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بر اساس آموزه « انسان در عصر ظهور اجتماع عقل و کمال اندیشه »تبیینی از معنای 
 در عرفان شیعی« انسان کامل»

 1آزادحسن پناهی

 چکیده
است. در « هاجمعیت عقول و کمال اندیشه انسان»یکی از اوصاف مذکور در روایات برای عصر ظهور، 

م، تفکر شیعی، این ویژگی، ارمغان حضور ظاهر امام قائم؟جع؟ در میان بندگان خدا است. امام معصو
ها، نه انسان کامل و مظهر تام اسما و صفات االهی است. از این رو، جمعیت عقل و کمال اندیشه انسان

تنها تحقق هدایت تشریعی و بلوغ معرفتی انسان با تعّلم از نفس متعالی انسان کامل است؛ که یکی از 
هر تام توحید، یعنی امام ابعاد ظهور حق و تحقق جامعه توحیدی به تبت ظهور آخرین ذخیره االهی و مظ

، ویژگی یادشده را با عطم توجه به آموزه روایاتباشد. نوشتار حاضر، مبتنی بر معصوم قائم؟جع؟ می
 تحلیلی، بررسی کرده است. _انسان کامل در عرفان شیعی، به روش تبیینی 

 .کامل، ختم والیت انسانعصر ظهور، جمعیت عقل، کمال اندیشه، هدایت، : واژگان کلیدی
  

__________________________________   

 hasan.panahiazad@yahoo.com اسالمی. استادیار گروه مبانی نظری اسالم دانشگاه معارف  1
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ح مسئله1  . طر
، سیطره «کلمه حق»است که در آن « اهللایام»دوران ظهور قائم آل محمد؟جع؟، یکی از 

 ٔه رسد و فلسف. جوالن ظلمت و باطل به پایان می(175ص ،12ج :1371)طباطبایی، یابد می
. منابت (406، ص17)همان، جشود واالی بعثت انبیا و نصب ائمه معصوم؟مهع؟، محقق می
اند که حتی دوران حیات هایی وصم کردهاسالمی، عصر ظهور حضرت مهدی؟جع؟ را به ویژگی

کرم؟لص؟ و ائمه معصوم؟مهع؟ آن ویژگی یکی از اوصاف این دوران،  1ها را نداشته است.پیامبر ا
آن  است. کالم معصومان؟مهع؟ در این زمینه، گویای« و کمال اندیشه بندگان خدا جمعیت عقل»

 است.  عصر ظهور  ای تحقق نیافته و تحقق آن، مختصاست که گویی این ویژگی در هید دوره
 ،2ج :1395)صدوق،  «النعمةالدین و متامکمال»این ویژگی در منابت مختلم، ازجمله کتاب 

( و در روایتی از حضرت امام باقر؟ع؟ چنین 57، ص1: ج1429)کلینی،  «کایف»(؛ کتاب 657ص
 آمده است: 

 َ َبَة الح اِط، َعنح ُقَتيح َنَ َ َثَّنَ اْلح ُ اِء، َعِن اْلح َوَشَ ٍد، َعِن الح َمَ ِن ُُمَ ٍد، َعنح ُمَعَّلَ بح َمَ ُن ُُمَ ُ بح َسْيح ُ شىاْلح ،  عح
الُم، َقاَل: ِإَذا َقاَم قَ  ِه الَسَ َفرٍ َعَليح ِِب َجعح

َ
َباَن: َعنح أ ىًل ِلَبِِن َشيح ، َعنح َموح ُفورٍ ِِب َیعح

َ
ِن أ َنا، َعِن ابح اِِئُ

ِعَباِد، َفَجَم   َوَضَع اهَّلُل َیَدُه َعّل ُؤوِس الح مح َو   َع ُر ا ُعُقوََلُ الُمُهمح   َکُمَلتِِبَ حح
َ
 2.ِبِه أ

__________________________________   

کرم؟لص؟ و ائمه پیش از حضرت مهدی؟جع؟، . ممکن است این پرسش طرح شود که چرا انسان 1 های دوران پیامبر ا
. 1اند. در پاسخ دو نکته را باید ذکر کرد: هدایت تام را نیافته و در پرتو این امر به جمعیت عقل و کمال اندیشه نایل نشده

، موانع ابالغ و تبیین معارف به بشر توسط امام معصوم به قدرت االهی قائم آل محمد؟جع؟ برچیده خواهد در عصر ظ هور
. عالمه حلی، ذیل بیان لطف بودن امام، با توجه به اختیار 2کدام از معصومان تحقق نیافت؛ شد. این امر در دوره هیچ

، مهنا ما   ت یاإلمامة   ق أن نقول لطفیو التحق»نویسد: یها در انتخاب راه و منشأ هدایت و توجه به آن مانسان  ب عّل جیبأمور
ه بامسه و نسبه و هذا قد فعله اهَّلل تعاىل. و مهنا ما جی ب عّل اإلمام و ینه بالقدرة و العلم و النص علیاهَّلل تعاىل و هو خلق اإلمام و متك

ما جی ب عّل الرعیة و هو مساعدته و النصرة له و قبول أوامره و امتثال هو حتمله لإلمامة و قبوله هلا و هذا قد فعله اإلمام و مهنا 
 (.363: ص1413)حلی، « قوله و هذا مل تفعله الرعیة فكان منع اللطف الكامل مهنم ال من اهَّلل تعاىل و ال من اإلمام

کنایة « یده»، أو إىل القامئ علیه السالم، و  راجع إىل اهَّلل تعاىل« یده»الضمیر يف »نویسد: ، می«یده». عالمه مجلسی درباره ضمیر 2
کنایة عن الواسطة  ل رمحته و  یفعن الرمحة و الشفقة و النعمة و اإلحسان، أو  ؤوس نفوسهم الناطقة، فاملعّن: أنز الفیض و املراد من الر

کمل نعمته، أو واسطة جوده و فیضه، و املراد ِبا إَم  ئكة قدسه و ؟ع؟ا القامئأ ، أو العقل الذي هو أّول ما خلق اهَّلل، أو ملك من مال
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در پرتو  «اذا قام قامئنا وضع اهَّلل یده عّل رئوس العباد»بررسی سندی و داللی روایت »مقاله 
روایت مذکور را بررسی و ضمن تشریح و معنایابی از واژگان وضت، ید، رئوس، « های قرآنیسنت

. این روایت از لحاظ 1عباد و...، و سنجش نسبت آن با قرآن کریم؛ این نتایج را ارائه کرده است: 
یام امام ، به معنای عنایت و رحمت االهی در روزگار پس از ق«وضت ید. »2سندی صحیح است؛ 
رسد که بیان و ابالغ معارف توسط . در آن دوران، استعداد بشر به حدی می3عصر؟جع؟ است؛ 

هایی است که به تبعیت از ، به معنای انسان«عباد. »4آن حضرت، به مقصد الزم واصل شود؛ 
. مراد از تجمیت افکار و عقول، کمال معرفتی و تفکر عباد، ذیل 5امام خویش ملتزم هستند؛ 

رو، ضمن رو، پژوهش پیش(. از این102_76: ص1398رهبری امام معصوم؟ع؟ است )میرزایی، 
پذیرش این روایت و بدون پرداختن به سند و داللت آن، منشأ و ابزارهای تحقق جمعیت و کمال 
عقل و اندیشه بشری در دوران ظهور و نقش امام قائم؟جع؟ در تحقق این ویژگی را بر اساس 

شناختی ارائه شده در نظام حکمت شیعی )کالم، فلسفه، عرفان(؛ های انسانهمبانی و آموز
تبیین فلسفی به عنوان  ٔه وجو و ارائه خواهد کرد. این فرایند با تبیین کالمی به عنوان مقدمجست
 سامان خواهد یافت.« انسان کامل»تبیین عرفانی، با توجه به آموزه  ٔه مقدم

از روایت مذکور « جمعیت عقول و کمال اندیشه بشری»ایی از در صدد ارائه معنحاضر نوشتار 
مضامین عالی مندرج در روایات درباره است که با جایگاه امام معصوم در مقام انسان کامل و 

شأن و منزلت ائمه هدا؟مهع؟ متناسب و توان انعکاس آن شأن متعالی را داشته باشد. از این رو، به 
های قرآن و سنت معصومان ه برتری تبیین عرفانی ذیل آموزهروش تحلیلی و تبیینی، معطوف ب

 سامان یافته است.
، به ارائه معنای منتخب نیاز دارد. «انسان کامل»از میان مفاهیم این نوشتار، تنها اصطالح 

های علوم عقلی و نقلی دارای کاربردهای مختلفی است؛ اما منظور از این واژه این واژه در عرصه
ر، معنایی است که در عرفان اسالمی ارائه شده است. انسان کامل که در منابت در پژوهش حاض

                                                                                                                         
 

ایشان در این بیان خود، به منابعی ازجمله دو شرح صدرالمتألهین و مالصالح مازندرانی بر اصول « نور من أنوار عظمته
.ک: ) است کافی استناد کرده  (.80، ص1: ج1404مجلسی، ر
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کون جامت، قطب عرفان اسالمی با توجه به مفاهیم مندرج در کتاب و سنت، با واژگانی همچون 
کسیر اعظم،زمان صاحب ،امام ،یفهخلعاَلم،  شود؛ کسی است که مظهر یاد می مهدی و خضر  ، ا

تخلق علت غایی آفرینش، سبب تعالی است. او متخّلق تام به اخالق االهی مأتم اسمای حق
تعالی و به تمام معنا مصداق نیابت ایجاد و بقای هستی، واسطه میان حق و خلق، خلیفه خدای

نمای االهی است در اسما و صفات از حضرت حق است. او مظهر تام توحید و آیینه تمام
و   255، ص1: ج1403؛ نسفی، 315، ص1: ج1965؛ ترمذی، 129، ص13: ج1410عربی، )ابن

 (.328، ص5: ج1366صدرالمتالهین، 

 . پیشینه پژوهش2
به شود. براساس بررسی های مختلفی مالحظه میمسئله مورد نظر نوشتار حاضر، در پژوهش

 «عصر ظهور دینی رهاورد  ،توحیدگرایی»این مسئله در آثار ذیل درج گردیده است: عمل آمده، 
 :1396زاده و دیگران، )موسی «تبلور آرمان واالی اسالم یعنی توحید در جامعه عصر ظهور 

تاثیر نظر امام عصر » ؛(86_43ص :1387)کارگر، « بصیرت اخالقی در عصر ظهور » ؛(34_7ص
اما اثری که به طور مشخص در صدد ارائه  .(128 _109ص  :1384)طاهرزاده، « در اصالح انسان
 به دست نیامد. ؛کامل و اجتماع عقل و کمال اندیشه انسان در آن دوران باشدجایگاه انسان 

های در پرتو سنت «وضع اهَّلل یده عّل رئوس العباد»بررسی سندی و داللی روایت »مقاله  
کننده یافت؛ اما از ؛ با تمرکز بر اعتبار سند و داللت حدیث، با نوشتار حاضر ارتباطی تعیین«قرآنی

اند، دو مقاله آثاری که به تحلیل منشأ و چگونگی کمال عقول انسانی در عصر ظهور پرداخته
 ذیل، با مسئله مورد نظر ارتباط واضح و صریح داشتند:

و جواد جعفری، که با  دریکوندیاهلل ، اثر روح«کز و تکامل عقول در عصر ظهور تمر». مقاله 1
ها در عصر حدیثی، به شرح کیفیت کمال عقول انسان _التزام عمده به روش کالمی و تفسیری 

 ظهور و نقش تبیینی و ابالغی امام و عدم استفاده ایشان از اعجاز یا کرامت پرداخته است.
و جواد  دریکوندیاهلل ، از روح«های عقالنی عصر ظهور ناسی ویژگیمعناش». نیز مقاله 2

های عصر ظهور، به تبیین جعفری، با اشاره به کمال عقول انسانی، به عنوان یکی از ویژگی
های گرایی و پذیرش و پرورش ارزشویژه توحیدباوری، عدلکارکردهای مهم این کمال، به
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 ست. اخالقی در جامعه عصر ظهور پرداخته ا
کوشد مسئله را با با وجود این، تفاوت نوشتار حاضر با آثار یادشده، آن است که این نوشتار می

در حکمت شیعی و معطوف به معنای هدایت « انسان کامل»گیری از ابعاد محتوایی آموزه بهره
اضر با گیری کند. بنابراین، نوشتار حتوحیدی توسط امام، به عنوان انسان کامل؛ بررسی و نتیجه
اما در شرح منشأ و عامل  ؛مشترک ،دو پژوهش یادشده، در معنای تمرکز عقول و کمال اندیشه

 آن، متفاوت است.

 . ضرورت وجود امام معصوم3
طلبی را در فطرت هدایت انسان به سوی کمال حقیقی، از سوی آفریدگار حکیم، که کمال

وسط انبیا و اولیای االهی تحقق انسان تعبیه کرده، ضرورتی عقلی است. هدایت انسان، ت
طلب( و یابد، تا وجود انسان مجمت و کانون پیوستگی اراده تکوینی االهی )ایجاد فطرت کمالمی

فبعث »اراده تشریعی االهی )هدایت توسط اولیای دین( باشد؛ چنان که امام علی؟ع؟ فرمودند: 
وهم منسَي نعمته و حيتَجوا علهيم لیستأدوهم میثاق فطرته   أنبیائه  فهيم رسله و واتر إلهيم و یذکر

وا هلم دفائن العقول (. هدایت، به عنوان رسالت اصلی البالغه، خطبه اول)نهج «بالتبلیغ و یثیر
دین خاتم، با وجود ائمه معصوم؟مهع؟ امتداد یافته و آخریت ذخیره االهی، قائم آل محمد؟لص؟، 

نبیای االهی، به ویژه پیامبر اعظم؟لص؟ و گری است که آرمان واالی همه اهمان امام هدایت
ائمه اهل بیت؟مهع؟ را تحقق خواهد بخشید. بنابراین، وجود امام، در فرهنگ قرآن، منصبی برتر 

 ( و ضرورتی همیشگی است.270_268، ص1ج :1371و طباطبایی،  124از نبوت و رسالت )بقره: 
االمام لطف فیج ب نصبه عّل اهَّلل »: بیان شده است« لطم»این معنا در کالم شیعی، با اصطالح 

(. این معنا در قالب شکل اول قیاس اقترانی چنین 221: ص1407)طوسی،   «حتصیال للغرض
 است: 

ها است( لطفی از سوی خدا است؛ صدور لطم از امامت )که حقیقت آن هدایت انسان
ط ها، توسخدای حکیم ضرورت دارد؛ پس، امامت و نصب امام برای هدایت انسان

 (.178: ص1405بر خدای تعالی( دارد )سیوری،  خدای تعالی، ضرورت )وجوب
اما عالوه بر وجود امام، تصرف او در امور بندگان خدا نیز لطفی مضاعم و سببی افزون در 
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)همان(. هدایت مبتنی بر اصل « وجوده لطم و تصرفه لطم آخر »ها است: تحقق هدایت انسان
گیرترین رابطه خ تعالی با انسان است و توسط انبیا و اولیای معصوم؟مهع؟ دایحکمت، که فرا

(؛ این امر در 33عملی است، تا کنون به تمام معنا ظهور نیافته و به بیان قرآن کریم )توبه: 
 (.670، ص2: ج1395دوران ظهور قائم آل محمد؟جع؟، تحقق خواهد یافت )صدوق، 

گیر معرفت به رکن تحقق هدایت تام بشر در دوران ظهور، پس از و جود امام معصوم، جریان فرا
های بشری به دست امام قائم؟جع؟ حقایق عاَلم و معارف دین در همه ابعاد حیات و نظام

ای که بر عهده تمام انبیا و اولیای االهی استقرار داشت. عصر ظهور که در است؛ همان وظیفه
ستیالی صالحان بر زمین خوانده ( و کالم معصومان؟مهع؟ دوره ا105و انبیاء:  5قرآن )قصص: 

 به مردم است «حکمت»همان دوران اعطای  ؛(17و  16ص ،2ج :1360طبرسی، : رک)شده 
گاهی را بر . (239ص: 1397 نعمانی،) دورانی که امام قائم؟جع؟ مظاهر جهل را نابود و علم و آ

(. آنچه با 168، ص18: ج1389 ،مطهریو  231همان، ص)کند ها غالب میحیات انسان
مفاهیم وراثت و خالفت صالحان در زمین، سیطره و تمّکن دینی مؤمنان، امامت مستضعفان و 

و توبه:  55؛ نور: 5؛ قصص: 105ها، در قرآن کریم بیان شده )انبیا: اظهار و غلبه دین حق بر آیین
گاهی مردم از حقایق وحیانی دین و راه و رسم ت33 حصیل کمال و سعادت حقیقی، (؛ با فقدان آ

و  (156ص، 15ج :1371 طباطبایی،)طلب های حقیقتسازگار نیست. این حقیقت، با وجود انسان
سرپرستی امام معصوم، که انسان کامل و واقم بر تمام حقایق و معارف دین از طریق برخورداری 

کی باطنی متصل به منبت غیب و عالم به راه اب هدایت و کمال است ها و اسباز ابزارهای ادرا
گردد. این آرمانی واال و ویژه در (؛ حاصل می22، ص9و ج 368، ص3: ج1410)صدرالمتالهین، 

اند فرهنگ شیعی است که ائمه معصوم؟مهع؟ آن را با قیام و ظهور قائم آل محمد؟جع؟ نوید داده
تدای نوشتار این بیان، عبارتی از مفاد حدیث شریم مذکور در اب (.245: ص1397)نعمانی، 

کمیت اراده حق تعالی، حاضر است. جمعیت عقل و کمال اندیشه انسانی در عصر ظهور، تحت حا
باشد؛ او که برگزیده و خلیفه خدا، شناختی امام معصوم؟ع؟ میهای متعالی انسانارمغان ویژگی

 (.127: ص1375انسان کامل و مظهر تام اسما و صفات االهی در دنیا است )قیصری، 



ای 
معن
ی از 
بیین
ت

«
صر 
در ع
سان 
ه ان
دیش
ل ان
کما
ل و 
 عق
ماع
اجت

... 
 

 

11 

کامل. 4  امام معصوم، انسان 
انبیا و اولیای االهی که هدایت بشر را بر عهده دارند، مصادیق خلیفه خدای تعالی در زمین و 

قرآنی  _ویژه ارتباط با منبت غیب و منشأ وحی و در تعبیری عرفانی برخوردار از کماالت وجودی، به
نتخاب و تعیین از سوی خدای ای االهی است که با اهستند. این ویژگی، عطیه« انسان کامل»

ُ >شناسد: یابد و تنها اوست که شایستگان این منصب واال را میتعالی تحقق می ث  ْعَلُم َحي ْ
ُه ا َ الَلَّ

ُه  َعُل ِرَساَلي َ ْ ج  َ  (.124)انعام:  <ي 
امام، در کالم شیعی، هدایت تشریعی را بر عهده دارد و عالوه بر منزه بودن از عیب و نقص 

ها و خطا در اندیشه، دریافت معارف االهی از عالم غیب و ارائه آن به انسانجسمی و روحی، از 
همچنین هرگونه گناه و خطا در رفتار مصون است. در غیر این صورت، غرض خدای تعالی از 

. نبی (219: ص1392، )ربانی تعیین امام، یعنی هدایت مبتنی بر اصل حکمت، نقض خواهد شد
بشر هستند که صالحیت ارتباط با جهان غیب را دارند  ٔه فت در پیکرو امام، همانند قوه کسب معر

را  خیر و صالح بشر  شوند تا رشد، می« منصوب»و « مبعوث» و با اراده تشریعی االهی و وحی،
 (.153، ص2: ج1388کنند )مطهری، « القا»و « دریافت»

کفلسفه اسالمی، امام را دارای نفسی متعالی می ی مختلم؛ یعنی حواس داند که از قوای ادرا
ظاهری، وهم، خیال و عقل نظری و عقل عملی بالفعل و کارآمد برخوردار است و با توجه به دارا 

کی او با بودن مراتب کمال معرفتی، بر ممکنات و انسان های مادون احاطه دارد. قوای ادرا
تحت تدبیر و سلطه  فعلیت الزم و کافی به تمام معنا در اختیار عقل وحیانی او و همه این قوا،

(. هید اندیشه، گفتار و رفتاری از او 54و  53: ص1387نفس متعالی او قرار دارند )جوادی آملی، 
شود، جز در برترین درجه عقالنیت، صدق و حجیت معرفتی و رفتاری )فیض کاشانی، صادر نمی
ویژه و ممتاز  (. یکی از قوای263و  261، 258: ص1390و امینی نژاد و دیگران،  120: ص1386

است. کارکرد ممتاز این قوه که در « قلب»بالفعل که در وجود انسان کامل مأموریتی ویژه دارد، 
کی است و هم شأن تدبیری؛ دریافت معارف وحیانی از  صورت فعلیت تام، هم دارای شأن ادرا

که آیه چنان ها است؛عالم عقل و القای آن بر مراتب مثالی خود و در مرتبه مادون، دیگر انسان
ن َ > ِرن  ِ ذ  ُكون َ ِمن َ اْلُمي ْ َك ِلي َ ْلي ِ ن ُ َعَلى ق َ ِمي 

وُح اْلأ َ ِه الزَُّ َل ن ِ ز َ (؛ به این معنا اشاره دارد 192)شعرا:  <ن َ
(. صاحب 45، ص7: ج1371و طباطبایی،  155و  154و  54: ص1360)ر.ک: صدرالمتالهین، 
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 نویسد: معرفتی امام معصوم می ، در بیانی ویژه، در خصوص مراتب و توان«عْي نَضاخ»کتاب 
عارف، گاهی معارف برین عقلی را از اوج عقل مجرد خود تنزل داده و در مرحله خیال 

سازد. در های مناسب میدهد و در این مرتبه فرودین برای آن مطالب، صورتقرار می
ت. تنزل حالی که مرتبه برین، اوال، منزه از صورت بوده و ثانیا، مبرا از قوه و حرکت اس

تواند معنای معقول از عقل به خیال، به نحو تجلی است نه تجافی. همین مطلب می
: 1387راهگشای تنزل فیض از مبدأ هستی به مراحل مادون باشد )جوادی آملی، 

 (.55ص
داند. اساسا مفهوم انسان کامل در نگاه عرفان عرفان شیعی، امام معصوم را انسان کامل می

شناختی او، جز در پرتو های انساننبیا و اولیای معصوم ندارد؛ زیرا ویژگیشیعی، مصداقی جز ا
(. انسان 53تعالی ممکن نیست )همان، صتجلّیات االهی و تحقق نفس او به اسما و صفات حق

کامل و مظهر تام اسم جامت و اعظم االهی و جامت جمیت مراتب وحدت و کثرت، بدون غلبه یکی 
 (.129_127: ص1375یصری، بر دیگری است )همان و ق

این معنا نه تنها در منابت عرفان شیعی، که در کلمات معصومان؟مهع؟ با صراحت بیان شده 
 است: 

ىي ُن حَيح ُد بح َمَ َيُ َو ُُمَ َعرِ َشح ٍد الح َمَ ُن ُُمَ ُ بح َسْيح ُ ِن   اْلح َداَن بح َحاَق، َعنح َسعح ِن ِإسح َد بح َ محح
َ
یعًا، َعنح أ ََجِ

ِلٍم، َعنح ُمَع  اَلُم ُمسح ِه الَسَ ِد اهَّلِل َعَليح ِِب َعبح
َ
: َعنح أ ارٍ ِن َعَمَ َیَة بح ِل اهَّلِل َعَزَ َو َجَلَ   اِو ِه : يِف َقوح >َو ِللََّ

ْسماُء اْلُجْسن ى
ها<  اْلأ َ اْدُعوُه ن ِ ُن »َقاَل؟ع؟:  (؛180)اعراف:  ق َ َّن   َو اهَّلِل   ََنح سح ُ اُء اْلح َ َمسح ِِت   الح اَلَ

رَِفِتَنا عح ِعَباِد َعَماًل ِإاَلَ ِِبَ َبُل اهَّلُل ِمَن الح  (.351، ص1: ج1429، )کلینی «اَلَیقح
رِِه، » امام رضا؟ع؟ در مورد امام معصوم که انسان کامل و موّحد است، فرمودند: َماُم: َواِحُد َدهح ِ

اإلح
َحٌد، َو اَلُیَعاِدُلُه َعامِلٌ 

َ
ٌل ، َو اَل  اَلُیَداِنیِه أ َلُه ِمثح ُه َبَدٌل، َو اَل (. امام یگانه 495)ر.ک: همان، ص «ُیوَجُد ِمنح

تعالی به منزلت او راه نیست. عقل آدمی کجا و جایگاه امام دهر خویش است و کسی را جز حق
 (.20و19: ص1387کجا، تا از تشخیص انسان کامل برآید! )جوادی آملی، 

ْعلى>حق، این وجود متعالی است که مصداق به
ُل اْلأ َ َ ِه اْلَمي  تعالی منزه است از است. حق < َو ِلَلَّ

تعالی، همان وجودی است توان برای او َمَثل و مثالی یافت. مَثل حقِمثل؛ اما به بیان قرآن می
تعالی بر ممکنات، که مظهر تام اسما و صفات او باشد. بردن نام آفتاب برای تفهیم فیاضیت حق
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ادی است و آنچه بر درک و دریافت انسان کامل نزول یابد، ورای عقول در افق فهم و درک بشر ع
تعالی خود، برای بیان شأن خویش، این مثال را برای و فهم انسان عادی است؛ چنان که حق

كاه ٍ  >نور ساطت از خود بر هستی ذکر فرموده است:  ْ وِرِه َكِمس  ُل ن ُ َ ْرض ِ َمي 
ماوات ِ َو اْلأ َ وُر الَسَّ ُه ن ُ الَلَّ

ها ي  اُح  ق ِ اٌح اْلِمْصي  ، وجود نورانی و ملکوتی معصومان؟مهع؟ «مشكاة»مراد از (. 35)نور:  <...ِمْصي 
االطالق منبعث است و نور حق، از طریق آن ذوات مقدس بر است که طینتشان از نور فیاض علی

 (.603، ص6: ج1414شود )مجلسی، سایر خلق فایض می

 نویسد: صدرالمتألهین می
از قرآن کریم، در تبیین فیض وجودی او که نازل بر هستی است، َمَثلی  توان به تأسیمی

ترین صالحیت را برای اشاره، در قامت َمَثل برای یافت. آنچه در نظام هستی بیش
تعالی دارد، انسان است و بر اساس همین تناسب است که امیرالمومنین؟ع؟ فرمود: حق

َبه»   (.393، ص3: ج1383 )صدرالمتالهین، «من عرف نفسه فقد عرف ر
گفته پیداست که نه هر انسانی، بلکه تنها انسان کامل است که صالحیت َمَثل بودن برای  نا

 تعالی را دارد.حق

کامل5  . ضرورت وجود انسان 
کنون می توان گفت از دیدگاه فرهنگ شیعی، به حکم ضرورت وجود امام در هر عصری، ا

پذیر است: نیز ضرورت دارد؛ اما این معنا در سه افق بیانوجود انسان کامل در هر عصر و دورانی 
وجودی او، ارشاد،  ٔه است که در آن، امام مأمور برگزیده خدا و فلسف« کالمی»نخست، افق و مرتبه 

است که در آن، امام دارای « فلسفه»های دینی است؛ دوم، افق اصالح و هدایت تشریعی به آموزه
گاه از راه و رسم نفسی متعالی و ابزارهای ادرا  کی باطنی فعال و کارآمد و مرتبط با منبت غیب و آ

های مخاطب دین است؛ سومین افق، مرتبه دریافت معارف وحیانی و ارائه آن به انسان
شیعی است که ذیل معارف وحیانی قرآن و سنت، ضرورت وجود امام را بر ضرورت « عرفان»

است، « خلقی»و « حقی»که جامت همه حضرات  تعالی در وجود انسان کاملتجلی الینقطت حق
(. یکی از 120و  119، 117: ص1386داند )فیض کاشانی، ؛ مبتنی می(246ص: 1382)آشتیانی، 

حکمای متأله شیعی، در بیان این نکته ناب و دقیق )ضرورت انسان کامل مبتنی بر ضرورت 
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که مصداق »نویسد: تجلی( می ی که هم جنبه طبیعى  عاَم ن َ >وجود مظهر ُكُل الَطَّ
ى  ف ِ َو  ا ْ ْمش ِ  ىن َ

 ِ ْسواق 
ا >( است، و هم جنبه فراطبیعى که مصداق 7)فرقان:  <اْلأ َ ى  َدن َ

َّ
َذَل ي َ ْو ق َ

ن ِ ا َ ْ ْوَسي  ات َ ق َ َكان َ ق َ  ق َ
ْدن َى

یرا اسم 9و  8)جنم:  <ا َ ی است؛ ز ور ْ  >( باشد، ضر ى  َ ِلِه ش  ْ َس َكِمي  ی:  <ٌء َلي ْ ( اقتضا دارد 11)شور
کامل در هر  کون  که انسان  کامل باشد که  دوران، وحید عصر خود و تهنا مظهر تام حق، مهان انسان 

کامل از عامل شهادت به عامل غی ب و وفات  جامع است. بر این اساس است که با ارحتال هر انسان 
ی ظهور مى کامل دیگر ، انسان  ی او أال اَن مثل آل ُممد؟لص؟ کمثل جنوم السماء اذا »یابد: عنصر

 (.52و  31و  25: ص1387جوادی آملی، و  10البالغه، خطبه )نهج «مخوی جنم طلع جن
خ انسان کامل که مظهر تام اسما و صفات حق تعالی است، جز امام معصوم نیست. او برز

نایل شده و از  «أو أدین»عبودیت و ربوبیت است؛ زیرا از دو قوس نزول و صعود برآمده و به مقام 
را یافته و مظهر ربوبیت حق شده است؛ چنان که موالی  رو، وساطت فیض حق بر ماسویاین

کبر مَّن »متقیان، امام علی؟ع؟ فرمود:  : 1387جوادی آملی، و  77: ص1404)صفار،  «ما هَّلل آیة ا
ج ناظر است 25ص (. انسان کامل، دارای دو چهره ظاهر و باطن است. با چهره ظاهر به عالم خار

یابد و با چهره باطن، به اخالق االهی متخلق است. او میو در مراتب حسی، خیالی و عقلی تعّین 
است. با « دو نسبت کامل»جامت غیب و شهود و قابل جمیت موجودات حادث و قدیم و دارای 

اِدي  >یکی، به مقتضای خطاب  ى  ِعي  ِلى  ف ِ اْدخ ُ ى  َو  ق َ ن ِ
ي ََّ َ ِلى  ح  (. با ورود در جنت 30و29)فجر:  <اْدخ ُ

بیند صفات الوهی و ربوبی است؛ کند و آنچه میاالهی هرگز چیزی از خود یا دیگران مشاهده نمی
و با دیگری با توجه به حضور در عالم طبیعت، به حدوث و امکان و فقر ذاتی خود پی برده و با 

وصم ذاتی خود و نظاره ربوبیت و گردد. مشاهده عبودیت، همان رؤیت تکلیم و بندگی آشنا می
)قونوی، « استخالف»تعالی است. این منزلت، تنها بر محمل الوهیت، نگاه بر تعّینات ذاتی حق

انسان کامل،  .(27و26ص: 1387)جوادی آملی،  شودانسان کامل اعطا می (، به185: ص1371
ىء<مانند خود، مظهر اسم  به سبب جامعیت بی ِلِه ش  ْ َس َكِمي  و در حضرات دیگر ست ا >َلي ْ

و قیصری،  28ص ،اسما و صفات( مانندی ندارد )همان و مراتب عقل ،مثال، )عوالم طبیعت
 (.63و  62: ص1381
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 . امام مهدی؟جع؟، آخرین مصداق انسان کامل6
کنون که جمالت و اشاراتی از منزلت امام معصوم و انسان کامل در فرهنگ شیعی گذشت؛ باید  ا

آخرین مصداق انسان کامل است و همه شئون ارشاد، اصالح و هدایت  ،مهدی؟جع؟ امامگفت 
جامعه، وساطت در نزول فیض معرفت و حکمت بر بشر و برتر از آن، مظهریت تام اسما و صفات 

 االهی در وجود ایشان مستقر است.
کرم؟لص؟ را علی بن ابی  طالب؟ع؟ و آخرین ایشانروایاتی، نخستین ولی االهی پس از پیامبر ا

، 7: ج1366حر عاملی، و  152، ص2: ج1416 ،)طبرسی اندرا مهدی آل محمد؟جع؟ نام برده
و أنت نور »(. ضمن این که ادعیه و زیاراتی در منابت روایی شیعه، بر این معنا تصریح دارند: 21ص

. عرفان (229، ص9: ج1429کلینی، ) «االبرار و حجج اجلبار بكم فتح اهَّلل و بكم خیت  ةالخیار و هدا
برشمرده است )قیصری، « حقیقت محمدیه»شیعی، والیت مطلقه و تامة االهیه، را متعلق به 

و ر.ک: صدرالمتالهین، « از رساله تحقیق در مباحث والیت کلیة» 79و  78و  77: ص1381
کرم؟لص؟ و پس از ایشان، ذوات مقدس ائمه معصوم؟مهع؟ از 19: ص1385 (؛ که در وجود پیامبر ا

کرم؟لص؟ منصب حضرت عل ختم »ی؟ع؟ تا حضرت حجت قائم؟جع؟ جاری است. پیامبر ا
صالح را دارد و با این منزلت ایشان است که کمال « ختم والیت»و امام مهدی؟جع؟ مقام « نبوت

بشر به تمام معنا رقم خواهد خورد. والیت مهدی موعود؟جع؟ همان والیت تام  دنیا و آخرت
(؛ که علی بن 61: ص1381و قیصری،  213: ص1370 ،است )جامی« مقام جمت»االهی و 

( قائم آل 380، ص2: ج1429طالب و فرزندان معصوم ایشان نیز داشتند )کلینی، ابی
 محمد؟جع؟ عصاره آفرینش و والیت تام االهی از آن عصاره آفرینش است. وجود آن بزرگوار تنها

آن یگانه هستی است. از در وجود و آدم همه عالم عصاره  و منسخه تمام عالَ  و خود یک نسخه
 امام خمینی،و  383ص: 1368آملی، جوادی )کند قسم یاد می« عصر »این روست که قرآن به 

  .(423، ص12ج :1378 و همان، 21: ص1372

 . تحلیل پایانی6
 تواند منبت و منشأ سه مرتبه تبیین مفاد قرار گیرد:روایت مورد بحث، می

جمعیت عقل و کمال اندیشه بندگان »های کالمی چنین است: ه. بیان مطلب در مرتبه آموز1
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تعالی و مصداق ارمغان هدایت تشریعی امام معصوم است. او خلیفه حق« االهی در عصر ظهور 
در روایت است؛ یعنی حضور آن حضرت در میان مردم، به منزله دست رحمت و « ید»کلمه 

گیرد و آنان از بری، بر سر بندگان خدا قرار میهدایت االهی است که همراه با شأن سرپرستی و راه
تعالی شوند. این امر، ارمغان حکمت حقبرکت این سرپرستی، به صالح، سداد و هدایت نایل می

برای هدایت، که همان مقصود آفرینش انسان است، عینیت « لطم مقّرِب»است که در قالب 
امام معصوم که دارای عصمت در اندیشه و توان گفت: یابد. در این مرتبه از بیان مطلب، میمی

دریافت پیغام االهی و گفتار و رفتار است، از طریق تبیین معانی متعالی کتاب االهی و ارائه بینه و 
گاهی بندگان خدا از معارف دین را ارتقا می بخشد و این امر سرمایه تمرکز عقل و کمال احتجاج، آ

کس به اختیار خود در گردد. در این فرایند، هر میاندیشه آنان در درک حقایق و معارف دین 
 نایل خواهد گشت.« جمعیت عقل و کمال اندیشه»مسیر هدایت قرار گیرد، به 

در این بیان، منشأ جمعیت عقل و کمال اندیشه بشر، اصل حکمت است؛ اصلی که عقل بشر 
خلق برقرار  وه میان حق بدان رسیده؛ ضمن این که در این مرتبه از تبیین، نوعی کثرت یا مواجه

 است. 
. بیان مطلب و چگونگی جمعیت عقل و کمال اندیشه در افق فلسفی، چنین است که امام 2

های متعالی نفس خود، ازجمله فعلیت تام ابزارهای معرفتی ظاهری و معصوم، بر اساس فعلیت
ی با عالم (؛ ارتباط وجود19: ص1385و همان،  143ص: 1380باطنی )ر.ک: صدرالمتالهین، 

ها و در پی غیب و توان تبیین منطقی و برهانی معارف دین، توان تحصیل انقیاد معرفتی انسان
ها را از طریق تقویت قوا و ابزارهای معرفتی آنان دارد. بخشی به نفوس دیگر انسانآن، تعالی

ست تری در درک حقایق به دتر با برهان مانوس باشد، توان بیشعقل انسانی هرچه بیش
(. بنابراین، امام معصوم از این طریق نیز منشأ جمعیت عقل 322ص ،8: ج1410آورد )همان، می

گردد. در این فرایند، هر معرفت برهانی بیان شده از سوی امام معصوم، و کمال اندیشه بشری می
ها برای درک حقایق برتر هستی تر نفوس و عقول انسانعلت گامی ارتقا در استعداد بیش

ها و قوای گردد. در این فرایند، حس ظاهری امام معصوم توانمندتر از حواس ظاهری انسان می
؛ صدرالمتالهین، 325_323، ص2: ج1375)ر.ک: ابن سینا، « خیال و قلب و عقل»باطنی شامل 

( و بر قوای باطنی 298: ص1379و جوادی آملی،  293ص: 1388؛ همان، 214: ص1419
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 .ها مشرف و محیط استانسان
شود، بر برهان و دستاورد عقل بشری مبتنی است. از این رو، باز آنچه در این بیان تحصیل می

ج در توحید عرفانی و کالم معصومان؟مهع؟، فاصله دارد و نمیبا آموزه توان های واالی مندر
 جمعیت عقول و کمال اندیشه برآمده از این بیان را در تراز منزلت حقیقی انسان کامل دانست.

های واالی قرآن و سنت معصومان؟مهع؟ . با توجه به سرچشمه گرفتن عرفان شیعی از آموزه3
کند، در همان نصاب و مرتبه باشد. در این بیان، باید آنچه از مفاد روایت مورد بحث ارائه می

ها، با امام معصوم، یعنی ماهیتی تماما توحیدی ماهیتی جمعیت عقول و کمال اندیشه انسان
یابد. بدین معنا که بندگان خدا که در عصر ظهور به اختیار، در شعاع نظر امام می متناظر 

رسند که امام معصوم، مظهر رو به جمعیت عقل و کمال اندیشه میگیرند، از آنعصر؟ع؟ قرار می
است. علم و حکمتی که از وجود ملکوتی امام « حکیم»و « علیم»اسمای االهی، ازجمله اسم 

تعالی است. در این کند، تجلی علم و حکمت الینقطت حقها فیضان میانسان معصوم بر دیگر 
منزلت، عقل و اندیشه بشر در وجود معصوم مندک و همسو شده و از او جز جلوه االهی درک 

ِبُكمح َفَتَح اهَّلُل، َو »کند. شاید بتوان گفت این بیان صالحیت تناظر با کلمات واالیی همچون نمی
ِتُ  ِبتِبُكمح خَیح ُحو َما َیَشاُء َو ِبُكمح ُیثح ُن »و ( 312، ص9: ج1429)کلینی،  «  اهَّلُل، َو ِبُكمح َْمح ُه   َنح َو   اهَّلِل   َوجح

رِ اهَّلِل يِف ِعَباِده مح
َ
ُن ُواَلُة أ ِقِه َو ََنح ُ اهَّلِل يِف َخلح ُن َعْيح گر عبارت  ( دارد.61، ص1ج :1404)صفار،  «ََنح حال ا

ما >را در کنار آیه کریمه  «َنن وجه اهَّلل» ن ََ ن 
ها َ ُه اللَّ ْ َمَّ َوح  َ ي  ْوا ق َ

َّ
َوُل شود قرار گیرد، معنایی حاصل می <ن ُ

ی یف َجیع »نامبردار است: « سریان انسان کامل در موجودات»که با  االنسان الكامل ال بَد ان یسر
یان اْلق فهيا  (.118: ص1375)قیصری،  «املوجودات کسر
ژه از تبیین مفاد روایت مورد بحث بر اساس آموزه انسان کامل در عرفان در نتیجه آنچه به طور وی

آید؛ این که جمعیت و کمال عقل و اندیشه بشر در عصر ظهور، سه بیان دارد و شیعی به دست می
شیعه است. این استفاده، پیرو « بیان عرفانی»ترین بیان با شأن و منزلت امام معصوم، مناسب

)ر.ک:  «خلقُت االشیاء لجلک و خلقُتک لجّل»عبارت واال ذکر شده است:  معنایی است که در این
(. جمعیت عقل و کمال اندیشه در نصاب 710: ص1380و حّر عاملی،  283: ص1422حافظ برسی، 

عرفان شیعی و آموزه انسان کامل، عبارت از نیل به مرتبه تجلی اسما و صفات حق تعالی و تحقق 
 (.30_ 27: ص1387فات االهی است )ر.ک: جوادی آملی، انسان کامل به اسما و ص
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 . نتیجه7
 ؛کندطبق آنچه عرفان شیعی نسبت به انسان کامل که همان امام معصوم است، ارائه می

رو بیان گردد. از این ؟ع؟باید در نصاب منزلت امام معصوم ،آیدآنچه از روایت مورد بحث بر می
صداق حقیقی انسان کامل و تجلی توحید است، تمرکز ، در فرهنگ شیعی، م؟ع؟که امام معصوم

عقول و کمال اندیشه بشری به دست او در عصر ظهور نیز باید در نصاب همان جایگاه، 
شناسایی شود. برداشت و بیان شایسته جایگاه و منزلت امام معصوم از این حدیث شریم، این 

ر بعد ادراک و اندیشه انسان در است که اجتماع عقول و کمال اندیشه بشر به تحقق توحید د
 معنا شود. ؟ع؟توحید، یعنی امام معصوم مظهر توسط  ،عصر ظهور 
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