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چکیده

والیت تکو ینی ،امری نوظهور در تاریخ کالم شیعه است که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفتهه و دسهتخوش تغییهر و

تطور مفهومی شده است .برای نیل به تصو یری روشن از سیر شکل گیری و تطور این ایده در طول تاریخ ،بازخوانی آموزه والیهت
تکو ینی و بررسی تاریخ شکلگیری و تحوالت آن ضروری مینماید .با مراجعه و واکهاوی متهون معا هر ،در مییهابیم کهه اولهین
کاربرد این ا طالح به قرن  13باز میگردد و پس از آن شاهد رواج و گسترش این ایده در میان متفکرین معا ر شیعه هسهتیم .از
آراء و نظریات موجود میتوان نوعی نگاه طیفی به اندیشه والیت تکو ینی را یافت .در این نگاه ،یک سر طیف افهرادی هسهتند کهه
اندیشه والیت تکو ینی را به «معنای کامل و جامع» آن پذیرفتهاند (رو یکرد حداکثری به والیهت تکهو ینی) و در سهر دیگهر طیهف
افرادی هستند که به «انکار» والیت تکو ینی میپردازند (رو یکرد انکاری) و اما در این بین افراد زیادی هستند که والیهت تکهو ینی
را با «حدود مشخص و با قیود خا ی» میپذیرند (رو یکرد میانه به والیت تکو ینی) قدر مشترک همهه تعهاریف والیهت تکهو ینی
بین منکرین و مو یدین آن ،البته با چشم پوشی از وسعت دایره این قدرت و نیهز چشهم پوشهی از وجهود اراده ا هیل نهزد هاحب
والیت و یا واسطه بودن وی برای اراده الهی ،قدرت تکو ینی بر تصرف است .اختالفات حول این مفهوم نیز به دالیلی چون ،عهدم
وجود مفهوم شناسی دقیق از این واژه؛ نا مشخص بودن حدود تعریفی که از والیت تکو ینی ارائه میدهند و نامشخص بهودن ایهن
مسئله که آیا اثبات امکان والیت تکو ینی دلیلی بر ثبوت آن میتواند باشد یا خیر؛ باز میگردد.
کلیدواژهها :والیت ،والیت تکو ینی ،والیت تشریعی ،کالم شیعه.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول1397/02/25 :؛ تاریخ تصویب نهایی.1398/11/02 :
 . 1نویسنده مسئول
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Abstract
Creational guardianship (Wilāyat Takwīnī) is a newfound issue in the history of Shiite
theology that has been formed under the influence of various factors and has undergone
conceptual changes and evolutions. In order to get a clear picture of the formation and
evolution of this idea throughout history, it is necessary to re-read the doctrine of creational
guardianship and study the history of its formation and developments. By referring to and
analyzing contemporary texts, we find that the first use of this term dates back to the 13th
century, and since then we have seen the spread of this idea among contemporary Shiite
thinkers. Based on the existing opinions and theories, we can find a kind of wide-ranging
graded view of the idea of creational guardianship. In this view, on the one end of the
spectrum there are people who have accepted the idea of creational guardianship in its
"complete and comprehensive sense" (maximum approach to creational guardianship) and
at the other end of the spectrum are those who "deny" creational guardianship (negative
approach); but in between, there are many people who accept the creational guardianship
with "certain limits and restrictions" (the moderate approach to the creational
guardianship). The common factor in all definitions of creational guardianship proposed by
both proponents and opponents is the creational power of (existential) intervention, apart
from the scope of this power and also apart from the fact that whether the owner of the
creational guardianship has an original will or he is a mediate for the Divine Will.
Disagreements over this concept are also due to reasons such as the lack of an accurate
semantics of the word, the vagueness of the definitions proposed for it and the uncertainty
of whether the proof of its possibility can be taken as a reason for its existence or not.
Kew Words: Guardianship, Creational Guardianship, Legislative Guardianship, Shiite
Theology
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مقدمه
در تفکر معا ر شیعی ا طالح «والیت» به تشریعی و تکوینی تقسهیم میشهود کهه ههر دو حهاکی از
نوعی حق تصرف است؛ مورد نخست تصهرف در تشهریع و قانونگهذاری و دیگهری تصهرف در تکهوین و
هدایت تکوینی است.
بنا بر بررسیهای اولیه ،فارغ از مفهوم والیت تکوینی اثری از ا طالح والیت تکوینی در متون متقهدم
شیعی یافت نمی شود ،این موضوع در کنار وجود بسیاری از مفاهیم و ا طالحات عرفانی ،فلسفی و باطنی
پیرامون اندیشه والیت تکوینی ،این فرضیه را تقویت میکند که علیهرمم وجهود مبهاحثی چهون معجهزات،
کرامات ،علم میب و دیگر شؤون حاکی از جایگاه ویژه امام در هستی و شناخت ،ایده والیت تکوینی امری
نوظهور در تاریخ کالم شیعه است که تحت تأثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی شکل گرفته و دسهتخوش
تغییر و تطور مفهومی شده است .برای نیل به تصویری روشن از شکل گیری و تطور این ایده در طول تاریخ
در اولین قدم آنچه ضروری مینمای د بازخوانی آموزه والیت تکهوینی از نخسهتین کاربردههای آن تها کنهون
است.
اصطالح والیت
ا
والیت یکی از ا طالحات پر کاربرد در فرهنگ اسهالمی خصو ها ادبیهات شهیعی و ادبیهات هوفیه
است .در میان شیعیان «ولی» از نخستین القابی است که به علی (ع) نسبت داده شد و در میان هوفیه نیهز
نخستین کاربرد والیت از سوی حکیم ترمذی ( )320-285در کتاب ختم االولیا مطرح شده اسهت .بنهابر
این میتوان گفت والیت در تشیع با ورود عرفان و تصوف به ادبیات شیعی ،تفاسیر جدید و مجال بیشهتری
برای عرضه یافت و برخی ابعاد وجودی امام بواسطه این آموزه روشنتر شد (رضها اکبریهان و عهالء الهدین
ملک).
تقسیم های مختلفی برای ا طالح والیت بر شمرده شده است همچون والیت عامه و خا هه ،کلیهه و
جزئیه ،مطلقه و مقیده ،تکوینی و تشریعی و  ....که من در ایهن پهژوهق قصهد بررسهی تاریخچهه والیهت
تکوینی را دارم.
معنای لغوی والیت تکوینی
والیت تکوینی از دو کلمه «والیت» و «تکوین» تشکیل شده است .آنچه از معنای لغوی «والیت» در
موارد استعمالق حا ل میشود؛ نحوه قربی است که باعث و مجوز نوع خا ی از تصرف و مالکیت تدبیر
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میشود (طباطبایی« .)17 /6 ،تکوین» نیز از مصدر باب تفعیل از ریشه «کون» و به معنای احداث و ایجاد
است (فراهیدی410 /5 ،؛ مصاحب )100 /4 ،بنابر این «ولی» در«والیت تکوینی» ،نزدیکهی خا هی بهه
قدرت سلطنت بر ایجاد و تصرف بر او واجب میشود.
خداوند داردکه بواسطه این قربِ ،
نخستین کاربرد اصطالحی والیت تکوینی در کالم علماء متأخر شیعی
شیعی قرون اولیه بلکه دردوازده قرن اول؛ اثری از تقسهیم والیهت بهه تکهوینی و تشهریعی و
در ادبیات
ِ

کاربرد ا طالح «والیت تکوینی» نیست .برای نخسهتین بهار در متهون معا هر ،سهید حسهین بروجهردی
( 1277 -1238ق) نویسنده تفسیر الصراط المستقیم ،میهرزا محمهد حسهین نهائینی ( 1355 -1276ق)،
شیخ محمد حسین مروی ا فهانی ( ۱3۶۱-۱۲۹۶ق) و محمد علی شاه آبادی ( 1369-1293ق) از این
ا

طالح استفاده کردهاند1.

بروجردی با اشاره به عبارت «عبدی اطعنی فکن مثلی» میگوید؛ انسان بعد از عبودیت کامل به مقهام
والیت که همان احاطه و تصرف در ملک و ملکوت به اذن خداوند است میرسد و این امور به او تفهوی
میشود (بروجردی .) 387 /3 ،در حقیقت والیت از نظر او یعنی تصرف ،احاطهه و سهلطنت ولهی بهه اذن
خداوند در امور تشریعی و تکوینی که در این حال زبان ولی ،زبان خهدا؛ دسهت او دسهت خهدا و قلهب او
ظرف مشیت خداوند میشود (بروجردی .)143 /3 ،این والیت در همه امور تکهوینی و تشهریعی ،والیهت
مطلقه (ریاست عامه و تصرف کلی) است به این معنا که به هیچ ذرهای از ذرات ،جهز بهه واسهطه والیهت،
فیوضات وجود و بقا نمی رسد و ولی به نوعی وساطت کلی بین خالق و مخلوق دارد (بروجردی 127 /3 ،و
خلق و روزی به ائمه ،آنها از خدا میخواهند ،او خلق میکند و باز ازو میخواهنهد

 .)142در این تفوی
ِ
و او روزی میدهد .در حقیقت این درخواست ،یک درخواست عام و مستمر است که استجابت آن در همه
فیوضات دنیوی و اخروی نمایان است و این پاسخ به درخواست آنها به گونهای بزرگداشهت حهق آنهاسهت
(بروجردی.)206 -205 /4 ،
نائینی در کتاب المکاسب و البیع در تو یف والیت نبی و او یای او میگوید :همانا والیهت آنهها دو
مرتبه دارد یکی والیت تکوینی و دیگری والیت تشریعی؛ والیت تکوینی عبارت است از تسخیر کهون ذیهل
 . 1همزمان با این اندیشمندان و البته پیش از آنها ،شاهد حضور اندیشهها و آراء مختلفی حول موضوع والیت و دتدرت تصت امامتان رر
هستی هستیم .خصوصاً رر آراء علمایی چون آدا محمد رضا دمشهای ( 1306 -1241ق) رر «رساله والی » که ش حی ب رسائل دص ی اس
و به تفصیل به این مفهوم و ملزومات آن پ راخته اس  .همچنین آثار آدا علی مدرس طه انی ( 1307 -1234ق) مع و بته زنتوزی کته رر
تالیفات مختلف و ش وح و حواشی ای که ب آثار مالصدرا ،ابن ع بی و  ...نگاشته اس مباحث مختلفی را حول موضوع والی  ،شقوق والی
و تعاریف آن مط ح ک ره اس  .شایان ذک اس رر هیچ یک از آن آثار شاهد کارب ر اصطالح «والی تکوینی» نیستیم و به این رلیل رر زم ه
اندیشمندانی که رر این اث به آنها پ راخته میشور ،د ار نمیگی ند.
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اراده و مشیت ائمه به قدرت الهی .وی میگوید ،در هستی چیزی نیست مگر اینکه ائمه سهبب آن باشهند و
این به آن دلیل است که نبی و او یای او مظاهر اسما و افعال الهی هستند .فعل آنها فعل خهدا و قهول آنهها
قول الهی است و از نظر او این مرتبه از والیت (والیت تکوینی) از مقتضیات ذات نورانی ائمه است و قابهل
اعطا به میر نیست و کسی نمیتواند به مقام آنها برسد (نائینی.)332 /2 ،
شیخ محمد حسین ا فهانی در کتاب «انوار القدسهیه» در رثهای امهام موسهی الرضها (ع) میگویهد:
(ا فهانی ،انوار القدسیه)95 /1 ،
له الوالیة المحمدیة فی سر ذاته علی البریة
والیة التکوین واالبداع اکرم بهذا الملک المطاع
همچنین در حاشیه مکاسب ،نبی و ائمه معصومین را دارای والیت معنوی و سهلطنت بهاطنی بهر همهه
امور تکوینی و تشریعی میداند و میگوید؛ همانگونه که آنها مجاری فیوضات تکوینی و تشریعی در عالم
هستند؛ واسطه تکوین وتشریع الهی نیز می باشند و این والیت از لوازم ذات آنهاسهت (ا هفهانی ،حاشهیة
کتاب المکاسب.)379 /2 ،
والیت تکوینی و تشریعی که والیت تکوینی خود بهه
و اما شاه آبادی معتقد است دو نوع والیت داریم؛
ِ

اضطراری و ارادی تقسیم میشود .اضطراری در قوس نزول حا ل میشود و ارادی همچنانکهه در حهدیث
قدسی قرب نوافل آمده است ،وقتی است که ولی به مقام قرب نوافل میرسد .مشمول عنایت الهی میشود،
ا
اسماء الهی از جمله والیت الهی بر وی متجلی میشود و نهایتا دست او دست گسهترده خداونهد میشهود
گویی خدا فاعل افعال اوست و خدا در افعال او ظهور مییابد (شاه آبادی.)82 ،
سیر تاریخی شکلگیری اصطالح والیت تکوینی در ادبیات معاصر شیعی
پس از تبیین نخستین کاربردهای ا طالح والیت تکوینی ،دراین بخق سهیر شهکلگیری و رواج ایهن
ا طالح در آثار شانزده نفر از اندیشمندان معا ر شیعی را میجوییم .دلیل گزینق ایهن افهراد میهزان تهأثیر
گذاری آنها در تفکر معا ر شیعی است ،تالش شده از رویکردهای مختلف موجود در اندیشه تشیع که در
ا
این موضوع مستقال اثری داشتهاند یا با بکار بردن این ا طالح (والیت تکهوینی) تعریهف مشخصهی از آن
ا
ارائه دادهاند ،انتخاب شوند .قطعا این مقاله ادعای شمول کامل اندیشهها و نظریههای موجود را ندارد.
سید حسن بجنوردی
بجنوردی ( 1395-1315ق) والیت تکوینی و تشریعی را از انواع والیت بر میشمارد (بجنهوردی/6 ،
 )255و والیت مطلق را مخصوص نبی مرسل و ائمه میداند که باذن خدا در همه اشیاء تصهرف میکننهد.
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این والیت در آنها هدیه ای الهی است که آنها به سبب پاکی و استعداد ذاتی ،به باالترین مراتب کمهال و بهه
باالترین مراتب قرب رسیدهاند به گونهای که گوش خدا میشوند و با آن میشنوند ،دست خدا میشوند و با
آن عمل میکنند و چشمی که بواسطه آن می بینند .این والیت آن چیزی است که بواسهطه آن و بهه اذن خهدا
کور شفا داده میشود و مرده زنده میشود و سایر معجزاتی که ذکر شده است انجام میشود (بجنهوردی/7 ،
.)338
محمد حسین طباطبایی
طباطبائی ( 1401 -1319ق) والیت را باال اله برای خداوند میدانهد (طباطبهایی ،المیهزان- 17 /6 ،
 .)18از منظر او والیت در میر ازخدا به معنای نحوهای از نزدیکی است که این نزدیکی به دلیل اخهالص و
قرب فرد در بندگی است و باعث نوعی حق ،در تصرف و مالکیت در تدبیر میشود (طباطبایی ،المیزان/6 ،
 12و  .)200 ،14از منظر او مقام «والیت تکوینی» برای معصومین بهه نحهو تهام و کامهل حا هل بهوده و
شاگردان و تربیت یافتگان مکتب آنان نیز به قدر سعه وجودی و استعداد خود حهائز ایهن کمهال میباشهند.
والیت مطلقه و تام ،عبارت است از همان (واسطگی در فهی ) و (فنهاء ذاتهی) و مقهام والیهت تکهوینی و
َّ
اشراف بر ما سوی الله؛ که البته به اذن الله بوده و هیچگونه شائبه استقالل یا «تفهوی » یها «ملهو» در کهار
نیست (طباطبائی ،مجموعه رسائل عالمه طباطبائی )82 /1 ،وی میگویهد واسهطه فهی

بهودن بعضهی از

ممکنات در والیت تکوینی اگر استقاللی نباشد موجب کفر نیست (طباطبهائی ،بررسهیهای اسهالمی/2 ،
.)254
سید محمد حسین میر جهانی طباطبایی
از دیدگاه میر جهانی ( 1412 -1317ق) ولی کسی است که در نسبت بهه سهایر مخلوقهات در خلقهت
ولی مطلق ،انسانی اسهت کهه
متقدم باشد و همچنین عالم و قادر و حاکم و متصرف علی االطالق باشدِ « .

خدا او را خلعت کمال و جمال پوشانیده است و قلب او را مکان مشیت خود قرار داده است و خزینهه علهم
خود گردانیده و لباس تصرف و حکم بر او پوشانیده و اوست امر الهی در عالم بشری و مانند آفتهابی اسهت

نور حیات و اشراق و احراق قرار داده برای اههالی روزگارهها( ».میهر جههانی،
نور دهنده که در آن قوه تابق ِ

.)27

از منظر او والیت کلیه الهیه همانطور که به افاضه الهی به خاتم النبی میرسد بهه علهی و یهازده فرزنهد
ایشان و فاطمه زهرا هم رسیده است (میر جهانی )29 ،که در فضایل و کماالت نفسانی هم ردیف نبی قرار
دارند (میرجهانی .)38 - 37 ،در این نگاه؛ اولیاء مظاهر فات خداوند و مصدر افعال الهی هستند و خدا
آن افعال را به دست هر که بخواهد جاری می کند و این امر شهکافی در توحیهد و یگهانگی ذات بها هفات
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ایجاد نمیکند (میر جهانی .)43 - 42 ،وی میگوید همانگونه که تدبیر امور در باب مالئکه منجر به شرک
و تفوی
قاب

نمیشود درباره اولیا هم باید پذیرفت که به امر خدا تدبیر در امور میکنند و آنهها ههم میتواننهد
روح و یا روزی دهنده باشند (میر جهانی.)44 ،

روح الله خمینی
در منظومه فکری خمینی ( 1409-1319ق) ،امام دارای خالفت الهی است که خالفتی تکوینی است
و بواسطه آن خالفت ،همه ذرات در برابر ولی امر خاضع میشوند .همچنین آنها دارای مقام والیت هسهتند
و والیت آنها همان تصرف کامل در مراتب میب و شهود است که همانند تصرف نفس انسان در اجزاء خود
است (خمینی ،مصباح الهدایه .)72 ،کسی توان و ول به این مقام را ندارد حتی نبی مرسل و فرشته مقرب
زیرا ائمه در طینت و انعقاد نطفه ویژه بودهاند و پذیرش این امر از ضروریات دین ماست (خمینهی ،والیهت
فقیه حکومت اسالمی.)53 ،
آنچه در والیت تکوینی گفتیم ،به معنای تفوی

نیست زیرا تفوی

ممتنع و باطل است .بلکه بندهای

که قلبق رو به سوی خدا است و قدم در راه قرب خدا بر میدارد خهدا در او متجلهی میشهود و اداره او بهه
دست خدا خواهد افتاد .وی گوش و چشم و دست و پای او میشود و خداوند متصرف در همه امهور بنهده
خواهد شد (که به آن قرب نوافل گویند) و ناچار تمام تصرفاتق حقانی میشود( .خمینی ،چههل حهدیث،
 445و )446
ابوالفضل برقعی
برقعی ( 1411 -1326ق) این موضوع را مطرح میکند که ،والیت و مدیر بودن خلقی میهر از خداونهد
بر جهان ،چه استقاللی و چه میر استقاللی قابل قبول نیست و منافی بها توحیهد اسهت (برقعهی ،درسهی از
قرآن .)121 - 120 ،وی میگوید این فرض نه در عقل و نه در شرع قابل اثبات نیست و حتی در ایهن مهورد
مدارک اسالم (آیات و روایات) داللت بر بطالن آن دارد .زیرا خدا در همه جای قرآن میگوید؛ «الله خهالق
ا
کل الشیء» و یا «رب کل الشی» یا «بیده ملکوت کل الشی» یعنی خدا مدیریت و والیت جهان را منحصرا
به خود نسبت داده است.
برقعی دالیل مختلفی را در رد مدعای والیت تکوینی بیان میکند .از جمله اشاره به روایتی است که در
بحار و احتجاج به آن اشاره شده است .در این روایت در زمان میبت غری درباره اینکه آیا خلق و رزق بهه
ّ
ّ
ائمه داده شده است یا نه توقیعی از سوی امام زمان میآید که «أن الله خلهق اججسهام و ّقسهم اجرزاق جنهه
لیس به جسم و ال حال فی جسم لیس کمثله شیء» .به این معنا که خدای تعالی اجسام را خلهق و ارزاق را
قسمت کرده زیرا او نه جسم است و نه در جسمی حلول کرده ،مانند او چیزی نیست .یعنهی کسهیکه خهود
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جسم است قادر بر خلق و رزق نیست.
برقعی در جای دیگری میگوید محال است محدودی که دارای مکان است نگهبان ،مدیر و ولی همهه
جهان باشد و خدا قدرتق به محال تعلق نمیگیرد لذا نمیتوان گفت که به خواست خدا چنهین قهدرتی بهه
امامان داده شده است .حتی اگر بگوییم بر خدا ممکن است که این کار را بکنهد ربطهی بهه وقهوع آن نهدارد
(برقعی ،درسی از قرآن.)74 - 73 ،
از منظر برقعی معجزه هم ربطی به والیت تکوینی ندارد .زیرا معجزات انبیا به استناد آیات قرآنهی کهار
آنها نیست و نشان از والیت تکوینی آنها نیست بلکه کار خالق است و خدا برای تصدیق پیامبر خود ایجهاد
معجزه میکند تا به نوعی به دق نبی شهادت داده باشد .حتی اگر گفته شود که کار خود رسهول اسهت یها
کار خود امام؛ تصرف جزئی تکوینی را ثابت کرده است و دلیلی بر والیت کلیهه تکوینیهه نیسهت (برقعهی،
درسی از قرآن.)107 ،
علی نمازی شاهرودی
شاهرودی ( 1405-1333ق) معتقد است چون بر مبنای قرآن ،تفاسیر و کالم امامان والیت تکوینی و
تشریعی اثبات می شود لذا بر ما واجب است آن را بپذیریم .وی در اثبات والیت تکوینی به آیهات مختلفهی
در قرآن اشاره میکند من جمله آیه  54سوره نساء و میگوید منظور از «ملک عظیم» که به آل ابهراهیم داده
شده است همان سلطنت ،ریاست و فرمانروایی بر همه کائنات است .امام میتوانند به واسهطه آن در تمهام
کائنات تصرف کنند و فرمانروایی نمایند و یا اثر چیزی را از آن بردارند کهه آن چیهز خهالی ازآن اثهر گهردد.
خداوند اطاعت آنان را بر همة موجودات واجب کرده است و این همان والیت تکوینی است (شهاهرودی،
.)35 - 34
از منظر او خ داوند خالق و قیوم همه مخلوقات است و حدوث و بقای آنها به خواست و اراده خداونهد
است .خدا به آن مخلوقات (اعم از انسان و جن و ملک و گیاهان و جمادات و حیوانات و ابر و بهاد و همهه
عنا ر موجود در هستی) امر فرموده و الزام کرده که مطیع و فرمانبر پیغمبر و ائمه باشند (شاهرودی)37 ،؛
زیرا اراده پیغمبر و ائمه را در جسم و ورت انسان و در دیگر مخلوقات نافذ میداند که این همهان والیهت
تکوینی است (شاهرودی.)71 - 69 ،
والیت تکوینی به این معنی است که «اولیاء» بر تمام موجودات ،کائنات و ممکنات دانا ،بینها ،توانها و
نافذ االراده هستند و اراده امام در تغییر ورت موجودات از ورت انسانی به حیوانی ،در شفای بیمار و یا
در تغییر ورت در دیگر مخلوقات اثر گذار است .همچنین امام به نوعی خالق است .خلق از عدم خاص
خداوند است و لیکن خالقیت اولیاء از هیچ رف نیست بلکه از چیزی است که یا نامحسهوس اسهت یها
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کوچک است که به حواس ظاهری عادی درک نمیشود (شاهرودی .)141 ،بنابر این وی نسبت خلق و احیا
را به امامان جائز می داند به این شرط که امام میر مستقل باشد و بهه اذن خداونهد و قهدرت خداونهد باشهد
(شاهرودی.)181 ،
و ول به این والیت تکوینی در قرآن از طریق «علم به کتاب» ورت گرفته است کهه علمهی خهدایی
است همانند آنچه آ ف داشت و به واسطه آن تخت بلقیس را نزد سلیمان آورد (شاهرودی.)59 ،
شاهرودی در تبیین معجزات ،معجزات را دو قسم میداند که برخی نوعی استجابت دعا است و فاعهل
آن خدا و به دست او ورت میگیرد .برخی به واسطه قدرت و توانایی و اراده نافذی که خهدا بهه آنهها داده
است و به اذن خدا به دست خودشان ورت میگیرد (شاهرودی.)178 ،
صافی گلپایگانی
افی ( 1337ق) گلپایگانی در کتاب والیت تشریعی و تکوینی به هورت تفصهیلی بهه ایهن مبحهث
پرداخته است .وی معتقد است در موضوع والیت تکوینی گاهی این تعاریف و رد و اثباتههای حا هل از
َّ
آن متعلق گوناگونی دارد و نزاع طرفین لفظی است .افی گلپایگانی در تعریف والیت تکهوینی و تشهریعی
می گوید باید توحید و دوری از ملو لحاظ شود همچنین از افراط و تفریط جلوگیری شهود تها اینکهه ایهن دو
مفهوم (والیت تکوینی و تشریعی) آسیب نپذیرند و توحید محفوظ بماند.
از نظر او اگر والیت را به معنای تفوی

بگیریم با این تو یف که خهدا از تهدبیر امهور و افعهال کنهاره

گیری کرده باشد و خلق و رزق ،اماته ،احیا و شفا و برقراری نظامات و تدبیر کائنات به حجج الهی واگهذار
شده باشد و آنها فاعل باالستقالل در این امور باشند ،والیت تکوینی بر خالف براهین عقهل و ادلهه شهرعی
میشود ( افی گلپایگانی .)11 - 10 ،از نظر عقلی نیز حتی اگر این استقالل با قدرت خدا باشد باز منهافی
با ذات ممکن است که عین وابستگی به واجب الوجود است و این استقالل حتهی در افعهال شخصهی ههم
شرک است ( افی گلپایگانی.)12 ،
لذا اگر گفته می شود عبد ،قادر به اماته ،احیا ،شفا ،خلق و رزق به ورت میر مستقل و باذن الله است
این امر به عنوان اداره امور و برقراری نظام در کائنات نیست بلکهه وی طبهق مصهالا عارضهی و ثهانوی بهه
ورت محدود دارای این قدرت شده است ( افی گلپایگهانی .)14 ،از نظهر او در ایهن امهر عقهال مهانعی
وجود ندارد ،اما دلیل محکمی از قرآن و احادیث حیا و معتبر بر این امر و اینکه ولی و نبی عامل مطلهق
مشیت الهی هستند نیز وجود ندارد ( افی گلپایگانی.)16 ،
افی می گوید اگر افرادی تحت رعایت و عنایت الهی باشند و در اثر ریاضهات و عبهادات و خلهوص
نیت و کمال معرفت از میب مطلع باشند گرچه خارق عادت است ،ملو و فوق مرتبه بشری نیسهت .ملهوی
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کفر پنداشته می شود که پیامبر و ائمه را خدا و معبود بدانهد یها در الوهیهت ،ربوبیهت و خالقیهت و رازقیهت
شریک خدا باشند .یا خدا را حلول کرده دراولیا بداند ،یا امام را بدون تعلیم خدا و افاضه او عهالم بهه میهب
بداند یا برای امام مقام پیغمبری و نبوت قائل شوند یا معتقد باشند با والیت و محبت خاندان رسالت نیازی
به عبادت و اطاعت و پرهیز از معا ی نیست ( افی گلپایگانی.)22 ،
گلپایگانی تعریفی از والیت تکوینی که به تبیین چگونگی ربط حادث به قدیم و دور کثیهر از واحهد
میپردازد را برخالف آیات و روایاتی میداند که در آن علت فاعلی در ایجاد کائنات؛ خداوند متعال اسهت.
دراین تعریف ائمه و انبیاء واسطه فی

خداوند هستند و خلقت اشیاء جز ادر اول یها رسهول خهدا بهدون

واسطگی آنها محال است به این معنا که آنها جزء علل فاعلی معلوالت هستند .در این آیات و روایات حتی
اگر وسائطی چون مالئک باشند بر حسب مصهالحی اسهت و فاعلیهت آنهها ذاتهی آن وسهائط نیسهت کهه
ا
منحصرا از آن مجرا ورت پذیر باشد زیرا این امر شرک است .بنهابر ایهن خهدا میتوانهد فیضهق را بهدون
واسطه نیز برساند ( افی گلپایگانی.)23 ،
وی خوارق عادات را نیز به نوعی از مصادیق والیت تکوینی میداند و میگوید :تصرف انبیا و اولیها در
ا
اکوان و دور خوارق از آنها امری مسلم و جائز است و عقال و شرعا شرک و خالف توحید نیسهت و ملهو
هم نمیباشد بلکه فقط در حدود و مراتب آن بحث است که انبیا و اولیا بر حسب آنچه از علوم و اسما الهی
به آن تعلیم داده شده ،دارای درجات مختلفی در این زمینه هستند ( افی گلپایگانی .)29 ،فعل معجزه هم
ا
می تواند از سوی خدا به نبی اعطا شود و به دست نبی و اقتدار خداوند باشد؛ ههم میتوانهد مسهتقیما فعهل
خداوند باشد ( افی گلپایگانی.)30 ،
سید محمد حسین طهرانی
در اندیشه طهرانی ( 1416 -1344ق) مقام والیت ،مقام عبودیت مح

و رفع حجاب بهین معبهود و

بنده است که این قرب همراه با سیطره تکوینی بر عالم ملک و ملکهوت و از شهوون و لهوازم امامهت اسهت
(حسینی طهرانی ،معرفه االمام )85 /8 ،او والیت رسهول اللهه و امامهان را بهر دو بخهق والیهت تکهوینی
(حقیقی) و تشریعی (اعتباری) تقسیم میکند (حسینی طهرانهی ،امهام شناسهی .)73 /5 ،والیهت تکهوینی
یعنی رسول خدا و یا امام واسطه و حجاب بین بنده و خداوند است و تمام فیوضات توسط ایشهان کهه آینهه
حق هستند و در مقام والیت و بدون واسطگی قرار دارند افاضه میشود (حسینی طهرانی ،امام شناسهی/5 ،
114؛ معرفه االمام.)97 /10 ،
والیت کلیه الهیه یکی از درجات والیت تکوینی است که علی (ع) دارای این مقام است و متصرف در
عالم امکان است (حسینی طهرانی ،معاد شناسی .)152 /1 ،در این مقام ،حجاب و پهردهای نیسهت و ذات
خداوند خود سخن میگوید ،خود میبینهد و خهود میشهنود (حسهینی طهرانهی ،امهام شناسهی)106 /5 ،
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فات جمال و جالل الهی است ،عالم کثرت از او
«ولی» در این مقام؛ اول ما خلق الله است ،آینه ذات و
ِ

آماز میشود و دیگر عوالم به تدریج بوسیله او وجود مییابند .فرق او با ذات خدا این اسهت کهه عرضهی و
مجازی است و او ذاتی و حقیقی است و هیچ استقاللی در وجود او نیست (حسینی طهرانی ،امام شناسی،
.)130-129 /5
والیت کلی ائمه در هر شرایط و در هر جایی که باشند بر همه موجودات و مراتب احاطه دارد و ازخود
ما به ما نزدیکتر است .امام با هر قطرهای که از آسمان نازل میشود همراه است و با هر ستارهای در آسمان
می درخشد همراه است .این سیطره و احاطه نفسی امام به عالم همهان والیهت تکهوینی اسهت .اولهین فهرد
پیامبراکرم (ص) بود که به اذن خدا به این مقام نائل شد و به دنبال او علی (ع) و این سلسله در فرزندان او تا
ا
حضرت قائم ادامه یافت و نهایتا محور والیت تکوینی و تشریعی در ایشان منحصر شد (حسینی طهرانهی،
معرفه المعاد.)264 - 263 /3 ،
وی در تبیین والیت ائمه می گوید؛ والیت ائمه این نیست که هر چه بخواهند گرچهه جهدا از خواسهت
خدا باشد ،انجام دهند و یا این نیست که خواستی مماثل و مشابه خواست خدا داشته باشند و به اعطا خهدا
این خواستهها در خارج محقق میشود .بلکه در خارج یک اراده بیشتر نیست و آن اراده و مشیت الهی است
و چون اولیا تمام اراده ،اختیار ،علم و قدرتشان عین اختیار و اراده خدا است تمام موجودات در همه عهوالم
از سفلی تا علوی همه و همه مخلوقات ،معلومات و مقدورات اینها هستند (روح مجرد.)63 - 62 ،
میرزا جواد تبر یزی
میرزا جواد تبریزی ( 1427 - 1347ق) در ارشاد الطالب ،والیت تکوینی را اینگونه تو یف میکنهد؛
والیت تکوینی عبارت است از تأثیر مشیت نبی یا امام در امری در هستی به تنهایی یا به واسطه فعلهی ،کهه
این تأثیر نوعی خرق عادت است .مانند زنده کردن بوسیله عیسی (ع) و جوشاندن چشمه به واسطه عصهای
موسی (ع) و میره.
این افعال به اذن الهی است و این امر منافاتی با دورشان از نبی و امام ندارد .اذن الهی امری تکوینی
است و عبارت است از اعطاء قدرت بر آن امر از سوی خداوند .تبریهزی ثبهوت والیهت تکهوینی ائمهه را از
روایات مختلف و شواهد تاریخی که وارد شده است نمایان میداند و میگوید کسهی کهه در پهی اثبهات آن
باشد به قطعیت خواهد رسید (تبریزی .)20 /3 ،وی معتقد است ،نبی و امامان والیهت تکهوینی را جهز در
موارد الزم به کار نمیبرند ،زمانی که میدانند کاربرد آن به مصلحت است.
شیخ جواد کربالیی
شیخ جواد کربالئی ( 1432 -1343ق) میگوید نفس ناطقه انسانی مستعد و هول بهه عقهل مسهتفاد
است .دارای همه انوار حقه و اسما الهی میشود و به مقام خلیفه اللهی و والیت تکوینی میرسهد کهه ایهن
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مقام نهایت کمال مرتبه قوه عقلی ،علمی و عملی است (کربالئی .)181 /5 ،در این مقام که همه رسوالن و
خلفای آنها (امامان) نیز دارای آن هستند همه علوم و اعمال به «ولی» مستند میشود در حالی که او در حق
فانی و باقی است (کربالئی.)304 /1 ،
«ولی» در اینجا واسطه بین اسما الهی و موجودات میشهود و تمهام تصهرفات اسهما الههی در هسهتی
بواسطه آنها ورت میگیرد .در حقیقت آنها با قدرت و فاتی که خدا به آنها داده است تصرف میکننهد
با رحمت او میبخشند (کربالئی )557-556 /1 ،یها بهر مبنهای هفت مالکیهت او مالهک تمهام هسهتی
میشوند و درآن تصرف میکنند (کربالئی.)46 /2 ،
جوادکربالیی والیت را به مطلق و مقید تقسیم میکند بنابراین هر موجودی با نسهبتهای مختلهف بهر
حسب اختالف مراتب ،از آن بر خوردار است و به همان قدر میتواند در ممکنات تصرف کند .ائمهه دارای
والیت تکوینی مطلق هستند که این نوع والیت در احادیهث و ادعیههای مثهل جامعهه کبیهره و همچنهین در
معجزاتی که از خود ادر میکنند و در نقلهای زیادی که در کتب مختلف شهده اسهت؛ تبیهین میشهود.
قرآن هم والیت اولیائق را با افعال مریبهای که خدا آنها را بر آن قادر کرده است نشان میدهد (کربالئی/1،
.)312 - 311
او در تبیین «ال حول و وال قوه اال بالله» میگوید همانطور که در امر بین االمرین میگوییم هر فعلی در
عین استناد به بنده ،به خدا نیز مستند میشود ،در معجزات و کرامات نیز ادق است (کربالئی-227 /1 ،
 228و  .) 329- 328 /1بنابراین هیچ شرک و ملوی در ثبوت والیت تکوینی نیست زیرا ایهن امهور بهه اذن
خداوند ورت میگیرد (کربالئی)329 /1 ،؛ اما قول به الوهیت و شراکت در عبودیهت و خلهق و رزق بهه
ورت شراکت در تأثیر نه واسطه بودن در عطا؛ از اقوال ملو آمیز است (کربالئی.)332 /1 ،
جعفرسبحانی
جعفر سبحانی ( 1347ق) معتقد است والیت تکوینی مختص به نبی و او هیای اوسهت و میهر قابهل
تفوی

به میر است (سبحانی ،مفاهیم القرآن )222 /2 ،که آنها به اذن خهدا بهرای اههداف مقدسهی مثهل

اثبات نبوت و اثبات اینکه فرسهتاده شهده از سهوی خداونهد هسهتند قهادر بهه تصهرف در کهون میشهوند1.

(سبحانی ،التوحید و الشرک فی القرآن الکریم )112 ،بنابر این وی در باب نسبت معجزه و والیت تکهوینی
اینطور میگوید که؛ معجزه نوعی تصرف در هستی است و نبی با قدرت والیت تکوینیای که از خدا گرفته
ا
است قادر بر این امر میشود و میتواند ورت ماده را از بین ببرد و ورتی دیگر بر آن بپوشاند مثال تبهدیل

 .1سبحانی رر کتاب والی تکوینی از ریدگاه علم و فلسفه ( )26با والی
ددرتی رر انسان و توان و ددرت انسان رر رسیدن به این م حله میپ رازر.

تکوینی همدالنهت ب خورر میکند و به تفسی و تبیین امکان چنین
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ورت عصا به مار؛ این امور همه به اذن و به امر خدا و به واسطه روح القدس انجام میشهوند (سهبحانی،
مفاهیم قرآن.)116 /4 ،
در اینجا نبی و اولیائق آنچیزی را میخواهند که خدا میخواهد لذا هیچ چیز خهارج از مشهیت خهدا
انجام نمیشوند و آنجا هم که نبی بعضی خواستهها را عملی نمیکند به این دلیل است که عمل او لغو بوده
و اثری در هدایت یا اتمام حجت ندارد (سبحانی ،مفاهیم قهرآن .)117 /4 ،وی معتقهد اسهت بها تکیهه بهر
توحید افعالی می توان تفسیری عاری از شرک و اعتقاد به فاعل مستقل ارائه داد .زیرا خدا نهه تنهها در افعهال
خارق العاده و در تصرفات تکوینی بلکه در همه افعهال عهادی انسهانی ههم مهؤثر و فاعهل اسهت و انسهان
همچون واسطه است و این خداست که اسباب را میآفریند و به او قدرت عطا میکنهد پهس در حقیقهت او
مؤثر واقعی است (سبحانی ،الفکر الخالد فی بیان العقاید.)193 /1،
حسن زاده آملی
حسن زاده آملی ( 1347ق) میگوید «ولی» یکی از اسمای الهی است و انسان کامل در مراحل قهرب
و در اثر توجه ،ذکر و دعا مظهر تمام و کمال اسما و فات الههی میشهود ،بهه ملکهوت دسهت مییابهد و
احب والیت تکوینی دائمی و مقام کن میشود (حسن زاده آملی ،نصهوص الحکهم و فصهوص الحکهم،
502؛ رساله نور علی نور در ذکر ذاکر و مذکور104 ،؛ مجموعه مقاالت ،والیت تکوینی.)50،
در این مرحله مفاتیا میب به اذن خداوند در دستان ولهی اسهت .قلهب او خزانهه اسهرار و علهوم الههی
میشود و موید به روح القدس است .انسان کامل در این مرتبه میتواند احب عقل مستفاد و والیت کلیه
شود (حسن زاده آملی ،ده رساله فارسی 8 ،و هزار و یک کلمه )168 /1 ،و زمین و آسمان را به تسخیر خهود
در آورد.
وی می تواند با اراده خود و اذن و مشیت خدا در ورت و ماده عالم تصهرف کنهد (حسهن زاده آملهی،
انسان و قرآن ) 127 ،و آن را از ورتی به ورت دیگر در بیاورد .که این همان والیت تکوینی است (حسن
زاده آملی ،انسان کامل از دیدگاه نهج البالمه 68 ،و  57و  )4حسن زاده معتقد است همه معجزات فعلی و
کرامات نیز به این نیروی والیت تکوینی است که به اذن خداوند و به اراده کامالن و نفوس مستعده موید به
روح القدس ورت می گیرد (این اذن ،اذن قولی نیست بلکه اذن تکوینی است و منشهعب از والیهت کلیهه
الهیه است)
محمد حسین فضل الله
فضل الله ( 1431-1353ق) در شمار منتقدین نظریه والیت تکوینی به حساب میآید .از نظر او اینکه
بگوییم امر تدبیر در هستی و شوون آن از سوی خدا به انبیا و ائمه تفوی

شده است ،مردود است .زیرا این
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اگر به ورت استقاللی باشد باطل و به کفر و شرک نزدیک است (فضل الله ،نظره اسهالمیه حهول

الوالیه التکوینیه ) 78 ،و اگر به این معنا باشد که تدبیر شوون هستی را به نبی و امام تفوی

کرده در حهالی

که خود در فاعلیت و تأثیر باقی است ،باز دلیلی بر قبول آن نداریم بلکه حتی میتهوانیم بهر بطالنهق دلیهل
بیاوریم.
وی همچنین این تعریف از والیت تکوینی را بیان میکند که ،خدا به ائمه و انبیا قدرت تکوینیای داده
است که در امامت و نبوتشان به آن نیازمندند (معجزه و کرامت) و بواسطه آن بر انجام برخی اعمال خهارق
العاده توانمند میشوند و در اشیاء تصرف میکنند .وی معتقد است این تعریف را که در چارچوب معجزه و
کرامت است ،قاطبه مسلمین و میرمسلمین قبول دارند .البته به این نکته هم اشهاره میکنهد کهه در معجهزه،
ا
پیامبران ذاتا بر این امر قدرت ندارند و آن افعال مربوط به اراده خداوند است بگونه ای که خدا دعای آنهها را
مستجاب میکند و فاعل آن امور میشود .در اینجا نقق پیامبران تنها وسیله بودن است و زمانی که این فعل
نقشی در رسالتق داشته باشد با اذن خدا اقدام میکند (فضل الله ،نظره اسالمیه حول الوالیه التکوینیه43 ،
  49و  62و  69و 83؛ فضل الله ،من وحی القرآن 2 /6 ،و .)25لذا بعید است که منظورشان ا ز والیت تکوینی این باشد و این تعریف مخالف با گفته ریا آنهاست.
همانطور که بعید است منظورشان از والیت تکوینی استجابت دعا که مورد قبهول قاطبهه مسهلمانان اسهت
باشد (فضل الله ،نظره اسالمیه حول الوالیه التکوینیه .)20 - 19 ،وی معنای تفویضهی والیهت تکهوینی را
با توحید در خالقیت ناسازگار میداند که در قرآن هم دلیل بر نفی آن وجود دارد (فضل الله ،نظهره اسهالمیه
حول الوالیه التکوینیه 21 ،و  38و .)39
فضل الله می گوید اگر ما مخالفهت منکهرین والیهت را معطهوف بهه آن معنهای تفویضهی از والیهت و
موافقت معتقدین به والیت را معطوف به معنایی که اشاره بر اعجهاز وکرامهت دارد بهدانیم در ایهن هورت
میتوانیم لا ایجاد کنیم (فضل الله ،نظره اسالمیه حول الوالیه التکوینیه .)22 ،وی میگوید معجزات را
هم نمی توان والیت تکوینی گفت زیرا حالت دائمی ندارد ،شامل همهه حیطهههای کهون نمیشهود و حتهی
برخی میگویند این مقدار اعطائی در هنگام تحدی هم از قدرت و اراده خود آنها نیست (فضل اللهه ،نظهره
اسالمیه حول الوالیه التکوینیه 78 ،و 79؛ فضل الله ،من وحی القرآن.)393 /8 ،
وی معنای واسطگی در فی

موجود در برخی روایات و ادعیه (بکم فتا اللهه بکهم یخهتم بکهم ینهزل

الغیث) را در معنای والیت تکوینی رد می کند .زیرا برخی از آنها آحهاد اسهت و بهرای احتجهاج در مسهائل
اعتقادی مناسب نیست و از سوی دیگر معنای این آیات و روایات اینگونه نیست که فی

«از طریق» آنهها

یا «بواسطه» آنها بوده است بلکه «به سبب» آنهاست (فضل الله ،نظره اسالمیه حهول الوالیهه التکوینیهه،
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) 76؛ زیرا مفهوم واسطگی آورده فلسفه است و متون دینی آن را قبول ندارد (فضل الله ،نظره اسهالمیه حهول
الوالیه التکوینیه.)82 ،
فضل الله در نهایت با اینکه قول به والیت تکوینی را مورد اجمهاع همهه علمها میدانهد ولهیکن اذعهان
میکند که وی آن را قبول ندارد و قول به آن منهافی قهرآن اسهت (فضهل اللهه ،نظهره اسهالمیه حهول الوالیهه
التکوینیه.)100 ،
جوادی آملی
جوادی آملی ( 1352ق) معتقد است عبادت و بندگی انسان را به خدا نزدیک میکند .این قرب به خدا
مقدمات رسیدن به مرتبه والیت را فراهم می کند و هرچه قرب به خدا بیشتر شود مرتبهه بهاالتری از والیهت
ا
حا ل میشود« .ولی خدا» از ظلمت به سوی نور میرود که این امر یها ماننهد معصهومین دفعها هورت
میگیرد یا مانند دیگر افراد به ورت تدریجی رفعت مییابد (جوادی آملی ،والیت در قرآن .)95 ،حدیث
قرب نوافل شاهدی بر این امر است (جوادی آملی ،والیت در قرآن )197 ،که بواسهطه آن انسهان بهه جهایی
میرسد که خدا کارهای علمی و عملی او را در دست میگیرد یعنی خدا در مظهاهر ادراکهی و تحریکهی او
ظهور مییابد (جوادی آملی ،همان.)308 ،
جوادی آملی والیت را با تفوی

ولی کارهایی از عالم آفرینق را که به او

متفاوت میداند ،در تفوی

واگذار شده است خود سرانه و مستقل انجام میدهد ،که این تفوی

عقهال و نقهال محهال اسهت (جهوادی

آملی ،همان )201 ،به این دلیل که ربوبیت خدا نامحهدود اسهت و نمیتهوان بخشهی از امهور تکهوینی یها
مستقل ،ممکن بودن موجودات و فقر ذاتهی

تشریعی را به دیگری واگذار کرد .دلیل دوم او در رد این تفوی
ِ
آنهاست به گونهای که همیشه باید در ارتباط با واجب باشند (جوادی آملی ،همان.)202 ،

بنابر این اگر برای اولیا ،نوعی والیت اثبات شود این والیت از اسماء خاص خداوند است و ولی مظهر
والیت خدا خوانده میشود و همچون تصویر در آینهه ولهی مجلهی و والیهت الههی در او متجلهی میشهود
(جوادی آملی ،همان .)225-223 ،مظاهر والیت خدا مراتب مختلفی دارند که مظهر اتم آن ،والیت کلیه
امیر مومنان است که در کائنات تصرف می کند و قوای آسمانی و زمینی را تحت سلطه خهود دارد (جهوادی
آملی ،شمیم والیت.)431 ،
مصباح یزدی
از منظر مصباح ( 1353ق) والیت در ا ل تنها برای خدا است و اوست که والیت ذاتهی و ا هیل بهر
انسان ها دارد اما ممکن است خود برای افراد دیگری نیز جعل والیت کند؛ چنهان کهه ایهن کهار را در مهورد
پیامبر ( لی الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السالم) انجهام داده اسهت (مصهباح یهزدی ،در پرتهو
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والیت )292 - 293 ،مصباح یزدی والیت را به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم میکند .والیت تکوینی
یعنی این که خدای متعال به بعضی از بندگان به جهت قربشان قدرتی میدهد که با اراده خودشان میتوانند
ا
در عالم وجود تصرف کنند؛ مثال میتوانند از قلب افراد آگاه شوند ،یا در آنها تصرفاتی انجام دهند؛ مری
را شفا دهند ،یا حتی مرده را زنده کنند که این تصرفات تصرف حقیقهی و تکهوینی اسهت (مصهباح یهزدی،
همان.)264 ،
وی معتقد است والیت تکوینی به این معناست که امام در عهالم تکهوین واسهطه فهی

الههی و بهاب

خداست( .مصباح یزدی ،آفتاب والیت )144 ،1 ،واین تصرفاتی که از سهوی آنهها رم میدههد بهه معنهای
ربوبیت و خدا بودن آنها نیست بلکه آنها این امور را به اذن خداوند انجام میدهند( .مصباح یزدی ،در پرتو
والیت)268 ،
مصباح یزدی می گوید؛ اعتقاد به والیت تکوینی از ضروریات مذهب شیعه نیست که اگر کسی انکهار
ّ
کند از شیعه بودن خارج شود؛ اما از اعتقادات حقه یقینی شیعه اسهت .اگهر کسهانی ایهن اعتقهاد را نداشهته
باشند معرفتشان نسبت به ائمه معصومین (علیهم السالم) ضعیف است (مصباح یزدی ،همان.)270 ،
رویکردهای گوناگون به والیت تکوینی در ادبیات معاصر شیعی
از آراء و نظریات موجود میتوانیم نوعی نگاه طیفی به اندیشه والیت تکوینی را بیابیم .در این نگاه ،یک
سر طیف افرادی هستند که اندیشه والیت تکوینی را به «معنهای کامهل و جهامع» آن پذیرفتهانهد (رویکهرد
حداکثری به والیت تکوینی) و در سر دیگر طیف افرادی هستند که به «انکار» والیت تکهوینی میپردازنهد
(رویکرد انکاری) و اما در این بین افراد زیادی هستند که والیت تکوینی را با «حهدود مشهخص و بها قیهود
خا ی» می پذیرند (رویکرد میانه به والیهت تکهوینی) .در حقیقهت در اینجها والیهت تکهوینی بهه عنهوان
مفهومی مشکک در نظر گرفته میشود.
روش مختار ما نیز در بررسی و تحلیل رویکردهای موجود به والیت تکوینی ،همین نوع نگاه طیفی بهه
والیت تکوینی است .اما توجه به این نکته الزامی است که گاهی در این نگاه طیفی به قدری تعهاریف ارائهه
داده شده از والیت تکوینی محدود و مقید است که شاید دیگر نتوان به آن تعریف خاص ،والیهت تکهوینی
گفت اما به این دلیل که قائلین به آن تعاریف نیز خود را در زمره معتقدین به والیت تکوینی میدانند ما نیهز
آنها را در جایی از این طیف مینهیم.
شاید یکی از دالیلی که بسیاری از علماء شیعی با ارائه تعاریف تنگ و محدود از والیت تکوینی سعی
می کنند به نحوی خود را در زمره معتقدین این اندیشه بدانند این است که این ا هطالح در جریهان کالمهی
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معا ر ما به عنوان یکی از آموزههای کالمی و از خصیصهها و شوون امامت پذیرفته شده است.
رویکرد حداکثری به والیت تکوینی
در این رویکرد والیت تکوینی با تعابیر و تو یفات مختلفی به ورت تهام و کامهل بهرای معصهومین
پذیرفته میشود .از منظر آ نها والیت تکوینی ،جزء ا ول مسلم و پذیرفته شده کالم و اعتقاد شیعه و گهاهی
ا
از ضروریات است .در این افراد معموال گرایشات عرفانی مشاهده میشود و در انسان شناسی آنها ،انسان با
پرورش خود توان رسیدن به مراحل و تواناییهایی را دارد که میتواند به واسطه آن به بسیاری افعهال خهارق
العاده دست یابد .افرادی چون سید محمد حسین میرجهانی طباطبایی؛ علهی نمهازی شهاهرودی ،محمهد
حسین طهرانی و شیخ جواد کربالیی در این دسته قرار دارند.
ذاتهی نبهی و
اندیشمندان این طیف ،در باب نحوه و ول به والیت تکوینی می گویند ،والیت تکهوینی ِ

ائمه است به این معنی که آنها بر ورتی خلق شدهاندکه والیت تکوینی داشته باشهند؛ لهذا مقتضهای ذات
آنها اینست که توان هرگونه تصرف تکوینی را داشته باشند .بر مبنای این تعبیر کسی میر از امامهان بهه مقهام
والیت تکوینی نمیرسد و قابل اعطا به میر هم نیست .اینها معتقدند ،امهام دارای والیهت تکهوینی تهام و
مطلق است در نتیجه در همه مراتب میب و شهود تصرف می کند بگونه ای که با حد و حدود نامعلومی بهر
همه ممکنات والیت مطلق و کلی دارد.
برخی دیگر از قائالن معتقدند والیت تکوینی براثر اخالص ،عبودیهت و بنهدگی بهرای انسهان حا هل
میشود و انسان با و ول به مرتبه قهرب نوافهل؛ خهدا در او متجلهی میشهود ،او را اداره میکنهد و در همهه
امورش تصرف میکند در نتیجه آن بنده بر همه امور و تصرفات توانمند میشود .بر مبنای این تو یف و بر
خالف نظر قبلی ،والیت تکوینی برای همه ممکن است و لیکن مراتب مختلفی دارد که بهاالترین مرتبهه آن
برای علی (ع) و خاندانق میسر میشود که همان والیت کلیه الهیه است.
این تصرفات را فعل و اراده امام و مستند به خود امام میدانند که فقط به اذن خداوند ورت میگیرد و
ولی در این مقام ،والیت دائمی مییابد ،دارای مقام کن میشود و میتواند در ماده و ورت عهالم تصهرف
کند .معجزات و کرامات نیز با این قدرت ورت میگیرد.
رویکرد میانه به والیت تکوینی
در این رویکرد نظراتی را می توانیم بگنجانیم که در میانه دو طیف حداکثری و انکاری قرار دارند .یعنهی
افرادی که برای پذیرش والیت تکوینی قیود و شروطی را مطرح کردهاند و این کار در جهت دفاع از توحیهد،
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دوری از ملو و مخالف بودن والیت تکوینی با مسلمات عقلی و نقلی بوده است .در این طیف نظهرات بهه
مقداری که گرایشات عرفانی داشته باشند و یا برای انسان امکان رسهیدن بهه توانمنهدیهای خهاص را قائهل
باشند به ابتدای طیف نزدیک میشوند .و نیز به مقداری که رویکرد عقلی-کالمهی داشهته باشهند و در پهی
دوری از ملو و تفوی

و شرک باشند به سر دیگر این طیف نزدیک میشوند.

این رویکرد طیف گستردهای را شامل میشود .میرزا محمهد حسهین نهائینی ،سهید حسهین طباطبهائی
بروجردی ،شیخ محمد حسین مروی ا فهانی ،محمد علی شاه آبادی ،ابوالقاسم خوئی ،روح الله خمینی،
جواد کربالیی ،جعفر سبحانی ،حسن زاده آملی ،جوادی آملی ،مصباح یهزدی و موسهوی بجنهوردی ،عبهد
االعلی سبزواری ،افی گلپایگانی ،مکارم شیرازی و علی اکبر قرشی را میتوان در این دسته قرار داد.
در این دسته تبیینهای مختلفی از والیت تکوینی وجود دارد .برخی از آنها والیت تکوینی و تصهرفات
تکوینی را نوعی استجابت دعا از سوی خداوند میدانند به این ورت که ولی بطور مستمر دعها میکنهد و
خدا نیز دعای او را مستجاب میکند و در اینجا فاعل این تصرفات تکوینی خداوند است.
برخی دیگر؛ والیت تکوینی را همان وساطت در فی  ،ایجاد و تصرفات میدانند به نحوی کهه بهدون
وجود ائمه حتی خلقتی هم رم نمیدهد .در اینجا ائمه به اذن الهی ،واسطهای مستقل درتهدبیر و تصهرفات
در ملک و ملکوت هستند و البته برخی میگویند «ولی» خواست جدا و مستقلی از خداوند نهدارد و او آینهه
فات و افعال الهی است .منتقدین ،در این موضوع می گویند اگر «ولی» واسطه فی

و جزء علل فهاعلی

باشد بر خالف قرآن و حدیث است .اما از سوی دیگر وساطت در رساندن انواع فیوضات به واسطه اولیا امر
محالی نیست که البته برای اثبات آن باید دالیلی ذکر گردد.
در مواردی ،والیت تکوینی را بر مبنای مسئله تفوی
تفوی

تبیین میکنند و میگویند والیت تکهوینی همهان

کلی یا جزئی امور از سوی خداوند به نبی و ائمه است بنحوی که تصرفات تکوینی را فعل الهیای

میدانند که بدست معصوم ایجاد شده است یعنی آنها به امر خدا تدبیر میکنند؛ روزی میدهند و یا قهب
روح میکنند در حقیقت در اینجا خواست ،اراده ،علم و قدرت آنها عین خواست و اراده خداوند است.
در این دسته برخی رویکرد انتقادیتری دارند و به آن سر دیگهر طیهف نزدیکترنهد .والیهت تکهوینی از
منظرشان قدرت محدودی است که ذیل عنایت الهی و در اثر ریاضت وعبهادت وکمهال معرفهت ،بهه دلیهل
مصلحتهای مقطعی و مقتضیات و ضرورتهای موجود به ورت موردی به ولی داده میشود و خدا نیهز
به همه آن امور آگاه است .از نظر این علما ،چنین تعریفی از والیت تکوینی با عقل و نقل سهازگار اسهت و
ائمه را از ملو و فرا بشری شدن دور می کند .اما ورود والیت تکوینی به حیطه خلق و خلقهت بها اینکهه امهر
محالی نیست ولی چون در قرآن اشارهای به آن نشده است امر مقبولی نیست.
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شخص ولی در این تعریف عامل مطلق تصرفات تکوینی نیست بلکه به ورت محدود و میر مسهتقل
فقط به اذن خداوند قادر به احیا ،اماته ،رزق و شفا است که دلیل قرآنی نیز این امر را تأیید میکند.
در این رو یکرد تصرفات نشئت گرفته از والیت تکوینی باید فعل معصوم باشد بنابر این والیت تکوینی
به معنای استجابت دعا را با اینکه دارای محذور عقلی نمیدانند اما معتقدند نمیتوان به آن والیت تکهوینی
گفت زیرا استجابت از سوی خدا رم میدهد و فعل معصوم نیست.
رویکرد انکاری (ردی)
ا
منکرین؛ والیت تکوینی را به این دلیل که با توحید منافات دارد کامال رد میکنند و آنرا با عقهل و قهرآن
ناسازگار میدانند ،ابوالفضل برقعی و فضل الله در این گروه قرار دارند.
در این رویکرد نه تنها والیت تکوینی بعنوان یک قدرت تکوینی عام از سهوی خهدا بهرای انبیها و ائمهه
پذیرفته شده نیست بلکه ،اینکه خدا در برخی موارد خاص ،برخی قدرتهای خهاص و محهدوی همچهون
معجزات را به اولیائق بدهد نیز والیت تکوینی بشمار نمیرود؛ زیرا معجزات با استناد به آیات قرآنی فعهل
خالق است نه اولیا که خدا برای تصدیق آنها آن را ایجاد میکند .حتی اگر کار خهود امهام و ولهی باشهد بهه
نوعی تصرف جزئی را ثابت میکند که با معنای مشهور والیت تکوینی متفاوت است.
از نظر این افراد در معنای مشهور والیت تکوینی ،والیت شامل همه هستی میشود و به اراده و فاعلیت
ولی ورت میگیرد در ورتی که بر مبنای عقل و نقل ،قدرت کن فیکون و والیت بر هستی فقط در خهدا
موجود است و تدبیر همه امور به دست او است.
نتیجهگیری
آنچه از سوی علمای معا ر شیعی در باب والیت تکهوینی ،از نخسهتین کاربردههای آن گفتهه شهد را
ا
میتوان با نگاهی طیفی تبیین کرد .قائالن به والیت تکوینی مالبا بهر مفهاهیمی چهون فهی  ،وسهاطت در
خلق ،تفوی

و اعجاز تکیه دارند که قدر مشترک همه آن تعاریف بین منکرین و مویدین والیهت تکهوینی،

«قدرت تکوینی ولی بر تصرف به واسطه قرب و نزدیکی به خداوند» است؛ البته با چشم پوشی از وسهعت
دایره قدرت والیت تکوینی ،نحوه وجود اراده ا یل نزد احب والیهت در تصهرفات و واسهطه بهودن ولهی
برای اراده الهی .همچنین با توجه به آراء منتقدین این تفکر؛ در والیت تکوینی دو چیهز نبایهد آسهیب ببینهد
یکی توحید و دیگری بحث علیت و فاعلیت است .لذا نباید منافی با توحید ،قدرت و اراده خداوند باشهد و
منجر به تألیه بشر و عزل خدا از خالقیت و تفوی

آن به فرد دیگری شود.
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در کنار این نقطه مشترک در تعاریف والیت تکوینی؛ اختالفاتی نیز حول این مفهوم دیهده میشهود کهه
ا
معموال به دالیل ذیل است:
 عدم وجود مفهوم شناسی دقیق از این واژه که در بسیاری مهوارد افهراد معهانی مختلفهی از والیهت

تکوینی را در ذهن دارند و بر مبنای آن بحث و مجادله میکنند؛

 نا مشخص بودن حدود تعریفی که از والیت تکوینی ارائه میدهند و اینکه باید سقف و حیطه این

ا طالح از طریق عقل قطعی و یا نقل معتبر روشن شود؛

 نامشخص بودن این مسئله که اگر امکان والیت تکوینی را بتوان ثابت کرد آیا ثبوت آن و یها اثبهات

ضرورت وقوع آن نیز قابل اثبات است (وهبی 47-45،و .)۶۹
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حسههن زاده آملههی ،حسههن ،انسااان کاماال از دیاادگاه نهاا البال ااه ،ته ران ،بنی اد نه ج آلبالم ه.۱3۸0 ،
______________ ،انسان و قرآن ،قم ،الف الم میم.1388 ،
______________ ،ده رساله فارسی ،قرآنی ،ریاضی و ،..قم ،الف الم میم.1385 ،
______________ ،رساله نور علی نور در ذکر ذاکر و مذکور ،تشیع ،قم.1371 ،
______________ ،مجموعه مقاالت ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات قم.1375 ،
______________ ،نصوص الحکم بر فصوص الحکم ،تهران ،رجاء.۱3۸4 ،
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______________ ،هزار و یک کلمه ،قم ،موسسه بوستان کتاب.۱3۸7 ،
حسینی طهرانی ،حمد حسین ،امام شناسی ،عالمه طباطبایی ،مشهد مقدس 1426 ،ق.
_________________ ،روح مجرد ،عالمه طباطبایی ،مشهد مقدس 1427 ،ق.
_________________ ،معاد شناسی ،موسسه ترجمه و نشر دوره علوم ومعارف اسالمی ،مشهد مقدس ،بیتا.
__________________ ،معرفه االمام ،مترجم :علی هاشهم و محمهد مسهعود حسهینی ،بیهروت ،دار المحجهه
البیضا 1416 ،ق.
__________________ ،معرفه المعاد ،مترجم عبدالرحیم مبارک ،بیروت ،دار المحجه البیضا ،بیتا.
خمینی ،روحالله ،شرح چهل حدیث (اربعین حدیث) ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،قم.1380 ،
__________ ،مصباح الهدایة إلی الخالفة والوالیة ،مقدمهنویس :جاللالدین آشتیانی ،تهران ،موسسه تنظهیم و
نشر آثار امام خمینی.1376 ،
__________ ،والیت فقیه (حکومت اسالمی) ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران ،بیتا.
__________ ،التوحید و الشرک فی القرآن الکریم ،قم ،موسسه امام ادق (ع).1384 ،
__________ ،الفکر الخالد فی بیان العقاید ،قم ،موسسه امام ادق (ع).1383 ،
__________ ،الفوائد البهیه فی شرح قوائد االمامیه ،قم ،موسسه امام ادق (ع).1383 ،
__________ ،عصمه االنبیا ،قم ،موسسه امام ادق (ع).1383 ،
__________ ،مفاهیم قرآن ،قم ،موسسه امام ادق (ع).1385 ،
__________ ،والیت تکوینی از دیدگاه علم و فلسفه ،قم ،موسسه امام ادق (ع).1385 ،

ّ

سبزواری ،عبد اجعلی ،مهذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام ،قم ،موسسه المنار ،چاپ چهارم ۱4۱3 ،ق.
شاه آبادی ،میرزا محمد علی ،رشحات البحار ،تصحیا ،تحقیق وترجمه :زاهد ویسهی ،قهم ،انتشهارات پژوهشهگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی.1386 ،
احب بن عباد ،اسماعیل بن عباد ،المحیط فی اللغة ،بیروت ،چاپ اول 1414 ،ق.
افی گلپایگانی ،لطف الله ،والیت تشریعی والیت تکوینی ،قم ،دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله افی.1393 ،
طباطبایی ،محمد حسین ،بررسیهای اسالمی ،قم ،موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسهالمی
حوزه علمیه قم) ،چاپ دوم.1388 ،
_______________ ،تفسیر المیزان ،گروه مترجمان ،تهران ،مرکز نشر رجا.1378 ،
_______________ ،مجموعه رسائل (عالمه طباطبائی) ،قم ،موسسه بوستان کتاب (مرکهز چهاپ و نشهر دفتهر
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم) ،چاپ اول.1387 ،
فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم ،چاپ دوم 1409 ،ق.
فضل الله ،محمد حسین ،من وحی القرآن ،بیروت ،دار المالک 1419 ،ق.
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______________ ،نظره اسالمیه حول الوالیه التکوینیه ،دار المالک ،بیروت ،بیتا.
کربالیی ،جواد ،انوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعاه ،محقهق :محسهن اسهدی ،موسسهه علمهی و فرهنگهی دار
الحدیث ،قم ،بیتا.
مصباح یزدی ،محمدتقی ،آفتاب والیت ،قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).۱3۸۲ ،
_______________ ،در پرتو والیت ،نگارنده :محمدمههدی نهادری قمهی ،قهم ،انتشهارات مؤسسهه آموزشهی و
پژوهشی امام خمینی (ره).1383 ،
میرجهانی ا فهانی ،محمد حسن ،والیت کلیه ،قم ،الهادی.1382 ،
نائینی ،محمد حسین ،المکاسب والبیع ،تقریر الشیخ محمد تقی االملی ،قم ،دفتهر انتشهارات اسهالمی وابسهته بهه
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1413 ،ق.
نمازی شاهرودی ،علی ،اثبات والیت حقه الهیه و علم یب برای محمد و ائمه اثنی عشر ،چاپ دوم ،چاپخانهه
خراسان.1351 ،
وهبی العاملی ،مالک مصطفی ،الوالیه التکوینیه دراسه موضوعیه بین النفی و االثبات ،طبعه االولی ،بیهروت ،دار
الهادی 1425 ،ق.

