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 29 -1400/9بهار و تابستان  /پنجمشماره  /سومسال  /موعود پژوهی

 هستیبرکات وجودی انسان کامل در نظام 
 2، طاهره رحمانی دهنوی1عقيله زینب 

 چکيده
از آنجا که فيوضات و الطاف الهی همواره استمرار دارد، حضور انسان کامل نيز 

گر به معرفی مصداق حقيقی پژوهش حاضر، همواره تداوم خواهد یافت. در مقاله
از منابع گيری با بهره . ویپردازدمی ؟ع؟انسان کامل که در هر زمان امام معصوم

فلسفی، عرفانی، کالمی و مهدوی و با روش توصيفی، عقلی و برهانی، برکات 
بودن والیت تکوینی و تشریعی، واسطه  یتمظهر مانند ؟جع؟وجودی امام عصر 

بررسی  انفوس مستعد و... ر تربيتو بودن عالم  یفيض الهی، عامل بقابرای 
دليل، به همين  و  سان استهای فطری انیکی از ویژگی ،طلبی. کمالکندمی

خدای سبحان برای تکميل و تربيت انسان، خليفه و جانشين را به صورت انسان 
 کامل قرار داد.

گان کليدی: والیت تکوینی، والیت تشریعی، واسطه فيض، ، انسان کامل واژ
  .عالم، تربيت نفوس مستعد یبقا

 مقدمه. 1

هر چند  د.ظهور یاباست،  آفرینش غایت که خلقت نوع انسان برای این است که انسان کامل
او تدبير امور را بر عهده دارد و . از عالم است، اما در باطن تقدم دارد ، متأخر پیدایش انسان در ظاهر 

مظهر تمام اسما و کمال الهی و حلقه و اتصال حق و خلق است. از معماهای مربوط به نظام آفرینش 
که همواره ذهن بشر را به خود مشغول ساخته، شناخت آثار و برکات وجود انسان کامل است. برای 

وشنی از این مسئله ارائه شود، باید جایگاه و رابطه ميان انسان کامل با خدا و مخلوق اینکه تبيین ر 

 
                                                                            

کستاناسالمی از کشور  پژوه کارشناسی کالمدانش. 1  ایران.العالميه، قم،  ؟ص؟جامعه المصطفی ،الهدیعالی بنتمجتمع آموزش  ،پا

 یران.العالميه، قم، ا ؟ص؟مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی، تربيتی کالم اسالمی -س گروه علمی. مدر2
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و با  ،ه در گرو تبيین جایگاه و رابطه انسان کامل با خدا از یک طرفئلرا به تصویر کشيد. حل این مس
 نظام هستی از طرف دیگر است.

در عصر  ؟جع؟ش امام زماننق مقاالت زیادی در رابطه با این موضوع نوشته شده از جمله
در عصر غيبت، نوشته  ؟جع؟غيبت، نوشته محمد باقر منصوری و برکات وجودی حضرت ولی عصر 

وجودی امام را به عنوان وجود چنين مقاالتی، مقاله حاضر سعی کرده آثار و برکات  . بامحمد نصيری
 انسان کامل و از نظر ارتباط آن با نظام هستی، بررسی کند. 

 انسان کامل يمایس. 2
دانسته یا نادانسته به دنبال  و  خواسته یا ناخواسته ،بنابراین. طلب استلدر ذات خود کما ،انسان

برای تکميل و تربيت انسان، خليفه و جانشين را در  وندخدا دليل،کمال مطلق است. به همين 
یعنی انسان نمونه، انسان اعلی یا انسان واال.  ،انسان کامل به صورت انسان کامل قرار داد.زمين 

الگو  ،شناخت انسان کامل یا نمونه از دیدگاه اسالم، از آن نظر برای مسلمانان واجب است که مدل
عنی انسانی که در فکرکردن به ی ،انسان کامل ،جوهر انسان فکر کردن است. چون و سرمشق است

 )مطهری، افت و کشف کرده است.یدر  ،که هست انعنی جهان و هستی را آنچنیده، يحد کمال رس
 (183، ص1377

ولی به  ،است ن کاملؤممسلمان کامل و م تعبير بلکه  نيست انسان کامل تعبير  ،و سنت قرآندر 
 ،من کاملؤیعنی انسانی که در اسالم به کمال رسيده و م ،هر حال معلوم است که مسلمان کامل

سيمای انسان  (96 -95، 1377، به کمال رسيده است. )مطهرى ،یعنی انسانی که در پرتو ایمان
اشاره  با تعبيرات مختلفی بيان شده که در ادامه به بعضی از آنها ،کامل در نگاه عرفا و فالسفه

 شود.می

 ر نگاه عرفاسيمای انسان کامل د. 1-2
الزم  برای رسيدن به مقام انسان کامل، اصالح و تهذیب نفس و توجه به خدا را ،اهل معرفت

چه  دانند. هر چه انسان بيشتر به خدای سبحان توجه کند و از غير خداوند فاصله بگيرد و هر می
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دشناسی و بيشتر به معرفت نفس و تهذیب آن بپردازد و از سير در آیات آفاقی و انفسی به خو
شود. کمال نهایی انسان از نظر عارف، تر میخداشناسی بار یابد، به مقام انسان کامل نزدیک

گر انسان با برق عشق حرکت کرده و منازل را  رسيدن به حق سبحانه است. بنابراین، از دیدگاه عرفا، ا
ميان او و خدا برداشته شده که پرده  طوری هب ،رسدزیر نظر انسان کامل طی کند، به کمال نهایی می

کامل همه مظهر چنين انسانی ( 28ص ،1383ی، اردکان)صادقی  رسد.و به مرکز جهان هستی می
، )مطهرى کندشود که ذات حق در او ظهور و تجلی میاى مینهییو آ شدهاسما و صفات الهی 

 .(201ص ،1377
ترین به عالی ،کامل کسی است که به نظر عرفاانسان » گوید:ابن عربی در تعریف انسان کامل می

نمای همه مقامات معنوی رسيده، جامع جميع عوالم الهيه و کونيه گردیده است و مجالی تمام
 (38-1/37، 1375 )ابن عربی،«. صفات و کماالت الهيه و خليفه خداوند بر روی زمين و حجت اوست

انسان کامل آن باشد که در شریعت و »گوید: میعزیز الدین نسفی در توصيف انسان کامل 
اقوال نيک،  .انسان کامل آن است که او را چهار چيز به کمال باشد د.طریقت و حقيقت تمام باش

 (74، ص1386 )نسفی، «.افعال نيک، اخالق نيک و معارف
جمع جميع مراتب الهی و وجودی، از  ارت است از مرتبه انسان کامل عب» گوید:عارف جامی می 

عقول و نفوس کلی و جزئی و مراتب طبيعت تا آخرین تنزالت وجود و به لحاظ مشابهت این مرتبه با 
. بنابراین، به ربوبيت و مربوبيت است ،گویند و فرق آن دو مرتبهمرتبه الهيه، آن را مرتبه عمائيه نيز می

 (63ص ،1370)جامی،  .«و صفات اوست مظهر اسماسزاوار خالفت حق و مظهر و 
اللهی است؛ زیرا مظهری از مظاهر انسان کامل مولوی، انسانی است که همواره در مقام خليفة

گيرد که وی فلسفه خلقت را این نظر موالنا از آنجا سرچشمه میاست. در واقع، اسما و صفات الهی 
 ،نزد حافظ (130، ص1389 )بشيری، کند.تبيین می بر اساس تجلی حق در عالم اعيان و موجودات

 انسان کامل کسی است که اولين گام خود را در راه یادآوری عهد مربوط به ميثاق الست بردارد، هر 
انسان را  ،نماید، ولی او پس از دریافت این عهد الستمشکل می ،راهاین برداشتن در چند که قدم
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مرتبه انسان کامل را طبق تعریفی که  ،حافظ. (98، ص1370 دی،)عما به قبول امانت واداشته است
داند. حقيقت محمدیه نزد حافظ، مطلق جيلی از آن آورده است، مرتبه تجلی ذات الهی بر انسان می

 .(12ص ،1390 مرادی،، عنافچهانسان کامل است )

 سيمای انسان کامل در نگاه فالسفه. 2-2
صيرورة » فرمایند:دانسته و میشد عقالنی از طریق علم و تعقل رکمال انسان را به  ،سيارى از فالسفهب

از انسان کامل به  ،افالطون( 1/20، 1378)مالصدرا، . «االنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العينی
ر یا از انسان کامل به عنوان انسان بزرگوا ،ارسطو (. 109، ص1379د )نصری، کنعنوان فيلسوف یاد می

داند که انسان کامل را رئيس مدینه فاضله می ،فارابی(. 122، ص1379کند )نصری، فرزانه یاد می
ممکن نبود که هر انسانی که پیش » گوید:باره چنين میهاست و در اینترین انسانبرترین و کامل

یکی آنکه در فطرت و  .ابدچه آنکه ریاست به دو امر تحقق ی ،آید و اتفاق افتد، رئيس اول مدینه بود
ت و ملکه خاص ارادی مربوط به ریاست که برای کسی ئمهيا و آماده ریاست بود و دوم به واسطه هي

 .(37 -40ص ،1384)جابری مقدم، « منظور و مهيای ریاست بود ،شود که به طبعحاصل می
 عنیی است، شدن اهللفةيخل همان انسان، خلقت از  هدف و  موضوع»: دیگون میيصدرالمتأله

 نيجانش و  فهيخل همان که است کامل انسان موجودات، و  هستی تمام نشیآفر از  اصلی مقصود
 کسی چيه کامل، انسان جز  را جهان دو  آبادانی و  خداوند نیيجانش و  خالفت تيصالح و  است خداوند

 ( 237، ص1360)صدرالدین شيرازی، «. است اعظم اسم مظهر  که است قیيحق انسان آن او  و  ندارد
گردد به انسان و هدف از خلقت عالم، برمی نیا خلقت از  هدف»: دیفرمامی گریید جای در 

 اعلی مأل به و  معقوالت کند مشاهده و  برسد مستفاد عقل مرتبه و  مقام به آدمی، که است نیانسان ا
 فهيخل بالقوه، و  است برخوردار  خاص کرامت كی از  انسان که است صورت نیبد .شود متصل

 )ره( امام خمينی( 207، ص1360)صدرالدین شيرازی، «. سماست و  ارض مالئکه مسجود و  خداست
نماست و خدای سبحان، ذات خود آینه حق ،انسان کامل» فرماید:در بيان سيمای انسان کامل می

 .(59هـ.ق، ص1410 خمينی،موسوی )« استآینه شهود تمام عالم هستی نيز بيند. وی می او را در 
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انسان کامل، موجودی است که نه تنها علت »زاده آملی آمده است: در بيانات عالمه حسن
پرتو چنين موجودی بر نظام عالم و  و فيض الهی در  استایجاد عالم، بلکه سبب بقای هستی نيز 

امام  وجود مقدس در زمان حاضر، .نخواهد بود حق گاه بدون حجتریزد و زمين هيچآدم فرو می
عبداهلل، عنداهلل و صاحب مقام  ،انسان کامل ،است. بنابراین یدار چنين مقامعهده ؟جع؟زمان

ع قلوب و اهلل است. راسخ در علم و خازن و منبوالیت، یعنی ولی ع علم لدنی، ینبوع حکم و زار
 .«گاه از وجود چنين انسانی خالی نخواهد بوداهلل است و زمين هيچشوراننده دفاین عقول و امين

 (64، ص1383زاده آملی، )حسن

 انسان کامل مظهر والیت تکوینی و تشریعی خداوند. 3-2
 به ،واو  فتحامارت و توليت و مدیریت و با  یبا کسر واو در معنا است کهلغت از ماده ولی  در  ،والیت

 هـ.ق،1408منظور، ابن ؛4/553 ،1375 است. )طریحی، آمده نصرت ربوبيت و  محبت یمعنا
( همچنين به معنای قرب، اتصال و پیوند دو شیء است. 533ص ،1324راغب اصفهانی،  ؛5/405

)راغب اصفهانی،  قيقت والیت، سرپرستی و تصدی امر استح آید.از پیوند دو شیء، والیت پدید می
 .(533ص ،1324

 ،والیت تکوینی. تشریعیوالیت  دیگری والیت تکوینی و  دارد. یکیدو معنا  ،والیت در اصطالح
خواه امام و یا شخصی دیگر، بر اثر و باشد  ؟ص؟ای از بندگان خدا، خواه پیامبر والیتی است که بنده

)سبحانی،  کند.بندگی، تکامل روحی پیدا کرده و بر جهان خارج از خود تسلط پیدا میعبودیت و 
سلطه بر عالم  ،والیت تکوینی از مراحل کمال روحی و وجودی است که اثر آن ،( بنابراین7، ص1389

 .(170، ص1363کون و جهان هستی است )همتی، 
سبحان، تمام موجودات و نظام هستی را با دستيابی به والیت تکوینی حضرت  ،انبيا و ائمه پس 

 ،( والیت تشریعی76، ص1385)سبحانی،  و عالم خلقت تحت فرمان آنها بود. هتحت امر خود داشت
 ،دیگر  عبارت . بهدهدمیقانونی است که خداوند به فردی به عنوان مقامی رسمی  منصبی و  مقام

ها به دليل شأن از انسان رگزیدگانیب گروه به خداوند منصبی قراردادی است که تشریعی والیت
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 خارج جهان بر  آنان تسلط که ریشه در  دهدمی یا... امامت یا نبوت مانند مقام آنان دینی یا اجتماعی
 .(17، ص1385، )سبحانی است خداوند تشریعی اراده نشانه و  اشتهد

 ؟مهع؟ائمه و  ؟ص؟پیامبر  د.باش شخصی دست در  چيز  یک زمام که است این والیت حقيقت
کميت و  ددارن سرپرستی معنوی و  والیت گونه که در همان .تشریعی و  امور تکوینی همه بر  درونی حا

امور تکوینی و  در  آنها پس دارند، را سمت این در امور تشریعی نيز  ،امور تکوینی واسطه فيض هستند
والیت تشریعی در اختيار زمام اصلی  (9 -8ص ،1392)صادقی و رکعی،  تشریعی واسطه هستند.

از آن پروردگاری است که والیت تکوینی  ، در اصل،یعنی والیت تشریعی، صاحب والیت تکوینی است
برای آنها  ،که خداوند به صورت مستقيم و غيرمستقيماست بر عالم دارد و بالعرض، از آن کسانی 
 داده ؟مهع؟و ائمه معصومين ؟ص؟مو پیامبر اسال ؟مهع؟به انبيا ، والیت جعل کرده باشد و این والیت

دارد که اهليت قبول این نياز ای فيض عظيم است و به واسطه ،والیت از طرف خداوند شده است.
 غفيض را داشته باشد و آن نيست مگر نفوس قابلی که صالحيت پذیرش وحی، هدایت، والیت، تبلي

بدون واسطه تعاليم  ،زیرا انسان به تنهایی قدرت درک معارف الهی ؛باشد شتهو تعليم آن به بشر را دا
 انسان را به ،تنها چراغ راه است، در صورتی که راه به او نشان داده شود ،عقل چون آسمانی را ندارد،

 .رساندمنزل مقصود می
گر نيز قدرت کشف راه را داشته باش کندتواند راه اصل را کشف عقل به تنهایی نمی ممکن  ،دو ا

به امداد غيبی و  ،که عقل . برای همين استنيست که ضمانت بر استقامت در راه را به انسان بدهد
در  ،. این واسطه تشریعکنددارد تا بتواند نورافکنی نياز گونه که چراغ به روغن دارد، هماننياز توجيه 

کرم  (59، ص1386 )رضوانی، متبلور شد. ،به عنوان مرتبه کامل والیت و رسالت ؟ص؟شخص رسول ا
در وجود مقدس  ،در تکوین و تشریع تجلی انوار درخشان والیت و امامتکه پندارند برخی می
کسی را مجال انکار در استمرار عهد  . بنابراین،تر استاز تابش خورشيد روشن، ؟ص؟حمدحضرت م

 .نيست ؟جع؟امام زمان امامت و مقام نبوت درباره
گرچه از ابراهيم خليل تا وجود مبارک خاتم انبيا حضرت ا  ،والیتسلسله درخشان امامت و 

و بشر از آن پس از هر  یافتاین سلسله نيز پایان  ،استمرار داشته، اما با ارتحال وجودش ؟ص؟محمد
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پیامبر از ذریه  ؟مهع؟به ویژه امامان معصوم زیرا جانشينان انبيا، ؛این پندار خطاست. والیی رها شد
کرم شود تا حکم به آنان وحی تشریعی نمی .اما حضور پیامبرگونه دارند ،گرچه پیامبر نيستندا  ؟ص؟ا
 ؟مهع؟کند، چون والیت باطنی انبياکار پیامبرانه می ،از مقام و جایگاه والیت ؟ع؟ای بياورند. امامتازه

حور قرب فرائض و نه تنها والیت معنوی بر م ،نيز حضور و ظهور دارد. این والیت ؟ع؟در امام معصوم
 آملی،جوادی ) پذیرد.نوافل است، بلکه همان والیت تشریعی و سرپرستی است که هرگز زوال نمی

 (59، ص1388
کی ؟ص؟وجود پر برکت پیامبر  بلکه برکات  ،رحمت، عزت و نعمت است ،نه تنها برای این کره خا

همگی از وجود او و نایب ساری و جاری است و  ،برای همه جهانيان و در همه کرات اشوجودی
بهره  ،بدون توجهگاهی و  به این نعمت بزرگ الهی توجه دارند یگاه گيرند.معصومش بهره می

گيری مردم و دیگر موجودات از گرما، حرارت، نورانيت، جاذبه و دافعه بهره مانند .برندتکوینی می
با وجود مقدس  ؟ص؟پس از پیامبر اسالم ،این سلسله (278 -276، ص1387 )زمانی،... .  خورشيد و 

 .(59ص ،1383)آملی،  یابدادامه می ؟جع؟امام زمانآغاز و به وجود مبارک  ؟ع؟امام علی
یعنی  ،فيکون استمقام کن ،مقام امر »فرماید: میسوره یس  82 ی در تفسير آیهیعالمه طباطبا

 «.ایجاد شود ،که بشو، مثل این است که بگویدگونه است که هرگاه چيزی را اراده کرد امر خداوند این
کند. مقام در هدایت هدایت به امر می ،امام»گوید: می ییعالمه طباطبا ،با توجه به این آیه

سوره  54طور که در آیه یعنی مقام تحقق و ایجاد بدون زمان است. همان ،فيکونمقام کن ،هاانسان
اَل َلُه ال  »: فرمایداعراف می

َ
ُر أ م 

َ ُق َواْل  یعنی خداوند را هم ایجاد زمانمند است که به آن خلق گویند ، «َخل 
خداست،  گویند. امام هم که خليفه خداست، مظهر خلق و امر  زمان که به آن امر و هم ایجاد بی

یعنی هم والیت تشریعی و هم والیت به امر یا والیت تکوینی دارد. شریعت خدا را برای شما تبيین 
 ،1389)طاهرزاده،  .«دهدالهی تغيیر می با نظر به جان شما، جانتان را با تجلی فيض و  ندکمی
 ( 130ص
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یعنی  ،به تنهایی مظهر همه اسماء و صفات حق است ،خليفه و امام هر عصری و  انسان کامل
کم بر همه  مظهر اسم جامع اهلل است که این اسم به تنهایی همه اسماء و صفات را دارد و حا

کم و متصرف  ،در تکوین و تشریع، ولی و رب همه موجودات جهان است. امام . بنابراین،آنهاست حا
 .ستامظهری از والیت باطنی آنه ؟مهع؟ظاهری امامان واقعی در جهان هستی است و والیت

 ،1394)ایزی و قباریان،  عينی است. یاساسی و حقيقت یامام در عالم تکوین و تشریع، نقشبراین، بنا
 (20ص

اهلل والیتش دامنه والیة ،شناسدصفات می را در جميع مظاهر اسماء و  خداوند انسان کامل که
حضور  (324 -321ص ،1389 ی،ی)طباطبا است که والیت صورت دین، فصل مقوم دین است.

کميت  حجت بيتیتر ميان اجتماعات، یکی از آثار وجودی اوست. باید گفت که  در  ؟جع؟امامو حا
و  سامان داشتن کائنات ارض؛ یکی در زمين بستگی دارد و خليفه خدا وجود حجت دو جریان، به

 .سامان یافتن اجتماعات بشریدیگری 
یافتن به سامان و جریان دوم، مربوط بوده جریان نخست، به تداوم نظم و تکوین در جهان

والیت  به . به تعبير دیگر جریان اول، به والیت تکوینی و جریان دومن مربوط استحرکت انسا زندگی و 
گر در زمان مشخص است مربوط است. تشریعی  ،هاییکه جریان نخست، اصل است و مقدم و ا

ع است و موخر، نسبت به جریان اول برپا و  ،قابل اجرا و انفاذ نبود، جریان نخست جریان دوم که فر
هيچ  ؟جع؟حضور کائناتی امام غيبت در مورد ،استوار خواهد بود و جز این نتوان بود. بنابراین

( همانگونه که وضيعت موجودات این جهان طوری است 188ص ،1381مفهومی ندارد. )حکيمی، 
وضيعت  ،گيرندان از حرارت و نور بهره میدیگر موجودات این جه تک گياهان و حيوانات و که تک
کرمها در جهان نسبت به انسان )زمانی،  است به همين صورت ،در زمان حضور و غيبت ؟ص؟پیامبر ا
 .(276ص ،1387

برداری از و اما چگونگی بهره» به محمد بن سعيد مجری آمده است: ؟جع؟در توقيع امام عصر 
اه که ابرها آن را از دیدگان پنهان گآن .اری از وجود آفتاب استبردهمچون بهره ،در زمان غيبتم من

طور که ستارگان چنين نقشی را دارند. از همان آورم،میسازند، من امنيت را برای زمينيان به ارمغان 
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و پرسش نکنيد و برای دانستن چيزهایی که به اندازه الزم به  الؤآنقدر س آنچه به شما ربطی ندارد،
زیرا گشایش و  ؛گفته شده است، خود را به زحمت بندازید و برای تعجيل فرج من زیاد دعا کنيدشما 

«. کنندبن یعقوب و کسانی که هدایت الهی را دنبال میسالم و درود بر اسحاق فرج شما در آن است.
 (293ص ،1425)طوسی، 

های از نظر پیوستباید  حجت و ولی .آثار والیت تکوینی اوست ترین فایده وجود حجت،عمده
به  ،زیرا مبنای عالم هستی چنانکه بر اسباب و وسایط است ؛درونی نظام حکيمانه آفرینش باشد

 در همه جهان تشکيل حکومت حقه در اثر وجود اوست. نيز متکی است و وجود انسان کامل 
اند، انسان دائمباقی و  اسماءاهلل چونولی یکی از اسمای الهی است و ، (185ص ،1381)حکيمی، 

کمل اسمای الهی است تواند به اذن او، در دائمی است و می تصاحب والی ،کامل که مظهر اتم و ا
 .(1393)اسفندیاری،  ماده کائنات تصرف کند و قوای ارضی و سماوی را تحت تسخير خویش درآورد

 بودن انسان کامل واسطه فيض. 4-2

 شود و تنها به وسيلهناشی می أاست که فيض از آن مبدفياض مطلق  و  هستی أمبد متعال،خداوند 
انسان کامل و قابلی است که  ،رسد و آن واسطه فيضها میواسطه فيض به جهان هستی و انسان

 ،یکی از برکات وجود انسان کامل صالحيت دریافت و پرداخت را دارد. ،بر توانایی و قابليتعالوه
 وساطت ایشان در فيض است. 

)ابن منظور، . سرریزی استو  دفع ( فوران،7/65 ،1410)فراهيدی، لغت به معنای فزونی فيض در 
 ،1324)راغب اصفهانی،  ( این واژه در معنای جود و بخشش نيز به کار رفته است11/250 ،1408

مانند  .اصل کار استیکی به معنای اسم مصدر و ح .در اصطالح دو کاربرد دارد فيض. (648ص
و دیگری صفت فعل خدا و به معنای آفریدن و وجوددادن است.  ،که به معنای مخلوق است ،خلق

شود که هميشه و بدون عوض و غرض در جریان می گفتهدر فلسفه و عرفان، فيض به فعل فاعلی 
برای فيض  ،در عرفان. (508ص ،1366)صليبا،  است. چنين فاعلی دارای وجود ازلی و ابدی است

ثبوت االشياء فی علم اهلل تعالی ، یعنی فيض اقدس. در معنای دوم، دو مرتبه و مقام گفته شده است
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شيرازی،  نیلدوجود تلک الماهيات فی الخارج بافاضه الوجود عليها )صدرا، یعنی و فيض مقدس
به برکت وجود او، عالم  است، یعنی ؟ع؟یکی از آثار وجودی امامکه  ،واسطه فيض. (2/354 ،1981

نظام دنيا  دهد و چنانچه زمانی بياید که امام نباشد،ادامه مید هستی برقرار بوده و به حيات خو
 رسد. دگرگون شده و پایان حيات بشری و عالم ماده فرا می
  :وساطت فيض به چند صورت قابل تفسير است

که برای صورتی یابد. به از طریق حجت خدا تحقق می ،خلق موجودات و فيض الهی به آنان -
 نوعی نقش فاعليت در وجود لحاظ شود. ،امام

امکان وجود برای سایر موجودات  ،پیدایش جهان به دليل وجود آنان است و با خلقت آنان -
 .شودنيز فراهم می

دف قابل تحقق یابد و تا ههدف از خلقت انسان و جهان تحقق می ؟ع؟با وجود امام معصوم
  است، آفرینش و ادامه حيات موجودات معنا دارد.

لزوم واسطه فيض است. هدف غایی نفس  ،یکی از براهين فلسفی بر ضرورت عقلی امامت
اهلل است. طریق يه و اتصال به عالم غيب و تخليق به اخالقعبه کماالت ماوراءالطب رسيدن انسانی،

از  قيم است که توسط شرایع آسمانی ارائه شده است.همان صراط مست وصول به این کماالت،
 تواند در این مسير کسی می بدون راهنما امکان ندارد. از سوی دیگر، طرفی پیمودن صراط مستقيم،

)جمعی از  باشد. نهایی رسيدهاین راه را رفته و به هدف  شراهبری را به عهده گيرد که خود
بلکه  عقل کسی است که در متن صراط مستقيم باشد، به فتوای ،امام (145ص ،1381 نویسندگان،

صراط مستقيم است )طوسی،  شخود ،تحقيق بيشتر و بهتر وجود امام که انسان کامل استه ب
 .(128ص ،1374

 برهان واسطه فيض . 1- 4 -2
 ؛نهایت استفوق تجرد و بی تقدس، خالق یگانه هستی در نهایت تنزه، -
 ؛ مرکب و در فرود و محدودیت است طبيعت،عالم و به ویژه  -
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از او  پیوسته و بدون دریافت عوض و بدون غرض زاید، ،هستی ، پسخدا خالق فياض است -
 ؛جوشدمی

 ؛مباشر تنها یک معلول و یک مخلوق، شایستگی صدور را دارد از خالق یگانه مجرد بسيط، -
 ،ميان دیگر مخلوقات ن صادر در این نخستي بر اساس قاعده سنخيت ميان علت و معلول، -

 ؛بيشترین نزدیکی را به خالق دارد
 (66 -65ص ،1387)لطيفی، . نظير آغاز شده استاز یک واسطه بی ،نظام خلقت پس

حقيقت والیت مطلقه، همان فيض است و واسطه رسيدن فيض به دیگر کائنات، نفس ولی 
دیگر فيوضات  و  ه فيضان جود وجودسریان فيض الهی است و سرچشم أو مبد مشيت یدعا، مطلق

پیامبر یا امام، صاحب چنين مرکزیتی است در بطن ، یعنی نفس ولی ،است به موجوات. بنابراین
 )حکيمی، عبر تداوم هستی و ضيضان وجود و تسلسل آفرینش وجود است.، مهستی و ملکوت او 

 (180، ص1381
بارى تعالی و قلب عالم و مطاف  ضيف واسطهاهلل و حامل امانت الهی و فةيخل ،انسان کامل

و تنها اوست که اجازه  بوده خود اسم أعظم بلکه ،نماى أسماء حسناى الهیان و مظهر تماميعرش
 قتيبه حق)هستی( تعالی را دارد. عالم ف ذات حقيره وصف خداى سبحان و حق توصیورود به دا

واسطه فيض بين عالم هستی  ،چون امامو  (31 -30، ص1382 آملی،قائم است. ) انسان کامل،
 هيچ تفاوتی بين حضور و غيبت او ندارد. ، هست

گرچه بر شما الزم نيست که علت و فلسفه »: کندشيخ طوسی در کتاب خود چنين تعبير می ا
برای اینکه دليل و برهان شما ، ولی تواند علت آن باشد را بيان کنيدیا آنچه که می ؟جع؟غيبت امام

شده، ترس حضرت برای حفظ  ؟جع؟از عللی که سبب غيبت امامگوییم، می تر شودتر و بليغنروش
واسطه فيض  ؛ زیراحتی خود ایشان هم واجب است ،بر همه ؟جع؟حفظ جان امام. جانشان بود

که به خاطر حفظ مصالح کلی دین، جانشان باید حفظ بلالهی است، پس نه به خاطر خودشان، 
ایشان را از تصرف در آنچه خداوند تدبير و تصرف در  ،تمگران با ایجاد رعب و وحشتشود و اینکه س
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وقتی بين  ،بنابراین. و انجام وظایف امامت را به ایشان نداند آن را برای او قرار داده بود منع کردند
حائل شدند، وظيفه قيام به امر امامت  ،یعنی انجام مأموریت امامت، حضرت و مقصود و هدفش

غيبتش واجب شد. درست مثل پیامبر  هم از ایشان ساقط شد و وقتی که بر جان خودش ترسيد،
کرم حضرت بود،  که دليلش هم فقط ترس از آزار  ،ثور  طالب و گاهی در غار که گاهی در شعب ابی ؟ص؟ا

 .(204، ص1374)طوسی، « مخفی شدند
ه ض توسط او بيقت انسان کامل است و چون فيحق ،وجود و اّول ظهور  ض در ابتداىيواسطه ف

ز ين انسان است که در مقام قوس صعود نيز اوست و همير نيواسطه در تدب ،رسدیاء مياش
جوع  بر  ،ءیامت هر شيشوند و قیحق اول متصل مه اء بياش ،ت او يساالر وجود است و به تبعقافله

 ،بتيدر زمان غ ؟جع؟امام پس (44ص ،1375 ،)کاشانی. شودیم مب وجود قائيمظهر کامل به غ
کنان خاك بينات، چنانچه آثار ربوبئض است بر کايواسطه ف ت یت و رابطه حمایواسطه عناه ت بر سا

 . (430، صتا، بیعاملی) رسدیاو م
مجرای رسيدن  ایشان،همه اعصار، واسطه فيض الهی است.  در  ؟جع؟امام زمانوجود پربرکت 

آخرین واسطه و انسان کامل، ذخيره عالم هستی و  رحمت واسعه حق به همه موجودات و آفریدگان
 ت.فيض اس

 توسط انسان کامل هاهدایت انسان.  5-2
ن سعادت فردی تأمي ،اهداف و غایاتی دارد که جامع همه آنها د،جامعه انسانی در حرکت تکاملی خو

مهمترین  ،ها( تربيت مردم و هدایت انسان225ص ،1387کاشانی، امامی ) و اجتماعی انسان است.
و با در نظر گرفتن آن، اهميت  بسياری دارد و اهميت بودهمقدمه رسيدن به هدف نهایی آفرینش 

انجام  ،نهایی باشدکاری را که موجب رسيدن به هدف  هر  ،خداونده کنند که را خوب درک میئلمس
که خداوند برای رسيدن انسانيت به سرمنزل کمال  آیده به دست میاین نتيج بنابراین،دهد. می

 .(250، ص1382)صدر، کند و مقدماتش را فراهم میکرده ریزی برنامه ،نهایی
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رآورنده نزد مردمان فرستاد تا مکتب معرفت که ب ،پیامبران را یکی پس از دیگری ،خداوند متعال
پایدار و برقرار بماند و در فواصل زمانی ميان بعثت یک  ،تاریخ لنياز اساسی آدميان است در طو

دیگر، ادامه وظایف آنان را بر عهده اوصيای آنان نهاد و سرانجام پس از رحلت آخرین  پیامبر تا پیامبر 
کرم پیامبر  ک معصومين ری وظائف او بر يپیگ ؟ص؟ا  ،کریم قرآنگرفت تا همراه  قرار  ؟مهع؟عهده عترت پا

رفتن شعله هدایت را همچنان فروزان نگاه دارند و بشریت را از سقوط در ظلمت جهالت و بيراهه
 (225ص ،1387کاشانی، امامی ) حفظ کنند.

یافته تحقق و در ا باشد که تمام کماالت ممکنه انسانيت ها فرد ممتازیهميشه باید بين انسان
گر چنين انسان کاملی از ميان انسان انسانيت  برود، هاو در صراط مستقيم دیانت قرار گرفته باشد. ا

 ارتباط عميقی است که تقطيع آن، ،زیرا بين مراتب صراط و احکام ؛شودغایت میبی حجت و بی
 ها نازلظور هدایت انساناحکام و قوانينی که از جانب خداوند متعال به من پذیر نيست.امکان
که انسان کامل  شودمحقق میثابت و محفوظ بماند. این در صورتی  باید هميشه در بين آنها شده،

 .شودباطن نبوت است و نبوت از دو زوایه دیده می ،والیت. (79ص ،1380امينی، ) در جامعه باشد
 ؟ص؟مقام تقرب و عبودیت پیامبر  ،روی اول یک روی آن با خالق و روی دیگر آن با مخلوق است.

 ،قرآناز دیدگاه  است.گر والیت و باطن نبوت امامت، نمایانست. هاهدایت انسان ،است و روی دوم
در سایه تربيت معنوی ائمه از مرحله  ،انسان حقيقت عليای شریعت باشد و استعداد ملکی دامام بای

 .(1/226 ،1387کاشانی، امامی ) آیدمیقوه به مرحله فعل در
گوید: کند که میحدیثی از ابن عباس نقل میهفتم سوره رعد، ابو اسحاق ثقلبی در تفسير آیه 

منذر. هشداردهنده الدست خویش را بر سينه نهاد و فرمود أنا  ؟ص؟رسول خدا چون این آیه نازل شد،»
تو ؛ دیبعون من هتدبک یهتدی الم، سپس دست بر شانه علی نهاد و فرمود فأنت الهادی یا علی .منم

 (5/272 ،1422 )الثعلبی،. «شوندای علی، راهبر و راهنمایی و پس از من، مؤمنان به وسيله تو هدایت می
ت اسالم در هر زیرا ام ؛نيز هادی دیگری است ؟ع؟هادی است و وصی امام علی ؟ع؟امام علی ،بنابراین

متکلمان اماميه در اثبات . (1/226 ،1387کاشانی، امامی ) به یک هادی و رهبر نيازمند است ،عصر و زمان
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. حاصل برهان کردنداستناد  ،قاعده لطف مانند ضرورت وجود امام در هر زمان، به ادله عقلی متعددی
 :چنين است که لطف
 ؛وجود امام لطف است - 

 خداوند واجب است.لطف بر  -
 (181، ص1375 )حلی، ها وجود داشته باشد.امامی برای هدایت انسان ،پس باید در هر زمانی

الهی  یبخش وظایف انبيااهلل و پیشوای الهی که تداومبر اساس قاعده لطف، لزوم استمرار ولی
احوال جامعه انسانی  به اوضاع و  ،اما نحوه حضور امام ،(37ص ،1387)لطيفی،  شودثابت می ،است

گر شرایط الزم برای حضور امام ؛داردبستگی  مهيا باشد، امام در جامعه، حضوری آشکار  ؟جع؟زیرا ا
گر چنين شرایطی آماده نبود، امام  ،1384 )رضوی، مستور خواهد شد ؟جع؟خواهد داشت، ولی ا

 .(71ص
همگی  ،بعد از او آمدند هادی بود و از آن پس امامانی که د،در طول زندگی خو ؟ع؟امام علی

تنها  ؟جع؟زمانامام  ،هستند و بر این اساس ؟ص؟سوره رعد و سخن رسول خدا 7 های آیهمصداق
 (1/226 ،1387 کاشانی،امامی ) در آینده است. حاضر و  مصداق این آیه در روزگار 

تاریخ  لهمواره در طو ،به برخی از افراد شایسته ؟جع؟های معنوی و باطنی امام زمانهدایت
است، ولی به صورت آشکار صورت  ؟جع؟تجربه شده است. هدایت در زمان حضور ظاهری امام

را آنچه  ،های الیقهرگز این وظيفه مهم را ساقط نخواهد کرد. او با تأثير بر قلب انسان ،غيبت امام
به عنوان انسان  ؟جع؟زمان امام (79ص ،1385، سليميانکند. )الزم است در جوامع انسانی القا می

و حضور مستقيم در عرصه  باشدرساند، هر چند که در مقام غيب هر موجودی را به کمال می ،کامل
کند تا به انسان کمک می ،حضرت در عصر غيبت دهد. آنبه ظاهر نشان نمی ،جامعه انسانی

های در اندیشه .کندو آنها را آشکار  ادههای الهی سامان دگيری از آموزهاستعدادهای خود را با بهره
ی و روایی معتبر، انسان کامل، هدایت جامعه انسانی را در هر حال در قرآنهای آموزه پایه شيعی و بر 

 ،کند که در نهایتجامعه بشری را چنان هدایت و راهنمایی می ؟جع؟امام زمان پس دست دارد.
است که برخی از افراد به طور مستقيم و غير  صورتیبه هدف اصيل خود برسد. این هدایت به 
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 و از راهنمایی او برخوردار  کردهمهار و هدایت  ،حضرت پایه دستورهای آن مستقيم، جامعه را بر 
 .(1390)منصوری، شوند می

 توسط انسان کامل تربيت نفوس مستعد. 6-2
گر انسان از مظهر اهلل در مقام انسانی غافل استاهلل و انسان کامل، مظهر اهلل  ،انسانپروردگار  . حال ا

 به هدایت حقيقی نرسيده است. ،العالمين توجه کندشود و بخواهد از طریق مظهر دیگری به رب
گر انسان بخواهد تحت تربيت اهلل قرار گ  باید خود را تحت تربيت تمام ابعادش تربيت شود،رفته و ا

همه اسماء  ،انسان کامل قرار دهد. آن ذات مقدسی که ظرفيت پذیرش همه اسماء الهی را داشت
 (179، ص1389)طاهرزاده،  را گرفته است.

که مهمترین آن، والیت هدایت و نفوذ و دارد  های مختلفیوالیت و مسؤليت ؟ع؟امام معصوم
یابد. هدایت معنوی و بهتر جلوه می ،گراپرورش معنوی است که در سایه یک دولت کارآمد و کمال

های مرده و احيای دل ،اختيارات ویژه و قدرت و نفوذ و سلطه، والیت خاصی است که به وسيله آن
این بعد از  شود.پذیر میامکان ؟ع؟ها برای امامگرفته و پرورش قلوب و هدایت معنوی انسانزنگار 

ها و اختيارات برای تقویت این بعد از والیت سایر والیت اهميت خاصی در نظام امامت دارد. ،والیت
 و جامعه، روح و حيات نوینی پیدا کند. شدههای خفته بيدار ای مرده و وجدانهاست تا جان

 (225ص ،1387)کارگر، 
ها هستند و مردم همواره از زالل معارف ، معلمان و مربيان اصلی انسان؟ع؟پیشوایان معصوم

گرچه دسترسی مستقيم و استفاده همه اند. در زمان غيبت نيز ها بردهاران بهرهگورناب آن بز  جانبه ا
از مشکالت علمی و  ،های مختلفممکن نيست، ولی آن معدن علوم الهی به راه ؟جع؟از امام عصر 

يت هدایت و تربرا  هااز راه باطن، بر نفوس افراد اشراف دارد و آن ؟جع؟امامگشاید. گره میفکری 
یا آنها را در راه  تغيیر داره های باطنی، راه برخی از افراد رابا نگهداشتن و  با القاهای نيکو  کند.می

 (2/61، 1390 )سليميان، دارد.قدم میاستوار و ثابت صحيحی که دارند،
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کند و با گفتار ها ارتباط برقرار میپرده، با انسانگاهی آشکارا و بی ،برای انجام این مأموریت الهی
دهد و زمانی دیگر با استفاده از قدرت والیت ساز خود، راه سعادت آنها را نشان میو کردار زندگی

 به اه ردهای آمادل ،و با توجهی ویژه گذاردمیها اثر در قلب ،که نيروی غيبی و الهی است ،خود
سازد و فرد و جامعه را در سير تکامل و راه رشد و کمال آنها را هموار می مایل کردهها ها و زیباییخوبی

برای حضور  ؟جع؟تحت تربيت ویژه امام ،باشند داشتههای الزم را دهد. آنها که شایستگیقرار می
است که به برکت  ؟جع؟یبهای امام غاشوند و این یکی از برنامهدر رکاب آن حضرت آماده می

ای بر خالف تصور عده (92ص ،1385یوسفيان،  و  پور حائری، )باالدستيان شود.وجود او انجام می
شود، حق این است با مردم در زمان غيبت به طور کلی قطع می ؟جع؟اند رابطه امامکه گمان کرده

طبق آنچه از مجموعه روایات  بلکه ،به طور کلی قطع نشده رابطه آن حضرت ،عصر غيبت که در 
استفاده برده و به حق  از نور وجود آن حضرت ،ای از نفوس قابل و مستعدعده ،شوداستفاده می

 اند. گرویده
تنها  ،مذهب تشيع ،به عقيده من» گوید:یاستاد دانشگاه سوربن پاریس م ،کرینپرفسور هانری

مذهبی است که رابطه هدایت الهی بين عالم انسانيت و خداوند را به طور مداوم حفظ کرده و والیت 
ای بين نبوت را که رابطه ،زیرا یهود نگه داشته است؛ مستمر  و  را به طور زنده تا روز قيامت ثابت

حضرت و اعتقاد به نبوت  کردهختم  ؟ع؟در حضرت موسی ،خداوند و عالم انسانيت است
و  داندقطع شده می ؟ع؟و آن رابطه را بعد از حضرت موسی ندارد ؟ص؟دو حضرت محم ؟ع؟عيسی

این رابطه را  ،اند. همچنين اهل سنت از مسلمينتوقف نموده ؟ع؟يسینصاری نيز بر حضرت ع
ه تنها مذهبی است ک ،اما مذهب تشيع دارند،اعتقاد به این رابطه ن، قطع کرده و بعد از ختم نبوت

والیت که رابطه هدایت و تکميل است را بعد از  لیو ،است ؟ص؟معتقد به ختم نبوت در پیامبر اسالم
 (28 -27ص ،1386)رضوانی، . داندبين انسان و خداوند قطع نمی ؟ص؟رسول خدا

دار هدایت و تربيت نفوس مستعده است. هر هدایت مربی تمام هستی و عهده ؟جع؟امام زمان
وقتی گيرد. از معدن نور والیت مهدوی سرچشمه می ،بنددکه در عالم صورت میو تربيت حقيقی 

و امامت  و در پیروی از فرامين والیت گذاشتهخالصانه در مسير طهارت و نورانيت پای  ،که سالک
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 ؟جع؟به تدریج با یافتن ظرفيت و لياقتی ویژه، مشمول عنایات خاص امام زمان ،استقامت ورزد
 و به قرب حق و سعادت دست یابد. شودتا در سایه نور والیت، رهپوی صراط هدایت  شودمی

 (51ص ،1386کاشانی، حيدری )

  عالم یعامل بقا. انسان کامل؛ 7-2
ن یانسان کامل، مظهر اتم الهی و برتر ؛ زیرارسدبه ماسوا می ،از مجراى انسان کامل ،ض خداونديف

ر امور خلق را بر يفه خداست و تدبيالی است. انسان کامل، خلتعن آنها به حقیکتریمخلوق و نزد
قوام و پابرجایی  شته و از دايفه خدا نيبه خل ،است که در عالم دليلن یعهده دارد. خلقت انسان به ا

این است  ،چه ظاهر و چه امام غائب ؟جع؟یکی از آثار وجودی امام به او وابسته است. ،موجودات
( 1395)یوسفيان،  دهد.ادامه مید عالم هستی برقرار بوده و به حيات خو، که به برکت وجود ایشان

نيازمند عمود پابرجایی،  خيمه برای. است ؟جع؟امام عصر  ،ای است که عمودشخيمه ،عالم
ر خود، به تبع ظاه ،مظهر اسم حقيقی است که قيوم است و مظهر اسم قيوم ؟جع؟زیرا امام ؛است

 .(197، ص1385پور، قيوم است )علی
کيد بر آیه بتوان استداللی را می ،عالم یگری انسان کامل در بقابرای اثبات واسطه سوره  29ا تأ

ٍم ُهَو ف  یُکّلَ »الرحمن اقامه کرد:  ٍن  یو 
 
اسماء و  ،مراد از شأن خدا. «او هر روز در شأن و کاری است ؛َشأ

 یابد.تجلی و تداوم می ،مستمر  هایصورتل و شکابه اصفات الهی است که 
)نسفی، ؛ اسماء و صفات الهی را به طور کامل به ظهور و بروز رسانده است ،انسان کامل در خود -

 ( 11ص ،1386
 (19/171 ،1374)طباطبایی، ؛ کاری دارد ،زیرا خدای متعال در هر روز  ؛هميشه تداوم دارد ،تجلی الهی -

عالم  یتداوم دارد و واسطه بقا ،کامل به عنوان مصداق تجلی الهی واسطه در فيضانسان پس 
 است. 
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 گيرینتيجه. 3
 ، گفتهخداست اسمای الهی تمام کسی که مظهر  هو ب عرفانی اصطالحی است ،کامل انسان

ن يتأم ،نشیی آفریانهش از خلق انسان کامل، ناتمام است و بدون انسان، غرض یپ ،عالم .شودمی
نش، کمال جالء یی آفریرا هدف نهایابد؛ ز یت خلقت تحقق مییغا ،ست. تنها با وجود انسان کاملين

. ت ندارد که مظهر کامل خداوند باشديگرى صالحیموجود د ،و استجالء است و جز انسان کامل
ن مظهر یبرتر ،ابد. انسان کاملین است که انسان کامل ظهور یت نوع انسان براى اخلق ،بنابراین
 اهلل و شهود وجه ،ماى او ياهلل است و تماشاى سشناخت او مفتاح معرفه .نماستنه خداىیالهی و آ

 هستند.از مظاهر وجود انسان کامل ختمی  ،ا و رسليع انبيجم
پس وجود انسان کامل به ، ر و نسخه مختصر جهان استيعالم صغ ،که انسان کاملجا آن از  

 ،آید که انسان کاملاین نتيجه به دست میپس  برای این عالم ضرورت دارد. ،عنوان ممکن اشرف
عامل بقاء عالم،  مظهر والیت تکوینی و تشریعی، واسطه فيض، دارد مانند آثار و برکات متعددی

 د.مستعت و مربی نفوس یدار هدامشعل
ميان عالم غيب و شهود یا ملک و ملکوت جای دارد و نور هدایت را از عالم ملک و  ،ولی خدا

همه کائنات از او فيض  رساند.آنان را به اذن خدای متعال به مطلوب می گذارد و جهان بشریت می
 بر  ت.جهان اسخليفه خدا، حقيقت همه حقائق  ،شوند. بنابرایند و با او تکميل مینگيرهستی می

جز دریافت و ابالغ وحی  ؟ص؟شئون پیامبر  باید هم خصوصيات و  ؟ص؟جانشين پیامبر  ،همين اساس
 باشد.  داشته را

 ،او در نظام هستی .های آفرینش استرسانی پروردگار به همه پدیدهواسطه فيض ؟جع؟امام
های خدا به مردم ماند. اینکه او در رساندن پیامعالم و آدم نمی ،وجود او دون محور و مدار است و ب

و راهنمایی آنها به سوی کمال انسانی، واسطه است و مهر فيض و لطفی در این بخش به سبب 
زیرا از ابتدا خداوند متعال از طریق  ؛رسد، امری روشن و بدیهی استوجود او به همگان می

به  زیراده است؛ يفه نامياو را خل ،قافله بشری را هدایت کرده ،ن آنهاو سپس جانشينا ؟مهع؟پیامبران
، عالم محفوظ هستپس تا آن هنگام که انسان کامل در عالم ، کندله او، خلق را حفظ میيوس

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
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مقدم و در  ،ی در علم و اراده فاعلیجاد عالم است و علت غایی ایعلت غا ،انسان کامل خواهد بود.
وجه بقاى عالم بدون او بی و  ت خلقت عالم استیغا ،انسان کامل ؛ زیرامتأخر است ،وجود و تحقق

کت عالم است.  است و فقدان او هال
 زیرا است؛يا و اوليروى از انبیپ ،در وصول به خداوند است و راه وصول خلق به خدا ،کمال انسان

 ست،ياز عقل ساخته ن ،رفع کندتی که قلب را آرام کند و شکوك را یعقل آدمی محدود است و هدا
دادن به اخبار خود خداوند از ا گوشیپس راه مطمئن و قابل اعتماد در شناخت خدا و وصول به او، 

انسان کاملی است که  ،است. اماميا و اوليا از راه تجلی او بر انبیذات و صفات و اسمائش است و 
ن، یست. بنابرايسور نيم ،ض استيف ت او که حجت و واسطهیبدون هدا ،ییدن به کمال نهايرس

 ر در جاده کمال ضرورى است.يروى از او براى سیشناخت امام و پ
ر در مراتب يت و سیق عبودین انسانی از طرين است که چنیت انسان کامل اياز ربوب نظور م

گذار میيرسد که تدبی مییبه جا ،بندگی  تمام ،و با این حقيقت جامع شودر امور خلق به او وا
رساند و این قدرت و با امداد الهی خود، آنها را به کمال شایسته میکند را تربيت میموجودات جهان 

کميت که از طرف پروردگار متعال به او عطا شده کميت تکوینی اوست. انسان  ،و حا نتيجه والیت و حا
جامعه با اطاعت او به  بهترین راهنماست که شناسد،کامل که متن ظاهر و اسرار باطن عالم را می

  رسد.کمال سعادت می
انسان  ؟جع؟وجود مبارک امام زمان وجود انسان کامل در هر زمانی الزم است. در زمان حاضر، 

 واجد تمام کماالت ،و وجود انسان کامل از آن جهت که مظهر اسم اعظم الهی است است کامل عصر 
ها انسان و  لطفی به بندگان شده ،سبب وجود او  به اهلل است.دارای مقام عصمت مطلق و خليفهو 

و تصرفات وی در عالم نيز در مسير کمال است. اینکه انسان کامل  شدهاز رحمت الهی برخوردار 
ها را از بحران و بر اطمينان خاطر برای موجودات عالم، انسانعالوه ،همواره در هستی حضور دارد

این نتيجه را به دنبال خواهد  ،نجات خواهد داد. همچنين ضرورت امام معصوم در عالم مشکالت،
 طور که در حقيقت از جانب خداست. همان ،از اوست، داشت که انسان هر چه دارد
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