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را ينینـويهـاچـهیو کامل است کـه دررینظيب،یياستثناي، کالمانسان کاملم کال
تا از سـر ر کمال الزم است یرو بر تشنگان مسنیاازدهد؛يقرار مهار انسانیسايروشیپ

ابعـاد و ين کلمات شوند و با واکاویانوس ایغرق اقيقلبيو لطافتيعقليدقت و با تأمل
ن یـمت شمرد که اید غنیرند. انسان بایبرگياو توان خود، توشهتیآن، در حد ظرفيایزوا

ت بنگـرد و یاز خطا به واقعيمعصوم و خاليان کلمات انسانیافته است تا از میامکان را 
يد؛ امـا بررسـیـقـت راه پویکامل بـه سـمت حقيانسانيایق فهم و عمل به وصایرطاز

بـه همـان انـدازه کـه الزم اسـت، ين متکلمیو وصول به مقصود چنين کالمیچنيمعنا
يعـاديهـاما انسـاندر ظرف محدودانسان کامل ز هست. عمق وسعت کالمیدشوار ن

يهادعاست.یآسان نر ابعاد،یاز آن بدون غفلت از سايافت ابعادیدريگنجد و سعينم
ين کالمـیاز چنـيه مصـداقیفه سجادیدر صحنیالعابدنیامام زيبخش و نورانروح

دارد، اما عمق و وسعت آن يوا مفهم آن، اهل پژوهش را به فکرچند ضرورتهرکه است 
کند.يناتمام از آن معترف ميشان را به اقرار به درکیا

ز به زبان دعا بـه آن یندارد و امام سجادژهیويفه نمودین صحیايآنچه در دعاها
است که طالب کمال است و در ضمن يمدارانساِن حقيهادهند، نوع خواستهيتوجه م

ن یـان ایـکنـد. بيکامـل مطلـق طلـب ميتالش و مجاهدت، وصول به کمال را از خـدا
ر بـر آن اسـت، یمسـيطيکه عاِلم به راه کمال و چگونگيانسان کاملها از زبان خواسته

در قالب شـناخت آن و انسان کامل نیشتر با کالم ایچه بطلبد هريمغتنم است و ميامر
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مرتبط شد، به آن چنگ زد و با ارتباط و اعتصام به آن به سمت کمـال مطلـق ت از آن یتبع
حرکت کرد.ياله

امـام يکوتـاه و فشـرده در کـالم نـورانيشده است با مـروريسعپیش رودر کتاب 
داشته يکند، اشاراتيارتباط کمک منیارکه به ما دين نکاتیتراز مهميبه برخسجاد
يو چگونگيستیاول، به محور چفصلدر ؛اندان شدهین اشارات در سه بخش بیا.میباش

قـت یحقيبا بررسشدهو تالش شودميها پرداخته ر انسانیو ساانسان کامل انیارتباط م
ن گـردد. عمـده یین ارتباط مشخص شود و ضرورت آن تبیايستی، چانسان کاملانسان و 
ر حـق اسـت. یمسيطيبراانسان کامل ازيریت و الگوگین در لزوم تبعیین تبیتوجه در ا

محور امـامير کـه سـبک زنـدگین مسیسلوک بر ايالزم برايشناختيدوم، مبانفصلدر 
که توجه بـه ين مواردیترسوم به مهمفصلو در شودمياست، از کالم معصوم استخراج 

وه یعتًا بـا شـیها طبانسانياست. زندگاشاره شده،ضرورت داردين سبک زندگیآنها در ا
ن امـور یـبرخـورد بـا ايرد و چگونگیگيشکل مگرانیشان با خود، خدا و دیایيارویرو

ن یـاز اياشده است به پـارهين بخش سعیسازد؛ در ايانسان را ميزندگاست که سبک 
موارد اشاره شود.


