
 

 

و بتیامام در عصر غ ضیوساطت ف  ییکارکردگرا کردیبا ر
 1نژاد قره آغاج یمینادره رح

 2محسن آخوندی
 3نژاد حسین الهی

 21/1/1411تاریخ پذیرش:       11/11/1411 تاریخ دریافت:

 چکیده
با توجه  گاهیجا نیاست. ا عهیش یقطع یاز باورها ،یدر عالم هست یتعال یاز جانو خداامام  ضیوساطت ف

امهام در  گهاهیاز جا حیبا درک ناصح یامام محفوظ است. اما برخ بتیدر زمان ظهور و غ یو نقل یبه منابو عقل
ام در عصهر ام ضیوساطت ف قآتح یاند. چگونگ امام را منوط به ظهور دانسته ضیکارکرد وساطت ف ،یهست

کههه از د یپرسشهه بههت،یغ بههه آن پاسههخ داده شههده اسههت. تهها  ینههید انیشههوایپ یبههاز مطههرح بههوده و از سههوریاسههت 
کنون اثههر یکههه نگارنههده در منههابو نوشههتار ییجهها  انهههیکارکردگرا کههردیرا بهها رو مسههئله نیههکههه ا یتتبههو نمههوده، تهها
 ضیوسهاطت فه ،یلهیتحل _یفیروش توص و به یاسناد ۀویشنشد. نوشتار حاضر، به  افتی ،کرده باشد یبررس

 نیهمهورد پهژوهش قهرار داده اسهت. بهر ا یکهردیرو نیبها چنه ویو تشهر نیدر دو قلمهرو تکهو بتیامام را در عصر غ
از  انتیص ،یباطن تیدفو شر دشمنان و دفاع از مظلومان، هدا ن،یاهل زم یمنیامام در ا یاساس، نقش فاعل

کارکر نید  .است ویم غااما ضیوساطت ف یدهااز جمله 
کلیدی  واژگان 

کارکردگرا بت،یامام، عصر غ ض،یف ۀواسط ض،یف  .ییکارکرد، 

 مقدمه
اجههزای دیههدگاه . براسههاس ایههن یکههی از نظریههات عمههده در علههوم اجتمههاعی اسههت کههارکردگرایی

                                                        
 (.rahimi.nadereh@yahoo.com)قم، ایران)نویسنده مسئول( جامعة الزهراء چهاردانش آموخته سطح . 1

 (.m.a.akhoundi@gmail.comران)قم، ای ةیالعالم یالمصطف ةجامع اریاستاد. 2

 .(Hosainelahi1212@gmail.comقم، ایران) یپژوهشکده علوم و فرهنگ اسالم اریدانش. 3
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کدام  عهین حهال در را بهر عههده دارنهد و معینهی  ۀوظیفهجامعه پیوندی ارگانیک با هم داشته و هر 
آن بهه ایهن  حفهو و نظهام کلیهت کهه چهرا کننهد؛ کمهک می بهدن کهل در اعرها سهایر ۀیفوظانجام  به

کهل جامعهه بهر اجهزا از ایهن رو. معاونت نیهاز دارد ، در ایهن رویکهرد .آن نهاظر و حهاکم اسهت ینظهام 
کهارکردی  آشکارسازی مفهوم واقعی هر واقعیت یا نهاد اجتماعی تنها از طریآ پی بردن به روابا 

 پذیر است. عیات یا نهادهای اجتماعی، امکانآن با سایر واق
وساطت فیض امام از جانو خدای تعالی در زمان ظهور و غیبهت در عهالم تکهوین و تشهریو، از 

فیض، روت و عامل حیات عالم هسهتی و  ۀباورهای قطعی شیعه است. طبآ این باور امام واسط
گر لحظه کل عالم است و ا ههایش را م خالی باشهد، تمهام نعمهتای زمین از وجود اما ناظر بر نظام 

در زمان غیبهت و آثهار آن، از  چگونگی تحقآ وساطت فیض امام عصر؟جع؟ برد.در خود فرو می
کههه از زمههان رسههول خههداجملههه پرسههش مطههرح بههوده و پیشههوایان معصههوم دیههن و ؟ص؟ هههایی اسههت 

و تبعهات پنههان و آشهکار به آثهار ها  اند. در برخی از این پاسخ به آن دادههایی  اندیشمندان، پاسخ
کمتهر مهورد توجهه  مسهئله ولهی ایهن ،فهیض امهام غایهو اشهاره شهده ۀواسط کهارکردگرایی  بها رویکهرد 

گرفتهه اسهت. از ایهن رو پهرداختن بههپژوهشگر فهیض بها ایهن رویکهرد بسهیار  ۀواسهط مسهئله ان قرار 
کهه منجهراز این جهت اهمیت پیدا می مسئله مهم و ضروری است. بررسی این بهه تصهحیح  کنهد 

کارآمههد بههاور بههاور و تقویههت ایمههان بههه امامههت و جایگههاه امههام مههی شههود و زمینههه را بههرای شههناخت 
 کند.مهدویت در جامعه فراهم می

طهور عهام در مکتوبهات متعهدد مطهرح  کارکردهای مهدویت و انتظار حررت مههدی؟جع؟، بهه
کتههاب ی آنههها مههیشههده از جملههه  کارکردهااای در دیدارشناسااانهپ تااأملی)مهاادویت جااوهرههههای تههوان بههه 

کارکردهاای اجتمااعی انت اار ل ارت مهادی موحهدیان عطهار و از علهی مهدوی( انقالب در  ؟جع؟ فرسای 
کارکرد»نامههۀ  و پایههان محمدصههادق ربههانی خوراسههگانی ۀنوشههت رایااران معاصاا هههای  بررسههی و نقههش 

کهههرم جعفهههری« تربیتهههی باورداشهههت مههههدویت بههها نگهههرش بهههه قهههرآن و سهههنت مقهههاالت و  بهههه قلهههم ا
گهودرزی ملکهی محمهود اثهر« مههدویت بهه اعتقاد اجتماعی کارکردهای» اثربخشهی »، راد و مجتبهی 

 بررسی» به قلم امیرمحسن عرفان و «ویت در نظام اخالقی تمدن اسالمیکارکردگرایانه آموزه مهد
گرایانههای  کارکرد کهرد.  اشهاره زواردههی شهاکری اهلل روتاثهر « رضوی اندیشه در باوری مهدی احیا

کهارکرد عههام مههدویت از جنبههۀ جامعهه شناسهی و در ابعههاد  شناسههی و روان نگارنهدگان در ایههن آثهار بههه 
انهد. امها خهژ پژوهشهی در زمینهۀ  مختلف معرفتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و تربیتی پرداختهه

کارکردگرایانهه ههم دار چنهان مشهههود اسهت و پهژوهش حاضهر عهههده وسهاطت فهیض امهام بها رویکههرد 
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کردن این خژ پژوهشی است.   برطرف 

 شناسی مفهوم
کههههارکردگرایی مسههههبوق بههههه  تحلیههههل موضههههوع وسههههاطت فههههیض امههههام عصههههر؟جع؟ بهههها رویکههههرد 

کهارکردگرایی اسهت؛ از ایهن رو بهه تحلیهل مفههومی  مفهوم کهارکرد و  شناسهی واژگهان واسهطۀ فهیض، 
 شود.این واژگان پرداخته می

 ۀ فیضشناسی واسط مفهوم
کهه دو طهرف متسهاوی بهرای ههر چیهز نقطهه ۀوسا یا میانس ط( و  واسطه از مادۀ)و ای اسهت 

قهوم از آن رو واسهطه  ۀمهردان بهزرگ و برجسهت بهه (364ق: 4445)راغو اصفهانی، آن منظور شود
که همچون   شود:گردنبند قرار داده می که در وسا مانندمی گوهریگویند 

لاذْما یاما ْأعْیو سطةْق مه،ْأْْف نْم 
ا
ناهْو َُْْنم،ْأ ُْأنفاسْیاعاٌْفجیساطةْ وِقا دةْْل

ز یخ،ْ َْلجَُر ْ(.4ْ،262م:ْج9122) ب ْد 
ک ههر أو سههال»فههیض از مههاده)ف ی ض(؛  ، 2ق: ج4474)فراهیههدی، «فههاض، یفههیض، فیرههًا؛ 

کههرد( برخههی قیههد ؛ )زیههاد(62 انههد)ابن را در جریههان چیههز معتبههر دانسههته «آسههانی»شههد یهها جریههان پیههدا 
کهه از اطهراف آن جریهان پیهدا فاض الما .(466، 4ج ق:4474فارس،  ء؛ یعنی آب چنهان زیهاد شهد 

کهه بهه جههت زیهادی سهرریز و فهوران مهی اض، آب زیهاد در موضهو خهودش اسهت  کنهد و بهه  کرد و فی 
اب)بسیار بخشهنده( اسهت در قهرآن  .(4548، 5ج م:4446)تهانوی، طریآ استعاره به معنای وه 
که  :بیشتر معنای لغوی مراد بوده است کریم فیض و مشتقات آن، یازده بار استعمال شده 
ااااوِلَْتااارى سا َلِْإیَلْ ور َ ااااِز ن 

ا
ااا  ْمااااُْأ عا ِْإذ َْْسِ َْْْو ع 

َ
َْتفاااایااااأ م  اااا  ِْمااااَ ْیَْنا ااااَُْعَرفا ِعِْم َ م  ِْمااااَ ْ واااخ َ ضا

ق َ ْ(؛26مُئخه:) حل 
کههه ینههی بههر اثههر آن حقیب امبر نههازل شههده، بشههنوند، مههییههن پیههرا بههه سههو  ا آنچهههو چههون  قتههی 
 شود. ر مییشان سراز یها چشم اند، اش  از شناخته

کار رفته استدر روایات هم بیشتر به   :همین معنا به 
ىْ َْتَر ِعَْْْضْی،ْفَْىُِْإَُلِْیَقخ  ِْلْْىَدم  ْ؛(93َفِلَ )صحیفهْساُدیه:ْدعُیْیِم  

که از ترس تو روان است.ای خدای من، می  بینی سرشک مرا 

کههه دافههیض در اصههطالت علمهها بههه فعههل فههاعلی اطههالق مههی غههرض در عههوض و  ئمههًا و بههدونشههود 
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زیرا دوام صدور فعل، تابو دوام وجهود دارای وجود ازلی و ابدی است؛ چنین فاعلی جریان است. 
کهه همهه چیهز را بهه نحهو ضهروری و معقهول است.  این فاعهل، مبهدأ فیهاض و واجهو الوجهود اسهت 

گهر انسههانی در وهلهه(. 273: 4866کند)صهلیبا و صههانعی، افاضهه مههی ای چیههزی را بههدون بنههابراین ا
هههاض نامیهههد)تهانوی، تهههوان فهههیض و خهههود او عهههوض و غهههرض ببخشهههد، بخشهههش او را نمهههی را فی 

گاه به وجهود معنها و . (4548، 5م: ج4446 این معنای فیض به وجهی مرادف با وجود است؛ اما 
گفته می کی در قلو از طریآ الهام، فیض   شود: ادرا

ُلاااُمْمااا ْدونَْتماااٌْعناااُءْ وكسااا ْوْقْ ْلیااا وقهااا ْعااا ْطرْعباااُرةْعااا ْإوقاااُءْأمااارْ 
كتسُب ْ.(611ْق:9243)ساُدی،ْ ل

که  ۀواسط که در میان حآ تعالی  کامل از جهات اوصاف جمال و جالل است  فیض، وجودی 
کهه همههه محتهاج دا هسههتند؛ واقهو شهده و تمههام  مهی فهیض اوئمبهدأ ههر فیرهی اسههت و ماسهوی اهلل 

فیض در ترا  نقلی  ۀکند. از این وجود و واسط یآنان افاضه م طریآ الهام به فیوضات حآ را به
کامل تعبیر شده است. ،به خلیفة اهلل  امام و در عرفان و فلسفه به انسان 

 شناسی کارکرد مفهوم
کلمه ترجمه واژه فونکسیون) بهه معنهی: وظیفهه، ( (functionاز ریشهه التینهی ،(functionاین 

دهخهدا آن  .(368، 4م: ج4447)آریاناور، تاسه آمهدهکارویژه، ماموریت، هدف، منظور و مقصهود 
کهردار و خهدمت  کار معنای را مصدر مرکو مرخم و به : 4828)دهخدا، اسهت آوردهکردن، عمل و 

گاهی هم به معنای انگیزه، غایت، نیت، نتیجه، علت و حاصل آمهده اسهت و در . (42344 ،44ج
ک ههر مههوارد ایههن معههانی مکمههل همدیگرنههد؛ امهها در زمینههه  بهها هههم فههرقههها  لههف معههانی آنمختهای  ا

کهه معنهای  آنچه .(48 :4834)فصیحی، کند می که از بررسهی معهانی مهذکور برمهی آیهد ایهن اسهت 
کارکرد گر با قوای علمهی فاعهل بسهنجیم بهه معنهی وظیفهه و  ،جوهری  که ا کار است  کردن و  عمل 

گر با قوای محرکه فاعل سنجیده شود، به معنی غایهت، انگیهزه و نیه ت اسهت. هرگهاه مأموریت و ا
 باشد. علت غایی در ماهیت این واژه لحاظ شود، به معنی نتیجه و اثر می

که براساسکارکردگرایی نظریه دهای اجتمهاعی را رویدا نظریه این ای در علوم اجتماعی است 
کارکردمی کهه بهه دوام و _ دهنهدکهه انجهام مهیهایی  توان به بهترین وجه بر حسو  کمکهی   یعنهی 

کرد _ کننههدمههیبقههای جامعههه  کارکردگرایههان آشکارسههازی  .(66: 4844)خطیبههی، تبیههین  بههه اعتقههاد 
کهارکردی آن بها سهایر  مفهوم واقعی هر واقعیت یا نهاد اجتماعی تنها از طریآ پی بردن بهه روابها 
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بنههابراین در منطههآ  .(42: 4868پههذیر است)محسههنی،  واقعیههات یهها نهادهههای اجتمههاعی، امکههان
که یک پدیهده قطهواث صرفاً  کارکردگرایی نظهر از صهحت و بطهالن آن در ثبهات و بقهاء و  ر یا پیامدی 

 ، مطرح است.انسجام نظام اجتماعی دارد
کهه  است و به معنایشناسی  در جامعهاز پرکاربردترین واژگان کارکرد امروزه  نتیجه و اثهر اسهت 

-فهههراهم مهههیمعهههین یههها اجهههزای آن را بههها شهههرایا الزم محهههیا  انطبهههاق یههها سهههازگاری یهههک سهههاختار

کهارکرد دیههن، مطلهآ خههدمات و  در حهوزه دیههن .(444: 4845)اسهکیدمور، نماید پژوههی، مقصههود از 
کههارکرد در ایههن نوشههتار،  .(445: 4832نیهها،  )سههبحانیآثههار دیههن در جامعههه و افههراد آن است مههراد از 

 معنای عام آن یعنی نقش، اثر و فایده است.

 فیض ۀامام واسط
شناسی مطرح است؛ زیرا فیض الهی مربوط بهه وجهود  در هستیواسطه فیض بودن امام، هم 
کامل به موجودات افاضهه مهیو هستی است و هم از جهت این شهود، که فیض با وساطت انسان 

کهه آیها فهیض خهدا نمهی شناسی قابل بحث است. در این در حوزه انسان -جها سهخن در ایهن اسهت 

ن سؤال دالیل عقلی و نقلی ارائهه شهده اسهت برای پاسخ به ایبه مخلوقات برسد؟  تواند مستقیماً 
 شود.به اجمال بیان میکه 

 فیض ۀنیاز به واسطعقلی دالیل 
-فیض از خدای تعالی را ندارد؛ از این رو باید واسهطه ۀواسطجهان هستی قابلیت دریافت بی

علهت جعهل خلیفهه و نصهو واسهطه بهین  برخی از مفسرانای بین خدا و خلآ وجود داشته باشد. 
کاخد داننهد. بهه ایهن فهیض مهی ۀواسطمل نبودن قابلیت آنان از تلقی بیا و خلآ را قصور مردم و 

که:  بیان 
ئاااقْْضْمااانغمسْغُوباااُْ یةْ ولنااازهْوْ ولقاااخ ْوْ َلسااالفیاااغُْضْتعاااُیلْ یلنْ َلفااا  وع 
كٌْوی وخن كُل كُلوصاُ ْ وذمیاعیرمهاُْوْ وع  ئاقْ وطبی وشربْوْغْئةْ ماةْفُلسلفُضاةْیةْ

حاَقْ)فاةیْ ىْذىْجهاةْ ولااردْوجهاةْ ولعهاقْوْها ْ ْلهیَتصٌْب  سطةْذىْجهلمنهْ منُْ
ْ؛(9ْ،12ْجْتُ:ْىْببرسوی،ْ

کههه فههیض بههه آنههها مههی کسههانی  رسههد غالبهها غههرق در خداونههد در غایههت تنههزه و تقههدس اسههت و 
های دنیوی وابستگی د.غیر اینها هستن ن وآشامیدهای دنیوی همانند خوردن و وابستگی

کههه رسههیدن فهیض خداونههد نیهاز بههه واسهطه ؛ پهسی مهذموم هسههتندهههاماننهد صهفت ای دارد 
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 .دارای هر دو جهت تجرد و عدم وابستگی و تعلآ و وابستگی با هم باشد

گرچه نسبت به همه ویهژه ه موجهودات دائمهی اسهت، امها غالهو آنهها به ۀفیض خدای سبحان، 
کههه بههی علههوم و معههارف الهههی را  واسههطه، فههیض و احکههام وموجههودات زمینههی تههوان آن را ندارنههد 

کنند؛ بلکه نیازمند به واسطه کهه بها زبهان آنهان آشهنا و بهرای آنهان محسهوس و دریافت  ای هستند 
تجهرد  هر دو جههتباید  فیض، ۀبنابراین واسط .(454، 8ج :4834)جوادی آملی، ملموس باشد
فههیض را  دانههرا داشههته باشههد تهها از طرفههی بهها تجههرد الهههی سههنخیت داشههته باشههد و بتو و جسههمانیت

کهرده و  دریافت نماید و از طرف دیگر جسمانی و مهادی باشهد و بتوانهد بها مخلوقهات ارتبهاط برقهرار 
 .فیض را به آنها برساند

 کنند:را اثبات می با دو مقدمه، واسطۀ فیض حکماء
کامل بین علت و معلولمقدمه اول:   وجوب و لزوم سنخیت 

توانست علهت ههر چیهز  می ی باشد وگرنه هر چیزیمیان فاعل و قابل، باید سنخیت و مناسبت 
تنهها  باشهد؛ ههانهواقص و عیهو ۀپهاک و منهزه از همهادر از حآ تعهالی بایهد موجهودی دیگر باشد. ص

که بین صادر اول و منبو فیض وجود دارد؛ مرتب  ربوبیت و مربوبیت است: ۀتفاوتی 
قْب ْفر مین ْوْبیل ْأَن  ْ؛(442ْ:9629)مقى،ْوْلهق ْْعبُد ْْْنُْ ل 

 تواند. ۀدیکه آنان بنده و آفر نیست مگر ایان تو و آنها تفاوتی نیم

کامل و واسط کونیهه از عقهول و نفهوس  ۀمقام انسان  فیض، عبارتست از جمیو مراتو الهیهه و 
که خدا آنها را خلیف  خود قرار داده است. ۀکلیه و جزئیه و مراتو طبیعیه تا آخرین تنزالت وجود 

نسااُنْ ةْماا ْ وعقااولْوْیااةْوْ وك نیااعْ َلر تاا ْ ْلُلیاا وكُمااٌْعبااُرةْعاا ْجااعْجوْمرتبااةْ ْل
قْبیة،ْوْمر ت ْ وطبیةْوْ ْلزئی ونف  ْ وكهْ  ْفر ْیعةْإیلْآلرْتنزلتْ و ج دْوْ...ْوْل ْنماُْإل 

بوب بوبیبُور ْ(؛91ْ،429ق:ْج9244)هُِشىْلویی،ْفةْ ُیلهْةْوذو ْصُریةْوْ َلر
کمال  یمتعال از مبدأ واحد    کمهال و تعهال ۀگانهیمطلهآ، معلهول و  ن، یشهود؛ بنهابرا یصهادر م یبها 

ان یهواسهطه در م باشند؛ پس وجهود  اول و مخلوق اول توانند صادر  یات نمیک رات عالم و جسمان
 .است ی، قطعین دو هستیا

 ۀ امکان اشرفقاعدمقدمه دوم: 

، به اشرف برسد ۀطبآ قاعد و تحقآ اشهرف  امکان اشرف، فیض باید قبل از وصول به أخس 
کهه و عدم تحقآ اشرف قبل از اخس، از چند شآ  خار  نیسهت؛ یها ایهنقبل از اخس واجو است 
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شود و یا قبل از اخس؛ صدور این دو در یک مرتبه معًا مسهتلزم صهدور اشرف بعد از اخس واقو می
کاشهانی، ک یر از  کهه اشهرف بعهد از اخهس  .(46: 4822واحهد حقیقهی اسهت)فیض  گهر فهرض شهود  ا

که اشهرف فاقهد  ۀباشد و فیوضات از ناحی کمالی دارد  او به اشرف برسد؛ پس او اخس نیست؛ زیرا 
الواحهد ال یصهدر » ۀآن است. صدور اشرف و اخس هم با هم از واحد محال است؛ زیرا طبهآ قاعهد

ک یهر از واحهد محهال اسهت. « عنه اال الواحد بنهابراین فهیض بایهد از ناحیهۀ اشهرف بهه اخهس صهدور 
کهه یاتهش ههیو برسد.  در این قاعده، مراد از واحد، واحد عرفی نیست؛ بلکه واحهد حقیقهی اسهت 

ک رت ندارد و منظهور از صهدور، علیهت و افاضهه اسهت. بنهابراین معنهای قاعهده مهذکور ایهن  اثری از 
که از علت فاعلی واحد، چیزی جز معلول واحد ب  آید.وجود نمیه است 

 قلیت وساطت فیض به استناد دالیل ناثبا
در آیهات قهرآن بهه فهیض تکهوینی و تشهریعی پیهامبر و امهام تصهریح نشهده اسهت؛ امها اثبهات ایهن 

رور اجمههالی بههر برخههی از ایههن پههذیر اسههت. بههه همههین جهههت مهه امکههانو شههفاعت  والیههتآیههات  معنها از
 ضروری است.آیات، 

 ت وساطت فیض با آیات والیتاثبا
جهودی حآ هرگونه تصهرف و تهدبیر در ههر موتعالی است و  منحصر در یات باری والیت مطلقه

که بخواهد؛ دارد.  :تواند باشدکس مانو اعمال والیت الهیه نمی هیو را 
وِْ و 
َ
وِنِهْأ ْدا و ِْم   ذا َ

ِمْ ّت َ
َ
یِلْیأ  َ َ ْ و  ْها ُا ْ؛(1ْ)شو ی:َُءَْفُ
گرفتهیآ که دوست راست ا به جا  او دوستانی برا  خود   1ن است.یاند؟ خداست 

 خداست: در دنیا و آخرت تحت والیت انسان نیز
َ َْووِْ ن 

َ
نْ ِْ ْْییأ ِلَرةی وخ ا ْ آل  ْ(؛949)ی سف:َُْْو

 .ا و آخرت موال  منییتنها تو در دن

که در آفرینش خود دخالتی داشته و یا در یات و صفات و افعالش استقاللی داشته باشد بی آن

                                                        
ایشهان آورده شهده  ۀداری عهین ترجمهآقای فوالدوند استفاده شده است و به جهت رعایت امانت ۀدر این مقاله از ترجم. 1

که به ترجمه آیه مذکور وارد ا کهه عههدهاست؛ اما نقدی  کسهی اسهت  که در این آیه مراد از ولهی،  دار تهدبیر ست این است 
طباطبههایی، سیدمحمدحسههین، المیههزان فههی تفسههیر  :از آن خداسههت)ر.ک امههور مؤمنههان اسههت و والیههت منحصههراً  ۀو ادار

 رسد.چندان صحیح به نظر نمی «دوست»به  «ولی»( بنابراین ترجمه 54، 43القرآن، ج
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 وری باشد.یا برای خود مالک نفو و ضرر و یا مرگ و حیات و یا نش
که در آیۀ  :والیتی 

اااَُْوِوااا اااذیِإمن َ
ْ و َ َْو ها ااا وا َْرسا َْو ُا  ْ ما اااذیكا

ااا  ْ و َ ْیقیَ ْیَ ْآَمنا ااا َةَْو اااوَنْ وص َ ْیما ااام  ْها كاااَُةَْو اااوَنْ وز َ تا ؤ 
ون ِكعا ْ(؛11)مُئخه:ر 

که ایولی  شما، تنها خدا و پ کسانی  کهه نمهاز برپها  مان آوردهیامبر اوست و  کسهانی  انهد: همهان 
 دهند. ارند و در حال رکوع زکات مید می

کههه خداونههد بههر اسههاس محبههت و اعههم از والیههت تشههریعی و تکههوینی اسههت؛ یعنههی همههان گونههه 
دار تشریو قانون و بیهان چگهونگی اجهرای آن بهرای مهردم اسهت؛ تکوینهًا نیهز در آنهها رحمت، عهده

را در این آیه  «تدبیروالیت تصرف و »نیز معنای المینانصاحو ( 84کند)جوادی آملی، تصرف می
کرده و میی از قرآن، دالیلبا اقامه   نویسد: اثبات 

ةْ ولصار ْأوْ حلا ْوْ َلا دة...ْوْیا وقرآنْه ْولْةْ یم ْ و لْ؟ص؟أنْ َلر دِْبُْنس ْإیلْ ونیب
َُْووِْق وهْتعُیل:ْ ِذْیِإمن َ

ْ و َ َْو ها َْرسا وا َْو ُا  ْ ما ْمعینْوعخْ،ْوْیفإنْ ْلطُبْوهمؤمنَْ ْآَمنا  یكا ل
كمُْعرف یُُْلمْولیاْووْ ونیب ْ(؛3ْ،2جْق:9614،ْییطبُطبُ)ةْ ونصرةْ

ا محبت یت در تصرف ینسبت داده است مقصود از آن وال ت را به پیامبریهر جا در قرآن وال
ه فه: ...یه شهریهاست مانند آ مها َول  ن َ هذ  یا 

هه َو ال َ هوله مه اهلله َو َرسه هوایکه ه رو  یهآن یهچهون در ا َن آَمنه
 اور آنها باشد.ین است و معنا ندارد رسول خدا یسخن با مؤمن

کههرم -فرمههوده بیههان ؟ع؟طالههو علههی بههن ابههیدر حههدیثی را  «الههذین امنههوا»مصههداق  ؟ص؟پیههامبر ا

؟مهع؟ بیهان شهده ائمه اطههاراین والیت در روایتی در مورد همۀ  .(644، 4ج :ق4442ز ، یحو)اند
 :است

،ْیَتَنَُْوَلْیَوَلْ ْیَحَْتها :ْیثا ولا َُْووِْقا ِذْیِإمن َ
ْ و َ َْو ها َْرسا وا َْو ُا  ْ ما ا  یكا ایِنْیَْ ْآَمنا ُ)مهاُنْع  اَةِْمن َ ِئ َ َ ْ: ْل 

321).ْ
که میوالیت ما، والیت خدای تعالی است، آن هفرماید: جا  ما َول  ن َ هذ  یا 

هه َو ال َ هوله مه اهلله َو َرسه َن یکه
وا  منظور ما ائمه هستیم. آَمنه

ین والیت رسول خدا؟ص؟ و ائمه اطهار؟مهع؟ نیز اعم از والیت تشهریو و تکهوین اسهت؛ زیهرا بنابرا
کهه والیهت رسهول خهدا؟ص؟ و علهی؟ع؟ از نهوع والیهت خداونهد  وحدت سیاق داخلی آیهه اقترها دارد 

کههه  از آن کههه متعلههآ والیههت، خصههوص انسههان بیههان شههده، ولههیباشههد. در آیههۀ مههذکور بهها ایههن جههایی 
ی از ایهن عهالم اسهت و یههم پیوسته و منسجم اسهت و انسهان نیهز جزنظام بهجهان هستی، یک 
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 :چونهم پیوستگی را در آیاتی همخدای تعالی این به
ىْْ ْْمَُْترى َْتر  ٌ َبَصَرَْه ِجِعْ و  َْفُر  ت  َْتفُوا ِ ِْم   ح  ِقْ ور َ ورَْْله  طا ْفا ْ؛(6)مهک:ِم  

ا یههنههی. بهاز بنگههر، آیب [ نمههی ف ]و تفهاوتیگونههه اخههتال ویشههگر ههی[ بخشا نش  آن ]خههدا یدر آفهر
 نی؟یب [ می خلل ]و نقصانی

کرده است والیت بر انسهان از والیهت بهر جههان جهدا  تدبیر انسان از تدبیر جهان هستی و ؛بیان 
والیت به معنای حآ تصرف و تدبیر در تمهام عهالم هسهتی اسهت و  ،بنابراین در آیه مذکورنیست. 

کهه منحصهرًا در مهورد  ا حرف)واو( به اهلل عطف شدهچون رسول و الذین امنوا ب اند، همان والیتی 
کهه والیهت خهدای  شهود؛ پیامبر و الذین امنهوا ههم اثبهات مهی ۀخدا بیان شده، دربار بها ایهن تفهاوت 

بنههابراین بهها تعههالی باالصههاله و یاتههی و مطلههآ اسههت؛ امهها والیههت آنههها بههالعرض و بههه این اهلل اسههت. 
 ۀپروردگار، والیت حآ تعهالی و تصهرف و تهدبیر امهور عهالم بهه واسهط ۀقاهر ۀواتصال به امر خدا و ق
 گیرد.انجام می حررات معصومان

 از اتصال به امر خدا در مورد تمام انبیای الهی تعبیر به این اهلل شده است:
ْ ن ِ
َ
ْْأ ِ ِْمَ ْ وط  م  َْوكا قا ها ل 

َ
َكَاِْیْأ ْیْ ْفیَئِةْ وط َ خا فا ن 

َ
َْطْیِهْفَْیِرَْفأ ونا ْْر ْ یكا َماَهَْو ك  َ ْ ْل  اِر ا ب 

ا
ْأ َْو ُِ ِنْ  ِباِإذ 

ْ ح 
ا
ْأ َرَاَْو ب  َ تْى ْل    َ ِنْ ُْْ ْل  ْ؛(21عمر ن:ْْ)آلِْبِإذ 

ل برا  شما ]چ گ  دمهم، پهس بهه این  گهاه در آن مهی سهازم، آن [ به شکل پرنده مهی ز یمن از 
بخشم؛ و مردگهان  میس را بهبود ینا  مادرزاد و پیشود؛ و به این خدا ناب ا  می خدا پرنده
 . گردانم را زنده می

کامل در مرتبهه کهه شایسهتگی دریافهت مسهتقیم فیوضهات هسهتی را ازانسان  خهدا  ای قهرار دارد 
کسههو فههیض مههی گرفتههه و  کننههد. در داشههته و سههایر موجههودات بههه این اهلل تحههت والیههت آنههها قههرار 

که آن حررت فرموده ؟جع؟توقیو شریف امام عصر نها و الخلهآ بعهد   وین صهناو نحه»اند:  آمده  رب 
نظهام هسهتی،  ؟جع؟عصهر ( طبآ توقیو شریف حررت ولی228، 3ج ق:4444قمی، ) «عنایصنا

فیض الهی هستند و طبآ بیهان حرهرت  ۀاست و آنان واسط ؟مهع؟دست ائمه اطهار ۀیافت پرورش
وه »: ؟ع؟علههی هها َصههَنائ  ن َ وه َلَنهها  َفإ  ههده َصههَنائ  ههاسه َبع  َنهها َو الن َ ائمههه ( مههردم بههرای 53نامههه البالغههه: )نهههج 1«َرب  

                                                        
گوشهاب مکتوب معاویه لعنة اهلل علیه، نامهدر جو ؟ع؟حررت علی. 1 از فرایل خهود اشهاره فرمهوده و ای  ای نوشته و به 

انهد. ایهن عبهارت بها مختصهر تفهاوتی در توقیهو  ساس این جمله را به عنوان علت دارا بهودن ایهن فرهائل مرقهوم فرمهوده
کهه  ؟ع؟ر جانشهینی امهام عسهکریبه شیخ مفید نیز در مورد شک و تردید برخهی از شهیعیان بهر سه ؟جع؟امام عصر آمهده 

نا و الخلآ بعد صنا  ویو نحن صنا»اند: آن حررت فرموده  (.228، 3، جنة البحاریقمی، عباس، سف)«عنایرب 
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-انههههد و آنههههان غایههههت و هههههدف تفرههههالت خههههدای تعههههالی شههههمرده مههههی؟مهع؟، پروریههههده شههههدهاطههههار

 (.587، 4: ج4836شوند)جوادی آملی، 
گفته که مراد از صهنیو، مخلهوق نیسهت، بلکهه تربیهت و برخی از علماء در تفسیر این روایت  اند 
کسههی اسهه کههرده و علههم آموختههه و بههه او احسههان عنایههت خههاص اسههت. صههنیو تههو  کههه او را تربیههت  ت 

کههه  برخههی نیههز از اضههافه (.525، 5ج :ق4835مازنههدرانی، )کههردی صههنیو بههه رب احسههان ویههژه را 
گردانیدن است؛ برگزیده  ق:4477ی، یهاشمی خهو) اندمترمن معنای اصطفاء و اختیار و خالص 

گسهترء الهنعم و ولهی نعمهتبه هر ترتیو، این یوات نورانی، اولیا (.442، 44ج کهه   ۀههایی هسهتند 
گرفته و همگان از فیوضاتخوان نعمت -شان بههره های مادی و معنوی آنان نظام هستی را فرا 

 شوند. مند می

 فیض به استناد آیات شفاعت ۀاثبات واسط
کهریم بهه و  شهفو بهه معنهای مقارنهه ۀداللهت دارد. شهفاعت از مهاد مسهئلۀ شهفاعت آیاتی از قرآن 

( و ضهههمیمه شهههدن چیهههزی بهههه هماننهههد خهههود 574، 8ج ق:4474بن فهههارس، ایوسهههتگی دو چیهههز)پ
کهه منرهم  بهه سهببی نهاقص یشف(. 422ق: 4445)راغو اصفهانی، است کسهی  و عبهارت اسهت از 

کند و شهفاعت عبهارت اسهت از تتمهیت ناقص را تکمیشود، و سبب رش؛ یثأم سهبو نهاقص در تهیل 
ل یهر تکمیثأگر را در تهیکهدیت یگرنهد، چهون سهببیکدیو ی، شفا عالمی  از اسباب و شراییعنی هر 

(. شههفاعت بهههه دو قسههم شهههفاعت تکههوینی و تشهههریعی 542، 46ج ق:4847طباطبایی، کننهههد) مههی
 شود.تقسیم می

 شفاعت تکوینی
که علل و اسبابی میهان خهدا و مسهببات واسهطه شهده و امهور  شفاعت در تکوین جز این نیست 

خههدای متعههال مسههبو االسههباب اسههت و هههر کنههد. ای آنههها را تنظههیم مههیآنههها را تههدبیر و وجههود و بقهه
شهود. او مالهک علهی االطهالق تأثیری نخست از ناحیه اوست و سببیت هر چیزی منتهی به او مهی

کههه واسههط ،علههل و اسههباب ۀخلههآ و ایجههاد اسههت و همهه  ۀوسههیلۀ میههان او و غیههر او و امههوری هسههتند 
(. تمام موجودات عالم هستی به محهض 467، 4ق: ج4847)طباطبایی، انتشار رحمت او هستند

کمههاالت را دریافههت مههی کننههد؛ امهها ایههن موجههودات در قبههول تعلههآ ارادۀ الهههی، فههیض وجههود و سههایر 
فیض خداوند با هم تفاوت دارند، برخهی ماننهد اروات انبیهاء و اولیهاء بهدون واسهطه و برخهی ماننهد 

کههه در پههس حجههو ظلمههانی هسههتند، دیر -تههر و بهها وسههایا فههیض را دریافههت مههیموجههودات مههادی 
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ی و معلولی، هر موجود امکهانی چهه در 427، 45ش: ج4834)جوادی آملی، کنند ( پس در نظام عل 
که با وسایا به آنان می مرحلۀ حدو  و چه بقاء،    رسد.محتاج فیض الهی و دوام آن است 

 داند:میوالیت و شفاعت از شئون تدبیر هستند و قرآن هر دو را منحصر در خدا 
یِلْ َْو وِنِهِْم   ْدا ِْم   م  َْشفْمَُْوكا ْل ْ(؛2)ساخه:ْعیَو

 ست.یگر  نر از او سرپرست و شفاعتیبرا  شما غ

کهه قهوام  کهه مالهک تهدبیر امهر چیهزی باشهد. امهور مها و تمهام شهئونی  کسهی اسهت  ولی  به معنای 
نهوعی شهفاعت،  .حیات ما به آنهاست؛ قائم به هستی و تحت تدبیر نظام حاکم بهر هسهتی اسهت

کهرمیتصرف است از شف کهه مهورد شهفاعت اسهت. پیهامبر ا کسهی  بها  ؟مهع؟و ائمهه اطههار ؟ص؟و در امر 
که مورد شفاعت قرار می ۀمقام والیت در هم کمهاالت وجهودی را موجودات  کهرده و  گیرند؛ تصهرف 
 :کنند. این تصرف و شفاعت بدون این خدا امکان نداردبه آنان اعطا می

َْذ ْ  ذَم  
ِنهیْیو َ ِْبِإذ  ِْإل َ َخها ِْعن  َفعا ْ؛(411ْ)بقره:ش 

که جز بهیک کند.یاین او در پ ست آن کس   شگاهش شفاعت 

کهه در پهس پهرد را به خورشهید عهال؟جع؟ روایات مأثور، امام زمان غیبهت قهرار  ۀمتهاب هسهتی 
کههرده ،دارد کههه نتابیههدن خورشههید از پشههت ابههر، باعههث بههرودت و  انههد. همههانتشههبیه  ظلمههت طههوری 

نیز در عالم هستی،  ؟جع؟شود، جایگاه امام زمان کامل هستی و از بین رفتن حیات در زمین می
کیفیههت انتفههاع مههردم از امههام غایههت ؟ع؟ چنههین جایگههاه مهههم و حیههاتی اسههت. امههام صههادق دربههاره 

 فرمودند:
وَنْیَكَمُْ َتِفعا ِسْْْن  م  ِْْْبُوش َ َحُبا ْ(؛9ْ،447ج:9611ْ) ب ْبُبویه،ِْإَذ َْسَتَرَهُْ وس َ

که از خورشید پشت ابر بهره همان  شوند. مند میگونه 

ای وجود شهریف خهود را در دوران غیبهت بهه خورشهید پشهت حررت حجت؟جع؟ نیز در نامه
کرده  اند:ابر تشبیه 

ْ ااااها ااااَُْوج  م َ
َ
ْأ ِلَفاااااُِعَْْْو ْیَغِْْ ْْىِبْْْ ِلن  َِ ِسِْإَذ َْغَْْباااا اااام  ِلَفاااااُِعِْبُوش َ َْیَفَكُلن  اااااَُْعااااِ ْ ْل  َ َْبْت  َصاااااُِر ب 

َحُب)مهُن ْ.(4ْ،221جْ: وس َ
کهه نهور وجهود، ههدایت فهردی و جمعهی و سهامان ۀدهنهداین تشهبیهات نشهان دههی  ایهن اسهت 

ک شیعیان، ۀجامع ؟جع؟ و بهه مال رساندن آنان، به یمن وجود خورشید عالم تاب امهام عصهربه 
که در غیبت باشند. ،است وساطت ایشان  هرچند 
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 شفاعت تشریعی
ک همان ه حیات تکوینی انسان چه در اصل ایجاد و چه در ادامه حیات وابسته به فیض گونه 

کهه بها واسهطه رسهد؛ بهه همهان صهورت حیهات روحهی و معنهوی او نیهز بهه او مهی خدای تعالی اسهت 
وابسههته بههه فههیض تشههریعی اوسههت. خههدای متعههال تفرههاًل خههود را در عههین علههو  مقههامش بههه انسههان 

کرده: َلَ   نزدیک 
َ
یا َسأ باد َو ا  ن    یَعن    یع  ( و بهرای او تشهریو دیهن نمهوده و 436)بقره: ویَقر یَفإ 

هههَن الهههد   احکهههام آن را وضهههو فرمهههوده اسهههت:  هههم  م  َی َلکه هههذیَشهههَر وحهههًا َو ال َ هههه  نه هههی ب  َح  ین  مههها َوص َ و 
َ
نههها یأ

لَ  ن ( رسوالنی را برای ههدایت خلهآ فرسهتاده تها بها انهذار و تبشهیر، حجهت را بهر آنها48 )شوری: یا 
کرده ر: تمام  َبش   اًل مه سه ریره ذ  ن  َئال َ یَن َو مه هلیَن ل  سه هَد الر ه ة  َبع  ج َ اس  َعَلی اهلل  حه لن َ وَن ل  ( و 462)نسهاء: که

کنند. کمال راهبری   در مسیر 
کریم،  کومت و قراوت را از شئون رسالت دانسته و قیام به تشریو و دعوت به دین و ح قرآن 
 :فرمایدمی

یِبْ ْْ ون َ
َ
یلأ ِمنْْو  ؤ  ا ِسِهمَیِْبُْل  فا ن 

َ
ْأ ْ(؛3) حز ب:ِْْم  

 تر[ است.  یامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر ]و نزدیپ

کهههه آن حرهههرت ؤبهههر م ؟ص؟مهههراد از اولهههی بهههودن رسهههول خهههدا منهههان از خهههود آنهههان، ایهههن اسهههت 
کهههه در ایهههن جملهههه وجهههود دارد، اولهههی بهههوؤاختیههاردارتر از م دن منهههان بهههه خودشهههان اسهههت. اطالقهههی 

طباطبههایی، )گیههرداز جملههه تشههریو را در بههر مههی ،بههر مومنههان در تمههام امههور دنیهها و دیههن ؟ص؟پیههامبر
 و نیز در آیه: .(526، 46ق: ج4847

ْ ن 
َ
ْأ ااار   م 

َ
ْأ ها ااا وا َْرسا َْو ُا ِْإذ َْقَساااْ  ِمَناااة  ؤ  ْما ْل َْو ِم   اااؤ  كاااَُنِْْلا ْماااُْ ْیَو ِ ْ ْل  اااما اااوَنَْلا ْیاااكا ِْمااا   َرةا

ْ ِرِهم  م 
َ
ْ؛(63ْ) حز ب:أ

کهه خهدا و  روا نبهود آن ز نباشهد و عقهالً یجها و مرد مؤمن و زن مهؤمنی را نسهزد و شهرعاً یو ه گهاه 
کارشان باشدیند برا  آنها اختیرسولش فرمانی را ]درباره آنها[ صادر نما  .ار  در 

گذراندن قانون است؛ نه قراء تکویمراد از قراء، قراء تشر نی، و مهراد از قرها  خهدا و یعی و 
که در هررسول،  که مربوط به اعمال بنهدگان اسهت مقهرر داشهته و  مسئله حکم شرعی او است  ا  

بههه  .(854، 46ق: ج4847ی، یطباطباد)یههنما له در شههؤونات آنههان دخههل و تصههرف مههییبههدان وسهه
که در آی ههه : ۀجهت همین ظهور والیت در پیامبر است  م  َعن  که وهه َو مها َنهها هذه هوله َفخه سه مه الر َ که َو ما آتا

وا َتهه ( بههه طههور مطلههآ بههه مرجعیههت دینههی پیههامبر و تبعیههت از اوامههر و نههواهی ایشههان 2)حشههر: َفههان 
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کرده و اطاعت از پیامبر را امری ضروری بیان می  کند:تصریح 
ْی
َ
ذَیُْْأ

طیُْ و َ
َ
طیَ ْآَمنا  ْأ

َ
ْأ َْو َُ یِلْیعا  ْ  و

ا
ْأ وَلَْو سا مْعا  ْ ور َ كا ِرِْمن  َم  ْ؛(11)نسُء:ْ ْل 

کسا که اا   کنیا مان آوردهینی  کهه  _د و از فرسهتاده او و صهاحبان امرتهان یهد، خهدا را اطاعهت 
 د.ییاطاعت نما _ امبرندینان معصوم پیجانش

کهه اطاعهت از آنهان، هماننهد در مورد اولی االمر، چنین استفاده مهی «اطیعوا»از عدم تکرار  شهود 
 آنان حجت است.  ۀواجو و سیر ؟ص؟اطاعت از رسول خدا

 فرمودند: ؟ع؟امام محمدباقریکر شده است. احادیث زیادی مصادیآ اولی االمر در 
ْیإِْ َمااَرَْجِ

َ
ْأ ااة  ِمنِْیااَُنااَُْعاایَنَْلُص َ ااؤ  ا ِقْیااِْإیَلَْیَْعْ ْل  ِمْ و  ،9ْجْق:9291زى،ْیحوَُمااِةِْبَطَُعِلَنااُ)ی  

ْ؛(217
عههت مهها منههان را تهها روز قیامههت بههه اطاؤم ۀدر ایههن آیههه فقهها مقصههود مهها هسههتیم و خداونههد همهه

 فرمان داده است.

فهیض پروردگهار در تشهریو بهوده  ۀاالمر از شفاعت تشریعی برخوردارند و واسط و اولی ؟ص؟پیامبر
لَ و تصرف والیی دارند. این تصرف به صورت تبیین آیات قرآن:  نا ا 

َزل  ن 
َ
َبهیَو أ ته َر ل  ک  هاس  یَ  الهذ   لن َ َن ل 

لَ  َل ا  ز   م  یما نه کهردن مه44 )نحهل:ه  وارد اختالفهی در حقهایآ دیهن بهرای دسهت برداشهتن از ( روشهن 
نهها َعلَ هههای باطههل نسهبت بههه حقههایآ: نظریهات و سههلیقه َزل  ن 

َ
َبههیهَو مهها أ ته  ل 

ال َ تههاَب ا  ک  ههذ  یَ  ال 
ههمه ال َ  یَن َلهه

وا ف َتَلفه هذ( و ههدایت و تعلهیم و تربیهت و تزکیهه افهراد اسهت: 64 )نحهل:ه  یهاخ  هَو ال َ ه یو هه  یَبَعهَث ف 
م   
ه م  یهههیاْل  هه هههن  هههواًل م  هههوا َعَلهههیَن َرسه له م  آیت  هههه  َو یه  م  َو یَزک   یهههات  َمهههةیه  ک  ح  تهههاَب َو ال  ک  هههمه ال  هه مه ( 5 )جمعهههه:َعل  

شهود و والیت تام پروردگار در امور تکوین و تشریو از طریهآ ایهن یوات نهورانی اعمهال مهی بنابراین
 فیض پروردگار هستند. ۀواسط

 در اندیشه مهدویت فیض بودن امام ۀکارکرد واسط
که ایهن ، به این مطلو پرداخته میپس از تبیین وساطت فیض امام در تکوین و تشریو شود 

کارکردی در عالم هستی دارد؟  باور چه 
کارکرد واسطۀ فیض بودن امام در عالم هستی را در مواردی از جمله؛ ایمنهی اههل زمهین، دفهو 

کماالت از طریآ امام، ص کرد.شر دشمنان، جاری شدن   یانت از دین، احصا 
 امنیت اهل زمین

دارای والیت مطلقه و نایل به منصهو خالفهت الهیهه و متصهرف در مها سهوی اهلل بهه  امام زمان
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شهان وابسهته بهه وجهود  این الهی است، لذا تمام ماسوی اهلل، هم وجود و هم لوازم و آثار وجودی
قهههدر امهههور بهههر ائمهههه فهههرود آمهههده و از اراده ربهههوبی پروردگهههار در انهههدازه و  شهههریف آن حرهههرت اسهههت.

 شود: می آنان صادرهای  خانه
ْ ِْ ب ِ ْ واار َ ِْإَواایَمَقااُِدِْْإَر َدةا ااِبطا ااوِرِهْهَت  ما

ا
ْبْایِرْأ ِْماا   را ااخا َْتص  َْو م  م)یكا ،12ْق:ْج9246جمهیساا،ْ ِتكا

916).ْ
ی مرکهزی عهالم و عامهل بقهای آن و موجهو امهان ، بهه ماننهد هسهتهامام زمان در نظهام هسهتی

 زمین است:اهل 
ااَمُِءْ ْ وس َ ٌِ اا ه 

َمااٌُنِْْلَ
َ
اا َمْأ اا ْ ون ا ن َ

َ
َكَمااُْأ ِضْ َر  ْ ْل  ٌِ اا ه 

َمااٌُنِْْلَ
َ
ْأ اا ا ،9ْجْش:9611 باا ْبُبویااه،ْ)حَن 
ْ؛(447

که ستارگان امان اهل آسمان هستند. ما امان برای اهل زمین هستیم، همان  طوری 

، خلیهل بهن احمهد، راهیهدیف)اعطهای امنیهت ،امهن بهه معنهای ضهد خهوف و امهانۀ امان از ماد
( و آرامهههش نفهههس و از بهههین 488، 4ج ق:4474ابهههن فهههارس، ) آرامهههش قلبهههی (،833، 3ج ق:4474

که بر انسان در امنیت حاصل مهی کهه رفتن ترس و امان، اسم برای حالتی است  شهود و یها چیهزی 
 (.47 ق:4445راغو اصفهانی، )شودباعث امنیت می

که یک نوع هماهنگی تکوینی بهین امهام  ن استن ایبیت برای اهل زمی وجه امان بودن اهل
کهه  شهود. امهام واسهطۀ باعهث ایجهاد آرامهش و امنیهت در اههل زمهین مهیو عالم خلقهت وجهود دارد 

َق یَو ب  »فههیض خداونههد در روزی رسههاندن بههه بنههدگان و اسههتواری زمههین و آسههمان:  ز  ههه  ره ن  ههَوَر   م  َو   ال 
َم  ضه َو الس َ ر 

َ ه  َثَبَتت  اْل  ود  جه وه گیاههان اسهت: 458ق: 4458)مجلسی، «اءه ب  ( و بارش باران و رویهش 
ههته »...  ب  ن  ههم  ته

که ضه   َو ب  ر 
َ ههَماءه   اْل  له الس َ ههز  ن  ههم  ته

که َماَرَههها َو ب  ث 
َ
[ أ ههَجاره ش 

َ ضه ]اْل  ر 
َ ههر  ه اْل  خ  ههم  ته که ههَجاَرَها َو ب  ش 

َ
أ

َقَههها ز  َرَههها َو ر  کههم»در  «بههاء» .(428، 43ق: ج4478مجلسههی، )«َقط  بههای سههببیت اسههت و بیههانگر  «ب 
کهه خداونهد بهه اههل  نقش سببی و فاعلی امام در نظهام خلقهت اسهت. بهه برکهت وجهود امهام اسهت 

گهر یهک لحظهه زمهین از حجهت  کنهد ومعصیت مهلت داده و در عهذاب و عقهاب آنهها تعجیهل نمهی ا
 اید:ترین عذاب، عقاب نمبرده و آنها را به شدیدالهی خالی باشد، زمین اهلش را فرو 

َْبِقْ ْیااَواا   ضا َر  ااَُْوَسااَُلِ ْیِ ْ ْل  ِْمن َ ِْبااَ ِْإَمااُم 
َْو ِحااخ    ُ ماا   ْْْ ضا َر  ْْْ ْل  ُا  ْ ما َِبا َْوَعااذ َ ِهَاااُ،َْو ه 

َ
ِْْْبأ ِ َشااخ 

َ
ِبأ

ْ.(263ق:9296ْ)طبریْآمل،َْعَذ ِبِهْ
قهرب وجهودی  ۀبلکه به دلیل مقهام و مرتبه ،البته چنین جایگاهی اعتباری و قراردادی نیست
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 مقام والیت و شفاعت آنان در عالم تکوین و تشریو است. امام و
 دفع شر دشمنان و دفاع از مظلومان

هههه و مظههههر اسهههمان حسهههنای خداونهههد از جملهههه؛ رحیمیهههت  ؟جع؟امهههام عصهههر دارای والیهههت تام 
گرفتهاری هها از سهر راه شهیعیان و خداست. مقترای رحمت خاص آن حرهرت، برداشهتن موانهو و 

گذشهت بهیش از چههارده قهرن از محبان و مقابله با دشم گر بعد از  نان، مخالفان و ظالمان است. ا
کینه هه و بنهی توزی مانند خلفای بنیظهور اسالم و با وجود دشمنان قدرتمند و  عبهاس و دیگهر  امی 

کهه بهر آنهان  خلفای جور در طول تاریخ، شاهد بقای اسالم والیی و پیروان آن بها وجهود ترهییقاتی 
کهه حجهت خهدا همهواره بهر حفهو دیهن و دفهو بهال از شد؛ هروا داشته می ستیم؛ حاکی از ایهن اسهت 

کهه در اختیهار دارد؛ از شهیعه مسلمانان تالش دارد و از طرق مختلف و قدرت های مادی و معنهوی 
 کند:دفاع می

اااَُْغْ ِمِهااایاااِإن َ ا  ْما َْنُِساااَْْیْرا َْل َْو م  َر َعاااُِتكا اااَ َْوَناااَیِْْلا ِِ َْذ َْل َْوااا   َْو م  ِركا اااِذك  ِِ ْْ َْو َو ءا ْ واااَل َ  اااما َلِْبكا هَّلَل
... َخ ءا َع  ْ ْل  ما َطَهَمكا ْ؛(4ْ،217جْش:9639)طبرَ،ْ ص 

گهر ایکنه اد شهما را فرامههوش نمهییهم و یگهذار و همانها مها شهما را وا نمههی کههه یههم، و ا ن نبهود البتهه 
 . کردند... تان می کن شهیگرفت و دشمنان، ر ها شما را فرامی گرفتار 

کههه بههه این اهلل تیههزی و برنههدگی سههالت ایههن مقههام الهههی ۀبههه واسههط کیههد و اسههت  هههای دشههمن و 
کارسههاز نبههوده اسههت؛ زیههرا هههر  ۀنقشهه کههه از نمههاد قههدرت و  آنچهههآنههان در برابههر حههآ، در طههول تههاریخ 

گهر  سیطره در دشمنان اسالم وجود دارد، به برکت این تکوینی آنهان و وسهاطت در فهیض اسهت و ا
تکلیههف  ۀالبتههه دنیهها نشههئ. (554، 5ج: 4836ادی آملههی، جوشههود)امههام بخواهههد از آنههها سههلو مههی

گههر خداونههد مههیاسههت و بههر مههدار علههم عههادی و تکلیههف معمههول اداره مههی خواسههت خههود از شههود. ا
کرده تا برخی از مردم را با برخی دیگر بیازماید ،گرفتدشمنانش انتقام می  :لکن اراده 
ْ َْو   ْوِكْیَو َْو م  ا َتَصَرِْمْن  َْلن  ُا  ْ ِِْشُءا ْ ضی   ِْبَبع  م  َضكا َ  َْبع  ها ْ؛(2ْ)ُممخ:ْب 

گر خدا می کار داد[ تا برخی از شما را به ید، ولی ]فرمان پیکش شان انتقام مییخواست، از ا و ا
 د.یازمایگر[ بیله برخی ]دیوس

بنابراین دفو شر دشمنان در زمان غیبهت بهه رهبهری حجهت خهدا و بها حمایهت مؤمنهان انجهام 
 ۀکامل دشمنان دین و استیفای حقوق مظلومان با برقراری حکومهت عادالنهگیرد. اضمحالل می

گرفت.  آن حررت انجام خواهد 
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وی

کماالت از طریق امام  جاری شدن 

کامهل و  کمال انسان اسهت. امهام، انسهان  هدف از خلقت انسان و جهان، تحقآ بخشیدن به 
کمهال که در نیل بهه  گامی  کمال مطلآ احدیت است؛ از این رو هر  علمهی، عملهی و ههدایتی  مظهر 

شههود. وجههود امههام عصههر؟جع؟ شههود، بههه وسههاطت امههام حاصههل مههیدر فههرد و جامعههه برداشههته مههی
کمههال اسههت. رحمههت خههدا در هههدایت خلههآ از طریههآ آن امههام  نمایههانگر سههیر تحههولی بشههر بههه سههوی 

مهردم را طهوری عصهر؟جع؟ در عصهر غیبهت، بها والیهت بهاطنی خهود  ولهی حرهرتشهود. افاضه مهی
که آن می هدایت  :سازد_ اخراج از ظلمات به سوی نور _ رهنمون میرا به هدف اصلی ها کند 

یِلْ َْو ُا ذْ 
وریْ َ ْآَمنا  ْی و َ مُِتِْإیَلْ ون ا ها ِْمَ ْ وظ ا م  اا ْ(؛417)بقره:ِرجا

که ا کسانی است  ی بهه در یهها بهه سهو  روشهنا یکی. آنان را از تاراند مان آوردهیخداوند سرور 
 برد. می

کریم در که از اوصاف امام است، ۀبار قرآن   فرماید: می هدایت باطنی 
ْ ة  ِئ َ
َ
ْأ م  نُها ِرنُی َْوَجَعه  م 

َ
وَنِْبأ ْ؛(76ْ) نبیُء:خا

که به امر ما هدایانی قرار دادیشوایو آنان را پ  کنند. ت مییم 

کنههد، فقهها بههه آن چیههز کههه وقتههی چیههزی را اراده   گویههد: بههاش، پههس او هسههت مههی همههان امههری 
 شود: می

ر َدَْشْْ
َ
ِْإذ ْأ ها را م 

َ
ُْأ ْیِإمن َ ن 

َ
ْأ  ُ ْفَْیئ كا   ْ وَلَْوها ونیقا ْ(.24)یس:ْكا
که در پرتو آن حهآ را مهیهدایت به امر در واقو احیای انسا -ن به حیاتی جدید و نورانی است 

 :یابد
كَُنْمَْ ْ َْم   َْو

َ
ْیأ ح 

َ
َْفأ  ُ ْییل اور   ْنا ناَُْواها َْجَعه  َْو اِْباِهِْ ْْْشایْ ناُها ِْ ْ ون َ اها َْمَثها َكَما   ماُِتُِْْ ْ ها  وظ ا

ُیوَْ ِْمْن  ْ؛(944) نعُم:َسِِْبُِ   
که مرده ]دلیآ کسی  گردان [ بود و زنده ا  م تا در پرتو آن، ید آوردیم و برا  او نور  پدیدیاش 

گهههویهههدر م کهههه  کسهههی اسهههت  گرفتهههار در تهههاریان مهههردم راه بهههرود، چهههون  هاسهههت و از آن  یکیی 
 ست؟یآمدنی ن رونیب

 :گیرد در قلو او ثابت شده و مورد تأیید پروردگار قرار می مانایو 
َكَتَ ْ  ووِئَ ْ

ا
ْْْأ ْ ْل  ما ِِبِ و

ها ْمیقا
َ
ْأ هیَُنَْو ِْمن  و   ِْبجُرا م 

ْ؛(44ْ)جمُدوه:َخها
که ]خدا[ ایدر دل ا کرده استییمان را نوشته و آنها را با روحی از جانو خود تأینهاست   . د 
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کامل حاصل میی اجابت دعودر سایهآثار این   شود:ت انسان 
ْی
َ
ذَیُْْأ

َتایُْ و َ ِْْلُْیَ ْآَمنا  ْ س  م  كا وِلِْإذ َْدعُ سا هر َ ِِ ْ َْو َِ ُِ میییْ با  ْ ْ(؛42) نفُل:ْكا
که ا کسانی  کهه بهه شهما یامبر، شما را به چید، چون خدا و پیا مان آوردهیا   ز  فرا خواندند 

کن ات مییح  د.یبخشد، آنان را اجابت 

که از طریآ هدایت  ،وینیهدایت تک حسهنه و راه نشهان ی نصهیحت، موعظههظاهری نیست 
گیرد و الزمه کهه بهه امهر تکهوینی خهدا و بها  ی آن ظهور امام باشهد؛ دادن انجام  بلکهه ههدایتی اسهت 

گیهرد؛ یعنهی امهام صهورت مهیها  و زمین و باطن دل انسهانها  کامل امام به ملکوت آسمان ۀسیطر
گرفتهه و آ رو ایهن ههدایت، بها غیبهت امهام منافهات از ایهنرسهاند. را بهه مقصهد مهیهها ندست خلآ را 

و یهها بههه مراتههو شههوند نههدارد و بهها تصههرف امههام در بههاطن افههراد تحههول ایجههاد شههده بههه حههآ نائههل مههی
 . کنندباالتری از ایمان ت بیت پیدا می

 صیانت از دین
ت و عامهل صهیانت دیهن از امام به جهت برخورداری از علم الهی و مقام عصمت، حافو شریع

گههاهی بهها اعمههال مسههتقیم والیههت امههام انجههام  .(424: 4474 )حلی،تحریههف اسههت ایههن مسههئولیت 
 فرماید:گیرد. حررت علی؟ع؟ میمی

ْ ٌَ ا طا َْتب  اَئ  َ ِِ ْ اور  ما َْمغ  َْلاُِئف  و 
َ
ْأ  م 
ها َْمع  َُْظُِهر  ِْإم َ َِ ُِ ْ ة  ا َ ْحا ِْم   ضا َر  ها ْ ْل  َّْت  َْل م َ اا َْْْبَلْ وه َ َااجا ْْحا

ْ ُِ ْبَْْْ  ْیَو ها ْ؛(41ق:9617ْعمُن،ْ)نَْنُتا
ت و دل امین، از قیگاه صفحه رو  زم ویآر  ه ماند؛ خواه ظاهر و  ل خالی نمییکننده با حج 

 و اسناد روشن الهی ضایو نشود. دالیلا مخفی و پنهان، تا یآشکار باشد، 

-عههام آن حرههرت صههورت مههیگههاهی بهها اعمههال غیرمسههتقیم والیههت بههه وسههیلۀ نائبههان خههاص و 

پذیرد. صدور توقیعات از ناحیه امام عصر؟جع؟ و ارشاد به رجوع بهه علمهای حهائز شهرایا از ایهن 
 قبیل است:

ْ َ  ِدثا َ ُْ حل  م َ
َ
ْأ ِجعا  ْفَِْْْو َْفاُر  َ  ِقَعةا َو ِةَْحاِخَْیا و  ْیُِْإیَلْرا َِ ا

ا َ ْحا م  ا ْیَعَهاِْثَنَُْفاِإَن َ ُِ  ْ اةا ا َ َناُْحا
َ
ْأ َْو م  كا

ْ؛(4ْ،222:ْج9611) ب ْبُبویه،ْمِیَْعهَْ
که حامهل علهم ائمهه و  ،راویان حدیث، شایستگی حجیت بر مردم را ندارند ۀاما هم بلکه آنان 

 از این مقام برخودارند: ،حافو آن هستند
ِساِهْ َنف  ِِ ْ  ُ َقَاُِءَْصُِئن فا َكَُنِْمَ ْ و  ْ َُْم   م َ

َ
ِخَْْْفأ ِِ ْ  ُ ْیَحُِفظا َْعاَلَْهاَ  ها  ُ فا ِِ ُ َ ِطِْناِهْیفا ْیما َلها اِرَْما   ِْْلَم   ُ عا
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ْ ن 
َ
ْأ ِ َعَ  م 

وهیَفِهه  خا ْ؛(4ْ،212:ْج9639)طبرَ،َْْقه ِ
که نگهدار نفس خود و حافو د ا هرکدام از فقها  نش باشد و با هواها  نفسانی مخالفهت یام 

کنند.ید از او تقلیو اوامر الهی باشد، عوام بایکرده، مط  د 

ی فقهههی، احکهام دیهن را اسههتنباط و در ابو اربعههدر عصهر غیبهت، ایهن فقهههاء بها تمسهک بههه منه
گر آنان اختیار مردم قرار می کردنهد؛ بهر مبنهای شهیخ طوسهی و مسئله بردهند و ا ای به خطا اجماع 
هها»طبههآ قاعههدۀ لطههف  فه لطههف آخههر و عدمههه من  بههر ( 868ق: 4448طوسههی، «)وجههوده لطههف و تصههر 

که در آن امر دخا ؟جع؟امام زمان کرده و هدایاست  از ایهن رو امهام  بر عهده بگیرد. ت امت رالت 
 در هر عصری در صیانت دین از تغییر و تبدیل و تحریف نقش دارد.

 گیری نتیجه
وساطت فیض امام از جانو خدای تعالی در عالم هستی، در زمان ظههور و غیبهت از باورههای 

ز منبههو فههیض بههاور، وجههود امههام باعههث سهرازیری خیههر و برکههات اقطعهی شههیعه اسههت. براسههاس ایهن 
توانهد از وجهود ای نمهی شود و چون فیض الهی دائمی است؛ زمین لحظهالهی به عالم هستی می

کارکرد وساطت فهیض امهام  امام خالی باشد. اما برخی با درک ناصحیح از جایگاه امام در هستی، 
کههارکردرا محههدود بههه زمههان ظهههور و حرههور امههام در بههین مههردم مههی ی را داننههد و بههرای امههام غایههو 

متصههور نیسههتند. از ایههن رو پههرداختن بههه ایههن مسههئله ضههروری بههوده و بههه جهههت تقویههت ایمههان بههه 
 جایگاه امام در عالم هستی، اهمیت دارد.

کهه امهام این جستار پس از اثبهات مقهام وسهاطت فهیض بها ادلهۀ عقلهی و نقلهی، نشهان مهی دههد 
ر عالم تکهوین و تشهریو اسهت و همانند خورشید پشت ابر، منشأ برکات و خیرات و واسطۀ فیض د

تحقآ این وساطت منوط به ظهور امام نیست؛ بلکه نقش فاعلی امام در عالم هسهتی، از قبیهل؛ 
کمههاالت، صههیانت دیههن از  ثبههات عههالم و اسههتمرار حیههات در آن، ایمنههی اهههل زمههین، جههاری شههدن 

کارکردههای وسهاطت فهیتحریف ض امهام غایهو ها، دفو شر دشمنان و دفاع از مظلومان، از جملۀ 
 است. 
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 صحیفه سجادیه
، تههران: دارالکتهو اْلسهالمیة، کمال الدین و تمام النعماةش(، 4824ابن بابویه، محمدبن علی) .4

 دوم.

کبهر غفهاری، قهم: دفتهر  ، محقآ: علیمن ال یل ره الققیهق(، 4448ابن بابویه، محمدبن علی) .5 ا
 می، دوم.انتشارات اسال

 ، قم: مکتو االعالم االسالمی، اول.معجم مقاییس اللغةق(، 4474ابن فارس، احمدبن فارس) .8
ساانت در  تافین اخااتالف ن رهاا  شاایعه و اهل لجات موجااه، مهاامش(، 4836اسهفندیار ، مصههطفی) .4

 ، تهران: نشر بصیرت، اول.مهدویت
مترجمان، قم: پژوهشگاه  ، جمعی ازشناسی تقکر ن فی در جامعهش(، 4845اسکیدمور، ویلیام) .2

 علوم و فرهنگ اسالمی وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی، دوم.
، تهههران: انتشههارات امیرکبیههر، ارهناا  دانشااراهی انرلیناای ا اارساایم(، 4447آریههاناور، عبههاس) .6

 هشتم.
، قم: نشر دفتهر تصنیف غفر اللکم و درر الکلمش(، 4866تمیمی آمد ، عبد الواحدبن محمد) .2

 المی، اول.تبلیغات اس
، مصهههحح: علهههی کشااااف اصاااطاللات القناااون و العلاااومم(، 4446تههههانوی، محمهههدعلی بهههن علهههی) .3

 دحروج، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون، اول.
 ، تهران: ناصر خسرو، چهارم.التعفیقاتق(، 4445جرجانی، میر سیدشریف) .4
 ، قم: مرکز نشر اسراء، پنجم.ادب انای مقفبانش(، 4836جوادی آملی، عبداهلل) .47
 ، قم: مرکز نشر اسراء.تقنیر تننیمش(، 4834جوادی آملی، عبداهلل) .44
  ، بیروت: دارالفکر، اول.تقنیر روح البیانتا(،  حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی)بی .45
، محقهآ: مشهتاق مظفهر، قهم: مختصار البصاائرق(، 4454حلی، حسن بن سهلیمان بهن محمهد) .48

 مؤسسه نشر اسالمی، اول.
 ، قم: اسماعیلیان، چهارم.تقنیر نور الثقلینق(، 4442حویز ، عبدعلی بن جمعه) .44
، تهههران: شناساای های تخصصاای موۀااوعی در لااوزه جامعه کلیاادواژهش(، 4844خطیبههی، اعظههم) .42

 شناسان، اول. جامعه
کبر) دهخدا، علی .46  ، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، اول.نامه لغتش(، 4828ا
 ، بیروت: دارالقلم، اول.ردات ألقاق القرآنمقق(، 4445راغو اصفهانی، حسین بن محمد) .42
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کتاب، اول.کارکرد دین در زندگی بشرش(، 4832نیا، محمد) سبحانی .43  ، قم: مؤسسه بوستان 
، ترجمههه: علههی قاااموس المصااطللات القلنااقیة عنااد صاادر المتااألهینق(، 4456سههجادی، جعفههر) .44

 حاج حسن، بیروت: معهد المعارف الحکمیة.
کتاب، پنجم.شیعه در اسالم(، ش4833طباطبایی، محمدحسین) .57  ، قم: مؤسسه بوستان 
، بیهههروت: مؤسسهههه االعلمهههی المیااانان اااای تقنااایر القااارآنق(، 4847طباطبهههایی، محمدحسهههین) .54

 للمطبوعات، دوم.
 ، مشهد: نشر المرتری، اول.[ ا لتجاج]علی أهل اللجاجش(، 4864طبرسی، احمدبن علی) .55
 ، قم: بعثت، اول. ةدالیل ا مامق(، 4448طبر  آملی، محمدبن جریر) .58
، محقههآ: حسههینی جاللههی، قههم: دفتههر تجفیااد االعتقااادق(، 4472طوسههی، خواجههه نصههیرالدین) .54

 تبلیغات اسالمی، اول.
 ، قم: نشر هجرت، دوم.کتاب العینق(، 4474فراهید ، خلیل بن احمد) .52
کارکردش(، 4834اهلل) فصههههیحی، امههههان .56 ، تهههههران: هااااای دیاااان در جامعااااه ساااانتی و ماااادرن تللیاااال 

 ده باقرالعلوم، اول.پژوهشک
کاشهههانی، محمدمحسهههن بهههن شهههاه مرترهههی) .52 ، قهههم: دفتهههر اصاااول المعاااارفش(، 4822فهههیض 

 تبلیغات اسالمی، سوم.
شاارح الکاااای ا ارصااول و الفوۀااة)للمولی صااال  ق(، 4835مازنههدرانی، محمدصههالح بههن احمههد) .53

 ، محقآ: ابوالحسن شعرانی، تهران: دارالمکتبة االسالمیة، اول.المازندرانی(
، مصهههحح: جمعهههی از محققهههان، بلااااراالنوارق(، 4478لسهههی، محمهههدباقر بهههن محمهههدتقی)مج .54

 بیروت: دار احیاء الترا  العربی، دوم.
، مصهحح: عالءالهدین زاد المعاد ا مقتاح الجناانق(، 4458مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی) .87

 اعلمی،  بیروت: مؤسسة االعلمی للمطبوعات، اول.
 ، تهران: شرکت پژوهش یار، اول.شناسی جامعه مقدماتش(، 4868محسنی، منوچهر) .84
 ، تهران: مکتبة الصدوق، اول.الغیبةق(، 4842نعمانی، محمدبن ابراهیم) .85
، ترجمهه: منهاج البراعة اای شارح نها  البالغاة)خوئی(ق(، 4477اهلل) هاشمی خویی، میرزا حبیو .88

کمههره : مکتبههة ای، مصههحح: ابههراهیم میههانجی،  تهههران حسههن حسههن زاده آملههی و محمههدباقر 
 االسالمیة، چهارم.

 




