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1   

   چكيده

ضرورت وجود امام و حجت آسماني در هر زمان، از ديرباز در بيان پيشوايان و انديشـمندان  
 4غيبت و عدم حضور ظاهري امام مهدي. ديني مطرح بوده و بر آن داليلي اقامه شده است

مام معصوم بر كره زمين و آثار مترّتب بر و سؤاالت مربوط گوياي آن است كه وجوب وجود ا
: رو هسـتيم  از اين رو، ما همچنان با اين پرسش روبه. تري نياز دارد وجودشان به تحليل بيش

وجوب وجود امام معصوم و حجت خدا با بـدن عنصـري و خـاكي بـر روي زمـين حتـي در       
رسـد  ست؟ به نظر ميصورت غيبت ايشان چگونه قابل تبيين بوده و چه آثاري بر آن مترتّب ا

ترين داليل ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان باشد، تا در پرتو دليل واسطه فيض از مهم
در اين نوشتار . حتي در حالت نهان زيستي ضروري باشد 4اين حقيقت، وجود امام مهدي

اي جايگاه و نقش فاعلي امام در پيدايش موجودات، به جايگاه امـام در دوام و بقـ  با تحليل 
عنوان تحقق بخش هدف خلقت، امام هدف غايي  ابرا امام اثر وجودي موجودات پرداخته و 

ايـن مقالـه بـا روش    . كندبررسي ميخلقت، امام محور خلقت، و امان بودن امام براي مردم 
  .تحليلي و با تكيه بر آيات نوراني قرآن در صدد تبيين اين واقعيت است –توصيفي 

  .، غيبت، فايده امام، واسطه فيض4مهديامام  :گان كليديواژ

                                                 
 Mahdi252@chmail.ir  .عضو هيأت علمي مركز تخصصي مهدويت �
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  مقدمه

كه ذهن بسياري را به خود مشـغول كـرده و در صـدد    مهمي هاي يكي از سؤالترديد  بي
ب توان از بركات امام غاي چگونه مي باشند، اين است كه يافتن پاسخي قانع كننده براي آن مي

ر حيـات بشـري   بتواند  ته است ميبهره برد؟ آيا اصوالً امامي كه در پس پرده غيبت قرار گرف
  تأثيري داشته باشد؟

نياز مردم به امام و ضرورت وجود بي بديل او در جامعه انساني، مؤلفه امامت را در جايگاه 
وااليي در منظومه فكري و اعتقادي شيعه قرار داده است و علما و دانشمندان مكتب تشيع در 

  .اندهاي متعدد عقلي و نقلي اقامه كردهاستدالل تبيين اين نياز و آن جايگاه بلند، براهين و
نياز دائمي به دين آسماني تحريف ناشده و آگاهي از حقـايق آن، متناسـب بـا مقتضـيات     

، لزوم وجود امام معصوم را به عنـوان حـافظ ديـن و    )تا پايان عمر دنيا(زماني مخاطبين وحي 
و نيـز قاعـده   ) 256: 2، ج1412حمصـي رازي،  (مفسر وحي و مبين تفاصيل شريعت مطـرح  

لطف، ضرورت وجود حجت آسماني را براي سرپرستي جامعه انسـاني بـه عنـوان مقـرّب بـه      
در ). 47: 1، ج1410سـيد مرتضـي،   . (طاعت خدا و دور كننده از نافرماني او ثابت كرده اسـت 

اين بين، احتياج هميشگي مردم به يك مربي دلسوز و طبيـب نفـوس بـا توجـه بـه يكـي از       
، لزوم وجود امام را از منظري ديگر اثبات كرده )2: جمعه( �و يزَكّيهِم�وظايف اصلي همه انبيا 

  ).162: 1386عالمه طباطبايي، . (است
به عنوان غيبت آخرين وصي پيامبر و حجت آسماني خداوند در نگاه  4غيبت امام مهدي

سازگاري ه گونچ با غيبت او وجود امام معصومضرورت  كند كه ابتدايي اين سؤال را مطرح مي
امـام در هـر زمـان نـاقص نيسـت؟ آيـا        در اثبات ضرورت وجود يعهش هايدارد؟ آيا استدالل

توانند به اين نيـاز خـود    د، چگونه ميهستن به امام محتاجبه سعادت،  مردمي كه براي رسيدن
بين بـودن و  ورت كه در اين ص(اند؟ پاسخ گويند؟ آيا مردم در زمان غيبت به خود واگذار شده

توانند نيازهاي ديني و معرفتي خـود را   مردم از امام غايب چگونه مي )نبودن امام فرقي نيست
  بپرسند و يا به كمك او به تهذيب نفس بپردازند و در حل مشكالت به او اميد داشته باشند؟ 

-كيفيـت   جايگاه امام، تأثير او و به معرفت(با توجه به اين نياز  :پيشوايان بزرگ دين

عالم هستي پرداخته  هاي مختلف به تبيين جايگاه امام و حجت خدا دربا بيان) وري از اوبهره
علمـا و  . انـد   و امـام غايـب، ايـن سـؤال و نيـاز را پاسـخ داده       ون وجودي امـام ين شؤيو با تب
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طب در بردن از اين بيانات نوراني، به تناسب زمان و مخا انديشمندان مكتب تشيع نيز با بهره
  . اند بيين كارهاي امام را توضيح دادهعملكرد امام و ت ،مقام جواب اين پرسش

  آثار و بركات وجودي امام

كيفيت انتفاع  ل جابر بن عبداهللا انصاري در خصوصادر پاسخ سؤ 6پيامبر گرامي اسالم

  : مردم از امام در زمان غيبت فرمود
نَّهةِ اوثَني بِالنُّبعالَّذي بي وفاع اكَانت هتفي غَيب ونَ بِوِاليتهعنتَفي و ستَضيئُونَ بِنُورِهم ي

حابلَّلَها سن تَجا آري قسم بـه خـدايي كـه مـرا بـراي نبـوت       ؛ النّاس بِالشَّمسِ و

كنند به نور او و در دوران غيبتش به  برگزيد به درستي كه آنان طلب روشنايي مي

شانده باشد انتفاع مردم از خورشيد هر چند ابر آن را پوبرند مانند  واليت او نفع مي

  ). 253: 1، ج1395صدوق، (

   .نيز نقل شده است 7ن بيان از امام صادقنظير اي
فَقُلْت للصادقِ فَكَيف ينْتَفـع النَّـاس بِالْحجـةِ الْغَائـبِ الْمسـتُورِ قَـالَ كَمـا ينْتَفعـونَ         

؛ به امام صادق گفتم مـردم چگونـه از حجـت غائـب     رَها السحاببِالشَّمسِ إِذَا ستَ

شـوند   كه از خورشيد پشت ابر منتفـع مـي   همچنان: نهان منتفع مي شوند؟ فرمود

  ). 215: 51، ج1403؛ مجلسي، 186: 1376صدوق، (

در  4شود كه خود حضرت ولـي عصـر   تر ميدقت و تأمل نسبت به اين بيان وقتي دقيق

  : كند جه شباهت را دوباره بيان ميتوقيعي اين و
النتفـاع بِالشَّـمسِ اذا غَيبتهـا عـن االَبصـار      اتـي فَكَ بو اَما وجه االنتفاع بي فـي غَي 

حابپس ماننـد انتفـاع از خورشـيد اسـت     : اما كيفيت انتفاع از من در غيبتم؛ الس

  ).485: 2، ج1395صدوق، (كند  زماني كه ابر آن را از ديدگان پنهان مي

  : شايد بتوان با تكيه بر مستندات نقلي و نيز تأمالت عقلي، آثار وجودي امام را به سه گروه تقسيم كرد

در اين آثار، نـه فعـل امـام     .شود آثاري كه بر اصل وجود امام در عالم هستي مترتب مي) الف

  .مطرح است، و نه ظاهر و غايب بودن امام دخالتي دارد

يعني امام چه غايب  ؛ چه امام ظاهر باشد چه غايب؛شود ال امام مترتب ميآثاري كه بر افع) ب

  .شوندباشد و چه ظاهر، اين آثار مترتّب مي
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  .شود آثاري كه بر امام حاضر و ظاهر مترتب مي) ج
مقام امام، به بيان انتفـاع از   نقل شده و روايات ديگر در خصوصاكنون با توجه به تشبيه 

و با تكيه بر واسطه فيض با استفاده از تقسيم بندي سه گانه نوع اول از  امام غايب با توجه به
  .پردازيم ميقرآن 

  مفهوم شناسي واژه فيض

به معناي كثرت و فراوانـي و جـاري    ،�فاض يفيض�را مصدر باب  �فيض�، انلغت شناس
 ؛�اءفـاض المـ  �: ابن منظور اضافه كرده است .)65: 7، ج1409اهيدي، فر( اندشدن معنا كرده

قيـد  ابـن فـارس    .)210: 7، ج1414ابـن منظـور،   (ي آب به قدري زياد شد كه جاري شد يعن
ايـن واژه در معنـاي جـود و     .)465: 4، ج1404ابن فـارس،  (سهولت را نيز اضافه كرده است 

  .)648: 1412راغب اصفهاني، (ش نيز به كار رفته است بخش
سم مصدر و حاصل كـار اسـت؛ ماننـد    يكي به معناي ا: فيض در اصطالح دو كاربرد دارد

خلق كه به معناي مخلوق است؛ و ديگري صفت فعل خدا و به معناي آفريدن و وجـود دادن  
شود كه هميشـه و بـدون عـوض و     فيض به فعل فاعلى اطالق مى و عرفان، در فلسفه. تاس

 .)508: 1366 ،صـليبا ( اعلى داراى وجود ازلـى و ابـدى اسـت   چنين ف. غرض در جريان است
: 1354 صـدراي شـيرازي،  ( واجب الوجود مبدأ كل فـيض : مالصدرا از قول فارابي آورده است

فيض اقدس : در عرفان براي فيض در اين معناي دوم، دو مرتبه و مقام گفته شده است. )99
 بإفاضـة وجود تلك الماهيات فـي الخـارج   (و فيض مقدس  )ثبوت االشياء في علم اهللا تعالي(

  .)354: 2 ، ج1981دراي شيرازي، ص( )الوجود عليها
اين نكته قابل ذكر است كه فيض و مباحـث مربـوط بـه آن، در بيـان حكمـا و فالسـفه       
اسالمي و نيز در كلمات عرفا در خصوص فاعليت خداوند و آفرينش و كيفيت صدور موجودات 

  .مطرح شده است

  واسطه فيض

 ،اين است كه به بركت وجود او) غايب امام چه امام ظاهر و چه(يكي از آثار وجودي امام 
و چنانچه زماني بيايد كه امام نباشد،  دهد عالم هستي برقرار بوده و به حيات خويش ادامه مي

  : گويد ابي حمزه مي .رسد دگرگون شده و پايان حيات بشري و عالم ماده فرا ميدنيا نظام 
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لَـو بقيـت االَرض   : أتَبقي االَرض بِغيرِ امام؟ قـال : عرض كردم 7 به امام صادق
اگـر زمـين   : ماند؟ حضرت فرمـود  آيا زمين بدون امام باقي مي؛ بِغيرِ امامٍ لَساخَت

  . )179: 1، ج1407كليني، . (]اهل خود را و هالك كند[، فرو برد بدون امام شود

  : عرض كردم 7اامام رضه ب: گويد ميمحمد بن فضيل 
 7بـراى مـا از حضـرت صـادق    : گفتم .هن: ماند؟ فرمود ميزمين بدون امام باقى 

اهـل   كـه خـداى تعـالى بـر     مگر اين ،روايت شده كه زمين بدون امام باقى نباشد

 فـرو رود  ،بـاقى نمانـد، در آن صـورت    ؛نه: فرمود .شم گيردزمين يا بر بندگان خ

   .)179: 1، ج1407كليني، (

  : فرمود 7باقرامام 
نَ الْأَرم عفر امأَنَّ الْإِم ـه لَولرُ بِأَهحالْب وجما يا كَمهلبِأَه تاجةً لَماعچنانچـه  ؛  ضِ س

كلينـي،  ( دريـا  ماننـد  ،زمين با اهلش مضطرب گـردد  ،امام از زمين بر گرفته شود

  ).179 :1، ج1407

حجت خدا مطرح است اين كه حجت خدا در هـر   از جمله مباحث مهمي كه در خصوص
هي به واسطه او و از طريق وي به اال مخلوقات است و بركات ض خداوند بهزمان، واسطه في

ادامـه   شود و ديگـر  نظام هستي در هم پيچيده مي ،رسد و چنانچه اين واسطه نباشد ها مي آن
  1.)508 و 456: 1381آشتياني، (ود نخواهد ب ممكن حيات براي مخلوقات

يض االهي به آنان خلق موجودات و ف -1: است وساطت فيض به چند صورت قابل تفسير
اي كه براي امام نـوعي نقـش فاعليـت در وجـود     يابد؛ به گونهاز طريق حجت خدا تحقق مي

پيدايش جهان به دليل وجود آنان است و با خلقت آنان، امكـان وجـود بـراي     -2لحاظ شود؛ 
با وجود امام معصوم، هـدف از خلقـت انسـان و جهـان      -3آيد؛ ساير موجودات نيز فراهم مي

  .يابد و تا هدف قابل تحقّق است، آفرينش و ادامه حيات موجودات معنا داردق ميتحق
هاي گوناگوني كـه قابـل ارائـه    ويژگي وساطت فيض امام را با تفاسير گفته شده و با بيان

                                                 

؛ 11: 2، ج1375اشــراق،  شــيخ مصــنفات مجموعــهاشــراق،  ســهروردي شــيخ: و نيــز رك .1
فـيض كاشـاني،   ؛ 174  :11ج، 1417، القـرآن  تفسير فى الميزان، حسين محمد سيد، طباطبايى

نراقـي،  ؛ 42: 1387، كاشـانى  فيض رسائل، كاشانى ؛ فيض348و  44: 1375، المعارف أصول
  .، پاورقي130: 1369، الموحدين أنيسمال مهدي، 
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جايگاه ) جايگاه امام در پيدايش موجودات؛ ب) الف: توان در دو محور اصلي قرار داداست، مي
  .اي موجوداتامام در دوام و بق

  ايگاه امام در پيدايش موجوداتج) يك

است كـه خداونـد سـبحان در     �نظامي�يكي از مباحث مهم در انديشه مكتب تشيع، چگونگي 
كنـيم  با تأملي گذرا به جهان، به روشـني درك مـي  . ايجاد و آفرينش عالم هستي به كار برده است

علولي و روابط تكـويني و وجـودي بـين    كه خلق موجودات بر پايه نظام سبب و مسبب و علت و م
و پرتـو او اسـت و فـيض     ءهر دانى تابع عالى است و به منزلـه جـز  . موجودات بنا نهاده شده است

وجود از عالى به دانى سرريز كرده تا رسد به صادر اول و مرتبه محمديه كه جمع الجوامع و واسطه 
ن رو، برخـي موجـودات واسـطه در پيـدايش     از اي). 491: 1 ، ج1373طالقاني، (  فيض همه او است

؛ يعني برخي موجودات معلـول موجـودات   )22: ؛ بقره30: ؛ انبياء58: اعراف. (موجودات ديگر هستند
اي كه اگر علـل و اسـباب نباشـند، ايـن     ديگر بوده و وجودشان مترتب بر وجود آنان است؛ به گونه

وجودات در امور ديگر مخلوقات دخالت دارند همچنين برخي م. ها و مسببات نيز نخواهند بودمعلول
آيـد و نمـو    به جنبش درمى ،بينى و چون آب بر آن فرود آوريم و زمين را خشكيده مى). 5: نازعات(

هـا قـدرت   كـه برخـي انسـان    همچنـان ). 5: حج( روياند نيكو مى]  هاى رستني[كند و از هر نوع  مى
  .)49: عمرانآل(يا و اولياي االهي تصرف در امور تكويني دارند؛ مانند معجزات انب

  ضرورت وجود واسطه

با پذيرش وجود نظام سبب و مسبب و وجود وسايط در تحقق موجودات، اين بحث مطرح 
شود كه آيا وجود واسطه امري ضروري و الزم است، يا اين كه خداوند متعـال بـر اسـاس    مي

؟ حكماي اسالمي با دو بيان هايي نظام جهان را بدين گونه خلق كرده استمصالح و حكمت
  : در صدد اثبات اين مطلب برآمدند كه وجود واسطه امري ضروري است

 �احـدي الـذات و الصـفات   �او . خداوند واجب تعالي بسيط و غير مركـب اسـت  : بيان اول
بنابر اين، در ذات او كثرت راه ندارد و بر اساس قانون . است؛ يعني صفات او عين ذات اوست

  .صدور كثير از خداوند ممكن نيست �يصدر عنه اال الواحدالواحد ال �
مطلب ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين كه واجب تعالي فاعل و موجِد است فقط به 
ذاتش و نه به انضمام امري ديگر كه زايد بر ذات است و در مرحله فاعليت، جز افاضه وجـود  
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توان بـه  لذا نمي. گردده افاضه و ابداع برميشود و تمام صفات فعلي او بفعلي از او صادر نمي
او چيزي منضم كرد تا در مقام فاعليت كثرتي به وجود آيـد و بـه دنبـال آن، صـدور كثيـر از      

در حالي كه در موجود غير واجب مانند انسان چنين امري ممكن است؛ (جانب او ممكن شود 
شود و لذا فعل كتابت از مي است، صفت كتابت ضميمه �جوهر ناطق�مثال به ذات انسان كه 

  ).انسان در مقام فاعليت از ذات و امر منضَم شده به ذات مركب است. شوداو صادر مي
شود كه يا ذاتش مركـب باشـد و يـا در مقـام     بر اين اساس كه كثرت از فاعلي صادر مي

يـر صـادر   لذا از او كث. فاعليت تكثري براي او باشد، و اين هر دو در واجب تعالي منتفي است
 .)188: 1354 صدراي شـيرازي، (ود شود و صادر از او موجود واحد بسيطي بيش نخواهد بنمي

  : نقل شده است چنين از فارابي
مجمـع البحـوث   ( يكون واحدا و هـو العقـل األول  ]  تعالى[إنّ أول المبدعات عنه 

  .)216: 1414، االسالمية

فـيض  ( سـنخيت الزم اسـت   ،معلـول علـت و   ميانكه  استثابت  حقيقت اين: بيان دوم
دو تخالف تام است و نه يعنى معلول با علّتش مناسب است، نه بين آن  ؛)87: 1375كاشاني، 
  قُلْ كُـلٌّ يعمـلُ علـى   �: قوله سبحانهو براساس  ؛)28: 4 ، ج1381حسن زاده آملي، ( تشابه تام

هلَت85: إسـراء (خواهـد داد   ؛ بگو هر كس بر حسب ذات و طبيعـت خـود عملـي انجـام    �شاك( 
توانند مستقيماً از خداوند كه در نمي ،به علت ضعف وجودي ،ي مجرداتي و حتّمخلوقات ماد

 ،اول است معلوللذا الزم  ).456: 1383 حاجي سبزواري،( پديد آيند ،نهايت شدت وجود است
ل دو معلـول او  ،ينبنابرا. صادر باشد اي باشد كه بتواند از خدابه گونه ،از لحاظ شدت وجودي

 ،مستقيم خدا باشدمعلول  تواندكه ميشدت وجودي است چنان كه داراي  يكي آن: حيث دارد
مخلوقات ديگر پديد آمده و از  ،تواند جهت كثرت داشته باشد و به واسطه اوكه مي دوم آنو 

 ،ليفيض و خلقـت اصـ   ،پس در واقع .)140: 1360صدراي شيرازي، ( .فيض وجود بهره برند
  .رسداز طريق او و در امتداد وجود او به كاينات مي خدا،واسطه و صادر اول است و فيض 

  نقش فاعلي حجت آسماني در فيض وجود

گذشته و اثبات ضرورت وجود واسطه، سخن از چيستي و يا كيستي اين ن ايبر اساس دو ب
رده و از نقل بهـره  روشن است در اين بخش بايد از وادي عقل عبور ك. شودمطرح ميواسطه 

 �قلـم �، )97: 1، ج1403مجلسـي،  ( �عقـل �از روايـات  در مورد حقيقت اين واسـطه در  . برد
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مالصـدرا در  . اسـت  سخن به ميان آمده) 97: 1همان، ج( �نور پيامبر�و ) 366: 54همان، ج(
   .باشند هر سه به يك معنا مي گويدمورد اين روايات مي

 �القلـم �أول ما خلق اهللا العقل و في رواية : 6أنه قال رسول اهللا. و في الحديث
   .)59: 1363صدراي شيرازي، ( و المعنى في الكل واحد �نوري�و في رواية 

  : گويدحكيم سبزواري پس از بيان مقدمات بحث مي
 و روحانيـت  و جسـمانيت  بـه  را مبارك وجود آن كند تشريح بايد منشرحت، عقل

 عقل يعنى است؛ �كلّى عقل� 6خاتم حضرت معنى جنبه و روحانيت كه بدانى

 … روحانيـت  حسب به مبارك وجود آن بر هست، عقليه براهين كه بدانى و اول

 وجـود  گيرد مى همه است، �اول عقل� وجود براى از كه براهينى و احكامى پس،

 و متشـرّعين  عرفـاي  اعاظم همه كه نيستم تنها دعوى، اين در و. را حضرت آن

 كـه  طريقـه  ايـن  در شـريكند  مـا  بـا  -بادرايتند روايت اهل كه -يناخباري افاخم

 حقيقـت  ،�محمديـه  حقيقت� ايشان اصطالح كه حدى به است اول او، روحانيت

 صـادر � بـاب  در كه اخبارى ميان شود مى جمع طريق، بدين و اول، عقل در است

 اول�: ىجـاي  و ،�عقلال اللّه خلق ما اول�: اند فرموده ىجاي .رسيده تعالى حق �اول

 �عقـل � بـه  را او پس،. …�روحى اللّه خلق ما اول�: ىجاي و ،�القلم اللّه خلق ما

 انـد؛  فرموده �قلم� را او و …مجرّد است جوهرى كه جهت آن به اند، نموده تعبير

 را او و…را كائنـات  و مخترعـات  و مبـدعات  صور است، حق نگارش واسطه چه

 بخـش  حيـات  و است عالميان �جان جان� و عالم �انج� چون اند؛ فرموده �روح�

 ظاهر� نور، معنى چه اند، فرموده �نور� را او و عوالم همه به تعالى اهللا باذن است،

 چـه  اسـت؛  متحقّـق  وجود حقيقت در معنى، اين و است �للغير مظهر� و �بالذّات

ـ  …اسـت  ماهيـات  همه مظهر و بالذّات ظاهر] نور مثل نيز،[ حقيقى وجود  س،پ

 .)491: 1383حاجي سبزواري، ( .اوست حقيقى نور اول، صادر

از اميـر   .، نور اهل بيت معرفـي شـده اسـت   6و در روايات، در ادامه نور حضرت محمد

  : نقل شده است 7مؤمنان علي
كَلمةٍ فَصارت نُـوراً  إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى أَحد واحد تَفَرَّد في وحدانيته ثُم تَكَلَّم بِ

و خَلَقَني و ذُريتي ثُـم تَكَلَّـم بِكَلمـةٍ فَصـارت      6ثُم خَلَقَ منْ ذَلك النُّورِ محمداً
 و اتُـهمكَل و اللَّه وحنُ رنَا فَنَحاندي أَبف كَنَهأَس النُّورِ و كي ذَلف اللَّه كَنَهوحاً فَأَسر 
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سثُ لَا شَميح ي ظُلَّةٍ خَضْرَاءا زِلْنَا ففَم هنْ خَلْقع بتَجرٌ بِنَا احلَا قَم لٌ ولَا لَي لَـا   و و
خداوند تبارك و ؛  نَهار و لَا عينَ تَطْرِف نَعبده و نُقَدسه و نُسبحه قَبلَ أَنْ يخْلُقَ خَلْقَه

ـ   .نظير است تا است و در وحدانيت خود بىهم تعالى يكتا و بى اى  كلمـه ه سـپس ب

ـ شد سپس از آن تكلم كرد آن كلمه نور  ـه    6دمحمام را  را آفريـد و مـن و ذري

روح را خداونـد در آن نـور   . اى تكلم كرد آن كلمه روح شـد  كلمهه سپس ب .آفريد

وسيله ه ب .يميكلمات خدا پس ما روح اللَّه و .هاى ما قرار دادسكونت داد و در بدن

و پيوسته ما در سايبانى سبز قرار  .)واسطه قرار داد(احتجاب ورزيد  از خلق خود ما

هـم  ه داشتيم جايى كه خورشيد و ماه و شب و روزى وجود نداشت و نه چشمى ب

  گفتـيم پـيش از آفـرينش مخلوقـات    ح ميپرستيديم و تسبيما او را مي ،خوردمي

  .)291: 26، ج1403مجلسي، (

  : نقل شده است 7جادسامام از 
ـ  نْم رَشَع دحة األَمئاألَ و اًيلع و داًمحم قَلَجل خَ عز و اهللاُ نَّإِ ـ مظَع رِونُ تأَ هراحـاً و 
في ضيورِنُ اءه، يعبونَدقَ هـ خَ لَب ـ خَالْ قِلْ خـداي متعـال محمـد و علـي و ائمـه       ؛قِلْ

آفريد، ارواحي كه از ضياء نور او بودند، آنان پيش  را از نوع عظمت خود گانه يازده

  .)23: 15ج همان،( پرستند از آنكه خداوند خلق را بيافريند او را مي

در زيـارت جامعـه    �…بِكَم فَـتَح اهللاُ و بِكُـم يخْـتم   �يكي از انديشمندان معاصر از جمله 
اهل بيت را استفاده و ثابت  ها، نقش فاعليت تكويني در اين بخش �با�كبيره و سببي دانستن 

  .)7: 1388 رباني گلپايگاني،. (است كرده

  اشاره

قابل ذكر است اين بيان با فرض تماميت و پذيرش آن، خلقـت نـوري پيـامبر و اهـل بيـت را      
  .دهدكند؛ اما وساطت فيض امام با جسم خاكي و در زمين را نتيجه نميواسطه فيض معرفي مي

  م و بقاي موجوداتجايگاه امام در دوا) دوم

در اين بخش، واسطه فيض بودن امام نه در نقش فاعليت و تأثير علّي در وجـود، كـه در   
  .شودجايگاه هدف غايي و يا دوام بخش فيض وجود بررسي مي
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  امام تحقق بخش هدف خلقت) الف

؛ 29ــ 22: بقره(، كرد ايجادزمين را براي انسان هاي  نعمتخداوند  ،به تصريح قرآن كريم
بـه هـدف و كمـال     كـت اختيـاري از راه بنـدگي   انسان را خلق كرد كه با حر نيز و )2: قمانل

بنـدگي و عبـوديتي    ؛)56: ذاريـات ( �و ما خَلَقْت الجِنَّ و االنـس إِال ليعبـدونِ  �: خويش برسد
بـه كمـال اليـق     براي حركت صحيح در اين راه و رسيدن انسان .)55: نور(عمومي و فراگير 

به وحي و ) هاي حسيچه دانش عقلي و چه معرفت(، به علت نارسايي و نقصان دانش خويش
. درا برگزيد و بـراي هـدايت مبعـوث كـر    لذا خداوند انبياي بزرگوار . هي نياز داردراهنمايي اال

پيامبر همچنين بايد خودش احكام را جامه عمل بپوشاند و مطابق علم خود رفتار كند و قوالً و 
در تشخيص مردم كنندة مردم به كماالت حقيقي باشد تا بر مردم عذري نماند و عمالً دعوت 

  .سرگردان نشوند) به علت تفاوت قول و فعل(راه حق 

زيـرا منظـور خداونـد از     ؛بايد امامي همانند او در جامعه باشـد نيز  6اسالمبعد از پيامبر 

-شود كه تمام پيـام  مام ميپذيرد و حجت بر بندگان ت فرستادن پيامبران در صورتي تحقق مي

امـام   اين مهـم از سـوي  . هاي خدا بدون هيچ كم و زيادي در بين بشر محفوظ و باقي بماند

دين او، با وجود  .كماالت انساني در وي فعليت يافته باشد يابد كهتحقق مينيز عالم معصوم 

هـر  (هاي خدا دي پيامو الّا با نابو ؛شودميافاضات و عنايات خدا قطع نو ، حفظ شدهدر جامعه 

نخواهد بود و اگر انسـان هـدفي    دف تكاملي براي انسان قابل دسترسه) هاچند برخي از آن

و  ،شـود  قابل دسترس نداشته باشد، وجود او لغو و بيهوده بوده و به نابودي بشـر منتهـي مـي   

دمت او ها براي بشـر و در خـ   چرا كه اين ؛نابودي بشر به معناي نابودي آسمان و زمين است

  .بوده و با نابودي انسان وجود آن لغو خواهد بود

 كـه  طـور  سوره يوسف اشـاره دارد كـه همـان    38در ذيل آيه  ;مرحوم عالمه طباطبايي

 بـه  عقلى ارتكاز و الهام راه از هم را انسان كه كرده ايجاب بندگانش به نسبت خداوند عنايت

 عنايت همچنين ،كند مجهز شرعي وانينق و دينى احكام درك به هم و تقوا و شر و خير درك

 و سـليم  هايى دل و طاهر و طيب نفوسى به را انسانى نوع اين از افرادى كه كند مى واجب او

 منحرف شرك سوى به توحيد راه از اى لحظه ،بوده اصلى فطرت مالزم تا كند مجهز مستقيم

 زيـرا پيـدايش   ؛بمانـد  باقى نوع اين ميان در هازمان تمامى در توحيد اصل نتيجه در و نگشته
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 جايز فرد يك به نسبت امرى وقتى و است، ممكن انسان عادى افراد از توحيد نسيان و شرك

 و افـراد  همـه  شـدن  مشرك فرض و است ممكن و جايز افراد همه به نسبت ،باشد ممكن و

 از خداونـد  كـه  غرضـى  بطـالن  و نوع اين فساد فرض با است مساوى توحيد كردن فراموش

 همواره كه دنباش افرادى هاانسان ميان در است واجب از اين رو، .داشته است نوع اين خلقت

 از را مـردم  و نمـوده  دفـاع  آن از .دارنـد  نگه زنده را توحيد امر و بوده توحيد در اخالص داراى

 امور در ممارستشان و مادى اعمال و امور به مردم اشتغال. آورند بيرون جهالت و غفلت خواب

 و دوره هـر  در اگـر  و سـازد،  مـى  وادار پسـتى  بـه  و دهكر جلب لذات سوى به را يشانا حسى

 و پـاك  قيامـت  بـه  خـالص  توجه با خدا كه افرادى و خداپرست و خداشناس مردانى عصرى

 واسـطه  و كند مى احاطه را زمين سراسر كورى و گمراهى باشند؛ نبوده است، كرده خالصشان

 بـرد  مـى  فـرو  را خـود  اهـل  زمين گشته، باطل خلقت يتغا و قطع آسمان و ينزم بين فيض

 .)173: 11، ج1417طباطبايي، (

  : نتيجه به همراه داردامام و حجت آسماني دو وجود بنابر اين، 

 انجامد؛ هاي ديگر، به بقا و ادامه هستي مياصل وجود او صرف نظر از هدايت انسان) الف

ـ  )شانسان به هدف و كمال اليقـ  رسيدن(چرا كه هدف خدا از خلقت جهان و انسان  ق محقّ

، به همراه خلقت را كه همان عبادت و معرفت كامل است پس وجود امام چون هدف. شودمي

هاي ديگر بخواهنـد در ايـن طريـق گـام     چه انسان ؛براي ادامه حيات هستي الزم است دارد؛

  .بردارند و چه نخواهد به اين هدف برسند

 بـاطني هـر فـردي را طبـق    هـاي   ت معنـوي و كمـك  چنين فردي به واسطه افاضـا ) ب

هي است تا افراد بشر به واسطه امام گنجينه الطاف اال. رساند استعدادش به كمال مطلوب مي

  .دايت او بتوانند به كمال اليق برسندهي كه در وجود او تابيده شده، با هانوار اال

در هـر زمـان در بقـاي    اين بيان، تمام بوده و نقش وساطت فيض امام را با جسم خـاكي  

طبق اين بيان امام هرچنـد غايـب باشـد، اوالً وجـودش تحقّـق      . كندزمين و آسمان ثابت مي

او چه به صورت باطني و چه بـه صـورت   هاي  هدف از خلقت را به همراه دارد، و ثانياً هدايت

بيه در اين بيان، معناي تش. رسدبه مردم مي) 7همچون يوسف پيامبر(ظاهري، ولي ناشناس 
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  .امام به خورشيد پشت ابر روشن شده است

  امام هدف غايي خلقت) ب

در ايـن چرخـه    .استوار گرديده اسـت ) علت و معلول(عالم هستي بر پايه اسباب  ترديد بي

اي كه اگـر   به گونه ؛شود امور باعث پيدايش بعضي امور ديگر ميموجودات و بعضي از  ،وجود

مـثالً اختـراع   . به وقوع نخواهد پيوسـت  متفرّعو نتايج گر دي امورآن  ،آن امور و اسباب نباشد

حال اگر اصل ارتباط داشتن معني و مفهوم . تر استتلفن به خاطر امكان ارتباط بهتر و راحت

كسي بـه فكـر    را داشت،ارتباط  يا انسان بدون نياز به وسيله خاصي، توان برقرارينداشت و 

 . افتاد دستگاه تلفن نيز نمي اختراع

بلكـه بعضـي از بعضـي ديگـر      ،ين امور فرعي نيز داراي يـك درجـه و رتبـه نيسـتند    هم

باغبـاني كـه در صـدد    مـثالً   .هسـتند اي از برخي ديگر ماندگارتر و پايدارتر  ارزشمندتر و پاره

كنـد و بـا   كاشت درختاني با محصول مطلوب است، زمين را آماده كرده و چاه آبي حفـر مـي  

حركت آب در جويبارها اين فرصت را ايجاد . سازدراسر باغ جاري ميايجاد جويبار، آن را در س

كند كه زمين اطراف مسير آب مستعد حيات شده و گياهان ديگـري نيـز بتواننـد فرصـت     مي

  .رويش پيدا كنند

شما همه كه آفريد براي  اوست آن�: كندخداوند ابتدا خلقت زمين را براي انسان اعالم مي

 وگـوي خداونـد و مالئكـه در خصـوص    در ادامه بـه گفـت   و) 29: رهبق( �آنچه در زمين است

آفرينـي در آن كسـي را كـه    آيا مي�: پردازد و در پاسخ به مالئكه كه گفتند خالفت انسان مي

وي، گويـا  هـي بـه   آدم و افاضه علم اال اشاره به با ؛)30: بقره( �ها را بريزد؟فساد كند و خون

ها و انسانبا وجود او، ساير  .براي اين موجود كامل استكه اساس خلقت  كندچنين اعالم مي

انسان كامل و به وجودشان فرع وجود  ها هرچند آن. يابندنيز امكان حيات ميديگر  موجودات

  .و سير صعودي را طي كنند حركت كردهتوانند در اين چرخه  مي واسطه وجود اوست؛

معنا كه اصل هستي بـه خـاطر    معناي خاصي دارد؛ بدين :اين بيان در مورد اهل بيت

. اين نظر مستند به روايات متعددي است. آنان و به يمن وجود ايشان پديد و نظام يافته است

  : چنين نقل شده است 6از پيامبر اسالم
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السـماء و لَـا   الْجنَّةَ و لَا النَّار و لَا  علي لَو لَا نَحنُ ما خَلَقَ اللَّه آدم و لَا حواء و لَايا 
؛ يا علي اگر ما نبوديم خداوند آدم و حـوا و بهشـت و جهـنم و آسـمان و     الْأَرض

    ). 335: 23، ج104، 3مجلسي، ( فريد آ زمين را نمي

  : نقل شده است كه خداوند نسبت به پيامبر اسالم فرمود 7و از امام اميرالمؤمنين، علي
، 1403مجلسـي،  (  آفريـدم  گر تو نبودي افـالك را نمـي  ؛ الَولَاك ما خَلَقْت الْأَفْلَاك

  . )199: 54ج

  : فرمود 8نقل شده است كه خداوند به حضرت آدم و حوا 7و از امام صادق
 شـيخ صـدوق،  (كردم  ؛ اگر آنها نبودند شما دو نفر را خلق نميلَو لَا هم ما خَلَقْتُكُما

1403 :109(.  

، و مصداق انسـان  واهد يافت كه موجود كامل باشدبر اين اساس تا زماني هستي ادامه خ

  .است 7كامل، امام زمان

اين بيان نيز وساطت فيض امام را بر اساس وجود خاكي و جسم مادي ثابت و تشبيه امام 

  . كندغايب به خورشيد پشت ابر را معنا مي

  محور خلقت ،امام) ج

برخي در مرتبه باالتر از اي كه به گونه، ندابندي شدهوجودي درجهرتبه از حيث موجودات 

در رتبه  در اين سلسله مراتب، آنكهو . قرار دارند تردر مرتبه پايين مراتب وجود و بعضي ديگر

موجـود  ، اوو با از بين رفـتن   نقش دارد،تر رتبه پايينموجود پيدايش به شكلي در باالتر است 

هـر چـه بـه المـپ      ،از نور يك المپهاي ساطع شده شعاع. رود از بين مي نيزتر مرتبه پايين

و عامـل ايجـاد    )تـر خواهنـد بـود   قـوي (بـوده   نزديكتر باشند از درجه نور باالتري برخـوردار 

هـاي  با از بين رفتن شعاع ه شود،اي كشيداطراف المپ پارچه اگرچنانچه . هاي ديگرند شعاع

  1.شوند نابود مينيز تر نور اوليه، مراتب پايين

و نقش آفرينـي   حركت. نيز اين مراتب وجود داردو انسان جهان هستي ر حقيقي و ودر ام
                                                 

نامـه انتظـار موعـود،    رحيم لطيفـي، فصـل  : رك. ان بر اساس قاعده امكان اشرف استاين بي .1
  .67 :7ش
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باشد و بدن تحت اراده و  يكي از اجزاي بدن مي كهبه وجود دست وابسته است  انسان،دست 

تن آدمي، توده خاكي به شكل انسان خواهد بود لذا اگر روح از بدن جدا شود، . تدبير روح است

وجودي بدن نيز تحت سير حركت . آيداثري از او پديد نمي كه توان هيچ حركتي ندارد و ديگر

در  نسـبت بـه بـدن    پس كانال فيض رساني وجود به تـن، روح اسـت و روح   .اراده روح است

  .شود و طبيعي است كه بدن بدون روح نابود مي رتبه باالتر وجود قرارداردم

ر ديگران نفوذ دارد و به آنان اش باراده ،ها نيز داراي مراتب است و انسان برتراراده انسان

. در امور حقيقي نيـز چنـين اسـت   ). در امور اعتباري(مانند اراده فرمانده لشكر  دهد؛ فرمان مي

و  قدر باالتر باشد تأثيرگذارتر بوده ت به يكي از دو راه خير و شر؛ هرانسان هر چند مختار اس

طبيعي . دهد ها را شكل ميرادي آندهد و وجود ا تر خود جهت و فرمان ميهاي پايينبه اراده

تـرين اراده  تري داشته باشد تا بـه بـاالترين و اصـلي    اراده باالتر بايد سعة وجودي بيش است

دهي تر در پرتو اراده باالتر و با كمك و جهتهاي پاييناراده. ترين باشدبرسد كه او بايد كامل

توانند حركت خود را به سوي  است، مي هيكه تجلي اراده االو تحت محوريت او اراده باالتر 

  .جايي نخواهند بردهاي ضعيف به سرگرداني دچار شده و ره به اال اراده؛ وهدف تنظيم كنند

كنـد و خـروج او را از   خداوند واليت و سرپرستي انسان مؤمن را بـراي خـود اعـالم مـي    

هاي كافر لياي انسانگونه كه طاغوت را او همان ؛دهدها به سوي نور به خود نسبت ميظلمت

سپس . )257: بقره( دهدها نسبت ميها به آنشمارد و خروج كافران را از نور به تاريكيبرمي

  : شمردهاي آسماني برمياين وظيفه را براي انبيا و حجت
ـ   صـرَاط    م إِلـى كتَاب أَنزَلْنَه إِلَيك لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّلُمات إِلى النُّورِ بِـإِذْنِ ربهِ

هـا   كتابى است كه بر تو نازل كرديم، تا مردم را از تـاريكي  ]اين[ ؛الْعزِيزِ الحَميد

ـ  ،]يمـان و عـدل و آگـاهى   ا[به سـوى روشـنايى    ،]ى شرك و ظلم و جهل[ ه ب

و نيز  1: ابراهيم( سوى راه خداوند عزيز و حميده فرمان پروردگارشان در آورى، ب

   .)5آيه

  : كند اعطا مي) در جهت واليت االهي(ت اين مقام را براي پيامبر و جانشين حقيقي او و در نهاي
   ؤْتُـونَ الزَّكَـوةَ وي ونَ الصلَوةَ ويمقينَ ينُوا الَّذامينَ ءالَّذ و سولُهر و اللَّه كُميلا وإِنَّم

آنـان كـه ايمـان     جز اين نيست كه ولى شما خداسـت و رسـول او و  ؛ هم ركعونَ
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كنند؛ در حالى كه همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات مى اند؛آورده

   .)55:  مائده( .در ركوع نمازند

چرا كه خود انسـان جهـت را    منافات ندارد؛ با اختيار انسان ايد توجه داشت كه اين مهمب

گرو توجه به اراده  ه مراحل باالتر دررسيدن ب. خواهد به مراحل باالتر برسد انتخاب كرده و مي

  .باالتر است

ايـن   اراده حجت خدا و امام معصوم بوده و مظهـر اراده خداسـت؛  وجود اراده نخستين كه 

هاي ضعيف بتوانند به وجود آيند و حول محور اراده نخسـتين  آورد تا اراده امكان را فراهم مي

طلبد و بدين ، خلقت بدن و تن مادي را ميها در دنياي ماديتجلي و ظهور اراده .حركت كنند

البته بايـد توجـه   (خورد  ترتيب است كه به واسطه وجود اراده نخستين، خلقت هستي رقم مي

وجود طـرف شـرّ نيـز     اختيار و انتخاب بنا گذارده شده،؛ها چون بر اساس دنياي انسان داشت

  ).تبع مورد اراده خدا قرار گرفته استبال

  .شودوساطت امام در فيض و تشبيه او به خورشيد پشت ابر ثابت مي با اين تبيين نيز

  امام، امان مردم) د

تـوان  واسطه فيض بودن امام را از منظر ديگر و با توجه با امـان بـودن حجـت خـدا مـي     

مرحوم مجلسي عالوه بر رواياتي كه در مباحث مختلف بحار بيان كـرده   .بررسي و تبيين كرد

، 1403مجلسي، ( �انَّهم اَمانٌ لاَهلِ االَرض منَ العذابِ�مستقل به نام  است، بابي را به صورت

و روايات متعددي را از تفسير علي بن ابراهيم، امالي طوسي، عيـون  گشوده است  )308: 27ج

  .كند اخبار الرضا و كمال الدين و تمام النعمه شيخ صدوق نقل مي

  : است نقل شده 6در روايتي از پيامبر گرامي اسالم
اهل بيت مرا امان براي اهل قرار داد  خداوند ستارگان را امان براي اهل آسمان و

: 27، ج1403؛ مجلسـي،  80: 2، ج1404علي بـن ابـراهيم قمـي،    ( زمين قرار داد

308(.   

از پيـامبر  در روايت ديگر،  .اند امان براي همه مردم قرار داده شده :ر اين روايت، ائمهد

  : ده استچنين نقل ش 6اسالم
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ق، شيخ صدو( ل بيتم امان براي امتمستارگان امان براي اهل آسمان هستند و اه

  .)309و 308: 27، ج1403ي، ؛ مجلس259: 1414؛ طوسي، 205: 1، ج1395

  : همچنين ايشان فرمود
پس هنگـامي كـه   . ستارگان امان براي اهل آسمانند و اهل بيتم امان براي امتم

برونـد اهـل زمـين     روند و هنگامي اهل بيت من مي ستارگان بروند، اهل آسمان

: 27، ج1403؛ مجلسـي،  379: 1414طوسي،  ؛205، 1، ج1395صدوق، ( روند مي

309( .  

ا رفتن اهـل بيـت نـه    ب ؛انددر اين روايت، اهل بيت هر چند امان امت پيامبر شمرده شده

  .بلكه اهل زمين رفتني خواهند بودفقط امت اسالم، 

؟ آيا مراد ايـن اسـت كـه    سؤال وجود دارد كه مفهوم اين روايات چيستاكنون جاي اين 

شـود؟ و يـا    اهل بيت واسطه فيض هستند كه با رفتن آنان، نظام زندگي در هم پيچيـده مـي  

شـاهد   .معنايي ديگري نيز مورد نظر پيامبر بوده اسـت  آيد معناي ديگر مراد است؟ به نظر مي

محمـد بـن    شخصي به نـام . دوق نقل كرده استص شيخاين مطلب روايتي است كه مرحوم 

از فضل شما اهل بيت بـه مـا چيـزي    : عرض كردو  اي نوشت نامه 7ابراهيم به امام صادق

  : در جواب نوشت 7امام صادق .خبر دهيد
پـس  . اند در آسمان امان براي اهل آسـمان به درستي كه ستارگان قرار داده شده

انـد و   اهل آسمان را آنچه وعده داده شده آيد زماني كه ستارگان آسمان بروند مي

پس هنگامي كه اهل . اند قرار داده شده فرمود اهل بيتم امان براي امتم پيامبر نيز

: 1، ج1395شـيخ صـدوق،   (امتم را آنچه وعده داده شـده انـد   آيد  م بروند ميبيت

  .)309: 27، ج1403؛ مجلسي، 205

هل بيت مانع از تحقـق آن هسـتند و بـه    هي است كه ااال) وعيد( در اين روايت سخن از

 اين وعيـد . كند شود و امت را گرفتار مي محقق مي ديگر اگر اهل بيت نباشند آن وعيد عبارت

در حالي كه  ؛زيرا اوالً روايت لفظ امت را آورده ؛قيامت نيست آن،مراد از  روشن استچيست؟ 

در حـالي   ؛تفاوت قرار داده شـده قيامت براي همه مردم است و ثانياً بين اهل آسمان و زمين 

هـا، دنيـا   كه طبق ديدگاه شيعه وجود اهل بيت باعث دوام هستي است و با از دنيـا رفـتن آن  
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 .يـات قـرآن هـم آسـماني اسـت هـم زمينـي       شود، و آثار و عاليم قيامت طبق آ دگرگون مي

  .بايد پاسخ ديگري براي سؤال پيدا كرد ،بنابراين

1انَ اهللاُ ليعذِّبهم و اَنت فِِيهمو ما ك�: فرمايدخداوند مي
از اين آيـه اسـتفاده    .)33: انفال( �

ايشان مردم را بـه   باعث رحمت بوده و خداوند به بركت وجود شود كه وجود مقدس پيامبر مي

را  6آيه هر چنـد بنـابر ظـاهر فقـط پيـامبر     . كند خاطر كردار ناپسندشان در دنيا عذاب نمي

. گيـرد  را نيز در زمان خـودش در برمـي   هر عصر امام ،به روايات ديگر با توجه شود؛ شامل مي

  : كند چنين نقل مي 4در توقيعي از امام زمانمرحوم صدوق 
، امان براي طور كه نجوم همانهستم؛  و به درستي كه من امان براي اهل زمين

  ).485: 2، ج1395صدوق، (اهل آسمان هستند 

  : و در بيان ديگري فرمود
، خـدا از خانـدان و شـيعيانم بـال را دفـع      به واسطه مـن  .هستم اوصيان من آخري

  .)441: همان(كند  مي

يكي از آثار وجودي امام و حجت خدا ايـن اسـت كـه خداونـد      مذكور،با توجه به مطالب 

دارد و مردم را به خاطر اعمـال بدشـان،    بال و عذاب را برمي ،متعال به خاطر آن وجود مقدس

شود كه دفع بال از مردم و امان  به عالوه از مجموع روايات استفاده مي. ندك عذاب دنيوي نمي

  : بودن اهل بيت سه مرحله دارد

ايشـان امـان بـراي همـه هسـتند و خداونـد عـذابي        : امان براي همه مـردم زمـين  ) الف

 ح و برخي ديگر از اقوامها را به صورت كامل نابود كند، همانند عذاب قوم نوفرستد كه آن نمي

   .كلي نابود شدندبه طور كه 

اين امان مرحله دوم است كـه خداونـد بـه بركـت ايـن ذوات      : امان براي امت پيامبر) ب

تري دارد و  اي دارد و امان بودن اهل بيت براي آنان آثار بيشمقدسه بر امت اسالم نظر ويژه

  . دارد تري را از آنان برمي عذاب بيش

از  ؛كه وجود مقدس امام براي پيروانش آثار فراواني دارد: امان براي نزديكان و شيعيان) ج
                                                 

   .»ها هستي كند، در حالي كه تو در ميان آن ها را عذاب نمي و خداوند آن«. 1
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  . دارد جمله بال و گرفتاري را به صورت خاص از آنان برمي

  : نقل شده است چنين در روايتي از قول جابر
: احتيـاج اسـت؟ فرمـود    راي چه چيزي به پيامبر و امـام ب: پرسيدم 7از امام باقر

كنـد عـذاب را از    زيرا خداوند دفع مـي  د؛كه عالم بر صالح خود باقي بمان براي آن

خدا ايشـان را  : فرمايد خدا مي. اهل زمين هنگامي كه پيامبر يا امامي در آن باشد

ها امان  ستاره: و پيامبر فرمود كه تو در ميان آنان هستي كند و حال آن عذاب نمي

 ،پس زماني كـه سـتارگان برونـد    .د و اهل بيتم امان براي اهل زميناهل آسمانن

 ،و زماني كـه اهـل بيـت مـن برونـد      هل زمين را از آنچه كراهت داشتندآيد ا مي

اي  اراده كرده به اهل بيتش همان ائمه .دناهل زمين را از آنچه كراهت دار آيد مي

اي كسـاني كـه   : پس فرمـود . ها را به اطاعت خود كه قرين كرده خدا اطاعت آن

و صـاحبان امـر از   ت كنيـد رسـول   اطاعت كنيـد خـدا را و اطاعـ    !ايدايمان آورده

دهد و عقوبـت و عـذاب    ها اهل عصيان را مهلت مي واسطه آنه ب …،خودتان را

  .)19: 23، ج1403مجلسي، ( دهد بر آنان قرار نمي

  گيري  نتيجه

هـا بـه    داراي شؤون متعدد و آثار و بركات فراواني است كـه برخـي از آن   7امام معصوم

در . كنـد ت و برخي ديگر در پرتو افعال امـام معنـا پيـدا مـي    اصل وجود آن بزرگوار مرتبط اس

واسـطه  . ها نيست ها، پنهان زيستي امام مانع تحقق و جريان آن بسياري از اين شؤون و مقام

ها و شؤون امام است كه بـر وجـود ايشـان، حتـي در حالـت      فيض بودن امام، يكي از ويژگي

اه امام در پيدايش موجـودات و جايگـاه   وساطت فيض به دو صورت جايگ. غيبت مترتّب است

در صورت اول نقش فاعلي امـام در فـيض وجـود    . امام در دوام و بقاي موجودات تحليل شد

مورد بررسي قرار گرفت؛ و در صورت دوم، نقش امام به عنوان تحقـق بخـش بـودن هـدف     

و تحليل شد خلقت؛ امام، هدف غايي خلقت؛ امام، محور خلقت و امان مردم بودن امام بررسي 

و ثابت گرديد وساطت فيض بر وجود امام حي با جسم خاكي بر روي كره زمين طبق صورت 

از اين رو، . دوم مترتّب است؛ و ظاهر و غايب بودن امام در اين وساطت فيض مدخليتي ندارد

  .وجود ايشان در هر زمان تا پايان عمر دنيا ثابت خواهد بود
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