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ریشهیابی انسان کامل در روایات شیعه

تاريخ دريافت49/2/3 :

تاريخ تأييد49/4/7 :

اسداهلل کردفیروزجائی

یکی از مباحث مهم در انسانشناسیعرفان اسالمی بحث انسان کامل است.
چنین انسانی با سیر و سلوک معنوی به غای .قصوای خلق .آفرینش راه یافته و
مظهر تام اسم جامع حق در عالم ملک شده اس .او انسانی یگانه است .کته در
عصر خود بینظیر و آیینه تمامنمای حق ،واسطۀ ملک و ملکوت ،و خلیفۀاهلل بتر
روی زمین اس .و در جمیع کماالت خداگونه شده اس.؛ او که عالم هستتی بته
محوریتش میچرخد و با نبودنش جهتان هستتی دچتار ااتطراا و ااتمحال
میشود نوشتار پیش رو بر آن اس .تا به این پرسش پاسخ دهد :بترای شتناخ.
انسان کامل از روایات از چه کلیدواژههایی میتتوان استتداده کتردگ نگارنتده در
دستیابی به پاسخ احتمالی این پرسش ،واژگان امام ،حج .خدا ،خلیفۀاهلل ،یگانتۀ
روزگار ،قطب عالم ،واسطۀ فیض و مانند آنهتا را کلیتدواژههتای قابتل جستتجو
میداند و مصداق کامل این نوع انسان را پیامبر خاتم

 ،امامان معصوم

و

در عصر حاار امام عصر(عج) مییابد

واژگان کلیدی :انسان کامل ،اسم جامع ،نظام هستی ،اهلبی.
* استادیار گروه فلسفه و کالم پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق

 ،خالف .الهی
.

*
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مقدمه

مسئلۀ انسان کامل از جمله معارف عمیق و جذابی اس .که یکتی از دو رکتن
اساسی عرفان اسالمی شمرده میشود ،چراکه زیر بنای اصلی عرفتان استالمی دو
مسئله اس :.یکی توحید و دیگری موحد ،که انستان کامتل مصتداق اتتم موحتد
حقیقی اس.
انسان کامل در اصطالح اهل معرف .با نامهای دیگری همچون :خلیده ،امتام،
قطب ،صاحب زمان ،جام جهاننما ،آیینۀ گیتینما ،مهدی و هتادی نیتش شتناخته
نسفی)5-4:9731،
میشود ( 

پژوهندگانِ مکاتب گوناگون کالمی ،فلسدی و عرفانی در حوزۀ انسانشناستی
به بحث از انسان کامل میپردازند و هر یک از آن مکاتب براساس نظریه و مبنای
فکری خاص خود به آن مینگرد و برای آن جعل اصطالح مینماید برای مثتا ،
در علم کالم از آن به حج .الهتی یتاد متیشتود (کلینیی،9711،ج )961:9و در
فلسده با عقل فعا یکی میشود ،زیرا انسان میتواند از نظرکما به حدی برستد
که با عقل فعا یکی گردد و با او اتحاد و یگانگی پیدا کند از این جهت ،.بته او
عقل فعا اطالق میشود (ر.ک.صدرالدینشییاای703:9119،،؛همی-140:9717،،

 )149اما عرفا از یک منظر فوقالعاده و ممتاز فکری بته آن متیپردازنتد و انستان
کامل را بهعنوان مظهر جامع خداوند در عالم هستی بررسی متینماینتد کته بیتان
دیگران از آن قاصر اس .شهید مطهری در این زمینه می گوید:
من اعتراف دارم که عرفان از تمام مکتبهای قدیم و جدیدد در اداا ااندان
کامل غنیتر است ،اه قدیمیها تواانتند اه پایۀ اینهدا ارسدند و اده امدروزیهدا
(مطها)915:9737،،

نتیجۀ پژوهش در این مسئله نشان می دهد که در میان اهل معرف ،.ابنعربتی
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طراح اصلی اندیشۀ انسان کامل در عرفان استالمی است( .مطهیا،9713،،ج:77

 )11ابنعربی اولین شخصی اس .که اصطالح انسان کامل را به کار بترده و ایتن
بحث را در انسانشناسی و جهانشناسی عرفتانی تثبیت .کترده و آن را در صتور
نبی ،ولّی و نیش خالف .الهی ارائه نموده اس( .ابنعابی،9730،ج ،)717،7اگرچه
پیشینۀ انسان کامل با عناوین دیگری همچون «االنسان العقلی»« ،االنسان الحق» ،و
همچنین «االنسان االو » در آثار فیلسوفان پیشتین وجتود دارد (حسینیادهآملیی،
 .)746:9765

مسئلهای که در این بحث با آن روبرو هستیم آن اس :.معاد انسان کامتل در
روایات شیعه چیس.گ و براساس روایات شیعه ،وجود او در زمین چه اترورتی
داردگ پتتژوهش حااتتر بتتر آن استت .تتتا انستتان کامتتل را در روایتتات شتتیعه
ریشهیابینماید و معاد آن را در کالم معصومین

بازیابد و نیش بته ایتن نکتته

بپردازد که در نبود او در زمین چه اتداقی میافتد
مفهومشناسی انسان کامل

پیش از ورود به بحث ریشهیابی انسان کامل در روایات شتیعه الزم است .بته
مدهوم آن پرداخته شود
انسان در علم منطق حیوان نتاطق است ،.موجتودی کته ستخن متیگویتد و
میاندیشد منظور از حیوان ناطق همان ندسِ دارای اندیشۀ علمی و انگیشۀ عملتی
اس( .ج،اد،آملی)976:9716،با این بیان ،تکیۀ اصلی این تعریف (حیوان ناطق)
بر استعداد اس ،.یعنی انسان آمادگی حرک .به مراحتل بتاالتر را دارد (جعفیا،،

،9736ج)15:97؛ انسان از حیث انسان بودن از استتعدادی برختوردار است .کته
میتواند او را به درجۀ اعال برساند تا به مقام خالف .الهی برسد اما کلمۀ »کامل»
از «کما » و «کمل» گرفته شده اس .و در لغ .به معنای تمام بودن ،بتیعیتب و

521

ریشهیابی انسان کامل در روایات شیعه

نقص بودن و نیش به معنای اتمام و آراستگی به صدات است( .عمیید،9764،ج:7

 )9695بنابراین ،میتوان گد .که «کما » صدتی وجودی اس .که یک موجود بته
آن متّصف میشود (مصباحیزد )733:9711،،و زمانی که شیئی در جه .عمودی
باال رود ،میگویند کامل شده اس .مثالً ،وقتی میگویند عقل فالنکس کامل شد،
،ج )11:77در اصتطالح،
یعنی عقلش یک درجه باالتر آمده اس( .مطهیا 9736،،
مراد از کما هر موجودی به فعلیّ .رسیدن استعدادهای بالقوۀ آن اس .و اینکته
انسان مىتواند با گام برداشتن در راه خدا به «اعلى علییّن» برسد (الهامینیا،9731،

ج )75:9مقصود از کما در این تحقیتق ،معرفت .و شتناخ .خداونتد متعتا از
طریق کشف و شهود اس .که برای انسان حاصل میشود
انسان کامل نزد اهل معرفت

انسان کامل موجودی اس .که در فارسی از آن به «انستان نمونته» یتا «انستان
برتر» یاد میشود ،که اخالق خداگونه دارد این اصطالح در کتالم ابتنعربتی بتا
عناوین دیگری همچون« :انسان حقیقتی» (ابینعابیی،9114 ،ج )700:7و «انستان
ارفع» (الغااب )717:9496،نیش استعما شده اس .اما آنچه که در ایتن تحقیتق از
آن واکاوی میشود واژۀ «انسان کامل» اس .ازآنجا که هر یک از دانشمندان اهل
معرف .به فراخور دستمایۀ علمی خود به معنای انسان کامل پرداخته اس ،.ارائتۀ
تعریف واحد و جامعی که فراگیر باشد دشوار به نظر میرسد با وجود این ،می-
توان تعریدی ارائه نمود که در این مسیر راهگشتا باشتد همتان طتوری کته بیتان
گردید ،کما هر چیشی رسیدن به مرتبهای اس .که آن چیش الیق آن باشد هرگاه
این تعریف در کنار تعریف انسان قرار گیرد ،میتوان دریاف .که انسان موجودی
اس .که لیاق .کامل شدن را دارد بدین ترتیب ،ابتنعتربتی انستان کامتل را در
اوج کما معرفی میکنتد و او را نایتب حتق بتر زمیتتن و (معلتتم الملتک) در
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آستمتان متیخوانتد (ابیینعابییی،9114،ج )967:7ابتنعربتی انستان کامتل را
کاملتریتن صتورتتی متیداند که آفریده شتده اس .و مرتبۀ او را از حتد امکتان
برتر و از مقام خلق واالتر میشمارد
ابنعربی بر این باور اس .که به واسطۀ مترتبۀ انسان کامل اس .کته فتیض و
متدد حق  -که سبب بقتای عالم اس - .به عالم میرسد (ابینعابییی)50:9730،

همچنین ،وی معتقد اس .انسان کامل کسی است .کته استرار حتق در او تاهر
میگردد ،چراکه در میان همۀ موجودات ،تنها انسان قادر اس .که استرار الهتی را
کشف کند بر این اساس ،میگوید« :لکونه متصداً بالوجود و یظهر به سترّه إلیته »
(همان)41:

انسان کامل به دلیل برخورداری ازاسم جامع الهی میتوانتد در عتالم تصترف
نماید و آن را اداره نماید جندی در ایتن بتاره کالمتی را از ابتنعربتی در فتص
موسوی چنین بیان میکند« :کذلک لیس شیء فتی العتالم اال و هتو مستخر لهتذا
االنسان لما یعطیه حقیقۀ صورته روحاً للعتالم مستخر لته العلتو والستدل لکمتا
الصوره »(جند)674:9769،،

سیدحیدر آملی نیش در معرفی انسان کامل میگوید:
[انسان] کامل انسان بالغی است که به کمال رسیده باشدد کامدل ر ومد
شریعت طریقت حقیقت باشد .ا مرشد ظاهری باطنی خالیق اسدت کده بده
آفات نف س خمق امراض آن اناست به کیفیت معالجت آن ،معرفت تدا ار
قا ر به شفای آنها است( .آملی)757:9734،

نسدی مینویسد:
بدان که انسان کامل آ می است کده ر شدریعت طریقدت حقیقدت تمدا
باشد اگر این وبارت را فهم نمیکنی ،به وبارت یگر بگ یم :بدان کده انسدان
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کامل آن است که ا را چهار چیز به کمال باشدد :اقد ال نیدو افعدال نیدو
اخالق نیو معارف  ...کار سالکان این است که ایدن چهدار چیدز را بده کمدال
برسانند( .نسفی)5-4 :9731 ،

با توجه به دیدگاههای یادشده ،میتوان دریاف .که انسان کامل انستانی است.
برخوردار از اخالق خداگونه که از هر نقصی مبراّ اس .و به شریع .و طریق .و
حقیق ْ.علم قطعی دارد و راهنمای انسانها میباشد به او پیشوا ،هادی ،مهتدی،
امام ،خلیده و صاحب زمان نیش اطالق میگردد:
فرشتگان به خاطر ا (انسان کامدل) سدجده بده آ کر ندد آ میدان طفیدل
ا یند .ا ثمرۀ جهان آفرینش ،قطب االقطاب  ...است(آممی)504 :9751 ،

عارفان شیعی سرسلسلۀ انسان کامل و اصیل را پیامبر خاتم
از رحل .او ،آ طاهرین او  -یعنی ائمه اثناعشر

میدانند و پس

 -را مصتداق انستان کامتل

میشناسند و مهدی صاحب زمان (عج) را خاتم اولیای محمدی میدانند (آملیی،
،9757ج )731:9

ابوالعالء عدیدی نیش معتقد اس .که بحث انسان کامل ارتباط وثیقی بتا مستئلۀ
والی .و امام .نشد شیعیان دارد (عفیفی)930:9730،
انسان کامل در روایات شیعه

با توجه به ابداعی بودن و جدید بودن کلمۀ انسان کامل ،این واژه در روایتات
مشاهده نمیشود ،اما از آن با اسم «خلیده»« ،قطب»« ،صاحبالشمان»« ،ولتیاهلل» و
مانند آنها یاد شده اس( .حسنیادهآملی ،)53:9769،که میتوان بتا ایتن دست .از
کلیدواژهها ،آن را ریشهیابیو بازیابینمود
امام راا

در روایتی از امام .بهعنوان خالف .الهتی و خالفت .انبیتا یتاد

میکند و میفرماید« :انَّ الْإِمَامَۀَ خِلَافَۀُ اللَّهِ وَ خِلَافَةۀُ الََُّّوة ِ

( ».کلینیی،9711،
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همان انستان کامتل است ،.زیترا

درعرفان اسالمی ،این اصطالح (خلیفۀ اهلل) با همۀ ویژگیهایش بتر انستان کامتل
اطالق میشود بنابراین ،ازآنجاکه معیار خالف .الهتی علتم بته استماء و صتدات
اس .و از سویی آگاهی به اسماء و صدات الهی نیازمند استقام .در مسیر بندگی
اس( .بقاه)974:و همۀ انسانها بالدعل در مسیر بنتدگی استتقام .ندارنتد ،مقتام
خالف .الهی در همۀ انسانها تحقق و فعلی .ندارد بلکه در انسان کامل که همان
امام اس .به فعلی .میرسد (رجبی)974-977:9731،

عرفا معتقدند در یک زمان ممکن نیس .چند انسان کامل وجود داشته باشند،
زیرا مقام انسان کامل همان مرتبۀ امام .و خالف .اس .که تعتددبردار نیست .و
در یک زمان در چند بدن عنصری تجلی نمییابد (حسنیادهآملیی)51:9737،در
نیش همین مطلب آمده اس:.

روای .امام راا

االما احد هره ،ال یدانیه أحد ،ال یعا له والم ،ال ی جد منده بددل ال لده
مثل ال نظیر( .کمینی ،9711 ،ج )951 :9

امام یگانۀ زمان خودش اس.؛ کسی به هم ترازی او نرسد؛ هیچ دانشمندی بتا
او برابر نباشد و جایگشین ندارد
انسان کامل مانند ستون جهان خلق .اس.؛ همچنانکه خانه یتا خیمته بتدون
ستون نمیپاید ،عالم نیش بدون انسان کامتل برقترار نمتیمانتد (آملیی،9757،ج:9

 )705-704همین مطلب در کالم نورانی امام صادق

در رابطه با امام نیش جاری

اس .و میفرماید:
تستهل بن رهم البال  ،ینم ببرکتهم التال  ،جعمهم اهلل حیاۀ لألندا  ،مادابی
لمظال  ،مفاتی لمکال  ،ودامم لالسدال  ،جدرت بدفلو فدیهم مقدا یر اهلل ومد
محت مها( .کمینی ،9711 ،ج )951 :9
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شهرها به ن رشان آبا ش
ایشان را حیات مر

ثر تهای کهنه از برکتشان فز نی یابدد؛ خددا

چراغهای تاریکی کمیدهای سدنن اایدههدای اسدال

قرار ا ه است مقدرات حتمی خدا به [ارادۀ] آنها جاری شده است.

در روای .دیگری نیش از امیرمؤمنان علی

وارد شده اس:.

«ال تنم ا االرض من قامم هلل بحجۀ اما ظداهرا مشده را ا خامفدا مغمد را».
(ابنباب یه)117 :9717 ،

امام خمینی(ره) نیش انسان کامل را همان وجود مبارک علوی

میداند که

(خمینی[امام]،بیتا)47:

فانی مطلق و باقی به بقاءاهلل اس.

آنچه از ریشهیابیانسان کامل در روایات به دس .میآید متا را بتر ایتن نکتته
رهنمون میسازد که مصداق انسان کامل همان وجود مبتارک پیتامبر ختاتم
امامان معصوم

و

میباشد ،که در روایات از آنها به حج .الهی یا خلیفۀ اهلل یاد

میشود
ضرورت وجود انسان کامل

ارورت وجود انسان کامل را میتوان از دیدگاههای مختلدی همچون فلسدی،
کالمی و عرفانی بررسی نمود و هر کدام از آنها با مبانی ختاص ختود اترورت
انسان کامل را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند امتا جتذابیتی کته در مشترا
عرفانی تجلّی پیدا میکند در فلستده و کتالم آشتکار نیست.؛ همتان طتوری کته
گذش ،.اصطالح «انسان کامل» ابتدا در عرفان مطرح شد و یکی از مباحث اصلی
عرفان شمرده میشود و چنین اصطالحی در فلسده و کالم کمتتر نمتود متییابتد
بلکه ارورت انسان کامل در دو رشتۀ یادشده تحت .عنتوان اترورت نبتوت و
امام .بیان شده اس .بر این اساس ،بحث ارورت انسان کامل نشد اهل معرف.
از افق عالیتری برخوردار اس .و نویسنده مصمم است .کته اترورت آن را در
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روایات شیعه ریشهیابی نماید
انسان کامل مظهر تام اسم جامع الهی

اهل معرف .غرض ذاتی خلق .انسان کامل را تنها اصالح جامعه نمتیداننتد؛
آنها معتقدند :با وجود اینکه جامعۀ بشری از وجود انسان کامل بهرهمند میشود،
غرض مهمتر او مظهر تام بودن از صدات و کماالت خداوند اس( .ج،اد،آملیی،

 ،)561:9737زیرا خداوند در عالم هستی مظهر میخواهد و مظهر ختدا در عتالم
همان خلیدۀ الهی اس .بنابراین ،انسان کامل خلیدۀ خدا بر زمین اس( .ابنعابیی،

بیتا،ج )737:7و وجود چنین موجودی اروری اس .بیان تدصیلی ایتن ستخن
چنین اس :.هر یک از مخلوقات عالم با توجه بته محتدودی .هتایی کته دارنتد،
مظهر بخشی از اسماء و صدات خداونتد هستتند بترای مثتا  ،فرشتتگان مظهتر
صدات تنشیهی خدا و عالم ماده مظهر صدات تشبیهی او هستند تنها وجود انسان
اس .که استعداد مظهری .تام اسماء و صدات خدا را داراس .و تنها او میتوانتد
مظهر کامل حق واقع شود میان انسان ها نیش «انسان کامل» اس .که بالدعتل متی-
تواند آیینۀ تمامنمای صدات حق واقع گردد بر این اساس ،خداوند اتمن اینکته
در ذات خود به صدات و کماالت خویش علم دارد و آنهتا را مشتاهده متیکنتد،
دوس .دارد این اوصاف کمالیه را در چهرۀ مخلتوق ختود -انستان کامتل  -نیتش
مشاهده کند این بیان مطابق همان حقیقتی اس .کته در حتدیث نتورانی قدستی
پیامبر اعظم

آمده اس« :.خلق .االشیاء ألجلک و خلقتک ألجلتی » (جی،اد،

آملی )561:9737،بنابراین ،برای هور و تجلی اسم جامع (اهلل) و اسم اعظم الهی
در مظهر تام ،وجود انسان کامل اتروری است( .ابینعابیی،بییتیا،ج )405:4و
خداوند با هور در این مظهر (انسان کامل) ذات خود را که از نظر جامعی .نظیر
ندارد مشاهده میکند با این بیان ،میتوان «انسان کامل» را از حیث مظهری .تام،

ریشهیابی انسان کامل در روایات شیعه

531

با «خلیفۀاهلل» تطبیق داد و با این کلیدواژه آن را در روایات شیعه ریشتهیتابیکترد،
زیرا در آموزههتای شتیعی ،خلیدتۀ ختدا  -کته مصتداق کتاملش انبیتا و اولیتای
معصوم

میباشند -باید از خصوصتیات و ویژگتیهتایخداگونته برختوردار

باشند و این نوع ویژگیها برازندۀ انسانهای معمتولی نیست.؛ رفیت .وجتودی
انسانهای معمولی به اندازهای نیست .کته بتوانتد صتدات خداگونته را در ختود
بگنجاند ،اگرچه از استعداد آن برخوردارند از طرفی ،خلیدۀ الهی برای تصرف در
عالم نیازمند اسماء الهی اس ،.چراکه با این اسماء اس .کته متیتوانتد در عتالم
تصرف نماید (ابنعابی )737:7009،حکیم ژرفنگر :حضترت امتام خمینتی(ره)
مینویسد:
از آنجاکه اسم اوظمْ جامع جالل جمال ظه ر بط ن مدیباشدد ،امکدان
ندار که با مقا جمعی خ

ر هیچ مظهری تجمی نماید ،زیرا ا بزرگ اسدت

ر آیینۀ ک چو ننماید ا صفا ار
ج

آیینه کد رت .اس ،ناچار باید آییندهای

اشته باشد که با ص رت آنچه ر آیینه منعکس مدیشد تناسدب اشدته

باشد( .خمینی [اما ])30-11 :9710 ،

طبق مبنای امام خمینی(ره) ،هیچ مخلوقی غیر از خلیفۀاهلل (نبییا امام) رفی.
نشان دادن و مظهری .تام و کامل اسم جامع الهی را ندارد به همین ستبب ،آنتان
(انسانهای معمولی) را به آیینۀ کدر تشبیه مینمایند همتانطتور کته آیینتۀ کتدر
وتیره نمیتواند حقیق .چیشی را با تمام معنا نشان دهتد؛ غیتر از خلیفةۀاهلل هتیچ
مخلوقی نیش توان مظهری .تام اسما و صدات الهی را ندارد
انسان کامل واسطۀ ملک و ملکوت

نکتۀ دیگری که بر ارورت وجود انسان کامتل داللت .دارد ،ایتن است .کته
چنین موجودی واسطۀ زمین و آسمان اس .و بدون چنین واسطهای رشتۀ اتصا
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بین آن دو از هم گسیخته خواهد شد و زمینیان از فیض آسمانی محروم میگردند
آمده اس .که«اگر زمتین بتدون

و نتیجه همان میشود که در کالم امام صادق

امام [و انسان کامل] بماند ،اهلش را میبلعد » (کلینی،9711،ج)757:9

این همان باور و حقیقتی اس .که در زیارت جامعه به اهلبیت.

خطتاا

میشود:
«بِکُمْ یُنَزَّلُ الغیث بکم یمسو السماء ان تقدع ومدی االرض اال باهنده» ،بده
برکت شما خدا باران را نازل میکند ،به برکت شما آسمان بر ااست بر زمین
فر نمیآید( .قمی )151 :9733 ،یا آمده اسدت« :بکدم یدنفس الهدم یکشد
الضر»؛ به برکت شما غمها ز

ه میش

این همان حقیقتی اس .که امام سجاد

اریشانیها سامان مییابد(.همان)

میفرماید:

نحن الفین بنا یمسو اهلل السماء ان تقع ومی االرض  ...بنا ینزل الغیث بندا
ینشر الرحمۀ تنرج البرکات( .النیساب ری)110 :9401 ،
اه واسطۀ ما آسمان ارقرار است؛ اه واسطۀ ما ااران میاارد؛ رحمت خددا اده
واسطۀ ما گنترش مییااد و ارکات خدا اه واسطۀ ما پدیدار میشود

از همین منظر اس .که گدته میشود وقتی کته امتام معصتوم ،امتام هستتی و
أثرگذار در پدیدههای دیگر شد ،اگر به او آسیب برسد و مورد ستم قرار گیترد و
مظلومانه به شهادت رسد ،زمین و زمان ،آسمان و آسمانیها ،شجر و مدر ،جن و
انس ،همه و همه ،بر این عشا میگریند چنان که در خبر آمده است« :.لمتا قضتی
بک .علیه السموات السبع و االراون السبع و ما فیهن و متا بیتنهن » (حاعیاملی،

،9407ج )751:90راز گریان شدن جنبندگان این است .کته واستطۀ فتیض را از
دس .دادند
با این بیان ،همانطور که پیدایش جهان طدیل وجود انسان کامل است - .کته
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همان مدهوم کالم خدا نسب .به پیامبر خاتم

اس .که میفرماید« :لتوالک لمتا

خلق .االفالک» (مجلسی،9407،ج - )699:34استمرار وجود جهان نیتش محتتاج
انسان کامل اس.
انسان کامل برای جهان هستی همانند ستون برای ساختمان اس ،.کته قتوام و
استمرار نظام هستی در جهان به وجود او بسته اس.؛ نظام هستی لحظهای بتدون
چنین واسطهای امکان قوام نخواهد داش.
در مکتب تشیع از او به حج .خدا یاد میشود که در خبرهتای متعتدد آمتده
اس .برای نمونه ،از امام صادق

نقل شده که فرمود« :لو لم یبق فی االرض اال

اثنان لکان احدهما الحجۀ» (کلینی،9711،ج )757:9بنابراین ،انسان کامتل – یعنتی
همان کسی که در روایات از او به «حج .خدا» و «امام» تعبیر میشود  -واستطۀ
فیض یا رابطۀ اهل زمین بتا آستمان است( .خمینیی[امیام] )4:9710،و ریشتۀ آن
واسطۀ بین ملک و ملکوت را در روایات شیعه با کلیدواژۀ «حجۀاهلل» باید جس.
انسان کامل علت غایی آفرینش

غای ْ.مرتبهای از کما و جودی اس .که فعل بته انگیتشۀ آن از فاعتل صتادر
میشود و غرض و هدف نیش به آن گدته میشود (نصییاالدینو،ییی،9407،ج:7

971و )941خداوند حکیم و متعا عالم را برای غرض و هدفی ویژه آفرید ،چرا
که آفرینش بدون غرض عبث اس .و با حکم .خداوند سازگار نیس .کته کتار
عبث کند به یقین ،هدف و غرض از آفرینش باید مستمر و دایمی باشد تتا هتیچ
گاه نقض غرض نشود از طرفی ،هیچیک از موجودات عالم  -اعم از جمتادات،
حیوانات و گیاهان – نمیتوانند غرض آفرینش باشد این انسان کامل است .کته
میتواند هدف و غرض آفرینش قرار بگیرد ،زیرا موجود عتالی هتیچگتاه آهنت
موجود دانی نمیکند ،که اگر چنین کند ،آن موجود عالی نخواهد بود (صدرالدین
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شیاای،9490،،ج)707-700:5

اهل معرف .معتقدند که خداوند براساس حب ذات و اینکه دوست .داشت.
همگان با این آفرینش به کما برسند دس .به آفرینش انستان کامتل زد در ایتن
صورت ،انسان کامل باید باشد تا آفرینش بدون علت .غتایی نباشتد ایتن همتان
مضمون حدیث قدسی اس .که خداوند میفرماید:
کُنْتُ کَنْزاً مَنْفِیِاً فاحببت ان اورف ،خمقت النمق لکی اورف( .گیالنی ،بیتا:
)901
من گنجی انهانی ب

؛ ست اشتم شناخته ش  .اس ،آفریدگان را آفرید

تا شناخته ش .

با این بیان ،زمین و آنچه در آن اس .به سبب امام آفریده شده اس.؛ اگر امام
که غای .آفرینش زمین و موجودات زمینی اس .وجتود نداشتته باشتد ،زمتین و
موجودات زمینی وجود نخواهند داشت( .صیدرالدینشییاای،9717،،ج-413:7

 )411در روایات نیش همین سخن آمده اس .خداوند خطاا به حضترت آدم
فرمود« :محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم محبواترین خلق نشد من است .اگتر
مرا به حق او بخوانی ،تو را میآمرزم و اگر محمد صتلی اهلل علیته و آلته و ستلم
نبود ،تو را نمیآفریدم »(صافی،9710،ج)70:7

همچنین پیامبر

در روایتی خطاا به حضرت علی

میفرماید« :یا علی!

لو ال نحن ما خلق اهلل آدم و ال حواء و ال الجنۀ وال النار و ال السماء و ال االرض»؛
ای علی! اگر ما نبودیم ،خدا آدم و حتوا و بهشت .و دوزو و آستمان و زمتین را
نمیآفرید (ابنباب،یه،9496،ج)95:9

این مطلب ،نه تنها در احادیث شیعی بلکه در احادیث اهل سن .نیتش آمتده
اس ،.چنانکه رافعی  -از عالمان معروف  -در حدیثی طوالنی روای .کرده اس.
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که خداوند متعا به آدم

فرمود:

اینان (محمد ،ومی ،فاطمه ،حسن حسین ومیهم السال ) انج تدن از فرزنددان
ت هستند .اگر آنان نب ند ،ت را نمیآفرید  .اگر آنان نب ند ،بهشدت

ز

ورش کرسی آسمان زمین فرشتگان انس جن را نمیآفرید (.صافی،
)14 :9710
جایگاه انسان کامل در نظام هستی

یکی از مباحث مهم در معرفی انسان کامل جایگاه آن در نظتام هستتی است،.
زیرا انسان کامل با توجه به جامعی .و مظهری .اسم جامع میتواند نسخۀ کامتل
نظام هستی باشد ،به طوری که در نظام هستی ماسوا چیشی برتر از آن نباشتد در
این صورت ،شناخ .او به شناخ .نظام هستی منجر خواهتد شتد مالصتدرا در
این زمینه مینویسد:
اانان کامل انخۀ مختصر از همۀ عوالم در اظام هندتی اسدت و اگدر کندی
اتوااد او را اهخوای اشناسد ،همۀ جهان آفرینش را شناخته است و اگر از معرفت
و شناخت او اهرهای حاصل انماید ،از شناخت همه عوالم هندتی مردروم حواهدد
ب ( .صدرالدین شیرازی ،بیتا)110 :

به همین مناسب ،.به برخی از ویژگیهای انسان کامل اشاره میشود:
أ ظه،رخالفتالهیدرانسانکامل؛ همانطتوری کته بیتان گردیتد ،یکتی از
حقایق ریف دربارۀ انسان کامل در نظام هستی مقام خالف .الهی اس .بتدیهی
اس .که خلیده باید مظهر اسماء و صدات مستخلفعنه باشتد (حسینیادهآملیی،

 )905:9737تنها انسان کامل اس .که میتواند به چنین منشلتی نایل آید و به مقام
خالف .الهی برسد البته ،چنین منشلتی در سایر افتراد بته صتورت بتالقوه وجتود
دارد ،اما انسان کامل به صورت بالدعل واجد آن است .عالمته حستنزاده آملتی
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مینویسد:
خال فت مرتۀۀ جدامج جم دج عدالم هندتی اسدت آجدرم ،آدم را آی ندۀ الهدی
گرداا ده تا قاال ظهور جم ج اسماء ااشد و این مرتۀه ارای اانان کامل االفعدل و
ارای سایرین االقوه وجود دارد او قطب است و همه گرد او دور مدیزاندد و ادر
حول او حرکت دوریه داراد و آن مقام در این زمان قائم آل مرمدد

م ود

منتظر(وج) میباشد( .حسنزا ه آممی)53 :9715 ،

خلیدۀ الهی نقش قطب را در نظام هستی ایدا میکنتد ،چنتان کته امیرمؤمنتان
علی

میفرماید:
انما انا قطب الرحی تد ر ومدی اندا بمکدانی فداها فارقتده اسدتحار مددارها
اضطرب ثقالها( .سیدرضی)993 :9719 ،
بد ن تر ید ،من قطب آسیابی هستم کده بده محد ر مدن ر مدیزندد

ر

جایگاهی قرار ار که اگر از آن فاصمه بگیر  ،مدار آن چار لغزش مدیشد
سنگ زیرین آن گرفتار اضطراب میش .

از کلمات امام

برداش .میشود که انسانِ کامل موجودی اس .که آفرینش

گرد او میچرخد و اگر محوری .او نباشد ،عالم از گردش باز میایستد و دچتار
ااطراا میشود بنابراین ،شکی نیس .که حضترت علتی

قطتب والیت .و

خالف .الهی اس ،.زیرا او مظهر تام اسم جامع حق اس .پتس ،وجته خلیفةۀاهلل
بودن انسان کامل آن اس .که او مظهر تام و کامل صدات ختدا در جهتان هستتی
اس.
اما شبههای در اینجا به ذهن میرسد :چرا فرشتگان خالف .الهی را بته عهتده
نگرفتند و هدای .انسانها به آنان سپرده نشدگ یکی از پاسخهای اهل معرف .این
اس :.ازآنجاکه فرشتگان در مقام معینیقرار دارند و هیچ بالقوهای در آنها وجتود

511
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ندارد تا به فعلی .برسد و به استکما برسند ،آنها نمیتوانند به مقام خالف .الهی
دس .یابند و این مقام برای قام .آنها بشرگ اس .اما انسانهتا در هتیچ مقتامی
توقف ندارند و همیشه در حا رشد و استکما انتد و استتعداد صتعود بته مقتام
خالف .الهی را دارند لتذا ،مقتام خالفت .الهتی متیتوانتد برازنتدۀ آنهتا باشتد
(ر.ک.خمینی[امام])59:9760،

ا عصمتانسانکامل؛ ازآنجاکه انسان کامل مظهر اسماء جامع الهی و آیینتۀ
تمامنمای حق اس ،.همۀ مراحل غضب ،شهوت و کراه .را پش .سر گذاشته و
به مقام تولّی وتبرّی  -که لطیفترین مرحلۀ محب .و عداوت و پاکترین مرحلۀ
جذا و دفع میباشد  -رسیده اس.؛ کسی که به این مقام رسیده باشد شیطان را
دشمنترین دشمن درونی میداند او را سرکوا کرده ،بر هر دشمنی فایق میآیتد
و متولی حق میشود (ج،اد،آملی)91:9716،

ج انسانکاملآیینۀتمامنما،حق؛ همانطور که در ادلۀ ارورت انسان کامتل
گذش ،.حقیق .وجود خداوند میتواند مظاهر متعددی داشته باشد اما هیچیتک
از آنها نمیتواند مظهر کامل و آیینه تمامنمای حق باشد انسان کامل ،چون دارای
مقام جامع اس ،.تنها موجودی اس .که مظهر تمامنمای حق واقع میشود
نکتۀ قابل توجه اینکه انسان کامل آیینه تمامنمای حق اس .و خدا در آن مقام
ذات خود را مشاهده میکند ،همچنین آیینهای اس .که تمامی اشتیاء عتالم بترای
حق (خدا) مشاهدهشدنی اس( .ر.ک.خمینی[امام])60-51:9406،

د.انسانکاملکتابتک،ینالهی؛ یکی از ویژگیهای انسان کامل آن اس .کته
کتاا تکوین الهی نامیده میشود که هماهن

با کتاا تدوین (قترآن) است .بتر

اساس همین هماهنگی اس .که بشرگان اهل معرف .از انسان کامل بهعنوان قرآن
عینی یاد میکنند امام خمینی (ره) در این زمینه مینویسد:
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اس ،این کتاب تک ینی الهی همۀ ا لیاءاهلل کتابهایی هستند آسمانی ،از
نز خدای حکیم ومیم نازل شدهاند حامالن قدرآنِ تدد ینی هسدتند ،کسدی را
یارای آن نب که ظاهر باطن این کتاب الهی را حمل کند ،مگر همدین ا لیدای
مرضیین( .خمینی [اما ])14 :9710 ،

هی.اشتغالبهتسبیحذاتمقدسپیشایآفاینشعیال ؛ یکتی از ویژگتیهتای
مهم انسان کامل آن اس .که قبل از آفرینش عالم مخلوق بوده و اشتغا به تسبیح
و تحمید ذات پاک خداوند داشته اس( .هم )559:9739،،مطلب یادشده مضمون
روایتی اس .که جابر جعدی از امام صادق
اما صا ق

نقل میکند:

به من فرم « :ای جابر ،خدا ند ننستین آفریددهای کده بده

آفرینش آ ر  ،ج مبارک ایامبر گرامی اسال

خاندان ااک ا بد کده

هم هدایتگرند هم هدایت شده .اس ،آنان شب هدای ند ری ر ایشدگاه خدا ندد
ب ند ».من ورض کر « :اشباح چیست؟» حضرت فرم « :سایۀ ن ر ،بدنهدایی
ن رانی -که ر ح نداشته -تنها به یو ر ح تأیید میشدهاند کده همدان ر ح-
القدس است .ایامبر اکر

وترت ی ،ر آن زمان ،خدا ند را وبا ت بنددگی

میکر ند .ازایدنر  ،حمدیم

اندا نیکد کر ار برگزیدده آفریدده شددند

خدا ند را با نماز سجده تسبی

تهمیل وبا ت میکر ند نماز میگزار ند

حج براا اشته ر زه میگرفتهاند( .مجمسی ،9407 ،ج)93 :15
مصادیق انسان کامل

ازآنجاکه اصطالح انسان کامل اولین بار از سوی عرفا ارائته شتد ،الزم است.
دربارۀ مصادیق حقیقی انسان کامل بحث و جستجو شتود تتا معلتوم گتردد چته
کسانی مصداق بارز آن هستند 
در آثار روایی شیعه اخباری وجود دارنتد از ایتن قبیتل :ائمته معصتومین
جانشین خداوند متعا در زمیناند (همان،ج )917:75یا آنها مظهر اسم اعظتمانتد
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(همان،ج ،)770:75مضمون هر یک از آنها ما را به ستوی مصتادیق انستان کامتل
رهنمون میسازند بنابراین ،با توجه به ویژگیهای انستان کامتل و خصوصتیات
پیامبر گرامی اسالم

و ائمه اطهار

انسان کامل حضرت رسو

 ،میتوان اذعان نمود که مصداق حقیقی

و خاندان اطهرش میباشند

با این بیان ،به دس .میآید که همۀ انبیا و اولیای الهی جلوۀ انستان کامتل بته
حساا میآیند و منبع کما همۀ آنها نور محمدی اس .اما بته ایتن نکتته بایتد
توجه داش .که تنها انسان معصتوم است .کته بعتد از پیتامبر گرامتی استالم
میتواند جلوۀ انسان کامل باشد و آنها هم تنها بر اهلبی.

قابل انطبتاقانتد و

کسی را نمیتوان با آنان در اکملی .مقایسه نمود ،چنتان کته حضترت علتی
میفرماید:
الیقاس بآل محمد من هفه االمۀ احد ال یس ی بهم من جرت نعمدتهم ومیده
ابداً هم اساس الدین وما الیقین هم م ضع سره لجأ امره ویبۀ وممه م مل
حکمه که ف کتبه جبال ینه بهم اقا انحناء ظهره اههب ارتعا فرامضده
منها یعنی ق ما آخرین زرو ا الفج ر سق ه الغر ر حاد ا الثب ر( .سیدرضی،
)1 :9711
از این امت ،کنی اه آل مرمد قاال ق اس ا نت ،زیرا اهلا ت او ولیاعمدت
و واسطۀ ف ض معنوی ار امتااد و کنی که از سفرۀ آاهدا اهدره ادرده و هددایت
یافته اا آاان اراار اخواهد اود آاها اساس دین ،ستون یق ن ،موضج اسدرار الهدی،
پناهگاه احکام حق ،گنج نۀ علوم الهی  ،مرجج حکم ،مخزن کتااهدا و تک دهگداه
دین خداواد هنتند

امام خمینی(ره) در کلمات متعدد خود بر مصداق انسان کامل تأکید متیورزد؛
ایشان نیش معتقد اس .که پیامبر خاتم

و اوصتیای پتاک او از مصتادیق آن بته
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حساا میآیند او مینویسد:
حقیقت آن [انسان کامل] جز برای رس ل خاتم ا لیدای ا کده از مشدکات
ج ا ن ر ومم معرفت ریافت کر ه سم ک طریقت را از مادباح هات
صفات ا آم ختهاند ،حاصل نمیش ( .خمینی [اما ].)910 :9710 ،

تسری انسان کامل به اوصیا و ائمه معصتومین بته آن جهت .است .کته آنتان
لاهللاند و همۀ اعما و افکارشان خداگونه اس ،.اما هیچگاه خود را به صورت
مستقل نمیبینند امام خمینی در این رابطه مینویسد:
ظل سایه است؛ سایۀ همۀ چ زهایش اه ذیظل (صاحب سایه) اسدت خدودش
ه چ ادارد ظلاهلل کنی است که تمام حرکاتش اه امر خدا ااشدد وو ملدل سدایه
ااشد ،خودش ه چ سایه خودش ه چ حرکتی ادارد؛ ذیظل هر حرکتی کرد ،سدایه
هم همانطور حرکت میکند .امیرالمؤمنین

ظدلاهلل اسدت؛ ایغمبدر اکدر

ظلاهلل است که هیچ حرکتی از خ ش ندار ؛ هر چه هست از خددا اسدت( .همد ،
 ،9731ج)111 :1

با توجه به مطالبی که بیان گردید ،میتوان دریاف .که همۀ انبیای الهی قبل از
پیامبر خاتم

مراتبی از مقام انسان کامل را دارند اما پیامبر خاتم

 ،با توجته

بتته جتتامعیتش ،مظهتتر جتتامع استتم اعظتتم استت .و در عصتتر خاتمیتت ،.ائمتته
معصومین

از آن مقام برخوردارند و در حا حاار ،امام عصر(عج) مظهر اسم

جامع «اهلل» اس .که همان خلیدۀ الهی زمین اس.
نتیجهگیری

از واکاوی و پژوهش انجامگرفته در انسان کامل و ریشتهیتابی آن در روایتات
شیعه نتایج زیر را بهعنوان سخن آخر میتوان برشمرد:
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 5پژوهش در مسئلۀ انستان کامتل و دستتیابی بته حقیقت .آن از منظتر اهتل
معرف .و بازیابی آن در روایات شیعه نشان از تالقتی آنهتا بتا دیتدگاه تشتیع در
امام .دارد ،بدین معنا که حقیق .وجود انسان کامل منطبق بر وجتود پیشتوایان
الهی اس .که با عناوینی همچون خالف .الهتی ،حجت .الهتی و واستطۀ فتیض
منطبق اس .بر این اساس ،انسان کاملی که مدعای اهتل معرفت .است .تنهتا در
فرهن

شیعه ،آن هم در قالب «ولیّ» و «امام» ،مصداق پیدا میکند

 2با توجه به دیدگاه اهل معرف .که معتقدند :ارورت وجتود انستان کامتل
دایمی اس .و نبودن آن منجر به ندی غای .آفرینش میشود ،میتوان مصتداق آن
(انسان کامل) را در زمان حاار وجود مقدس حضرت ولتی عصتر(عج) در نظتر
گرف ،.زیرا شیعه  -امن استتدال هتای متعتدد  -بتر اترورت دایمتی وجتود
امام

در آثار کالمی خود بر غای .نهایی بودن آن نیش تأکید میورزد

سال هشتم ،تابستان  ،5931شماره مسلسل 82

511

کتابنامه
 ابن بابویه [شیخ صدوق]( )5313کما الدین و تمام النعمۀ ،قم :جامعۀ مدرسین

 ابتنعربتی ،محییالدین (بیتا) فتتتوحات مکیه (چهار جلدی) ،بیروت :دارالصادر

 تتتتتتتتتتت )5111( ،فتتتوحات مکیه ،تحقیق عثمان یحیی ،بیروت :داراحیاءالتراث العربی
 تتتتتتتتتتت )2115( ،نسخۀ الحق[فی رسائله] ،بیروت :مؤسسۀ انتشار العربی

 تتتتتتتتتتت )5311( ،فصوصالحکم ،با تعلیقات ابوالعالء عدیدی ،قم :الشهراء
 الهامینیا ،علیاصغر( )5311اخالق عبادى ،قم :پژوهشکده تحقیقات اسالمی

 آملی ،سیدحیدر ( )5312نص النصوص ،تصحیح هانری کربن و عثمان اسماعیل یحیی

 تتتتتتتتتتت )5311( ،جامع االسرار ،تصحیح هانری کربن و عثمان اسماعیل یحیی ،تهتران:
شرک .انتشارات علمی فرهنگی
 جعدری ،محمدتقی( )5311ترجمه و تدسیر نهج البالغه ،تهران :دفتر نشر فرهن

اسالمی

 جندی ،مؤیدالدین( )5315شرح فصوص الحکم ،تعلیق سیدجال التدین آشتتیانی ،مشتهد:
دانشگاه مشهد
 جوادی آملی ،عبداهلل( )5312تحریر تمهید القواعد ،قم :الشهرا
 تتتتتتتتتتت )5311( ،تدسیر انسان به انسان ،قم :اسراء

 تتتتتتتتتتت )5311( ،تدسیر مواوعی قرآن ،قم :اسراء
 جیلی ،عبدالکریم(بیتا) االنسان الکمل ،مصر :مطبعۀ مصطدی البابی

 حرعاملی ،محمدبنحسن( )5113وسائل الشیعه ،بیروت :دار احیاءالتراث العربی
 حسنزاده آملی ،حسن( )5311هشار و یک نکته ،مرکش نشر فرهنگی رجاء
 تتتتتتتتتتت )5312( ،انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه ،قم :قیام

 خمینی [امام] ،سیدروحاهلل ( )5315شرح چهل حدیث ،تهران :مؤسسۀ تنظتیم و نشتر آثتار
امام خمینی
 تتتتتتتتتتت )5111( ،تعلیقات علی شرح فصوص الحکم ،تهران :پاسدار اسالم
 تتتتتتتتتتت )5311( ،مصباح الهدایه ،ترجمۀ سیداحمد فهری ،پیام آزادی
 تتتتتتتتتتت )5311( ،شرح دعای سحر ،ترجمۀ سیداحمد فهری ،تربی.
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 تتتتتتتتتتت )5312( ،تدسیر سورۀ حمد ،تهران :مؤسسۀ تنظیم نشر و آثار امام خمینی
 تتتتتتتتتتت )5311( ،صحیدۀ امام ،تهران :مؤسسۀ تنظیم نشر و آثار امام خمینی

 رجبی ،محمود( )5311انسانشناسی ،قم :مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 سیدرای( )5311نهج البالغه ،ترجمۀ شهیدی ،تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقتالا
اسالمی
 صافی گلپایگانی ،لطفاهلل( )5311امام .و مهدویّ ،.قم :حضرت معصومه
 صدرالدین شیرازی ،محمدبنابراهیم (بیتا) مدتاتیح الغیتب (چتا

رحلتی اتمیمۀ شترح

اصو کافی) ،تهران :مکتبۀ محمودی
 تتتتتتتتتتت )5311( ،تدسیر القرآن الکریم ،به کوشش محمد خواجوی ،قم

 تتتتتتتتتتت )5313( ،شرح اصو الکتافی ،تهتران :پژوهشتگاه علتوم انستانی و مطالعتات
فرهنگی
 تتتتتتتتتتت )5313( ،مداتیح الغیب ،ترجمۀ محمد خواجوی ،تهران :بینا
 تتتتتتتتتتت )5151( ،الحکمۀ المتعالیۀ ،بیروت :دار احیاء التراث العربی
 تتتتتتتتتتت )5115( ،الش اهد الَّب بیۀ ،تصحیح ستیدجال التدین آشتتیانی ،مشتهد :المرکتش
الجامعی للنشر

 عمید ،حسن( )5311فرهن

فارسی عمید ،تهران :امیرکبیر

 الغراا ،محمود محمود( )5151شرح فصوص الحکم من کالم الشیخ االکبر ،دمشق ،بینا
 قمی ،شیخ عباس( )5311مداتیح الجنان ،تهران :صبا

 کلینی ،محمدبنیعقوا( )5311اصو کافی ،تهران :المکتبۀ االُالمیۀ
 گیالنی ،عبدالرزاق(بیتا) مصباح الشَّیعۀ ،بیجا :پیام حق

 مجلسی ،محمدباقر( )5113بحار االنوار ،بیروت :داراحیاءالتراث العربی

 مصباح یشدی ،محمدتقی( )5311خودشناسی بترای خودستازی ،قتم :مؤسستۀ آموزشتی و
پژوهشی امام خمینی
 مطهری ،مرتضی( )5312انسان کامل ،تهران :صدرا
 تتتتتتتتتتت )5311( ،مجموعه آثار ،تهران :صدرا
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 نسدی ،عشیشالدین( )5311االنسان الکامل ،تصحیح ماریژان موله ،تهران :کتابخانه طهوری
 نصیرالدین طوسی( )5113شرح االشارات ،بیجا :دفتر نشر الکتاا
 النیسابوری ،محمدبن الدتا  ،روضۀ الواعظین ،بیروت5111 ،ق

