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 1441ربیع االول  14مصادف با:              اخدمعنای باطن و ظاهر خلیفه  _بخش اول  _ 30آیه  موضوع جزئی:      

 8جلسه:                                   طبیعتدر عالم  داخلیفه خ وجودفواید                             

 {  ارهین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آهلالّل  یالعالمین و صلّ   رّب الحمدلّل }                         

 خالصه جلسه گذشته

و اینکه چه  هرشباطن و حقیقت خلیفه و هم ظاخلیفه خداوند به نحو عام بود یعنی هم بحث در فواید و آثار و برکات 

ه به معنای انسانی که در عالم ماده و طبیعت حضور فاتی در عالم هستی دارد. امروز درباره آثار و فواید خلیآثار و برک

 دارد نکاتی را عرض خواهیم کرد.

 فواید خلیفه خدا در عالم طبیعت

انسان کامل یعنی آن انسانی که مظهر صفات و ذات خداوند است و اقرب موجودات به خداوند تبارک تعالی  فایده اول:

داوند انسان ها را دعوت به خمطلوب از دیدگاه حق تعالی است. وقتی است. انسان کامل در واقع الگو و نمونه انسان 

مدل و نمونه است تا مبنای رفتار و د، نیازمند ارائه غیر ملموس نباش د، برای اینکه صرفا مفاهیمی کلی وکنمیسعادت 

گفتار و کردار و اخالق سایرین باشد. یعنی یک انسان سعادتمند باید در این دنیا زندگی کند تا دیگران بدانند که به کجا 

 خواهند بشوند.روند و چه میمی

ف و مقاطع مختلف حضور دارد و هیچگاه زمین اولین فایده و اثر و برکت وجود مادی خلیفه که در زمان های مختللذا 

داوند چنین انسان مطلوب برای خخالی از او نیست، این است که این مدل و الگو در منظر انسان ها قرار بگیرد و بدانند 

موجودی است. پس این مهمترین فایده و برکت است. اسوه و الگو برای انسانی که در جستجوی مدلی برای زندگی خود 

اند مظهر تومییک ضرورت است. اگر چنین موجودی نبود، واقعا شاید برای انسان معلوم نبود که چگونه انسان هست، 

انست تفهیم شود به انسان ها. وقتی در منظر تومیتقادات سالم و پایبندی به احکام و شریعت چگونه عا خداوند باشد.

اند انسان خودش را تطبیق دهد و تومید به عنوان الگو، دقیقا به عنوان یک معیار شومیانسان چنین موجودی ارائه 

 مقایسه کند که چقدر با این مدل و الگو فاصله دارد و چقدر ندارد.

فایده و برکت وجود ظاهری خلیفه است. رسول خدا انسان کاملی است که بّ ، لُرسول اهلل اسوۀ حسنۀلکم فی لقد کان 

 ت. این برترین و یا یکی از مهمترین آثار و فواید وجود مادی انسان کامل است.بهترین الگو اس

انسان از سایر امتیاز . مهمترین رکن است ت و معرفت دادن به انسان هاخآگاهی بخشی و تعلیم انسان ها و شنا فایده دوم:

انسان با معرفت و شناخت از دیگران  .سایر موجودات از آن بهره ندارند موجودات در این عالم معرفت و شناخت است که

شناخت است و این خیلی مهم است، علم و آگاهی به معنای حقیقی  مهمترین رکن قرب به حق تعالی .دکنمیامتیاز پیدا 



31 

 

ارتقاء روح و روان انسان بسیار مؤثر است. وجود انسان کامل به عنوان کسی که احاطه دارد به ما فی  درخودش که 

رض بإذن اهلل، احاطه دارد به عوالم وجود، آگاهی دارد از همه موجودات، آگاهی دارد از طرق سعادت و السماوات و األ

چنین وجود  .وحی و روانی و ابعاد مختلف انسانر یراه های شقاوت. أعرف الناس است به خود انسان و پیچیدگی ها

ابعاد علم و آگاهی انسان کامل هم در علوم مربوط به طبیعت  آگاهی برای انسان جاهل الزم است. منبعی برای شناخت و

جوشد. نبع علم است و علم از او میت. انسان کامل موجودی است که مدر آن نیس یتردیدطرق سعادت، هیچ  و هم در

ینۀ العلم و ل گرامی اسالم میفرماید أنا مدوبرای باال بردن معرفت و آگاهی انسان وجود چنین منبعی الزم است. اینکه رس

آگاهی پیامبر اسالم  علیٌ بابُها یعنی من شهر علم ام و علی هم باب آن شهر است، شهر علم حکایت از وسعت و گستردگی

م باب آن است، یعنی رسول خدا و أمیر المؤمنین منبع و مصدر شناخت و آگاهی انسان اند. این موجود است و علی ه

 اء خداوند یک چنینید تا بتواند آگاهی ها را باال ببرد. در هر عصری انبیاء و اوصنکعالم و در بین مردم زندگی  درباید 

ولی ، حاکی از همین مطلب است فایده و برکتی دارند. اینکه امیر المؤمنین میفرماید هر چه میخواهید از من سوال کنید

امیر المؤمنین و رسول  االن هرچنده ه آمادگی برای کسب معرفت و دانش وجود نداشت و البتعکه در جام بودمشکل این 

طول قرون برای بشر حاصل شده، مرهون آن خطوط  این همه دانش و علمی که در امادر عالم طبیعت حاضر نیستند،  خدا

 دند.المؤمنین ارائه دااصلی آگاهی است که پیامبر و امیر 

هم تربیت  هاآنردار اند، بلکه کسانی که در دامان نه تنها خود نبی مکرم اسالم و امیر المؤمنین از چنین ویژگی ای بر خو

گفته شده سلمانُ منّا اهل البیت، معنایش این است که سلمان در دامن ما تربیت که ، اینچنین اند. در مورد سلمان شده اند

سلمان مُلِئَ ید گومیاو  ردبار در مووقت در مورد همین سلمان کعبُ األحد، آنشومیشده به حدی که از خود ما شمرده 

تفاوت بین خلیفه رسول خدا علماً یعنی او از علم و حکمت پر شده است. این وقتی بود که خلیفه دوم در مورد  حکماً و

ت المال را بالسویه ید و اموال بکنمیو سلطان پرسید؛ او جواب داد که خلیفه کسی است که در میان رعیت به عدالت رفتار 

است که بر اساس  سید، خلیفه ککنمید با مردم هم رفتار کنمیمهربان که با اهلش عمل د و همچون پدر کنمیتقسیم 

دارد و هیچ چیزی که بر خالف رضای خدا د، او بدون رضای خدا گامی بر نمیکنمید و قضاوت کنمیکتاب خدا حکم 

این یک نمونه  حکمت پرشده است. که سلمان از علم و گفتبار د. بعد از این جمالت کَعبُ األحشومیباشد از او صادر ن

 ر دامن اهل بیت تربیت یافته است.کسی است که د

است و در مراتب  هااینحقیقت علم است که نزد  ییم در وجود نبی و وصی خدا است،گومیآن علم و آگاهی که ما 

. لذا دومین فایده و برکت دهندمختلف از این علم و آگاهی برخوردار و به کسانی که آمادگی و ظرفیت دارند تعلیم می

 مسئله تعلیم و آگاهی بخشی شناخت و معرفت دادن به سایر انسان ها است.حضور و وجود انسان کامل در عالم طبیعت 

فراهم شود، این است که انسان  زمینه اشسومین فایده و برکت در مورد انسان کامل که البته به شرط اینکه  :فایده سوم

دهد. یکبار بحث از این قرار گیرد، سمت و سوی جامعه را یک سمت و سوی صحیح قرار میکامل اگر محور جامعه 
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اند از این الگو و تومیاسوه برای سایر انسان ها هستند و هر کسی به سهم خودش  وین الگو المؤمن که پیامبر یا امیراست 

اند شاگرد خوب این تومیحرکت کلی جامعه به چه سمتی باشد. هر کسی به تنهایی  مدل استفاده کند صرف نظر از اینکه

کت نا صحیحی باشد. اما یکی از برکات مهم حضور انسان کامل در جامعه کلیت حرکت جامعه، یک حرمعلم باشد ولو 

ن انسان های کامل در عصر د. شما ببینید هر کدام از ایکنمیاین است که اگر محور قرار گیرد جامعه حرکت صحیح پیدا 

. انسان کامل یعنی کسی هاآناصل باشد برای حکومت خودشان اگر فرصت پیدا کردند، به نبال حکومت بوده اند نه اینکه 

د، حکم خدا، رضایت خدا و کنمیکه بر اساس اراده الهی و در چارچوب قوانین الهی و صرفا برای رضای الهی تالش 

گیرد و آنچه که برای او مهم است، مصالح و منافع انسان گیرد و منافع خودش را در نظر نمیمی در نظر فقطقانون خدا را 

. هدف او این است که انسان ها به کرامت واقعی خودشان ستسعادتمندی جامعه و افراد جامعه ا است و هدف اصلی او

 الهی برسند و این خیلی مهم است. تدست پیدا کنند. هدف انسان کامل این است که همه انسان ها به مقام خالف

سانی محور جامعه باشد، جامعه در همه ابعاد و شئون پیشرفت دارد، در اقتصاد، سیاست، اجتماع و بر اساس ناگر چنین ا

حواسش این است که فرد ه مقصد، انسان کامل همه د. کار امام جامعه این است که جامعه را برساند بشومیرفتار عدالت 

اینکه  سعادتمندی است و هم اعتالء، کرامت انسانی،مقصد  و سوی مقصد حرکت کند و از مسیر منحرف نشودو جامعه ب

 د به این مقصد رسید.شومیچگونه 

تردیدی نیست در اینکه حکومت و حاکمیت و قدرت انسان در این عالم و تأثیر گذاری او هرچه بشتر باشد، در مسیر 

ن معنا نیست که هیچ نقصی در آن جامعه نیست. یبه ا ر فرض رسول خدا حاکم باشد،. اگر بکلی حرکت جامعه اثر دارد

برد هرچند ممکن است ح پیش مییرا در مسیر صح اگر رسول خدا حاکم باشد، بعنوان فرمانده جامعه و امیر، آن جامعه

 مطابق خواسته او عمل کنند.و عده محدودی او تنها باشد 

د وضعیت جامعه و انسان اند از این ابزار برای ارتقاء و بهبوتومیالمؤمنین قدرت نداشته باشد، قطعا ناگر رسول خدا یا امیر 

 کند. ها استفاده

 خالصه

و اثر مهم برای حضور انسان کامل در عالم طبیعت ذکر شد، یکی الگو بودن و اسوه بودن سه فایده و برکت  حداقل پس

امیر و دوم تعلیم و معرفت بخشی و آگاهی بخشی و سوم حضور او به عنوان  است،زم که حتما برای سعادت انسان ها ال

 جود دارد.والزم است در حد اعلی در او  ممدار چون همه صفات خوبی که برای یک حاک

قت و باطنی دارد که از این جهت دارای آثار و برکاتی است که در جلسه قبل اشاره شد. یک انسان کامل یک حقیپس 

 .هم در این عالم دارد که آن هم دارای آثار و فوایدی است هم به نحو جزیی و هم به نحو کلی که ذکر شدهری وجود ظا

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


