انسان ب هنیا مقامی ی داخش شتده و
اینک انسان سالک ری ان والیت ب خویکشا ب نظام تکویا و خارج ان نفت

ختویش نیتک والیتت

دارد و ان مل مقاماتی ی ب ائ انسان ستالک در نظتام والیتت تکتوینی نابتا اثنتار استت ،مقتام
واسطة فی

شدن و رسیدن ب مقام «یا» میباشد.

واژه «سالک» ان ریک سلک ب معنائ یسی است ی ب خت معتیا و بتا ب نامت دنیتق ح یتت
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

مییند (مرطفوئ1360ج )223:5و در اصطالح ع فانی سالک بت انستانی گفشت متیشتود یت بتا رفت
تعینار نلنی ،نفستی و روحتی بت ستوئ ی وردگتار در ح یتت استت(عجتم )476:2004ان آنجتا یت
سلوک ،ح یت در خ معیا با ب نام دنیق است ی
د

ستالک بتدون رعایتت دستشورار شت ع بت

نمی رسد و ناگکی است در اولیا م تن ان م ات

الهی ب یار گی د .م ات

سلوک تمام توان ختود را در انجتام اوامت

سلوک ب اساس علم ومع فت انسان ب خداوند مشفاور است:

سالک بنفس  :با انجام اوام الهی ب ن ب ف اه
سالک ب ب  :در اث ن ب نوافا و ف اه

و نوافا ناها میگ

دد(حکیم .)586 :1401

 ،حق گوش و هکم سالک میشود(حکیم .)586 :1401

سالک بالمجموع :بعد ان آنک حق گوش و هکم او شد در مییابد ی سم ری ان سام است.
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رمیت اذ رمیت ولکا اهلل رمی» میرسد(حکیم .)587 :1401

النم ب ذی است ی م اد ان انسان سالک در نظام والیت تکوینی،

یک ان م اتت

مقاله

سالک ال سالک :در ایا م حل سالک خود را در سلوک مستشقا نمتیبینتد و بت حقیقتت «متا
ستلوک

میباشد.
واژۀ «نظام» ان ریکت نظتم بت معنتائ ت هیتکئ استت یت بشتوان آن را بت

نظتم درآورد (ابتا

منظور1414ج  578 : 12؛ ف ا یدئ 1410ج 165:8؛ ابا فارس  1404ج  . )443 : 5بناب ایا ب نظامی واحتد بتودن
ب معنائ ب عادتی معیا بودن (م تضی نبیتدئ  1414ج  )689: 17و ب یک راه واحتد و بتدون اختشال
بودن آمده است (ط یصی1375ج 176: 6؛ ابا منظور1414ج  578 : 12؛ فیومی  1414ج .)612 : 2

ایا واژه در اصطالح ب معنائ مجموعت مشناستق و مشناست

ان گتکاره استت یت در تعامتا بتا

یکدیگ سشند و در ییوند مشقابا و مشوانن ب تفستی ما نتم مجموعت ائ ان اشتیاء یتا یدیتده تا
میی دانند و آدمی را ب موضعگی ئ دفمند دعور میینند (سنصانی )56 :1382ی

نظام:

 .1مشککا ان خ ده نظام ایی است ی یوهک و مصدود سشند ولی ویژگی ائ یک
نظام یالن را دارند.
 .2بیا ایا خ ده نظام ا با یکدیگ و بیا

خ ده نظام با یالن نظام ییوسشگی و

ما نگی النم و ود دارد.

است.
واژه «والیت» ان ریک ولی ،اصا ایا یلم عنارر است ان وان شدن شیئی ورائ شتیء دیگت
با و ود رابط بیا آن دو ،م اد ان وراء میتواند ب اعشنار مکان باشد یا رتنة و ودئ و رابطة بیا آن
دو اعم ان حسن و یا سیئ است .ان آثار ایا رابط ن ب ،ح  ،نر و مشابعت است .بناب ایا وَالیتت
ب معنی تدبی امور دیگ ئ و نیام ب آن است( مرطفوئ 1360ج.)226: 13
در اصطالح والیت ب معنائ آمدن هیکئ در یی هیک دیگ است ،بدون آنک فاصل ائ در میان
آنها باشد ی النمة هنیا توالی و ت تنی ،ن ب و نکدیکی آن دو ب یکدیگ است و ن ب معنتوئ و
ح

و دوسشی ،نر ر و یارئ ،مشابعت و یی وئ و تدبی و س ی سشی ب عنوان ستای معتانی والیتت

مع فی

شده است (شی انئ 487 : 1382؛ وادئ آملی.)122: 1389

واليت تكويني انسان سالك در قرآن با تأكيد بر آراي امام خميني

.3

مة هتگی ئ ا در نظام یوهکت در خدمت هتگی ئ ائ یالن نظام اصلی

(س)

116
پژوهشنامة متين

اما معنائ ایا واژه ان دیدگاه ع فانی دنیق ت است .امام خمینی والیت را ب عنوان شتاخ ائ ان
توحید ،ان امور فط ئ میدانند (امام خمینی )100 :1382ی باطا ننور (امام خمینی التف  )68 :1381و باالت
و ب ت ان آن ب شمار میرود( .امتام خمینتی ب )53 :1381و در بیتان تامعی حقیقتت والیتت را فتی
مننس مطلق دانسش ی خارج ان مة م اتت

حتدود و تعینتار (امتام خمینتی  )99-100 :1382و رستوم

عنودیت می باشد (امام خمینی  )178 :1406ایکان عقاید و عنادار را ب منکلة ظتا و والیتت را بتاطا
آنها مع فی میینند ی سن

یمال دیا و اتمام نعمت میباشد(امام خمینی.)67 :1423

منظور ان والیت در نظام والیت تکوینی ،میا معنائ اخی است .هنیا والیشی ان آن خداونتد
مشعال است ی ب خی ان شئون آن را ابشدا ب انسان یاما و بعد با حرول شت ای بت انستان ستالک
مییند.

تفوی

واژۀ «تکویا» ب معنائ ب و ود آوردن است (ط یصی1375ج  )303 : 6و ب
گفش شده ان هت حدوث نهفش در معنائ ایا واژه است .ی
را ب و ود آورد ی
ج .)487: 18

ب و

هیتک دیگت ئ یت

عنارر «ویَوَّنَ فشَکَوَّن» ب معنائ آن

ود آمد و خلق شد میباشد (ابا منظور 1414ج  364 : 13؛ م تضی نبیدئ1414

گاه ایا یلم با واژه نظام اسشعمال شود ب معنائ تمام عتالم ستشی و عتوالم و تود

است.

نظام والیت تکوینی
والیت تکوینی ب معنائ س ی سشی در ایجاد و خالقیت و ربوبیت است ،ی در م تنتة اول خداونتد
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

است ،با ایا صفت ب ایجاد و تر

در تمام مو ودار و امور تکوینی متی یت داند .در ایتا نتوع

والیت مو ود ار یچ گون اخشیارئ در مقابا خداوند ندارند و مجنور ب ایجاد میباشند .هنانچت
در ارتناط والیی یکی ان ط فیا ،تسلیم مص

دیگ ئ است .ان منظ امام خمینی خداوند تنارک و

تعالی ب واسطة احاطة ندرتش در می مو ودار و یاهنار ،تمام نلوب بندگان در تصت تر
او بوده (امام خمینی ج )39–40 :1381و تصول در نلوب ان ناحیة خداوند و ان مرادیق تر

تکتوینی

اهلل است(امام خمینتی 1385ج )31 :9اما خداوند ب ب خی ان بندگان خاصّ خود ،م تن ائ ان ایا والیتت
را افاض مییند (ر.ک طناطنایی 1417ج 13 :6؛ حسینی ته انتی1426ج  114: 5؛ صتافی گلاایگتانی بتی تتا.)104 :
شا د ایا مطل

آیة  55سورۀ ماهده است ی عالوه ب بیان موضوع والیت ب طتور مطلتق ،نظامنتد

بودن آن را نیک ثابت مییند«ِانَّما وَلِیُّکُمُ اللَّ ُ وَ رَسُولُ ُ وَ الَّذیاَ آمَنُوا الَّذیاَ یُقیمُونَ الرَّتالةَ وَ یُؤْتُتونَ
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مقاله

الکَّیاةَ وَ ُمْ رایِعُون»« ک ایا نیست ی س ی ست و ولىّ ام شما خدا و ف ستشاده اوستت و یستانى
مفس ان ا ا سنت در تفسی ایا آی ب نظامند بودن والیت اشاره ی ده و ب ایا باورند ی علت
عدم ذی یلم «اولیاهکم» ب
بتتتودن آن بت ت

ائ «ولیکم» در ایا آی بیان اصالت والیتت بت ائ خداونتد و بتالشن

ائ رستتتول و مؤمنتتتان حقیقتتتی استتتت (بیضتتتاوئ1418ج132 :2؛ آلوستتتی1415ج333 :3؛

نمشک ئ1407ج648 :1؛ ابوحیتان  1420ج300 :4؛ طنطتاوئ بتی تتا ج201 :4؛ ابتا ع بتی 1422ج .)179 :1توضتی
بیکش اینک اگ یلم ولیکم م اسشعمال شده بود ،مت اد آیت فقت ایتا بتود یت ختدا ،رستول و
والذیا آمنوا م والیت دارند و ت تنی ب ائ آن مشرور نیست .اما در آی با و ود اف اد مشعتدد در
مسئل والیت یلم ولیکم را ذی نمود تا نظامند بودن آن را بیان نماید .ا ا تسنا گ ه ب نظامنتد
بودن والیت اشاره ی ده اند اما ب دلیتا عتدم اعشقتاد بت امامتت در تفستی والیتت «والتذیا آمنتوا»
نشوانسش اند بیا والیت انسان یاما و انسان سالک تفاوتی ناها باشند .بدیهی است در ایا موضتوع
اعشقادار و نظ ار تکی ان اتقان و دنت بیکش ئ ب خوردار است .امام خمینی دربارۀ نصوه و ییفیت
انجام والیت الهی موضوع تجلی الهی را مطت ح متییننتد (امتام خمینتی )123 :1423بت ایتا معنتا یت
خداوند با اسم ش یف «اهلل» ی اسم اعظم است ب انسان یاما بدون واسطة استمی ان استماء تجلتی
نموده و ب دیگ مو ودار ب واسط اسماء دیگ تجلی ف متوده استت (امتام خمینتی )73- 74 :1423ان
معشقدند حقیقت اسم اعظم ب طور یاما و بیواسط تنها ب ائ بنده ائ ی متورد رضتایت خداونتد
باشد تجلی می یند ی در میان اوالد آدم ک حقیقت مصمدی و اولیائ ایکان مرتدانی بت ائ ایتا
موضوع و ود ندارد( امام خمینی.)77 :1423
بناب ایا تفاور به ۀ انسان یاما ان والیت الهی با دیگ انسان ا و ظ فیتت و استشعداد مشفتاور
اننیا و اولیا در دریافت والیت دال ب نظامند بودن والیت تکوینی است.
امکان وصول به مقام والیت تکوینی براي انسان سالک
حال سؤال اساسی ی در اینجا مط ح میگ دد ایا است ی آیا حقیقشاً امکتان ح یتت در راستشائ
رسیدن ب مقام والیت تکوینی ب ائ انسان سالک و ود دارد یا خی ؟

واليت تكويني انسان سالك در قرآن با تأكيد بر آراي امام خميني

سوئ دیگ ایکان اسشعداد و توان نلنی اننیا و اولیا را در دریافتت تجلیتار الهتی مشفتاور دانستش و

(س)

118
پژوهشنامة متين

خداوند مشعال در ن آن ی یم انسان را با ذی آیاتی هون «نُاِ ادْعُوا اللَّ َ أَوِ ادْعُوا ال َّحْماَ أَیًّا متا
تَدْعُوا فَلَ ُ الْأَسْماءُ الْصُسْنى» (اس اء )110:و مچنیا « وَ لِلَّ
مشو

ِ الْأَسْماءُ الْصُسْنى فَادْعُوهُ بِها( »...اعت ا )180 :

اسماء و صفار خود نموده و او را ب تمسک ب ایا اسماء دعور نموده است .هت درک

امکان وصول ب مقام والیت ب ائ انسان سالک ،ابشدا باید علت تو
نکشة اول:

ب اسماء حسنی روشا شود.

آنچ ان افعال الهی ی در عالم رخ مید د ب یایة اسم یا اسمایی ان خداوند است

ی ب ظهور رسیده ویث ر ایا اسمائ حق ب حدّئ است ی ت حقیقشتی یلتی و کهتی ،تصتت
ت بیت اسمی ان اسماء وان شده است؛ بناب ایا متة عتالم ستشی در سلستلة طتولی و ع ضتی آن،
لوه ائ ذار حق است ،و مظا تعینار او و
( وادئ آملی .)25 :1372

یک ان مو ودار مظه اسمی ان اسماء الهیاند

مو ودئ در نظام طولی ی بیانگ دو سی «ما الصق الی الشلق» در نتوس

نکول و «ما الشلق الی الصق» در نوس صعود است( ،سی تجلی ذار حق در م ات

و ت نی عند بت

سوئ ی وردگار خود) ایگا ی خاص دارد.
بناب ایا در نوس نکول عالم سشی ،انشکائ اسماء الهی ب گون ائ است یت ت استمی متوطنی
دارد ی در آن ظهور مییند و ب اعشنار میا ظهور در موطا خاص است ی بت ختدا استناد داده
میشود .در وان  ،اسمایی ی در سلسلة طتولی مو تودار ظهتور متییابنتد ،ت یتک ان یلیتار و
کهیار اسماء ایگتاه خاصتی دارنتد یت

نابتا تنتدیا یتا تشلتف نیستت ( توادئ آملتی 179 :1372؛

طناطنایی1417ج  169 :19؛ وادئ آملی . )229 :1383

ایا نظم دنیق ی در نوس نکول و صعود ،انشکائ خلق ان حق و بانگکت خلتق بت حتق و تود
دارد و امکان تندیا و تشلف در آن نیست ،حایی ان تأثی و یاری د ویژهائ ب ائ اسمائ الهی در
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

نظام حایم ب

هان سشی است .ب ایا معنا ی در ایا نظام ،والیت اهلل در شئون تکتوینی عتالم ان

ط یق حایمیت اسماء خاص در مواطا خاص ب ظهور میرسد.
بناب ایا در نظام عالم سشی،

فعلی ب مدار والیت تکوینی اهلل و تصت تأثی اسمی ان اسمائ

خداوند اتفاق می افشد و نمان و مکان ونوع ت فعتا ،شت ای ایجتاد رختداد ا و ...ستن

و نشیجتة

امورار ،مگی در علم الهی مو ود و ب استاس والیتت تکتوینی بت متدار ختاص و نظمتی ویتژه
ح یت مینماید .ب عنوان مثال بانگکت ستالمشی و بهنتود بیمتارئ بت متدار والیتت تکتوینی و ان
ط یق مج ائ اسماء و صفار ایجاد می شود .در ایا مثال دریافت سالمشی تصت تدبی استم شتافی
است و شافی ی ان اسمائ الهی است خود تصت تدبی اسم رانق است .ان ط فی رانق بتودن ختدا
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اسم خالق اعم و باالت ان رانق است ،هون خالقیت بدون ندرر ممکا نیست ،خالق بودن خدا نی

مقاله

ب ایا است ی یمالی ان یماالر را بیاف یند ،در نشیج اسم رانق تصت تدبی اسم خالق است .ی
مجموعة ندرر اوست و ندرر ان صفار ذار خداست و صفار ذار خدا عیا ذار اوست.
بناب ایا خداى تعالى یچ م یضى را بدون اسناب ظا ى ،و مرلصت مقشضى ،شفا نمید د ،و
نیک ب اى اینک خدایى است ممیت و منشقم و شدید النطش ،او را شفا نمىبشکد ،بلک ان ایا هت
ی خدایى است رهو

و رحیم و منعم و شافى و معافى او را شفا مید د .و مچنیا

مىیند ب مقشضاى یکى ان اسماء و صفار مناس

یارى ی

آن مىیند( طناطنایی 1417ج .)164 :1

نکشة دوم :ان دیدگاه ع فان اسالمی ،انسان تنها مو ودئ است ی در ایا عالم اسشعداد ظهور و
تجلی تام و تمام اسماء و صفار الهی را دارد و آیینة تمام نمائ آن استت؛ (امتامخمینتی ج 635 :1381؛

وادئ آملی1389ج 413 :9؛ حسینی ته انی1426ج  94: 5؛ مایتا ت وئ  )379 :1380لتیکا آن یت

یت ایتا

مقام در او ب فعلیت رسیده و ب یلی اسمائ الهی در و ود او مشجلی است ،انسان یامتا استت .ان
منظ امام خمینی انسان یاما:
 .1مظه اسم ام و م آر تجلی اسم اعظم است :ان آنجا ی والیت الهی ب انسان
یاما بدون واسطة اسمی ان اسماء تجلی نموده ی

آیینة تمام نمائ سشی میباشد

(امامخمینی ج.)635 :1381

هان ،بدن اوست .ان ایا رو مان گون ی روح در بدن

نوع تر فی دارد،

انسان یاما نیک ب واسطة اسمائ الهی ی در و ود او ب ودیع گذاشش شده،
میتواند
.3

نوع تر فی در عالم انجام د

د (امامخمینی ج.)613 :1381

یلید باب مع فت حق است :انسان یاما مثال اعالئ خداوند و آیت ین ائ او،
یشاب مسشنیا حق و ننأ عظیم است ی ب صورر حق و با ید ندرر او آف یده شده،

خلیفة خداوند ب مشلوناتش و یلید باب مع فت حق است (امامخمینی.)56 :1423
امام خمینی ،اگ ه مرداق انسان یاما را منصر در رسول اهلل (ص) و اولیائ ایکتان متیداننتد
(امامخمینی )28 :1423لکا معشقدند انسان مو ودئ است ی دارائ ح یت نامشنا ی بوده و ان هتت
سعادر و فضیلت نامصدود است(امام خمینتی  1385ج .)368 :5در وانت ان منظت ایکتان ت مو تودئ

واليت تكويني انسان سالك در قرآن با تأكيد بر آراي امام خميني

.2

دارائ ارادۀ یاما است :نسنت انسان یاما ب

هان سشی ب منکلة روح است ی

(س)
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هت ربوبیشی دارد یت متان ظهتور حضت ر ربتوبی در آن استت (امتامخمینتی .)38 :1406و هتت
ربوبیت در یالم امام والیشی است ی ان اسمائ الهی مو ود در اشیاء ناشی میگ دد.
با تو

ب اینک نظام والیت تکوینی ان ط یق اسماء و صفار الهی تصقق متییابتد و ان ط فتی

خداوند انسان ا را مشو

اسماء و صفار خود نموده و در ایا بیان نیدئ را ذیت نکت ده متیتتوان

دریافت ان ط یق اسماء و صفار الهی و تشلق ب آنها امکان وصول انسان ستالک بت مقتام والیتت
تکوینی و ود دارد.
شروط دستیابی به مقام والیت تکوینی
مانطور ی ذی شد سلوک ب معنائ ح یت و عما ب خ معیا با ب نامة دنیق است ،ی

بدیهی

است ی انسان سالک ب ائ رسیدن ب مقام والیت ابشدا النم است خود را با مشابعت ان ش یعت حق
و سنت رسول اهلل یاییکه گ داند .امام خمینی بعد ان ایا ش ط ،ش وط دیگت ئ را بت ائ رستیدن بت
مقام والیت بیان ی دهاند ،ان مل :
 .1خ ق حج

انیت و انانیت و ج ر ب سوئ خدا

و رسول (ص)

ان منظ امامخمینی اول ش ط یا نهادن در مسی ستلوک الهتی ،ینتار ندن حجتاب تا و ندودن
خودخوا ی و ایگکیا نمودن خدا خوا ی است؛ نیت ا ایتا حجتاب ان میت حجت

ظلمتانىتت

است .با اسشناد ب آیة ش یفة «وَ مَاْ یَشْ ُجْ مِاْ بَیْشِ ِ مُها ِ اً إِلَى اللَّ ِ وَ رَسُولِ ِ ثُتمَّ یُدْرِیْت ُ الْمَتوْرُ فَقَتدْ
وَنَ َ أَ ْ ُهُ عَلَى اللَّ ِ ( »...نساء )100 :انسان سالک ب ائ رف حج  ،ناگکی است ان ج ر و خ وج ان
بیت مظلم نف

و منکل دنیا الى اللَّ و رسول ؛ و نمانی ایا ج ر مصقق میشود یت نفت

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

تعلّقی ب خویش و تو ّهى ب انّیّت(خودبینی) وانانیت (خودی سشی) نداشش

دیگت

باشد (امامخمینی 8 :1380؛

ابا ع بی  1422ج.)153 :1

 .2طی ط یق ان آگا ی نظ ئ تا عنودیت عملی
انسان سالک در مسی وصول ب والیت نیانمند ب یس

علم استت .امتامخمینتی علمتی را یت

ایمان ب م اه نداشش باشد حجاب این دانسش و النش معشقدند تا ورود در حجاب نناشتد خت ق آن
نکود ه ا ی علوم بذر مکا دار است (امامخمینی ج .)457 :1381ایکان ش ط دسشیابی ب مقام والیتت
تکوینی را ی

ان علم ،تسلیم حق بودن( امامخمینتی )9 :1380تسل بت نفت

و ر تایی ان استارر آن

مع فی میینند (امام خمینی ج .)258 :1381ه ا ی راه رسیدن ب انشتدار والیتی و شتکوفایی در تتأثی و
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حکومت و والیت ب

هان ستشی استت و بت واستطة استماء و

ذار بارئ تعالی است ی صاح

مقاله

تر

 ،ن ب ب خدائ تعالی ان ط یق عنودیت و تهذی

اخالنی مع فتی شتده استت .در حقیقتت

صفار یمالی اش ب عالم تر فار والییمینماید و انسان ب عنوان مظه خدائ تعالی اگ بشوا د
ان ایتا نیت و ب ختتوردار باشتتد ،راه منطقتتیاش آن استت یت بتتا خودستتانئ و عنودیتتت ،ظ فیتتت و
صالحیت تجلی حق تعالی را ب لصاظ اسماء و صفار و یماالر و ودئ ،در ختود ایجتاد ینتد و
مظه یت یاملی ان ایا هت ییدا نماید.
 .3ظلومیت و هولیت
با اسشناد ب ایا آی  ،دو ش ط ظلومیت و هولیت را ب ائ رسیدن ب مقام والیتت النم استت« .
إِنَّا عَ َضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماوارِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِنالِ فَأَبَیْاَ أَنْ یَصْمِلْنَها وَ أَشْفَقْاَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْستانُ
إِنَّ ُ یانَ ظَلُوماً َهُوالً» (احکاب  )72 :ما امانت [الهى و بار تکلیف] را ب آستمان تا و نمتیا و یتوه تا
ع ض ی دیم ،و آنها [تکویناً] ان یذی فشا آن س بان ندند و ان آن استیدند ،ولتى انستان آن را بت
دوش گ فت ب راسشى او سشمگ ى نادان است.
امامخمینی در ایشساب مقام والیت ،ظلومیت و هولیت را النم دانسش و میف ماینتد یت مقتام
ظلومیت عنارر است ان تجاون ان مة مقامار و شکسشا بت ائ انانیت؛ و صاح
شدن ب معنائ فنائ در فنا و م تنة ها مطلق و عدم مص

مقام هولیتت

است (امامخمینتی )150 :1423النشت ایکتان

خالی ان فای ده ندانسش و بیان آن را ب عنوان ه اری ب ائ راه سالک دارائ هتار ت بیشتی خاصتی
میداند.
.4ذلّ عنودیت و عکّ ربوبیت
انسان سالک با گذر ان م احا فوق ب ائ درک حقیقت عنودیت مهیا میشود و بعد ان دسشیابی
ب حقیقت ذلّ عنودیت ،ب اث عنادر و ودئ ب مقام و مونعیشی نایا میگ دد ی فعالیت تائ او،
ربوبی و الهی میشود و میتواند در نظام تکویا ،سیط هائ اذنی ییدا یند.
در حدیثی ی ب ن ب نوافا مع و

است ییامن گ امی ب مقامار بلند سالکان ،ایاگون اشاره

مینماید « :ما تق ب الیّ عندٌ بکیءٍ اح ّ الیّ مما افش ضت علی و ان لیقش ب الیّ بالنتافلة حشتی اُحنّت
فاذا احننش ینت سمع الذئ یسم ب و بر ه الذئ ینر ب و لسان الذئ ینطق ب و یده الشی ینطش

(س)

بها ان دعانی ا نش و ان سألنی اعطیشت » (یلینتی1407ج  « .)262 -263 :2تیچ بنتدهائ بت وستیلة یتارئ،

واليت تكويني انسان سالك در قرآن با تأكيد بر آراي امام خميني

در ادام  ،تنها معرومیا (ع) را حاهک ایا م تن دانسش اما ح یت در مسی یس

آن را بت ائ ستالک
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نسنت ب ما تق ب نجسش ی مصنوبت ان انجام ف ای

بوده باشد؛ بندۀ ما بتا گتکاردن نمتان تائ

نافل آنهنان ب ما نکدیک میشود ی او را دوست میدارم ونشی او مصنوب ما شد ،ما گوش او
میشوم ی با آن میشنود و هکم او میشوم ی با آن میبیند و نبان او میشتوم یت بتا آن ستشا
میگوید و دست او میشوم ی با آن یار صورر مید د ،گاه م ا بشواند ا ابت مییتنم اگت
هیکئ ان ما بشوا د میبشکم».
مچنیا در حدیث ندسی میف ماید« :یابا آدم ،خلقشک للنقاء وانا حی ال امور ،اطعنتی فیمتا
ام تک وانش عما نهیشک ا علک مثلتی حیتاً ال تمتور»( نتورئ 1408ج )259 – 258 :11؛ یعنتی ختدائ
عکّو ا ف مود ائ ف نند آدم تو را ب ائ بقا خلق ی دم و ما نندهائ سشم یت نمتیمیت م  ،مت ا در
آنچ ف مان دادم ف مان ب  ،و ان آنچ تو را نهی ی دم منشهی شو تا تو را مانند خویش نندهائ ن ار
د م ی نمیمی د.
اینک خداوند ب انسان سالک وعده مید د «ینت سمع ...بر ه...یده» و «ا علک مثلی» بتدیا
معناست ی صاح

ارادۀ نوئ و نفوذ نایذی می شود ی بت ت هت گویتد بتاش یت

میتواند در طنیعت تر

متیشتود و

یند.

ان منظ امام خمینی مقام ذلّ عنودیت دارائ ههار م تنت استت .بنتدهائ یت بتا نتدم عنودیتت
سلوک الی اهلل می یند ی

ان آنک ان بیت طنیعت ب حال ج ر ب ستوئ خداونتد ختارج شتد و

ذبار اسمائ الهی س ّئ و حنی انلی ذبش نمود ،در مییابد ی :
 .1می دار تصقّق و تمام دای ۀ و ود ص

رب و تعلّق و مص

فق و فانت استت و عتکّر و

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

ملک و سلطنت مششص ب ذار مقدّس ین یاست.
 .2در م تن بعد آنچ عقا با نوّر ب ان و سلوک علمی ادراک ی ده ب صفصة نل
و حقیقت ذلّ عنودیّت و عکّ ربوبیّت را ب نل

مینگارد

میرساند.

.3سالک الی اهلل بعد ان م تنة ایمان ب حقایق ب مقام اطمینان و طمأنینتة نفت

متیرستد یت در

حقیقت م تنة یاملة ایمان است.
.4م تنة ههارم مقام مکا ده است و آن نورئ استت الهتی و تجلتیائ استت رحمتانی یت تنت
تجلیار اسماهی و صفاتی در س ّ سالک ظهور ی ده و در ایا مقام ،نمونت ائ ان نت ب نوافتا بت ون
مییند (امام خمینی.)11-12: 1380
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است و در یالم ع فا ان آن تعنی ب مقام «یا» میشود(امامخمینی  )112 :1406و آخ یا منکل والیتت
مقام «ن ب ف اه

مقاله

ان دیدگاه ایکان هنیا بنده ائ ب مقام ن ب نوافا ناها گکش یت اولتیا منتکل ان منتانل والیتت
» است ی نابودئ یلی ذاتی و صفاتی بوده و بنده گوش و هکم حق متی شتود.

ایا مقام نهایت مع اج صعودئ ییامن (ص) است(امامخمینی .)114 :1406
ویژگیهاي انسان سالک
انستتان ستتالکی یت ان ط یتتق عنودیتتت و تشلتتق ب ت استتمائ الهتتی بت مقتتام «یتتا» متتیرستتد دارائ
ویژگی ایی است:
 .1بینش خاص یا بصیرت

صاح مقام والیت در سایة صفا و روشنایی باطا ،بینش خاصی ییدا ی ده ی در ی تو آن حق
و باطا را ب روشنی تکشیص مید د:
الف) «یا أَیُّهَا الَّذیاَ آمَنُوا إِنْ تَشَّقُوا اللَّ َ یَجْعَاْ لَکُمْ فُ ْناناً»؛ «ائ یسانی ی ایمان آوردهایتد ،اگت
ان خدا ی وا دارید ب ائ شما نی وئ تکشیص حق ان باطا را ن ار مید
منظور ان ف نان ،مان بینش خاصی است ی سن

د» (انفال.)29 :

میشتود یت انستان حتق و باطتا را ختوب

بکناسد.
تَمْکُونَ بِ ِ »...؛«ائ یسانی ی ایمتان آورده ایتد ان ختدا یت وا داریتد و بت ییتامن او ایمتان بیاوریتد،
(خداوند) دو سهم ان رحمت خویش ب شما مید د و ب ائ شما نورئ ن ار مید د ی بتا آن طتی
ط یق ینید» (حدید )28 :مفاد ایا آی حایی ان آن است ی تقوا و ایمان در میا هتان نتورآف یا
است و ب یمک ایا نور میتوان حق را ان باطا تکشیص داد .ان ایا نور تعنی ب نور والیت شتده
و یسی ی آن را داراست ب اساس آن ،ب
(

دایت م دمان ،و ب تر فار و امورار الهیمیی داند

انی1377ج392: 9؛ طن سی1372ج )367 :9و فاند آن شایسشگی به همنتدئ ان مقتام والیتت را نتدارد

ه ا ی یقیناً در شناسایی ایگاه اسشفاده ان آن ،ب خطا خوا د رفت.
 .2تصرف در عالم هستی

تر

در نلوب :انسان سالک ی در یی خ ق حج

انیتت و انانیتت و عنودیتت عملتی بت مقتام

(س)

والیت نایا شده در وان حقیقت و ود انسانی خود را احیا یت ده استت و بت ستن

ایتا احیتا در

واليت تكويني انسان سالك در قرآن با تأكيد بر آراي امام خميني

ب) «یا أَیُّهَا الَّذیاَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ َ وَ آمِنُوا بِ َسُولِ ِ یُؤْتِکُمْ یِفْلَیْاِ مِاْ رَحْمَشِت ِ وَ یَجْعَتاْ لَکُتمْ نُتوراً
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نلوب م دم تأثی میگذارد ...« .وَ مَاْ أَحْیا ا فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّتاسَ َمیعتاً ( »...ماهتده )32 :ستیده نرت ر
امیا ذیا ایا آی بیان می دارد اگ دل یک نفت ان افت اد بکت ننتده شتود ممکتا استت در اثت آن
دلهایی ننده گ
تر

دد (امیا  1361ج.)303 :4

در طنیعت :یکی دیگ ان نمود ائ والیت تکوینی اولیائ الهی ایا استت یت نفتوس

آنها ب م حل ائ ان نور و خالنیت میرسد ی میتواند ب بدن و طنیعتت تستل و ستیط ه داشتش
آنها در نظام تکویا ب اذن و ف مان خدا صورر میگی د .هنانکت ان بستیارئ ان

باشد .النش تر

او لیائ الهی گذشش و معاص نقا شده ی هنیا تر فاتی داشش
یکی ان نمون ائ تر

اند (حسینی بی تا.)330 -423:

در طنیعت ی در ن آن ی یم ذی شده ،داسشان حضت ر ستلیمان و

آصف با ب خیا است ی در بصث مرادیق والیت تکوینی اولیا در ن آن ذی خوا د شد.
 .3دعاي مستجاب

ف د ستالکی یت بت مقتام والیتت رستیده ،ان آنجتا یت نتدرر ترت

در هتان را داراستت

خواسش ا و دعا ایش حشی اگ ب نبان و گفشار م نناشد مسشجاب میشود.
ولی تو هش ب حق تعالی تاب تجلی ذاتی است ی ب ائ او حاصا میشود و رسیدن ب مقتام
یمال ب ائ او بدون آن میسّ نیست .در نشیجة ایا تجلی ،مع فشی تمام و ام ِ م حیثیارِ اسماء و
صفار ب ائ او حاصا می شود ی حق را ان حیث تجلی ذاتی با شتهود اتمتی یت بت ائ او حاصتا
شده ب طور صصی ترور می یند ی

ان ایا روست یت ا ابتت در دعتایش بت تتأخی نمتیافشتد

(نونتوئ )53: 1362میندئ ذیا آیة «نالَ یا أَیُّهَا الْمَلَتؤُا أَیُّکُتمْ یَتأْتینی بِعَ ْشِتها نَنْتاَ أَنْ یَتأْتُونی مُسْتلِمیا»
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

(نما )38:بیان می یند علت حاضت شتدن تشتت بتالقی
ولی(آصف با ب

بت هکتم بت تم ندنتی ،استشجابت دعتائ

خیا) است (میندئ1371ج.)232 :7

امامخمینی معشقدند دعائ ولی اهلل مسشجاب بوده؛ نی ا او ب عوالم ری
ک آنچ

و شهود آگا ی دارد و

مقدر است درخواست نمییند(امامخمینی.)131 :1423

مصادیق والیت تکوینی اولیا در قرآن
در ن آن ی یم ب تناس

ط ح داسشان ائ مششلف آیاتی ذی شده است ی داللت ب مقام والیت

ب خی ان انسان ائ سالک دارد .ننا ان ذی ب خی نمون ائ والیت تکوینی اولیا در ن آن بایتد بت
ایا نکش تو

داشت ی بارنت یا نمود والیت تکوینی ،و ود تر فاتی در عالم خلقت است یت
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والیت تک یعی است و مانطور ی رسول صاح
صاح

معجکه است .شا د ایا مطل

معجکه است ننی نیک ی فق ولی تکویا استت

مقاله

ان آن تعنی ب معجکه و ی امت می شود .دلیا ب ایا مطل

ایا است ی والیت تکتوینی مقتدم بت

روایشی است یت در کافى ان حضت ر صتادق علیت السّتالم

وارد است «:انّ اللّ عکّ و اّ اتّشذ اب ا یم عنداً ننا ان یشّشذه ننیّاً و إنّ اللّ اتّشذه ننیّاً ننا ان یشّشتذه
رسوالً ،و إنّ اللّ اتّ شذه رسوالً ننا ان یشّشذه خلیالً ،و انّ اهلل اتّشذه خلتیالً ننتا إن یشّشتذه امامتاً…»
(یلینی1407ج.)175 :1
ثنور والیت ولی در تفاسی شیع وا ا سنت ب خوبی مکهود است ی در ادام در ذیا آیار
مورد اشاره ن ار خوا د گ فت .در تفسی بیان المعانی در خروص ا شمتاع مفست ان بت ایتا مستئل
آمده است :اثنار ونوع ی امت ب ائ اولیائ خداوند و و ود آن مورد ا ماع ا ا سنت و ماعت
است مانطور ی صاح

مبدأ االمالی ب آن اشاره ی ده است و صاح

الجوههره یت ان اشتع یون

است نیک مانند او ایا مقام را یذی فش و سای مسلمیا نیک تاب عقیدۀ آنها سشند ی میگویند نمانی
ی معجکه ب ائ ننی ایک باشد ،ی امت نیک ب ائ ولی ثابت و ایک استت .و متانعی نیستت ان اینکت
خداوند ب آنها ونای آینده را خن د د ( مالحویش آل رانى1382ج.)120 :2
والیت تکوینی حضرت مریم

(س)

دَخَاَ عَلَیْها نَیَ ِیَّا الْمِصْ ابَ وَ َدَ عِنْدَ ا رِنْناً نالَ یا مَ ْیَمُ أَنَّى لَکِ ذا نالَتْ ُوَ مِاْ عِنْدِ اللَّ ِ إِنَّ اللَّت َ
یَ ْنُقُ مَاْ یَکاءُ بِغَیْ

ِ حِساب» (آلعم ان.)37 :

در ایا داسشان خداوند ابشدا ب نذر مادر حض ر م یم (س) اشاره نموده و سا
ان ننول حض ر م یم ب نیکوت یا و

در آیار بعدئ،

و ی ورش دادن او ب ط ن نیکو خن مید د .با تو

ب ایا

آیة ش یف  ،حض ر م یم تصت تکفا نی یا رشد و ت بیت معنوئ مییابد .ایتا ت بیتت معنتوئ بت
گون ائ است ی نام و نکان او ان ابشدا رنم خدایی دارد بدیا صورر ی وئ را ان ابشدا م یم بت
معنائ نن عابد و خادم ینیس نامیده (طناطنایی 1417ج  )271 : 3و مصا ننتدگی او را مصتا مصت اب
ن ار مید ند .بناب ایا م یم (س) تصت یفالت نی یا  -ی ن آن او را عند خدا مینامد – رشد یافشت
و س اس نندگی خود را ب عنادر و اطاعت ی وردگار میی داند تا آنجا ی در نم ۀ نتانشیا نت آن

(س)

نامگذارئ میشود و دربارۀ او گفش می شود ی مواره یث ر عنادر او ب حدئ بتوده استت یت

واليت تكويني انسان سالك در قرآن با تأكيد بر آراي امام خميني

در سورۀ آل عم ان آمده است « :فَشَقَنَّلَها رَبُّها بِقَنُولٍ حَسَاٍ وَ أَنْنَشَها نَناتاً حَسَتناً وَ یَفَّلَهتا نَیَ ِیَّتا یُلَّمتا
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یا تتائ او ان شتتدر عنتتادر ورم متتییتت

ده استتت (ابتتا عطیتت 1422ج 431 :1؛ ستتیوطی1404ج 24 : 2؛

فش رانئ1420ج 219 : 8؛ طن ئ 1412ج .)182 : 3

و ود موارد ذی شده ان اخشراصار م یم (س) در طهارر باطنی ،حیا تولد و عنتادار ،مصتا
نندگی و ...وئ را ب مقام واالئ والیت رسانده تا ایی ی در باب ییتامن ئ وئ اختشال
معی ان مسلمانان او را ان ییامن ان دانسش

شتده و

اند (ابا خلدون.)161 :1363

ب خی ان عالهم والیت م یم (س) در مقام انسان سالک ب اخشرار بیان میگ دد:
الف) اصطفاء و تطهیر ویژة مریم (س):

حض ر م یم(س) در آیار ش یفة ن آن مورد اصطفائ خداوند و تطهی او نامیده شده است :
« وَ إِذْ نالَتِ الْمَالئِكَةُ یا مَ ْیَمُ إِنَّ اللَّ َ اصْطَفاکِ وَ طَهَّ

َکِ وَ اصْطَفاکِ عَلتى نِستاءِ الْعتالَمیاَ» ( آل

عم ان )42:دربارۀ یلمار «اصْطَفا» وتک ار آن و« طَهَّ َکِ » و و ی ذی شده است:

-

اصطفائ اول ،گکینش ب ائ تطهی و رسالشی الهی و اصطفائ دوم ی م اه با ح
آمده گکینش ب ائ ب ت ئ دادن ب



علی

ننان است ( طناطنایی 1417ج .)188 : 3

اصطفا و تطهی در ایا آی  ،ب معنائ انششاب شدن ان اول ام و لطف ویژۀ ی وردگار ب
او و امشیان او ب دیگ ان و مشروص گ داندن او ب ی

امار آمده است ( آلوسی 1415ج 2

.)149 :

 م اد ان «طه ک» تطهی دیا وئ ان دن
ب

و ری

است و ب سن

ایمان طی

ان ی اماتی

خوردار است (طن ئ 1412ج .)181 : 3

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

 اصطفاء دوم تک ار و تأیید اولی نیست؛ نی ا اصطفاء اول اصطفاء الوالیة است و اصطفاء
دوم

هت والدر عیسی(ع) (ابوحیان 1420ج .)147 : 3

بناب ایا ندر مشیقا ان یلم «اصطفا» ثنور والیت م یم (س) و ی امار ایکان است.
ب) تکلم با مالئکة اهلل

ن آن ی یم درباره م

یم(س)

در س مورد ان مصدث بودن او و سشا گفشا وئ با مالهک سشا گفش

است آنجا ی میف ماید  « :نالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّکِ لِأَ َ َ لَکِ رُالماً نَیِیًّا » (مت یم )19 :مچنتیا« :وَ
إِذْ نالَتِ الْمَالئِكَةُ یا مَ ْیَمُ إِنَّ اللَّ َ اصْطَفاکِ وَ طَهَّ

َکِ وَ اصْطَفاکِ عَلى نِساءِ الْعالَمیا» (آل عم ان)42 :
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وَجيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِ َ الْمُقَرَّبي

َ » (آل عم ان.)45 :

مقاله

و آمده استت« :إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ یا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ یُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسيحُ عيسَى ابْن ُ مَنرْیَمَ
بسیارئ ان تفاسی تکلم م یم(س) با مالهک را ان باب ی اماتی گ فش اند ی خداوند ب ب ختی ان
خواص عنادش منت گذاش ش و ب آنها اعطا ی ده است.آلوسی در تفستی ختود ستشا یستانی یت
تکلم م یم با مالهک را ان ار اص حض ر عیسی(ص) در نمان تولتد وئ دانستش و یتا آن را معجتکۀ
نی یا دانسش اند (نمشکت ئ  1407ج  )362 :1رد نموده و آن را ان باب ی امت مت یم(س) شتم ده استت.
(آلوسی1415ج .)149 : 2

در تفاسی بسیارئ ملک مورد تکلم با م

یم(س)

ن هیا نامیده شده است ی ان اعشقاد مفس ان ب

ایگاه واالئ م یم در ارتناط با عوالم رینی خن مید

د (ثعلنی نیکابورئ 1422ج 67 : 3؛ ابوحیان  1420ج

.)146 : 3

ج) کرامات و تصرفات تکوینی مریم

(س)

در تفاسی ثم دادن درخت خکتک بت ب یتت تکتان دادن مت یم و دیتدن اینکت هگونت درختت
خککیده ب عنایت الهی نادر ب دادن خ مائ تانه است را ی امشی ب ائ وئ دانسش اند یت بت دلیتا
نوّر یقیا و م

تنت ایکان میباشد (ابا عاشور 1376ج 28 :16؛ طن سی1372ج 790 : 7؛ فضتا اهلل 1419ج : 15

د) دریافت غذاي بهشتی

در سورۀ آل عم ان آمده است :
« فَشَقَنَّلَها رَبُّها بِقَنُولٍ حَسَاٍ وَ أَنْنَشَها نَناتاً حَسَناً وَ یَفَّلَها نَیَ ِیَّا یُلَّما دَخَاَ عَلَیْها نَیَ ِیَّتا الْمِصْت ابَ وَ َتدَ
عِنْدَ ا رِنْناً نالَ یا مَ ْیَمُ أَنَّى لَکِ ذا نالَتْ ُوَ مِاْ عِنْتدِ اللَّت ِ إِنَّ اللَّت َ یَت ْنُقُ مَتاْ یَکتاءُ بِغَیْت ِ حِستاب»
(آلعم ان.)37 :

در ایا آیة ش یف طعام ب صورر نک ه ذی شده و بدیا معناست ی طعام معهود در بیا م دم
ننوده ب عنوان مثال نی یا میوۀ نمسشانی را در تابسشان و میوۀ تابسشانی را در نمسشان نکد او میدید و
ایا مسئل دلیلی ب ی امت الهی م

یم (س) است (طناطنایی 1417ج 173 : 3؛ فش رانئ1420ج .)208 : 8

نوع اسشدالل مفس ان در تفسی ایا آیت حتایی ان اعشقتاد ایکتان بت و تود مقتامی ویتژه بت ائ

(س)

حض ر م یم (س) است .مقامی ی دریافت آن ،بتا طهتارر یتیش ان ورود بت دنیتا آرتان شتده و بتا

واليت تكويني انسان سالك در قرآن با تأكيد بر آراي امام خميني

.)37
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نندگی و عنادر مسشم در مص اب و عنادتگاه ،ادام مییابد ،تا ایی ی خداوند او را ب دیگت ان
ب می گکیند ،او را ان نانشیا ،صدیق و تردیق یننده یلمار رب (ماهده )75 :مع فی متینمایتد و ان
ی امار صادر شده ان وئ سشا ب میان متیآورد .بنتاب ایا تو ت بت ستی ننتدگی مت یم (س) ایتا
حقیقت را ب خوبی روشا می ساند ی ن ار گت فشا یتک ست ئ منتادئ و علتا در ینتار یکتدیگ
ممکا است انسان را تا مقام وارد شدن در دای ۀ والیت الهی ع وج داده ،او را ب خوردار ان والیت
تکوینی و ندرر تر

در دای ۀ تکویا بنماید ،هنانک م یم (س) با مالهک الهی تکلم مینمود ،ب

درخت خککیده حیار دوباره میداد و ان طعام الهی تناول میی د.

والیت تکوینی آصف بن برخیا
ان آنجا ی ی امار و تر فار در عالم سشی ان آثار والیت تکتوینی استت یت

و تود ی امتت

ب ائ انسان دلیا ب والیت اوست ان دیگ نمون ائ ی امار اولیا در ن آن ی یم ،تر

تکتوینی

آصف با ب خیا است.
در سورۀ نما آمده است  «:نالَ الَّذئ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِاَ الْکِشابِ أَنَا آتیتکَ بِت ِ نَنْتاَ أَنْ یَ ْتَتدَّ إِلَیْتکَ
طَ ْفُکَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْشَقِ ًّا عِنْدَهُ نالَ ذا مِاْ فَضْاِ رَبِّی لِیَنْلُوَنی أَ أَشْکُ ُ أَمْ أَیْفُ ُ وَ مَاْ شَکَ َ فَإِنَّما یَکْتکُ ُ
لِنَفْسِ ِ وَ مَاْ یَفَ َ فَإِنَّ رَبِّی رَنِیٌّ یَ
در ایا مل با تو

یم» (نما.)40 :

ب ایا مسئل ی مقابل ائ با آیة ننا صتورر گ فشت استت صتاح

یشاب ان ا ننوده و بلک ان ان

علتم

بوده است .روایاتی م ی ان اهم ا ا بیتت(ع) رستیده ،نتام او را

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

آصف با ب خیا ونی سلیمان و وصی او مع

فتی نمتوده استت (یلینتی 1407ج 229 :1؛ ابتا شتعن :1404

478؛ طناطنایی 1417ج 363 : 15؛ نمی1367ج  )55 :1فش رانئ ایا یالم را نطق خود ستلیمان(ع) دانستش و
گفش است خطاب ایا عالم ب عف یت ان ا است و ایا عالم ختود ستلیمان(ع)استت.ی النشت ایتا
تفسی  ،ن با سیاق آیار سانگار بوده و نت متورد یتذی ش مفست ان دیگت نت ار گ فشت

استت (فشت

رانئ1420ج  )197 :24مسئلة مهم در ایا آی  ،اشاره ب به همندئ ان علم یشاب توس انسانی است ی
ن ییغمن است و ن امام .مفس یا در توضی اینک ایا علم ه بوده است اخشال

نمودهاند .ب ختی

آن را ب خوردارئ ان اسم اعظم دانسش اند (طنطاوئ بی تا ج )326 :10ب ختی دیگت آن را علتم وحتی و
ش ای دانسش (نمشک ئ1407ج  )368 : 3و دیگت ان آن را علتم بت
.)2141

تتورار خوانتدهانتد (نطت 1412ج :5
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را انسان صالصی متی داننتد یت

دارائ مقتام استم اهلل االعظتم و والیتت استت (مینتدئ 1371ج222 :7؛

مقاله

تفاسی ف یقیا ،ایا آی را دال ب اثنار ی امار اولیا دانسش اند و «الَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِّتاَ الْکِشَتاب»
نمشک ئ  1407ج367 :3؛ ابوحیان  1420ج240 :8؛ طنطاوئ بیتا ج326 :10؛ حقى ب وسوى بی تتا ج )352 :6ی بت
هت ب خوردارئ ان حکمت ب نوائ طنیعت رلن مییند و یارئ ی
انجام مید

تد (نطت

تا بت آن نتادر نیستت را

 1412ج2641 :5؛ ابتا عاشتور  1376ج 265 :4؛ ابتا یثیت دمکتقی 1419ج 174 : 6؛ ثعلنتی

نیکابورئ1422ج 210 : 7؛ ابوالفشوح رانئ 1408ج .)45 : 15

نتیجهگیري:
 .1نظ یة نظام والیت تکوینی ان یک ط

م بوط است ب اسشعداد ائ نهفش در انسان و

یماالتی ی ایا مو ود شگفت ،بالقوه دارد و نابا ب فعلیت رسیدن است و ان ط
دیگ م بوط است ب رابطة ایا مو ود با خدا .نمیا یچگاه ان ولی ی حاما هنیا
معنویشی باشد و ب عنارر دیگ ان «انسان یاما» خالی نیست.
 .2ان منظ امام خمینی نصوه و ییفیت والیت تکوینی خداوند ان ط یق تجلی الهی است،
خداوند با اسم اعظم ب انسان یاما بدون واسطة اسمی ان اسماء و ب دیگ مو ودار ب
میتواند آیینة تمام نمائ حق باشد.
 .3تصقق والیت تکوینی ان ط یق اسماء و صفار الهی است و خداوند در ن آن انسان ا را
ب اسماء حسنائ خویش دعور مییند ،ی

وصول ب مقام والیت با حرول ش ایطی

ب ائ انسان امکان دارد.
 .4ب اساس آرائ امام خمینی وصول ب مقام والیت ب ائ انسان سالک ان ط یق خ ق
حج

انیت و انانیت ،علم ب ذل عنودیت و ایمان یاما ب آن امکاناذی است و در ی تو

ایا مقام نمون ائ ان ن ب نوافا ظهور مییند.
 .5ایکان ن ب نوافا را ی در آن هکم و گوش انسان سالک الهی شده و میتواند در عالم
سشی تر

یند اولیا منکل ان منانل والیت مع فی میینند و آخ یا آن را ن ب

واليت تكويني انسان سالك در قرآن با تأكيد بر آراي امام خميني

واسطة اسماء دیگ تجلی نموده است .ی

انسان یاما مظه اسم ام اهلل بوده و

(س)
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ف اه

دانسش ی در ی تو آن انسان یاما(حقیقت مصمدی و اولیائ ایکان) هکم و

گوش حق میشود.

منابع


آلوسى سید مصمود1415 (.ق) روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم ،بی ور :دار الکش



ابا خلدون ،عند ال حما با مصمد )1363( .تاریخ ابن خلدون ،مش م عند المصمد آیشی ،ته ان :مؤسس

العلمی .

مطالعار و تصقیقار ف نگی وابسش ب ونارر ف نم و آمونش عالی.


ابا شعن  ،حسا با علی1404( .ق) تحف العقهل ،ت م احمد نشی ،ته ان :امی ینی .



ابا عاشور ،مصمدطا با مصمد شاذلی )1376( .تفسیر التحریر و التنهیر ،تون  :یشابشان م یکئ دانکگاه
نم دارسصنون.



ابا ع بی ،مصی الدیا1422( .ق) تفسیر ابن عربی ،بی ور :دار احیاء الش اث الع بی.



ابا فارس ،أحمد با فارس1404( .ق) معجم مقاییس اللغة ،نم :مکش



ابا یثی دمکقى ،اسماعیا با عم و1419( .ق) تفسیر القرآن العظیم ،بی ور :دار الکش

االعالم االسالمی ،هاپ اول.
العلمی  ،منکورار

مصمدعلى بیضون.

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394



ابا عطی  ،عندالصق با رال 1422( .ق) المحرر الهجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،بی ور :دارالکش



ابا منظور ،مصمدبا مک م1414( .ق) لسان العرب ،بی ور :دارصادر.



ابوحیان ،مصمد با یوسف1420( .ق) البحر المحیط فی التفسیر ،بی ور :دار الفک .



ابوالفشوح رانئ ،حسیا با علی1408( .ق) روض الجنان ،مکهد :بنیاد یژو ش ائ اسالمی.



امامخمینی ،سید روح اهلل )1385(.صحیفه امام :مجمهعه آثار امام خمینی(س) ،ته ان :مؤسس تنظیم و نک آثار

العلمی .

امام خمینی (ره) ،هاپ ههارم.


تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )1380( .آداب الصلهة ،ته ان :مؤسس تنظیم و نک آثار امام خمینی (ره) ،هاپ د م.



تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1423( .ق) شرح دعای سحر ،ته ان :مؤسس تنظیم و نک آثار امام خمینی (ره) ،هاپ
دوم.



تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .الف )1381سرّ الصلهة (معراج الساکین و صلهة العارفین) ،ته ان :مؤسس تنظیم و نک آثار
امام خمینی (ره) ،هاپ فشم.
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .ب )1381والیت فقیه(حکهمت اسالمی) ،ته ان :مؤسس تنظیم و نک آثار امام خمینی
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .ج )1381شرح چهل حدیث ،ته ان :مؤسس تنظیم و نک آثار امام خمینی (ره) ،هاپ
بیست و ینجم.



تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1406( .ق)تعلیقات علی شرح فصهص الحکم ،مؤسس یاسدار اسالم.



تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  )1382( .شرح حدیث «جنهد عقل و جهل» ،ته ان :مؤسس تنظیم و نک آثار امام خمینی
(ره) ،هاپ کشم.



امیا ،سیده نر ر )1361 (.مخزن العرفان در تفسیر قرآن ،ته ان :نهضت ننان مسلمان.



بیضاوئ ،عند اهلل با عم 1418( .ق) انهار التنزیل و اسرار التأویل ،بی ور :دار احیاء الش اث الع بی.



ثعلنى نیکابورى ،ابو اسصاق احمد با اب ا یم1422( .ق) الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،بی ور :دار
إحیاءالش اث الع بی ،هاپ اول.




انی ،حسیا با حسا )1377( .جالء االذهان و جالء االحزان ،ته ان :دانکگاه ته ان.
وادئ آملی ،عند اهلل )1389( .تسنیم ،نم :مؤسس اس اء.



تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  )1372( .تحریر تمهید القهاعد ترکه اصفهانی ،ته ان :الک اء.



حسینى ته انى ،سید مصمد حسیا1426( .ق) امام شناسى ،مکهد :بی نا ،هاپ سوم.



حسینی ،سید نعمت اهلل( .بی تا) مردان علم در میدان عمل ،ته ان :دفش انشکارار اسالمی.



حقی ب وسوئ ،اسماعیا با مرطفی(.بی تا) تفسیر روح البیان ،بی ور :دارالفک .



حکیم ،سعاد 1401( .ق) المعجم الصهفی ،بی ور :دندرة للطناعة و النک  ،هاپ اول.



نمشک ئ ،مصمود با عم 1407( .ق) الکشاف عن حقائق التنزیل و عیهن األقاویل فی وجهه التأویل،
عندال ناق المهدئ ،بی ور :دار إحیاء الش اث الع بی.



سنصانی ،عف  )1382 (.والیت تکهینی و تشریعی در قرآن مجید ،نم :مؤسسة امام صادق(ع)  ،هاپ اول.



سیوطی ،الل الدیا1404(.ق) درالمنثهر فی تفسیر المأثهر ،نم:یشابشان آیت اهلل م عکی نجفی.



شی انى ،سید حسا )1382( .کلمة اهلل ،ته ان  :الل الدیا.



صافی گلاایگانی ،لطف اللّ ( .بیتا) والیت تکهینی و والیت تشریعی ،مؤسس تصقیقار و نک معار
النیت

(ع)

اا

واليت تكويني انسان سالك در قرآن با تأكيد بر آراي امام خميني



تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  )1383( .تهحید در قرآن ،نم :مؤسس اس اء.

(س)
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طناطنایی ،مصمد حسیا1417(.ق) المیزان فی تفسیر القرآن ،نم :دفش انشکارار اسالمی ،امع مدرسیا
حونه علمی نم.



طن سی ،فضا با حسا )1372( .مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ته ان :انشکارار ناص خس و.



طن ى ،ابو عف مصمد با



ط یصی ،فش الدیا )1375( .مجمع البحرین ،مصقق سید احمد حسینی ،ته ان:یشابف وشی م تضوئ.



طنطاوئ ،مصمد سید( .بیتا) التفسیر الهسیط للقرآن الکریم ،نا ه :دار نهضة مصر للطباعة و النک و الشونی .



عجم ،رفیق )2004(.مهسهعة مصطلحات ابن خلدون و الشریف علی محمد الجرجانی ،بی ور :مكتبة لننان

ی 1412(.ق) جامع البیان فى تفسیر القرآن ،بی ور :دار المع ف  ،هاپ اول.

ناش ون.


فش رانئ ،مصمد با عم 1420( .ق) التفسیر الکبیر ،نم :دفش تنلیغار اسالمی.



ف ا یدئ ،خلیا با احمد1410(.ق) العین ،بی ور :انشکارار ج ر.



فضا اهلل ،مصمد حسیا1419(.ق) من وحی القرآن ،بی ور :دار المالک لطباعة و النک .



فیومی ،أحمد با مصمد1414 (.ق) المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،نم :مؤسسة دارالهج ة.



نط  ،سید1412 (.ق) فى ظالل القرآن ،بی ور :دارالک وق للنک و الشونی .



نمى على با اب ا یم)1367(.تفسیر قمى ،تصقیق سید طی



نونوئ ،صدرالدیا )1362 (.رسالة النصهص ،ترصی



یلینى ،مصمد با یعقوب با اسصاق1407(.ق) الکافی ،مرص على این رفارى و مصمدآخوندى ،ته ان:
دار الکش

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394



موسوى کای ى ،نم :دار الکشاب ،هاپ ههارم.
الل الدیا آششیانی ،ته ان :م یک نک دانکگا ی.

اإلسالمی .

مایا وئ ،نجی  )1380( .تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخههای خطی ،ته ان :ونارر ف نم
و ارشاد اسالمی.



م تضی نبیدئ ،مصمدبا مصمد1414( .ق) تاج العروس من جهاهر القامهس ،بی ور :دارالفک  ،هاپ اول .



مرطفوئ ،حسا )1360( .التحقیق فی کلمات القرآن ،ته ان :بنگاه ت م و نک یشاب.



مالحویش آل رانى ،عندالقادر1382 (.ق) بیان المعانی ،دمکق :مطبعة الش نى.



میندى ،رشیدالدیا احمد با ابى سعد )1371( .کشف األسرار و عدة األبرار ،ته ان :انشکارار امی ینی .



نورى ،حسیا با مصمد تقى1408 (.ق) مستدرك الهسائل و مستنبط المسائل ،نم  :مؤسسة آل النیت علیهم
السالم.

