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 چکیده 

در نفلل     ینی گسترده دارد. دخللو و تفللرو تکللو   ی ابعاد   از مراتب و شئون نبوت و امامت است که  یکی  ینی تکو  یت ول 

بللا ملللم    ی اله   یاء اساس، اول   ین . بر ا آید ی شمار م به   یت نوع ول   ین باطن از جمله ابعاد ا   ییر مهذب شدن و تغ  ی ها برا انسان 

هللا  وس آن نفلل   ییللر مستعد قادر بلله تغ  ی ها انسان  یر با ملم به ضم  ده، إمطا ش  یشان که از جانب خداوند متعال به ا  ی و قدرت 

خللا     ی مللاو و هللم نقللش فللامل  ی نفوس، هم نقش فامل   یب در تحول باطن و تهذ   ی اله  یاء اول  ینی . نقش تکو باشند ی م 

کلله    ند ها هست مخلوقات از جمله انسان  ۀ به هم  ی اله  یض ف  یدن رس  ۀ سبب و واسط  ی اله  یاء ماو، اول  ی است. در نقش فامل 

  شللود، ی م  یده د  ی اله  یاء اول  ینی ا  که نمود آن در تفرفات تکو خ   ی . نقش فامل باشد ی مختص به چهارده معفوو م   ین ا 

  ی اللل  یفللال بلله مطلللوب  ا  یفللال بلله امللر و ا  یت هللدا  ی . نقش حللداکثر گردد ی م  یم تقس   ی و حداقل   ی به دو قسم حداکثر 

اسللتد در   یافتلله دسللت ن  یللت قابل  ین هنوز به ا   خص است که ش   یی خا ، جا   ی حداقل   ی . معنا شود ی م   یر المطلوب( تعب 

  یعنللی خللود    ی سازد تا او با گوهر ذاتلل   ی هموار م   ی و   ی نف  را برا   یب تهذ   یر خدا با تفرو در کائنات، مس   ی  ول   گاه،  ینجا ا 

جوانللب مختللل     یلللی، تحل   -یفی توصلل   ی با نگاه   رو یش کند. جستار پ   یدا خا  را پ   یت هدا  یت و قابل  یماید راه بپ  یار، اخت 

 . کند ی م   یین نفوس را تب  یب اماو بر تهذ  ینی تکو   یت ول   یر تأث   یی نموده و چرا  یح را تشر  ینی تکو   ولیت مفهوو 

 . یت نفوس، هدا   ینی،تهذیب، تکو  یت اماو، ول :  کلیدی  واژگان 
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 نفوس   یب بر تهذ   یت ب   اهو   ینی تلکو   یت ول   یر تأث   یلی تحل   –  یفی خوانش توص 

 مقدمه 

ایللن    یکی از  دارد. امامت است که  گستره و فرومات بسیاری   مسئلۀ   ، مالم اسالو   برانگیز و چالش ترین مسائ یکی از مهم 
ولیللت از  مراتللب توحیللد ربللوبی    باشللد. می امتقللادی شللیعی  ترین  مباحث  است که از جنجالی   ولیت تکوینی  ، ابعاد 

بللر ولیللت    افللزون نبی و امللاو از جانللب خداونللد    ، ( و به باور بسیاری از متفکرین شیعی 27/ امراو ، 257 / است.  بقره 
   1باشند.  تشریعی دارای نومی از ولیت تکوینی می 

مخلوقللات را منتفللی   از ی فللامل  هرگونلله وسللاطت  وهابی از توحیللد افعللالی،  تأثیر تفسیر از معاصران تحت گروهی    
توحیللد    ۀ آن را مسللتلزو لللللو و خللروا از دایللر   کللرده و   نفللی   را   و اماو   ولیت تکوینی پیامبر دانسته و در نهایت 

بللا اصللو   را   اماا   از خللتم نبللوت، ولیللت تکللوینی    د یلل جد   ی قرائتلل ( و برخی دیگر نیز با  46تا:  .  برقعی، بی اند برشمرده 

  بللرای هرگونه قدرت و توانایی ائمه   ، این گروه   ( ۱۴۴  : 1385 سروش،  .  اند در تعارض دانسته   خاتمیت نبی اکرو 
ان، ولیت تکللوینی را  مخالف برخی دیگر از   ( هرچند 106  : 2،  1370د. تفتازانی، ن کن در امورتکوینی را انکار می   تفرو 

  ، داننللد نمی امامللان معفللوو  و ای فضلل  ۀ هملل  انکار  به معنای  لزوما    نفی ولیت را   کرده و   ی ملت لایی تفسیر در راستا 
  ، امللاو   جهان آفرینش صورت داده کلله  تفرفاتی در  بیت برکت وجود اهو  ۀ اسط و بلکه در نگاه آنان خداوند متعال به 

وجللود   شللئون مهللم برخی  ولیللت را  از  ، مقابو  در ( 7: 12، 1378 طیب،  . نیست   تلفرفات   این   فلامو حلقیقی   ، خود 
    ( 411:  1،  1374، ی بائ طباط   داننللد. می  او  والیتتت وکتتوینی ای از را شللعبه و هللدایت بللاطنی شللمرده بر  الللله خلیفة  و اماو 
  . آیللد شللمار می به دار کالمی و فلسفی  این نوع ولیت از جمله مباحث دامنه  ۀ رسد تعیین حدود و گستر نظر می به  رو ازاین 

بایللد   رو د ازایللن چنللدانی نللدارد  ۀ ویژه در متون دینی و کالمی سللابق ه ب   ، مفهوو از سوی دیگر این    ( 27:  1367 رضوانی،  
گرچه برخللی از مالمللان دینللی مفللادیقی بللرای ولیللت تکللوینی ذکللر  ا  ، خوبی تبیین نمود به  را  مقفود از این اصطالح 

رو در پی آن است با بررسی مفهوو ولیت تکوینی و اقوال مختللل  در  جستار پیش   ( 163:  9،  1367،  مکارو     اند. کرده 
 گذاری ولیت تکوینی اماو در تهذیب نف  بپردازد. اثر به تبیین کیفیت  ، این حوزه 

 والیت وکوینی . 1

 مفهوم والیت وکوینی .  1-1

  / حلل  د 6۱/ ممللران آل د ۱/  حدیللد اسللت  ولیت و سرپرستی بر مؤمنین را در آیات مختل  تبیین نموده   مسئلۀ قرآن کریم  

http://wikifeqh.ir/امامت
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
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های رای  و کللاربردی قللرآن کللریم اسللت کلله اوا معنللای آن بلله  و از واژه بوده معنایی وسیع  ۀ »ولیت« دارای گستر ( ۱3
.  گیللرد را دربرمی منین  ؤ آن ملل   ۀ و مراتللب نازللل   است نبی و اماو    مخفو   مالی آن  ۀ مرتب  اختفا  داشته،  خداوند متعال 

  در کنللار هللم  بللدون فاصللله تعبیللر   یء شناسان آن را به معنللای قللرار گللرفتن دو شلل ولی ریشه دارد و لغت   ۀ کلم در  ولیت 
کیللد  أ میان آن دو نیللز ت  ۀ رابط به  ، ار گرفتن دوچیز افزون بر معنای قر برخی دیگر  ( 886: 1417 رالب اصفهانی،  اند. کرده 

با تعابیری هماننللد قللرب،  از آن  ، رابطه  نوع این  چگونگی نیز با  اشاره به  برخی  ( و  1104 : 1404، فارس ابن    . اند نموده 
ولیللت در آیللات  بر اساس کاربرد ( 9 ل 10: 1407، بطریق  ابن اند. قسم  یاد کرده هم  و  ، نلفرت، ملحبت، تلدبیر همسایه 

  ی و نزدیکللی مللاد   دربردارنللدۀ قرب و نزدیکی است که تنهللا  ، و روایات می توان نتیجه گرفت که وجه مشترک این معانی 
بلله جهللت قللرب و   ، بنابراین ولی  ( 12: 6، 1387 طباطبایی ،  گیرد. دربرمی نیز را های معنوی بلکه قرابت  ، مکانی نیست 

 اذن خداوند تفرفاتی داشته باشد. تواند به می  دیگری ندارد و   که  ت منزلت درپیشگاه خداوند دارای حقی اس 

ترکیب بللا ولیللت   ( در 103 : 1393 صللیبا،  معنا شده است ، ساختن و صورت دادن احداث به  لغت »تکوین« که 
( ولیللت  124:  1389 جللوادی آملللی،    . شللود سرپرستی و تفرو مینی در موجودات جهان تفسیر می معنای مموما  به 

ها صللورت  هللدایت انسللان   ۀ محللدود   تکللوینی اولیللا الهللی برگرفتلله از ولیللت خداونللد و بلله اذن اوسللت کلله در 
از طریق پیمودن صللرا     است که   مقاو قرب الهی  ، ( بنابراین ولیت تکوینی اماو 173: 1379زاده آملی، گیرد. حسن می 

،  امللاو معفللوو   بنللابراین   ، شللود نللی می منشأ آثار بیرو   و   بامث ظهور معنویت خا    ، قرب این    و شده  بندگی حاصو  
ای که موجودات جهان در حد ولیللت  گونه شود، به و در امور و سرپرستی موجودات جهان می   دارای مقاو قدرت تفر 

 دهد. روی می با اجازه خداوند متعال   که  و این همان اثر بیرونی ولیت تکوینی است   گردند بر او می تابع و فرمان   ، ولی 

 والیت وکوینی منکران  .  1-2

:  1386،   همللایی ،  اسللت   نبللوت   حلد مشترک با   آمده و املامت بله شلمار های ه ترین جنب مهم تکوینی از  ولیت  اینکه  با 

یت و      را انلکار کرده  مالم هستی  در  ی اماو تأثیر معنو  تفرو تکوینی و  گلروهی،هلرگونه ( اما 894 فللاملی را در    ملل 

  دیگللر   گروهللی   ( 106  : 2،  1370 تفتازانی، کالمی اشامره موافق ایللن دیللدگاه اسللت. مکتب  اند. خداوند منحفر دانسته 

یت گرچه ا    انبیللاءالهی و امامللان  بللرای ایجللادی  و  پللذیرش نلللقش فلللاملی  انللد، پذیرفته را  در نظاو آفرینش اصو مل 
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    ننللد.  دا تفللویض می   اتی ماننللد منافللات بللا توحیللد افعللالی، للللو و رو در مللالم هسللتی را مسللتلزو محللذور وتفلل 

 ( 15  : 1416مثیمین، ابن 

یت لللایی    این   ، ن ی معفوم   ۀ مفهوو وساطت فیض ائم  ش پذیر ضمن گروه دیگر    مقاو و فضیلت را در راستای مل 
فقلل     بلکلله نقللش او ندارد،   و کرامت   معجزه در    گونه دخالتی هیچ ،  شخفیت نبی و اماو    ، این نگاه   در     . کنند   می   تفسیر 

  : ۱  ، 1391 صافی گلپایگللانی،   . آورد واسطه آن را به وجود می دون مستقیم و ب نحو به ذات احدیت، که ی است نمایش  ۀ پرد 

  طیللب،   . د نلل کن می  نفللی  از لیللر خللدا  را  ، ولیللت تکللوینی قللرآن کللریم  آیللات توحیللدی استناد بلله با  رو ازاین   ( 6۴-63

  ( 87 : 1395  ،  صالح   د 93:  1378،13

   والیت وکوینی اهل بیت منافی ووحید افعالی   . 1-2-1

  ۷  ۀ ، آیلل بقللره   ۀ سور   ۲۵۷  ۀ همانند آی    قرآن کریم با استناد  به آیات متعددی  از    ، مخالفان اصو ولیت تکوینی  این گروه  از 

و    تحللریم   ۀ سللور   ۴  ۀ ، آیلل ح   ۀ سور  ۲۲ ۀ آی  انفال،  ۀ سور  ۴۰ ۀ ، آی محمد  ۀ سور  ۱۱ ۀ ، آی آل ممران  ۀ سور  6۸ ۀ ، آی و امرا  ۀ سور 

خداونللد    را در  ملیللت فللاملی  سرپرسللتی خداونللد در جهللان هسللتی، اساسللا    ،ضمن اشاره به ولیللت و رمد   ۀ ر سو   ۱۱ ۀ آی 

  اند. پنداشللته جهللان   ۀ  خداوند بر هم ۀ  از  مفهوو توحید افعالی، آن را تسل  مطلق اراد  و براساس برداشتی  منحفر دانسته 

اساسللا  در نظللر  پ  ، هستند الهی  ۀ مال  مسبوق به اراد کا  ، موجودات مالم چه از نظر ذات و چه از نظر فعو  ، براین اساس 

فاملی   تأثیر هرگونه رو د ازاین آید شرک در توحید افعالی به شمار می  ، گرفتن چیزی لیر از تسل  مطلق الهی به هر نحوی 

گرچلله ایللن گونلله  ا  (  36۸: 1381قوشللجی،  د ۴3۵: ۱، 1410،  بیضللاوی کنند. را انکارمی  ن ی معفوم  ۀ ائم و معنوی 

صللفری  چون در طول فاملیت خداوند بوده و به اذن اوصورت گرفتلله اسللت.    ، ت تکوینی باتوحید منافاتی ندارد تفرفا 

 (  380-382 : 1382فروشانی،  

 مستلزم غلو   بیت والیت وکوینی اهل   . 1-2-2

ی که سیب از آ  یلکی  .  گرایللی اسللت ا  للو  و افر  ۀ ، پدید کند دینی را تهدید می در طلول تلاریخ، ادیان و مذاهب های جد 

( برخی از متفکرین، للو را از جهات مختلفی از جمله للو در دوستی و للو در مقیده و ممللو، و  151 : 1385مشکور،   

( آنچه که در ولیت تکللوینی مسللتلزو للللو  67:2، 1977النشار، اند.  سامی للو در ذات وخفوصیات آن، تقسیم کرده 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
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و پذیرش تفرفات مینی و واقعی ایشللان   مقاو الوهیت و ربوبیت اماو  گردد، للو ذاتی و صفاتی اماو است که به می 

(در حقیقللت  87-88:  1386گردد که این خود با توحید ربوبی الهی منافی است. مدرسللی، در مسائو واقعی منجر می 

اسللت. یعنللی ولیللت   ظهللور و تجلللی بلکلله ولیللت آنهللا از نللوع    ، این ولیت به معنللای واگللذاری و اسللتقالل نیسللت 

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

  . هماننللد ولیللت خداونللد بللر هملله لزو اسللت  ، ولیللت   ۀ آی و همچنین   « المر اولی »   ۀ آی پیروی از آنها بر اساس    رو ازاین 

 ( ۹۸: 1390حسینی،    

 مستلزم وفویض .  1-2-3

  ولیللت تکللوینی را بللرای امللاو   ( 5/ دسجده 24/ دانفال 255  / دبقره 3  /  یون  برخی از منکران با تکیه بر آیات قرآن      

  و  ( 107: 1386مدرسللی، دانند.  امامللت می ۀ فویض دانسللته و آن را از نتللای  تلقللی صللدرایی از مسللئل مستلزو کفر و ت 

پللذیرفتنی    ، الجمللله فی   هرچند   ، مختص فعو خداست و تلفویض در تلکوین ه، معجز  ، حتی اقلساو خللق  ۀ هم  معتقدند 

 (  162 : 7، 1390،  ای  درچله  . نیست 

را    هسللتی داده و مللالم    قللرار تماو شئون زندگی خللویش    ۀ سرلوح   را    احد و   خدای  ستایش  ، انسان موحد  ، براین اساس 

بنللابراین هرگونلله   ، اوسللت اذمان به یگانگی او در گرو  تنها  و رستگاری  سعادت داند که ی می سراسر تجلی خدایی واحد 

رک تلقللی  نللومی شلل   حتی انبیللاء و امامللان معفللوو مخلوقات    بله   ،  تلکوینی ملالم  امور  تفویض  باور به واگذاری و 

بلله  روزی خالیللق را  هللر کسلللی گلللمان کنللد خداونللد »  د کلله نلل کید دار ی تأ روایت   نیز در اماو رضا شود، چنانچه  می 

(همچنللین  134 : 1 ، 1387 صللدوق،  .« شده و در نتیجه، ملشرك اسلت  تفویض قایو   به   ، واگذارنموده   های خود حجت 

را دشللمن خللدا و  وی  ،  بللود   تفللویض  معتقللد بلله که از شخفی  پرسشی اسخ به پ در  بر اساس روایتی از اماو صادق 

  ( 101: 1414 صدوق،  . نامید  درولگو 

 قائالن به والیت وکوینی   . 1-3

منوان کسللی  را بلله   هدایت، امللاو  شئون در مقابو منکران ولیت تکوینی قائالن به ولیت با در نظر گرفتن گستردگی 

تلقللی نمللوده و در   ، باشللد مالم و حتی نف  اشللخا  می  قادر به دخو و تفرو در امور تکوینی  ، که در جهت هدایت 

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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 پاسخ به اشکالت این گروه معتقدند: 

د    درك   از   ناشللی   ای بیان چنللین شللبهه دارد و  تنافی ن  افعالی  توحید  وجه با هیچ به  بلیت تفرو تلکوینی اهلو  اول 

ر اسمای حسنای الهی اسللت  دیگ ولیاء مانند ولیت برای انبیاء و ا  مقاو عنای دقیق صواب مفهوو توحید افعالی است. م نا 

  و   دارد ،تأکید بر فاملیت مسللتقو الهللی  توحید افعالی   ( 437:  1390جوادی آملی،   . اند آنان مظهر و آیت ولیت الهی  و 

ایشللان  تفرو  ،  این در حالی است که در ولیت تکوینی اماو معفوو  تابد. برنمی  شریکی را برای خداوند  گونه هیچ 

چلله اینکلله   ، ندارد نظاو توحیدی با منافاتی  گونه هیچ  رو ازاین خداوند است و و در طول فاملیت    تبعی   صورت به   در مالم 

:  1393،5،  حسینی تهرانللی است.  به رسمیت شناخته شده در طول فاملیت خداوند   گونه فاملیت   این   نیز   کریم   در قرآن 

دث پیرامللون آن همچللون کشللتن لللالو و سللوراخ کللردن  ( از جمله در جریان دیدار حضرت موسی و خضر و حللوا 117

 (  79،81،65  /  که  دهد. آنها را  هم به خدا و هم به خود نسبت می   خضر  کشتی و خراب کردن دیوار که 

از  یللد خللروا مللالم ؤ م  تکوینی  ولیت  و  وجلود ندارد  ، مستلزو لللو اسلت ی هیچ دلیلی بر اینکه ولیت تکوین  ثانیا  

را    و ممللو صللالح     تقللوا   ( چه اینکه قرآن کریم هم مسائلی چون 1420: 276، نمی باشد  ماشور  ملسببی  و  نظاو سلبب 

 ( 96  /  امراو   . است   کرده آسمانی تایید سازی رفاه و برکات  و زمینه در جهت نزول  

منللع  و واگذاری کاری به بنده باطو نیست،  بلکه امتقاد به  تفویضللی کلله در آیللات و روایللات   تفویض گونه  هر  ثالثا  

کلله قللرآن    د همچنللان نسللبت دهللیم  مخلوق  به تی  را تدبیر مالم هلس از سرنوشت  و قسمتی  کو یا که  جایی است  ، شده 

به منوان   خالقیت خویش حفظ با  خداوند  ( 64 /  مائده  . دهد  می  نسبت  پیامبر  زمان  یهودیان  به  صفت را   کریم این 

واگللذار    -معفللومین   ۀ ائم مانند  -مستقو  ر لی ی  ا واسطه ینی را  به بعضی از امور تکو  تفرو در  دخو و  العلو، ملت 

دانسللت.     مستلزو شرك   توان آن را دیگر نمی   از تفویض   تفسیر موحدانه     با این پ (  65: 1389،6، ی آمل  ی جواد   . کند می 

هللی کلله بلله مطلللق  گرو   ، نخست   : بندی نمود توان در دوگروه دسته با توجه به آنچه گذشت قائالن به ولیت تکوینی را می 

 امتقاد دارند. الجمله  گروهی که به ولیت تکوینی فی  ، و دوو  بودن ولیت تکوینی معتقدند 

 والیت وکوینی مطلقه .  1-3-1

بللر کرامللات و قللدرت بللر انجللاو  کارهللای   افللزون براسللاس ولیللت تکللوینی  معفومین  ۀ ائم   معتقد هستند برخی  
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کمللالت نفسللانی بللله  امطای  ملانند خللق و رزق و    ی و ملعنوی ت ماد  العاده، در مالم تلکوین نیز مجرای فیوضا خارق 

کبیللره،    ۀ از  زیارت جامعلل   ی با تکیه بر برخی از ادمیه همچون فرازهای ایشان ( 34 : 1383، باشند.  میرجهانی منین می ؤ م 

هسللتند.  خلللداوند  ۀ اراد  محللو مشللیت و  نللد امامللان ملللالم برشللمرده و معتقد   ۀ را ملو اربعلل   معفومین   ۀ ائم 

ایللن    ، بللر یامبران الهللی هماننللد حضللرت میسللی با اشاره به برخی معجزاتی پ   این گروه  ( 48: 4، 1356 احسائی، 

با استناد بلله    این گروه (  126  : 1383.  طلباطبایی ابلرقویی،  شرك و کفر نیست  مستلزو ، اند که ولیت مطلق تکوینی باور 

  : 1تلللا،  ی، بی اند،  کربالیلل به اذن خداوند نگللاه داشللته شللده  و ملی زمین  به دست اما  مضمون روایاتی که آسمان و 

  مظهللر   نحو ملللطلق، بلله جهللت آن اسللت کلله امللاو به   هستی   جلهان   قدرت تلفرو در هستند که این ( مدمی 312

هللیچ  دون  هللر فعلللی بلل تواناست، پ  ایشان قادر بلله انجللاو  بلر هر کار    الهی است و چون قلدرت مطلقه   ۀ قدرت مطلق 

 ( 253: 1389.  گنجی،  هستند محدودیتی 

ماننللد  العللاده  اند که در آنها کرامات و کارهللای  خارق برای اثبات مدمای خویش، به روایاتی متمسک شده  گروه  این 

  اسللت.  بیللت نسللبت داده شللده خداوند( به اهو  تلبع اذن   به  طور کلی تدبیر مالم هستی ه ، و ب احیا، اماته، خللق و رزق 

(  286  :  1423برخی املور تکوینی را به خللود نسللبت داده  حلللافظ برسللی،   ، البیان  ۀ در خطب  اماو ملی  نمونه  برای 

و خانللدان معفللوو آن حضللرت را  نللومی صللنع   خللود و پیللامبر  ، در جایی دیگر از نه  البالله  چه اینکه اماو 

  .دارنللد  و فللاملی  یدایش دیگللران نقللش تکللوینی ند و در پ هست  خداوند  ۀ واسط  دون های ب تکوینی معرفی کرده  که آفریده 

ا »  َناِئُع َلنللَ ُد صللَ اُس َبعللن ا َو النللَّ نللَ ا َصَناِئُع َربِّ نع تکللوینی  صللُ   البالللله، برخللی از شللارحان نهلل    ( 386:  البالللله  نهلل    .« َفِإنَّ

  نللد  بحرانللی، ا از جلللانب خداونللد تفسللیر کرده   بلللیت او و اهو   پیامبر   معنوی   را به هدایت و تربیت  معفومین 

گرچه  برخللی   در  ا   ( 352:  2،  1382 مازندرانی،    یابد. ها تحقق می ۀ  آن واسط ( که تعلیم و هدایت مردو به 439 : 4تا، بی 

  این روایات  را  مفید در  بلیت الجمله  اهلو سند احادیث،  اثبات ولیت  فی دانستن  ضعی  ضمن    ، نقد و بررسی 

 (  69: 1389د و نه کارگزار هلستی.  طبسی،  هستن هدو خلقت   بیت اهو که نا  به این مع  ، دانند معنای لایی می 
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 الجمله والیت وکوینی فی   . 1-3-2

ای  صلللورت مطلللق و قامللده ، اما بله واقع شده است  امری ممکن و  بیت  باورند ولیت تکوینی اهو  گروهی براین    

شللود.  ی در قالللب کرامتللی از آنللان صللادر  می همیشگی نیست، بلکه ولیت در موراد خا  و براساس مفلللحت الهلل 

  تماو موجللودات  خلقت  بلرای  اگرچه ممکن است ملت للایی   اساس، اماو   براین   ( 26  : 1375،  گلپایگانی    صافی 

( از دیللدگاه ایللن  100و 99  : 1385د. سبحانی،  باش نمی به معنای کنار گذاردن وسائ  خلقت و تدبیر مالم    ین باشد، اما ا 

ایطی خللا  بلله  الجمله ولیت تکوینی دارند و تحت شللر هدایت و رهبری انسان بوده و فی  ، ن اصلی اماو شأ  ، گروه 

ه کراماتی از جانب ایشان رخ داده اسللت.  فضللو  ، به اذن خداوند اقتضای نیاز هدایتی،  مللاو  ، ا نللابراین ب (  79  : 1431،  الللل 

  گونلله نیسللت کلله جللایگزین کللو ، ایللن د باشلل  دات موجو  تماو  خلقت  بلرای  ملت للایی    حتی اگر هدو و  معفوو 

 .گلیرد ب  وسائ  شده و تدبیر مالم را بلر ملهده 

 والیت وکوینی بر نفس  ثیر  . وأ 1-4

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

نللومی رسللیدن بلله کمللال و قللرب   ی اماو ولیت تکوین نابراین ( ب 263 : 3ففو ، 1363،  قیفری  . باشد می  متف  

ی نللاظر بلله  تکللوین  ولیت  رو ازاین  ( 98 : 1363 همتی، مبودیت ایشان به دست آمده  است.   ۀ در نتیج باشد که  می الهی  

، هللدایت   ولیللت تکللوینی   ، دیگللر   بیللان بلله    استوار گردیللده اسللت. قرب به خدا    ۀ بر پای   و     انسانی تفرو در مراتب نف   

لبته ناگفته نماند تفللرو  است.ا   بر اساس کمال معنوی و قرب به خدا  در انسان ی اله  اولیاء قدرت تفرو نومی باطنی و 

،  اسللت و ولیللت  تفللرو نومی  اگرچه  ، مرتاض یک   ی فرسا طاقت   های ریاضت   و   یش قوای درونی خو   و نف   انسان بر  

میرجهللانی  .   باشللد می بلله خللدا    قللرب   اثللر ه امللور فاقللد  گونلل این زیللرا  نیسللتد    تکللوینی   ولیللت   معنللای   بلله   لزومللا    امللا 

 اند. ئه نموده ا ( قائالن به این نوع  ولیت تکوینی در اثبات مدمای خویش دلیلی را مطرح و ار 79:  1383ی، ی طباطبا 

 مالزمت نفس قوی و قدرت وصرف   . 1-4-1

   : سینا با پذیرش قدرت تفرو نف  مدمی است ابن 

و دارای قتتدرت ویییتتر    رفتتته   ۀ بدن خود فراوتتر ، از محدود ه برسد ماد    د از ای از کتمال و وجر  هرگاه  نفس انسانی به مرحله 
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گتتردد.   او حتتتی در جهتتان ت یعتتت نافتت  می  ۀ عناصر و ایجاد حوادث شده  و در اجسام دیگر منشأ اثتتر گشتتته و اراد 

 (   395:  1375،3  ، سینا )ابن 

نفوس مارفان بر اجساو بیرونی را هم از ایللن راه   اثلرگذاری  نشأ نفوس انسانی، مل  و ضع   وی، با بیان قابلیت شدت 

هللایی از حللوادث آینللده داشللته  بینی قادر است اخبللار و پیش ها کند که مارو با ریاضت و  امساک  از خوردنی تبیین می 

دست یافت، ایللن  ه د از ماد  تجر   از  ای خا  مرتبه أکید می کند که هلر گاه انسان به ( سهروردی نیز ت 401 :  همان  باشد. 

از  کمللال انسللان را، مقللاو »کلللن«    وی ایللن مرتبلله    . خلللق  کنللد آیللد کلله جللوهر مثللالی را  امکللان بللرای او فللراهم می 

  برامکللان  وجللود دخللو و سللینا  در اسللتدلل یید بیان  ابن أ ت   (مالصدرا نیز ضمن 242:  2،  1375سلهروردی،  نامد.  می 

انسان کامو  نبللی یللا امللاو(   مدمی است  مستدل سلاخته و در نفوس و هدایت باطنی را  اماو  ثیر أ ت   ، تفرو در مواد مالم 

ۀ ویلژگی نلفسانی است که به واسط  دارای  تفللرو نمللوده و آن را دگرگللون یللا  مالم   ۀ توانللد در مللاد  می  ۀ نفسللانیه مملی  ۀ قو 

قید مللالم  و مبادات خالفانه،  نف  انسان از    بندگی   ۀ متحرک سازد. روایات معتبر  نیز به این نکته اشاره دارند که  در سای 

گردد.  فیض کاشللانی،  تفرو برای شخص حاصو می    العاده فلوق   یابد  و به سبب آن  قلدرت رهایی می  ه ماد  طبیعت و 

ماتقرب الی  مبد بشللی احللب  الللی  ممللا  » فرماید:  می   نیز  به نقو از پیامبر گرامی  اماو صادق  ( 365: 4، 1416

ه فاذا احببته کنت سمعه الذی یلسمع بله و بفره الذی یلبفر بللله...   لیه و انه لیتقرب الی  بلالنافله حلتی افترضت م    « احب 

 ( 353: 1365،2 کلینی ، 

ع  کلامو دارای جمیلل   انسان   الهی است و قوس صعود، حقیقت  به منوان انسان کامو، تجلی ولیت  بنابراین اماو 

ن را نیز بلله خللود  آ ایی تعیین خاصی را در خویش حاصو  و آثار  و متناسب با هر مرتبه مراتب  اسما و صفات الهی است 

اناآدو الول، انا نوح الول، انا آیلله الجبللار، انلللا حلللقیقة  : » اند نیز فرموده   آنگونه که امیرالمؤمنین ملی   مستند سازد، 

لدی، انلللاصاحب نللوح ومنجیلله، انللا صلللاحب  السرار، انا صاحب الفور، انلا ذلک النلورالذی اقلتب  موسی منه اله 

 ( 206: 1، 1395،  سبزواری   «  وشافیه...   المبتلی  ایلوب 

 علم کامل، مستلزم وصرف   . 1-4-2

و    ملللم   ، در گللرو و داشته، بنابراین  قللدرت تفللرو و توانللایی معفللوو ی بر قدرت تقد  و مل  معرفت و ملم از نظر منطقی 



 
 
 
 

 162 

 نفوس   یب بر تهذ   یت ب   اهو   ینی تلکو   یت ول   یر تأث   یلی تحل   –  یفی خوانش توص 

بللراین    2. الله شدن انسللان معرفللی شللده اسللت خلیفة ملم یکی از ابزارها و موامو اوست، چنانکه در قرآن کریم  آگلاهی 

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

، جدا از یکدیگرنللد، امللا مقللاو  ، قدرت و نف    رو اگرچه ملم ( ازاین 6، ففو 8، مقالۀ  1364،   سینا  ابن  بوده نه انفعالی. 

ها  الهی انسان کامو این توان را   به اذن خدا( دارد که  ملم و قدرت او، مین هم گشته و ملم او مین ایجللاد پدیللده خلیفة 

 ( 331 : 6،  1379گردد را برای او بوجود آورده است.  مالصدرا، 

و ملللا   بللود تر مبر اسالو از پیامبران گذشته  مللالم پیا  فرمایند می  ر در روایتی با اشاره به ملم پیامب   اماو کاظم 

مللا وارث قرآنللی   . سللازد می  توانللا  هللای دیگللر نیللز وارث مللومی هلستیم که ما را افزون بر کارهای انبیای پیشین، بر کار 

  ( 598:  1365نللی، ردگللان را زنللده سللاخت.  کلی درنوردید و م   را   و شهرها  ها را حرکت داد توان با آن کوه ملی  هستیم کله 

  بلله   -جز صللفت وجللوب ذاتللی -د  هاست بای دار هدایت نفوس انسان که خلیفه و جانشین الهی و مهده  بنابراین اماو 

 ( 204: 1420مربی،  صلفات و اسما الهی متف  باشد.   ابن   تلماو 

 ارشاد و هدایت    ۀ والیت و وصرف الزم   . 1-4-3

 رالللب    کللردن راهنمللایی    بللا لطلل  و مهللر »هدی« به معنللای  ۀ ماد   هدایت از  . است  افراد هدایت  نقش اصلی اماو 

اد،   ابن   . از گمراهللی خللارا کللردن و ارشللاد بلله مطلللوب اسللت   ( 835:  1417اصللفهانی،   مالملله    ( 43:  1411،4مبلل 

در نظللر  از مقللاو رسللالت    می متمایز مقا و  به معنای هدایت به أمر  بقره    ۀ سور   124  ۀ ذیو آی مفهوو امامت را   ره(، ی ی طباطبا 

طریق، بلکه به معنای ایفال بلله مطلللوب و رسللاندن بلله مقفللد    ۀ ارائ   تنها را نه    نوع هدایت اماو وی  رو استد ازاین  داشته 
  ، امر الهللی   به نحو   ، 3قمر   ۀ از سور   50ۀ  ی  و نیز آی   ۀ از سور   83و    82 ۀ هدایت به أمر با تکیه بر آی  بیین ت  در ایشان داند، می 

و اجللرای تمللاو و کمللال   ( 272: 1، 1374ی، ی طباطبا    ت مخلوقات ارتبا  دارد. به ملکو  دانسته که تدریجی دفعی و لیر 

همراه هدایت تکوینی به معنای ایفللال بلله مطلللوب و رسللاندن بلله سللرمنزل مقفللود  را احکاو و قوانین شرع در جامعه 

  ۀ تر نهاده و در مرتبلل گری خویش گاو را فرا در نقش هدایت  بر ارائۀ طریق  افزون  اماو بنابراین   ( 274 : همان   . اند د می 

او در گذشته ظلمی نموده یا امللاو را درک    هرچند    ، رساند می و به کمال    کرده   دستگیری رهرو مستعد را   ، مطلوب ایفال به 

بللا  تنهللا  ولیللت بللاطنی  از طریللق  امللاو در روایتللی آمللده   نمونه به منوان  ( 104: 1393ی مجد، ر  سرو  . د نکرده باش 
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ۀ  ق خانلله بللا اشللار داشت، اصالح کرد. روشن شللدن اتللا اماو را در زنلدان    کردن   لفد اذیلت ق را که   ای بدکاره  نگاهی، زن 

از ایللن ولیللت   ی دیگللر های نمونلله  لیللره  دست امللاو و در و به سخن در آمدن مفا انگشت مبارک اماو و حرکت درخت 

(  قللرآن کللریم در  134  : 1398،2، ها در راستای هدایت و ارشاد اسللت.  حکیمللی باطنی و تکوینی اماو در نفوس انسان 

هملانا رسولی از جن  شما برای هدایت خلللق  : » کند چنین معرفی می   را   بیانی لطی   وجود مقدس پیامبر گرامی 

ت، فقر و پریشانی و فالکِت  آیللد و بللرای نجللات شللما بسللیار حللریص و  شما بر او بسیار سخت می  آمد که از فر  ُمحب 

ت تللو، بلل : » فرمایللد ( یادر جللایی دیگللر می 128  / توبه     « به مؤمنلان رئوو و مهربان است. نسبت  ه قللرآن ایمللان  اگللر ُاملل 

ت ُحزن و نیاورند،نزدیک است  ( ایللن تعللابیر بللرای جانشللینان معفللوو  6/  که  .«  تأس  هالک سازی   جانت را از شد 

ن و مقامللاتی  در مللالم تکللوین نیللز  دارای شللئو    ، مالم تشریع   افزون بر زیرا  آنان    د نیز صادق است   از پیامبراکرو  پ  

 ( 253 : 1388،  جوادی آملی . د ن باشند که به اذن خدا، قدرت بر ایجاد و یا مدو هر نوع تفرو در را مالم دار می 

  و  ن اماو نسبت بلله مللالم انسللانی اسللت أ ترین ش یکی از این مراتب تفرفات  تکوینی، هدایت باطنی است که نافع   

سللوی مللالم  و روح و جللان او را به   دهد می وی  اممال مبللادی حرکت  س ه وب نموده  هدایت    ، باطن   ۀ اماو آدمی را در مرحل 

اراده    ، خللدا بخواهللد جللز آنچلله  الهی است که  ۀ اراد  ۀ آمده که که  امللاو آشیان  برد . در روایتی از  اماو صادق بال می 

  ( 385:  25  ، 1393  ،  مجلسی . کند نمی 

معنللوی از سللنخ   ۀ دارای نومی هدایت باطنی و جذبلل  ، هدایت ظاهری افراد جامعه   ۀ بر وظیف   افزون   بنابراین اماو 

این  هللدایت بللاطنی   . کند سوی کمال هدایت می ها را به گذارد و آن فراد شایسته تأثیر می مالم ملکوت است که در قلوب ا 

اماو پیشوا را  به طبیبللی تشللبیه کللرده  اماو رضا  ، گیرد.در روایتی براساس  اذن خدا و ملم به  لیب شکو می  اماو 

هللا را  کند و جان ها را تطهیر و نورانی می قلب   ، باشد تا اختاللی در سالمت او پیدا نشود ه مراقب و نگران حال بیمار می ک 

ی ُمکرو اسالو  ( 32: 1390دهد.  ضیاءآبادی، به سوی خداوند حرکت می  رأفت و مهربللانی خللود و    همچنان که  نب 

از هیچ هللدایتی فروگللذار نیسللت و    که   ( 95:  16،  1393،  مجلسی   کرده ی دلسوز تشبیه به پدر ت را به ام   اماو ملی 

امللاو   ، کار مللی بنللدد. حتللی در روایتللی دیگللر ه خیری فرزنللدانش بلل ه ی و نهایتا  ماقبت بلل ای تالش خود را برای راهنم   تماو 

ت بزرگتر از حق  پدر و فرزندی است. » : فرماید می  به نقو از پیامبرگرامی   ملی  نللابراین  ب   همللان( « حق  ما بر ُام 



 
 
 
 

 164 

 نفوس   یب بر تهذ   یت ب   اهو   ینی تلکو   یت ول   یر تأث   یلی تحل   –  یفی خوانش توص 

ت است که در روایللت آمللده  ۀ وظیف به جهت همین حق پدری دلسوزانه و توان گفت  می  اممللال    ، هدایت باطنی افراد ُام 

شللهر  شود. ابن مرضلله می  به محضر اماو معفوو  سالنه، ی صورت کل ه یا  ب   و هفتگی    ، شیعیان به دفعات شبانه روز 

:  1،  مطللاردی   بلکلله بللالتر از آنللان دارد.   ، هماننللد والللدین بیتی  ، کارکردی تر اماو  رو ازاین  (  341: 4، 1379، آشوب 

  امللاو صللادق  رو د ازایللن اسللت فرع شللناخت امللاو  ، گرچه یاد آوری این نکته لزو است که هدایت باطنی ا   ( 69

خدای مز  و جو  و خلقش قرار گرفته است. پ  هللر کلل    میان فرماید: »اماو آن شاخص آشکار است که دراین باره می 

  امللاو ( بنللابراین  392:  10،  1360«  مللاملی، . گردد گردد و هر ک  او را انکار کرد،کافر می شناخت، مؤمن می  او را 

  باشللد  ی امللر و تجللرد م   سنخ مالم  معنوي از    ی باطن   ۀ هدایت و جذب  ی نوم  ی ، مردو، دارا ی ارشاد و هدایت ظاهر  بر  افزون 

کمللال    ۀ مرتب   ی سو ها را به نماید و آن ی ایسته تأثیر و تفرو م حقیقت و نورانیت و باطن ذاتش در قلوب مردو ش ۀ وسیل به که 

در اخللذ   میللان مللردو و پروردگارشللان  رابلل   اماو بنابراین ( 192 : 1397،  طباطبایی . کند ی جذب م   ، و لایت ایجاد 

ی  رابلل  میللان مللردو و خللدا در گللرفتن فیوضللات ظللاهر ،  اسللت،همچنان کلله پیغمبللر   ی و بللاطن   ی فیوضات ظللاهر 

  ی معنللای   ، اسللت   ( 73  /   انبیللا ، ت در قللرآن صب امام ا من یکی از    هدایت که ( بنابراین  458:  14،  1374 طبایی، است. طبا 

  بلله ایللن معنللا کلله    ، یابللد تحقق می در نفوس   وهدایت اماو  ی تفرو تکوین نیست که با  نومی ز رساندن به مقفد ج 

راه    ، از ایللن طریللق   امللاو یابللد.  تحقق می   تر بال   ی ا به مرحله  ی ا ها از مرحله کمال و انتقال دادن آن  ی ها به سو ُبردن دل 

است،   حقیقی و  ی یك امر واقع  مستعد و  تفرو در قلوب و نفوس ، نومی هدایت به امر  سازد، بنابراین  هموار  هدایت را  

آن هللدایت    ی ممو صالح به سو  ۀ که مؤمنین به وسیل است  ی و مقامات باطن  ی معنو  ی فیوضات  جمله  از و  صرو امتبار  نه 

نقللش  نیللز همچللون پیللامبر گرامللی   بنابراین اماو معفللوو . گردند ی به رحمت پروردگارشان ملب   م شوند و ی م 

ب   ۀ زمین در   فاملی  ایللن     اسللت، ها  انسان  جمله از   مخلوقات،  ۀ هم  به  الهی فیض   ۀ واسط ب و  سب  انسان دارد و  شدن  مهذ 

 که  قدرتی  و  ملم ، اماو شود می  تعبیر    )المطلوب الی    ایفال   مطلوب به  ایفال  و  امر  به  آن هدایت   نوع هدایت که از 

 را  خللا   هللدایت  قابلیت  خویش  اختیاری  ممو  با  که  هایی انسان  برخی  باطن  در  ، داده  اختیارش قرار  در  متعال  خداوند 

ب  را  آنها  و  کرده  تفرو  اند، یافته   سازند. می  مهذ 
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 ی گیر نتیجه 

منوان نللومی تفللرو  هللدایت بلله   . وتی  امری ( اسللت عد ملکی  خلقی( و ملک بنابر آنچه گذشت هر انسانی دارای دو بُ   

نللومی از قللدرت تفللرو در    تکوینی امللاو   ولیت ۀ ملکوتی امتداد یافته و  سوی جنب ه ملکی ب  ۀ امری است که از جنب 

ولیت بللاطنی بللر نفللوس رهللروان مسللتعد هللدایت   ی نوم  ی دارا  خداوند  اذن ه ب  هاست که در آن اماو انسان  هدایت 

تفللرفات  بنللابراین  د. رسللان کند، بلکه در نهایت آنللان را بلله مطلللوب می سوی کمال هدایت می ا را به تنها آنه ه است که ن 

تللوان ولیللت  رو می ایللن گیللرد. از ای از تربیت توحیدی است که با اذن الهی صورت می شیوه  معنوی و تکوینی اماو 

 : کید قرار داد أ موارد زیر مورد ت   در چهارچوب را   تکوینی اماو 

دارای ولیت تکوینی و قدرت تفللرو در انسللان و  افزون بر ولیت تشریعی به اذن خداوند    معفوو   امامان .  ۱

   د مالم آفرینش را دارند 

تکوینی بللر ضللمیر افللراد   ، تسل  ولیت منوان انسان کامو در اثر مبودیت به مقاو قرب الهی به   اماو معفوو .  ۲

   د شود دار هدایت نفوس مستعد می داشته و مهده 

معنللوی از سللنخ مللالم    ۀ هدایت ظاهری افراد جامعه، دارای نومی هدایت باطنی و جذب  ۀ بر وظیف  افزون  ماو . ا 3

ایللن  هللدایت بللاطنی    کنللد و سوی کمللال هللدایت می ها را به گذارد و آن فراد شایسته تأثیر می ملکوت است که در قلوب ا 

 گیرد. براساس  اذن خدا و ملم به  لیب شکو می   اماو 

  ۀ واسللط ه اسللت و ب  ی و بللاطن  ی ساز اخذ فیوضللات ظللاهر مردو و پروردگارشان زمینه   ه منوان راب  میان ب   اماو   . 4

 موانع  هدایت است.   گان کنند زایو   یکی از هم    فیض الهی و   ساز زمینه   ، ولیت تکوینی خویش هم 
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 ها نوشت پی 
 

 ایمحمدرضاقمشه  ، (۱6۲: ۱3۸3،۴  فیض کاشانی ، ( 472 : 1390  حلی، ( 1:30، 1390  مجلسی  مالمه   . افرادی همچون 1
، دیگران   و (  28:  1386    اماو خمینی   ، (14  : 6  ، 1387    مالمه طباطبایی   ، (378  : 2،   1383صفهانی   لروی ا   ،( 176  : 1394  

پیامبراکرو   دربارۀ  تکوینی  ولیت  آ   معفومین   ۀ وائم   تفرفات   نقش  الهیو  فلیض  انتقال  فرآیند  در  یا    نان  اجمال  به 
  میرزا احمد ة  الولی   ، ( الله حجت کوه کمره ای  آیة   ة لولی ا مانند دلیو   د در این میان آثلاری از ملتأخرین  . اند تففیو سخن گفته 

 . باشدمی در خلور توجه    یة  مالمه طباطبایی( آشتیانی( و رسالةالول 

َها » .  2 ماَء ُکلَّ سن
َ َم آَدَو اْلن  (  31  /   بقره «َوَملَّ

ا أَ إ . 3 ئ  ُرُه ِإَذا َأَراَد َشین َما َأمن َجُعوَن  ی  َفُسبن   نن َیُقوَل َلُه ُکنن َفَیُکوُن نَّ ِه ُترن ِإَلین ٍء َو ِذی ِبَیِدِه َمَلُکوُت ُکوِّ َشین ُرَنا ِإلَّ َواِحَدٌة  »   ، ( 82/ َحاَن الَّ َوَما َأمن
َبَفرِ  ٍح ِبالن  (50/  قمر « َکَلمن
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 . دانش  ۀ پای تهران:  ، حاشیۀ المکاسب، تحقیق مباس محمدآل سباع،  ( 1383   محمدحسین   ، صلفهانی ا  .13
 . مطبوماتی مطایی  ۀ سس ؤ م تهران:  ، احکام القرآن  ،   تا[ ]بی   و ابوالفض   ، برقعی  .14
 .النفر جلا، مؤسسة بلی   ، البـالغه  شرح نهج ، [ تا بی ] میثم،  بحرانی، ابن  .۱۵
 .الملمی  ة سس ؤ م   : بیروت   ، تفسیر البیضاوی ،  ( 1410   بن ممر بیضاوی، مبدالله  .16
 ی. مالمه طباطبای  نشر تهران:    ، امام شناسی  ، ( 1393  سید محمدحسین  ، حسینی طهرانی  .۱۷
 ر صفحه نگار. نش تهران:   ولیت ملوی از دیدگاه مالمه امینی،   (، 1390،   سیدمحمدرضا ، حسینی  .18
 . لطالعات فرهنگی م  ۀ سس ؤ مل تهران:    ، یازده رساله فارسی ، ( 1389   حلسن زاده آملی حسن  .19
 . الملمی بیروت:    ، مشارق انوارالیقین ، ( 1423   بن محمد حافظ برسی، رجب  .20
     . دلیو ما تهران:    ، احمد آراو ۀ  ترجم ، الحیاة ،  ( 1398   حکیمی، محمدرضا  .21
 . قم: مرکز نشر إسراء ،   6ا   ، تفسیر تسنیم   ، ( 1389    جوادی آملی، مبدالله  .22
 قم: مرکز نشر إسراء.   ، توحید در قرآن   ________،  .23
د اصفهانی، حسین   رالب  .24  بیروت: دارالقلم.  ، مفردات الفاظ القرآن   ، ( 1417   بن محم 

https://ebookshia.com/authors/books/1696/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
https://ebookshia.com/authors/books/1696/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
https://ebookshia.com/authors/books/1696/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
https://bookroom.ir/publications/23097/علامه-طباطبایی
https://bookroom.ir/publications/23097/علامه-طباطبایی
https://bookroom.ir/publications/23097/علامه-طباطبایی
https://bookroom.ir/people/4147/احمد-آرام
https://bookroom.ir/people/4147/احمد-آرام
https://bookroom.ir/people/4147/احمد-آرام
https://bookroom.ir/people/122/محمدرضا-حکیمی
https://bookroom.ir/people/122/محمدرضا-حکیمی
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 .بمفر  دارالمعارو   : قاهره   ، الفکر الفلسفی فی االسالم   ة نشا ،  ( و 1977    سامی النشار، ملی  .25
 . ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات امامت و جامعۀ آرمانی   ، ( 1393    سروری مجد، ملی  .26
 . صلادق  اماو  ۀ مؤسس قم: ،  والیت تشریعی و تکوینی ،  ( 1385   سبحانی، جعفر  .27
 . مطالعات و تحقیقات فرهنگی  تهران: ،  مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،  ( 1375    الدین سهروردي، شهاب  .28
 ق. کتاب مقی تهران:  ملی شیخ السالمی،   ترجمۀ الحسنی،   االسماء   شرح  ، ( 1395  مالهادی    سبزواری  .۲۹
   صرا .  تهران: نشر بسط تجربه نبوی، ، ( 1385    سروش، مبدالکریم  .30
 .نا بی   : بیروت الصعود و النزول،   ل محمد فی قوس التکوینیه ل  الوالیه  ، ( 1420    ، سیدملی ماشور  .31
 نا. : بی تحقیق ملی اکبر لفاری تهران   ، تفسیر عاملی   ، ( 1360    ابراهیم ، ماملی   .32

 . بوستان کتاب  ، قم: مناهج الیقین فی اصول الدین (، 1390    بن یوس  حسن مالمه حلی،  .33
ه  ، نعمت فروشانی   صفری  .34  . اسالمی  ۀ پژوهشگاه فرهنگ و اندیش  قم:   غلو )دانشنامه امام علی(،   ، ( 1382   الل 
 . حکمت تهران:  ،  فرهنگ فلسفی   ، ( 1393    ،جمیو صلیبا    .35
ص  صلل  ، ۲۲۵،ش معرفت  ۀ مجل «، و قلمرو آن بیت ولیت تکوینی اهو » ، ( 1395  حسن محمد ،  صالح   .36

101-87 . 
ه ال صافی گلپایگانی، لط   .3۷   س(. حضرت معفومه  قم:   ، تشریعی   والیت تکوینی و والیت   (، 1375   ل 
 الله صافی گلپایگانی. نشر آثار آیت قم:   ، مباحث امامت و مهدویت (، 1391________،    .38
 . نا : بی قم ، للشیخ الملفید  ی المؤتمر العـالم   االعتقادات ،  ( 1414    ملی  صلدوق، ملحمدبن  .39
 . بنیاد خیریه الزهراء  س( تهران:   ، ،مظهر رأفت خدا ضا ر امام  ، ( 1390  سید محمد   ، ضیاءآبادی  .۴۰
 .جهان :  تهران   عیون اخبارالرضا، (، 1387________،    .۴۱
 . مدرسین   جامعۀ : قم  ، في تفسیر القـرآن   المیزان ، ( 1387   ، سلید ملحمدحسین یی طباطبا  .42
 . کتاب قم: بوستان   ، شیعه در اسالم (، 1397________،    .43
ه، سلیدمحمدحسین فلضو  .44  . دارالمالك بیروت:    ، الوالیةالتکوینیه  حول  اسالمیه   نظره   ، ( 1431   الل 
 . الفدر   ة مکتب تهران:  ، تحقیق حسین املمی،  تفسیر الصافی ،  ( 1416    فیض کاشانی مالمحسن  .۴۵
 . مدرسین ۀ  جامع قم:   ملی اکبر لفاری،   ۀ ، مقدم المحجة البیضاء  (، 1383________،    .۴6
 جا: آیت اشراق. بی   ، لکبری رساله فی الخالفه ا ، ( 1394  محمدرضا    ، ای قمشه  .47
 . امیر کبیر   : تحقیق جالل الدین آشتیانی، تهران ، شرح فصوص الحکم ،  ( 1370   بن محمود داود   قیفری،  .48
 . انتشارات بیدار قم: ،  الدین آشتیانی تفحیح جالل   شرح فصوص،   ۀ مقدم (، 1363________،    .۴۹

https://bookroom.ir/people/47227/علی-شیخ-الاسلامی
https://bookroom.ir/publications/47226/کتاب-عقیق
https://bookroom.ir/publications/47226/کتاب-عقیق
https://bookroom.ir/publications/47226/کتاب-عقیق
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84+%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84+%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84+%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA&select-publisher=publisher-exact
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/73926
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 . ی منشورات الرض قم:   ، العقاید  ،شرح التجرید ( 1381   بن محمد ملی قوشجی،  .50
 ة. دارالکلتب السلالمی تهران:  فاری،  ل تحقیق ملی اکبر   ، الکافی   االصول ، ( 1365    یعقوب   بن محمد   ، کلینی  .51
   ث. دارالحدی  : قم   الجامعه،  ة زیار   فی شرح   االنوارالساطعه   ، تا[ ]بی   ی، جوادمباس ی کربال  .52
 .مهر  ۀ آشیان :  تلحقیق ملجید فولدی، قم   ، شـناسی   امام ، ( 1389   گنجی، حسین  .53
 .الهادی  : سیدمحمد لولکی، قم   تلفحیح   والیت كلیه، ،  ( 1383   ی، سلیدحسن ی جهانی طباطبا میر  .54
 . کویر   : هاشم ایزدپناه، تهران ۀ ،ترجم تکامل  فرآیند   مکتب در ، ( 1386   ، سیدحسین ی ی طباطبا   مدرسی  .55
 . ار نشر آث  ۀ سس ؤ م   : تهران   ، مـصباح الهـدایة الی الخالفة والوالیة  ، ( 1386    الله روح ، موسوی خمینی  .56
 . اشراقی   انتشارات :  تهران   ، قرن چهارم  تا   اسالم   های تاریخ شیعه و فرقه ، ( 1385    مشکور،محمد جواد  .57
 . دارالکتب السالمیه تهران:  ، بحارالنوار ، ( 1393  باقر  محمد مجلسی،   .58
 . نشرنور وحی  قم:  ، ، تفحیح سیدهاشم رسولی العقول  مرآة  (، 1390    __________،  .59
 . صدرا تهران:  ،  مت ورهبری اما ، ( 1379    مرتضی   ، مطهری  .60
 .تلهران  : ش، قلم 1379، صدرا، مجموعه آثار ________،  .61
 .وزارت فرهنگ و ارشلاد اسالمی   ، ، تهران القرآن   فی كلمات  التحقیق ،  ( 1371    مفطفوی، حسن  .62
 . مرکز نشر کتاب   : ، تهران 13ا  ،  تفسیر روشن (،  1380  ________،  .63
 . منین ؤ انتشات مدرسه امیرالم :  قم   ، قرآن   ام ی پ   ، ( 1367   مکارو شیرازی، ناصر  .64
 . منین ؤ انتشات مدرسه امیرالم قم:   ، تفسیر نمونه (، 1374    ________،  .65
 . فرهنگی   مطالعات ملمی  ۀ سس ؤ م تهران:    ، الکافی  اصول   شرح ،  ( 1379    ، محمد بن ابراهیم مالصدرا  .66
 . المیة الس   المکتبة   ن: تهرا   والروضه،   األصول   الکافی   شرح ، ( 1382    مازندرانی، محمدصالح  .67
 . انتشارات هما تهران:   ، نامه   مولوی ،  ( 1386   الدین ، جالل همایی  .68
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