ژپوهشاهی فلسفی
سال  /11شماره  /20بهار و تابستان 1396

عقل فعال و طباع تام در حکمت اشراق و اندیشۀ شیعی

*

**

طاهره کمالیزاده

دانشیار گروه فلسفه ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسئول)

فاطمه اصغری
دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه ،دانشگاه زنجان

چکیده
عقل فعال در فلسفه اسالمی ،عقل دهم از سلسله عقول دهگانه مشائی است که فعلیت عقل بالقوه
انسانی در سایه اتحاد یا اتصال به عقل فعال تحقق مییابد .این حقیقت عقالنی در حکمت اشراق نقش
وسیعتر و جذابتری را ایفا میکند .این پژوهش بر طبق سنت روششناسی مطالعات تطبیقی به تحلیل
و تطبیق آرائ اشراقی سهروردی و اندیشه شیعی میپردازد.
یافتهها -1 :عقل فعال در حکمت اشراق ،حقیقت ثابت ولی ذومراتب است که در نخستین تجلی
نور اقرب و عقل اول است(هم رتبه با جبرئیل به عنوان فرشته مقرب)؛ سپس در رب النوع انسان و در
نهایت به عنوان طباع تام و منِ آسمانی هریک از افراد انسانی به ظهور میرسد.
 -2عقل فعال در حکمت شیعی به عنوان «نور محمدی» که باطن نبوت و حقیقت «والیت» است
در حقیقت ائمه دوازدهگانه شیعی تجلی مییابد و امام به عنوان «طباع تام» و«ربالنوع» مؤمنان در
سرّ و جهر در تمام قرون و اعصار در کنار ایشان به عنوان مدبر و مرشد حضور دارد.

واژگان کلیدی :عقل فعال ،طباع تام ،حکمت اشراق ،تشیع ،نور محمدی ،امام ،مؤمنان.
* تاریخ وصول95/02/13 :

تأیید نهایی96/02/26 :
tkamali85@yahoo.com

** E-mail:

 /212ژپوهشاهی فلسفی ،سال  ،11بهار و تابستان  ،96شماره 20

مقدمه
عقل فعال در فلسفه اسالمی از جایگاه خاص و ویژهای برخوردار است .این عقل در معرفت-
شناسی ،جهانشناسی و الهیات نقش مهمی ایفاء میکند و واجد کارکردهای متعدد و مختلف
است ،که این امر حاکی از ارتباط حقیقی وثیق و عمیق بین اجزاء و مراتب نظام فلسفه اسالمی
است.
این نقش در حکمت اشراق ،بویژه در ارتباط با حیات انسانی وسیعتر و نزدیکتر بنظر می
رسد .شاید بتوان گفت حقیقت جوهری عقل فعال در حکمت اشراق ،حقیقت ثابت ولی ذو مراتب
است که در اولین و باالترین مرتبه در سلسله نزولی عقول و انوار قاهره طولی در نور اقرب و
عقل اول تجلی نموده(که هم رتبه با جبرئیل به عنوان فرشته مقرب) است؛ سپس در سلسله
عقول عرضی در ربالنوع انسان تجلی میکند و در مرتبه سوم و نهایی به عنوان طباع تام و
منِ آسمانی هر یک از افراد انسانی به ظهور میرسد.
در اندیشه شیعی نیز بیانگر رابطه امام با هر یک از مؤمنان است .پژوهش حاضر جهت
بررسی نقش و جایگاه عقل فعال در حکمت اشراق و انطباق آن با طباع تام در اندیشه هرمسی
به بررسی این دو حقیقت جوهری در حکمت اشراق و تفکر شیعی میپردازد.
پیشینه تاریخی بحث
خاستگاه فلسفه مشائی را یونان دانستهاند .در تاریخ فرهنگ یونان ،عقل کلی به عنوان
«لوگوس»و «نوس» نخستین بار توسط هراکلیتوس وآناکساگوراس مطرح شد و در تاریخ فلسفه
یونان گرایش عام در مورد طبیعت واین عقل کل در پیوند با انسان سمت و سو یافت(گاتری،
ج 5ص 45و ج ، 8ص ،25گمبرتس ،ج1ص.)96-95
در فلسفه ارسطو عقل در جایگاه و نقشهای متعدد ظاهر شده است – در متافیزیک،
جهانشناسی ،علمالنفس و معرفتشناسی -ارسطو در کتاب المبدا ،ضمن بیان ویژگی خاص
عقل الهی که فعلیت محض است و به عبارت وی دارندگی است ،به عقل بالقوه که در سایه
تعقل و اندیشیدن بالفعل میشود نیز اشاره دارد(متافیزیک1074 ،ب15 ،و 1074ب  .)19-36اما
اگرچه به دو عقل بالفعل (الهی)و بالقوه میپردازد ،اما سخنی از عقل فعال به میان نمیآورد .در
هرحال اصطالح عقل فعال را برای نخستین بار اسکندر به کار برده است(کاپلستون)446/1 ،
اسکندر اذعان میکند وجود یک عقل فاعل که عقل هیوالنیِ بالقوه را بسوی فعلیت سوق دهد
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ضروری است .این عقل بالفعل طبق نظر ارسطو موجود الهی است و به تنهایی یا به معاونت و
مدد حرکات افالک ،موجِد موجودات تحت فلک قمر است؛ عقل بالقوه را نیز او ایجاد و تدبیر
میکند(اسکندر  ،1956صص.)29-44
در جهانشناسی فلسفه اسالمی که مبتنی بر نظریه فیض و قائل به سلسله عقول دهگانه
است ،آخرین عقل از این سلسله «واهب الصور» و «عقل فعال» نامیده شده است .1در معرفت-
شناسی نیز عقل فعال به عنوان عامل رئیسی در معرفت انسانی مطرح میشود و کمال نفس
ناطقه و فعلیت وی و به عبارتی سعادت غایی با اتحاد/اتصال بین انسان و عقل فعال حاصل
میشود(فارابی 1938 ،ص.)15
بنابراین عقل فعال هم منبع و مصدر معانی است که از عالم باال به ما افاضه میشود و هم
علت فاعلی مستقیم جهانی است که ما در آن زندگی میکنیم .و این مالزم ارتباط و ثیق
جهانشناسی و معرفتشناسی در منظومه فکری حکمای مسلمان است .پژوهش حاضر نیز
جایگاه و نقش و کارکرد عقل فعال را در معنایی وسیعتر و نزدیکتر به حیات انسانی در حکمت
اشراقی و تفکر شیعی بررسی مینماید.
عقل فعال درحکمت اشراق
حکمت اشررراق مبتنی بر «قاعده مشرررقیه نور و ظلمت» اسررت .در این حکمت ،نور امری
ظاهر و عین ظهور ،بی نیاز از تعریف و امری بدیهی اسررت .لذا سررهروردی ،حکمت نور محور
ا شراقی خود را «علماالنوار»( سهروردی ،1388 ،ج  ،2حکمهاال شراق ،ص  )10و «فقهاالنوار»
نامیده اسررت(همان ،ج ،1مطارحات  ،ص )505و حکمت ایرانیان باسررتان را که قصررد احیاء آن
دارد «حکمت نوریه شریفه» مینامد(همان ،ج ،4کلمةالتصوف ،ص.)128
در حکمت نوری اشرررراقی«نور و ظلمت» به تناسرررب دارای کاربردها و معانی متعدد و
متنوعی است ،نور تعبیری از عالم مجردات و ظلمت حاکی از جهان مادی و محسوس است .با
توجه به این معنا قطب الدین شیرازی دو حوزه نور و ظلمت را با دو عالمی که در آئین زرتشت
از آن ها به «مینیو»( )Menokو «گیتی»( )Getikتعبیر میک ند منطبق میدا ند(ق طبا لدین
شیرازی ،1383 ،ص .)573
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بنابراین طبق نظر سرررهروردی دو حوزه نور و ظلمت ،یکی قلمرو انوار/عقول (انوار قاهره
طولی و انوار قاهره عرضرری/ارباب انواع و انوار مدبر (نفوس)) و دیگری حوزه اجرام و اجسررام
مادی و اعراض است.
در تفکر توحید -محور اسالمی که مبدأ آفرینش حقیقت واحد و بسیط است ،صدور کثرات
در جهان آفرینش از مبدائی واحد م سئلهای مهم و محوری جهان شنا سی مح سوب می شود.
کثرت موجودات ،در جهان شنا سی م شائی طبق نظریه فیض ،تبیین می شود اما سهرودی بر
ا ساس فرایند دو گانه م شاهده و ا شراق در نظام انوار قاعده ا شراقی ت ضائف انوار را (جایگزین
نظر یه فیض) در تبیین کثرت عالم به ویژه م بادی آن ارا ئه مید هد که تحولی عظیم را در
حکمت اسالمی به ارمغان آورده است.
طبق این قاعده سلسلهای از انوار قاهره طولی تا شمار زیادی که دقیقا برای ما معلوم نیست،
حاصل میشود(سهروردی ،1388 ،ج ،2حکمهاالشراق ،ص.)140
برحسب قاعده «الواحد الیصدر االّ الواحد» تنها صدور یک معلول از نوراالنوار ممکن است
و چون نوراالنوار نور محض و بسیط و واحد است ،بدون واسطه ظلمت از آن صادر نمیشود؛
پس معلول اول صادر از او ،نور مجردّ واحد و به اصطالح اشراقی ،نور اول و نور اقرب بوده که
در نزد بر خی از فهلوییون «بهمن» 2نامیده میشود(همان ،ج ،2حکمه االشراق ،ص.)128-125
انوار قاهر عرضی(رب النوعها)
در جهانشناسی اشراقی از ارتباط بین جهات مختلف انوار قاهر طولی ،دستهای دیگر از انوار
صادر میشوند که در ارتباط دقیقتر و نزدیکتری با انواع مادی قرار میگیرند که انوار قاهر عرضی
یا ربالنوع نامیده میشوند .اثبات انوار قاهر عرضی (عقول عرضی) اشراقی که از سوی ریشه
در عقاید حکمای ایران باستان دارد و از سویی دیگر منطبق با تعالیم اسالمی است در کنار
انوار/عقول طولی ،تبیین جایگاه عقل فعال اشراقی را دچار ابهامی رازآلود نموده است.
سهرودی این دسته از انوار را به دو روش استداللی و کشفی(شهودی) اثبات میکند .از

حیث نخست سه وجه ذکر میکند :از طریق قوه مدبره اجسام(سهروردی ،1388 ،ج ،1مطارحات،
صص.)459-457از طریق ثبوت دائمی انواع(همان ،ج ،2حکمة االشراق  ،ص )143و براساس
قاعده امکان اشرف(همان ،ص.)155-154
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سهروردی در کنار استدالل فلسفی برای اثبات وجود ارباب انواع ،مشاهدات حکمای ایران
و هند و یونان چون هرمس و افالطون و کیخسرو را به عنوان برهان قاطع ذکر میکند(همان،
ج ،2حکمهاالشراق ،ص.)162
سهروردی تأکید میکند که اکثر اشارات انبیاء و اساطین حکمت به این مسأله است.
افالطون و قبل از او سقراط و قبل از ایشان هرمس و آغاثاذیمون و انباذقلس به این مشاهده
نائل آمدهاند و خلسه ملک صدیق کیخسرو مبارک نیز بر آن واقع شده و آن را مشاهده کرده
است .قاطبه حکمای هند و فارس نیز این امر را مشاهده نمودهاند و همگی بر این مشاهدات
متفقاند و بر این اساس هر یک از موجودات این عالم را دارای ربالنوع و صاحب صنمی می
دانند در عالم باال (ملکوت) .ملک و صاحب صنم آب را در ملکوت «خرداد» و صاحب صنم
اشجار را «مرداد» و صاحب صنم آتش را «اردیبهشت» نامیدهاند(همان ،ج ،3بستان القلوب،
صص.)399-396
به این ترتیب در جهانشناسی اشراقی ،برخالف دیدگاه مشائین که بعد از عقل دهم به عالم
مادی منتهی میشود ،بعد از عقول طولی بیشمار عقول عرضی بیشمار قرار دارند که هر کدام
بنابر ویژگی خاص خود ،ایجاد و تدبیر یک دسته از انواع موجودات عالم مادی را برعهده دارند
و واجد جایگاه خاص و نقش کلیدی در جهانشناسی اشراقیاند.
بنابراین موجودی مینوی و مجرد از ماده و برخوردار از شناخت و خودآگاهی ،برای هر یک
از انواع وجود دارد که مدبِّر و محافظ نوع خود است و سهروردی متذکر میشود که همین موجود
مینوی است که حکیمان ایران باستان با نام ربالنوع از آن یاد کردهاند(همان ،ج 1مطارحات،
 190تا  )193این ربالنوع فرد آسمانی و مینوی و جوهر قائم به نفس است ،با اشیاء اختالط
ندارد بنابراین کلی ذهنی نیست ،لذا نسبتی یکسان با تک تک افراد نوع دارد و در هنگام برقراری
رابطه فردی با یک فرد خاص انسانی در قالب طباع تام وی تفرد مییابد و ظاهر میگردد.
نکتهای اساسی و قابل توجه ارتباط عقل فعال در هر دو حکمت مشاء و اشراق با حقیقت
«جبرئیل» و «روح القدس» در آموزۀ دینی است .جهت اثبات همسانی جبرئیل در آیین اسالم
و عقل فعال در آموزه فلسفی ،حکیم اشراقی آیهای از قرآن را شاهد میآورد:
...و هو الذی قال«انّما انا رسول ربک ألهب لکِ غالماً زکیّاً»(همان ،فی اعتقاد الحکماء،
ص.(265
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سهروردی در رساله فی اعتقاد الحکماء عقل فعال مشایی را با جبرئیل انطباق میدهد و
میگوید« :و من العاشر عالم العنصریات و نفوس االنسان ،و هوالّذی یسمّونه «واهب الصور» و
یسمّیه االنبیاء ب«روح القدس» و «جبرئیل»(همان ،ج ،2فی اعتقاد الحکماء ،ص .)265و در
حکمه االشراق یکی از انوار قاهره که ربّ و طلسم نوع ناطق است را جبرئیل معرفی میکند«:و
یحصل من بعض االنوار القاهره و هو صاحب طلسم النوع الناطق  -یعنی جبرئیل علیه السّالم
– و هو األب القریب من عظماء رؤساء الملکوت القاهره« ،روان بخش» روح القدس و واهب
العلم و التأیید ،معطی الحیاۀ و الفضیلة ،علی المزاج االتمّ االنسانی»(همان ،حکمه االشراق،
ص.)200
از اینکه شیخ اشراق در حکمت اشراق برخالف حکمت مشاء ،ربالنوع انسان را جبرئیل و
روحالقدس میخواند ،میتوان نتیجه گرفت که عقل فعال در حکمت اشراق نه ارباب انواع بلکه
فقط ربالنوع انسان و صاحب طلسم انسانی است ،نتیجهایکه خود سهروردی در هیاکل النور به
آن تصریح میکند«:و از جمله نورهای قاهر أعنی عقلها یکی آن است که نسبت وی با ما
همچون پدر است و او ربّ و طلسم نوع انسان است و بخشندۀ نفسهای ماست و مکمّل انسان
است .و شارع او را «روح القدس» گوید و اهل حکمت او را «عقل فعّال» گویند»(همان ،ج،3
هیاکل النور ،ص.)97-96
بر این اساس عقل فعال اشراقی در سلسله عقول /انوار قاهر طولی ،نور اقرب و نور اول
است و در مرتبة عقول عرضی ،ربالنوع انسان همانند نوعِ انسان که در میان انواع دارای امتیاز
و برتری خاصی است ،از دیگر ارباب انواع ممتاز گشته و جایگاه عقل فعال را به خود اختصاص
داده است.
طباع تام
«طباع» سرشتها ،نهادها و سجایا جمع طبع به معنای طبیعت است(معین ،1371 ،ج.)2
چنانچه در این فرهنگ آمده برای هریک از افراد انسانی پیش از تولد وی ذاتی نورانی آفریده
شده که از روز والدت همراه اوست و حمایت او را برعهده دارد و چون مرگ وی فرارسد
«همزاد» نورانی نیز بدو پیوندد؛ این همزاد را طباع تام گویند(همانجا)این واژه یادآور هرمس،
مؤسس مکتب هرمسی است.
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اما مسأله مورد بحث در اینجا هویت طباع تام و همسانی یا ارتباط آن با عقل فعال است.
لذا همچون عقل فعال از دو جنبه جهان شناختی و معرفتشناختی قابل بررسی است .از جنبه
نخست ،با توجه به اینکه هرمس در مشاهدهاش او را ذاتی روحانی یافته ،پس طباع تام امری
مجرد از ماده و در واقع رب النوعی از ارباب انواع است و از آنجا که با نوع انسانی در ارتباط
است و به او معارف و علوم را تعلیم میدهد ،باید با عقل فعال مشایی و جبرئیل که حامل وحی
است ،یا ربالنوع انسان که سالک در صحرا در مثال شیخ و پیر و پدر با آن مواجهه دارد منطبق

و یا همسان باشد .مطلب دیگر در همسانی هویت طباع تام با عقل فعال ،در رسالهی قصة
غربت غربی سهروردی قابل توجه است .آنجا که وی از عقل فعال با نام هادی ،پسر خیر یمانی
یاد میکند(سهروردی 1388 ،ج ،2قصه غربة غربیه ،ص .)227
در این داستان سهروردی ،سالک قهرمان داستان و سایر سالکین را ،فرزندان هادی معرفی
کرده و هادی را شیخ و پدر خطاب میکند(همان ،ص )281و این با نقش عقل فعال که از
سویی به علّت صدور نفوس بشری از او به منزلة پدر انسان تلقی میشود و از سویی فعلیت
بخش نفوس بالقوه و راهنمای آنها به سوی کمال است همسان است.
اما در نیایشی در التقدیسات و الواردات سهروردی ،تعریفی مبهم و متضاد از هویت طباع
تام ارائه میدهد .وی در این نیایش طباع تام را از یک طرف پدر روحانی مینامد و در عین حال
او را فرزند معنوی خود میخواند:
«ای بزرگ و فرشته فرخنده و روحانی عزیز تویی پدر روحانی و فرزند مینوی.
بدستوری خدای خویشتن را وقف تدبیر و اداره شخص من کردهای و در تبدل نقص
من به کمال به خدای عزوجل – که خدای خدایان است – روی تضرع آوردهای ،به
روشنترین و درخشانترین انوار الهوتی آراسته و در بلندترین در جات کمال جای
گزیده ای ،به حق آنکس که این شرف بزرگ را به تو بخشیده و این فیض عظیم را
به تو ارزانی داشته ،از تو خواستارم که در زیباترین مظاهر برمن تجلی کنی و فروغ
چهره تابناک خود را به من بنمائی و میانجی شوی و از خدای بخواهی که نور اسرار
بر من بتابد ،و پردههای تاریکی و ظلمت را از پیش دلم برداری .ترا سوگند میدهم
به حقی که او را بر تست و مکانتی که وی را نزد تست»(معین ،1367 ،ص.)429

در این نیایش سهروردی عالوه بر اینکه طباع تام را ،پدر و فرزند خویش میخواند ،که
مسلما اشاره به یک پیوند و نسبتی روحانی دارد ،او را مدبّر شخصی ،به کمال رساننده ،نوری از
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انوار الهی ،موجودی کامل ،واسطة افاضة نور الهی و از ظلمت درآورندۀ او با القاء معارف خوانده
شده است .همة این توصیفات با اوصاف عقل فعال اشراقی در جایگاه رب النوع انسان ،هماهنگی
دارد در هر حال این یکسانی و انطباق نشانگر نوعی پیوند و ارتباط نزدیک میان عقل فعال یا
رب النوع انسان با طباع تام هرمسی است .هانری کربن محقق و شارح آثار سهروردی این پیوند
را در ارتباط به دو پر جبرئیل در رسالة آواز پر جبرئیل تبیین و تحلیل میکند(کربن،1379 ،
ص 48-35و همو ،1390 ،ص.)491-473
شارحین سهروردی اغلب دو پر جبرئیل را دو جهت وجوب و امکان در صادر نخست و سایر
عقول تا عقل فعال ،تفسیر کردهاند اما کربن به جهات سه گانه تفسیر میکند .طبق تفسیر کربن
هم چنان که از سه جهت عقول ماقبل عقل فعال ،عقل و نفس و جرم یا برزخ فلک صادر می
شود از جهات سه گانة عقل فعال نیز ،عقل و نفس و برزخ یا همان ماده صادر میگردد .عقل و
نفسی که از عقل فعّال صادر میشود ساختار دو پارۀ انسان است .نفس ،قبل از هبوط به بدن
انسان همراه با عقل به عنوان امری واحد در حقیقت ذاتی عقل فعال موجود است اما هنگام
هبوط از پار ۀ دیگر خود جدا افتاده و به اسارت بدن گرفتار میشود .وی همین عقل را «طباع
تام» هرمسی که در نیایش سهروردی نیز مورد خطاب واقع میشود ،معرفی میکند .و این عقل
است که هادی نفس انسانی میشود و او را به پیوستن به خود راهنمایی میکند(کربن،1390 ،
ص.)491 -476
کربن پارۀ عقل آدمی را «من آسمانی» بشر و پارۀ هبوط یافته در کالبد را «من زمینی»
بشر میداند .و از آنجا که این دو پاره در اصل یک واحد بودهاند ،پس هر یک از پارهها میتواند
بر دیگری داللت کرده و گاه یکی در نقش پدر روحانی دیگری و گاه هم یکی در مثابة فرزند
مینوی برای دیگری نقش خود را ایفا کند .چنانکه در نیایشی دیگر خود هرمس نیز به مانند
طباع تام مورد خطاب قرار میگیرد(همان ،ص.)477-476
طبق تفسیرکربن از حقیقت دو پر جبرئیل که با عقاید فلسفی سهروردی نیز قرابت بیشتری
داشته و با نظریه طباع تام نیز سازگار است ،پر راست جبرئیل همان حقیقت طباع تام هرمسی
یا منِ آسمانی انسان است؛ همان حقیقت ملکوتی و روحانیّت هر فردی که نفس پس از هبوط
در عالم جسمانی از آن جدا گشته و به این عالم تعلق یافته است .در واقع «جبرئیل» که
خداوندگار همة انواع و از جمله نوع بشری است ،نمودی کلّی دارد و طباع تام به عنوان جزئی
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از حقیقت جبرئیلی ،با جزء جزء افراد بشری رابطه پیدا میکند .و به عنوان سرشت کامل انسان،
کمال غایی آنها واقع میشود .این هدف در لحظة جفت شدن منِ زمینی یا جانِ بشری با من
آسمانی یا سرشت کامل محقق میگردد .و به تعبیر کربن ،این عقل فعال فالسفه است که به
خداوندگار شخصی عارف مبدل گشته و همین خداوندگار در سنّت هرمسی طباع تام نامیده شده
است .و این معنویت اشراقی است که به جای رابطهایجمعی و ناشناخته میان مردمان و عقل
فعال واحد برای همگان ،با بیان عنصر طباع تام از وجود رابطة هر عارف با خداوندگار خویش،
خبر داده است .در سایة وحدت میان عارف و خداوندگار خویش ،کمال بودِ آنها و بودِ تام و تمام
آنها محقق میگردد(کربن ،1390 ،ص.)481-480
لذا میتوان گفت ،همانطور که سهروردی در حکمت اشراق با الهام از آیین زرتشتی ،ارباب
انواع را مطرح کرده و عقول دهگانة مشایی را به عقول کثیر و غیر قابل شمارش توسعه می
دهد ،با الهام از مکتب هرمسی و مطرح کردن طباع تام ،نیز کثرتی دیگر در عالم عقول به اثبات
میرساند و همانطور که کثرت ارباب انواع منطبق با کثرت خود انواع است کثرت در وجود طبایع
تامه نیز منطبق با کثرت افراد بشری است .براین اساس ،درسیر نزولی سلسله عقول و انوار ،از
وحدت به سوی کثرت تنزل میکنند؛ کثرتی که خود در وحدت عقلی و نوری قابل جمع بوده و
ناظر به یک حقیقت است.
اعتقاد به اینکه روح انسانی قبل از حلول در بدن در عالم عِلوی بوده و به این عالم تعلق
داشته اما پس از هبوط به عالم سافل دو پاره شده که یک قسم وارد بدن گردیده و قسم دیگر
به صورت فرشته آن روح ،در عالم باال باقی مانده ،اما دائماً به نیمه جدا افتاده خود در عالم سافل
نظر داشته تا او را به سوی منزلگه اصلی خود هدایت کند؛ در آیین زرتشتی نیز مطرح است،
آنها این فرشته را «دئنا» 3میخوانند .این عقیده در آیین مقدس اسالم نیز به نحوی دیگر مطرح
است.
نور محمدی(ص) و طباع تام
پیامبر اکرم(ص) از یک سومی فرماید« :اول ما خلق اهلل العقل»(مجلسی ،ج ،1ص )97و از
سوی دیگر میفرماید« :اول ما خلق اهلل نوری»(همان) تأویل این دو سخن گهربار حاکی از
اتحاد مصداقی نور و عقل است .و از آنجا که این نور یک حقیقت عقلی است و نخستین فرزند
آفرینش است ،مسلّما امری غیر از جنبه بشریت حضرت ختمی مرتبت میباشد .عالوه بر این،
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خلقت حقیقت عقلی و نوری ،خلقت یک حقیقت مجرد از ماده بوده و متعلق به برهه خاصی از
زمان نیست .بنابراین برای وجود نبی مکرّم اسالم دو خلقت باید در نظر گرفت ،یکی خلقت نور
ایشان که همان خلقت عقل است و اولین مخلوق است و دیگری حدوث نفس پاک ایشان که
در برههایاز زمان این نفس از همان حقیقت نوری جدا گشته است.
نور محمدی(ص) ،طباع تام و دئنا ،همه ناظر به یک حقیقت هستند .4و آن حقیقت از باب
تجرد ،روحانیّت این اشخاص محسوب میشود .اما این ابهام باز پیش میآید که نور نبوی اولین
خلقت است در حالی که طباع تامِّ همسان با دئنا ،حقیقت عقلی منطوی در عقل فعال به عنوان
آخرین عقول است .حال اولین خلقت روحانی و عقلی با حقیقت منطوی در آخرین موجود عقالنی
چگونه قابل انطباق است؟
پاسخ این سؤال در رجوع به جهانشناسی عقل فعال در آثار متنوع سهروردی قابل بررسی
است .طبق نتیجه حاصل از این مباحث ،همة عقول در هر مرتبهای که باشند از یک حقیقت
واحد که همان حقیقت عقلی است موجود گشتهاند در واقع این حقیقت عقلی است که با نزول
در مراتب مختلف ،کثرت را در عالم عقول ایجاد میکند .در آخرین مرتبة نزولی این حقیقت،
عقل فعال حضور دارد که همسان با جبرئیل در شریعت اسالم است و عقل فعال و جبرئیل در
نقش هادی شخص عارف ،با طباع تام انطباق دارند.
با این اوصاف ،نور محمدی(ص) نیز از این جهت که حقیقتی عقلی است در همة مراتب
این حقیقت ،حتی مرتبة عقل اول و مرتبة جبرئیل ،مقربترین مالئکه و حتی با طباع تام ،تجلی
مییابد .در واقع نور محمدی(ص) ،همان عقل کلّ در مرتبة عقل اول و نور اقرب است که
ساری و جاری در میان همة مراتب عقول و انوار است .سهروردی از این عقل کلّ یا نور اعظم
تعبیر به «وجة اهلل العلیا» میکند:
«الخلسات المعتبرۀ فی عالم «هورقلیا» للسیّد االعظم «هورخش» فی المتجسّدین المبجَّل
الذی هو وجهة اهلل العلیا علی لسان االشراق ،فإنّهُ القایم علی الفکرۀ بالتنویر و هو شاهدها»5
(سهروردی ،1388 ،ج ،1المشارع و المطارحات ،ص.)494
هورخش عالم انوار ،نور اقرب و عقل کل و تجلی نور نوراالنوار است که شعاع نور آن همه
انوار و جواهر عقالنی را دربر گرفته و به نازلترین مرتبة آن ،که بُعد نورانی انسان و سرشت
کامل اوست ،منتهی میشود .در بیان منطقی رابطه این نور که از آن به نور محمدی(ص) یاد
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شد ،با تک تک مراتب نوری و عقلی و با طباع تام ،رابطه عموم و خصوص مطلق و یا رابطة
جزء و کلّ است .نور محمدی حقیقتی روحانی ،شامل همه حقایق روحانی است و طباع تام یا
عقل هدایتگر انسان ،جزء این حقایق است.
عقل هدایتگر انسانی از عقل کلّ یا نور محمدی(ص) نشأت میگیرد تا مأمور هدایت انسان
به سوی کمال و رسیدن به خدا باشد همان مأموریتی که سهروردی نیز در نیایش خود با طباع
تام به آن اشاره میکند .از این رو ،عنصر طباع تام هرمسی و دئنا زرتشتی نیز با همین صفت
هادی بودن با عقل ناشی از نور محمدی انطباق پیدا میکنند.
نور محمدی (ص) که عین القضات در تمهیدات از این نور با نام «احمد» که یکی از القاب
نبیّ مکرّم اسالم است یاد کرده اشاره به باطن حقیقت محمدی دارد(عینالقضات ،1386
ص .)254نور محمدی یا باطن و حقیقت محمدی ،همان باطن نبوت یعنی «والیت » است و
بر اساس اندیشة شیعی ،زمین هیچگاه از شخصی که مقام والیت را به عهده دارد خالی نخواهد
بود .و سهروردی نیز در مقدمة حکمةاالشراق به آن تصریح نموده است .از این رو حقیقت
«امامت» و «والیت» در هر عصری و برای همة انسانهای روزگار ،با «سروشِ» هدایتِ حکمت
ایرانی یا همان «طباع تام» هرمسی و «دئنا» زرتشتی ،همسانی پیدا میکند.
سهروردی با رمزی دیگر به حقایق فوق اشاره میکند ،آنگاه که سالک را به طرق دریافت
انوار و رصدهای اشراقی رهنمون میشود ،به رمز «آل طاسین» اشاره کرده است .صعود به آل
طاسین تنها با این رصدها ممکن گشته و با این صعود است که در نهایت ،شهود حق تعالی
برای سالک ممکن میگردد(سهروردی 1388 ،ج ،1التلویحات ،ص.)105
آل طاسین یعنی خاندان طاسین ،و خودِ طاسین متشکل از دو حرف مقطعه طا و سین است.
این حروف در اول سه سورۀ شعرا ،نمل و قصص تکرار شده و مسلّما رمزی از حقایقی باطنی
هستند که نیازمند رمز گشائیاند .در تحلیلی که کربن ارائه میکند ،آل طاسین را همان آل
یاسین و ناظر به اهل بیت پیامبر اکرم (ص) و همة جواهر عقلی و نفوس فلکی است(کربن،
 ،1390پاورقی ص )105تحلیل کربن از این حروف رمزی در کالم سهروردی از این روست که
اولیاء الهی و جواهر عقلی و نفوس فلکی همه در تجرد تام بودن مشترک هستند و در واقع آل
طاسین یا آل یاسین به تمام مجردات تام اشاره دارد .این تحلیل در مراجعه به سوره یاسین و
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حروف رمزی آغاز آن روشن میشود .بعد از این حروف و قسم به قرآن حکیم ،بالفاصله رسول
اکرم(ص) مورد خطاب واقع میشود:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم ،یاسین ،و القرآن الحکیم ،إنّک َلمِن المرسلین(»6یاسین.)3-1 ،
در اغلب تفاسیر موجود از قرآن ،یاسین یکی از نامهای پیامبر اکرم (ص) است و در تفسیر
اخیر این حروف ،رمزی از کمال انسانی است و با همین معنا به عنوان نام پیامبر (ص) دانسته
شده است .در روایتی از امام محمد باقر (ع) آمده است:
«إنّ لرسول اهلل (ص) اثنی عشراسماً خمسة منها فی القرآن :محمد ،احمد ،عبداهلل ،یاسین
و نون»(طبرسی ،ص.)288 ،
و در روایتی از امام علی (ع) آمده است:
«إنّ رسول اهلل (ص) اسمه یاسین و نحن الذین قال اهللُ سالمٌ علی آل یاسین»(مجلسی،
ج ،22ص.)268
در بسیاری از روایات نیز ،تمام اولیاء الهی و کسانی که به اطاعت و بندگی خداوند سر
تسلیم فرو آوردهاند از آنها به آل یاسین یاد شده است .بنابراین منظور از یاسین خود پیامبر
اکرم(ص) بوده و آل یاسین اهل بیت ایشان و تمام اولیاء الهی هستند آنهایی که به کمال انسانی
نایل آمدهاند.
به راحتی میتوان حقیقت کمال انسانی و سرشت کامل انسانی را باهم یکی دانست و همین
حقیقت در مکتب هرمسی ناظر به فرشته آسمانی انسان یعنی طباع تام است .این کمال با رها
شدن نفس از بند جهان مادی و کالبد جسمانی و با رسیدن به تجرد تام بدست میآید و هر
حقیقتی چه حقیقت عقلی و چه حقیقت نفسانی اگر به این تجرد دست یابند به یاسین و آل او
در شریعت نبوی و به طباع تام در مکتب هرمسی صعود کردهاند همان صعودی که سهروردی
در دریافت رصدهای عرشی و شهود حق تعالی آن را ضروری میداند.
و دقیقا بر همین اساس ،طباع تام در نیایش سهروردی هم پدر و هم فرزند خوانده میشود.
چرا که نفس انسانی در لحظة جدایی از پارۀ عقلی خود به رسم هدایت یابی از عقل ،فرزند او
بوده و همین فرزند با صعود به مرتبة پدر ،جایگزین او میشود .شاهد این مطلب ،دعایی است
در کتاب غایة الحکیم منسوب به مجریطی ،در ستایش هرمس که در آن تمام صفاتی را که در
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موارد پیشین هرمس برای طباع تام قائل شده بود ،صابئین برای خود هرمس قائل شده و پس
از آنکه او را ستوده و به نامهای گوناگونش خواندهاند ،و از او مدد میطلبند که آنان را از جهل
و فراموشی و ضعف رهایی بخشد و به آنان حکمت و علم عطا فرماید(مجریطی  ،1933ص .)188

از یکسانی صفات در نیایش طباع تام و هرمس چنین بر میآید که این دو ،یک حقیقت
بیش نیستند ،چنان که هرمس خود طباع تام را خطاب کرد و گفت« :ای پدر روحانی و فرزند
معنوی من» همان نیایشی که سهروردی نیز با آن ،به درگاه طباع تام خود روی میآورد .و به
تعبیر کربن ،این پیوند ناگسستنی میان هرمس و سرشت کامل اش است که منجر به ایفای
نقشی متواتر و حتی همزمان می شود .هرمس راز دانایی را از سرشت کامل خود فرا میگیرد و
یاد میگیرد که چگونه او را ستایش کند(کربن ،1379 ،ص .)39در اینجاست که هرمس برای
سرشت کامل خود ،نقش فرزند را دارد .در پی آن ،این ستایش آیین نمازی صابئین میشود که
آنها از هرمس ،پیامبر خود فرا میگیرند و با آن به ستایش خودِ هرمس روی میآورند و همین
جاست که هرمس فرزند ،خود جایگزین پدر میشود.
پیوستگی میان سرشت کامل انسانی یا منِ آسمانی با منِ زمینی انسان ،پیوستگی فرشته و
جان است .این پیوند در مراتب باالتر میان فرشتة شخصی با فرشتة نوع انسان یا عقل فعال
برقرار شده و تا پیوند میان مقربترین فرشته که همسان با نور اقرب اشراقی و عقل اول مشایی
یا همان عقل کلّ ،پیش میرود .در سایة این پیوند پیش رونده است که انسان کامل و عارف
الی اهلل به سوی واالترین معبود و معشوق پیش رفته و در نهایت کمال به او میپیوندد .تعبیر
سهروردی از این پیوند پیش رونده ،همان دریافت رصدهای عرشی است که منجر به صعود به
آل طاسین شده و در نهایت شهود حق تعالی محقق میشود .چنین حقیقتی در واالترین درجه،
برای پیامبر اکرم(ص) در شب معراج تحقق مییابد .چنانکه او در این معراج از مرتبه عقول
مجرد و مالئکه مقرب (جبرئیل) نیز فراتر رفته و به مرتبه نور محمدی که مرتبة نفی هر گونه
وساطت میان خالق و مخلوق است نائل میگردد .و این مرتبه همان مرتبة عقل اول یا عقل
کلّ است.
طباع تام و امام شیعیان
در امامشناسی شیعی بحثی تحت عنوان«معرفه االمام بالنورانیه» 7مطرح است و عرفا و
حکمای شیعی در باب آن تأمل نمودهاند 8.طبق این رویکرد با توجه به آنچه در کالم ائمه و
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اهل معنا یافت میشود ،واژه «شیعه» را باید –عالوه بر معنای متعارف -9در بن ریشه«ش ع
ع» که نسبتی با شمس دارد بررسی نمود؛ به این ترتیب ،فهم و تأویل «شیعه» و «شیعیان»
ذیل علم االنوار مورد بررسی قرار میگیرد .و در همین راستا تمثیل «شمس و ضیاء» یا «شمس
و شعاع» در باب نسبت امام و مؤمن به کار رفته است .برخی از احادیث بیانگر منشأ نوری واحد
امام و شیعیان او هستند که در فراز و فرود یک نور ،مؤمنان از فرود نور پدید میآیند .چنانکه
طبق برخی دیگر از احادیث مؤمن از مازاد گِل امام خلق شده است(کوهکن ،1394صص.)39-35

بر این اساس قاضی سعید قمی متکلم برجسته شیعی در بیان جایگاه عِلوی و واقعی امام
اول شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السالم در شرح حدیث نبوی «اول ما خلق اهلل العقل» و
«اول ماخلق اهلل نور محمدی» ،میگوید که رسول مکرم اسالم – صلوات اهلل علیه و علی اهل
بیته -در مرتبه عقل نوری جامع کل عقول عِلوی و اسماء الهی است و در همین مقام است که
میفرماید «انا و علی من نور واحد»(مجلسی ،ج ،25ص 33 -1و ج 33ص 480و ج ،5ص ،34ج،38

ص 10)150و بنفس شریف قدسی کل نفوس نوری و ارواح عالیه است و در مرتبه دیگر که ناظر
به دوئیت حضرت رسول (ص) و حضرت علی(ع) است ،میفرماید «أنا و علی ابوا هذه االمه»
(مجلسی ،ج ،39ص().313القمی ،1386 ،ص )36طبق این تفسیر این دو بزرگوار به دو اعتبار
مختلف هم در جایگاه عقل اول و نور اول در سلسله انوار و عقول طولی واقعاند و هم در مرتبه
ارباب انواع و طباع تام.
در شرح حدیث معروف امیرالمؤمنین علیه السالم که میفرماید«:أنا علم اهلل  »....قاضی
چهار وجه را ذکر میکند که به طریقه اکثر اهل نظر و محققین ،عقل اول مرتبه علم تفصیلی
خدا است که در این مرتبه نور علی علیه السالم متحد با نور حضرت رسول –صلوات اهلل علیه
و علی آله – است؛ همان عقل کل و عقل اول است(القمی ،1386 ،ص )704وی در شرح کالم
حضرت امیر که در خطبةالبیان میفرماید «انا الهادی و أنا المهتدی ...و کلمة التقوی »...نکات
ناب و ژرف اشراقی بیان میکند« :هو النور االلهی الذی کان فی کل عصر مع متقی ذلک العصر
سرا ،یسدده الی شریعة نوره و یهدیه المراشد اموره ( )...هو عین التقوی فهو کل التقوی و أصل
التقوی(همان ،ص »)722به اعتبار نظر به همه موجودات و کل حقایق نور اول است و به اعتبار
نظر به مؤمنین رب النوع و طباع تام آنهاست .چنانکه قاضی در شرح «کلمةتقوی» میگوید«:انه
هو الکلمة النوریه و السلطان المالک لرقائب أفراد المتقین ،و رب هذا الصنف(همان ،ص»724
همانطور که همه موجودات دارای اصل مجرد آسمانیاند که رب النوع آنها محسوب میشود،
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حقایق معنوی و اعتقادی نیز واجد اصل و رب النوعاند و یکی از این حقایق معنوی تقوی است
که طبق تفسیر اشراقی قاضی سعید« ،کلمهالتقوی» و به عبارتی ریشه و سرچشمه ما بعدالطبیعی
«تقوی» امام است و مؤمنان (متقیان) فیضان آن چشمه جوشان در طول تاریخاند و حقیقت
ازلی امام در سرّ و نهان با همه مومنان در تمام اعصار و دوران حضور دارد و اصل و حقیقت
ایشان و رب النوع و راهنمای آنان بسوی حقیقت مطلق است.
از همین رواست که عقل فعال فالسفه به خداوندگار شخص عارف بدل میشود و همین
خداوندگار است که سنت هرمسی «طباع تام» مینامد .و این همان چیزی است که رویه
سهروردی نیز به نوبه خود آن را محقق کرده است و تمام معنویت اشراقی از آن متأثر است.
بجای رابطه جمعی و ناشناخته میان همه مردمان و عقل فعال واحد برای همگان ،طباع تام
حاکی از تفرد رابطه هر عارف با خداوندگار خویش است .از این زاویه ،آثاری از سهروردی که
دارای صبغه هرمسی است و آثار هرمسی سنت اسالمی مؤید یکدیگرند(کربن ،1390 ،ص.)480
طبق گزارش کربن این خداوندگار نوع بشر ،روح القدس همچنین با فارقلیط یکی دانسته
شده است و این بسیار پر معناست .به نظر وی در نزد سید حیدر آملی امام غایب یعنی «امام
منتظر» نیز با فارقلیط 11یکی دانسته شده است .به نظر کربن این همگرایی میان حکمت اشراق
و حکمت شیعی از ممیزات معنویت اسالم در سرزمین ایران است(همان) .لذا سهروردی تا جایی
پیش میرود که خداوندگار نوع بشر ،روح القدس یا فارقلیط و طباع تام را جایگزین یکدیگر می
کند.
خاتمه و ماحصل کالم
خمیره ازلی حکمت که سهروردی آن را از ناحیه ابوالحکماء هرمس میداند ،حقیقت واحدی
است که در زمانهای مختلف و در نزد انبیاء و اولیاء تا حکما به طرق متعدد و متنوع مراتب
مختلف تشکیکی تجلی یافته و به زبانها و بیانهای مختلف ارائه شده است.
گوهر نورانی عقل فعال نیز در زمره این حقایق مجرد ازلی است .لذا در زبان دین در زمره
فرشته گان مقرب و در حکمت اسالمی از نور اقرب(عقل اول) اشراقی تا عقل دهم مشائی و
رب النوع انسانی در تردد است و همو در حکمت شیعی به عنوان «نور محمدی» که باطن نبوت
و حقیقت «والیت» است در حقیقت ائمّه دوازده گانه شیعی تحقق یافته و از امام اول شیعیان
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تا امام دوازدهم تجلی مییابد و امام به عنوان ربالنوع مؤمنان در سرّ و جهر در تمام قرون و
اعصار در کنار ایشان به عنوان مدبر و مرشد حضور دارد.
پینوشتها
 .1جهت مطالعه بیشتر به مقاالت نگارنده با عنوان «خدا و جهان در نظام فلسفه ارسطو و فارابی»
و «عقل ارسطو به روایت اسکندر و فارابی» و «معانی و کاربردهای عقل در رساله فی العقل فارابی»،
مراجعه فرمایید.
 .2هرچند در متون گاهانی سرئوشه در  33/5به عنوان «بزرگتر از همه مخلوقات» نام برده شده
است .همچنین سرئوشه در مالزمت وهومنه ذکرشده است  .44/16در سروش یسن نیز به عنوان
نخستین آفریدگان اورمزد ستایش شده است(راشد محصل ،1382 ،ص.)45
« .3دئنا» لب و حقیقت انسان است« .دئنا» که به آرمئیتی متعلق است جنبه قابلی لب و حقیقت
انسان خواهد بود .جنبه فاعلی لب و حقیقت انسان بنام «خرتو »ی (خرد)هر فرد آدمی شعاعی از
«خرتوی نخستین» است(عالیخانی ،1379 ،ص.)112
 .4چنانکه در تعالیم باطنی زردشتی نیز حقیقت اهورامزدا در سیر نزولی در مراتب مختلف سپنته

میینو ،وهومنه(جبرئیل) و خرتو(عقل کل) آرمئیتی و در نهایت در دئنا تجلی مییابد(عالیخانی ،بررسی
لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی).
 .5ترجمه« :خلسه های معتبرعالم هورقلیا متعلق به سید جلیل القدر هورخش است بزرگترین
بزرگانی که مجسم شده ودرلسان اهل ا شراق وجه اهلل العلیااست و اوست که فکر ترا نورمی بخشد
تاخود درآن تجلی کند و خود شاهد تجلی خویش باشد».
 .6ترجمه« :ای واالترین و کاملترین انسان ،قسم به قرآن حکیم که قطعا تو از فرستادگان هستی».
 .7حدیث معروف به النورانیه از ناحیه مولی اللموحدین امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب – علیه
السالم – روایت شده است که مشتمل بر اسرار والیت است« :معرفتی بالنورانیة معرفة اهلل عزوجل و
معرفة اهلل عزوجل معرفتی بالنورانیة و هو الدین الخالص الذی قال اهلل تعالی« :و ما امرو اال لیعبدو اهلل
مخلصین له الدین حنفاء و یقیمواالصلوۀ و یؤتوالزکوۀ و ذالک دین القیمه» ....هذه معرفتی بالنورانیة
فتمسکا بها و اشدّ فانه ال یبلغ احد من شیعتنا حداالستبصار حتی یعرفنی بالنورانیة فاذا عرفنی بها کان
مستبصرا بالغا کامال قد خاض بحرا من العلم و ارتقی درجة من الفضل و الطلع علی سرّ من سرائر اهلل
و مکنون خزائنه عزوجل شأنه(»...مجلسی ،ج.)7
 .8حاج مالهادی سبزواری حکیم برجسته دوره قاجار ،رساله مستقلی را به شرح حدیث علوی
«معرفتی بالنورانیة  »...اختصاص میدهد و پس از نقل حدیث از بحاراالنوار شرحی کامال اشراقی از
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این حدیث ارائه میدهد به نحوی که این رساله از آثار اشراقی حکیم سبزواری محسوب میشود
(سبزواری1348 ،صص370تا .)487
 .9برای اصطالح «شیعه» وجوه اشتقاق متعددی ذکر شده است :عموما آن را از مشایعت به معنای
متابعت و مطاوعت دانستهاند.
 .10ابن ابی جمهور احسائی متکلم بر جسته شیعی(اوایل قرن دهم) در اثر ارزنده مجلی رابطه نبی
و ولی را در عالم کبیر بسیار ژرف و دقیق اینچنین بیان نموده است« :خالفته علیه السالم علی العوالم
الجل کونه هو العقل االول و النفس الکلیه هو العقل االول الظاهر فیه خواص اسمه الحاص به و هو
الرحمن  ...ففی اآلفاق خلیفتان :العقل االول و النفس الکلیه و هما مظهر الرحمن و الرحیم  ...و فی
االنفس ایضا له خلیفتان :النبی و الولی و هما ایضا مظهر الرحمن و الرحیم و لهذا قال علیه السالم:
ظهرت الموجودات عن بسم اهلل الرحمن الرحیم» :فالنبی مظهر الرحمن و الولی مظهر الرحیم و الجامع
للمرتبتین مظهر اسم اهلل فنبینا مظهر اسم اهلل باعتبار جمعیته و مظهر اسم الرحیمن با عتبار تصرفه فی
الوجود و خالفته فیه و مظهر اسم الرحیم باعتبار والیته المطلقه فهو العقل االول و النفس الکلیه و
کذلک علی علیه السالم و سائر اوالده علیهم السالم الی خاتم الختم النهم اصحاب الجمعیه باعتبار
أخذها من القطب المحمدی(ابن ابی جمهور احسائی ،2013 ،صص .) 1055-1051حکیم سبزواری نیز
در اسرارالحکم ،پس از نقل احادیث نوری مختلف ،در نهایت میگوید«:چون اینها را بدانستی و گذشت
که روحانیت حضرت ختمی مرتبت (ص) عقل کلی است ،و روحانیت حضرت امیر المؤمنین (ع) نفس
کلی است بدانی که نفس کلیه در اصل عقل کلی بود ،چون تنزل نمود ولی بی تجافی از مقام حود
عقل کلیه شد ،چه تنزل افاضت است و افاضت آنست که فیض نازل شود از فیاض ،و در نزول فیض
از فیاض چیزی از او نکاهد(سبزواری ،1351 ،ص.»)445
 .11ابن ابی جمهور احسائی متکلم برجسته شیعی در قرن دهم نیز انجا که کمال شرع نبی را به
ظهور خاتم اولیائ میداند به این مطلب (یعنی انطباق فارقلیط با امام منتظر) تصریح میکند«:و من
حیث إن حصول معناه علی ما ینبغی و أن شرعه علی ما هو علیه موقوف علی ظهور خاتم األولیاء –
أعنی المهدی(ع) -قال« :لو لم یبق من الدنیا إال یوم واحد لطوّل اهلل ذلک الیوم لیخرج رجل من وُلدی
اسمه اسمی و کنیته کنیتی ،یمأل االرض قسطا و عدال کما ملئت ظلما و جورا» .و قال عیسی(ع) «:نحن
نأتیکم بالتنزیل ،و أما التأویل فسیأتی به الفارقلیط فی آخرالزمان» ،أشارۀ إلی محمد بن الحسن صاحب
الزمان المعروف بالمهدی؛ ألن الفارقلیط فی لسانهم محمد المنتظر»(ابن ابی جمهور ،2013 ،ص)1058
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