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چکیده

اخص آن ،گویاای تطبیاق شاااری از آیاات قارآن
روایات جری و تطبیق که به معنای ّ
کریم بر اهل بیت است ،نشان از دانش ژرف ایشان در فهم بواطن قرآن دارد .اینکه
چگونه میتوان این روایات را فهم کرد و تبیین آنها بر کدام مبانی استوار است ،پرسشی
است که کاتر پاسخ درخور یافته است .نوشتار حاضر ،برای پاسخ باه ایان پرساش ،باه
نقش «آموزه وساطت فیض» به عنوان مبنایی معرفتای بارای روایاات مزباور پرداختاه
است .در این روایات ،از واژگانی هاچون «اسااء»« ،کلااات»« ،اباوا »« ،والادین» و
«رحات» استفاده شده که هر کدام به گونهای بر آموزه وساطت داللت دارند .بر اساس
این آموزه ،سلسله علل طولی در نظام هساتی فایض خداوناد را باه تااامی موجاودات
میرسانند و در این میان ،انسان کامل به عنوان خلیفه خدا و بااالترین مجارای فایض
حقتعالی ،در باالترین رتبه نسبت به سایر مجاری فیض حق قرار دارد.
کلیدواژهها :روایات جری و تطبیق ،مبانی معرفتی ،وساطت فیض ،اهل بیت.

* دانشآموخته دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم (نویسنده مسئول)h.sajjadipour@gmail.com .
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مقدمه

بهره گیری از براهین معرفتی برخاسته از منابع دینی ،نقش بسزایی در فهم روایات جرری
دارد .اهمیت این مسئله وقتی آشکارتر می شود کره دشرواری معنرای روایرات جرری و

نیز اتهام دستاندازی برخی غالیان در آنها را مد نظر داشته باشریم .در ایرن میران نقرش

آموزه وساطت فیض در تبیین روایات مرذکور مففرول مانرده و همرین نکتره اسرت کره

ضرورت بحث و کاوش درباره آنها را روشن میکند .انتظار میرود برا تحکریم جایگراه

این روایات ،آموزه علویِ «فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآن؛ خاندان پیامبر را در نیکروترین

جایگاههای قرآن قرار دهید» (نهر البالغره :4141 ،خطبره  )78در حر آن حرررات تحقر
بیشتری یابد.

برای آگاهی از نقش آموزه وساطت در روایات جری و تطبی  ،ابتدا ضرروری اسرت

مفاهیم «جری»« ،تطبی » و «وساطت» را تبیین کنیم و سپس با اسرتناد بره آیرات دال برر
اصل وساطت ،ضرورت آن از دیدگاه حکما و عرفرا مطرر  ،و اولرین واسرطه فریض را

معرفی کنیم .پس از مرور این مباحث مقدماتی به اصل بحث میپردازیم.
 .1مفهومشناسی جری و تطبیق

واژه «جری» به معنای عبور سریع و در اصل ،بیانگر حرکت آب اسرت (راغرب اصرفهانی،

 :4144ذیل «جری») .واژه «تطبی » در اصل به معنای قراردادن چیزی بر چیز دیگرر اسرت،
به طوری که آن را بپوشراند و مسراوی یکردیگر باشرند (همران ،ذیرل «طبر ») .مقصرود از
روایات جری و تطبی  ،روایاتی است که واژگان ،عبارات یا آیاتی از قررآن کرریم را برر

مصداقهایی خارج از مرورد نرزول تطبیر مری دهرد .قاعرده جرری ،برخاسرته از شرأن
جاودانگی قرآن است و اهل بیت در شماری از بیانات خویش بدان اشاره فرمروده و
آن را ضامن تداوم حیات قرآن دانستهاند .طباطبرایی نسسرتین کسری اسرت کره از ایرن

روایات با عنوان «جری و تطبی » یاد کرده است (طباطبایی.)14/4 :4148 ،

از سوی دیگر ،با بررسی منابع روایی معلوم میشود که ایرنگونره روایرات ،اغلرب،

بیانگر انطباق آیات قرآن بر معصومان یا مسالفان آنها است .بر این اساس ،مقصرود از

روایات جری و تطبی به معنای أخصّ آن« ،روایاتی است که در آنها ،پیرامبر خردا و
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امامان برخی از آیات قرآن را بر خود یا بر دشمنانشان تطبی کردهاند (همان) .بررسری
ما در این پژوهش ،محدود به این دسته از روایات است.

روایات جری ،همواره محل توجه و بعراً محل اختالف مفسران و قرآنپژوهان بوده

است .تمرکز این اختالفات ،در دو حوزه سندی و محتوایی است .دربراره اسرناد آن ،در

مجموع می توان گفت کثرت نقل روایات مزبور ،بیانگر تواتر اجمالی آنها است .از سوی
دیگر ،تحلیل محتوایی بسشی از این روایات ،به دلیرل دشرواری معنرا و صرعوبت فهرم

پاره ای از آنها ،تا حدود زیادی مسئله برانگیز و محل اختالف است؛ اما تأمل در روایرات
مزبور گویای آن است که بسش در خور توجهی از آنها ،چارچوبی منطقی دارد.

در این میان ،آموزه وساطت فیض ،مبنایی است که میتوان به اتکرای آن ،بسشری از

روایات جری را به شکل دقی تری فهم و تبیین کرد .در اینجا بهاجمال برا ایرن آمروزه و
برخی دالیل قرآنی و برهانی آن آشنا میشویم و سپس با رجوع به برخی روایات جری،

آنها را از منظر این مبنا تحلیل و بررسی میکنیم.
 .2مفهومشناسی وساطت فیض

«وساطت» ،بیانگر رابطه بین دو چیز منفصل است (راغرب اصرفهانی :4144 ،ذیرل «وسر ») و
«فیض» به معنای فوران ،سررریزی و فزونری اسرت (همرو ،ذیرل «فریض») و در اصرطال ،
«فیض» فعلی است که پیوسته و همیشه بدون دریافرت عروو و بردون غررو انجرام

میشود .فاعل چنین فعلی ،دائرمالوجرود خواهرد برود (خمینری 41 :4181 ،و  .)41برر ایرن
اساس ،فیض االهی عبارت است از همه خیرات ،برکرات و نعمرتهرای بریپایرانی کره
خداوند اعطا کرده است؛ خیرات و برکاتی که از شدت عظمرت و شرکوه و کثررت ،در

حال فوران و لبریزشدن است.

 .3آیات دالّ بر اصل وساطت

وساطت الزمه الینفک جهان هستی است و خداوند این نظرام را چنران سرامان داده کره
زنجیره وسائ  ،و در معنای کلی آن ،نظام اسباب و مسرببات ،همرواره برر همره مراترب

هستی حاکم و تسطّیناپذیر است .قرآن کرریم در برخری آیرات ،بره اصرل وسراطت در

 / 880پژوهشنامه امامیه ،سال دوم ،شماره سوم

جهان هستی اشاره کرده است .این آیات ،بیانگر آن اسرت کره رسریدن فریض وجرود از

جانب خداوند و تدبیر نظام عالم ،بر اساس زنجیره قوانین علّیمعلولی است .با اسرتفاده

از آیه «إِنَّا کلَّ شَیءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَر» (قمر )14 :گفته شده است« :برای آفرینش ،نظام و قانون
و ترتیب معینی است؛ از همین جا است که قانون علت و معلرول و یرا نظرام اسرباب و

مسببات به وجود میآید» (مطهری .)448/4 :4181 ،خداوند در این زنجیرره ،موجروداتی را
قرار داده و به آنان وظایفی سپرده است تا به انجام برسانند و بدینترتیب ،مجاری انتقال

فیض خداون د به مسلوقات باشرند .ایرن موجرودات مظهرر خالقیرت ،رزاقیرت ،قردرت،
رحمت و  ...خداوند متعال هستند.

برخی آیات ،فلسرفه وجرودی مالئکره را وسراطت برین خداونرد و آفریردههرای او

می دانند .بر این اساس ،حیطه وساطت مالئکه ،از وساطت در نزول وحری و مددرسرانی
به مؤمنان ،تا تدبیر امور دنیا و نهایتاً مرحله انتقال به جهان آخرت و پس از آن را شرامل

میشود (طباطبایی 474/42 :4148 ،و 471؛ برای نمونه نرک :.انبیراء 42 :و 48؛ نسراء48 :؛ آلعمرران:

441؛ بقره411 :؛ احزاب4 :؛ نازعات1-4 :؛ قدر .)1 :از جمله برجسرتهتررین آیراتی کره مسرئله
وساطت در آن بهروشنی بیان شده ،آیه  12سوره بقره اسرت« :إِنِّری جاعِرلف فِری الْرأَرْوِ

خَلیفَة» .این آیه بدان معنا است که خداوند کارهایش را از طری جانشین و خلیفه خرود

انجام میدهد؛ زیرا خلیفه کسی است که در اوصاف ،شبیه مستسلفف عنه باشرد و بتوانرد
کارهای او را به انجام برساند.

 .4لزوم وساطت فیض از دیدگاه حکیمان و عارفان

یکی از اهداف مطر کردن نظریه وساطت فریض از دیردگاه حکیمران ،تبیرین وسراطت
بین خداوند و آفریده های او است .آنها برای اثبات اصل وساطت در جهران هسرتی ،بره

تبیین برخی قواعد پرداختهاند .در اینجا به اختصرار بره دو قاعرده از ایرن قواعرد اشراره

میکنیم:

الف .قاعده «الواحد» :از جمله مبانی برای اثبات نظام وساطت در جهان هستی،

قاعده «الواحد ال یصدر عنه إلّا الواحد» است .بر اساس این قاعده« ،از خدای یکتا ،جز
یک معلول صادر نمی شود .این در حالی است که هستی ،آکنده از کثرات و موجودات
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گوناگون است .جمع می ان این دو ،وجود واسطه بین ذات ح و مسلوقات را ثابت

میکند» (جوادی آملی .)421/4 :4124 ،در توضیح این قاعده گفته شده است:

علوّ ذات و قدّوسیت خداوند اقترا دارد که موجودات رتبه به رتبه و پشت سر
یکدیگر نسبت به او قرار داشته باشند؛ صادر اولی باشد ،صرادر دومری باشرد و
هکذا یکی پس از دیگری ایجاد شوند و هر کردام معلرول ماقبرل باشرند .البتره

مقصود از اول و دوم و سوم بودن ،زمانی نیسرت ،زیررا در آنجرا زمران مطرر

نیست .خودِ زمان ،یکی از مسلوقات است (مطهری.)447/4 :4181 ،

در نتیجه به موجب این قاعده ،جریان صدور موجودات از باریتعالی ،جریانی نزولی

و سلسلهمراتبی است و با فهم این جریان ،نظام وساطت فیض روشن خواهد شد.

برخی ،به ریشهیابی روایی این قاعده پرداختهاند و بدین منظور با استناد به روایتی از

امام رضا که درباره علم خداوند به خودش میفرماید« :خردای واحرد بریش از یرک
فعل و عمل و صنع ندارد» (صدوق )114 :4147 ،گفتهاند:

این سسن ،چیزی جز قاعده «الواحد» نیست .روایت بهصراحت مریگویرد کره
واحد بیش از یک فعل و عمل ندارد؛  ...یک فیض منبس و واحدی که ماضری

و حال و ابدیت و آینده و همه تفاصیل مسلوقات در متن او اسرت .ایرن چنرین

واحد مطل و منبسطی که همه مسلوقات و ماسویاهلل را در بر مریگیررد از آن
واحد احدی و ذات االهی صادر شده است .این واحدِ گسرترده اطالقری ،ثرانی
ندارد و از سنخ عدد نیست ،زیررا کرمّ متصرل و منفصرل مرحلرهای از مراحرل

پایینی این واحد منبس است .سررّ وحردت آن همانرا اطرالق سِرعِی آن اسرت

(جوادی آملی.)442 :4144 ،

ب .قاعده امکان اشرف :از جمله براهین لزوم وسراطت از دیردگاه حکیمران ،قاعرده

امکان اشرف است .برخی معتقدند حتی اگر هیچ دلیل نقلی بر «وساطت» در دست نباشد،

بهناچار باید از راه عقل و براهین قاطعی از جمله «برهان امکان اشرف» به آن قائرل شرویم

(مطهری )414/4 :4181 ،برخی مفسران ،ذیل آیه  411بقرره« :وَ کرذلِک جَعَلْنراکمْ أُمَّرةً وَسَرطاً
لِتَکونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ» به این قاعده اشاره کررده و از آن بررای اثبرات اصرل وسراطت
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فیض بهره بردهاند« .مقام وساطت در فیوضات االهی به طور اطرالق ،عبرارت از اشررفیت

امکانی است که بنا بر قاعده امکان اشرف ،فیض پروردگار به موجود اشرف توجره نمروده
و سپس به سایر مراتب موجودات تنزل خواهد نمود» (حسینی همدانی.)8/4 :4121 ،

عارفان در خصوص نظریه وساطت فیض ،با مطر کردن مسئله خالفت انسان کامرل

و نیز بیان آگاهی این خلیفه به همه اسماء االهی ،که در آیات« :وَ إِذْ قالَ رَبُّرک لِلْمَالئِکرةِ
إِنِّی جاعِلف فِی الْأَرْوِ خَلِیفَة  ...وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کلَّها» (بقره 12 :و  )14به آن اشاره شده،

او را مظهر اسماء و صفات خداونرد دانسرتهانرد .ایرن آیرات در حقیقرت بیرانگر علرت

شایستگی آدم برای دریافت مقام خالفت االهی است و در نتیجره بایرد گفرت خالفرت
صرفاً با تعلیم اسماء االهی امکان پذیر اسرت؛ اسرمائی کره برر اسراس روایرات ،تحقر

وساطت خلیفه االهی در عالم به وسیله آنها صورت میگیرد (نک :.شریرازی144/4 :4122 ،؛

طباطبایی 448/4 :4148 ،و 128/7؛ خمینی .)424/4 :4171 ،در این میان ،باالترین مرتبه خالفت،
از آنِ معصومان است که مظهر تام اسماء و صفات خداوند هستند و برر ایرن اسراس
دارای والیت کلیه االهیه و مجرای فیض االهیاند (طباطبرایی .)428/4 :4177 ،اصوالً اسرماء
حسنای االهی ،وسائ

 411/42و .)441/4

فیضرسانی بین خداونرد و آفریردههرای او هسرتند (همرو:4148 ،

برای تحلیل چگونگی این وساطت الزم اسرت بره روایراتی کره بیرانگر بهررهمنردی

خلفای االهی از اسم اعظرم اسرت ،توجره کنریم .امرام صرادق در سرسنی ،از سرهم

اعطاشده به هر یک از پیامبران از اسماء االهی یاد میکننرد و در پایران مریفرماینرد:

«اسم اهلل ،هفتاد و دو حرف است و به پیامبر مرا ،هفتراد و یرک حررف آن داده شرده و
آخرین حرف برر او پوشریده مانرده اسرت» (کلینری .)412/4 :4128 ،همچنرین ،در روایتری

حررت علی پس از بیان بسیاری از اوصاف و کماالت ائمه به ایرن نکتره اشراره

میفرمایند که« :خداوند علم به اسم اعظم را به ما عطا کرد کره بره وسریله آن در عروالم
هستی تصرف کنیم» (نک :.مجلسی .)8/42 :4121 ،خداونرد فریضهرای ربرانی را از طریر

اسماء خود در عالم جاری میسازد؛ با اسم خال  ،خل مریکنرد و برا اسرم رازق ،رزق

می دهد و  ...در نتیجه ،کسی که به اسم اعظم دست یابد یا به تعبیری دیگر ،همه اسرماء
را در خود پیاده کند ،تدبیر همه عالم را به اذن پروردگار بر عهده خواهد گرفت.
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 .5وجود غیراستقاللی وسائط

قرآن کریم نظام وسائ را صرفاً در پرتو توحید افعالی میپذیرد .بر این اسراس ،مالئکره
و نیز خلفای االهی هرگز در این امور استقاللی نداشتهاند و چیزی به آنها تفویض نشده

است .زیرا توحید قرآنی ،استقالل بررای غیرخردا را از هرر جهتری نفری مریکنرد (نرک:.

طباطبرایی .)471/42 :4148 ،طباطبررایی در جرایی دیگررر و در پاسررخ بره اشررکالی در زمینرره
وساطت در امر هدایت ،که برخی آن را به آیه  41زمر« :ذلِک هُدَی اللَّرهِ یهْردِی بِرهِ مَرنْ

یشاءُ» مستند کرده و هدایت را صرفاً کار خدا میدانند ،این آیه را خرالی از ایرن داللرت

میداند و چنین توضیح میدهد« :ح هم همین است که اصل هدایت از سوی خداونرد
است ولی به موجب آیاتی همچون« :وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یهْدُونَ بِأَمْرِنا» (أنبیراء )81 :و «إِنَّرک

لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ» (شوری )14 :هدایتگری به واسطه بندگانی هدایتیافتره انجرام

میگیرد» (طباطبایی .)418/48 :4148 ،در نتیجه ،اعتقاد به چنین واسطههرایی هرگرز توحیرد
افعالی یا ربوبی را نفی نمیکند ،بلکه مبین توحید است .زیرا اینهرا وسرائ برین خردا و
مسلوقات هستند و این نقش را خداوند به آنان واگذار کرده است و هر لحظه اراده کنرد

می تواند نقش واسطگی را از آنان سلب کند .چنین اعتقادی توحید افعرالی یرا ربروبی را
نفی نمیکند (نک :.الهیجی .)441 :4171 ،در نتیجه ،اندیشه وساطت فیض تقابلی با توحیرد

قرآنی نسواهد داشت.

ناگفته نماند که برای پرهیز از هر گونه سوء برداشرت و تروهّم انفصرال برین خردا و

مسلوق و تقابل بین توحید و وساطت ،ترجیح آن است که از عبارت «تجلی یرا مظهرر»
که در متون دینی به کار رفته استفاده شود .در عین حال ،برای پیروی از اصرطال رایر

در بین ارباب حکمت و عرفان ،در این نوشتار از واژه «وساطت» استفاده میشود.
 .6نخستین واسطه فیض

براهین حکما مبنی بر وجود واسطه و صادر اول ،صرفاً اثبات میکند که آن واسطه ،یکی

است ،و نهایتاً از آن با عنوان «عقل کلی» یاد شده است (نک :.الهیجری 441 :4171 ،و .)441

تصویری که حکما از نسستین صادر ترسیم میکنند همسوانی بسیاری با تعبیرات روایی
درباره اولین مسلوق االهی (أوّل ما خَل اهلل) دارد.
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در روایات اهل بیت به طور مبسوط از نسستین واسطه فیض ،که قاعدتاً نسستین

مسلوق نیز هست ،یاد شده است .پارهای از روایات ،از «مشیت» (نک :.صدوق:4147 ،

 )417و دستهای دیگر ،از «نور» به عنوان صادر نسستین و اولین واسطه فیض یاد

کردهاند .این روایات به نحوی نشان میدهند که آفرینش عالم ،از نور آغاز شده و
استمرار هستی بدون این نور ،ممکن نیست .در شماری از این روایات ،از نور پیامبر و

اهل بیت به عنوان اولین مسلوق یاد شده است (همو 122 :4121 ،و 128؛ مظفر:4144 ،

 ،41/2به نقل از :ینابیع المودة14/4 ،؛ فرائد السمطین .)12-14/4 ،رسول خدا در پاسخ به
پرسش جابر درباره اولین مسلوق فرموده است« :ای جابر! اولین مسلوق خداوند ،نور
پیامبر تو است و سپس همه خیرات را از او آفرید» (مجلسی،44/41 ،41/41 :4121 ،

 .)482/11تقدّم وجودی پیامبر ،صرفاً باوری شیعی نیست بلکه در برخی منابع عامه به آن

تصریح شده است .ابنحنبل در مسند خود به نقل از پیامبر آورده است« :من نزد خدا

خاتمالنبیین بودم در حالی که آدم در طینت خود بود» (ابنحنبل.)448/1 :4144 ،

ابنابیحاتم نیز در تفسیر خود مشابه این روایت را آورده (نک :.ابنابیحاتم:4144 ،

 )1442/4و فسر رازی نیز با اشاره به همین روایت ،به آن استدالل کرده است (فسر رازی،

.)141/2 :4142

از این روایات برمی آید که خداوند خلقت معصومان را قبرل از همره موجرودات

رقم زده است؛ و به موجب برخی روایات دیگر ایشان واسطه همه افاضات ربرانیانرد و

امر و مشیت پروردگار به واسطه آنها ظاهر میشود ،چنانکه در یکری از زیرارات معتبرر

سیدالشهداء چنین میخوانیم« :ارادة الرب فی مقادیر اموره تهب الیکم و تصردر مرن
بیوتکم» (کلینی .)411/4 :4128 ،در نتیجه میتوان گفت جز به وساطت ایشران ،فیرری بره

آفریده ها نسواهد رسید .زیرا ایشان صاحبان والیرت مطلقره در همره مراترب تکروین و

تشریع هستند.

طب روایات ،دریافت فیض ،از پیامبر خدا آغاز میشود و سپس به دیگران

میرسد (نک :.همان .)411 :سسن عمی و عرشی خمینی در این باره چنین است:

تمام دایره وجود از عوالم غیب و شرهود ،تکوینراً و تشرریعاً ،وجروداً و هردایتاً

ریزه خوار نعمت آن سرور (یعنی پیرامبر خردا) هسرتند ،و آن بزرگروار واسرطه
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فیض ح و رب بین ح و خل است و اگر مقام روحانیت و والیت مطلقه او
نبود احدی از موجودات الی استفاده از مقام غیب احدی نبرود و فریض حر ،

عبور به موجودی از موجودات نمیکرد و نور هردایت در هریچ یرک از عروالم
ظاهر و باطن نمیتابید (خمینی.)412 :4184 ،

اکنون ،حررت مهدی (عر ) ،آخررین معصرومی اسرت کره عرالم و آدم بره برکرت

وساطت او ،از ح تعالی کسب فیض کرده و پابرجرا اسرت .در زیرارتی خطراب بره آن

حررت چنین عرو میکنیم« :السّالم علیک یا باب اهلل الذی ال یؤتی إلّرا منره  ...أشرهد

أنّ بوالیتک تقبل األعمال و تزکی األفعال و تراعف الحسنات و تمحی السریئات» (شرهید

اول 421 :4142 ،و .)421

 .7نقش آموزه وساطت در تبیین روایات جری

در شماری از روایات واژگانی مانند «اسماء»« ،کلمات»« ،ابواب»« ،والردین» و «رحمرت»

بر معصومان تطبی شده است و میتوان آنها را بر اساس اصرل وسراطت فریض ،بره

شکل روشنتری فهم و تبیین کرد .این واژگان بهترتیب بررسی میشود:
 .1 .7اسماء و کلمات

در شماری از روایات ،تعابیر «أسماء» و «کلمات» که در آیات مربوط به آدم بره کرار

رفته ،بر اهل بیت پیامبر یا شئون ایشان تطبی شده است .وجه اشتراک این دو تعبیرر
قرآنی آنجا است که رو به گذشته تاریخ و حتی فراتاریخ دارند .این بدان معنا اسرت کره
امام معصوم به عنوان انسان کامل ،از آن جهت که مظهر اسم اعظم االهی است ،در همره

اعصار مجرای فیض خدا است ،هرچند ممکن است وجود عنصری او از لحرا زمرانی،

متأخر باشد.
اسماء

در آیات  14تا  11سوره بقره ،از آدم و تعلیم اسماء به او ،چنین یاد شرده اسرت« :وَ
عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَالئِکرةِ فَقرالَ أَنْبِئُرونِی بِأَسْرماءِ هرؤُالءِ إِنْ کنْرتُمْ
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صادِقِینَ» .مفسران ،درباره چیستی مفهوم اسم بحث کررده و از داللرتهرای معنرایی آن

سسن گفتهاند .برخی از آنها معتقدند:

داللت اسم بر مفهوم ،از ضعیفترین داللتها است ،در حالی که داللت آن برر
ذات و عین خارجی ،داللتی قوی است؛ و البته قوی تر از آن ،داللت اسرماء برر

مقام حج االهی است کره برزر تررین اسرمای حسرنای االهری در میران
ممکنات هستند .گذشته از اینکه بهکرارگیری ضرمایر «هرم» و «هرؤالء» در آیره
نسست نیز گویای همین معنا است .بنابراین ،مرراد از أسرماء در ایرن آیره ،جرز

موجودات ذویالعقول چیز دیگری نیست (صادقی تهرانی 477/4 :4121 ،و .)474

برخی دیگر ،صرفاً موجود عینی را کامل در اسمیت دانسته و معتقدنرد عامره مرردم

چون محسوسات را مینگرند از ظاهر آن تجاوز نمی کنند و از اطالق اسرم ،جرز لفظری

منقوش درنمییابند (گنابادی .)81/4 :4127 ،مفسرری دیگرر ،اسرم را بره لفظری و تکروینی

تقسیم کرده و واژه «اسماء» در آیه مذکور را از اسماء تکوینی میدانرد (مصرطفوی:4172 ،

 .)427/4مراد از اسماء تکوینی ،موجودات عینی خارجی است که مظاهر صرفات ذاتری و
ثابت خداوند متعال باشند ،و این عنوان شامل همه ممکنات و مسلوقات اسرت کره هرر

کدام از جهتی ،نشاندهنده و مظهر صفتی از صفات جالل و جمال االهی هستند.

با تأمل در آیات مذکور میتوان دریافت که مراد از تعلریم اسرماء ،آمروزش الفرا و

داللت آنها بر مفاهیم نبوده است .زیرا این چیزی نیست که بتوان به سبب آن بر مالئکره

برتری یافت و به آنها مباهات کرد .همچنین ،آگاهی و احاطه به أسرماء لفظری ،ارتبراطی

با مقامات روحانی و خالفت االهی ندارد .بلکه مراد از اسماء ،موجودات برینی است که
حقیقت خارجی و عینی داشته ،و در عین حال ،پوشیده در پردههای غیباند؛ به طروری

که خداوند هر چه را به عوالم پایین نازل میکند ،از خیر و برکت آنها است و هرر آنچره
در آسمان و زمین است از نور و درخشش آنها اشتقاق یافته است (طباطبایی448/4 :4148 ،

و  . )447طباطبایی از این انوار مقدس ،به عنوان واسطه خیرات و برکاتِ نازله بره عروالم
پایین ،از جمله دنیا یاد کرده و سپس به روایت صدوق (کره بعرد از ایرن خواهرد آمرد)

اشاره کرده و آن را هم راستا با تحلیل خود دانسرته اسرت .وی در اینجرا بررای تحکریم
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مبانی نظری بحث ،به یکی از روایات طینت استناد میکند که در آن چنین آمرده اسرت:

«جابر بن عبداهلل از پیامبر خدا درباره اولین مسلوق مریپرسرد و از حرررت چنرین

می شنود :ای جابر! نسستین آفریده خدا ،نور پیامبر تو بود ،آنگاه هر خیری [مانند عررش
و کرسی و حامالن عرش و سراکنان کرسری و ...ر را از آن آفریرد» (همران .)442 :عالمره

معتقد است اگر کسی بهخوبی در این روایات تأمل کند ،درخواهد یافت که این حردیث
برداشت او را تأیید میکند (نک :.همران .)444 :یعنری برداشرت او از آیره مرذکور( ،اینکره

اسماء ،حقایقی عینی و نورانیاند که واسطه نزول همه خیرات و برکات به عروالم پرایین

از جمله دنیا هستند) با روایرت طینرت همسروانی داشرته و ایرن روایرت گرواه صرحت

برداشت او است.

از سوی دیگر ،در برخی روایات ،اسماء تعلیمشده به آدم و نیز اسماء عرضهشده برر

مالئکه ،بر امور مستلفی تطبی شده است .در اینجا سه روایت را بررسی میکنیم:

الف .امام صادق در پاسخ به پرسشی درباره چیستی اسماء آموختهشده به آدم

فرمود« :زمینها ،کوهها ،دره ها و داروها از جمله آن اسماء هستند» .سرپس بره زیرانرداز
خود نگریست و فرمود« :این هم از آنها است» (عیاشی14/4 :4172 ،؛ طبرسی.)474/4 :4184 ،

ب .صدوق از امام صادق روایت کرده است:

خداوند متعال همه اسرماء حجر االهری را بره آدم آموخرت ،سرپس اروا آن

حجت ها را بر مالئکه عرضه داشت و فرمود :اگر راسرت مریگوییرد کره شرما
سزاوارتر از آدم به خالفت هستید ،نامهای ایشان را به من بگوییرد .گفتنرد :ترو

منزهی ،ما را دانشی نیست جز آنچه تو بره مرا آمروختی و ترو دانرا و حکیمری.
خدای تعالی فرمود :ای آدم ،اسماء ایشان را بازگو .هنگرامی کره اسرماء حجر

االهی را بیان کرد ،به مقام واالی آدم نزد خدای تعالی آگاه شدند ،و دانستند که

آنها سزاوارترند که خلفای االهی و حجتهای او برر آفریردگان باشرند .سرپس
آنان را از دیدگان مالئکه پنهان کرد و فرشتگان را بره سربب والیرت و محبرت

آنها ،به پرستش خود فرا خواند و فرمود :آیا به شرما نگفرتم کره مرن بره غیرب

آسمانها و زمین داناترم و میدانم آنچه را که شما آشکار میکنید و آنچه را کره

شما نهان میدارید (صدوق 41/4 :4141 ،و .)41
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ج .امام سجاد میفرماید:
«وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کلَّها» یعنی خداوند اسماء پیامبران ،و محمد و علی و فاطمه
و حسن و حسین و فرزندان معصوم آنها و نیرز اسرماء شریعیان برگزیرده و

دشمنان سرکش آنها را به آدم آموخت« .ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَالئِکةِ» ،یعنی اشبا

محمد و علی و اهل بیت را که به صورت انواری در سایه بودند ،به مالئک

عرضه کرد (عسکری.)448 :4124 ،

روایت دوم که از امام صادق نقل شده ،آنجا کره اسرمای تعلریمشرده را اسرمای

حجّتهای االهی دانسته ،از سنخ جری و تطبی است و منافاتی با تعلیم سرایر اسرماء و

حقای عالم ندارد .چنانچه در روایات نسست ،از کوهها و دریاها و درهها و گیاهان و ...
نیز به عنوان اسماء تعلیمشده به آدم یاد شده که این هم از باب ذکر مصداق اسرت و
گویای انحصار نیست .برخی مفسران اسماء تعلیم شرده را اسرامی و حقرای پیرامبران و

اوصیا و در رأس آنها محمد و محمدیون دانستهاند که برترین مصداق اسماءالحسرنی
در میان ممکنات هستند (صادقی .)442/4 :4121 ،در نتیجه ،اطالق اسماء برر معصرومان

از باب تطبی بر مصداق کامل خواهد بود.

اسماء تعلیمشده به آدم در برخی روایات ،کوهها ،دریاها ،درهها و  ...دانسته شده،

و در برخی دیگر پیامبران و اولیای االهی و نیرز دشرمنان سررکش آنهرا .همره اینهرا ،از
مصادی اسماء حسنای االهی است .سبب اشاره به همه مسلوقرات در روایرت نسسرت،

این است که همه آنها مظاهر اسماء االهیاند که صفات باریتعالی در آنهرا بره صرورت
متفرق ظهور پیدا کرده ،و دلیل اشاره به دوستان و دشمنان در روایت دوم ،این است که
همه صفات االهی در آنها جمع است؛ یعنی صفات لطف (جمال) در دوستان و صرفات

قهر (جالل) در دشمنان گرد آمده است (نک :.فیض کاشانی .)42/4 :4147 ،حدیث سروم ،در

مقام بیان کامل ترین مصداق از مصادی اسماء لطف و اسماء قهر االهی وارد شده است؛
زیرا انبیا و ائمه از مصادی برتر اسما و صفات جمال االهی هسرتند ،و همره صرفات

کمالی در وجود آنان جلوه گر و ظاهر است .افرادی نیز که در دشمنی با آنان سرسرستی

و لجاجت میورزند ،از مصادی مسلّم صفات قهر و غرب و ذلّ و انتقام هستند.
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طباطبایی با تمسک به مبنای «نظام خزائن» ،بین روایات مزبور جمع کرده است .ایرن

مبنا اندیشهای برگرفته از آیه  44سوره حجر است« :وَ إِنْ مِنْ شَیءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ مرا
نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» .از این آیه چنین برداشت میشود که هیچ چیز نیست مگر آنکه در

خزینه های غیب وجود دارد ،و هر آنچه اکنون در دسترس ما اسرت ،برا نرزول از آنجرا،
به این صورت در آمده است و هر اسمی که در مقابل معنا و مسمایی از ایرن مسرمیات

اسم هست ،برای همین مسما در خزائن غیب نیز هست .بر این اساس ،میتروان نتیجره

گرفت همه مصادیقی که در روایات بیان شده ،از خزائن االهی نازل شده و برا یکردیگر

منافاتی ندارد (طباطبایی .)442/4 :4148 ،برخی مفسرران برا جرری و تطبیقریدانسرتن ایرن
روایات معتقدند اگر اسماء تعلیمشده به آدم را ،همان اسماء حجّتهرای االهری بردانیم،

منافاتی با تعلیم سایر اسماء و حقای عالم به حررت آدم ندارد (نک :.جوادی آملری:4181 ،

.)478/1

برای تأیید تطبی صورتگرفته بر معصومان در آیه قبل ،میتوان به روایتی از

امام صادق ذیل آیه  472سوره اعراف« :وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها» استناد
جست که میفرماید« :نحن واللَّه األسماء الحسنی التی ال یقبل اللَّه من العباد عمالً إال

بمعرفتنا» (کلینی .)411/4 :4128 ،نیز در پرتو این آیه ،امام رضا بر نقش اولیای

معصوم در فیض رسانی به خل چنین تأکید کرده است« :هر گاه سستی و مصیبتی به
شما رسید ،به وسیله ما ،از خدا کمک بسواهید .و این سسن خدا است که فرمود :وَ لِلَّهِ

الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها» (عیاشی .)11/4 :4172 ،طباطبایی با تحلیل واژه «اسم» در این
آیه ،آن را به معنای داللتکننده ،چه لفظی و چه غیرلفظی دانسته و نتیجه گرفته است

که انبیا و اوصیا اسماء اهلل هستند .زیرا آنها نیز داللت بر خدا میکنند و وسائ بین او
و خل اند .طباطبایی معتقد است «آن حررات در عبودیت به مقامی رسیدهاند که جز
خدا چیزی برایشان باقی نمانده و از هر جهت فانی و محو در خواسته و اراده ح ّتعالی
هستند ،و به همین دلیل است که محل ظهور اسماء و صفات باریتعالی شدهاند»

(طباطبایی.)128/7 :4148 ،
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کلمات

در آیات  18و  17سوره بقره آمده است« :فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کلِماتٍ فَتابَ عَلَیهِ إِنَّرهُ هُروَ

التَّوَّابُ الرَّحِیمُ؛ سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت (و با آنها توبه کررد) و

خداوند توبه او را پذیرفت ،چراکه خداوند توبهپذیر و مهربان است».

«کلمه» از واژه های محوری در این آیات است و چیزی است که به هر وسیله،

موجب اظهار باطن و افکار و نیّات شود ،به طوری که در آن ،به هیچگونه قید زبانی

و انسانی و امر تکوینی یا لفظی توجه نمیشود (مصطفوی .)424/4 :4172 ،بر همین اساس،

در قرآن کریم از موجودات و اعیان خارجی که آیات االهیاند به «کلمه»

تعبیر شده (لقمان)48 :؛ یا اینکه از عیسی به عنوان «کلمه خدا» یاد شده است (آلعمران:

 .)11نتیجه اینکه« ،کلمه» معنای جامعی دارد که هم بر لفظ و هم بر موجود خارجی

اطالق میشود.

روایات در تفسیرِ چیستیِ «کلمات» در آیه مزبور ،بر دو دستهاند:

الف .در برخی روایات ،کلمات دریافتشده از سوی آدم که سبب پذیرش توبره

او شد ،جمالتی است که بیرانگر اعترراف او بره گنراه و اظهرار پشریمانی و درخواسرت

آمرزش است (عیاشی14/4 :4172 ،؛ نیز نک :.فسر رازی.)122/1 :4142 ،

ب .در پررارهای دیگررر از روایررات ،کلمررات ،بررر معصررومان تطبیر شررده اسررت؛

مانند روایاتی که در آنها از دعای آدم چنین یراد شرده اسرت« :سرأله بحر ّ محمرد و

علی والحسرن والحسرین و فاطمرة صرلّی اهلل علریهم» (عیاشری14/4 :4172 ،؛ کلینری:4128 ،

 . )121/7قریب به این مرمون از طری اهل سنت نیرز رسریده و در شرماری از آنهرا ،از

رسول خدا و در برخی دیگر از اهل بیت نام برده شده است (نرک :.سریوطی:4121 ،

 17/4و .)24

طباطبایی هرچند مفاد این روایات را در ابتدا دور از ظواهر آیات میداند ،اما معتقرد

است اگر در آنها بهخوبی تدبر شود ،چه بسا تا حدودی به ذهن نزدیرک گرردد .وی بره

منظور تقویت این روایات ،از زاویهای خاص به تحلیل آیه پرداخته و گفته است:

جمله «فَتَلَقَّی آدَمُ» تنها به معنای قبول کلمات نیست بلکه کلمه «تلقّی» به معنای
قبول به همراه استقبال و روی آوردن است؛ گویی آدم به آن کلمرات روی آورده
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و آن را فرا گرفته است و همین داللت دارد بر اینکه آدم حتماً پیش از توبره ،از
آن کلمات آگاه بوده ،زیرا قبالً تمرامی اسرماء را از پروردگرارش آموختره بروده

است (طباطبایی.)417/4 :4148 ،

همچنان که در بعری روایات آمده است که آدم شربحهرایی از اهرل بیرت ،و

انوار ایشان را در مواضع متعددی ،از جملره هنگرام تعلریم اسرماء ،زمرانی کره خداونرد

ذریهاش را به او نشان داد و نیز در بهشت مشاهده کرد.

طباطبایی در ادامه بحث ،تعبیر مهمی درباره این اسماء به کار برده است .ایرن تعبیرر

بیانگر مقام وساطت اهل بیت در فیضرسانی به سایر مسلوقات بوده و اینکره تحقر

هر گونه کمال را جز به برکت و یمرن وجرود آن حرررات ممکرن نمریدانرد« :أنّهرا ...
وسائ

فیوضاته تعالی لما دونها ،ال یتمّ کمال لمستکمل إلّا ببرکاتها» (همران414/4 :؛ و نیرز

نک :.شیرازی.)444/1 :4122 ،

 .2 .7ابواب

در جوامع روایی امامیه ،احادیثی وجود دارد که در آنها از اوصیای پیرامبر بره عنروان

«ابواب االهی» یاد شده است .این تعبیر ،در نگاه نسست ،یادآور این معنا است کره اگرر
سسن ،تبلیغ و تالش های آن حررات نبود ،موهبت هدایت نصریب مردمران نمریشرد.
بسش عمدهای از این روایات ،ذیل آیه  474سوره بقره وارد ،و «ابواب» بر اهل بیرت

تطبی شده است .در این آیه چنین آمده است« :لَیسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیوتَ مِنْ ظُهُورِهرا وَ
لکنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقی وَ أْتُوا الْبُیوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ؛ کارِ نیک آن نیست

که از پشتِ خانه ها وارد شوید ،بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید و از درِ خانههرا
وارد شوید و تقوا پیشه کنید تا رستگار گردید».

از جمله بدعت های جاهلی این بود که در حال احرام حر  ،از پشرت خانره وارد آن

می شدند .خداوند برای ابطال این کار ،راه پسندیده و شایسته برای ورود بره خانره را از
درِ آن دانسته است .در این آیه پیگیری کارها از مسیر اصلی آن و پرهیز از بیراهرهرفرتن،

یکی از جلوه های تقوا شمرده شده است .ذیرل آیره مزبرور ،روایراتی وارد شرده کره در

شماری از آنها ،تعابیر «ابواب» یا «باب» بر ائمه تطبی شده است.
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از امام باقر درباره این آیه پرسیدند .ایشان در پاسرخ فرمرود« :خانردان پیرامبر

أبواب االهی انرد و راه بره سروی اوینرد» (عیاشری72/4 :4172 ،؛ طبرسری .)124/4 :4184 ،آن
حررت در جایی دیگر فرمود« :رسول خدا ،باب ورود بر خدا است که جز از او رو بره
وی نتوان کرد و همان راهی است که هر کره آن را پیمرود بره خردای عزوجرل رسرید،

امیرمؤمنان هم پس از وی چنین بود و این حکم درباره همه ائمه یکی پرس از دیگرری

جاری است» (همان .)447/4 :در روایتی دیگر ،در تعلیل باب بودن آن حررات چنین آمده

است« :اگر ایشان نبودند خدای عز و جل شناخته نمیشد» (کلینی441/4 :4128 ،؛ نیرز نرک:.

نه البالغه :4141 ،خطبه .)411

طباطبایی ،به شمار فراوان این روایات اشاره کرده و آنها را از مصداق جری و تطبی

دانسته است .وی در تبیین باباهللبودنِ اوصیای پیامبر مریگویرد« :اینکره در روایرت
مذکور آمده اگر اوصیا نبودند خداوند شناخته نمیشد ،معنایش این است که اگر اوصریا

نبودند ح بیان نمیشد ،و دعوت تامّهای که با آنها بود ،بره اتمرام نمریرسرید» .سرپس

میافزاید« :این روایت ،معنای دقی تری نیز دارد که إنشراءاهلل بعرداً آن را بیران خرواهیم
کرد» (طباطبایی .)14/4 :4148 ،تا آنجا که در المیزان تفحص کرردیم ،ایرن وعرده را محقر

نیافتیم ،ولی شاید بتوان معنای أدقّ مد نظر وی را در سسنان شاگرد مفسررش ،جروادی

آملی جستوجو کرد .وی با بهرهگیری از اندیشره «مظهریرت» ،ایرن چنرین بره تحلیرل

موضوع پرداخته است:

هر موجودی مظهری از مظاهر خدا است؛ لیکن اهل بیت مظاهر تامّه اسرما

و صفات االهیاند .همانگونه که آثار هر کسی نشانه داراییها و توانمندیهرای

او است ،اهل بیت صافترین آینهای هستند که صفات کمال االهی و قدرت

خدا را مینمایانند ،زیرا آنها بزر تررین نشرانه خداینرد (نرک :.مجلسری:4121 ،

 4/12و  ،)4از این رو هر کس آنها را بشناسد ،در حقیقت خدا را شناخته اسرت.

گرچه این مطلب ،درباره دیگر انسانها نیز فیالجمله صادق است و بره همرین
دلیل در احادیث آمده است« :من عرف نفسه فقد عرف ربّه»؛ لیکن آن مرتبره از
توحید و خداشناسی که با شناخت انسانهای عادی و معمولی حاصل میشود،

با خداشناسی حاصل از شناخت معصومان قابل مقایسه نیست (جوادی آملی،

.)414 :4142
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بر این اساس ،برای فراگیرری دیرن و کسرب معرارف بایرد از راه خراص آن ،یعنری

انسان های کامل معصوم وارد شد .چنین است که از ایشان که هم در امور تکوینی و هم
در امور تشریعی باباهلل هستند ،در روایات تعبیر به «أبواباهلل» شده است.

ابعاد معناییِ باباهلل بودن ائمه در پارهای دیگر از روایات قابل پیگیری است .گاه

بهاجمال گفته شده «اگر معصومان نبودند ،خداونرد شرناخته نمریشرد» (کلینری:4128 ،

 .)441/4در روایتی دیگر ،ابتدائاً از نبودن واسطه و حجاب بین خداوند و اروا ائمره

سسن رفته ،سپس از ایشان به عنوان باباهلل یاد شده است (صدوق .)11 :4121 ،گاه نیز به

جای عنوان «األئمة ابواب اهلل» ،با تعبیر دوسرویه «األئمرة أبرواب اهلل بینره و برین خلقره»

روبهرو هستیم (قمی ،)184/4 :4128 ،این عنوان بردین معنرا اسرت کره آنهرا واسرطه برین
خداوند و مسلوقات هستند و فیوضات االهی را به آنها مریرسرانند .شرناخت موحدانره

پروردگار و عبادت او ،که باالترین این فیضها است ،مرهون همین وساطت است.

باباهللبودن اهل بیت ، یعنی اینکه آن حررات ،باب علم و توحید و احکام و

اسرار االهی ،و همه رهاوردهای رسالت پیامبرند .تعلیم آموزههای وحیانی و نبوی به
مردم ،جز به وساطت کسی که جانشین پیامبر است ،ممکن نیست .بر این اساس ،اهل

بیت باب ورود به معارف قرآن و اسالم هستند.

اهمیت این موضوع تا آنجا است که حررت علی بره عنروان درِ گشروده االهری

معرفی شده و اگرر کسری از براب هردایت او وارد نشرود و معرارف و احکرام دیرن را

کسب نکند ،کافر شمرده میشود (کلینری .)118/4 :4128 ،زیرا هر کس عبرادتی مریکنرد و
معرفتی موحدانه به خدا دارد ،به برکت و فریض معصرومان اسرت (همران .)411 :از ایرن

روایات استفاده میشود که تصدی مقام وساطت و باباهللبودن ائمره ،اسراس ایمران

است.

 .3 .7والدین

در شماری از روایات ،از ابوّت پیامبر خدا ،حررت علی و ائمه نسربت بره امرت

اسالم سسن رفته است .این نقش ،گویای ح عظیم آن حررات بر مردم اسرت کره در
روایات به آن اشاره شده (برای نمونه نک :.طوسری 484 ،11 :4141 ،و  )111و دو جنبره دارد:
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نسست آنکه ،معصومان علت غایی آفرینش اند و بقا و روزی خالی به برکت وجود
ایشان است .جنبه دیگر آنکه ،هدایتیرافتگی مرردم و فهرم معرارف االهری ،بره برکرت

هدایت و علوم بی کران آنها است .بر این اساس ،آنها پدران حقیقی امرتانرد و رعایرت
حقوقشان واجب و دوری از عقوقشان الزم است (مجلسی .)41/12 :4121 ،از طرف دیگر،

اولیای معصوم نیز مانند پدران جسمانی ،در خصروص پیرروان خرود ،خیرخرواهی و

مهرورز ی دارند .به همین سبب در ادبیات روایری شریعه ،از کسرانی کره بره امرام خرود
دسترسی ندارند ،با عنوان «یتیم» یاد شده است (طبرسی42/4 :4121 ،؛ شهید ثانی،441 :4124 ،

 442و .)447

در روایات متعددی ،مراد از «والردین» در آیره  12سروره نسراء« :وَاعْبُردُوا اللَّرهَ وَ ال

تُشْرِکوا بِهِ شَیئاً وَ بِالْوالِدَینِ إِحْساناً» ،پیامبر خدا و حررت علی اسرت (نرک :.عیاشری،

 .)428/4 :4172این روایات که از قبیرل تطبیر مصرداقانرد ،بریش از هرر چیرز ،گویرای

مقام وساطت پیامبر و حررت علی در رساندن فیض هدایت به مؤمنران هسرتند.
فلسفه این تطبی در روایتی از رسول خدا بیان شده است؛ آنجا که میفرماید« :مرن و
علی ،پدران این امتیم و ح ما بر آنها عظیمتر از حر والردین [جسرمانیر آنهرا اسرت،
زیرا اگرر فرمران مرا را ببرنرد ،آنهرا را از آترش نجرات داده و بره بهشرت مریرسرانیم»

(ابنشهرآشوب421/1 :4184 ،؛ فیض کاشانی .)412/4 :4141 ،پدر ،مبردأ آفررینش مرادی انسران
است ،و معلم و مربی معنوی انسان نیز پدر او قلمداد میشود و بر ایرن اسراس ،رسرول

خدا و حررت علی شایسته ترین کسانی هستند که پدر مؤمنان نام گیرنرد ،زیررا
به وساطت ایشان است که نور هردایت ،علرم و معرفرت و کمرالیرافتگی نصریب آنهرا

میشود (طباطبایی.)118/1 :4148 ،

برخی روایات نیز ذیل آیه  2نساء« :وَابْتَلُوا الْیتامی حَتَّی إِذا بَلَفُوا النِّکرا َ فَرنِنْ آنَسْرتُمْ

مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ  ،»...به یتیمی مؤمنان در غیاب امام معصوم اشراره

دارد (عیاشی444/4 :4172 ،؛ صردوق .)444/1 :4141 ،در صورتی کره پیونرد مؤمنران برا اهرل

بیت در غیاب آنها گسسته شود ،دست آنها از معارف االهی کوتراه مریشرود و یتریم
خواهند شد؛ و هنگامی که به وسراطت حربّ و دوسرتی آل محمرد از معرارف آنهرا

سیراب شوند ،بر درجاتشان افزوده خواهد شد (طباطبایی 442/1 :4148 ،و  .)444ایرن بردان
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معنا است که اگر مؤمنان ،با ائمه ،یعنی پردران معنروی خرود در ارتبراط باشرند ،بره
وساطت ایشان کسب معارف خواهند کرد و در غیر این صرورت ،بره وسریله محبرت و

دوستی آنها ،خواهند توانست به این معارف نائل آیند.
 .4 .7رحمت

در آیات فراوانی ،از رحمت پروردگار یاد شده و در ذیل شماری از این آیات (ماننرد :بقرره:

421؛ هود 447 :و 444؛ نور42 :؛ یونس17 :؛ دخان14-12 :؛ انسان ،)14 :روایاتی وارد شده که تعبیرر

«رحمت خدا» ،بر پیامبر ،حررت علی ،فاطمه زهرا( ابرنشهرآشروب،)44/1 :4184 ،

والیت اهل بیت ،علم امام معصوم( کلینی )144/4 :4128 ،و نیز آنچه برر زبران مبرارک

امام جاری میشود (مجلسی )22/41 :4121 ،تطبی داده شده است.

پرسشی که در اینجا مطر است اینکه :مبنای تطبی رحمت االهی برر معصرومان

چیست و چگونه میتوان آن را تبیین کرد؟

به طور کلی ،از این روایات استفاده میشود که آن حررات ،از جلوههای رحمت االهری

بودهاند و به وساطت آنها است که سایر موجودات از رحمت پروردگار بهرهمنرد مریشروند.
در آیه  71سوره نساء چنین آمده است« :وَ لَوْ ال فَرْلُ اللَّهِ عَلَیکمْ وَ رَحْمَتُهُ الَتَّبَعْرتُمُ الشَّریطانَ

إِالَّ قَلیال؛ و اگر فرل و رحمت خدا بر شما نبود ،جز عدّه کمری ،همگری از شریطان پیرروی

میکردید» .ذیل این آیه ،روایاتی وجود دارد که بر اساس آنها ،مراد از فرل و رحمت ،پیرامبر
خدا و حررت علی است (طبرسی487/1 :4184 ،؛ سیوطی.)124/1 :4121 ،

این روایات ،همگی از مصادی جری اسرت (طباطبرایی 48/1 :4148 ،و 411/42؛ موسروی

سرربزواری )41/4 :4124 ،و پیرردا اسررت مفهرروم دو واژه «فرررل» و «رحمررت» ،شررسص آن
بزرگواران نیست ،بلکه مقصود از آن ،شسصیت و منزلت ایشان است که در مقام نبروت

و والیت جلوه گر شده است .بنابراین ،پیامبر خدا و حررت علی ،مصرادی حقیقری
(و نه اعتباری) برای فرل و رحمت خدا هسرتند .زیررا بره وسراطت آنهرا ،عردالت در

اجتماع بشری محق می شود و آثار آن ظهور پیدا میکند و بشر از نعمتهای دنیروی و

اخروی بهرهمند میشود و به آرامش خاطر میرسد .درباره این روایت ،و رابطه آن با آیه

مذکور ،تحلیلهای مستلفی را میتوان مطر کرد .از جمله اینکه:
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الف .نبوت و والیت ،دو سبب پیوستهای هستند که خداوند به واسطه آنهرا ،مؤمنران

را از دامگه شیطان و پرتگاه گمراهی نجات میبسشرد .بردیهی اسرت وسراطت ایرن دو

شسصیت االهی در یاریرسانی به مؤمنان ،سرنوشتساز بوده و هر گاه منتفی شرود ،راه
امداد و یاری به آنها بسته خواهد شد (نک :.طباطبایی.)48/1 :4148 ،

ب .خداوند نعمت وجود پیامبر را روزی جهانیان کرد و از سوی دیگر امام علی

را نسستین کسی قرار داد که هدایت نبوی را در وجود خود به فعلیت رسرانده و اولرین

فاتح باب والیت شده است ،و این معنای رحمت بودن امام علی است (همان.)42/42 :

تحق و به فعلیت رسیدن رسالت پیامبر ،مساوی با رحمت اسرت و اینکره در روایرات،
حررت علی رحمت خدا نامیده شده ،بدان سربب اسرت کره رسرالت پیرامبر در
وجود ایشان به فعلیت تامّ رسیده است (همان .)48 :در نتیجه میتوان دریافت که فق بره
وساطت او است که رحمت االهی شامل حال دیگران میشود.

ج .رحمت از اوصاف فعلی خداوند است و حررت علی و سایر ائمه مظاهر

کامل پروردگاری هستند که صاحب رحمت فراگیر است (ذو رحمة واسعة؛ انعرام،)418 :

و چون چنین است ،چشمههای رحمت در خانههرای آنهرا جوشریده و از آنجرا جراری

شررده ،و برره دیگررران مرریرسررد (جرروادی آملرری .)122 :4171 ،در ایررن تحلیررل ،از رهگررذر

مطر کردن مسئله مظهریت ائمه که حائز مقام خالفت االهی هسرتند ،وسراطت آنهرا
در رساندن فیض رحمت به دیگران ثابت میشود.

د .پیامبر فرل است ،زیرا واسطه فیض اسرت و برا رهراورد وحیرانی خرود کره

حاوی پیام های تزکیه و تعالی است ،سبب کمال بشر مریشرود .حرررت علری نیرز
رحمت است ،زیرا او واسطه در افاضه است و موجب مانردگاری ارزشهرای االهری و

نمونهای عینی از رسیدن به کمال است (موسوی سبزواری.)14/4 :4124 ،

در مجموع ،میتوان گفت اوصیای معصوم به سبب استقرار در مقام خلیفةاللهی و

جلوه گری رحمت پروردگار ،واسطه رساندن فیض رحمت به انسان ،و در نگاهی فراتر،
به همه آفریده ها هستند .بر این اساس ،روایات محل بحث از لحا معرفتری ،مبتنری برر

نظریه وساطت فیض است .به موجب آیات مرذکور ،رحمرت االهری بره مثابره عطیره و

تحفهای آسمانی ،نثار مؤمنان شده و اهل ایمان نیز فق با وساطت رحمت االهری اسرت
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که میتوانند از دامگه شیطان (نساء )71 :و خشم االهی (نرور )42 :رها شروند و بره شرادی

ابدی (یونس )17 :برسند.
نتیجه

تبیین بسشی از روایات جری که در آنها ،عبارات و واژگانی از قرآن کریم ،بر ائمه اهرل

بیت تطبی شده ،از رهگذر آموزههرای معرفتری ،از جملره آمروزه «وسراطت فریض»

امکان پذیر است .به موجب این قاعده ،جهان هستی همواره مقررون برا سلسرله وسرائ

بوده و در این میان ،اسمای حسنای االهی ،برترین واسطهها در فیضرسانی بره عرالم و

آدم هستند .بنا بر روایات ،معصومان مصداق اکمل اسمای حسنا بودهاند ،و در نتیجه،

وساطت ایشان در فیضرسانی به خالئ ثابت است .به موجب روایرات جرری ،تعرابیر

قرآنی «رحمت»« ،والدین»« ،کلمات»« ،ابواب» و  ...بر معصومان تطبیر شرده اسرت.
با تأمل در آموزه وساطت و نیز واکاوی در روایات جری ،چنین به دسرت مریآیرد کره

بسش هایی از این روایات بر اساس قاعده وساطت ،معنرادار بروده و مریتروان از آن بره
عنوان مبنایی معرفتی برای تبیین بسشی از روایات جری و تطبی بهره بررد .بره عبرارت
دیگر ،آموزه وساطت فیض ،این ظرفیت را دارد تا بسشری از ایرن روایرات را از لحرا

نظری پشتیبانی کند.
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