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  Dاثبات و تحليل شأن وساطت فيضِ امامان
  
  

  1محمدحسين فارياب  09/06/1392: تاريخ دريافت
    22/07/1392: تاريخ تأييد

  
  چكيده

مقصود . است Dامامان يكي از شئون تكوينيِ »وساطت فيض«بر اساس روايات پرشمار، 
هاي خاص و عام خود را بر  ايشان نعمت هاز وساطت فيض، آن است كه خداوند به واسط

فيض خداوند نيست  جزدر معنايي باالتر، اين عالم و پايداريِ آن چيزي . فرستد بندگانش فرو مي
نگارنده در اين پژوهش، . دهد انجام مي Dوجود امامان هكه خداوند چنين فيضي را به واسط

اگرچه در نگاه نخست، شأن . ا رويكردي نقلي به اثبات اين شأن و تحليل آن پرداخته استب
و ممكن است مورد انكار برخي قرار گيرد، در روايات معتبر و  نُمايد غاليانه مي وساطت فيض

 .ثابت شده است Dمتعددي اين شأن براي امامان
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  مقدمه
، بيان ديگر به رند؛در نظام هستي دا يرفيع بوده و جايگاهموجودات  برترينِ ،Dامامان

از . هستند ييواال د، در نظام تكوين نيز داراي مقامنشئوني تشريعي دار كهايشان افزون بر آن
جا كه اگر تا آن ،تديرباز، اثبات و انكار اين شئون مورد بحث و بررسي متفكران شيعه بوده اس

نيز  و او شدمي بود، متهم به غلوباورمند  Dبه برخي شئون تكويني براي امامان ايشيعه
 صفري: ك.ر(كردمتهم مي Dخت امامانمقابل را به تقصير و كوتاهي در شنا شخص

  ).230ـ150: 1388فروشاني، 
همواره مورد بررسي عارفان و فيلسوفان نيز  Dچنين شناخت شئون تكويني امامانهم

: 1387لطيفي، ( اند ايشان با رويكردي عرفاني و فلسفي به اين مسئله توجه كردهقرار داشته كه 
  ).تمام صفحات

پيش روي ما  Dتواند شناختي متفاوت از امامان از جمله شئوني كه اثبات يا انكار آن، مي
  . است »وساطت فيض«قرار دهد، شأن 

در باالترين سطح آن، جز از  Dاين باوريم كه شناخت شئون و مقامات واالي امامان بر
كه ذهنيتي از رويكردهاي رو، در اين نوشتار، بدون آن  اين از ايشان ممكن نيست؛ سوي خود

 Dعرفاني و فلسفي داشته باشيم، با نگاهي به روايات به بررسي شأن وساطت فيض امامان
و  »كبيره هجامع«توجه برخي شارحان زيارت  اين مسئله گاه مورد ر است،شايان ذك .پردازيم مي

نيز قرار گرفته است  االئمهتفضيلسليمان حلي در كتاب بنحسنبزرگان شيعي ديگر همچون 
آيات و و تنها به تحليل  هاي ايشان خودداري كردهيدگاهاز نقل د ،كه به دليل رعايت اختصار

  .ايمروايت پرداخته

  وساطت فيض معناشناسيِ .1
يد و آ كمتر در آثار متكلمان به چشم مي »وساطت فيض«اصطالح  ،به حسب تتبع نگارنده

كار برده   ميثم بحراني در قرن هفتم هجري آن را براي فرشتگان و عقول بهنخستين بار ابن
نفسه معنايي  با وجود اين، اصطالح وساطت فيض في .)187و186 :1 ،ق1420بحراني،( است

، هرگونه خير و بركتي است كه از جانب كسي به ديگري داده »فيض«مقصود از . روشن دارد
 هتوان او را واسطاي وجود دارد كه مي آن، واسطه هنعمت و گيرند هگاه ميان دهند. شود مي

  در اصطالح. نعمت است هدهنده و گيرندانتقال نعمت ميان   هاو واسط ،در حقيقت. فيض ناميد
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امامت ـ مقصود از فيض، آن نعمت و خير و بركتي است كه  هويژه در خصوص مسئل ـ به كالمي
  . فرستد هايش فرو مي برخي بندگان شايسته براي آفريده هخداوند متعال به واسط

اسباب و مسببات ام خداوند متعال عادتاً امور و افعال خود را بر اساس نظ  كه،توضيح آن
كه در اين باره رواياتي نيز وجود چنان ،»اال باالسباب ءابي اهللا ان يجري االشيا« دهد؛ انجام مي

توان  براي توضيح اين رويه، مي). 183: 1، 1362كليني،  ؛505و 6: ق1404صفار قمي،( دارد
لباس وجود بر  »نحسيبنجعفر«به نام  چنين مثال زد كه وقتي خداوند متعال اراده كند كسي

گاه محقق خواهد شد كه پدر وي يعني هستي نهد، چنين امري آن هتن كرده و پا به عرص
حسين به دنيا بنيط و اسباب، جعفرگاه با حفظ ديگر شراحسين با همسرش ازدواج كرده، آن

فيوضات رو، اغلب   اين از جاري است؛چنين فرايندي كارهاي مستند به خداوند، در  .خواهد آمد
گاه شأن وساطت فيض به لحاظ مفهومي، آن ،بنابراين .رسد ها مي هايي به آفريده الهي با واسطه

فيض خداوند براي  هسطوا Dرود، بدين معناست كه امامانبه كار مي Dامامان كه در حقّ
  .ندآفريدگان

و شكل تصوير در د  امامت،  هبه طور روشن و با توجه به روايات، تطبيق اين اصطالح بر مسئل
  : شود مي

كند، اما چنين فرايندي بر اثر  را به نيازمندي عطا مي يخاص ند متعال گاه نعمتخداو :يكم
شايسته اراده كرده، از   هدر چنين تفضّلي، بند. اوست هاي از بندگان شايست خواست و دعاي بنده

نيازمند ارزاني  هبر آن بنددعاي او، لطف خود را  هكند و خداوند متعال به واسط خداوند تقاضا مي
  .فيض است هشايسته واسط هآن بند ،در حقيقت. دارد مي

از مجراي  كران خود را به طور كلي و مطلق ها و فيوضات بي خداوند متعال رحمت :دوم
در اين تصوير، اصل پايداري و بقاي نظام هستي كه خود . رساند طي به بندگان خود ميوساي

ديگر سخن،   به شود؛ هايي انجام مياسطهيا و  است، از طريق واسطهفيضي از فيوضات خداوند 
هاي الهي، افزون بر داشتن شرايط طبيعي مربوط به خود،  ها و نعمت اصل رسيدن رحمت

اگر زمين بركات خود را خارج   بارد، رو، اگر باران مي  اين از ؛اي ديگر است نيازمند واسطه
همگي به ... كند و خورشيد نورافشاني مي كند، اگر ميآسمان بر زمين سقوط ن كند، اگر مي

  .ناميم فيض مي هوجود وسايطي است كه او را واسط هواسط
 »وساطت فيض كلي«و شكل دوم را  »وساطت فيض جزئي«شكل اول از وساطت فيض را 
 ،براي اثبات اين مدعا الزم است. اند هر دو شأن را داشته Dناميده و بر اين باوريم كه امامان

  .كنيم جداگانه بررسيرا  هاشأناين 
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  اثبات وساطت فيض جزئي. 2
كساني به طور  ،مقصود از وساطت فيض جزئي آن است كه گاه در زمان حيات يا ممات امام

هاي  هايي مادي يا معنوي در زمينه ها يا مزارشان مراجعه كرده و درخواستخاص به آن
به  خداوندها را به اذن ت وجود مصلحت، اين خواستهها نيز در صورآن. ها دارندگوناگون از آن

براي نمونه، قرآن كريم خبر يامبران نيز رخ داده است؛ نظير اين امر براي پ. رساننداجابت مي
ذن به ا jحضرت عيسي و )73: بقره( كند اي را زنده مي مرده jدهد كه حضرت موسي مي

   .)110: مائده؛ 49: عمرانآل( دهد خداوند بيماران را شفا مي
ها اي كه انكار آن گونه  آكنده از ابراز و اثبات اين شأن است؛ به Dامامان عمليِ هسير

اي به  حسن شمون نامهبن؛ براي نمونه، محمد)التاريخابواب: 1362،1كليني،: ك.ر( ممكن نيست
نوشت و ضمن شكايت از درد چشم خود، ابراز كرد كه بينايي يك  jامام حسن عسكري

خواست تا دعا  jاو از امام عسكري. نابينايي است هشمش رفته و چشم ديگرش نيز در آستانچ
؛ »حبس اهللا عليك عينك«: نيز در پاسخ نوشتند jامام. فرموده كه سالمتي به چشم او برگردد

 نابينايي بود، شفا يافت هپس از مدتي، چشمي كه در آستان !دارد خداوند چشمت را برايت نگه
  ).510: 1، 1362كليني،(

استوار بوده و  Dبه هر روي، اعتقاد عمومي شيعيان نيز بر داشتن اين شأن براي امامان
به . جويند ل ميبه ايشان توس Dمامانها در حال حيات و ممات اروست كه آن  اين از هست؛

گاه منكر چراكه ايشان هيچ اند،را پذيرفتهشأن وساطت فيض  نيز متكلمان اماميه ،طور كلي
حتي براي صالحان نيز قبول  ها كرامت راكه آنضمن آن نبوده؛ Dصحت توسل به امامان

  .)214 :ق1407، )نصيرالدين( طوسي: ك.براي نمونه، ر( دارند

  اثبات وساطت فيض كلي. 3
توان گفت، اين مجموعه كه در حقيقت چيزي  نظام هستي مي هبا نگاهي كالن به مجموع

آورد كه در  دست مي  و دوام خود را نيز از راه وجود وسايطي بهجز فيض خداوند نيست، قوام 
وجود  بدين معنا كه خداوند متعال باتطبيق شده است؛  Dلسان روايات بر وجود امامان

   .بخشداين عالم را قوام و دوام مي Dامامان
شود ها خالصه نميبودن حجت بر انسانديگر در اين بحث آن است كه قلمرو حجت هنكت

حجت كسي است كه بر تمام آفريدگان ـ اعم از انسان و غير انسان ـ  ،بر اساس روايات بلكه
دوق، ص( »برِيته على اللَّه حجةُ«با عبارت  يحجيت دارد، چنانكه پيامبر خدا خود در روايت
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ايشان در روايت ديگري آنگاه كه در مقام . پرداختند jبه توصيف امام علي )306: ق1400
ياد  »حجت اهللا علي بريته«با عنوان  fان نام امامان پس از خود بودند، از حضرت مهديبي

اين حقيقت از سوي امامان پس از ايشان نيز تأكيد شده  )189: ق1401خزاز قمي، ( .كردند
صدوق، ( .در روايتي با همين تعبير از امامان شيعي ياد كردند jاست، چنانكه امام صادق

: فرمودند jنيز به هنگام زيارت قبر پدر بزرگوارش امام جواد jم هادياما )13: 1ق، 1395
ها و زير خاك است درود حجتت بر هر كسي كه بر باالي زمين... خدايا بر محمد بن علي «

حججاً علي «در زيارت جامعه كبيره با فراز  jامام هادي )601: 2ق، 1413صدوق، ( ».فرست
  .ياد كردند Dبودن حجيت اماماناز گسترده )609: 2ق، 1413دوق، ص( »بريته

ذكر اين نكته الزم است كه اغلب پيش از بررسي روايات مربوط به شأن وساطت فيض، 
كه اين شأن از ، در حالياندنپرداخته Dمامانمتكلمان شيعي به بررسي اين شأن براي ا

   .روايات به خوبي قابل اثبات است
  :كلي ارائه كرد هتوان در دو دست يروايات موجود در اين باره را م

طور كلي و مبهم بر اين مسئله تأكيد شده است كه نبود   در برخي روايات، به :اول هدست
كه ابوحمزه ثمالي در روايتي امام در عالم، فروپاشي نظام هستي را در پي خواهد داشت؛ چنان
آيا : پرسيد jاز امام صادق صحيحه ـ كه در بسياري از متون حديثي نقل شده است ـ وقتي

؛ اگر زمين » لَساخَت إِمامٍ بِغَيرِ األَرض بقيت لَو«: فرمودند jماند؟ امام زمين بدون امام باقي مي
بابويه  ؛ ابن488: ق1404؛ صفار قمي،179: 1362،1كليني، ( پاشد ون امام باقي بماند، فرو ميبد

 ديگري نيز تصريح كردند كه اگر ايشان در روايت). 138: ق1397؛ نعماني، 30: ق1404قمي،
 اي امام روي زمين نباشد، زمين آنچه در خود دارد را به بيرون ريخته و آنچه روي خود لحظه

  .)202: 1ق،1395 صدوق،( برد دارد را در خود فرو مي
كه ؛ چنانشناختندرا ميروايت پيشين  Dآيد كه اصحاب ائمه دست مي  از برخي روايات به

ن نقل كرده، ايشا jرا براي امام رضا jفضيل در روايتي صحيحه، سخن امام صادقبنمحمد
؛ صدوق، 489: ق1404؛ صفار قمي،179: 1362،1كليني،( سخن يادشده را تأييد فرمودندنيز 

  ).272: 1ق، 1378
 كردند؛ بر اين حقيقت تأكيد مي »اركان االرض«گاهي نيز امامان با مفاهيمي همچون 

 :كند كه فرمود چنين نقل مي jعمر در روايتي صحيحه از امام صادقبنه مفضلكچنان
»ملَهعج كَانَ اللَّهضِ أَرأَنْ األَر يدا تَمهلخداوند، امامان ؛»بِأَهD  را اركان زمين قرار داد تا زمين

  ).196: 1، 1362كليني، ( اهلش را نلرزاند
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شدن نظام   از هم پاشيده و .عالم است كنايه از دگرگونيِ، گفتني است، نلرزانيدن اهل زمين
   .گري از حيات استدي  هرسيدن روز قيامت و آغاز ورود به مرحل يادآور فرا ،هستي

  استفاده شده است و» ارض«ممكن است گفته شود كه در اين روايات، تنها از مفهوم 
پاسخ بايد گفت، چنانكه پيشتر در . فيض تمام هستي به شمار آورد هتوان امام را واسطنمي

در اين » ارض«اشاره شد، بر اساس روايات، امام حجت بر تمام كائنات است، بنابراين، مفهوم 
  . قبيل روايات، كنايه از نظام هستي است

اوند توان نتيجه گرفت كه اگر قوام و پايداري اين دنيا به اذن خدگفته، ميبر روايات پيش بنا
رود، امام است؛ به كه از اين دنيا ميدر دنياست، پس آخرين كسي  وجود اماممتعال، وابسته به 

 دنيا نباشد، قيامت برپا خواهد شد؛كه امام از دنيا رفته و ديگر امامي در ، پس از آنعبارت ديگر
شود كه اگر دو نفر در دنيا باشند، يكي از آن دو، روست كه در روايات متعددي تأكيد مي اين از

؛ اگر در »أَحدهما اإلِمام لَكَانَ اثْنَانِ إِال الدنْيا في تَكُنْلَم لَو« :فرمودند jامام صادق. ستامام ا
كليني، : ك.؛ نيز ر487 :ق1404صفار قمي،( دنيا جز دو نفر نباشد، يكي از آن دو امام است

1362 ،1 :179،180.(  
از حالت اجمال  Dبودن امامان  فيض هواسط  هدر برخي ديگر از روايات، مسئل :دوم هدست

اين روايات نيز پرشمار بوده و به لحاظ سير . شود جزئيات اين مسئله نيز بيان مي خارج شده،
تفسير فرات بر اساس نقل كتاب . فرمودندمطرح ها را آن Jنخستين بار پيامبر اكرم ،تاريخي
ابوذر غفاري از رسول گرامي آيد ـ  شيعه به شمار مي ترين منابع تفسيريِ ـ كه از قديمي كوفي
ماست كه دعا مستجاب، بال دفع و باران از آسمان  هواسط  به«  :نقل كرد كه فرمودند Jاسالم

  ).258: ق1410كوفي،( »شود نازل مي
صدوق، ( همين مطلب را بيان كردند jدر سخني ديگر به امام علي Jپيامبر خدا

 Jسخني از رسول گرامي اسالم jامام باقر   ). 401: ق1410و،؛ هم207، 206: 1ق، 1395
در رزق و نيز آباداني شهرها و نيز  هنقل كردند كه ايشان افزون بر موارد يادشده، امامان را واسط

: 1، 1385صدوق، ( دهد كاران مهلت ميها به گنهآن هواسط  كساني دانستند كه خداوند به
124 .( 

؛ 367: ق1410 كوفي،( j، اين آموزه در سخنان امام عليJپس از رسول گرامي اسالم
 كليني،( j، امام صادق)62،63: ق1404 صفار قمي،( jامام باقر ،)115: ق1404 حراني،
: 2ق،1413همو، ( jو امام هادي   )56: 2ق،1378صدوق، ( j، امام رضا)204: 1 ،ق1362
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امام   است؛ براي نمونه، ي نيز بودهنيز تكرار شده كه البته گاه همراه با جزئيات بيشتر) 613
   :در بياني جامع فرمودند jسجاد

 بِنَا الَّذينَ نَحنُ و السماء ألَهلِ أَمانٌ النُّجوم أَنَّ كَما األَرضِ أَهلِ أَمانُ نَحنُ
كسمي اللَّه ماءأَنْ الس لَى تَقَعضِ عإِال األَر هبِإِذْن بِنَا و كسمي ضأَنْ األَر يدتَم 
 في ما ال لَو و األَرضِ برَكَات يخْرِج و الرَّحمةَ ينْشُرُ بِنَا و الْغَيثَ ينَزِّلُ بِنَا و بِأَهلها
ستارگان موجب  كهيم، چنانما موجب امانِ اهل زمين ؛بِأَهلها لَساخَت منَّا األَرضِ

گذارد كه  ما نمي هو ما كساني هستيم كه خداوند به واسطند امانِ اهل آسمان
از ماست كه زمين  هبه واسطمگر به اذن خودش؛   د،آسمان بر زمين واقع شو

به سبب ماست كه ابرها باريده و رحمت نشر  كند؛ اهلش خودداري مي لرزانيدن
 زمين نبوديم، زمين اهلشود و اگر ما روي  داده شده و بركات زمين خارج مي

  ).202: 1ق، 1395؛ همو، 186: ق1400صدوق، ( برد خود را در خود فرو مي

چنين مضاميني به  ،استكه از زيارات معتبر شيعه  »كبيره هجامع«چنين در زيارت هم
  ). 615: 2ق، 1413، همو( آيدچشم مي

فيض خداوند است؛ بدين معنا كه  هواسطنتيجه رسيد كه امام  توان بدين از آنچه گذشت مي
كند؛  هاي خود را بر بندگان نازل مي ها و رحمت خداوند از مجراي وجود اوست كه نعمت ،اوالً
هاي  توان گفت، يكي از ضرورت بنابراين مي .وابسته است ام و دوام اين عالم به وجود امامقو ،ثانياً

اين رو، وجود امام در دنيا آن است كه نبود ايشان، موجب فروپاشي نظام آفرينش خواهد شد؛ از 
گوي برخي از شبهاتي اين نكته پاسخ. امام اگرچه غايب از ديدگان باشد، وجودش ضروريست

مطرح  fفايده بودن وجود امام غايب است كه از ديرباز از جانب برخي اهل سنت، مبني بر بي
  ).240: 5ق، 1409تفتازاني، : ك.براي نمونه، ر( شده است
توان بر اساس علت غايي چنين تبيين  ادشده را ميي هكه حكيم مالصدرا گفته، آموزچنان

بدين بيان كه زمين را  ت را بر اساس شرافت و خست آفريد؛كرد كه خداوند متعال، موجودا
  انسانيت نيز هآخرين درج. نبات را براي حيوان و حيوان را براي انسان آفريد براي نبات،

زميني و جانشين خدا  ي سلطان عالمِيعن ،جاست كه به مقام امامت رسيده و انسان كاملآن
، در اين صورت ه جهت انسان كامل آفريده شده؛انسان و آنچه در اين دنياست ب ،بنابراين. باشد

مالصدرا، ( باشد، عالم نيز وجود نخواهد داشت، وجود نداشته اگر آنچه عالم براي او آفريده شده
1366 ،2 :487،488.(  
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بر اساس زيرا  دست آورد،  ايي براي تبيين يادشده نيز بهدهتوان مؤي با نگاهي به آيات مي
هو الذي خلق لكم ما في االرض «: مه چيز براي انسان آفريده شدظاهر آيات قرآن كريم ه

  ).23: بقره ( او همان كسي است كه آنچه در زمين است را براي شما آفريد ؛»جميعا
رسيدن به كمال هدف از آفرينش انسان نيز چيزي جز عبادت به منظور  ،از سوي ديگر

غايت  هاست، هدف نهاييِ انسان ترين انسان در هر دوره كه افضل و برترينِ كامل ،بنابراين نيست؛
. او آفريده شده و در خدمت اويندخاطر او و براي   اند، به شده  است و اگر ساير موجودات آفريده

خضوع جنّ و فرشتگان براي و شدن حيوانات   توان رام مين نكته است كه مييافت از هبا ره
حضرت  هكه دربارراحتي پذيرفته و قابل تبيين دانست؛ چنان  پيامبران و امامان را نيز به

  : فرمايد مي jسليمان
»نَ ونْ الشَّياطينِ مونَ مغُوصي لَه لُونَ ومعالً يمونَ عد كذل كُنَّا و مظينَ لَهو ؛»حاف 

 غواصى برايش) دريا در كه داديم، قرار او مسخّر نيز را( شياطين از گروهى
 از( را هاآن ما و دادند مى انجام او براى) نيز( اين از غير كارهايى و كردند مى

  ).82  :انبياء( كرديم مى حفظ) سركشى
  ها، حيوانات و موجودات ديگر و نيز رسيدن نعمت به توان اصل وجود انسان مي بنابراين،

ها نيز ها به آن با نبودن امام، اصل آن موجودات و رسيدن نعمتو   دانست، ها را از وجود امامآن
  .منتفي خواهد شد

  تحليل نقش امام در وساطت فيض. 4
جدي در  پرسشي هنوز رسد فيض است، اما به نظر مي هتاكنون ثابت كرديم كه امام واسط

دو  جا كه؟ از آنامام در رسيدن فيض به بندگان چه نقشي دارد :باب وساطت فيض مطرح است
تصوير و ثابت كرديم، الزم است به طور جداگانه به تحليل نقش امام  گري براي امامنوع واسطه

  .در اين دو فرايند بپردازيم

  يجزئوساطت فيض . 4ـ1

 آيا امام :دگان تأثير دارد، اما به طور روشن بايد پرسيدي به بندر رسيدن فيوضات جزئ امام
 هكه خود دهندشود يا آنكننده براي رسيدن فيض ظاهر ميدرخواست در اين مقام، در نقش
توانيم حاجت رويم تا حاجت خود را بيان كنيم، مينزد امام ميديگر، وقتي فيض است؟ به بيان 

  :خود را دو گونه مطرح كنيم
  .دامام بخواهيم تا از خدا بخواهد حاجت ما را برآورده كنكه از اين )الف
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  د؛خواهيم تا حاجت ما را برآورده كنكه از امام باين )ب
ي بيان كرديم، صحيح است؟ و دو شيوه با آنچه از وساطت فيض جزئكدام يك از اين حال، 

  است؟ دوم با توحيد ناسازگار هآيا شيو
د، از آورگوهاي ميان پيامبران و قوم ايشان، سخن به ميان ميوگاه كه از گفتقرآن كريم، آن

براي نمونه، وقتي كه قوم موسي به عذاب طوفان گرفتار شدند،  كند؛هر دو شيوه استفاده مي
  : گونه با پيامبرشان سخن گفتنداين

 اى ؛»لَك لَنُؤْمنَنَّ الرِّجزَ عنَّا كَشَفْت لَئنْ عنْدك عهِد بِما ربك لَنا ادع موسى يا«
 بال اين اگر .كند رفتار كرده، تو با كه عهدى به بخواه ما براى خدايت از! موسى

  ).134: اعراف( آوريم مى ايمان تو به قطعاً سازى، مرتفع ما از را
به آن  ،نددرخواست كردآسماني را  هنزول مائد jحواريون حضرت عيسي چنين وقتيهم

تواند ؛ آيا خدايت مي»السماء منَ مائدةً علَينا ينَزِّلَ أَنْ ربك يستَطيع هلْ« :حضرت چنين گفتند
گاه كه از نيت پاك نيز آن jحضرت عيسي )112: مائده( اي از آسمان نازل كند؟ي ما سفرهبرا
   :ها آگاه شد، فرمودآن

»ماللَّه بنا أَنْزِلْ نارلَيةً عدنَ مائم ماءنا عيداً لَنا تَكُونُ السلألَو رِنا وآخ ةً وآي 
نْكم قْنا وزار و رُ أَنْتما بر اى مائده آسمان از! پروردگارا! خداوندا ؛»الرَّازِقينَ خَي 

 تو! ده روزى ما به و ،تو از اى نشانه و باشد، عيدى ما، آخر و اول براى تا بفرست
   .)114: مائده( دهندگانىروزى بهترين

 برآورده ،خواهند و خداونداز خداوند مي Cبراساس اين ادبيات قرآني، موسي و عيسي
  .هاستمستقيم حاجت آن هكنند

براي نمونه، حضرت  دوم سخن به ميان آمده؛ هز شيواما در آياتي از قرآن كريم نيز ا
د، به اطرافيان خود بينبو تخت بلقيس را نزد خود حاضر گاه كه خواست تاج آن jسليمان

 از يك كدام! بزرگان اى ؛»مسلمين يأْتُوني أَنْ قَبلَ بِعرْشها يأْتيني أَيكُم الْملَؤُا أَيها يا«: چنين فرمود
  )38: نمل( آيند؟ من نزد تسليم حال به كهآن از پيش ،آورد مى من براى را او تخت شما

مستقيماً از اطرافيانش خواست كه برايش چنين كار  jچنان كه روشن است، سليمان
 به اين ندا لبيك گفتند؛ »آتيك أَنَا« كه دو نفر با تعبيرجالب آن. انگيزي را انجام دهنداعجاب

 قَبلَ بِه آتيك أَنَا الْكتابِ منَ علْم عنْده الَّذي قالَ« :نيز كار را به خودشان نسبت دادنديعني ايشان 
 بر چشم كهآن از پيش: گفت ،داشت) آسمانى( كتاب از دانشى كه ؛ كسى»طَرْفُك إِلَيك يرْتَد أَنْ
  .آورد خواهم تو نزد را آن زنى، هم
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 نحو طولي با اراده تمام كارهاي آدمي به ،توحيد افعالي هالبته روشن است كه بر اساس آموز
 اللَّه شاء ما« :و سكنات انسان، خداوند متعال استو اذن خداوند انجام شده و منشأ تمام حركات 

   .)39: كهف( »بِاللَّه إِالَّ قُوةَ ال
  : فرمايدپردازد، مينيز وقتي به بيان معجزات خود مي jاز همين روست كه حضرت عيسي

 أُبرِئُ و اللَّه بِإِذْنِ طَيراً فَيكُونُ فيه فَأَنْفُخُ الطَّيرِ ةِكَهيئَ الطِّينِ منَ لَكُم أَخْلُقُ أَنِّي«
هاألَكْم و رَصاألَب يِ وتى أُحوبِإِذْنِ  الْم ل، از من ؛»اللَّهپرنده شكل به چيزى گ 

 خدا، اذن به و. گردد مى اى پرنده خدا، فرمان به و دمم مى آن در سپس ،سازم مى
 اذن به را مردگان و بخشم مى بهبودى را]  پيسى[ برص به مبتاليان و مادرزاد كورِ
   .)49: عمرانآل( كنم مى زنده خدا
كند، اما قدرت متكلم وحده استفاده مي ههرچند از صيغ jحضرت عيسي ،در حقيقت

خداوند متعال قدرتي را به  ،در حقيقت. داندالهي مي هتأثير فعل خود را نيز منوط به اذن و اراد
برند، هرچند شرط تأثير كار مي شايستگان ارزاني فرموده و ايشان نيز آن را در موارد مناسب، به

 هكه شرط تأثير هر فعلي از افعال انسان، اذن و ارادطولي است؛ چنان هآن، اذن پروردگار به گون
  .طولي است هخداوند به گون

با رويكرد قرآني ناسب تم D، براي طرح حاجت نزد امامانمزبور هبنابراين، هر دو شيو
دهنده است و امام جز به طور مستقيم فيض، گاه خداوند ياست؛ لذا در وساطت فيض جزئ

به نيازمندان  هدهندفيض خداوند،به اذن  گران نقشي ندارد و گاهي نيز امامدرخواست حاجت دي
  .به نحو طولي است

وقتي  ،كه گذشتچنان. بيان شده است Dنقش براي اماماندر روايات نيز هر دو گونه 
: چنين دعا فرمود jيابند، امام چشمانش شفا تا خواست دعا كند jكسي از امام عسكري

  ).510: 1، 1362كليني، ( »چشمت را برايت نگه داردخداوند «
ر برخيا اگبنآصف ؛اسم اعظم دارد 73چنين در روايات نقل شده كه خداوند متعال هم

د، به دليل آن بود كه يك اسم ي حاضر كنزدنهمت بلقيس را در كمتر از چشم بهتوانست تخ
صفار ( اسم اعظم را دارند D 72امامانكه  اعظم خدا را در اختيار داشت، در حالي

  ).209: ق 1404قمي،
ات را ند كه خداوند متعال قدرت تصرف در امور كائناايشان نيز از جمله شايستگاني بنابراين،

  .دوم نيز از ايشان طلب حاجت كرد هتوان به شيورو، مي اين به ايشان داده است؛ از
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  وساطت فيض كلي. 4ـ2

توان اين مي. ند وساطت فيض كلي، نيازمند دقت بيشتري استتحليل نقش امام در فراي
 ؟او فيض است يا وجود نوريِ هواسط ،امام آيا وجود عنصريِ :ها آغاز كرد كهبحث را با اين سؤال

  جا در رسيدن فيض به عالم هستي تأثير دارد يا خير؟ به نظردر اين آيا اراده و خواست امام
  :وساطت فيض كلي قابل ارائه است هكم چهار تصوير از نقش امام در آموز دست ،رسدمي

عالم نخستين موجودات  Dو امامان Jواياتي پرشمار، پيامبر اكرمبر اساس ر :يكم
؛ 531،532: 1، 1362كليني، ( ها در آن عرصه به صورت نور بوده استآفرينش آن اند وهستي

اي است كه  گونه  بهامام  وجود نوريِ ممكن است گفته شود. )319 ،318: 1ق، 1395صدوق، 
  .ها وابسته استبه وجود آن ،پايداري عالم و نزول فيض به عالم

رسد اين فرض از محل بحث خارج بوده و  به نظر مي ،توان گفتدر بررسي اين فرضيه مي
گر شأن وساطت فيض زيرا در رواياتي كه بيان د معنايي صحيح از وساطت فيض باشد،توان نمي

وجود دارد كه با اين معنا ناسازگار است، چراكه » ...ينزل الغيث وبنا «بودند، تعبيراتي همچون 
توان وجود ، و به لحاظ عرفي مقصود از آن را نميتعبير يادشده خطاب به مردم بيان شده است

  . دانست Dامامان نوريِ
معنا كه  فيض است؛ بدين  هواسط وجود دنيوي امام ـ كه از روح و بدن تشكيل شده ـ  :دوم

ديگر، وقتي بيان به . طولي در حال رتق و فتق امور است هگون  خود امام به اذن خداوند و به
آن باشد كه  مقصود  خداوند، ه، با حفظ ربوبيت و رازقيت باالصال»اهللا بنا يرزق« :شودگفته مي

  .»نحن نرزق بإذن اهللا«
البته بايد توجه داشت تعبير و يا حتي واقعيت  ؛ رسد، اين فرض نيز درست نيست يبه نظر م

، في نفسه مشكلي ندارد و اسنادهايي از اين دست با ادبيات قرآني و »نحن نرزق بإذن اهللا«
براي  دهد؛ د را از طريق وسايط انجام ميچراكه خداوند متعال كارهاي خو نيست،يي مخالف روا

 اللَّه«: ستاند ها را مي كند كه خود از بندگانش جان نمونه، خداوند در برخي آيات تصريح مي
  .)42:زمر( ستاند مي  را به هنگام مرگشان،ها  جان ،خداوند؛ »موتها حينَ األَنْفُس يتَوفَّى

ها سخن گفته و اين كار را به او  با وجود اين، در آيات ديگر از نقش عزرائيل در ستاندن جان
 مرگ هفرشت: بگو؛ »تُرْجعونَ ربكُم  إِلى ثُم بِكُم وكِّلَ الَّذي الْموت ملَك يتَوفَّاكُم قُلْ«: دهد نسبت مي

 گردانند بازمى پروردگارتان سوىه ب را شما سپس .گيرد مى را شما) روح( شده، مأمور شما بر كه
   .)11: سجده(
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. ستاند ها را از بندگان مي الهي جان هالموت در طول و ارادمعناي اين دو آيه آن است كه ملك
اين  البته. و نه مخالف با ادبيات قرآني نيز نه مشركانه است »نحن نرزق بإذن اهللا«تعبير  ،بنابراين
به طور كلي مورد انكار عالمان ، اطالق به نحو Dامر رزق به امامان تفويض همان ، يعنيآموزه

غاليان و مفوضه را در شمار كافران قرار  wبنامِ شيعه قرار گرفته است؛ براي مثال، شيخ صدوق
هاي گمراه بدتر  گزاران و فرقه كلي، از تمام بدعتنصارا، مجوس و به طور   ها را از يهود،داده، آن

ماي داند كه مشايخ و عل نيز اين مي مفوضه و غالت را هاو نشان ).97: ق1414صدوق، ( داند مي
شيخ صدوق در توضيح مقصود خود از تفويض،  .)101 :همان( كنند قم را به تقصير متهم مي

ها را باورمند به اين نكوهش كرده و آن مفوضه را شديداً jكند كه امام رضا روايتي را بيان مي
  .)100 :همان( واگذار كرده است Dانداوند امر خلق و رزق را به امامدانسته كه خ

داند كه از جمله عقايد ايشان آن بود كه  شيخ مفيد نيز مفوضه را گروهي از غاليان مي
برخي  ).133،134: ق1413مفيد، ( واگذار كرده است Dرا به امامانامر خلق و رزق  ،خداوند

عالمان پيشين، بر ديدگاه تفويض امر خلق، رزق و تدبير عالم به گام با از محققانِ معاصر نيز هم
  ).537  :ق1425مكارم شيرازي، ( اند خط بطالن كشيده Dامامان

براي  مورد انكار ايشان قرار گرفته است؛ Dتفويض امر رزق به امامان هدر روايات نيز مسئل
 ،را پذيرفته Jه پيامبر اكرمواگذاري امر دين ب jنمونه، در روايتي صحيحه آمده كه امام رضا

حيد خدا در امر بر تو ،تفويض امر خلق و رزق به ايشان مخالفت كردند و در ادامه هاما با آموز
  ).202: 2  ق،1378صدوق، ( دندمورخلق و رزق تأكيد ف

و يا  »لوال الحجة لساخت االرض بأهلها« :ظاهر رواياتي كه با عباراتي همچون ،كهضمن آن
از پذيرش اين معنا كه خداوند متعال كار عالم را  ،شود آغاز مي »...الغيث بنا يرزق اهللابنا ينزل «

  .دور است  عالم بپردازند، به هطولي به ادار نحوها به به ايشان واگذار كرده تا آن
الهي  از خداوند متعال درخواست كرده و مطابق با آن درخواست، نزول فيض امام :سوم

فيض به بندگان  نيز براي رسيدن اين تصوير، اراده و درخواست اماماساس  بر. يابد جريان مي
كه اين يكي آن تواند به دو صورت ترسيم شود؛ د ميالبته اين تصوير نيز خو. رگذار استاث

افراد محدودي چنين درخواستي  امام در موارد محدود و براي درخواست به طور جزئي باشد و
فرض اول را . هايي كند كلي و براي تمام بندگان چنين درخواست كه امام به طوردوم آن كند؛

تر از آن سخن به ميان آمد و فرض دوم را وساطت بايد وساطت فيض جزئي دانست كه پيش
آنچه روشن است، فرض اول، مختص به امام نيست، و روايات پرشماري كه از . فيض كلي دانست
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كنند كه همان وساطت فيض كلي  اي امام ثابت ميآن سخن به ميان آمد، شأني بيش از آن را بر
  . است

 هدربار j، توقيعي است كه از امام عصره براي تأييد اين فرضيه يافتهتنها روايتي كه نگارند
  : آن حضرت فرمودند. تفويض صادر شد همسئل

لمسألتهم  إيجابا فيرزق، يسألونه و فيخلق تعالى اللّه يسألون فإنّهم Dاألئمة فأما
ها از خداوند درخواست كرده، پس خداوند ؛ پس آنDاما امامان لحقّهم؛ إعظاما و

 هاداشت حقّ آنبزرگ ها وبراي پاسخ به درخواست آن ؛دهد آفريند و روزي مي مي
  ).471 :2ق، 1403؛ طبرسي، 294: ق1411طوسي،(

شيخ  ةالغيببراي نخستين بار در كتاب  احمد دلّال قمي اين روايت را نقل كرده وبنعلي
نيز  لحاظ داللي  افزون بر آن، به است؛ يادشده به لحاظ رجالي مهمل راويِ .طوسي آمده است

د؛ بدين بيان جزئي باش هگون  معناي روايت ناظر به وساطت فيض بهممكن است  توان گفت، مي
، به و خداوند به بركت دعاي ايشان كه ايشان در موارد جزئي براي افرادي خاص نيز دعا كنند

  .اي عنايت كند كسي روزيِ ويژه
يادشده را  هتواند فرضي و نمي ندارد داللتير وساطت فيض مطلق بيادشده  روايت ،بنابراين
كه مشكلي كه در اين ميان وجود دارد آن است كه بر اساس فرض سوم، ضمن آن ثابت كند؛

 .انست كه امري بعيد استد... خلق و  ق،بايد امام را همواره در حال درخواست براي نزول رز
طور   امام ـ كه از روح و بدن تشكيل شده ـ موجب نزول بركات و به وجود دنيويِ :چهارم

كردن او  چنين نيست كه پايداري و قوام عالم بر دعا ها و زمين است؛ البته ، قوام آسمانكلي
تر شدن روشنبراي  .ول بركات خواهد شدمتوقف باشد، بلكه صرف وجود او در عالم، موجب نز

فقط نقش وساطت براي رسيدن آب به  آبهاي  لوله هاي ذيل توجه داد؛توان به مثالموضوع مي
ها  ، لولهديگر به بيان  دستش برسد؛  كسي بايد شير آب را باز كند تا آب بهو  را دارند، مقصد

ها كه يكي از آن حضور دارندده نفر  اي،در خانه الًيا مث. ندمجرايبلكه تنها   دهنده نيستند، آب
كه خود او چيزي از بدون آن ديگران نيز اطعام شود،  خاطر او به بهبسيار بزرگ و محترم است و 

  .ما خواسته باشد يا تأثيري خاص در اين روند داشته باشد
گفته هركدام محذوراتي را با خود به همراه داشت، اما  پيش هگان به باور نگارنده، فروض سه

ور روايات نيز مؤيد همين فرض است؛ بدين معنا كه وقتي فرض بدون محذور است و ظهاين 
 ،ثانياً ؛ اوالً، مقصود وساطت فيض كلي است؛»بنا يرزق الرزق، بنا ينزل الغيث« :شود گفته مي

كه دعا كرده يا تقاضايي كنند ـ ـ بدون آنيشان كه حجت خدا روي زمينند وجود دنيوي ا
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كه امام بدون آن همين وجود عنصريِ ؛ يعنيبراي موجودات عالم است فيض هموجب و واسط
 موجب آن، به خداوند بهو موجب پايداري عالم شده،   مشروط به صدور تقاضايي از او باشد،

  .دارد ارزاني ميها آنبندگان روزي داده، فيض خود را به 

  فيض كلي ديگر هايواسطه. 5
آيا شأن وساطت فيض در انحصار امامان  است، اما فيض كلي هكه گذشت، امام واسطچنان

و باقي  شده از ايشان اين عالم از مجراي چه كساني حفظ پيششيعه است؟ اگر چنين است، 
 اندزماني خاصي در اين دنيا حضور داشته هدر دوربيان ديگر، امامان شيعه  مانده است؟ به

، ها نيز وجود داشته است؛ بنابراينآن، در حالي كه دنيا و نظام هستي پيش از )وجود دنيوي(
  موجب حفظ و پايداري عالم است؟ Dوجود امامان توان پذيرفتچگونه مي

امام و  ،در هر دوران ،اوالً :شود كهبا مراجعه به روايات، اين پرسش نيز چنين پاسخ داده مي
در هر دوره،  ،ثانياً گاه خالي از امام و حجت نيست؛حجتي روي زمين وجود دارد و زمين هيچ

در اين باره ابوحمزه در روايتي . فيض خداوند براي حفظ دنياست هواسط آن امام و حجت
 لَو«: فرمودند jماند؟ امام صادقبدون امام باقي ميآيا زمين  :پرسيد jصحيحه، از امام صادق

تيقب ضرِ األَرامٍ بِغَياخَت إِم179 :1، 1362كليني،( » لَس(.  
ام باشد، دنيا در هم فرو اي بدون امگاه خالي از امام نيست و اگر لحظهزمين هيچ ،بنابراين

  : نيز فرمودند jكه امام باقرچنان ريزد؛مي
أَنَّ لَو اماإلِم عفنَ رضِ مةً األَراعس تاجا  لَمهلا بِأَهكَم وجمرُ يحالْب هلاگر  ؛بِأَه
كه  گونهشود، زمين اهل خود را فرو خواهد برد، هماناي از زمين برداشته لحظه

  .)همان( برددريا اهل خود را فرو مي
از وفات پيامبر  بعد. ندفيض خداوند هواسط مين اماماني وجود دارند كههمواره روي زپس، 

  .بوده است يامام أن در هر دوره در اختيارنيز اين ش Jاسالم

  گيري نتيجه
  :آيد نكات ذيل به دست مي از آنچه گذشت

 فيض خود را از طريق امام ،بدين معنا كه خداوند فيض خداوندند؛ هواسط Dامامان: يكم
  .كندبه ديگران اعطا مي

به هر دو  Dقابل تصوير است و امامان »كلي«و  »جزئي«وساطت فيض به دو صورت : دوم
  .ندفيض هصورت واسط
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ايشان، اين عالم را پايداري   هوند به واسطوساطت فيض كلي بدين معناست كه خدا: سوم
  ... .دهد و شد، به موجودات آن روزي ميبخ مي

گاه چنين است كه ايشان  ،يدر فرايند وساطت فيض جزئ Dنقش امامان: چهارم
و  ،كندو خداوند آن درخواست را برآورده مي كنندميدرخواست نيازمندان را به خدا منتقل 

طولي و به اذن  هنيز به گون خود را از امام خواسته و امام هخواستكننده گاهي نيز درخواست
  .دكنآن حاجت را برآورده ميخداوند 

  ايشان نقش امام در وساطت فيض كلي آن است كه وجود عنصريِ ،رسدبه نظر مي: پنجم
  .دنياست كه دست به دعا برده يا تقاضايي از خداوند كنند ـ موجب قوام و پايداريِـ بدون آن
فيض كلي خداوند براي  هامامي روي زمين وجود دارد كه همو واسط ،در هر دوران: ششم

  . آفريدگان است
، اصول و آثاري روايي Cويژه در دوران امامين صادقين، بهDدر عصر امامان: توضيحات

زمان دقيق تدوين اصول  هالبته دربار. معروف شد »اصول اربعمائة«تدوين شد كه بعداً به 
؛ غروي نائيني، 208-205: 1377طباطبايي، : ك.ر( ، نظريات گوناگوني ارائه شده استهاربعمائ
هر يك از اين اصول، دربردارنده ). 194-192، 1376؛ همو، 261: 1381؛ معارف، 340: 1386

آن اصول در  اگرچه امروزه همه. اندنوشته Dمجموعه اي از روايات است كه شاگردان امامان
دست نيست، مجموعه روايات آن، در مجامع حديثي شيعه در قرون سوم تا پنجم همراه با 

  ).203-202: 1387؛ جمشيدي، 83-77: 1384مؤدب، ( اي ويژه موجود استبنديفصل
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