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Abstract 
Philosophers believe that as the existence of the possible beings needs a cause and their 
survival also needs a cause. One of the most important mystical and religious subjects is the 
role of the perfect man in the world. In the following article, by using analytical-descriptive 
method, the essence of the perfect man is analyzed first. It has been discussed that the perfect 
man is the emanation of the Divine characteristics and names and then by citation of the 
verses of the holy Quran and the Hadithes of the infallible Imams, this fact has been proved 
that the existence of the perfect man (i.e. absolute vicegerent of God) on earth has been 
continued since the existence of prophet Adam. Then it is pointed that the scholars of 
mysticism and philosophy believe that the perfect man is the cause of the survival of the 
world, because they believe that the perfect man protects human beings by God's permission. 
He is also the focal point of existence and a medium of Divine's grace, and everything was 
created because of the perfect man, and the world’s order is originally managed by him. He 
is the ultimate goal of the creatures. The necessity of the infallibility of the perfect man, as 
God's absolute vicegerent, is inevitable because he must be a perfect copy of Divine 
characteristics and names and the synthetic existence. In the current era this important duty 
is fulfilled by Imam Mahdi (PBUH).   

Keywords: Perfect man, absolute vicegerent, reason for survival, people of knowledge, 
synthetic existence. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Phd student, Quran and Hadith Studies, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Kazeroon 

Branch, Iran,                                                                                         Majidmohebzadeh8@gmail.com 
2 - Full professor, Department of Philosophy, Theology, Faculty of Humanities, University of Tehran, 

(Corresponding Author),            m.beheshti@yahoo.com 
 
3 - Assistant professor, Quran and Hadith Studies, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, 

Kazeroon Branch, Iran, 



  جايگاه انسان كامل در بقاء عالم  ▪١١٦

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

 
 
 

  عالم در بقاء كامل انسانجايگاه 
  ٣جليانيمحسن زارعي  / ٢احمد بهشتي / ١مجيد محب زاده

  چكيده

نيز به علت نياز  ءهمچنان كه در ايجاد به علت نيازمند هستند در بقا   الوجودهاممكنفالسفه معتقدند 
پيش در مقاله  .»جايگاه انسان كامل در جهان«. يكي از مباحث مهم عرفاني و ديني عبارت است از دارند

و به اين بحث پرداخته شده  قرار گرفتهبررسي مورد   ابتدا چيستي انسان كاملرو با روش تحليلي توصيفي، 
و    قرآن كريم با استناد و استشهاد به آيات سپس .الهي استاء اسم گاه صفات وانسان كامل تجلي كه

وجود انسان كامل يا همان خليفه مطلق معصومين (ع) اين حقيقت تبيين و اثبات شده است كه روايات 
 ،بدين امر اشاره گرديده كه عرفا و فالسفهاست. در ادامه ار داشته خدا در زمين از زمان حضرت آدم استمر

چون از ديدگاه آنان انسان كامل به اذن خدا حافظ خلق است و  ؛دانندانسان كامل را علت بقاي عالم مي
مركز دايره وجود و واسطه فيض الهي است و همه چيز به واسطه انسان كامل خلق شده و نظم و ترتيب 

عنوان خليفه مطلق ضرورت عصمت در انسان كامل به .ود اوست و او غايت موجودات استعالم از وج
در  .نماي صفات و اسماء الهي و كون جامع باشدكه او بايد آينه تمامچرا  ؛ناپذير استخداوند امري اجتناب

  باشد.مي )عج(عصر حاضر اين امر مهم برعهده حضرت ولي عصر امام زمان 
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  مقدمه -١

هاي ديني انسان كامل هم در آموزه .در حوزه عرفان مسئله انسان كامل است مهميكي از مباحث 
در حديث قدسي  .جهان را به حرمت انسان كامل آفريدخداوند  .علت ايجاد عالم و هم علت بقاي آن است

 ،(مجلسي »لوالك لما خلقت االفالك« فرمايد:مي )اهللا عليه و آله و سلم صلي(خداوند خطاب به پيامبر 
علت ايجاد عالم است و در طول حيات آن (ص) حضرت محمد حديث، اين مطابق  .)٢٨ ،١٥ ج :تابي

)، ٧٢٥، ص ٨٨٢نكته : ١٣٦٥زاده، حسن» هلهاألوال الحجة لساخت االرض ب«حضرت طبق روايت 
عنوان انسان كامل علت بقاي به )صلوات اهللا عليهم( علت بقاي عالم نيز هست و پس از او امامان معصوم

اي از ممكنات است و ممكنات همچنان كه در ايجاد به علت نيازمندند در عالم هستي مجموعه .عالمند
كه وجود ممكنات و جهان هستي وجود  ندباور بر اين . فالسفه حكمت متعاليهنيز به علت نياز دارند ءبقا

و عالم هستي از خود استقاللي ندارد و همواره    رابطي است كه همواره متكي و نيازمند به خداوند است
طور كه در خلقت و آفرينش نيازمند خالق بنابراين عالم هستي همان .محتاج و متكي به فيض خداوند است

به اعتقاد  .)٦٥: تابي ،ش نيز محتاج فيض خداوند است (طباطباييپس از خلقت خوي ،و آفريدگار است
موجودات وابسته  .بينيم كه وجودشان عين وابستگي و نياز استمي به موجودات اطرافدر نگاه مالصدرا 

ذات  هو نيازمند بايد به وجودي متصل باشند كه آن موجود در ذات خود نيازي به غير نداشته باشد و قائم ب
مالصدرا اين وابستگي و  .نياز وابسته استهمه موجودات جهان و كل هستي به وجودي بي .اشدخويش ب

ج  :١٣٨٤نامد (صدرالمتألهين، نياز و غيره وابسته را امكان فقري مينياز موجودات عالم را به موجودي بي
اگر ذات  .طبق نظريه امكان فقري جهان هستي يكپارچه نياز است و از خود هيچ استقاللي ندارد .)١٢، ٦

لساخت «د و اين معني نشوكل موجودات نابود مي ،الهي يك لحظه عنايت خويش را از هستي باز گيرد
أَنْتُمُ  اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ  وَ « :باشدقرآن كريم مياين آيه اين نظريه مالصدرا برگرفته از  .باشدمي» هلهاأرض باأل

  .)٣٨ /(محمد »الْفُقَرَاءُ 
جهان نيازمند فيض خداست و انسان كامل . خداوند جهان را پس از آفرينش به حال خود نگذاشت

درباره اهميت شناخت انسان كامل بايد گفت  .علت بقاي عالم است ،از اين جهت .واسطه فيض خداست
برخي از انديشمندان معتقدند اگر  .ك الگو و سرمشق براي زندگي استكه شناخت او در حقيقت شناخت ي

اين مقاله  .)١٥: ١٣٧١ ،توانيم يك مسلمان تمام يا كامل باشيم (مطهريما انسان كامل را نشناسيم نمي
در بخش اول به چيستي يا تعريف انسان كامل و به بيان تعاريفي كه از  .در سه بخش تدوين شده است

يابد در بخش دوم به اثبات وجود انسان كامل اختصاص مي .شودشه ارائه گرديده پرداخته ميبزرگان اندي
پس از آن در بخش  .گرددو در اين بخش ابتدا داليل قرآني و سپس روايات وارده پيرامون موضوع بيان مي

  شود.سوم به بيان فوايد و آثار انسان كامل كه مهمترين آن علت بقاي عالم است پرداخته مي
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  چيستي انسان كامل -٢

انسان كامل، براي پاسخ به چيستي  بپردازيم. در اين نوشتار ابتدا بايد به بررسي چيستي انسان كامل
مورد تجزيه و تحليل قرار ، آنها را اندتعاريفي را كه انديشمندان براي انسان كامل ارائه نمودهبعد از بيان 

انسان نويسد لذا مي ؛انسان كامل جامع حقايق عالم هستعربي معتقد است كه ابنالدين محي دهيم. مي
كامل هموست كه خداوند در جمع حقايق علم به حقايق را بر آن افزود تا با آن شايسته خالفت گردد 

عربي برگرفته از قرآن است كه در زمان آفرينش خليفه خدا بر روي اين تعريف ابن .)٤٣: ١٣٧٨ ،عربي(ابن
سپس خداوند تمامي  .)٣٠بقره/ خداوند به مالئك فرمود من بر روي زمين جانشين قرار خواهم داد ( ،ينزم

هاي انسان را به مالئك نشان دهد كه او تا خداوند شايستگي) ٣١بقره/ را به آدم آموخت ( ءعلم اسما
تر از مجموع عالم املك عربي انسان كامل،از ديدگاه ابن .شايسته خالفت و جانشيني خدا در زمين است

نسخه و رونوشت كامل عالم هستي است  در نتيجه ميتواند جانشين همه باشد. انسان كامل ؛هستي است
هاي خود را در اطراف زودي نشانهبه: كندعربي اين تعريف خود را به قرآن كريم مستند ميابن .)٤٣ ،(همان

عربي انسان كامل را ستون همچنين ابن)؛ ٥٣ /دهيم (فصلتعالم و در درون جانشان به آنها نشان مي
 :١٣٧٨ ،داند كه خداوند به وسيله او آسمان را از اينكه به زمين فرو افتد نگه مي دارد (ابن عربيآسمان مي

٤٩(.  
بنا يمسك اهللا « :فرمايدهاي كامل مينيز در مورد وجود معصومين آن انسان )السالمعليه(امام صادق 

 ،دارد كه زايل نشوند (صدوقخداوند آسمان و زمين را به واسطه ما نگه مي» ان تزوالرض السماوات واأل
كه همه اين تعاريف برگرفته از آن است بيانگر  ،دقت در اين تعاريف از انسان كامل .)٣٨٦، ٢ ج :١٣٨٠

قد است نيز معت(از عارفان قرن هفتم)  نسفيعزيزالدين  .مضاميني است كه در قرآن و روايات آمده است
كه انسان كامل آن است كه در شريعت و طريقت و حقيقت تمام باشد و يا به عبارت ديگر چهار چيز به 

. منظور از كلمه معارف )٢٧: ١٣٨١ ،اقوال نيك افعال نيك اخالق نيك و معارف (نسفي .كمال در وي باشد
از علم الهي برخوردار  معارف دين تچون انسان كامل در شناخاست؛ شناخت معارف دين  منظور نسفي،
كسي جز معصومين در شريعت و طريقت و  مسلماً  .استترين افراد در شناخت معارف دين هست و كامل

حقيقت تمام و كامل نيستند و اخالق و اقوال و افعال نيك نيز در معصومين كه خليفه راستين خدايند به 
مل بر اين باور است كه انسان كامل كسي است صدرالمتألهين نيز در تعريف انسان كا .حد كمال وجود دارد

كه حق را قبول نموده و به وسيله حق به هر صورتي كه تجلي نمايد هدايت شود و خداوند را به جميع 
همچنين  .)٥١ ،٤ ج :١٣٦٦ ،اسماء و صفاتش مي پرستد و او در حقيقت بنده راستين خداست (صدرالمتألهين

 ،خداوند علم جميع اسماء و مظاهر آن را به او آموخته است (همان از منظر وي انسان كامل كسي است كه
دهند ) الزم به توضيح است كه تعاريفي كه مكاتب و انديشمندان مختلف از انسان كامل ارائه مي٢٦، ٥ ج

 با توجه به اين رويكرد تعاريف آنان نيز .به اين امر بستگي دارد كه آنها كمال انساني را در چه چيزي ببينند
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 باشدميعرفا و فالسفه مسلمان طرف از انسان كامل گوناگون است تعاريفي كه در اين مقاله بيان گرديد از 
  دانند.كه كمال انسان را در قرب و نزديكي به خداوند و اطاعت از او مي

  اثبات وجود انسان كامل -٣

در قسمت اول  .است در اين بخش به اثبات وجود انسان كامل پرداخته مي شود كه شامل دو قسمت
و در قسمت دوم به اثبات وجود انسان كامل از ديدگاه روايات    به اثبات وجود انسان كامل از منظر قرآن

  شود.پرداخته مي

  قرآن كريمدر اثبات وجود انسان كامل  -٣-١

خدا انسان در ميان موجودات عالم از استعداد خاصي برخوردار است و شايستگي الزم را براي جانشيني 
شناختي كه ساير برموجودات  معرفت و   .تواند به حقايق عالم هستي معرفت پيدا كنددر زمين دارد و مي

چون ارزش انسان در نظام احسن از تمامي مخلوقات باالتر است و  ؛حتي فرشتگان سزاوار آن نيستند
ش انسان را چنين بيان قرآن كريم داستان آفرين .خداوند تمام موجودات را به خاطر انسان آفريده است

 وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ  مَنْ  فِيهَا أَتَجْعَلُ  قَالُواوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاِئكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً «: كندمي

به ياد آر هنگامي كه پروردگارت  :»تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ  إِنِّي قَالَ لَكَ  وَنُقَدِّسُ  بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ  وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ 
اين آيه به صراحت سخن از  .)٣٠ /(بقره ...به فرشتگان فرمود من روي زمين جانشين قرار خواهم داد

رساند كه ورد و برتري انسان را به فرشتگان ميآشايستگي انسان براي مقام خليفة اللهي به ميان مي 
تواند خليفه خدا بر روي اين است كه آيا هر انساني مي الؤاما س ؛ستكارشان حمد و تسبيح و تقديس خدا

كند به هيچ وجه انساني كه از هواهاي نفساني پيروي مي .ال منفي استؤمسلماً پاسخ اين س زمين باشد؟
نمايد و تواند جانشين خدا بر روي زمين باشد و در هنگام پيروي از نفس خويش اطاعت از شيطان مينمي

تواند پس كدامين انسان مي .خليفه شيطان است  برد و در اصله شيطان و تحت اوامر او به سر ميدر سلط
  ؟جانشين خدا بر روي زمين باشد

- عنه را دارا باشد و چون ذات واجببرخي مفسران بر اين باورند كه خليفه خدا بايد صفات مستخلف 
و بايد از  ه او بايد متصف بدين صفات باشدخليف  ،الوجود مستجمع جميع اسماء حسنا و صفات عليا است

؛ ١٣١: ١٣٧٢ ،زاده آمليعنه نمايد (حسننظر تمام شئون وجودي و آثار و احكام و تدبير حكايت از مستخلف
منظور از خليفه در اين آيه خليفه مطلق خداوند است نه خليفه  ،اين باور بنابر. )١٤٧ ،١ ج :١٣٦٣ ،طباطبايي

وقتي قرار است كه خليفه چون خداوند مستجمع جميع اسماء حسنا و صفات عليا باشد و از نظر تمام  .نسبي
كسي  .مطلق خليفه خدا باشدطوربدون شك بايد خليفه به ،بنمايد  شئون وجودي و احكام حكايت از خدا

؛ زيراكه اوند باشدتواند خليفه مطلق خدكه اهل خطا و اشتباه است و از انحراف و لغزش مصون نيست نمي



  جايگاه انسان كامل در بقاء عالم  ▪١٢٠

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

  .تواند حكايت از خدا نمايدشود و افعال و رفتار او نمياو هنگام اشتباه از خداوند دور مي
آيت اهللا جوادي آملي معتقد است كه منظور از خليفه در اين آيه خليفه مطلق خداوند است و چنان كه  

آگاه باشيد كه آنها از  :)٥٤ /(فصلت »مُحِيطٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  إِنَّهُ  أَلَاأَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيٍَة مِنْ لِقَاِء رَبِّهِمْ «خداوند 
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا « و !لقاي پروردگارشان در شكّ و ترديدند؛ و آگاه باشيد كه خداوند به همه چيز احاطه دارد

به :  »شَهِيدٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى أَنَّهُ  بِرَبِّكَ  يَكْفِ  وَلَمْ أَ  الْحَقُّ  أَنَّهُ  لَهُمْ  يَتَبَيَّنَ فِي الْآفَاقِ وَِفي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى 
دهيم تا براي آنان آشكار هاي خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان ميزودي نشانه

) ٥٣ /(فصلت !است؟ "بر همه چيز شاهد و گواه"گردد كه او حق است؛ آيا كافي نيست كه پروردگارت 
نيز بايد به اذن خدا بر همه عالم احاطه داشته باشد و به اصطالح كون جامع باشد و اين مقام خليفه او 

تواند خليفه تنها كسي كه در عصر حاضر مي .)٦٣، ٣ ج :١٣٨٩، خاص انسان كامل است (جوادي آملي
كسي  ،باشدمطلق خداوند باشد و مظهر اسماء حسناي الهي باشد و به اذن خدا بر همه عالم احاطه داشته 

صلوات اهللا عليهم (چون او از مقام عصمت برخوردار است و معصومين ، نيستعصر جز حضرت ولي
نقل شده آن  )السالمعليه(در روايتي كه از امام رضا  .خليفه مطلق خداوند بر روي زمين هستند )اجمعين

تي كه ادر زيار .)٢٥٧، ١ ج :تابي ،باشد (كلينيدر زمينش مي )وجلّعزّ(ائمه خلفاي خدا  :فرمايدحضرت مي
عنوان خليفه خدا ياد شده است براي امامان معصوم در هنگام زيارت آن بزرگواران وارد شده نيز از آنها به

ام سوره بقره صريح بر استمرار وجود همچنين برخي مفسران معتقدند كه آيه سي .)١٩٥ :١٣٧٩ ،(قمي
از  .)١٨، ٣ ج :١٣٨٩ ،؛ جوادي آملي١٣١ :١٣٧٢ ،زاده آمليتعالي است (حسنخليفه منصوب از جانب حق
يعني هميشه در  ؛داللت بر استمرار وجود خليفه در زمين داردسوره بقره  ٣٠منظر اين دو انديشمند آيه 

زمين فردي شايسته، خالفت خداوند را در زمين بر عهده داشته و يك لحظه هم زمين بدون خليفه خدا 
آيه فوق داللت  .)٢٥٢، ١ج  :تا(كليني، بيبوده است عليه السالم) (امام باقر مورد تأكيد اين امر،  .نبوده است

چون  ؛بدان معناست كه مقام خليفه اللهي خاص حضرت آدم (عليه السالم) نيست ،بر استمرار وجود خليفه
عناي استمرار رسيد و اين ماوالً اگر خاص آن حضرت بود با وفات او خالفت الهي بر زمين به پايان مي

ثانياً قرآن به صراحت از خالفت و جانشيني حضرت داوود از سوي خداوند سخن به ميان  .خالفت نيست
اي داوود ما تو را خليفه و نماينده  )٢٦ /(ص »الْأَرْض فِي خَليفَةً  جَعَلْناكَ  إِنَّا داوُدُ  يا« :فرمايدآورد و ميمي

بود ديگر خالفت داوود (عليه  )عليه السالم(ضرت آدم خود در زمين قرار داديم اگر خالفت مختص ح
بلكه در هر عصر  ؛نيست )عليه السالم(دم آ  بنابراين خالفت خاص حضرت ؛السالم) معنا و مفهومي نداشت

عالمه طباطبايي نيز بر اين باور است كه  .شودعنوان خليفه برگزيده ميو زمان از سوي خداوند فردي به
بلكه مربوط به نوع انسان است و علم نيز در  ؛مقام خليفه اللهي و تعليم اسماء خاص حضرت آدم نيست

شود و چنانچه فرزندان آدم نوع انسان به وديعه گذارده شده و همواره به تدريج آثارش در نسل او ظاهر مي
 .)١٤٨، ١ ج :تابي ،وانند آن علم را از قوه به فعليت برسانند (طباطباييتدر راه هدايت قدم بگذارند مي
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بلكه مراد  ،حضرت آدم نيست   همچنين آيت اهللا جوادي آملي معتقد است كه مقام خليفه اللهي خاص
هاي كامل است (جوادي كم نوع انسانشخصيت حقوقي آدم و مقام انسانيت يعني خليفه مطلق يا دست

كلي از منظر قرآن زمين هيچگاه حتي يك لحظه هم بدون خليفه خدا طوربه .)١٨ ، ٣ ج :١٣٨٩ ،آملي
اي كه از نظر تمام شئون وجودي و آثار و احكام و تدبيرش حكايت از آن هم خليفه مطلق خليفه ،نيست

حاضر توانند باشند كه اين مهم در عصر كسي جز معصومين در هر عصر و زمان نمي خليفهاين خدا دارد و 
  باشد.عصر امام زمان ميبرعهده حضرت ولي

  روايات دراثبات وجود انسان كامل  -٣-٢

قرون مختلف  روايات توسط محدثان در . اينبر اثبات وجود انسان كامل تأكيد دارد يروايات متعدد
چنان شهرتي برخوردار است كه آنان را در كتب روايي خويش تحت  از محدثاننقل گرديده و در نزد 

كسي بر روي    اگر جز دو نفر«) و  ٢٥١، ١ج  :تا(كليني، بي» چون زمين خالي از حجت نماند«عناويني 
 و )٧٥، ٢ج  :١٣٩١قمي،  صفار ؛١٩٥ :١٣٧٦(نعماني،  »يكي از آن دو حجت خواهد بود ه،زمين باقي نماند

گرچه اين روايات به ا .اندبيان كرده) ٣٨٤، ١ج  :١٣٨٠(صدوق، » علت نيازمندي به امام عليه السالم«
ولي مضمون و مفهوم اكثر آنها اين است كه زمين بدون حجت خدا يا همان  ،اندمختلف نقل شده  الفاظ

باشد و بسياري از كساني طرق نقل اين روايات از نظر راويان مختلف مي .انسان كامل فرو خواهد ريخت
از آن جمله  .سله سند اين روايات قرار دارندباشند در سلرجال مي يكه در نقل روايات مورد وثوق علما

داند (نجاشي، ترين مردم در نقل حديث ميقتوان از محمد بن يعقوب كليني نام برد كه نجاشي او را موثّ مي
كند از محمد بن يعقوب كليني چه اينكه اكثر رواياتي كه نعماني در اين باره نقل مي ؛)٣٧٧ ، ١ج : ١٣٦٥

شيخ صدوق هم كه از بزرگترين محدثان است، اين روايات را نقل كرده  .)١٨٩-١٩٦: ١٣٧٦است (نعماني، 
شده است  فقيه خير مبارك يادرسيده است، با عنوان  ناحيه مقدسهاست. درباره شيخ صدوق در نقلي كه از 

ابوحمزه  مثالً   ؛اين روايات به طور مطلق بر وجود انسان كامل تأكيد دارد .)٢٩٣ ،٣ج  :١٣٦٣(بحرالعلوم، 
فرمود اگر زمين امام زمين بدون امام بماند؟ است گويد به امام صادق عرض كردم آيا ممكن ثمالي مي

حيات و زندگي در زمين ادامه اينكه  ؛)١٩٣، ١ج  :١٣٨٠بدون امام بماند حتماً فرو خواهد ريخت (صدوق، 
  .دارد خود بهترين دليل براي اثبات وجود انسان كامل است

  عالم در بقاء كامل انسان جايگاه -٤

ابتدا يكي از اثرات مهم انسان  .در اين بخش به بيان برخي از آثار و فوايد انسان كامل پرداخته مي شود
گيرد و سپس كامل در عصر حاضر و در ساير اعصار كه بقاي عالم است از منظر قرآن مورد بررسي قرار مي

پس از آن به آثار و فوايد انسان كامل از نظر اهل معرفت و ايات به بيان برخي از آثار انسان كامل از منظر رو
   . شودپرداخته مي
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   از منظر قرآن عالم در بقاء كامل انسانجايگاه  -٤-١

و عالم در بقاي خود به   م سوره بقره داللت بر استمرار خليفه خدا يا انسان كامل در زمين دارداآيه سي
در قرآن كريم هنگامي كه سخن از عذاب اقوام و  .م است نياز داردخليفه و انسان كاملي كه همان اما

شد كه از ميان عنوان يك سنت الهي به پيامبرانشان دستور داده ميآيد بههاي مختلف به ميان ميامت
. هنگام )٣٩٧، ١ج   :١٣٨٠صدوق نيز به اين امر باور دارد (صدوق، شيخ  .امت خويش بيرون بروند قوم و

دستور داد كه از هر يك از حيوانات يك جفت و خاندانش را او به عذاب قوم نوح (عليه السالم) خداوند 
 .)٤٠ /منان را در كشتي حمل كند (هودؤوعده هالك آنها داده شده بود و عده قليلي از م مگر آنها كه قبالً 

ر خدا عمل نمود عذاب خدا بر قوم نوح آنگاه كه حضرت نوح (عليه السالم) قومش را ترك كرد و به دستو
خداوند آن قوم را عذاب  ،باشد چون تا انسان كامل و حجت و خليفه خدا در ميان قوم خود ؛نازل شد

به حضرت لوط (عليه السالم) دستور  د،خواهد قوم لوط را عذاب كنو هنگامي كه خداوند مي   كندنمي
آن انسان  ،) و زماني كه لوط (عليه السالم)٨١ هود/د (دهد كه در تاريكي شب قوم خويش را ترك كنمي

اين باور صدوق باور صحيحي  .)٨٢ هود/شود (قوم او گرفتار عذاب الهي مي ،كندشهر را ترك مي ،كامل
است چون خداوند حجت خويش را امان اهل زمين قرار داده است و تا آنان بين امت خويش هستند خداوند 

عصر امان و آنان علت بقاي عالم وجودند و در عصر حاضر حضرت حضرت ولي كندقومشان را عذاب نمي
 »رضهل األمان ألاني أل«فرمايد: چيزي كه خود آن حضرت به آن تصريح دارد و مي ؛اهل زمين است

عصر ) و اگر حضرت ولي١٨١، ٥٣ج  :تامجلسي، بي ؛٢٣٨، ٢ج  :١٣٨٠من امان مردم زمين هستم (صدوق، 
  كرد.داشت خداوند اهالي زمين را به علت نافرماني عذاب مييوجود نم   )عج(

   از منظر روايات عالم در بقاء كامل انسانجايگاه  -٤-٢

اند و به بعضي از به صورت معلل بيان شدهاست، شدهبرخي از رواياتي كه در كتب روايي محدثان نقل 
مثل اين روايت كه از امام صادق (عليه السالم) نقل شده كه  ؛استآثار و فوايد انسان كامل اشاره گرديده

منين چيزي در اصول يا فروع دين ؤبراي آنكه اگر م ،همانا زمين در هيچ حالي از حجت خدا خالي نگردد
 ،قمي صفار ؛٢٥١، ١ج  :تاافزودند آنها را برگرداند و اگر چيزي كم كردند براي آنها تكميل كند (كليني، بي

در اين روايت علت خالي بودن زمين از حجت بيان شده كه يكي  .)١٩٢ :١٣٧٦، نعماني؛ ١٤٧، ٢ج : ١٣٩١
در غير اين صورت دين خدا و قوانين  ؛باشدمي  از وظايف امام يا انسان كامل جلوگيري از تفريطها و افراطها

  .ماندالهي از تحريف مصون نمي
عالوه بر اين در برخي از روايات  .ناپذير داردبوجود انسان كامل در هر عصر و زمان ضرورتي اجتنا
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شناخت  :توان آنها را بيان كردديگر بعضي از آثار و فوايد انسان كامل اشاره گرديده است كه به شرح زير مي
 ،)١٩٣، هدايت مردم به سوي خدا (همان ،)١٩٢: ١٣٧٦حق از باطل و معرفي حالل و حرام خدا (نعماني، 

زنده  ،)٧٤٧ ،٢ج : ١٣٩١قمي،  اصالح زمين و مردم (صفار ،)٣٨٦ ،١ ج :١٣٨٠ق، (صدو  نزول رحمت الهي
بقاي عالم دچار مشكل د، بنابراين اگر انسان كامل يا همان امام نبو . )٧٥١نمودن حق و حقيقت (همان، 

ماند كه امام صادق (عليه السالم) به اين امر تصريح واسطه انسان كامل حقيقت زنده مياينكه بهچه ،شدمي
كنند او زنده تا آنچه را از حق، مردم نابود مي ،فرمايد زمين هيچگاه خالي از حجت نبوده استو مي نموده
 نُورِهِ وَلَوْ رِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَِّه بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّيُ «سپس حضرت اين آيه را تالوت فرمود:  ؛سازد

كند خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولي خدا نور خود را كامل ميآنان مي: »كَرِهَ الْكَافِرُونَ 
  .)٤١٩ ،٢ ج: ١٣٨٠صدوق،  ؛١٥١ ،٢ج  :١٣٩١قمي،  ؛ صفار٨ /(صف !هر چند كافران خوش نداشته باشند

  اهل معرفت از منظرانسان كامل  آثار وجوداز  ديگر برخي -٥

چون انسان  ؛است   وجود انسان كامل از نظر اهل معرفت، محل ظهور و تجلي صفات و اسماء الهي
نماي جميع اسماء جالليه و جماليه خداوند و خليفه خدا بر روي زمين است و تنها انسان كامل آينه تمام

چند ديدگاه ازاهل با بيان له دارد در اين مقا را كامل است كه شايستگي نشان دادن اسماء و صفات الهي
  .گرددبه برخي از آثار و فوايد اشاره مي ،معرفت

  انسان كامل، مركز دايره وجود -٥-١

باشد و او از ازل تا ابد مركز قيصري رومي معتقد است كه مدار احكام عالم بر محور انسان كامل مي
 )اهللا عليه و آله و سلمصلي(به اعتبار حكم وحدت واحد است كه همان حقيقت محمد  ؛دايره وجود است

هاي كامل در اين مقام استقرار يكي از انسانبايد پس همواره  .و به اعتبار حكم كثرت متعدد استباشد مي
ري نظم و به اعتقاد قيص .)١٢٩ ،١ ج: ١٣٨٦يابد تا به واسطه او اين نظم و ترتيب حفظ گردد (قيصري، 

حجت و قطب قرار  ههاي كامل در جايگاترتيب در عالم از وجود قطب يا حجت خداست و يكي از انسان
انسان كامل مركز دايره وجود است كه ديگر  ،باشد و بنا به باور ويگيرد كه مدار عالم بر محور وي ميمي

انسان كامل نباشد اين نظم و ترتيب  و اگر قرار دارند موجودات در دوايري با نظم و ترتيب دور اين مركز
گويد به اعتبار حكم وحدت واحد اينكه قيصري مي است.صحيحي  يباور ،اين اعتقاد. خوردبه هم مي

النا كلنا واحد اولنا محمد «فرمايد: اشاره به اين روايت از اميرمومنان علي (عليه السالم) دارد كه مي ،است
منان علي (عليه السالم) ؤمنظور اميرم .)٦ ،٢٦ ج :تابي (مجلسي، »مداوسطنا محمد آخرنا محمد و كلنا مح

هاي كامل همگي در ، انسان)صلوات اهللا عليهم اجمعين(بلكه امامان معصوم  ؛تنها وحدت اسالمي نيست
 هستند.نماي صفات و اسماء الهي چون همه آنها آينه تمام ؛ذات و صفات يك نور و يك حقيقت هستند
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هاست كه بر اساس حكمت الهي و در عصر حاضر حضرت مهدي موعود خاتم واليت ر ظهورتفاوت آنها د
  محمدي است.

  انسان كامل، واسطه فيض الهي -٥-٢

، ١ ج :١٣٨٢جامي بر اين باور است كه انسان كامل برزخ و حائلي بين وجوب و امكان است (جامي، 
در حقيقت از ديدگاه جامي انسان كامل واسطه بين واجب الوجود و ممكن الوجود است كه خداوند از  .)٩٧

واسطه بين حق و خلق   كند و از اين جهت جامي انسان كامل راطريق او با بندگانش ارتباط برقرار مي
يلي لطيف وجود انسان جامي عالوه بر اين در تحل .)٩٧ (همان،» بين الحق و الخلق ةو هو الواسط«داند مي

داند و معتقد است به واسطه انسان كامل و مرتبه او فيض و مدد حق كه سبب كامل را سبب بقاي عالم مي
با لحاظ برزخيت ميان حق و -رسد و اگر انسان كامل به تمام عالم باال و پايين آن مي ،بقاي ماسواست

توانست مدد وحداني را بپذيرد و به دليل م نميچيزي از موجودات عال نبود -سنخيت با هر دو طرفخلق و 
  .)٩٧شد (همان، نرسيدن فيض فاني مي

  خلق همه چيز براي انسان كامل -٥-٣

وي در ذيل حديثي  .صدرالمتألهين بر اين باور است كه همه چيز به واسطه انسان كامل خلق شده است
گويد: مراد حضرت مي» لساخت   بغير امام   لو بقيت االرض«كه از امام صادق (عليه السالم) نقل شده كه 

اگر فرض شود كه بدون  ،آن است كه چون عالم با تمام آنچه در آن است براي انسان كامل خلق شده بود
بيان ارزشمند صدرالمتألهين بر اين امر  .)٤٦٢: تاگردد (صدرالمتألهين، بياو باشد از درجه هستي ساقط مي
يعني انسان كامل علت خلق عالم و آنچه  ؛را براي انسان كامل خلق كرده داللت دارد كه خداوند همه چيز

البته قرآن به اين امر  گشت.ميهستي از درجه اعتبار ساقط نبود،  حال اگر انسان كامل .باشداوست مي در
ي الْأَرْضِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ «: تصريح دارد كه همه موجودات زمين را براي انسان خلق كرده است

مسلماً انسان  .)٢٩ بقره/( »عَلِيمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  وَ هُوَ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  فَسَوَّاهُنَّ  السَّمَاءِ  إِلَىجَمِيعًا ثُمَّ اسْتََوى 
  كامل در اين امر اولويت دارد.

  هاي موجوداتانسان كامل، غايت غايت -٥-٤

چون انسان  ؛تمام عالم به بقاي انسان كامل استزاده آملي بر اين باور است كه بقاي عالمه حسن
صورت جامع انساني و غايت  .كامل كون جامع و مظهر اسم جامع است و تمام اسماء در يد قدرت اوست

بنابراين دوام مبادي غايات دليل استمرار بقاي  ؛هاي تمامي موجوداتي كه امكان وجود دارد اوستغايت
. )١٥٢ :١٣٧٢زاده، امل انسان بقاي تمام عالم خواهد بود (عالمه حسنپس به بقاي فرد ك ؛علت غاييه است
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به نقل اين  ،پس از اين بيان لطيف در مورد اينكه بقاي جهان به وجود انسان كامل وابسته است ايشان
تبقي االرض بغير امام قال أبي عبداهللا عن ابي حمزه قلت أل« :پردازدميروايت از امام صادق (عليه السالم) 

آري انسان كامل يا همان امام معصوم غايت  .)٢٥٢، ١تا، ج (كليني، بي »بقيت االرض بغير امام لساختلو 
دليل بر  ،موجودات هستند  غايات كه همان  دوام مبادي .هاي موجوداتي است كه امكان وجود داردغايت

اين است كه علت غاييه انسان كامل كه همان هدف آفرينش است وجودش استمرار داشته و در اين زمان 
عصر عج اهللا تعالي فرجه الشريف سپرده شده اين امر مهم يعني علت بقاي عالم وجود به حضرت ولي

  اين يكي ديگر از فوايد وجود انسان كامل است. است و

  خلق خدا انسان كامل، حافظ -٥-٥

طور كه همان ،عربي معتقدند كه انسان كامل حافظ و نگهدارنده خلق خداستبرخي از عرفا چون ابن
ت، ن خزاين اسآ پس مادام كه مهر پادشاه بر ؛شودها حفظ و نگهداري ميخزائن و گنجينه ،واسطه مهربه

امل را در حفظ عالم از تباهي خليفه خداوند هم انسان ك .اش نداردت باز كردن آنها را جز به اجازهأكسي جر
: ١٣٨٦عربي، (ابن از اين رو عالم پيوسته محفوظ از تباهي است مادامي كه انسان كامل در آن است .قرار داد

عربي خداوند انسان كامل را خليفه خود بر روي زمين قرار داده شود از منظر ابنكه مالحظه ميچنان ؛)١١
ه، اين ديدگا. باشدي از آثار و فوايد وجود او حفظ مخلوقات به اذن خداوند مييك تا علت بقاي عالم باشد و

از امام صادق (عليه السالم) نقل شده كه نكرده است. عربي بدان استناد ابنهرچند  ؛ريشه در روايات دارد
 ،٢ ج :١٣٨٠(صدوق،  »دارد كه زايل نشوندخداوند آسمان و زمين را به واسطه ما نگه مي« :فرمايدمي

٣٨٦(.  

 گاه اسماء الهيانسان كامل، تجلي -٥-٦

اي الهي الجرم آدم را آينه ؛خالفت مرتبه جامع جميع عالم است ،زاده آمليحسنعالمه از منظر 
گردانيده تا قابل ظهور جميع اسماء باشد و اين مرتبه براي انسان كامل بالفعل و براي سايرين بالقوه وجود 

حركت دوريه دارند و قطب در هر عصر و  زنند و بر حول اوهمه گرد او دور مي .او قلب عالم است .دارد
روحي له (مهدي موعود منتظر  ،محمدزمان بيش از يك شخص نيست و آن مقام در اين زمان قائم آل

يا همان  )عج(عصر حضرت ولي ،زاده آملياز ديدگاه عالمه حسن .)٥٧: ١٣٦٥زاده، باشد (حسنمي )الفدا
شود و خدا شناخته مي ،گاه اسماء الهي است و به وسيله وجود آن حضرتتجلي ،ن كامل عصر حاضرانسا

اگر ايشان  »عرف اهللا لوالهم ما«اين مفهوم روايتي است كه از امام صادق (عليه السالم) نقل شده كه 
وجود اوصياي پيغمبر  .)٢٧٥ ،١ج  :تاشناختند (كليني، بيرا نمي وجلّ مردم خداي عزّ  ،اوصياء پيغمبر نبودند

اين صفات و اسماء الهي تجلي پيدا  ،مظهر صفات و اسماء الهي هستند و اگر آنها نبودند(امامان معصوم) 
  شدند.كردند و شناخته نمينمي
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  گيرينتيجه -٦

نماي صفات و اسماء اين نتايج حاصل گرديد كه انسان كامل آينه تمام   پس از بررسي منابع و مآخذ
شود و انسان كامل كسي است كه همه كماالت در او به طور وسيله او خداوند شناخته ميست و بهالهي ا

ناپذير قرآن كريم وجود انسان كامل را در عالم امري اجتناب. مطابق هماهنگ و متعادل رشد نموده باشد
ون يك لحظه هم و روايات معصومين نيز بر اين امر تأكيد دارد كه از زمان خلقت حضرت آدم تاكناست 

فالسفه نيز معتقدند كه ممكنات    .استزمين بدون انسان كامل يا همان امام كه خليفه خداست نبوده
باشد در بقا نيز به علت نياز دارند و چون هستي و آنچه در او مي ،همچنان كه در ايجاد به علت نيازمندند

در  .وجود داشته است و آن انسان كامل استعلتي براي بقاي آن ، بايد لباس وجود بر خود پوشيده است
انسان كامل در عصر حاضر و اعصار گذشته بايد گفت كه تنها انسان كامل است كه واسطه  وجود بيان آثار

انسان  اي وجود است و همه چيز به حرمت او آفريده شده و در حال حاضر تنهافيض خدا و مركز دايره
كون جامع و آينه  ست كهعالم وجود است و همو   علت مبقيه باشد كهمي   )عج(عصر كامل حضرت ولي

نماي صفات و اسماء الهي است و خليفه مطلق خداست كه به اذن خدا بر همه چيز احاطه دارد و گواه تمام
هستي از درجه اعتبار ساقط و نظم و ترتيب عالم  ،باشد و از مقام عصمت برخوردار است و اگر او نبودمي

  .گشتمضمحل مي
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