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تبيين فلسفي -نقلي کيفيت نفس امام معصوم (ع)
و ارتباط آن با نفوس ديگر


هادي واسعي ،محمدجواد نوروزي

(تاريخ دريافت5031/70/70 :؛ تاريخ پذيرش)5031/71/51 :

چکيده
آنچه اين مقاله عهدهدار آن است ،تبيين کيفيت نفس امام معصوم (ع) و چگونگي ارتباط آن با نفوس ديگر با رويکرد فلسفي-نقلي استت.
اتخاذ اين رويکرد بدان جهت است که در فلسفه ،از عناوين نبوّتِ خاص و رسالتِ مخصوص و امامت و واليتت و خالفتت افتراد معتيّن و
عناوين کلي آنان گفتوگو نشده است اما اين بدان معنا نيست که فالسفه مسلمان به اين مهم توجهي نداشتهاند بلکه آنان هنگام تبيتين
قواعد فلسفي همچون «چگونگي صدور کثرات از وجود واحد» با عنايت به علوم نقلي ،نظتام وستا ر را بهتترين پاستخ بته ايتن پرست
دانسته و قا ل شدهاند که در نظام وسا ر ،مبادي عاليه و نفوس قدسيه ،واسطه فيض و کارگردان امور تکويني و تشريعي عالم هستتند .از
اين رو آنان در تبيين کيفيت نفوس قدسيه ،نفس امام معصوم (ع) را قلم اعالي خداي منّان در خلق کلمات تکتويني دانستته و قا تل بته
عدم بينونت ميان نفس امام (ع) و نبي (ص) شدهاند .فالسفه اسالمي در بحث نقلي «احاطه نفس امام (ع) بر نفوس ديگر» بر اين باورند
که چون نفس امام معصوم (ع) «نفس ما في العالم» است و روح او روحِ همه و نفسِ او نفس همه و جسمِ او جستم همته استت ،ارتبتاط
تنگانگي ميان نفس امام (ع) و نفوس مؤمنين برقرار است چنانچه ميخوانيم« :و ارواحکم في األرواح و نفوسکم في النفوس و أجستامکم
في األجسام».

کليدواژگان
امام معصوم (ع) ،انسان کامل ،روح ،پيامبر (ص) ،مؤمنين ،نفس.

 استاديار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
 نويسنده مسئول :دانشجوي دکتري فلسفه و کالم اسالمي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهnorouzi114@gmail.com :
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طرح مسئله
شناخت زواياي پنهان نفس از ديرباز مورد توجه فيلسوفان بوده است ،به گونهاي که بخش
چشمگيري از آثار فيلسوفان يونان باستان ،همچون افالطون و ارسطو به اين موضوع اختصاص
دارد .فالسفه مسلمان نيز در تأليفات خود نگاه ويژهاي به مباحث علم النفس داشتهاند و کتب و
نگاشتههاي فراواني نيز در اين زمينه به يادگار مانده است .يکي از موضوعات حائز اهميت در علم
النفس فلسفي اسالمي ،کيفيت نفوس خلفاي الهي ،اعم از انبياء و امامان معصوم (ع) است ،چرا که
در علوم نقلي مباحث فراواني درباره کيفيت ،جايگاه و چگونگي آفرينش نفوس معصومين (ع)
وجود دارد چنانکه برخي روايات قائل به حدوث عقلي نفس حضرت خاتم (ص) و امامان معصوم
(ع) پيش از حدوث عالم شده و نفوس آنان را واسطه فيض و هدف آفرينش خوانده است و
همين امر سبب ورود فالسفه مسلمان به اين موضوع شده است.
با توجه به تتبع نگارنده ،عليرغم اهميت موضوع و اهتمام فالسفه بزرگ اسالمي به اين
موضوع ،هنوز کتاب يا مقاله مستقلي در اين زمينه منتشر نشده است .ازاينرو بر آن شديم تا با
نگاه فلسفي-روائي به تبيين «کيفيت نفس امام معصوم (ع)» بپردازيم تا ضمن پاسخگويي به اين
سؤال اساسي ،به سؤاالت مهم ديگري همچون« :جايگاه نفوس قدسيه در عالم هستي»« ،کيفيت
سرشت نفوس قدسيه»« ،رابطه احتمالي ميان نفوس قدسيه با نفوس ديگر» پاسخ دهيم .به همين
منظور اين گفتار را در دو بخش پي ميگيريم :در بخش اول :به چيستي و کيفيت نفس امام معصوم
(ع) و جايگاه آن در نظام هستي ميپردازيم و در بخش دوم :به بررسي چگونگي ارتباط نفس امام
معصوم (ع) با نفوس ديگر انسانها ميپردازيم.
بخش اول :چيستي نفس امام معصوم (ع) از دیدگاه حکما
چيستي نفس

در لغت بيش از پانزده معنا براي «نفس» ذکرشده است ،از جمله :روح ،خون ،بدن ،عين ،نزد،
حقيقت ،حقيقت شيء ،عظمت ،عزت ،همت ،غيب ،اراده و عقوبت (الزبيدي،5691،ج ،6ص .)54
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اما از اين ميان ،آنچه با معاني اصطالحي اين واژه همخواني دارد ،همان روح که درباره نفس انسان
به کار مي رود.
نفس در اصطالح انديشمندان ،به فراخور نوع تلقي و ديدگاههاي ويژه ايشان ،تعاريف و
کاربردهاي متفاوتي دارد ،چنانکه افالطون در تعريف نفس ميگويد« :النفس مبدأ حياة اجلسم و
حرکته؛ نفس خاستگاه حيات جسم و عامل حرکت است (افالطون،5834 ،ج،4ص .)7812و
ارسطو در تعريف نفس ميگويد« :فالنفس انطالشيا (الکمال) األوىل جرم طبيعى آىل؛ نفس کمال نخستين
براي جسم طبيعي داراي اندام (ارگانيک) است (ارسطو،بيتا،ص .)83به عبارت ديگر نفس چيزي
است که حقيقت اجسام طبيعي داراي عضو را تشکيل ميدهد.
تعريف ارسطو از نفس رايجترين تعريف از نفس در فالسفه اسالمي است به طوري که غالب
فالسفه اسالمي آن را با اندک تغييري پذيرفتهاند .ابن سينا در تعريف ميگويد« :النفس قوة يف اجلسم
تکون مبدأ لصدور افاعيل ليست علي وترية واحدة عادمة لالرادة؛ نفس نيرويي در جسم است که مبدأ
صدور کارهايي مي شود که يکنواختِ غير ارادي نيستند» (ابن سينا،5434،ج،7ص  .)1مالصدرا نيز
در تعريف نفس ميگويد« :و هي كمال أول جلسم طبيعي آيل من جهة ما يدرك األمور الكلية و يفعل األفاعيل
الكائنة ابالختيار الفكري و االستنباط ابلرأي و لكل درجات متفاوتة يف الكمالية و النقص؛ نفس کمال نخستين
براي جسم طبيعي داراي اندم ارگانيک است از آن روي که مدرک امور کليه و مبدأ صدور کارهاي
حادثِ اختياري از روي فکر و استدالل است که داراي مراتب متفاوت کمال و ضعيف است»
اجملرد عن
(شيرازي،5635،ج،3ص .)18عالمه طباطبايي نيز در اين باره مي فرمايد« :و النفس هي اجلوهر ّ
املادة ذااتً املتعلّق هبا فعالً؛ نفس جوهري است که ذاتا مجرد از ماده است ولي در مقام فعل به آن تعلق
ّ
دارد» (طباطبايي،5489،ص .)38بنا بر ديدگاه فيلسوفان مشاء تعاريف پيشين ويژه نفس انسان و
نفس افالک است که تفکر و انديشه دارند؛ ولي نفس نبات و حيوان از آن تعريف بيرون است؛ اما
بر پايه مباني حکمت متعاليه ،افزون بر نفس انساني ،نفس حيواني نيز در تعريف جاي ميگيرد
(فياضي ،5868،ص .)8
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چيستي نفس پيامبران الهي

عموم فالسفه مسلمان بر اين باورند که بر اساس قاعده عقلي ،پيامبران (ع) و امامان معصوم (ع)
داراي نفوس قدسيه هستند و قادرند تا بدون آموختن ،حقايق اشياء را با قوه قدسيه دريابند .اکنون
به جهت مدخليت «چيستي نفس پيامبران» در تبيين «چيستي نفس امام معصوم (ع)» ابتدا به بررسي
مسأله اول پرداخته و سپس به پيروي از فالسفه الهي به تبيين چيستي نفس امام ميپردازيم.
الف) ابنسينا در بيان چيستي نفس پيغمبران ميگويد:
امّا نفس قدسى ،نفس ناطقه پيغامبران بزرگ بُوَد که به حدس و پيوند عالم فرشتگان بي معلّم و
بىکتاب معقوالت بداند و اينچنين کس خليفت خداى بود بر زمين ،و وجود وى اندر عقل جايز
است و اندر بقاى نوع مردم واجب است (ابنسينا،5838،ص.)549-541
ب) غزالي هنگام بحث از مراتب نوري ارواح بشري ،درباره نفس قدسي پيامبران و اولياي الهي
ميگويد:
پنجمين مرتبه از مراتب نوري ارواح بشري که مختص به انبياء و بعضي از اولياء است روح
قدسي است که بوسيله آن پيامبر و اولياء معارف غيبي و ملکوتي و رباني را که روح عقلي و روح
فکري از درک آنها عاجزند درک ميکنند چنانکه خداي تعالي در اين آيه به آن اشاره ميفرمايد« :و
كذلِك أ ْوحْينا إِلْيك ُروحاً ِم ْن أ ْم ِران» (الشورى( )17:غزالي،5459 ،ص.)731
ج) مالصدرا نيز درباره کيفيت نفس پيامبران به ويژه نفس پيامبر اکرم (ص) ميفرمايد:
جوهر ارواح انبياء با ديگران متفاوت است اما روح پيامبر (ص) از همه آنها برتر است»
(شيرازي ،5899 ،ج،1ص )13چنانکه فرمود« :لست كأحدكم أبيت عند ريب يطعمين و يسقيين» (همان،
ص )46زيرا «خداوند تعالي ،خودِ نفس پيامبر (ص) را برهان قرار داده است؛ آنگونه که هر
عضوي از اعضاء او برهاني است ،اما برهان ساير انبياء را در خارج از نفسشان قرار داده است؛
مانند :معجزه عصاي موسي (شيرازي،5823،ص )28-27همچنين وي در سخني بي نظير ميگويد:
«بدان کسي که قائل به مماثلت نفس نبي (ص) با نفوس ساير مردم باشد کافر است چنانکه
ميفرمايد« :فقالُوا أ بشر ي ه ُدوننا فكفروا و ت ولَّوا» (تغابن ،)9:و نيز« :أ بشراً ِمنَّا و ِ
احداً ن تَّبِعُهُ» (قمر )74:و لذا
ْ
ْ
ُ
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سخن خداي تعالي که ميفرمايد« :قُ ْل إََِّّنا أان بشر ِمثْ لُ ُك ْم» (کهف )553:برحسب اين نشأه ظاهري
است (همو،5893،ص.)544
بر اساس آيات و روايات ،پيامبران الهي نفوس متفاوت و متفاضل – طولي نه عرضي -دارند
الرسل فضَّلنا بعضهم علي بعض» (بقره )718:رسول خدا (ص) از ديگر انبيا
چنانکه ميفرمايد« :تِلك ُّ
افضل است (جوادي آملي،5864،ج،9ص )746زيرا نفوس انبياء پيشين مانع عذاب نبود اما نفس
اّللُ لِيُ ع ِّذب ُه ْم و أنْت في ِه ْم» (انفال )88:و هم اينکه آن
پيامبر اکرم (ص) مانع عذاب است« :و ما كان َّ
حضرت سيطره و احاطه وجودي و نفساني بر ديگر امتها دارد« :فكْيف إِذا ِجْئنا ِم ْن ُك ِّل أ َُّمة بِشهيد و
ِجئنا بِك على هؤ ِ
الء شهيداً» (نساء )45:امام باقر (ع) نيز درباره نفوس گوناگون انبياء و اوصياي الهي
ْ
ُ
ميفرمايد« :در انبياء و اوصيا پنج روح وجود دارد :روحالقدس ،روحِ ايمان ،روحِ زندگى ،روحِ
قدرت و روحِ شهوت .اى جابر! آنان به سبب روحالقدس از مطالب و امور زير عرش تا زيرخاک
(از عرش تا فرش) آگاهاند .اى جابر! اين چهار روح [ديگر] تحت تأثير شب و روز قرار ميگيرند،
مگر روحالقدس؛ زيرا آن ،به سرگرمى و بازى نميپردازد» (کليني ،5432 ،ج ،5ص.)727
چيستي نفس امامان معصوم (ع)

تا کنون روشن شد که پيامبران الهي مؤيد به نفس قدسياند و نفس پيامبر (ص) برتر از نفوس
ديگر انبياي الهي است .اکنون با توجه به مقام وصايت و واليت معصومين (ع) از جانب پيامبر
(ص) ،به بررسي چيستي و کيفيت نفس امام معصوم (ع) و رابطه آن با نفس پيامبر اعظم (ص)
ميپردازيم .با مروري بر آراء فالسفه و ديگر انديشمندان مسلمان روشن ميشود که آنان ،نفوس
معصومين (ع) را همسان با نفس نبي مکرّم اسالم (ص) ميدانند و قائل به عدم بينونت ميان نفوس
آنان هستند از آن جمله:
الف) ميرداماد درباره کيفيت نفس امام معصوم (ع) به عنوان خليفه پيامبر (ص) ميفرمايد:
چون خالفت و وصايت ،نيابت از خاتمالنبيين است و درجهاش در سلسله عود همان مرتبه
عقل اول در سلسله نزول است بنابراين مرتبه وصي و خليفه نيز در مراتب عود همان درجه عقل
ثاني در مراتب نزول است .لذا صحيح است که قرآن درباره اوصياء و خلفاي قديس و صادق
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يد َّ ِ ِ
الرجس أ ْهل الْب ي ِ
ت و يُط ِّهرُك ْم تطْ ِهرياً» چنانکه صحيح است درباره
بگويد) «إََِّّنا يُِر ُ
ْ
اّللُ ليُ ْذهب عْن ُك ُم ِّ ْ
کريمترين و سابقترين خلفا که نسبت علما و عقال به ايشان نسبت حس به عقل و محسوس به
معقول است در آيه مباهله به نفس نبي (ص) خطاب شود« :و أنْ ُفسنا و أنْ ُفس ُك ْم» و به «النَّبِإ الْع ِظي ِم» در
سوره نبأ خطاب شود« :ع َّم ،ي تساءلُون ،ع ِن النَّبِإ الْع ِظي ِم الَّ ِذي ُه ْم فِ ِيه ُمُْتلِ ُفون» و به «لبِِإمام ُمبِي» و در سوره
يس شود« :و ُك َّل شيء أ ْحصْيناهُ ِيف إِمام مبِي» و به «من ِعْندهُ ِع ْلم الْ ِك ِ
تاب» در سوره رعد خطاب شود:
ْ
ُ
ُ
ْ
«قُل كفى ِاب َِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّلل ش ِهيداً ب ْي ِين و ب ْي ن ُك ْم و م ْن عْندهُ ع ْل ُم الْكتاب» و پيامبر (ص) بر اين مطلب تصريح کند که
ْ
من و علي از يک درخت و يک نور هستيم (ميرداماد ،5892،ص.)866-863
ب) مالصدرا با استناد به قول افالطون که قائل به وجود عقلي نفوس انساني پيش از حدوث و
تعلق به بدن مادي است درباره آفرينش نفوس انبياء و اوصياء (ع) ميفرمايد:
انسان داراي وجودي سابق بر حدوث شخصي مادي خويش است ،چنانکه حکيم الهي
افالطون نيز وجود عقلي نفوس انساني را قبل از حدوث بدن ثابت کرده است .همچنين شريعت
حقّه ما نيز براي افراد بشر يک نحو وجود جزئي متمايز مسبوق بر وجود طبيعيشان ثابت نموده
است ،چنانکه فرمود« :و إِ ْذ أخذ ربُّك ِم ْن ب ِين آدم ِم ْن ظُ ُهوِرِه ْم ذُِّريَّت ُه ْم» (اعراف )527،و از امامان معصوم
(ع) در روايات فراواني نقلشده است که :ارواح انبياء و اوصياء از طينت عليين بوده و قبل از
آفرينش آسمانها و زمين آفريدهشدهاند» (شيرازي ،5635 ،ج ،6ص .)561
ج) محقق دواني و حکيم قايني نيز درباره رابطه نفس پيامبر (ص) با نفوس معصومين (ع)
ميفرمايد:
نبىّ بايد صاحبنفس قدسى و متصرف در اجزاء عالم باشد[ .چنانکه] خليفه نبىّ نيز بايد
صاحبنفس قدسى باشد چنانکه ميفرمايد« :ف ُق ْل تعال ْوا ن ْدعُ أبْناءان و أبْناء ُك ْم و نِساءان و نِساء ُك ْم و أنْ ُفسنا
و أنْ ُفس ُك ْم» (آلعمران( )95،دواني،بيتا،ص .)577-556حکيم قايني نيز در اين باره ميگويد :بنا بر
حکمت ايزد تعالي بايد پيمبري که به روح قدسى مؤيد ،و نفس او بر همه نفوس غالب بوده وجود
داشته باشد و خليفه او نيز بايد به نفس قدسى مؤيد باشد (قايني،5894،ص.)12-14
د) حضرت آيت اهلل جوادي آملي نيز با بيان اتحاد نفوس اهل بيت (ع) با نور وجود مقدس
پيامبر اکرم (ص) در موطن عقل و معنا ميفرمايد:
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اهلبيت عصمت و طهارت (ع) در موطن عقل و معنا ،با نور حضرت خاتم (ص) متّحد بوده و
علي
علي و ٌّ
درنتيجه قلم اعالي خداي منّان در خلق کلمات تکوينياند .پيامبر اکرم (ص) فرمود« :أان ٌّ
حممد»!
أان و کلّنا واحد من نور واحد و ُ
حممد و کلّنا ّ
حممد و آخران ّ
حممد و أوسطنا ّ
روحنا من أمر هللا؛ ّأولنا ّ
(مجلسي،5438،ج،79ص .)59در زيارت جامع کبير نيز آمده است« :وأنّ أرواحکم ونورکم
وجل ...حنن اثناعشر هكذا حول عرش
وطينتکم واحدة» .امام صادق (ع) نيز فرمود« :كلّنا واحد عند هللا ّ
عز ّ

حممد» (نعماني،5862،ص .)39اين بينش با
ربّنا ّ
حممد و آخران ّ
حممد و أوسطنا ّ
وجل يف مبتدأ خلقنا ّأولنا ّ
عز ّ
انديشه توحيدي اسالم ناب محمّدي (ص) کامالً هماهنگ است؛ چون در اين مدرسه توحيدي،
السالم علي
تعيّن اوّل (وجود منبسط) ،مظهر اسم اعظم و مجالي اتمّ اوست .چنانکه ميخوانيمّ « :
السالم علي اجمللي األتّ» (جواديآملي،
مظاهر أمر هللا و هنيه (ابن قولويه5819،ش،ص)837؛ و ّ
الصالة و ّ
 ،5837ج ،2ص .)529-524

مرحوم سيد حيدر آملي و ديگران انديشمندان مسلمان در حوزه هاي مختلف فکري ،با تأکيد
بر اتحاد نفس معصومين (ع) با پيامبر (ص) بر تساوي نفوس قدسيه پافشاري کرده و ميگويند« :و
اما اشرفيت علي (ع) بر انبياء (ع) آن است که «به حکم قرآن علي (ع) نفس نبي (ص) است به
دليل سخن خداوند« :أنْ ُفسنا و أنْ ُفس ُك ْم» (آل عمران ،)95 :و سخن پيامبر (ص) که فرمود« :نفسك
نفسى ،و دمك دمى ،و حلمك حلمى؛ اي علي! نفس تو نفس من ،خون تو خون من و گوشت تو
گوشت من است .و چون پيامبر (ص) اشرف همه انبياء است و لذا علي مساوي پيامبر (ص) است.
على) مساويه كذلك» (آملي،5893،ص .)438مرحوم خواجوئي
النىب أشرف من مجيع األنبياء ،فيكون ( ّ
ّ
(خواجوئي،5453،ص ،)659عالمه حلّي (حلّي،5435،ص ،)15و عالمه حسن زاده آملي ضمن
على) مساويه كذلك» بر تساوي نفس امام
النىب أشرف من مجيع األنبياء ،فيكون ( ّ
استفاده از همان عبارتّ « :
علي (ع) با پيامبر (ص) تاکيد وافري دارند (حسن زاده آملي،5823 ،ص.)913
البته پيداست که اين اصل بر وجود مبارک همه اهل بيت (ع) منطبق است چنانکه در جريان
ازدواج علي (ع) و فاطمه (س) خداوند متعال بر تساوي نفوس نوراني آنان تأکيد نموده و

اّللُ عَّز و ج َّل أ ْن أُزِّوج النُّوِر قال م ْن
ك ي ُحم َّم ُد ب عث ِين َّ
ميفرمايد که نور بايد با نور ازدواج نمايد« :قال اْلمل ُ
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ِِمَّن؟ قال -ف ِ
اطمة ِم ْن علِ ّي» (کليني،5432،ج ،)495-5،493و پيامبر اکرم (ص) نيز بر تساوي نفس
ْ
مبارکش با نفوس اهل بيتش (ع) تأکيد نموده و ميفرمايد« :يا علي! خدا مرا بر همه انبياء برتري
داد و اين برتري بعد از من ،از آن تو و ائمه بعد از توست» (ابن بابويه،5823،ج،5ص.)797
بنابراين ،به واسطه شدّت اتّصال نفوس قدسيّه ،ميان نفس رسول و نفس آل او بينونتي وجود
ندارد و با نفس رسول اکرم (ص) هُو هُوِيَّت پيدا نمودهاند و اين همان وصول به مقام فناء در ذات
خداوند است و حقيقت واحديّت و وحدانيّتِ مفاد و معنى واليت کليّه مطلقه الهيّه مىباشد که در
ضها ِم ْن
آن تعدّد و تجزّى امکان ندارد ،و صِرف تجرّد و نور محض و بساطت کامل است« :ذُِّريَّةً ب ْع ُ
ب عض و هللا َِسيع علِيم» (آلعمران ،)44،و «هنالِك الْواليةُ ِ ِ
احل ِّق ُهو خْي ر ث واابً و خْي ر عُ ْقبا» (کهف ،)44،و
ّلل ْ
ّ
ُ
ْ
ُ
چون واليت انحصار به خداوند دارد ،پس همه اين واليتها به نحو هُو هُوِيَّت واقعى است ،و يک
واليت بيشتر نمىباشد .زيرا يک واقعيّت و يک اسم اعظم وجودى بيش نيست ،و يک وجود اصيل
و بَحْت و صِرف بيشتر معنى ندارد (طهراني ،5453 ،ج ،51ص.)585
شئون و مقامات نفس امام معصوم (ع)

هرچند در فلسفه ،از عناوين نبوّتِ خاص و رسالتِ مخصوص و امامت و واليت و خالفت افراد
معيّن ،همچنين درباره عناوين کلي آنها گفتوگو نشده است [اما] ازنظر فلسفي ،خدا براي افاضه
به خلق ،وسايطي را در نظام خلقت ،پديد آورده است و از طريق آن مبادي عالي به اداره امور عالم
ميپردازد ،هم در تربيت انسان (ربوبيت تشريعي) ،هم اجراي احکام (واليت و سرپرستي و
حکومت بر مردم) ،هم واليت تکويني و تصرّف و خلقت عالم .بر اين اساس ،انسان کامل ،در
پيدايش و پرورش پديدهها واسطه فيض االهي خواهد بود (جوادي آملي ،5837 ،ج ،2ص.)12-19
اکنون با توجه به تبيين کيفيت نفس قدسي امام معصوم (ع) به بررسي جايگاه و شئون نفس امام
معصوم (ع) در عالم هستي ميپردازيم.
الف) والیت تکویني مطلقه

فالسفه الهي بر اين باورند که نفس امام معصوم (ع) داراي واليت تکويني مأذونه از جانب خداوند
است و لذا در تعريف واليت تکويني گفتهاند« :واليت تکويني» يعني تدبير موجودات جهان و
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تصرّف عيني در آنها؛ مانند واليت نفسبر نيروهاي دروني خودش .هر انساني نسبت به قواي
ادراکي (وهمي و خيالي) و تحريکي (شهوت و غضب) ،نيز بر اندامهاي خود واليت دارد ،ازاينرو
اگر دستور ديدن ميدهد ،چشم او (اگر نقصي نداشته باشد) فرمان ميبرد»
(جواديآملي،5837،ج،2ص.)73
از ديدگاه فلسفي واليت تکويني اوالً و بالذات منحصر در خداوند است ،چنانکه گفتهاند« :در
نگره عقلي ،واليت تکويني از نوع رابطه علّت و معلول است؛ يعني هر علّتي ،وليّ و سرپرست
معلول خويش است و هر معلولي ،مولّي عليه علّتِ خود .به سخن ديگر ،خداي سبحان چون علّة
العلل و علّت تامّ جهان هستي است ،قيّوم همه هستي به شمار ميرود و بر اشيا (علي ما هي عليه)
احاطه دارد ،ظاهر باشند يا باطن و به جهت اين احاطه قيّومي ،بر همه حقايق و موجودات احاطه
وجودي نيز دارد .بر اين اساس ،وجودِ مبدئي متعالي و علّة العلل ،جايي براي تأثير ديگري
نميگذارد و فعل حضرت حقّ ،تمامي هستي را پُر ميکند و چيزي از دايره واليت و ربوبيّت او
بيرون نميماند :المؤثّر يف الوجود اال هللا ،و هر موجودي را با حفظ همه مبادي ويژه او سرپرستي
ميکند» (جواديآملي،5837،ج،2ص.)73
پس از اثبات اين مقدمات ،با توجه به اينکه نفس امام معصوم (ع) تحت واليت مطلقه خداوند
و به واسطه قرب نوافل به مقام قرب نائل شده است ،به جهت تربيت ديگر نفوس ،نفس امام
معصوم (ع) مظهر قدرت مطلقه الهي و تصرف در عالم هستي قرار ميگيرد:
[از آنجا که] خداوند متعال علّت بالذّات جهان است ،واليت و ربوبيّت او هر موجودي را ـ با
حفظ مبادي ويژهاش -دربر ميگيرد که يکي از آنها ،صادر نخستين است و واسطه فيض االهي
با ديگر موجودات به شمار ميرود و در روايات بر نور محمد و آل او (ع) تطبيق شده که به اذن
اهلل بر ديگر پديدهها واليت دارند .لذا انسان مقرّب و معصوم چون پيرو هواي نفس نيست ،خداي
حکيم براي مصالحي ،او را مظهر قدرت تصرّف در هستي قرار ميدهد .در واقع همانگونه که
تربيت انسانها در مسير االهي ،فرستادن پيامآوران آسماني را ميطلبد ،چنين مقصودي مقتضي
امکان تصرّف در عالم تکوين به گونه اعجاز يا کرامت هم هست! (جواديآملي،5837،ج،2ص.)11
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ازاينرو ،نفس امام معصوم (ع) در مقام جمعي خود واجد همه کماالت هستي بوده و براي
سلطه برجهان امکان ،تمام معجزات علمي و عملي تمام انبياء از آدم (ع) تا خاتم (ص) را داراست:
نفوس انسانهاي کامل ،يعني امامان معصوم(ع) از آن جهت که تقدم وجودي بر فرشتگان الهي
دارند و قبل از آنها خلقشدهاند ،در مقام جمعي خود واجد همه کماالت هستي آنها خواهند بود؛
لذا تمام معجزات علمي و عملي انبياء (ع) گذشته را دارا بوده و ميباشند (مجلسي ،5438 ،ج،36
ص 33و )34؛ خواه تسخير فضا همانند سليمان(ع) و خواه سلطه بر دريا و زمينْ همانند موسي(ع)
و خواه سلطه بر امواج آتشْ بمانند ابراهيم(ع) و خواه بر احياي مَوْتي و اِبراي اَکْمَه و أبرص و
اِخبار به ذخاير خانهها و مانند آنْ چون عيسي(ع) و خواه معجزه داود و حضرت صالح و ...و اين
واليت کليه ،از آنِ نفوسي است که درجه وجودي آنان به همه اسرار جهان آفرينش به اذن اللّه
مطّلع و محيط باشد .بنابراي ن نفوس عاليه ،صاحبان واليت کلّيه بر اسرار عالم اطالع هستند و به
اذن اهلل برجهان امکان سلطه وجودي دارند (جوادي آملي ،5839 ،ج ،5ص.)759
کوتاه سخن آنکه ،فناي ذاتي نفس امام معصوم (ع) در اراده حق تعالي و طهارت آن از نقوش
اغيار ،سبب نائل شدن به مقام تصرف در آفرينش شده است :زيرا روح پاکي که از رنگ تعلّق به
غير حق آزاد گشت و به قرب فرائض ،همانند قرب نوافل راه يافت ،مجاري ادراکي او مجالي
سمع و بصر و نطق و ...خدا خواهد بود ،چنانکه صدرالمتألهين ميفرمايد« :و اعلم أن من ص ّفي وجه
قلبه عن نقوش األغيار و ن فض عن ذاته غبار التعلّقات ...فإذا رجع إيل الصحو بعد احملو ...نفذ حكمه و أمره و

رب العاملي( »...شيرازي،5635،ج ،2ص.)77
تكرم بكرامة التكوين و تكلّم بكالم ّ
استجيب دعوته و ّ
ب) جامع حقائق عقالنيه و برزخيه

نفس امام معصوم (ع) جامع جميع حقايق عقالنيه و رقايق برزخيه است و به همين جهت جامع
جميع آثار آن تعينات نيز مي باشد ،چنانکه عالمه حسنزاده آملي ميفرمايد« :بر مبناى وحدت
شخصى وجود ،مراتب تمامى موجودات در قوس نزول ،از تعينات نفس رحمانى [حقيقت
محمديه] و حقي قت واليت است و در قوس صعود ،حقيقت انسان کامل داراى جميع مظاهر و
جامع جميع مراتب است .پس تمامى حقايق عقالنيه و رقايق برزخيه آنها که گاهى به عقل و
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گاهى به شجره و گاهى به کتاب مسطور به عبارات و اسامى مختلفه مذکور مىشود تماما نفس
حقيقت انسان کامل است ،که بر حسب هر درجهاى از درجات ،تعين خاص و اسم مخصوص
حاصل نموده و بدين جهت حقيقت انسان کامل را جايز است که آثار تمامى آن تعينات را به
حقيقت خود اسناد دهد چنانکه در خطب منتسبه به حضرت علي (ع) آمده است «اان آدم األول و اان

نوح األول و اان آية اجلبار و اان حقيقة اال سرار و اان صاحب الصور ،و اان ذلك النور الذي اقتبس موسى منه
اهلدى -اان صاحب نوح و منجيه ،اان صاحب االيوب املبتلى و شافيه» (حسنزادهآملي،5823،ص.)188
ج) مظهر اراده تشریعي خداوند

پيش از اين بيان شد که بُعد هستيشناسي دين به طور انحصاري توسط اراده و علم ازلي پروردگار
رقم ميخورد و عقل بشري تنها شأن ادراکي را نسبت به محتواي دين حائز است .اکنون روشن
خواهد شد که عقول انبياء (ع) و نفوس قدسي اولياي معصوم (ع) و صاحبان مقام واليت کليه
الهيه نيز مجراي بروز اراده تشريعي خداوند هستند .البته ،اين بدان معنا نيست که امر تشريع قوانين
به آنها تفويض شده باشد :برخورداران عصمت ،دارندگان مقام واليت کلّي االهياند که عقول و
نفوس قدسي ايشان ،مجراي بروز اراده تشريعي خداست نه آنکه تشريع احکام به ايشان
واگذارشده باشد [به اين معني که] معصومان (ع) تنها بازگوکننده اراده تشريعي خدايند .چون
معصوم مانند فقيه جامع شرايط نيست که با اجتهاد خود حکمي ظني بدهد که شايد صواب باشد
يا خطا؛ بلکه تمام احکام کلي که از زبان معصوم بيان ميشود ،همگي بيواسطه يا باواسطه برآمده
از منبع زالل وحي و الهام االهي است و بر اساس حديث نوافل،خداي رحمان زبان او در مقام
ينطق به؛ (کليني ،5432 ،ج ،7ص )817يعني گوينده وليّ خداست
گويايي استُ :
كنت ...لسانه الذي ُ
ليکن با زبان االهي در مقام فعل سخن ميگويد ،نه در مقام ذات نه اکتناه صفات ذات
(جواديآملي ،5837 ،ج ،2ص .)43-86لذا رواياتي که دراينباره واردشده و داللت دارد بر
تفويض تشريع احکام به اين ذوات قدسي ،بايد طوري تفسير شود که محذور تفويضِ محالْ الزم
نيايد (جواديآملي،5864 ،ص.)13
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بخش دوم :چگونگي ارتباط نفس امام معصوم (ع) با نفوس دیگر
با توجه به مقدمات پيشين ،و اثبات واليت تکويني و تشريعي امام معصوم (ع) در عالم هستي،
اکنون به بررسي چگونگي ارتباط نفس امام معصوم (ع) با نفوس ديگر ميپردازيم زيرا يکي از
مصاديق واليت مطلقه خلفاي الهي در زمين ،وجود ارتباط تنگاتنگ ميان نفس امام معصوم (ع) با
ديگر نفوس است ،که طبق مصالح خود محقق است و ما اکنون در دو بخش به آن ميپردازيم:
اول :ارتباط نفوس معصومين (ع) با یکدیگر

ع أبْناءان و أبْناء ُك ْم و نِساءان و نِساء ُك ْم و أنْ ُفسنا و أنْ ُفس ُك ْم»
محقق دواني با استناد به آيه شريفه «ف ُق ْل تعال ْوا ن ْد ُ
(آلعمران )95،امام علي (ع) را داراي نفس قدسي دانسته و درباره کيفيت ارتباط نفس مبارک آن
حضرت پيش از تولد با نفس قدسي پيامبر اکرم (ص) ميگويد :نفس شريف امام علي (ع) قدسى
و علم ايشان لدنى است ،به حدّى که در وقتيکه ايشان بمشيمه رحم مادر خود فاطمه بنت اسد
بودند ،چون حضرت سيدالبشر (ص) فاطمه را مىديدند ،فاطمه بىاختيار از جاى خود
برمىخاست ،و چون از حقيقت حال او استفسار مىنمودند ،مىفرمود غريب حالتى مشاهده
مىکنم ،که هرگاه حضرت سيد البشر را مىبينم ،جنين در رحم من به حرکت مىآيد مىيابم که
جنين در مشيمه قيام نموده ،لهذا هنگام ديدن آن حضرت بىاختيار برميخيزم ،و چون رسول اهلل
(ص) در پيش من از طرفى بهطرف ديگر مىرود ،فيالفور جنين در مشيمه رحم من به حرکت
مىآيد ،چنانچه مىيابم که رو به طرفي که حضرت توجه فرموده جنين نيز روى به آن طرف دارد،
بنابراين مرا ناچار روى بدان طرف بايد کرد که توجه به آن حضرت است .و اين نيست مگر از
خواص نفس قدسى .اکثر علماى اهل سنّت وجه آنکه ايشان را کرّم اهلل وجهه مىخوانند همين
معنى نوشتهاند (دواني ،بيتا ،ص.)577-556
دوم :ارتباط نفوس معصومين (ع) با نفوس مؤمنين

با توجه به داليل فلسفي و نقلي موجود ،ارواح مؤمنين از طينت انبياء و اوصياء آفريدهشدهاند
(شيرازي ،5635 ،ج،6ص .)561لذا به جهت وحدت ،امام معصوم (ع) بر نفوس ،اعمال و احوال
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همه موجودات عالم هستي ،چه درروي زمين و چه در آسمانها و هرجايي که باشند ،واليت و
آگاهي دارد ،چنانکه در ميان آنها نسبت به مؤمنان ،عنايت و توجه خاصي دارد ،آنجا که قرآن کريم
َّب أ ْوىل ِابلْ ُم ْؤِمني ِم ْن
درباره واليت نفس مبارک پيامبر اکرم (ص) بر نفوس مؤمنين ميفرمايد« :النِ ُّ
أنْ ُف ِس ِه ْم» (احزاب .)9،لذا آنان که صاحب نَفْس و نَفَساند ،اولياي خداي و امام معصوم (ع) هستند
که مَثَل تأثير آنان در نفوس انسانها مَثَل مغناطيس است ،چون مغناطيس بي هرگونه حرکتي ،تنها با
جاذبه ذاتي خود آهن سنگين را بهسوي خويش ميکشاند (جواديآملي.)5836،39،
حضرت امام خميني (ره) با استناد به فقرهاي از زيارت جامعه کبيره که ميفرمايد( :و ارواحكم يف
األرواح و نفوسكم يف النفوس و أجسامكم يف األجسام) ،در تبيين کيفيت و دليل سلطه وجودي نفس امام
معصوم (ع) بر ديگر نفوس ميفرمايد :انسان کامل و ولي مطلق داراي مقام مشية مطلقه ميباشد که
سائر موجودات بوسيله اين مقام آشکار ميشوند و حقايق تحقق پيدا مي کنند و ذوات هويت پيدا
مي نمايند پس انسان کامل بهمنزله اصل است و ساير مخلوقات فروعات آن ميباشند و بر همه
مراتب و منازل وجود و غيب و شهود احاطه دارد  ...همه خاليق بهمنزله پوست و او بهمنزله مغز
آنان ميباشد و آنها بهمنزله صورت و او معني ،و آنها ظاهر و او باطن ،ميباشند پس روحِ ولي
روحِ همه و نفس وي نفس همه و جسم او جسم همه است چنانچه واردشده است (و ارواحكم يف
األرواح و نفوسكم يف النفوس و أجسامكم يف األجسام) .و به عبارت ديگرکسي که [مثل اهل بيت
عليهمالسالم] راه حق را طي کند و از هواهاي نفساني به طور کامل خارج باشد و با همه شئون
ذاتي ،صفتي و فعلي خود در خداوند متعال فاني شود و مملکت وجود خود را به قيوم ذوالجالل
واگذار کند و با قلب سليم به محضر پروردگار حاضر شود و از طريق راه راست به مقام بندگي
برسد و به حقيقت کامل ربوبي متحقق شود چه بسا باشد که رحمت واسعه الهي و فيوضات کامل
ربوبي شامل حال وي شده و او به مملکت خود بازگردانده شود و ابقاء بعد از فنا شود .پس با
دستي پُر از اين تجارت خود برميگردد در حالي که در معامله خود باخدا ضرر ننموده چراکه او
اکرم األکرمين و جوادترين معاملهگر ميباشد .پس خداوند در مقابل اين که او روح جزئي خود را
به خدا تسليم نمود ،روح همه را به او اعطا مينمايد و در مقابل نفس جزئياش ،نفس همه را و در

..................................................... 55فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،72پایيز 9315

مقابل جسم جزئيش ،جسم همه را .پس عالم وجود تبديل ميشود به مملکت وجود و محل
سلطنت و إمارت آن ولي» (امام خميني،5473،ص.)95-93
الف) اگاهي از باطن نفوس

بر اساس مباني نقلي ،امام معصوم (ع) حضور همه جانبهاي بر جسم و جان مردم دارد ،بهطوريکه
هيچ ظاهر و باطني از او مخفي نيست و هيچکس از سيطره واليت ايشان خارج نيست .لذا امام
معصوم (ع) چه در حال حيات و چه در حال ممات و چه در پرده غيبت ،به شرق و غرب عالم
آگاهي دارد .اين در واقع به معناي آن است که ايشان فقط جسماً از ديدگان نوع افراد غايب
ميباشند اما واليت نفس ايشان بر نفوس ديگر باقي است .چنانکه امام عصر (عج) چشم خداوند
السالم عليک ي عي ِ
هللا يف خ ِلق ِه» .حضرت آيت اهلل جوادي
در ميان آفريدگان خواندهشده است کهُ َّ « :
آملي درباره راز آگاهي امام معصوم (ع) از اعمال بندگان مي فرمايد :فيض الهي همانگونه که در
قوس نزول از طريق واسطه فيض به مستفيض ميرسد ،در قوس صعود نيز به وساطت او که حتي
شاهد بر اعمال نيز ميشود به مقصد ميرسد ،وگرنه الزم ميآيد که وي باآنکه هدايت باطني
نفوس و واليت بر آنها را عهده دار است ،از محدوده کار خود و سرنوشت فيضي که او واسطهاش
بود و ميزان تأثير آن بر مستفيض بيخبر باشد .به عبارت ديگر :ازآنجاکه هدايت باطني نفوس و
واليت بر آنها بر شناخت و آگاهي از درون افراد متوقف است ،خداي سبحان فرمود :به تحقيق،
خدا و رسولش و مؤمنان عمل شما را ميبينند؛ «و قل اعملوا فسريي هللا عملكم و رسوله و املؤمنون».
(توبه« )531 ،سين» در (فسيري) ،سين تحقيق است ،نه سين تسويف و استقبال .حضرت امام علي
بن موسي الرضا (ع) فرمود :مراد از اين مؤمنان ،ما امامان هستيم( .مجلسي ،5438 ،ج ،78ص)849
راز اين نکته آن است که ،آنکس که از راه باطن ،ديگران را هدايت کرده ،به آنان فيض ميرساند
بايد از محدوده کار خود که باطن افراد است باخبر باشد .به بيان ديگر ،الزم چنان مقامي شهادت
امام بر اعمال انسانها و عرضه اعمال (کليني،5432،ج،5ص756ـ )773آنها بر اوست
(جواديآملي،5868،ج،9ص.)135-133
همچنين روايات مشابه ديگري در منابع روايي موجود است که ائمه معصومين (ع) نسبت به
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احوال شيعيانشان مطلع هستند چنانکه امام عصر (عج) در توقيع شريف خود به شيخ مفيد
ِ
فرمودند« :فِإ َّان ُِحني ُ ِ
ب عنَّا ش ْيء ِم ْن أ ْخبا ِرُك ْم  ...إِ َّان غْي ُر ُم ْه ِملِي لِ ُمراعاتِ ُك ْم و ال ان ِسي
ط ع ْلماً ِِبنْبائ ُك ْم و ال ي ْع ُز ُ
لِ ِذ ْك ِرُك ْم و ل ْو ال ذلِك لن زل بِ ُك ُم َّ
اصطلم ُك ُم ْاأل ْعداءُ»؛ ما به آنچه بر شما مي گذرد احاطه علمي
الَّلْواءُ و ْ
داريم ،و هيچيک از خبرهاي شما از ما پوشيده نيست ...ما نسبت به رعايت حال شما اهمال
نميکنيم و ياد کردن شما را فراموش نميکنيم ،و اگر چنين نبود ،بالها بر شما نازل ميشد ،و
دشمنان ،شما را ريشهکن مينمودند (طبرسي،5438،ج ،7ص.)462
ب) تصرف در نفوس

يکى از مطالب عرشى که در بحث حدوث زمانى عالم مطرح است اين است که انسان در مسير
تکاملى و استکمالى خود بجايي ميرسد که عالمى عقلى مضاهى و مشابه با عالم عينى خارجى
ميشود که جهانى است افتاده در گوشهاي ،پس اين انسان عالم مجرد عقالنى ،عالم حادث به
حدوث زمانى است .در حقيقت ،انسانهاي کاملِ به فعليت رسيده ،هر يک عالم حادث به حدوث
زمانىاند .بنابراين ،ماده کائنات در تحت اراده انسان کامل قرار مىگيرد و موجودات عالم چنان در
اطاعت او خواهند بود که اعضا و جوارح ما در اطاعت و اختيار ما ميباشند (حسنزادهآملي،
 ،5832ص.)14-17
از همين رو ،بر اساس براهين عقلي گفتهشده است که :صاحب نفس قدسى متصرف در اجزاء
عالم( ،دواني،بيتا ،ص )556و از جمله نفوس انسانهاي ديگر است .چراکه نفوس قدسي،
دستپرورده خداوند متعال اند و ازاينرو ،تربيت نفوس انسانهاي ديگر به آنان سپردهشده است،
ِ
عد صنائِعُنا؛ ما
لق ب ُ
چانکه امام مهدي (عج) در توقيع شريفشان فرمودند« :حن ُن صنائ ُع ربِّنا ،واخل ُ
دستپروردگان خدايمان هستيم و پس از آن ،مردم  ،دستپرورده مايند (مجلسي ،5438 ،ج،18
ص .)526عالمه حسنزاده آملي درباره کيفيت تصرف نفوس کليه در اعيان موجودات ميفرمايد:
نفوس کليّه الهيّه مؤيّد به روحالقدس يک نحو اتّحاد تعلّقى به اعيان موجودات مىگيرند که
آنها به منزلت اعضاء و ابدان آن نفوس مىگردند و لذا در آنها تصرف مىکنند آن چنانکه ما به
دست و پاى خود در قبض و بسط و حرکت و سکون امر مىدهيم و آنها را به اذن اللّه در
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اختيارداريم (حسنزادهآملي،5899،ص .)771پس وجود انسان کامل ظرف همه حقائق و خزاين
اسماء اللّه است ،و اين اسماء اللّه اعيان حقايق نوريه دار هستىاند نه اسماى لفظى ،الجرم صاحب
اين مقام داراى واليت تکوينى است که مفاتح غيب يعنى همان حقائق نوريه در دست او است و
مى تواند با اذن و مشيت الهى تصرف در کائنات کند ،بلکه در موطن و وعاى خارج از بدن خود
انشاء و ايجاد نمايد و موجودات خارجى به منزلت اعضاى وى و خود او به مثابت جان آنها گردد،
زيرا که نفس ناطقه انسانى مجرد قائم بذاتش و خارج از بدن و محيط و مستولى بر آن است و
تعلّق تدبيرى و تصرّف در بدن دار( .حسنزاده آملي،5838،ص.)591
عليرغم بداهت مقام تصرف تکويني نفوس معصومين (ع) در فالسفه اسالمي ،اما فخر رازي در
ذيل آيه  576بقره که ميفرمايد« :ربّنا وابعث فيهم رسوالً منهم يتلوا عليهم ايتك ويعلّمهم الكتاب واحلكمة
ويزّكيهم إنّك أنت العزيز احلكيم» ميگويد :مراد از اينکه پيامبر جامعه را تزکيه ميکند ،تصرف در باطن
آنها نيست ،زيرا اوالً پيامبر  ،قادر بر تصرف در باطن نيست و ثانياً بر فرض برخورداري وي از
چنين قدرتي ،آن را اِعمال نميکند ،چون اِعمال آن مستلزم جبر است (فخر رازي ،ج  ،4ص.)16
حضرت آيت اهلل جوادي آملي در پاسخ به شبهه فخر رازي ميفرمايد:
بايد توجه داشت که اوالً کسي که به مقام شامخ نبوّت رسيده ،به يقينْ داراي مقام واليت است
و قطعاً ميتواند به اذن خدا در نفوس ديگران مؤثر باشد .کسي که به اذن خداي سبحان از همه
خاطرات افراد جامعه مستحضر است قدرت بر تصرف در نفوس آنها را نيز دارد ،و همانگونه که
متصف بودن او مثالً به (اِغناء) و بينياز ساختن که وصف خداوند است« :أغناهم هللا ورسولُه من فضله»
(توبه )24،مستلزم جبر نيست ،قدرت او بر چنان تصرفي نيز مستلزم جبر نخواهد بود .چون چنين
تصرّفي با حفظ اختيار افراد و در قلمرو قدرت آنها صورت ميپذيرد ،چنان که خواهد آمد.
ثانياً بر فرض که اِعمال آن قدرت مستلزم جبر باشد ،اين مطلب بامسلک جبري فخررازي
سازگار است؛ نه مخالف ،مگر آنکه اين کالم را به عنوان جدل با منکران جبر گفته باشد.
ثالثاً اِعمال آن قدرت و تصرّف در باطن افراد ،جبر نيست ،زيرا اين تزکيه ،ابتدايي و در طليعه
امر نيست تا برخي افراد به طور جبر وارسته و بعضي ديگر چنين نباشند ،بلکه پاداش انسان
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سالکي است که بخشي از مشکالت و امتحانات را با کوشش مشروع خود گذرانده است .خداي
سبحان به عنوان ايصال به مطلوب براي اينکه سالک الي اهلل ادامه راه را بهتر و با سهولت بپيمايد،
او را از فيض خاص برخوردار و در او شوق و کشش ايجاد ميکند و کسي را به دستگيري و
راهنمايي او ميفرستد .اين نه عين جبر است و نه مستلزم آن ،بلکه همان هدايت به معناي ايصال
به مطلوب است .پيامبر گرامي(ص) به اذن خداي سبحان ميتواند با واليت تکويني خود در باطن
افراد چنين تأثير بگذارد و اين مطلب بارزترين مصداق مزکّي بودن رسول اکرم(ص) و قدرت او
بر تزکيه نفوس است .اين تزکيه تکويني ،خواه به خداوند نسبت داده شود يا به رسول او ،به معناي
ايصال به مطلوب است؛ نه صرف ارائه طريق (جواديآملي،5868،ج ،2ص.)63-62
ج) وساطت در نزول فيض بر نفوس

هدايت باطني ،فيضي دروني است که از ناحيه خداي سبحان به قلوب نوراني ائمه (ع) و ازآنجا به
دلهاي مؤمنان ميرسد .اين نکته را ميتوان از روايتي نيز که در ذيل آيه شريفه «وما تشاءون إالّ أن
يشاء هللا» (انسان )83،وارد است استفاده کرد .در اين روايت از امامان معصوم(ع) چنين نقلشده
که :دلهاي ما ظرف اراده خداست؛ «قلوبنا أوعية ملشيّة هللا» (مجلسي،5438،ج،71ص .)882خداوند
هر کاري را در عالم اراده کند ،از قلب امام ميگذراند و امام با اين روش از امور عالم آگاهي
مييابد .اراده خداي سبحان ،کاري از کارهاي آن حضرت و صفت فعل اوست و فعل خدا چون
خارج از ذات اوست افزون بر اينکه موجودي امکاني است و بايد از موجود ممکن انتزاع شود،
محلّ خاص ميطلبد ،و دل امام آشيانه اراده خداست؛ چنانکه در برخي تعابير آمده است« :إ ّن اإلمام
وجل» (همان،ج،71ص .(831قلب امام آشيانه اراده الهي است؛ ازاينرو امام ازآنچه در
وْكر إلرادة هللا ّ
عز ّ
جهان ميگذرد آگاه است و از اين رو:
هر مقام و فيضي نصيب هر کس بشود به برکت و وساطت امام است؛ چنانکه پذيرش و
صعود اعمال و عقايد ديگران در پي پذيرش و صعود عقيده و عمل اوست .زيرا وقتي هويت
انسان کاملْ امام هويتهاي سالکان صالح شد عقيده او امام عقايد و خُلق او امام اخالق و عمل
خير وي امام اعمال نيک ديگران خواهد بو( .جوادي آملي،5868،ج ،9ص.)137-135
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حضرت آيت اهلل جوادي آملي در تفسير فرازي از زيارت جامعه کبيره که ميفرمايد« :و احل ُّق
مع ُكم و في ُكم و ِمْن ُكم و إلْي ُكم و أنْتُم ْأهلُهُ و م ْع ِدنهُ» ميفرمايد:
معدن حق بودن ائمّه(ع) به معناي مخزن آن بودن نيست ،بلکه بدين معناست که هر حقي پس
از نزول از خداي متعالي بايد در وجود آن ذوات قدسي(ع) قرار گيرد و در آنجا به اذن خداوند
پروريده شود و سپس بجوشد و به ديگران برسد ،وگرنه ديگران قابليت استفاده مستقيم از آن را
ندارند .به عبارت ديگر؛ تعبير «معدن الحق» همانند «معدن الرحمة» به واسطه فيض بودن ائمّه (ع)
اشاره داشته دارد ،چراکه فيض حق پس از نازل شدن از خزانه غيب الهي به معدن وجود آن ذوات
قدسي(ع) و تقسيمبندي بر اساس استعداد مستفيضان به آنان ميرسد .به شکل طبيعي گفتار،
نوشتار و کرداري که از آن ذوات نوراني(ع) صادر ميشود جز حق نيست .بدين ترتيب «حق» با
نشأت گرفتن از مبدأ اصلي «الحَقُّ مِن رَبِّک» (آل عمران )93،از مجراي آن ذوات نوراني و وسائط

الرب يف مقادير اُموره هتبط إليكم وتصدر
فيض(ع) ميگذرد و به واسطه آنها به ديگران ميرسد :و إرادة ّ
من بيوتكم (ابن قولويه ،5819 ،ص899؛ مفاتيح الجنان« ،زيارت اول از زيارات مطلقه امام
حسين(ع)») و در بازگشت نيز با امامت ملکوتي آن ذوات قدسي(ع) به مبدأ خود بازميگردد ،پس
خدا مبدأ و مقصد اصلي «حق» است و ائمّه (ع) مبدأ و مقصدِ تَبَعي آن (جوادي
آملي،5837،ج،9ص.)883-882
د) اثر پذیري از نفوس مؤمنين

محمد بن حسن صفار صاحب از اصحاب امام حسن عسگري (ع) در کتاب بصائر الدرجات بابي را
به چگونگي اطالع غيبي ائمه (ع) از احوال شيعيان اختصاص داده است .در حديثي امام علي (ع)
خطاب به رُميله که باحال مريضي براي نماز به مسجد رفته بود فرمودند« :ي رميله ،ليس ِمن م ِ
ؤمن
ُ
ض اِال م ِرصنا ِِبر ِض ِه والحيز ُن اِال ح ِزّان ِِبُزنِِه واليدعو اِال ا َّمنا لِ ُدعاثِِه واليس ُکت اِالّ دعوان لهُ» ؛ اي رميله! هيچ
مير ُ
مؤمني بيمار نميشود مگر اينکه ما هم به خاطر بيماري او بيمار ميشويم ،و غمگين نميشود مگر
اينکه ما هم در غم او غمگين ميشويم ،و هيچ دعايي نميکند مگر آنکه به دعاي او آمين
ميگوييم ،و سکوت نميکند مگر آنکه ما برايش دعا ميکنيم .رميله گويد عرض کردم :اي
اميرمؤمنان ،فدايت گردم؛ در مورد کساني که در ديگر جاهاي زمين هستند چطور؟ امام در جواب
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ِ
ؤمن يف ش ِ
رق اال ِ
رض وال يف غرِهبا» ؛ اي رميله ،هيچ مؤمني در شرق و
يغيب عنّا ُم ّ
فرمودند« :ي رميلهُ ،ليس ُ
غرب زمين از ما پنهان نيست (صفار،5434،ج،5ص.)793-716
ِ ِ
ضنا ِِبر ِض ِه» ميگويد :لعل هذا کنايـة عـن
ض إَِّال م ِر ْ
عالمه مجلسي در شرح عبارت «لْيس م ْن ُم ْؤمن ميْر ُ
شدة عنايتهم (ع) بشيعتهم و محبتهم لهم (مجلسي،5438،ج،79ص.)543
نتيجه
بنا بر حکمت ايزد تعالي امام معصوم (ع) مؤيد به روح قدسى است و به واسطه شدّت اتّصال
نفوس قدسيّه ،ميان نفس رسول خدا (ص) و نفس امام معصوم (ع) بينونت و فاصلهاي وجود
ندارد ،و با نفس رسول اکرم (ص) هُو هُوِيَّت دارد .نفس قدسي معصومين (ع) پيش از بدن مادي
حادثشده و خداي حکيم براي مصالحي ،او را مظهر قدرت تصرّف در هستي قرار داده است .در
واقع همانگونه که تربيت انسانها در مسير االهي ،فرستادن راهنمايان آسماني را ميطلبد ،چنين
مقصودي مقتضي امکان تصرّف در عالم تکوين به گونه اعجاز يا کرامت نيز هست! چنانکه تولّد
پيامبر (ص) همراه با ارهاص بود .همچنين به دليل اتحاد نفوس معصومين (ع) با يکديگر ،نفوس
آنان حتي پيش از تولد با نفس قدسي معصوم ديگر ارتباط دارد .عالوه بر اين ،به دليل واليت
تکويني مطلقه نفس امام (ع) بر ساير نفوس ،نفس امام (ع) ،واسطه فيض بر نفوس و اگاه بر احوال
و اعمال نفوس مؤمنين و حتي متأثر از آنان است و شادي و غم مؤمنين بر نفس امام معصوم (ع)
تأثير ميگذارد.
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منابع و مآخذ
 .5ابن سينا5434( ،ق) ،الشفاء ،تحقيق سعيد زايد ،ناشر :مکتبة آيه اهلل المرعشى ،محل نشر :قم.
 .7ــــــــــــــــــ5838( ،ش) ،طبيعيات دانشنامه عالئى ،تصحيح سيد محمد مشکوة ،ناشر:
دانشگاه بوعلى سينا ،محل نشر :همدان ،دوم.
 .8ابن بابويه ،محمد بن على( ،شيخ صدوق)5823( ،ق) ،عيون أخبار الرضا (ع) ،مصحح :مهدى
الجوردى ،نشر جهان ،محل نشر :تهران ،چاپ :اول.
 .4ابن قولويه ،جعفر بن محمد5819( ،ش) ،کامل الزيارات ،مصحح :عبد الحسين امينى ،ناشر:
دارالمرتضوية ،محل نشر :نجف ،چاپ :اول.
 .1ارسطو( ،بيتا) ،فى النفس ،تحقيق :عبد الرحمن بدوى ،ناشر :دارالقلم ،محل نشر :بيروت.
 .9افالطون ،)5834( ،دوره کامل آثار افالطون ،ترجمه :محمد حسن لطيفي ،نشر خوارزمي ،محل
نشر :تهران ،چاپ :سوم.
 .2آملى ،سيد حيدر5893) ،ش) ،جامع األسرار و منبع األنوار ،ناشر :مرکز انتشارات علمى و
فرهنگى وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالى ،محل نشر :تهران ،چاپ :اول.
 .3دواني ،محقق؛ و داماد ،مير محمد باقر( ،بيتا) ،الرسائل المختارة ،ناشر :کتابخانه عمومي امام
اميرالمؤمنين (ع) ،محل نشر :اصفهان.
 .6جوادي آملي ،عبداهلل5837( ،ش) ،ادب فناي مقربان ،تحقيق :محمد صفايي ،نشر اسراء ،محل
نشر :قم ،چاپ :چهارم.
 .53ــــــــــــــــــ5839( ،ش) ،سرچشمه انديشه ،محقق عباس رحيميان ،نشر اسراء ،محل
نشر :قم ،چاپ :سوم.
 .55ــــــــــــــــــ5868( ،ش) ،تفسير تسنيم ،نشر اسراء ،محل نشر :قم ،چاپ :يازدهم
 .57ــــــــــــــــــ5864( ،ش) ،منزلت عقل در هندسه معرفت دين ،نشر اسراء ،محل نشر:
قم ،چاپ :هشتم.
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 .58ــــــــــــــــــ5836( ،ش) ،امام مهدي (عج) موجود موعود ،نشر اسراء ،محل نشر :قم،
چاپ :دوازدهم.
 .54ـــــــــــــــــ5864( ،ش) ،تفسير موضوعي قرآن کريم :سيره پيامبران (ع) در قرآن ،نشر
اسراء ،محل نشر :قم ،چاپ :هشتم.
 .51حسنزاده آملى ،حسن5899( ،ش) ،اتحاد عاقل به معقول ،ناشر :حکمت ،محل نشر :تهران،
چاپ :دوم.
 .59ـــــــــــــــــــ5823( ،ش) ،ممد الهمم در شرح فصوص الحکم ،ناشر :وزارت ارشاد،
محل نشر :تهران ،چاپ :اول.
 .52ـــــــــــــــــــ5838( ،ش) ،انسان کامل از ديدگاه نهج البالغه ،ناشر :الف الم ميم ،محل
نشر :تهران ،چاپ :اول.
 .53ـــــــــــــــــــ5832( ،ش) ،واليت تکوينى ،اشر :قيام ،محل نشر :قم ،چاپ اول.
 .56حلّى ،حسن بن يوسف( ،عالمه حلّي)5435( ،ق) ،أجوبة المسائل المهنائية ،ناشر :خيام ،محل
نشر :قم ،چاپ :اول.
 .73خواجوئى ،محمد اسماعيل5453( ،ق) ،جامع الشتات ،تحقيق :سيد مهدى رجائى ،ناشر :بي نا،
محل نشر :بي جا ،چاپ :اول.
 .75خمينى (س) ،سيد روح اهلل5473( ،ق) ،التعليقه على الفوائد الرضوية ،ناشر :مؤسسه تنظيم و
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 .74سبزواري ،هادي( ،مالهادي)5865( ،ش) ،شرح األسماء الحسني ،فاطمه شيخ االسالمي ،علي
شيخ االسالمي ،ناشر نويد اسالم ،محل نشر :قم ،چاپ :اول.
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ناشر :داراحياء التراث ،محل نشر :بيروت ،چاپ :سوم.
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 .83طباطبايي ،محمد حسين5489( ،ق) ،بداية الحکمة ،تحقيق :عباس علي زارعي ،ناشر :مؤسسه
النشر االسالمي ،محل نشر :قم ،چاپ :بيست و نهم.
 .85طبرسى ،احمد بن على5438( ،ق) ،اإلحتجاج على أهل اللجاج ،مصحح :محمد باقر خرسان،
ناشر :مرتضى ،محل نشر :مشهد ،چاپ اول.
 .87طهرانى ،سيد محمد حسين5453( ،ق) ،امام شناسى ،ناشر :انتشارات عالمه طباطبايى ،محل
نشر :مشهد ،چاپ :دوم.
 .88غزالي ،ابو حامد5459( ،ق) ،مجموعة رسائل االمام الغزالى ،ناشر :دارالفکر ،محل چاپ :بيروت،
چاپ :اول.
 .84فياضي ،غالمرضا5868( ،ش) ،علم النفس ،تحقيق :محمد تقي يوسفي ،ناشر :مؤسسه آموزشي
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تعليق از مجيد هادى زاده ،ناشر :ميراث مکتوب ،محل نشر :تهران ،چاپ :دوم.
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 .82کلينى ،محمد بن يعقوب5432( ،ق) ،الکافي ،تصحيح :غفارى على اکبر و آخوندى ،محمد،
ناشر :دار الکتب اإلسالمية ،محل نشر :تهران ،چاپ :چهارم.
 .83مجلسى ،محمد باقر5438( ،ق) ،بحاراألنوار ،ناشر :دار إحياء التراث العربي ،محل نشر :بيروت،
چاپ :دوم.
 .86نعماني ،محمد بن ابراهيم5862( ،ق) ،الغيبة ،مصحح :على اکبر غفارى ،ناشر :صدوق ،محل
نشر :تهران ،چاپ :اول.

