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برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی
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چکيده
از آنجا که فيوضات و الطاف الهی همواره استمرار دارد ،حضور انسان کامل نيز
همواره تداوم خواهد یافت .در مقاله حاضر ،پژوهش گر به معرفی مصداق حقيقی
انسان کامل که در هر زمان امام معصوم؟ع؟ میپردازد .وی با بهره گيری از منابع
فلسفی ،عرفانی ،کالمی و مهدوی و با روش توصيفی ،عقلی و برهانی ،برکات
وجودی امام عصر ؟جع؟ مانند مظهریت والیت تکوینی و تشریعی ،واسطه بودن
برای فيض الهی ،عامل بقای عالم بودن و تربيت نفوس مستعد و ...را بررسی
می کند .کمالطلبی ،یکی از ویژگیهای فطری انسان است و به همين دليل،
خدای سبحان برای تکميل و تربيت انسان ،خليفه و جانشين را به صورت انسان
کامل قرار داد.
واژ گان کليدی :انسان کامل ،والیت تکوینی ،والیت تشریعی ،واسطه فيض،
بقای عالم ،تربيت نفوس مستعد.

 .1مقدمه
خلقت نوع انسان برای این است که انسان کامل که غایت آفرینش است ،ظهور یابد .هر چند
پیدایش انسان در ظاهر  ،متأخر از عالم است ،اما در باطن تقدم دارد .او تدبير امور را بر عهده دارد و
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
اینکه تبيین روشنی از این مسئله ارائه شود ،باید جایگاه و رابطه ميان انسان کامل با خدا و مخلوق

 .1دانشپژوه کارشناسی کالم اسالمی از کشور پا کستان ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعه المصطفی؟ص؟ العالميه ،قم ،ایران.
 .2مدرس گروه علمی -تربيتی کالم اسالمی ،مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،جامعه المصطفی؟ص؟ العالميه ،قم ،ایران.
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را به تصویر کشيد .حل این مسئله در گرو تبيین جایگاه و رابطه انسان کامل با خدا از یک طرف ،و با
نظام هستی از طرف دیگر است.
مقاالت زیادی در رابطه با این موضوع نوشته شده از جمله نقش امام زمان؟جع؟ در عصر
غيبت ،نوشته محمد باقر منصوری و برکات وجودی حضرت ولی عصر ؟جع؟ در عصر غيبت ،نوشته
10

محمد نصيری .با وجود چنين مقاالتی ،مقاله حاضر سعی کرده آثار و برکات وجودی امام را به عنوان
انسان کامل و از نظر ارتباط آن با نظام هستی ،بررسی کند.
 .2سيمای انسان کامل
انسان ،در ذات خود کمالطلب است .بنابراین ،خواسته یا ناخواسته و دانسته یا نادانسته به دنبال
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کمال مطلق است .به همين دليل ،خداوند برای تکميل و تربيت انسان ،خليفه و جانشين را در
زمين به صورت انسان کامل قرار داد .انسان کامل ،یعنی انسان نمونه ،انسان اعلی یا انسان واال.
شناخت انسان کامل یا نمونه از دیدگاه اسالم ،از آن نظر برای مسلمانان واجب است که مدل ،الگو
و سرمشق است .چون جوهر انسان فکر کردن است ،انسان کامل ،یعنی انسانی که در فکرکردن به
حد کمال رسيده ،یعنی جهان و هستی را آنچنان که هست ،دریافت و کشف کرده است( .مطهری،
 ،1377ص)183
در قرآن و سنت ،تعبير انسان کامل نيست بلکه تعبير مسلمان کامل و مؤمن کامل است ،ولی به
هر حال معلوم است که مسلمان کامل ،یعنی انسانی که در اسالم به کمال رسيده و مؤمن کامل،
یعنی انسانی که در پرتو ایمان ،به کمال رسيده است( .مطهرى )96 -95 ،1377 ،سيمای انسان
کامل در نگاه عرفا و فالسفه ،با تعبيرات مختلفی بيان شده که در ادامه به بعضی از آنها اشاره
میشود.
 .1-2سيمای انسان کامل در نگاه عرفا

اهل معرفت ،برای رسيدن به مقام انسان کامل ،اصالح و تهذیب نفس و توجه به خدا را الزم
میدانند .هر چه انسان بيشتر به خدای سبحان توجه کند و از غير خداوند فاصله بگيرد و هر چه

بيشتر به معرفت نفس و تهذیب آن بپردازد و از سير در آیات آفاقی و انفسی به خودشناسی و
خداشناسی بار یابد ،به مقام انسان کامل نزدیکتر میشود .کمال نهایی انسان از نظر عارف،
رسيدن به حق سبحانه است .بنابراین ،از دیدگاه عرفا ،ا گر انسان با برق عشق حرکت کرده و منازل را
زیر نظر انسان کامل طی کند ،به کمال نهایی میرسد ،به طوری که پرده ميان او و خدا برداشته شده
و به مرکز جهان هستی میرسد( .صادقی اردکانی ،1383 ،ص )28چنين انسانی مظهر کامل همه
اسما و صفات الهی شده و آیینهاى میشود که ذات حق در او ظهور و تجلی می کند (مطهرى،
 ،1377ص.)201
ابن عربی در تعریف انسان کامل می گوید« :انسان کامل کسی است که به نظر عرفا ،به عالیترین
مقامات معنوی رسيده ،جامع جميع عوالم الهيه و کونيه گردیده است و مجالی تمامنمای همه
برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی

صفات و کماالت الهيه و خليفه خداوند بر روی زمين و حجت اوست»( .ابن عربی)38-37/1 ،1375 ،
عزیز الدین نسفی در توصيف انسان کامل می گوید« :انسان کامل آن باشد که در شریعت و
طریقت و حقيقت تمام باشد .انسان کامل آن است که او را چهار چيز به کمال باشد .اقوال نيک،
افعال نيک ،اخالق نيک و معارف»( .نسفی ،1386 ،ص)74
عارف جامی می گوید« :مرتبه انسان کامل عبارت است از جمع جميع مراتب الهی و وجودی ،از
عقول و نفوس کلی و جزئی و مراتب طبيعت تا آخرین تنزالت وجود و به لحاظ مشابهت این مرتبه با
مرتبه الهيه ،آن را مرتبه عمائيه نيز می گویند و فرق آن دو مرتبه ،به ربوبيت و مربوبيت است .بنابراین،
سزاوار خالفت حق و مظهر و مظهر اسما و صفات اوست»( .جامی ،1370 ،ص)63
انسان کامل مولوی ،انسانی است که همواره در مقام خليفةاللهی است؛ زیرا مظهری از مظاهر
اسما و صفات الهی است .در واقع ،این نظر موالنا از آنجا سرچشمه می گيرد که وی فلسفه خلقت را
بر اساس تجلی حق در عالم اعيان و موجودات تبيین می کند( .بشيری ،1389 ،ص )130نزد حافظ،
انسان کامل کسی است که اولين گام خود را در راه یادآوری عهد مربوط به ميثاق الست بردارد ،هر
چند که قدمبرداشتن در این راه ،مشکل مینماید ،ولی او پس از دریافت این عهد الست ،انسان را
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به قبول امانت واداشته است (عمادی ،1370 ،ص .)98حافظ ،مرتبه انسان کامل را طبق تعریفی که
جيلی از آن آورده است ،مرتبه تجلی ذات الهی بر انسان میداند .حقيقت محمدیه نزد حافظ ،مطلق
انسان کامل است (عنافچه ،مرادی ،1390 ،ص.)12
 .2-2سيمای انسان کامل در نگاه فالسفه
12

بسيارى از فالسفه ،کمال انسان را به رشد عقالنی از طریق علم و تعقل دانسته و میفرمایند« :صيرورة
االنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العينی»( .مالصدرا )20/1 ،1378 ،افالطون ،از انسان کامل به
عنوان فيلسوف یاد می کند (نصری ،1379 ،ص .)109ارسطو ،از انسان کامل به عنوان انسان بزرگوار یا
فرزانه یاد می کند (نصری ،1379 ،ص .)122فارابی ،انسان کامل را رئيس مدینه فاضله میداند که
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برترین و کاملترین انسانهاست و در اینباره چنين می گوید« :ممکن نبود که هر انسانی که پیش
آید و اتفاق افتد ،رئيس اول مدینه بود ،چه آنکه ریاست به دو امر تحقق یابد .یکی آنکه در فطرت و
مهيا و آماده ریاست بود و دوم به واسطه هيئت و ملکه خاص ارادی مربوط به ریاست که برای کسی
حاصل میشود که به طبع ،منظور و مهيای ریاست بود» (جابری مقدم ،1384 ،ص.)37 -40
صدرالمتألهين می گوید« :موضوع و هدف از خلقت انسان ،همان خليفةاهلل شدن است ،یعنی
مقصود اصلی از آفرینش تمام هستی و موجودات ،انسان کامل است که همان خليفه و جانشين
خداوند است و صالحيت خالفت و جانشينی خداوند و آبادانی دو جهان را جز انسان کامل ،هيچ کسی
ندارد و او آن انسان حقيقی است که مظهر اسم اعظم است»( .صدرالدین شيرازی ،1360 ،ص)237
در جای دیگری میفرماید« :هدف از خلقت این عالم ،برمی گردد به انسان و هدف از خلقت
انسان این است که آدمی ،به مقام و مرتبه عقل مستفاد برسد و مشاهده معقوالت کند و به مأل اعلی
متصل شود .بدین صورت است که انسان از یك کرامت خاص برخوردار است و بالقوه ،خليفه
خداست و مسجود مالئکه ارض و سماست»( .صدرالدین شيرازی ،1360 ،ص )207امام خمينی (ره)
در بيان سيمای انسان کامل میفرماید« :انسان کامل ،آینه حقنماست و خدای سبحان ،ذات خود
را در او میبيند .وی آینه شهود تمام عالم هستی نيز است» (موسوی خمينی1410 ،هـ.ق ،ص.)59

در بيانات عالمه حسنزاده آملی آمده است« :انسان کامل ،موجودی است که نه تنها علت
ایجاد عالم ،بلکه سبب بقای هستی نيز است و فيض الهی در پرتو چنين موجودی بر نظام عالم و
آدم فرو میریزد و زمين هيچ گاه بدون حجت حق نخواهد بود .در زمان حاضر ،وجود مقدس امام
زمان؟جع؟ عهدهدار چنين مقامی است .بنابراین ،انسان کامل ،عبداهلل ،عنداهلل و صاحب مقام
والیت ،یعنی ولیاهلل است .راسخ در علم و خازن و منبع علم لدنی ،ینبوع حکم و زار ع قلوب و
شوراننده دفاین عقول و اميناهلل است و زمين هيچ گاه از وجود چنين انسانی خالی نخواهد بود».
(حسنزاده آملی ،1383 ،ص)64
 .3-2انسان کامل مظهر والیت تکوینی و تشریعی خداوند
برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی

والیت ،در لغت از ماده ولی است که با کسر واو در معنای امارت و توليت و مدیریت و با فتح واو ،به
معنای محبت و نصرت ربوبيت آمده است( .طریحی553/4 ،1375 ،؛ ابنمنظور1408 ،هـ.ق،
405/5؛ راغب اصفهانی ،1324 ،ص )533همچنين به معنای قرب ،اتصال و پیوند دو شیء است.
از پیوند دو شیء ،والیت پدید میآید .حقيقت والیت ،سرپرستی و تصدی امر است (راغب اصفهانی،
 ،1324ص.)533
والیت در اصطالح ،دو معنا دارد .یکی والیت تکوینی و دیگری والیت تشریعی .والیت تکوینی،
والیتی است که بندهای از بندگان خدا ،خواه پیامبر ؟ص؟ باشد و خواه امام و یا شخصی دیگر ،بر اثر
عبودیت و بندگی ،تکامل روحی پیدا کرده و بر جهان خارج از خود تسلط پیدا می کند( .سبحانی،
 ،1389ص )7بنابراین ،والیت تکوینی از مراحل کمال روحی و وجودی است که اثر آن ،سلطه بر عالم
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کون و جهان هستی است (همتی ،1363 ،ص.)170
پس انبيا و ائمه ،با دستيابی به والیت تکوینی حضرت سبحان ،تمام موجودات و نظام هستی را
تحت امر خود داشته و عالم خلقت تحت فرمان آنها بود( .سبحانی ،1385 ،ص )76والیت تشریعی،
مقام و منصبی قانونی است که خداوند به فردی به عنوان مقامی رسمی میدهد .به عبارت دیگر ،
والیت تشریعی منصبی قراردادی است که خداوند به گروه برگزیدگانی از انسانها به دليل شأن
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اجتماعی یا دینی آنان مانند مقام نبوت یا امامت یا ...میدهد که ریشه در تسلط آنان بر جهان خارج
داشته و نشانه اراده تشریعی خداوند است (سبحانی ،1385 ،ص.)17
حقيقت والیت این است که زمام یک چيز در دست شخصی باشد .پیامبر ؟ص؟ و ائمه؟مهع؟
والیت و سرپرستی معنوی دارند و حاکميت درونی بر همه امور تکوینی و تشریعی .همان گونه که در
14

امور تکوینی واسطه فيض هستند ،در امور تشریعی نيز این سمت را دارند ،پس آنها در امور تکوینی و
تشریعی واسطه هستند( .صادقی و رکعی ،1392 ،ص )9 -8زمام اصلی والیت تشریعی در اختيار
صاحب والیت تکوینی است ،یعنی والیت تشریعی ،در اصل ،از آن پروردگاری است که والیت تکوینی
بر عالم دارد و بالعرض ،از آن کسانی است که خداوند به صورت مستقيم و غيرمستقيم ،برای آنها
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والیت جعل کرده باشد و این والیت ،به انبيا ؟مهع؟ و پیامبر اسالم؟ص؟ و ائمه معصومين؟مهع؟ داده
شده است .والیت از طرف خداوند ،فيض عظيم است و به واسطهای نياز دارد که اهليت قبول این
فيض را داشته باشد و آن نيست مگر نفوس قابلی که صالحيت پذیرش وحی ،هدایت ،والیت ،تبليغ
و تعليم آن به بشر را داشته باشد؛ زیرا انسان به تنهایی قدرت درک معارف الهی ،بدون واسطه تعاليم
آسمانی را ندارد ،چون عقل ،تنها چراغ راه است ،در صورتی که راه به او نشان داده شود ،انسان را به
منزل مقصود میرساند.
عقل به تنهایی نمیتواند راه اصل را کشف کند و ا گر نيز قدرت کشف راه را داشته باشد ،ممکن
نيست که ضمانت بر استقامت در راه را به انسان بدهد .برای همين است که عقل ،به امداد غيبی و
توجيه نياز دارد ،همان گونه که چراغ به روغن نياز دارد تا بتواند نورافکنی کند .این واسطه تشریع ،در
شخص رسول ا کرم؟ص؟ به عنوان مرتبه کامل والیت و رسالت ،متبلور شد( .رضوانی ،1386 ،ص)59
برخی میپندارند که تجلی انوار درخشان والیت و امامت در تکوین و تشریع ،در وجود مقدس
حضرت محمد؟ص؟ ،از تابش خورشيد روشنتر است .بنابراین ،کسی را مجال انکار در استمرار عهد
امامت و مقام نبوت درباره امام زمان؟جع؟ نيست.
سلسله درخشان امامت و والیت ،ا گرچه از ابراهيم خليل تا وجود مبارک خاتم انبيا حضرت
محمد؟ص؟ استمرار داشته ،اما با ارتحال وجودش ،این سلسله نيز پایان یافت و بشر از آن پس از هر

والیی رها شد .این پندار خطاست؛ زیرا جانشينان انبيا ،به ویژه امامان معصوم؟مهع؟ از ذریه پیامبر
ا کرم؟ص؟ ا گرچه پیامبر نيستند ،اما حضور پیامبرگونه دارند .به آنان وحی تشریعی نمیشود تا حکم
تازهای بياورند .امام؟ع؟ از مقام و جایگاه والیت ،کار پیامبرانه می کند ،چون والیت باطنی انبيا؟مهع؟
در امام معصوم؟ع؟ نيز حضور و ظهور دارد .این والیت ،نه تنها والیت معنوی بر محور قرب فرائض و
نوافل است ،بلکه همان والیت تشریعی و سرپرستی است که هرگز زوال نمیپذیرد( .جوادی آملی،
 ،1388ص)59
وجود پر برکت پیامبر ؟ص؟ نه تنها برای این کره خاکی ،رحمت ،عزت و نعمت است ،بلکه برکات
وجودیاش برای همه جهانيان و در همه کرات ،ساری و جاری است و همگی از وجود او و نایب
معصومش بهره می گيرند .گاهی به این نعمت بزرگ الهی توجه دارند و گاهی بدون توجه ،بهره
برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی

تکوینی میبرند .مانند بهره گيری مردم و دیگر موجودات از گرما ،حرارت ،نورانيت ،جاذبه و دافعه
خورشيد و ( . ...زمانی ،1387 ،ص )278 -276این سلسله ،پس از پیامبر اسالم؟ص؟ با وجود مقدس
امام علی؟ع؟ آغاز و به وجود مبارک امام زمان؟جع؟ ادامه مییابد (آملی ،1383 ،ص.)59
عالمه طباطبایی در تفسير آیه  82سوره یس میفرماید« :مقام امر  ،مقام کنفيکون است ،یعنی
امر خداوند این گونه است که هرگاه چيزی را اراده کرد که بشو ،مثل این است که بگوید ،ایجاد شود».
با توجه به این آیه ،عالمه طباطبایی می گوید« :امام ،هدایت به امر می کند .مقام در هدایت
انسانها ،مقام کنفيکون ،یعنی مقام تحقق و ایجاد بدون زمان است .همانطور که در آیه  54سوره
َ
ََ َ َ
اعراف میفرماید« :أال ل ُه الخل ُق َواْلم ُر » ،یعنی خداوند را هم ایجاد زمانمند است که به آن خلق گویند
و هم ایجاد بیزمان که به آن امر گویند .امام هم که خليفه خداست ،مظهر خلق و امر خداست،
یعنی هم والیت تشریعی و هم والیت به امر یا والیت تکوینی دارد .شریعت خدا را برای شما تبيین
می کند و با نظر به جان شما ،جانتان را با تجلی فيض الهی تغيیر میدهد»( .طاهرزاده،1389 ،
ص)130
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انسان کامل و خليفه و امام هر عصری ،به تنهایی مظهر همه اسماء و صفات حق است ،یعنی
مظهر اسم جامع اهلل است که این اسم به تنهایی همه اسماء و صفات را دارد و حا کم بر همه
آنهاست .بنابراین ،در تکوین و تشریع ،ولی و رب همه موجودات جهان است .امام ،حا کم و متصرف
واقعی در جهان هستی است و والیت ظاهری امامان؟مهع؟ مظهری از والیت باطنی آنهاست.
16

بنابراین ،امام در عالم تکوین و تشریع ،نقشی اساسی و حقيقتی عينی است( .ایزی و قباریان،1394 ،
ص)20
انسان کامل که خداوند را در جميع مظاهر اسماء و صفات میشناسد ،والیتش دامنه والیةاهلل
است که والیت صورت دین ،فصل مقوم دین است( .طباطبایی ،1389 ،ص )324 -321حضور

موعود پژوهی

تربيتی حجت و حاکميت امام؟جع؟ در ميان اجتماعات ،یکی از آثار وجودی اوست .باید گفت که
دو جریان ،به وجود حجت و خليفه خدا در زمين بستگی دارد؛ یکی سامان داشتن کائنات ارض و
دیگری سامان یافتن اجتماعات بشری.
جریان نخست ،به تداوم نظم و تکوین در جهان مربوط بوده و جریان دوم ،به سامانیافتن
زندگی و حرکت انسان مربوط است .به تعبير دیگر جریان اول ،به والیت تکوینی و جریان دوم به والیت
تشریعی مربوط است .مشخص است که جریان نخست ،اصل است و مقدم و ا گر در زمانهایی،
جریان دوم که فرع است و موخر ،نسبت به جریان اول قابل اجرا و انفاذ نبود ،جریان نخست ،برپا و
استوار خواهد بود و جز این نتوان بود .بنابراین ،غيبت در مورد حضور کائناتی امام؟جع؟ هيچ
مفهومی ندارد( .حکيمی ،1381 ،ص )188همانگونه که وضيعت موجودات این جهان طوری است
که تکتک گياهان و حيوانات و دیگر موجودات این جهان از حرارت و نور بهره می گيرند ،وضيعت
انسانها در جهان نسبت به پیامبر ا کرم؟ص؟ در زمان حضور و غيبت ،به همين صورت است (زمانی،
 ،1387ص.)276
در توقيع امام عصر ؟جع؟ به محمد بن سعيد مجری آمده است« :و اما چگونگی بهرهبرداری از
من در زمان غيبتم ،همچون بهرهبرداری از وجود آفتاب است .آنگاه که ابرها آن را از دیدگان پنهان
سازند ،من امنيت را برای زمينيان به ارمغان میآورم ،همانطور که ستارگان چنين نقشی را دارند .از

آنچه به شما ربطی ندارد ،آنقدر سؤال و پرسش نکنيد و برای دانستن چيزهایی که به اندازه الزم به
شما گفته شده است ،خود را به زحمت بندازید و برای تعجيل فرج من زیاد دعا کنيد؛ زیرا گشایش و
فرج شما در آن است .سالم و درود بر اسحاقبن یعقوب و کسانی که هدایت الهی را دنبال می کنند».
(طوسی ،1425 ،ص)293
عمدهترین فایده وجود حجت ،آثار والیت تکوینی اوست .حجت و ولی باید از نظر پیوستهای
درونی نظام حکيمانه آفرینش باشد؛ زیرا مبنای عالم هستی چنانکه بر اسباب و وسایط است ،به
وجود انسان کامل نيز متکی است و در همه جهان تشکيل حکومت حقه در اثر وجود اوست.
(حکيمی ،1381 ،ص ،)185ولی یکی از اسمای الهی است و چون اسماءاهلل باقی و دائماند ،انسان
کامل که مظهر اتم و ا کمل اسمای الهی است ،صاحب والیت دائمی است و میتواند به اذن او ،در
برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی

ماده کائنات تصرف کند و قوای ارضی و سماوی را تحت تسخير خویش درآورد (اسفندیاری.)1393 ،
 .4-2واسطه فيض بودن انسان کامل

خداوند متعال ،مبدأ هستی و فياض مطلق است که فيض از آن مبدأ ناشی میشود و تنها به وسيله
واسطه فيض به جهان هستی و انسانها میرسد و آن واسطه فيض ،انسان کامل و قابلی است که
عالوهبر توانایی و قابليت ،صالحيت دریافت و پرداخت را دارد .یکی از برکات وجود انسان کامل،
وساطت ایشان در فيض است.
فيض در لغت به معنای فزونی (فراهيدی )65/7 ،1410،فوران ،دفع و سرریزی است( .ابن منظور،
 )250/11 ،1408این واژه در معنای جود و بخشش نيز به کار رفته است (راغب اصفهانی،1324 ،
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ص .)648فيض در اصطالح دو کاربرد دارد .یکی به معنای اسم مصدر و حاصل کار است .مانند
خلق ،که به معنای مخلوق است ،و دیگری صفت فعل خدا و به معنای آفریدن و وجوددادن است.
در فلسفه و عرفان ،فيض به فعل فاعلی گفته میشود که هميشه و بدون عوض و غرض در جریان
است .چنين فاعلی دارای وجود ازلی و ابدی است (صليبا ،1366 ،ص .)508در عرفان ،برای فيض
در معنای دوم ،دو مرتبه و مقام گفته شده است .فيض اقدس ،یعنی ثبوت االشياء فی علم اهلل تعالی
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و فيض مقدس ،یعنی وجود تلک الماهيات فی الخارج بافاضه الوجود عليها (صدرالدین شيرازی،
 .)354/2 ،1981واسطه فيض ،که یکی از آثار وجودی امام؟ع؟ است ،یعنی به برکت وجود او ،عالم
هستی برقرار بوده و به حيات خود ادامه میدهد و چنانچه زمانی بياید که امام نباشد ،نظام دنيا
دگرگون شده و پایان حيات بشری و عالم ماده فرا میرسد.
18

وساطت فيض به چند صورت قابل تفسير است:
 خلق موجودات و فيض الهی به آنان ،از طریق حجت خدا تحقق مییابد .به صورتی که برایامام ،نوعی نقش فاعليت در وجود لحاظ شود.
 -پیدایش جهان به دليل وجود آنان است و با خلقت آنان ،امکان وجود برای سایر موجودات

موعود پژوهی

نيز فراهم میشود.
با وجود امام معصوم؟ع؟ هدف از خلقت انسان و جهان تحقق مییابد و تا هدف قابل تحقق
است ،آفرینش و ادامه حيات موجودات معنا دارد.
یکی از براهين فلسفی بر ضرورت عقلی امامت ،لزوم واسطه فيض است .هدف غایی نفس
انسانی ،رسيدن به کماالت ماوراءالطبعيه و اتصال به عالم غيب و تخليق به اخالقاهلل است .طریق
وصول به این کماالت ،همان صراط مستقيم است که توسط شرایع آسمانی ارائه شده است .از
طرفی پیمودن صراط مستقيم ،بدون راهنما امکان ندارد .از سوی دیگر ،کسی میتواند در این مسير
راهبری را به عهده گيرد که خودش این راه را رفته و به هدف نهایی رسيده باشد( .جمعی از
نویسندگان ،1381 ،ص )145امام ،به فتوای عقل کسی است که در متن صراط مستقيم باشد ،بلکه
به تحقيق بيشتر و بهتر وجود امام که انسان کامل است ،خودش صراط مستقيم است (طوسی،
 ،1374ص.)128
 .1- 4 -2برهان واسطه فيض

 خالق یگانه هستی در نهایت تنزه ،تقدس ،فوق تجرد و بینهایت است؛ -عالم و به ویژه طبيعت ،مرکب و در فرود و محدودیت است؛

 خدا خالق فياض است ،پس هستی ،پیوسته و بدون دریافت عوض و بدون غرض زاید ،از اومیجوشد؛
 از خالق یگانه مجرد بسيط ،مباشر تنها یک معلول و یک مخلوق ،شایستگی صدور را دارد؛ بر اساس قاعده سنخيت ميان علت و معلول ،این نخستين صادر در ميان دیگر مخلوقات،بيشترین نزدیکی را به خالق دارد؛
پس نظام خلقت ،از یک واسطه بینظير آغاز شده است( .لطيفی ،1387 ،ص)66 -65
حقيقت والیت مطلقه ،همان فيض است و واسطه رسيدن فيض به دیگر کائنات ،نفس ولی
مطلق ،دعای مشيت و مبدأ سریان فيض الهی است و سرچشمه فيضان جود وجود و دیگر فيوضات
است به موجوات .بنابراین ،نفس ولی ،یعنی پیامبر یا امام ،صاحب چنين مرکزیتی است در بطن
برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی

هستی و ملکوت او ،معبر تداوم هستی و ضيضان وجود و تسلسل آفرینش وجود است( .حکيمی،
 ،1381ص)180
انسان کامل ،خليفةاهلل و حامل امانت الهی و واسطه فيض بارى تعالی و قلب عالم و مطاف
عرشيان و مظهر تمامنماى أسماء حسناى الهی ،بلکه خود اسم أعظم بوده و تنها اوست که اجازه
ورود به دایره وصف خداى سبحان و حق توصيف ذات حقتعالی را دارد .عالم (هستی) به حقيقت
انسان کامل ،قائم است( .آملی ،1382 ،ص )31 -30و چون امام ،واسطه فيض بين عالم هستی
هست ،هيچ تفاوتی بين حضور و غيبت او ندارد.
شيخ طوسی در کتاب خود چنين تعبير می کند« :ا گرچه بر شما الزم نيست که علت و فلسفه
غيبت امام؟جع؟ یا آنچه که میتواند علت آن باشد را بيان کنيد ،ولی برای اینکه دليل و برهان شما
روشنتر و بليغتر شود می گوییم ،از عللی که سبب غيبت امام؟جع؟ شده ،ترس حضرت برای حفظ
جانشان بود .حفظ جان امام؟جع؟ بر همه ،حتی خود ایشان هم واجب است؛ زیرا واسطه فيض
الهی است ،پس نه به خاطر خودشان ،بلکه به خاطر حفظ مصالح کلی دین ،جانشان باید حفظ
شود و اینکه ستمگران با ایجاد رعب و وحشت ،ایشان را از تصرف در آنچه خداوند تدبير و تصرف در
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آن را برای او قرار داده بود منع کردند و انجام وظایف امامت را به ایشان نداند .بنابراین ،وقتی بين
حضرت و مقصود و هدفش ،یعنی انجام مأموریت امامت ،حائل شدند ،وظيفه قيام به امر امامت
هم از ایشان ساقط شد و وقتی که بر جان خودش ترسيد ،غيبتش واجب شد .درست مثل پیامبر
ا کرم؟ص؟ که گاهی در شعب ابیطالب و گاهی در غار ثور  ،که دليلش هم فقط ترس از آزار حضرت بود،
20

مخفی شدند» (طوسی ،1374 ،ص.)204

واسطه فيض در ابتداى وجود و ّاول ظهور  ،حقيقت انسان کامل است و چون فيض توسط او به

اشياء میرسد ،واسطه در تدبير نيز اوست و همين انسان است که در مقام قوس صعود نيز
قافلهساالر وجود است و به تبعيت او ،اشياء به حق اول متصل میشوند و قيامت هر شیء ،بر جوع
موعود پژوهی

مظهر کامل به غيب وجود قائم میشود( .کاشانی ،1375 ،ص )44پس امام؟جع؟ در زمان غيبت،
واسطه فيض است بر کائنات ،چنانچه آثار ربوبيت بر ساکنان خاك به واسطه عنایت و رابطه حمایت
او میرسد (عاملی ،بیتا ،ص.)430
وجود پربرکت امام زمان؟جع؟ در همه اعصار ،واسطه فيض الهی است .ایشان ،مجرای رسيدن
رحمت واسعه حق به همه موجودات و آفریدگان و انسان کامل ،ذخيره عالم هستی و آخرین واسطه
فيض است.
 . 5-2هدایت انسانها توسط انسان کامل

جامعه انسانی در حرکت تکاملی خود ،اهداف و غایاتی دارد که جامع همه آنها ،تأمين سعادت فردی
و اجتماعی انسان است( .امامی کاشانی ،1387 ،ص )225تربيت مردم و هدایت انسانها ،مهمترین
مقدمه رسيدن به هدف نهایی آفرینش بوده و اهميت بسياری دارد و با در نظر گرفتن آن ،اهميت
مسئله را خوب درک می کنند که خداوند ،هر کاری را که موجب رسيدن به هدف نهایی باشد ،انجام
میدهد .بنابراین ،این نتيجه به دست میآید که خداوند برای رسيدن انسانيت به سرمنزل کمال
نهایی ،برنامهریزی کرده و مقدماتش را فراهم می کند (صدر ،1382 ،ص.)250

خداوند متعال ،پیامبران را یکی پس از دیگری ،نزد مردمان فرستاد تا مکتب معرفت که برآورنده
نياز اساسی آدميان است در طول تاریخ ،پایدار و برقرار بماند و در فواصل زمانی ميان بعثت یک
پیامبر تا پیامبر دیگر ،ادامه وظایف آنان را بر عهده اوصيای آنان نهاد و سرانجام پس از رحلت آخرین
پیامبر ا کرم؟ص؟ پیگيری وظائف او بر عهده عترت پا ک معصومين؟مهع؟ قرار گرفت تا همراه قرآن کریم،
شعله هدایت را همچنان فروزان نگاه دارند و بشریت را از سقوط در ظلمت جهالت و بيراههرفتن
حفظ کنند( .امامی کاشانی ،1387 ،ص)225
هميشه باید بين انسانها فرد ممتازی باشد که تمام کماالت ممکنه انسانيت در او تحققیافته
و در صراط مستقيم دیانت قرار گرفته باشد .ا گر چنين انسان کاملی از ميان انسانها برود ،انسانيت
بیحجت و بیغایت میشود؛ زیرا بين مراتب صراط و احکام ،ارتباط عميقی است که تقطيع آن،
برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی

امکانپذیر نيست .احکام و قوانينی که از جانب خداوند متعال به منظور هدایت انسانها نازل
شده ،باید هميشه در بين آنها ثابت و محفوظ بماند .این در صورتی محقق میشود که انسان کامل
در جامعه باشد (امينی ،1380 ،ص .)79والیت ،باطن نبوت است و نبوت از دو زوایه دیده میشود.
یک روی آن با خالق و روی دیگر آن با مخلوق است .روی اول ،مقام تقرب و عبودیت پیامبر ؟ص؟
است و روی دوم ،هدایت انسانهاست .امامت ،نمایان گر والیت و باطن نبوت است .از دیدگاه قرآن،
امام باید حقيقت عليای شریعت باشد و استعداد ملکی انسان ،در سایه تربيت معنوی ائمه از مرحله
قوه به مرحله فعل درمیآید (امامی کاشانی.)226/1 ،1387 ،
ابو اسحاق ثقلبی در تفسير آیه هفتم سوره رعد ،حدیثی از ابن عباس نقل می کند که می گوید:
«چون این آیه نازل شد ،رسول خدا؟ص؟ دست خویش را بر سينه نهاد و فرمود أنا المنذر .هشداردهنده
منم .سپس دست بر شانه علی نهاد و فرمود فأنت الهادی یا علی ،بک یهتدی المهتدون من بعدی؛ تو
ای علی ،راهبر و راهنمایی و پس از من ،مؤمنان به وسيله تو هدایت میشوند»( .الثعلبی)272/5 ،1422 ،
بنابراین ،امام علی؟ع؟ هادی است و وصی امام علی؟ع؟ نيز هادی دیگری است؛ زیرا امت اسالم در هر
عصر و زمان ،به یک هادی و رهبر نيازمند است (امامی کاشانی .)226/1 ،1387 ،متکلمان اماميه در اثبات
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ضرورت وجود امام در هر زمان ،به ادله عقلی متعددی مانند قاعده لطف ،استناد کردند .حاصل برهان
لطف چنين است که:
 وجود امام لطف است؛ لطف بر خداوند واجب است.22

پس باید در هر زمانی ،امامی برای هدایت انسانها وجود داشته باشد( .حلی ،1375 ،ص)181
بر اساس قاعده لطف ،لزوم استمرار ولیاهلل و پیشوای الهی که تداومبخش وظایف انبيای الهی
است ،ثابت میشود (لطيفی ،1387 ،ص ،)37اما نحوه حضور امام ،به اوضاع و احوال جامعه انسانی
بستگی دارد؛ زیرا ا گر شرایط الزم برای حضور امام؟جع؟ مهيا باشد ،امام در جامعه ،حضوری آشکار

موعود پژوهی

خواهد داشت ،ولی ا گر چنين شرایطی آماده نبود ،امام؟جع؟ مستور خواهد شد (رضوی،1384 ،
ص.)71
امام علی؟ع؟ در طول زندگی خود ،هادی بود و از آن پس امامانی که بعد از او آمدند ،همگی
مصداقهای آیه  7سوره رعد و سخن رسول خدا؟ص؟ هستند و بر این اساس ،امام زمان؟جع؟ تنها
مصداق این آیه در روزگار حاضر و در آینده است( .امامی کاشانی)226/1 ،1387 ،
هدایتهای معنوی و باطنی امام زمان؟جع؟ به برخی از افراد شایسته ،همواره در طول تاریخ
تجربه شده است .هدایت در زمان حضور ظاهری امام؟جع؟ به صورت آشکار صورت است ،ولی
غيبت امام ،هرگز این وظيفه مهم را ساقط نخواهد کرد .او با تأثير بر قلب انسانهای الیق ،آنچه را
الزم است در جوامع انسانی القا می کند( .سليميان ،1385 ،ص )79امام زمان؟جع؟ به عنوان انسان
کامل ،هر موجودی را به کمال میرساند ،هر چند که در مقام غيب باشد و حضور مستقيم در عرصه
جامعه انسانی ،به ظاهر نشان نمیدهد .آن حضرت در عصر غيبت ،به انسان کمک می کند تا
استعدادهای خود را با بهره گيری از آموزههای الهی سامان داده و آنها را آشکار کند .در اندیشههای
شيعی و بر پایه آموزههای قرآنی و روایی معتبر ،انسان کامل ،هدایت جامعه انسانی را در هر حال در
دست دارد .پس امام زمان؟جع؟ جامعه بشری را چنان هدایت و راهنمایی می کند که در نهایت،
به هدف اصيل خود برسد .این هدایت به صورتی است که برخی از افراد به طور مستقيم و غير

مستقيم ،جامعه را بر پایه دستورهای آن حضرت ،مهار و هدایت کرده و از راهنمایی او برخوردار
میشوند (منصوری.)1390 ،
 .6-2تربيت نفوس مستعد توسط انسان کامل

پروردگار انسان ،اهلل و انسان کامل ،مظهر اهلل است .حال ا گر انسان از مظهر اهلل در مقام انسانی غافل
شود و بخواهد از طریق مظهر دیگری به ربالعالمين توجه کند ،به هدایت حقيقی نرسيده است.
ا گر انسان بخواهد تحت تربيت اهلل قرار گرفته و تمام ابعادش تربيت شود ،باید خود را تحت تربيت
انسان کامل قرار دهد .آن ذات مقدسی که ظرفيت پذیرش همه اسماء الهی را داشت ،همه اسماء
را گرفته است( .طاهرزاده ،1389 ،ص)179
برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی

امام معصوم؟ع؟ والیت و مسؤليتهای مختلفی دارد که مهمترین آن ،والیت هدایت و نفوذ و
پرورش معنوی است که در سایه یک دولت کارآمد و کمال گرا ،بهتر جلوه مییابد .هدایت معنوی و
اختيارات ویژه و قدرت و نفوذ و سلطه ،والیت خاصی است که به وسيله آن ،احيای دلهای مرده و
زنگار گرفته و پرورش قلوب و هدایت معنوی انسانها برای امام؟ع؟ امکانپذیر میشود .این بعد از
والیت ،اهميت خاصی در نظام امامت دارد .سایر والیتها و اختيارات برای تقویت این بعد از والیت
است تا جانهای مرده و وجدانهای خفته بيدار شده و جامعه ،روح و حيات نوینی پیدا کند.
(کارگر ،1387 ،ص)225
پیشوایان معصوم؟ع؟ ،معلمان و مربيان اصلی انسانها هستند و مردم همواره از زالل معارف
ناب آن بزرگواران بهرهها بردهاند .در زمان غيبت نيز ا گرچه دسترسی مستقيم و استفاده همهجانبه
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از امام عصر ؟جع؟ ممکن نيست ،ولی آن معدن علوم الهی به راههای مختلف ،از مشکالت علمی و
فکری گره می گشاید .امام؟جع؟ از راه باطن ،بر نفوس افراد اشراف دارد و آنها را هدایت و تربيت
می کند .با القاهای نيکو و با نگهداشتنهای باطنی ،راه برخی از افراد را تغيیر داره یا آنها را در راه
صحيحی که دارند ،استوار و ثابتقدم میدارد( .سليميان)61/2 ،1390 ،
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برای انجام این مأموریت الهی ،گاهی آشکارا و بیپرده ،با انسانها ارتباط برقرار می کند و با گفتار
و کردار زندگیساز خود ،راه سعادت آنها را نشان میدهد و زمانی دیگر با استفاده از قدرت والیت
خود ،که نيروی غيبی و الهی است ،در قلبها اثر می گذارد و با توجهی ویژه ،دلهای آماده را به
خوبیها و زیباییها مایل کرده و راه رشد و کمال آنها را هموار میسازد و فرد و جامعه را در سير تکامل
24

قرار میدهد .آنها که شایستگیهای الزم را داشته باشند ،تحت تربيت ویژه امام؟جع؟ برای حضور
در رکاب آن حضرت آماده میشوند و این یکی از برنامههای امام غایب؟جع؟ است که به برکت
وجود او انجام میشود( .باالدستيان ،حائریپور و یوسفيان ،1385 ،ص )92بر خالف تصور عدهای
که گمان کردهاند رابطه امام؟جع؟ با مردم در زمان غيبت به طور کلی قطع میشود ،حق این است

موعود پژوهی

که در عصر غيبت ،رابطه آن حضرت به طور کلی قطع نشده ،بلکه طبق آنچه از مجموعه روایات
استفاده میشود ،عدهای از نفوس قابل و مستعد ،از نور وجود آن حضرت استفاده برده و به حق
گرویدهاند.
پرفسور هانری کرین ،استاد دانشگاه سوربن پاریس می گوید« :به عقيده من ،مذهب تشيع ،تنها
مذهبی است که رابطه هدایت الهی بين عالم انسانيت و خداوند را به طور مداوم حفظ کرده و والیت
را به طور زنده تا روز قيامت ثابت و مستمر نگه داشته است؛ زیرا یهود ،نبوت را که رابطهای بين
خداوند و عالم انسانيت است ،در حضرت موسی؟ع؟ ختم کرده و اعتقاد به نبوت حضرت
عيسی؟ع؟ و حضرت محمد؟ص؟ ندارد و آن رابطه را بعد از حضرت موسی؟ع؟ قطع شده میداند و
نصاری نيز بر حضرت عيسی؟ع؟ توقف نمودهاند .همچنين اهل سنت از مسلمين ،این رابطه را
قطع کرده و بعد از ختم نبوت ،اعتقاد به این رابطه ندارند ،اما مذهب تشيع ،تنها مذهبی است که
معتقد به ختم نبوت در پیامبر اسالم؟ص؟ است ،ولی والیت که رابطه هدایت و تکميل است را بعد از
رسول خدا؟ص؟ بين انسان و خداوند قطع نمیداند( .رضوانی ،1386 ،ص)28 -27
امام زمان؟جع؟ مربی تمام هستی و عهدهدار هدایت و تربيت نفوس مستعده است .هر هدایت
و تربيت حقيقی که در عالم صورت میبندد ،از معدن نور والیت مهدوی سرچشمه می گيرد .وقتی
که سالک ،خالصانه در مسير طهارت و نورانيت پای گذاشته و در پیروی از فرامين والیت و امامت

استقامت ورزد ،به تدریج با یافتن ظرفيت و لياقتی ویژه ،مشمول عنایات خاص امام زمان؟جع؟
میشود تا در سایه نور والیت ،رهپوی صراط هدایت شود و به قرب حق و سعادت دست یابد.
(حيدری کاشانی ،1386 ،ص)51
 .7-2انسان کامل؛ عامل بقای عالم

فيض خداوند ،از مجراى انسان کامل ،به ماسوا میرسد؛ زیرا انسان کامل ،مظهر اتم الهی و برترین
مخلوق و نزدیکترین آنها به حقتعالی است .انسان کامل ،خليفه خداست و تدبير امور خلق را بر
عهده دارد .خلقت انسان به این دليل است که در عالم ،به خليفه خدا نياز داشته و قوام و پابرجایی
موجودات ،به او وابسته است .یکی از آثار وجودی امام؟جع؟ چه ظاهر و چه امام غائب ،این است
برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی

که به برکت وجود ایشان ،عالم هستی برقرار بوده و به حيات خود ادامه میدهد( .یوسفيان)1395 ،
عالم ،خيمهای است که عمودش ،امام عصر ؟جع؟ است .خيمه برای پابرجایی ،نيازمند عمود
است؛ زیرا امام؟جع؟ مظهر اسم حقيقی است که قيوم است و مظهر اسم قيوم ،به تبع ظاهر خود،
قيوم است (علیپور ،1385 ،ص.)197
برای اثبات واسطه گری انسان کامل در بقای عالم ،میتوان استداللی را با تأ کيد بر آیه  29سوره
ُ َّ
الرحمن اقامه کرد « :کل یو ٍم ُه َو فی َشأ ٍن؛ او هر روز در شأن و کاری است» .مراد از شأن خدا ،اسماء و

صفات الهی است که به اشکال و صورتهای مستمر  ،تجلی و تداوم مییابد.

 انسان کامل در خود ،اسماء و صفات الهی را به طور کامل به ظهور و بروز رسانده است؛ (نسفی، ،1386ص)11
25

 تجلی الهی ،هميشه تداوم دارد؛ زیرا خدای متعال در هر روز  ،کاری دارد؛ (طباطبایی)171/19 ،1374 ،پس انسان کامل به عنوان مصداق تجلی الهی واسطه در فيض ،تداوم دارد و واسطه بقای عالم
است.
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 .3نتيجه گيری
انسان کامل ،اصطالحی است عرفانی و به کسی که مظهر تمام اسمای الهی خداست ،گفته
میشود .عالم ،پیش از خلق انسان کامل ،ناتمام است و بدون انسان ،غرض نهایی آفرینش ،تأمين
نيست .تنها با وجود انسان کامل ،غایت خلقت تحقق مییابد؛ زیرا هدف نهایی آفرینش ،کمال جالء
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و استجالء است و جز انسان کامل ،موجود دیگرى صالحيت ندارد که مظهر کامل خداوند باشد.
بنابراین ،خلقت نوع انسان براى این است که انسان کامل ظهور یابد .انسان کامل ،برترین مظهر
الهی و آینه خداىنماست .شناخت او مفتاح معرفهاهلل است و تماشاى سيماى او ،شهود وجهاهلل و
جميع انبيا و رسل ،از مظاهر وجود انسان کامل ختمی هستند.

موعود پژوهی

از آنجا که انسان کامل ،عالم صغير و نسخه مختصر جهان است ،پس وجود انسان کامل به
عنوان ممکن اشرف ،برای این عالم ضرورت دارد .پس این نتيجه به دست میآید که انسان کامل،
آثار و برکات متعددی دارد مانند مظهر والیت تکوینی و تشریعی ،واسطه فيض ،عامل بقاء عالم،
مشعلدار هدایت و مربی نفوس مستعد.
ولی خدا ،ميان عالم غيب و شهود یا ملک و ملکوت جای دارد و نور هدایت را از عالم ملک و
جهان بشریت می گذارد و آنان را به اذن خدای متعال به مطلوب میرساند .همه کائنات از او فيض
هستی می گيرند و با او تکميل میشوند .بنابراین ،خليفه خدا ،حقيقت همه حقائق جهان است .بر
همين اساس ،جانشين پیامبر ؟ص؟ باید هم خصوصيات و شئون پیامبر ؟ص؟ جز دریافت و ابالغ وحی
را داشته باشد.
امام؟جع؟ واسطه فيضرسانی پروردگار به همه پدیدههای آفرینش است .او در نظام هستی،
محور و مدار است و بدون وجود او ،عالم و آدم نمیماند .اینکه او در رساندن پیامهای خدا به مردم
و راهنمایی آنها به سوی کمال انسانی ،واسطه است و مهر فيض و لطفی در این بخش به سبب
وجود او به همگان میرسد ،امری روشن و بدیهی است؛ زیرا از ابتدا خداوند متعال از طریق
پیامبران؟مهع؟ و سپس جانشينان آنها ،قافله بشری را هدایت کرده ،او را خليفه ناميده است؛ زیرا به
وسيله او ،خلق را حفظ می کند ،پس تا آن هنگام که انسان کامل در عالم هست ،عالم محفوظ

خواهد بود .انسان کامل ،علت غایی ایجاد عالم است و علت غایی در علم و اراده فاعل ،مقدم و در
وجود و تحقق ،متأخر است؛ زیرا انسان کامل ،غایت خلقت عالم است و بقاى عالم بدون او بیوجه
است و فقدان او هال کت عالم است.
کمال انسان ،در وصول به خداوند است و راه وصول خلق به خدا ،پیروى از انبيا و اولياست؛ زیرا
عقل آدمی محدود است و هدایتی که قلب را آرام کند و شکوك را رفع کند ،از عقل ساخته نيست،
پس راه مطمئن و قابل اعتماد در شناخت خدا و وصول به او ،یا گوشدادن به اخبار خود خداوند از
ذات و صفات و اسمائش است و یا از راه تجلی او بر انبيا و اولياست .امام ،انسان کاملی است که
رسيدن به کمال نهایی ،بدون هدایت او که حجت و واسطه فيض است ،ميسور نيست .بنابراین،
شناخت امام و پیروى از او براى سير در جاده کمال ضرورى است.
برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی

منظور از ربوبيت انسان کامل این است که چنين انسانی از طریق عبودیت و سير در مراتب
بندگی ،به جایی میرسد که تدبير امور خلق به او وا گذار میشود و با این حقيقت جامع ،تمام
موجودات جهان را تربيت می کند و با امداد الهی خود ،آنها را به کمال شایسته میرساند و این قدرت
و حاکميت که از طرف پروردگار متعال به او عطا شده ،نتيجه والیت و حاکميت تکوینی اوست .انسان
کامل که متن ظاهر و اسرار باطن عالم را میشناسد ،بهترین راهنماست که جامعه با اطاعت او به
کمال سعادت میرسد.
وجود انسان کامل در هر زمانی الزم است .در زمان حاضر ،وجود مبارک امام زمان؟جع؟ انسان
کامل عصر است و وجود انسان کامل از آن جهت که مظهر اسم اعظم الهی است ،واجد تمام کماالت
و دارای مقام عصمت مطلق و خليفهاهلل است .به سبب وجود او ،لطفی به بندگان شده و انسانها
از رحمت الهی برخوردار شده و تصرفات وی در عالم نيز در مسير کمال است .اینکه انسان کامل
همواره در هستی حضور دارد ،عالوهبر اطمينان خاطر برای موجودات عالم ،انسانها را از بحران و
مشکالت ،نجات خواهد داد .همچنين ضرورت امام معصوم در عالم ،این نتيجه را به دنبال خواهد
داشت که انسان هر چه دارد ،از اوست ،همانطور که در حقيقت از جانب خداست.
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