
 

 اهرحمهینیخمو امام یعربانسان کامل از منظر ابن

 

 چکیده
ارفان آید و عحساب میترین بحث در عرفان نظری بهپس از توحید، انسان کامل مهم

در  روآن از جهات متعدد، حقایق سودمندی را مطرح و تبیین کرده است. ازاین ۀدربار
اه رحمهینیخماین مقاله ساحت نظری انسان کامل را باتأکید بر دیدگاه شیخ اکبر و امام

 ایم.بررسی و تحلیل کرده
عربی بر دو اساس استوار است: یکی حق سبحان است و دیگری انسان بینی ابنجهان

و نخستین کسی است که در عرفان بوده « انسان کامل»واضع اصطاح . وی کامل
 کمالحفصوصو  هالفتوحات المکیمانند  ،خود هایبااسامی این اصطاح را در کت

 است. برده کاربه
، در بسیاری از تألیفاتش درباب انسان کامل سخنانی عمیقی بیان اهرحمهخمینیامام

را در آثار مختلف خویش پرفروغ جلوه داده است. گرچه  کرده است. وی انسان کامل
لیل آوری و تحصورت پراکنده در آثار ایشان آمده است، با جمعانسان کامل به ۀنظری

 توان دست یافت.آرای ایشان، به نتایج خوبی می
 ۀتام اسما و صفات اوست. او واسط ۀانسان کامل از نظر عرفا، صورت کامل خدا و آین

سبب رسد و بهعلت وجود او، فیض خدا به جهان و جهانیان میحق و خلق است و به
 ماند.وجود او، وجود آنان باقی می

 اهرحمهینیخمامام ،یعربوجود منبسط، ابن ،یّانسان کامل، ول: واژگان کلیدی

 نسان کاملاتعريف . تبیین موضوع: ۱

 عربی. انسان کامل از نظر ابن۱.۱
را بااه در نظر  عربی، اان نکتهمفهوم انساااان کامل ا  داه اب ابن ۀبحا،، درباردر آغاا  

کنه. در نظر  رفتن اان تمااز ا  اهمیت عربی انسااان را در دو حااحا لحا  میداشااته که ابن
 آحانی دچار حردر می خواهیم شه.ای برخوردار احت؛  ارا ا ر آن را ناداهب بگیرام، بهواژب
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شااود. در  بان منح  در اان حااحا، انساان احااای هساتی شاامردب می. حاحا کوونی  1
ود در تران موجتوانیم بگوایم که موضاو  آن نو  انسان احت. انسان در اان مطح،، کاملمی

میان موجودات جهان احات؛  ارا به وورت خهاحت. در اان ححا، انسان در اات خود کامل 
اان مفهوم، عصارب و روح کل جهان هستی  انسان کامل احت. انسان کامل به« انسان»احت. 

 ر احت. عناوری که در جهان جلوب ۀهم ۀاحات. موجودی احات برخواحته ا  او و دربر یرنه
 خاوه کوون جام، احت.طورانسان به

عکس ححا اول، در اان ححا انسان به معنای فردی انسانی احت و به . حاحا فردی 2
ها درجاتی وجود دارد و ستنه. ا  اان منظر، میان انسانطور اکسان کامل نیها بهانساان ۀهم

بودن املها با کتنها  روب انهکی ا  ااشان حزاوارنه که انسان کامل خوانهب شونه. بیشتر انسان
 فاوله دارنه.

شااود، اختصااار دارد. که در مفهوم اول فهمیهب میبح، حاضاار به انسااان کامل، چنان
کل جهان احت. او به  ۀستین ححا ا  اان دو ححا، عصارکه روشن احت، انسان در نخچنان

 شود.اان مفهوم کوون جام، خوانهب می
ارد. بیانی عمی  د حخن و نسان کاملا و حطیطت درباب تعراف عربی در همین مطح،،ابن

که ا  حی، احاامای  آنگاب که خهای حاابحان خواحاات»  شااودکام او با کلمات  ار آغا  می
 توانی بگوای که ح ناانه، اعیان اان احااما را اا ا ر خواحااتی می حساانااک که در شاامار 

امر را دربر داشته باشه، ببینه و بهان حّر خواک  ۀخواحت عین خود را در کون جامعی که هم
 1«.وجود آورد[بر خود پهاهار  ردانه، ]آدم را به

جهان و  کناه کاه مشااایات الهی برای آفرانکعربی کام را باا اان نکتاه آغاا  میابن
ای ائطهدلیل حح  محل  واق، نشه؛ بلکه مشیت برای آفرانک به ۀخصور انسان در مرحلبه

لحا  اات محل  خود در درونی و جوهری بود که در احما و وفات حسنا وجود داشت. ح  به
 ونه عمل آفراننه ی نهارد. اان احاامای خود اا برای خود طلب هیچخودیاحااتاناحاات و به

 که وجود جهان را در خواحت کنه.حسنا هست 
  واه می هالفتوحات المکیکتاب  7 باب عربی درابن

مگر اانکه حظی ا  آن احم را در  ،خهاونه حابحان خود  را به احامی ا  احاامی نخوانه
توانه آن احم را در عالم ظاهر حا د و به نساان قرار داد که انسان به انها ب لیاقتک میاوجود 
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 را به محالب)کلینی(  «إنّ اه خلق آدم علي صووته  »ی ا  عرفا حها، بعضااا ،همین دلیل
مین خود در   ۀفالهی خلی یجامعیت احما حببانه. پس خهاونه انسان را بهمذکور تأوال کردب

 2.قرار دادب احت
عربی اان احاات که انسااان آنچه ااد شااه، تعراف و حطیطت انسااان کامل ا  نظر ابن بنابر

به  . او وورت ح  احت واکمل مجالی خهاونه و مظهر احام اعظم احاات کامل کون جام، و
تک و جمی، احرار  قائم اعالم با تمام ار ۀو هم شودوجود او احارار الهی در مظهر هواها می

 جام، بین جم، وجودی وو  لبه حطیطت انساان کامل احت. لذا برای انسان کامل وورت کام
 ارا جام، جمی، وفات  ؛اه احتحاوی  جمی، ما. انساان کامل افضال ااحاتکونیه  ۀقتفر
 مکونات ا  آن ۀماه احااات و خافت بر هۀخلیف دلیلهمینبه احااات.کلمات وجوداه  یکمال

او مجای فیض ح   .نمای ح  احااتاه و مرآت جهاناوحاات. انسااان کامل مظهر احاام
ردمک ح  ماننه نسبت م بهاو نسبت  . یرنهاو نور می ۀلوحیحبحان احت و موجودات داگر به

ماننه نسابت فّّ خاتم به خاتم احت. او حاف  و  ،چشام احات به چشام و نسابتک به عالم
 طور جم، دربه و طور تفصیل در عالم وجودخزائن و احرار الهی به .دار احارار الهی احتخزانه

ات وف بین ،چه اانکه مرآت جام ؛انسان کامل محوی احت. او بر خ بین وجوب و امکان احت
حبب او فیض ح  و  ارا به ؛بین ح  و خل  احت ۀحاو واح .قهم و بین وافات حاد  احات
 رحه.عوالم ملک و ملکوت می ۀمبه ه ،اه احتمهد الهی که حبب بطای ماحوی

 اهرحمهخمینی. انسان کامل از نظر امام۱.۱
 ۀاینکه آکامل همچنان انسان» واه  تعراف و حطیطت انساان کامل می ۀخمینی دربارامام

شهود تمام عالم هستی  ۀکنه، آایننماحت و خهای حبحان، اات خود را در آن مشاههب میح 
 3«نیز احت.

ای اابیم که ا  منظر او، انسان کامل ماننه آانهوضوح در میا  اان عبارات حضرت امام به
کنه و خهای تجلی می آن احما و وفات الهی ظهور و ۀاحات که دو چهرب دارد  در اک چهر

داگر آن، عالم هستی را با تمام  ۀکنه و در چهرنمای او شهود میح  ۀحبحان خود را در آاین
لحا  حضرت امام با اشکال بر حخنان قیصری دهه. بهاناوواف وکماات وجودی نشان می

  واه عربی میدر تبیین کام ابن
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عین احت که شارح اکر کردب، مطصود شیخ نیست؛ بلکه ههف  انسانآنچه که 
ی ا   سترد ی و عمومیت برخوردار احت، لذا انسان ۀشیخ آن احت که چون نشئ

حطاا  الهی و موجودات  ۀتمام شئون احماای و اعیانی را شامل  رداهب و هم
 بحطاا  عالم بود ۀشهود هم ۀانه که آاینتومیهستی را تحت حیحرب دارد. پس 

 4احت. انسانمردمک چشم برای  ۀو برای ح  حبحانه جهت شهود اشیا به منزل
به آن « علم»بودن در هر چیز، متناحااب با خود آن چیز احاات؛ متاا تمام« تمام بودن»

ه داشتن با آن در نیامیختکه جهالت اا حجابطور تام کشف کنه؛ آنچناناحت که حطاا  را به
عبارت آن احت که تاراکی و کهورت به آن آمیخته نشهب باشه؛ بهبه « نور»بودن باشه و تمام

بودن هر چیز احات ا  چیزهاای که مطابل اوحات و وارافت و خلووک داگر، خالّ و مبرا
 احت در شئون و جهاتی که مربوط به خود او و کمااتک احت.

ون تعالی چون رب خود، کوانسااان کامل، چون مظهر جمی، احااما و واافات و مربوب ح 
جام، احات و مظهرات آن ا  احامی  ااه بر احامی نیسات و دارای مطام وححیت و بر خیت 

احم جام، احت و حاار اکوان، هراک احمی ا   ۀوححی ۀمستطیمی ۀکبراحت و حیر  بر طراط
ها متصارف احات و مظهر همان احم هستنه، و بهو و عود احامای محیط اا غیرمحیط در آن

احام مطابل آن در بحون احت و متصرف در آن نیست، مگر به ها به همان احام احات و آن
 احاام»تعالی به مطام وجه احهات جم، احااما که بیان آن مناحااب اان مطام نیساات. پس ح 

انّ هبّي علي صواا  »، بر واراط مساتطیم احات. چنانچه فرمااه  «رب اانساان»و « جام،

وفتی و ظهور احمی دون اعنی مطام وحاحیت و جامعیت بهون فضال وفتی بر  5«.مسوقيم 
احمی و مربوب آن اات مطهی بهان مطام نیز بر وراط مستطیم احت، بهون تفاضل مطامی ا  
مطامی و شاأنی ا  شأنی. چنانچه در معرا  وعودی حطیطی و غاات ووول به مطام قرب، پس 
ر ا  عرض عبودات و ارجا  هر عبادت و عبوداتی ا  هر عابهی به اات مطهی و قصر اعانت د

عرض  6«ايّاک نعبد و ايّاک نسووقعم »بساااط به آن اات مطهی بطوله وجمی، مطامات قبض

هبّ اانسان »همان واراطی احت که « واراط»و اان  7«اهدنا الصواا  السسوقيم »کنه  

 8بر آن احت. آن بر وجه ظاهرات و ربوبیت و اان بر وجه مظهرات و مربوبیت.« الکامل
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وجود انساان کامل و انسان کامل غاات  ۀعالم ملک، مطهماانکه  ۀحضارت امام نیز دربار
  واه خلطت احت، می

چنانچه در محال خود مبرهن احت و نظر به افعال جزئیّه نیز چون کنیم، غاات 
ياب  »احت. چنانچه در قهحیّات وارد احت  « عالم غیب محل »، انسانخلطت 

چیز را برای )=ای پسر آدم، همه« آدم خليت اأشماء أجلک و خليقک أجلي
، عمرانبنخحاب به موحی قرآن شرافتو آفراهم و تو را برای خود آفراهم( و در 

ود )=و تو را برای خ« واصطنعقک لنفسي»السام،  فرمااه  آله و علیهونبیّناعلی
 انسانپس،  10)=و من تو را بر زاهم(« و انا اخقا ک»و نیز فرمااه   9حاختم(
شهب برای اات مطهی اوحت و ا  میان موجودات، او ق اجل اه و حاختهمخلو

 11مصحفی و مختار احت.
پس انساان کامل کسای احت که در عالم امکان، موجودی برتر ا  او نیست. تمام مراتب 
موجودات در قوی نزول ا  تعینات حطیطت انسان کامل احت و در قوی وعود، حطیطت انسان 

هر و جام، جمی، مراتب احاات. بنابراان، تمامی حطاا  عطانی و رقاا  مظا ۀکامل دارای هم
ها که  اهی به عطل و  اهی به شااجرب و  مانی به کتاب مسااحور و امتال آن ااد بر خی آن

همه نفس حطیطت انسااان کامل و ا  اجزای اات او هسااتنه و درواق،، حطیطت وشااود، همهمی
ا  درجات، تعین خار و احم مخصور حاول  ایانساان کامل احات که بر حسب هر درجه

حابب واجه حطیطت انسان کامل احت که آاار تمام تعینات را به حطیطت خود احناد کردب، بهان
تنها علت ااجاد عالم، بلکه حبب بطای دادب احات. بنابراان انساان کامل موجودی احت که نه

بر نظام عالم و آدم فرو  باشاااه و فیض الهی در پرتوی چنین موجودیهساااتی عاالم نیز می
 رازد.می

 اهرحمهخمینیامام از منظر . جايگاه انسان کامل در نظام هستی۱.۱.۱
حطاا  ژرفی را در مبح، جااگاب انسان کامل در نظام هستی بیان کردب  اهرحمهخمینیامام

 ۀوجودی، نسخ ۀلحا  برخورداری ا  جامعیت و حعاحات. ا  نظر حضرت امام، انسان کامل به
مراتب عطلی و متالی و حسی و عوالم  ۀکه همای ونهجام، و کامل تمام نظام هستی احت؛ به

  واه هاحت، در او منحوی احت. حضرت امام میغیب و شهود و آنچه در آن
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مراتب عطلی و متالی و حسی بودب  ۀوجود کاملی احت که جام، هم انسانبهان 
هاحت، در او منحوی احت؛ چنانچه خهاونه و عوالم غیب و شهود و آنچه در آن

موحهان،  ۀو موای ما و هم« احما را به آدم آموخت ۀو هم»متعال فرمودب  
که عالم اکبر آنکوچکی هستی و حال ۀپنهاری که تو ارآاا می»چنین فرمودب  

با ملک، ملک احت و با ملکوت، ملکوت و با  انسانپس « در تو پیچیهب شهب؟
بهان که »رواات شهب که ]وادقجبروت، جبروت. و ا  حضرت علی و امام

تران حجت خهاحت بر مخلوقاتک و او همان کتابی احت ی بزرگانسانوورت 
که پرورد ار با دو دحت خود نگاشته و همان بنای بلنه احت که با حکمت خود 

لوح محفو  و  ۀهای عالمیان و چکیهوورت ۀنهادب و اوحت مجموعآن را بنا 
شاهه بر هر غاابی و راب مستطیم به هر نیکی و وراط کشیهب شهب میان بهشت 

 12و جهنم.
شود؛ ولی آن واحه وادر ا  الجهات، جز واحه وادر نمیجمی،ا  ح  واحه من

ودات احت. آن تران موجاعتبار جامعیت وجودی مکتسب ا  ح ، کاملح ، به
واحه نزد حکما عطل کلی و نزد عرفا وجود منبسط احت. ارتباط ح  با جزئیات 
و وجود عالم بعه ا  عهم، ما م با نسب و اضافاتی احت که ا  ارتباط احمای ح  

شود. ح  آاه. ا  مجمو  احمای ح ، مجمو  عالم وادر میبا اشیا حاول می
ون متکتر احت. کترات خارجی نیز واحه به وحهت حطیطی، دارای نسب و شئ

دارای احهاتی اابت احت که ا  نسبت و اضافات، کترت وجودی حاول شهب 
احت. احما به اعتبار هیبت و انس، منطسم به احمای جمالیه و جالیه احت. هر 
موجودی تاب، احمی اا احمای متعهد احت و آدم )انسان کامل( معلم به جمی، 

 احمای ح  احت.
برای هراک ا  احمای الهی در حضرت واحهات، وورتی احت تاب، بنابراان، 

حب ااتی و طلب مفاتیا غیب  ۀواححتجلی به فیض اقهی در حضرت علمیه، به
دانه( و آن وورت را ها را نمی)=و جز او، کسی آن 13«القي ا يعلسها اا هت»
اه  وانه و به اان تجلی به فیض اقهی، اواا در اوحاح اهل« عین اابت»

تعینات احمائیه حاول آاه و به نفس همین تعین احمی، وور احماای که اعیان 
شود و اول احمی که به تجلی احهات و فیض اقهی در اابته احت، محط  می

واحهاه ظهور اابه و مرآت آن تجلی شود، احم اعظم جام، الهی  ۀعلمیحضرت 
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غیبیه، عین تجلی به فیض اقهی احت  ۀاحت که در وجه« اه»و مطام مسمای 
اعتباری و و در تجلی ظهوری کمال جا و احتجا، عین مطام جم، واحهات به

ا  عین  اعتباری احت و تعین احم جام، و وورت آن عبارتکترت احمائیه به
احت. چنانچه مظهر تجلی عینی فیض « حطیطت محمهاه»کامل و  انساناابت 

اقهی فیض مطهی احت و مظهر تجلی مطام واحهات، مطام الوهیت احت و 
کامل، روح اعظم احت و حاار موجودات احمائیه  انسانمظهر تجلی عین اابت 

 و علمیه و عینیه مظاهر کلی و جزئی اان حطاا  و رقاا  احت.
کامل مظهر احم جام، و مرآت تجلی احم اعظم  انسانشود که ا  اانجا معلوم می

احت؛ چنانچه به اان معنا در کتاب و حنت بسیار اشارب شهب احت  قال تعالی  
و اان تعلیم الهی به تخمیر غیبی جمعی بیهی  «و علّ  آدم ااسساء کلها»

الجمال و الجال، نسبت به باطن آدم واق، شه در حضرت واحهات؛ چنانچه 
تخمیر وورت و ظاهر او در عالم شهادت به ظهور اهی الجال و الجمال به 

 14مظهرات طبیعت واق، شه.
، ساننااحمای ح  احت. تعطل حطیطت  ۀ، شناحائی همانسانشناحائی حطیطت 

مراتب وجود احت. چون مراتب وجودی منحصر در پنج مرتبه ا   ۀعین تعطل هم
وجود احت، عوالم جام، حطاا  وجودی، منحصر در پنج مرتبه احت که 

انه. اان پنج حضرت جای برور  معرفت ا  آن به حضرات خمس تعبیر کردباهل
 ح  احت.

ت که ا  آن به اول حضرت غیب محل  که عالم آن عالم اعیان اابته اح
انه. در اان مطام شامخ، نه ا  احم خبری الایوب و عنطای مارب تعبیر کردبغیب

احت و نه ا  اعیان و مظاهر، هیچ متعینی به اان مرتبه راب نهارد. دوم حضرت 
شهادت که مطابل حضرت غیب احت و عالم آن عالم ملک احت. حوم حضرت 

زداک به غیب محل  احت و عالم غیب مضاف که بر دو قسم احت  اکی آنکه ن
آن عالم ارواح جبروتیه و ملکوتیه احت و داگری که چهارمی در اان پنج حضرت 

تر به عالم شهادت احت و عالم آن عالم متال احت و احت، آنکه اقرب و نزداک
کامل  انسانپنجم حضرت جامعه که جام، چهار حضرات احت و عالم آن، عالم 

کامل، چون ا طرفی، متصل به عالم  انساناحت.  احت که جام، جمی، عوالم
احماحت و احما محاط باحم  ۀاعیان اابته احت و ظهور اعیان در خار  به واحح
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حسب اات متجلی در جمی، احماحت، کامل به انساناحت و  اعظم و احم جام،
 احهات احت. ۀچنین حطیطتی قهراا مظهر مطام و مرتب

جام، جمی، مراتب عالم و غاات قصوای عالم کامل که خلیفۀاه احت،  انسان
 ۀآدم و جمی، خاا  ارضی و حماوی بودب و هموجود و مطصه اقصای خلطت بنی

باشنه. بنابراان، چون او وجود جام، و کائنات در تحت نفاا حکم و امر او می
های ]مخلوقات[ و نشانه و آات او بر عالمیان احت، پس او خلیفه خها در  مین

های اوحت؛ چنانچه ا  موا و آقاامان تران حجتتران آاات خها و بزرگ رامی
 یانسانوورت »ل شهب که  نط]امیرالمؤمنین و اا ا  حرورمان حضرت وادق

تران حجت خهاونه بر مخلوقاتک احت و او همان کتابی احت که ح  با بزرگ
 انسانپس، « های عالمیان احت.دو دحت خود نگاشته و او مجمو  وورت

مراتب غیب و شهود بودب، با بساطتک جام،  ۀ]کامل[ با وحهت خود واجه هم
 15های الهی احت.کتاب ۀهم

مطام مشیت و در شرح  ۀدر بخشی ا  شرح دعای پور فیض ححر نیز دربار اهرحمهحضارت امام
الله  اني اسوللک م  ميومقک بامهواها و کل ميومقک ماامل الله  اني اسللک »فرا  

موجودات، مظاهر ح  حبحانه و تعین  ۀکنه که هماان محلب را محرح می «بسيومقک کلها
های مشیت و وجود، ا  عوالم غیب و شهود، همگی ا  تعین ۀمشایت او هساتنه. تمام حالسال

ها به ها نسبتی مساوی احت؛ هرچنه نسبت آنآن ۀمظاهر آن احات و نسابت مشایت به هم
صهر مشیت نخستین وادر ا  م عليهمهرضوانعرفای شامخین ۀمشایت مختلف احت. بنابر طراط

که در رواات کافی ب احت؛ چنانغیب احات و حااار مراتب وجود به توحط مشیت موجود شه
خود  آفراه. حپس خودیخهاونه مشیت را به»که فرمود   {واادقه امامعبهاحات ا  ابی

 16«مشیت آفراه. ۀاشیا را به وحیل
ا  دقت در مضمون اان حها، شراف و حطااطی که اوحاب حر و حطیطت و ارباب حلوک 

الهی،  ۀجز مشیت محلطتمام مراتب خلطی، به شود که درانه، احاتفادب میو طراطت بیان کردب
ها مجرد احاات، همان تعین ۀموجودی نیساات و موجودی که بالذات موجود احاات و ا  هم

حطیطی احت، مخصور مشیت احت و  ۀظلی که ظل وحهت حط ۀمشایت احت و وحهت حط
ا ر اما تعینات، پس بوی وجود به مشاامشاان نرحیهب؛ بلکه همگی حرابی هستنه که تشنه آن
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ااه و ها را  ذاشاااتههاای که شاااما و پهرانتان آن نامها مگر نامو نیساااتنه آن»پنهارد آب می
 17«جز وجه او، همه چیز هالک و نابودنه.و به« »ها نا ل نکردب احتخهاونه حجتی بر آن

به اعتباری، دارای حه مطام احت  اکی مطام ملک و دنیا؛ دوم مطام بر خ؛ حوم 
کامل اان حه مطام اکی مطام تعینات مظاهر احت  انسانو در  مطام عطل و آخرت

البرا خ احت و به اعتباری مطام عماحت و و اکی مطام مشیت محلطه که بر خ
اه اشارب به اان حه مطام بسم ۀشراف ۀاکی مطام احهات جم، احماحت و در آا

 راحت وکه مطام بر خیت کب« احم»مطام احهات جم، احت و « اه»توانه بود  
 18تعینات رحمانی و رحیمی مشیت.

دلیل برخورداری ا  خافت و واات محلب داگر در اان باب اان احاات که انسااان کامل به
قیومی به حطاا  عالم ا  خوار و آاار واات احت.  ۀالهی، با عالم و آدم معیت دارد؛  ارا احاط

پس جهان هسااتی با معیت قیومی انسااان کامل قائم و دائم احاات؛  ارا انسااان کامل مظهر 
معیت قیومی ح  حاابحانه احاات. بهان بیان که اکی ا  خوار وحهت ااتی، معیت قیومی با 

اشیا، هیچ چیزی  ۀی بر همقیومی و ۀکترات احات و ا  باب حضور همه چیز در نزد او و احاط
هه  یرد؛ بلکه تمام مراتب و مشاتنها علم او به هساتی تعل  میا  داه اب او پنهان نیسات. نه
 اشیا مراتب حم،، بصر، ارادب و قهرت او هستنه. ۀدلیل، همهمینوجودی، درجات علم اوانه. به

  واه بارب میدراان اهرحمهخمینیامام
نمودن وور احماای جامعیت و ظاهر ۀکامل در ظهور به مرتب انسانعین اابت 

اک چی نبود، هیانساناعظم خهاونه احت... و ا ر عین اابت  ۀعلمی، خلیف ۀدر نشئ
ا   اکی نبود، هیچانساناافت و ا ر ظهور عین اابت ا  اعیان اابته ظهور نمی
. پس، شهاافت و درهای رحمت الهی  شودب نمیاعیان خارجی ظهور نمی

ی اول به آخر پیوحته و آخر به اول مرتبط شه و انسانعین اابت،  ۀحیلوبه
 19احت.« معیت قیّومیه»اعیان  ۀدلیل معیت او با همهمینبه

توانه مظهر معیت احاما و وفات ح  حبحانه احت، می ۀانساان کامل ا  اانکه مظهر هم
 ه  واخمینی در اان محلب میرو، اماماانکس باشه؛ ا چیز و همهقیّومی خهای متعال با همه

کنت مع اانبماء باطنا و مع هستل اه »فرمود   السامعليهمؤمناناانکه امیر

کلیه  ۀواحب واات محلط السامعليه علی جهت احت که حضرت، ا آن«ظاهاا
یه کل ۀکلیه، باطن خافت محلط ۀاحت و واات، باطن خافت و واات محلط
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لحا  برخورداری ا  مطام واات کلیه، در باطن با حی،، حضرت بهاحت. ا اان
چیز معیت دارد و افراد همراب بودب و شاهه اعمال همگان احت؛ بلکه با همه ۀهم

باشه. اما اانکه رواات   معیت قیومی ح  حبحانه میای امعیت قیّومی او جلوب
معیت را به انبیا اختصار دادب، به اان دلیل احت که واات در انبیا بیشتر 

 20احت.
بنابراان، با توجه به معیت قیّومی انسااان کامل با نظام آفرانک، بساایاری ا  معارف دانی 

 ۀشاااود که ا  جملالهی پهاهار می کنه. احااارار  اادی ا  حطاا جااگاب خار خود را پیها می
ها، حاااراان نور محمهی و واات علوی در ارات وجود ا  عالم ارواح تا به عالم اجساااام آن

ل انسان کام ۀمعرفت درباراهل ۀاحات؛  ارا اکی ا  حطاا  بسایار ظراف که در وحف کرام
 مراتب ۀعنوان شهب احت، همین احت که قحب عالم وجود و حطیطت انسان کامل بااه در هم

وجود حااایر کردب و در جمی، حطااا  تجلی کناه. چون اعیان و مظاهر جمی، مراتب وجودی 
ابه و اتب، ظهور و تجلی انسان کامل، در جمی، مظاهر احمای حسنا و وفات علیا ظهور میبه

تمام حطیطت معلول خود احاات، با شاایئ  ائه، حطیطت انسااان باان اعتبار با جمی، هر علتی 
 وجود او هیچ حطیطتی خار  نیست. ۀحطاا  وجود دارد و ا  حیح
جااگاب انسااان کامل در نظام هسااتی درخور بررحاای احاات و در  ۀبح، داگری که دربار

 عنوان کتابنسااان کامل بهخمینی نیز به آن توجه شااهب احاات، هماهنگی اآورد فکری امامرب
احاات. براحااای اان هماهنگی، او نوعاا ا   قرآن کرامتکوانی الهی با کتاب تهوان ح ، اعنی 

 کنه.ااد می قرآن کرامعنوان وجود عینی انسان کامل به
جا خمینی در اانجااگاب انسان کامل در نظام هستی ا  منظر امام ۀآخران محلبی که دربار

ی تعالاحت که انسان کامل واححه در رجو  و معاد موجودات به حوی ح کنیم، اان بح، می
که ابتهای خلطت موجودات ا  حضرت غیب توحط انسان کامل وورت طوراحات؛ اعنی همان

پذارد. تعالی نیز، توحط انسان کامل وورت می رفته احات، با  شت موجودات به حوی ح 
  واه بارب میحضرت امام دراان

ودات به حوی خهاونه متعال، توحط ولی محل  که واحب نفس با  شت موج
 قوا و ۀمنزلپذارد و موجودات بهعطل احت، وورت می ۀکلی الهی و دارای مرتب
طورکه ابتهای خلطتشان ا  انه. پس همانکامل انساناعضا و ابزار و اجزای 
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 انسانکامل و در حضرت شهادت توحط نفس  انسانحضرت غیب، توحط رب 
  21کامل وورت  رفته، با  شت و ختمشان نیز به همان وورت خواهه بود.

انچه اه و بااه احت؛ چناه و فیاه و منبنابراان، معاد و رجو  انسان کامل الی
و حاار موجودات  22.«انّ المنا ايابه  ث ّ انّ علمنا حسابه »فرمااه   قرآندر 

ل ها به انسان کامبه توحط انسان کامل رجو  به ح  کننه؛ بلکه مرج، و معاد آن
ای ا  مطامات واات را فرمودب، احت. چنانچه در  اارت جامعه که اظهار شمه

بک  »فرمااه  و می .«واياب الخلق إلمک  و حسابه  علمک »فرمااه  می
ا  احرار توحیه و اشارب به آن احت که رجو   . و اان حرّی«فقح اه و بک  يخق 

اه احت؛  اراکه انسان کامل فانی محل  و باقی به به انسان کامل رجو  الی
اه احت و ا  خود، تعیّن و انّیّت و انانیّتی نهارد؛ بلکه خود ا  احمای حسنا و بطاو

 23احت. و احادا، بسیار قرآناحم اعظم احت؛ چنانچه اشارب به اان معنا در 

 آن با وايت و نبوت ۀهای انسان کامل و رابط. مصداق۱

 عربی. ديدگاه ابن۱.۱
. او تکردب اح حبسیار محر یانسان کامل حخنانمصهاق  ۀرعربی درباالهان ابنشیخ محی

تران ارتباط بین ظهور کامل وجود و نطک معروف خود درباب انسااان کامل، روشاان ۀدر نظرا
های کامل که در برابر انسااان حیوان قرار دارنه، کنه. انسااانانسااان در عالم را ترحاایم می

های حکمت انسانی و ها نمونهبخشنه. آننظر، هر وافت حاتودنی انساان را تجسم میاکا 
ها اشااخار و جامعه را به بااتران حه قی و روحی هسااتنه. آنهای اخاخوبی ۀرحمت و هم

های ح  حااابحانه در عنوان خلیفهها بهکننه. آنتوا ن و هماهنگی با خیر اقصاااا ههاات می
کننه. ظهور انسانی جامعه عمل کردب و مردم را به برتران حاعادت در جهان داگر رهبری می

 خها مشاههب کرد. توان در قالب انبیا و اولیایها را میآن
عربی، انساان حطیطی نیز نام  رفته احت، حطیطت محمهاه انساان کامل که در لساان ابن

  واه معرفی مصهاق اا مصادا  انسان کامل چنین می ۀعربی درباراحت. ابن
حپس خهاونه حبحان به نور خود  به آن هباو تجلّی نمود، واحبان افکار، آن 

 باشه؛عالم، تمامک در آن ا  جهت قوب و واحیت مینامنه که را هیوای کل می
پذارد. لذا هر موجودی در آن هباو، برحسب قوب و احتعهاد  ا  آن )عالم( می
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بودنک بهان نور، مطهار نزداکپذارد و بهکه  وااای خانه نور چراغ را می ونهآن
و ماننه فرمااه  متل نور ااابه. خهاونه میتابک و قبولک اشتهاد و قوت می
لذا نور  را به چراغ تشبیه کردب   24باشه؛چراغهانی احت که در آن چراغ می

تران موجود، ا  نظر قبول، جز حطیطت محمه)ر(، کسی احت. در آن هباو نزداک
بنابراان او حیه و حرور عالم،  شود.نام عطل نامیهب میداگری نبود که به

د احت. پس وجود  ا  آن نور احتتنا و نخستین ظاهر و هواهای در وجوبهون
الهی و ا  هباو و ا  حطیطت کلی احت. عین )شرافک( در هباو پهاه آمه و عین 

، امام عالم و حرّ تمام طالبابیبنتران فرد به او، علیعالم ا  تجلی او. نزداک
 25انبیاو، بود.

جمی، علوم و  ها وار نامه. آنمی« محمهی»اه تران انساااان کامل را اولیاوشااایخ، کاامل
نجاحت انه. اامطام، مطیمتران مطامات انسانی، در مطام بیهای خار پیامبرنه و در عالیواژ ی
انه. درنتیجه هیچ کمال خاواای کماات وجود را تحط  بخشاایهب ۀها همتوان  فت آنکه می
اه محکوم احااامای خار الهی اا کماات خار ها تفوق و برتری نهارد. حااااار اولیاوبر آن

وجود هساتنه. کماات خاوی متل علم، کام، کرم، عهل، رحمت، عش ، حلم، شکر، ابات و 
را در وجه کامل آن در عین حف  اعتهالی که  اه محمهی هر احااام الهیماننه آن. ولی اولیاو

ترتیب هیچ احاامی و هیچ اانبخشاانه. بهاات ناشااناختنی خود وجود احاات، تحط  می ۀنتیج
ها ح  هر موقفی داگر، آنحویکنه. ا ها را محهود و معین نمیکمالی و هیچ مطامی اات آن

ها هم متل اات حااا نه. آنظاهر میکننه؛  ارا حطیطت اواالی و غاای وجود را را کاماا ادا می
خها ناشاناختی و باطن اواتشاان دحت نیافتنی احت؛ هرچنه که لبراز ا  هر ونه خیر و خوبی 

 احت که بتوان تصور کرد.
، [انبیا و رحال ا  آدم وافی و نوح و ابراهیم و موحی تا عیسای مسیا ۀبنابراان هم

)حطیطت محمهی(  ,م نبوت برای محمهاو هستنه که مطا ۀو ورا 26مظاهر آن حطیطت و نواب
 ۀپیک ا  هم ,که هنو  آدم وجود نهاشااته احاات که نبوت برای محمهمتحط  بودب؛ درحالی

انبیا و ا جمله آدم، حاوال شه و ا رچه وورت طبیعی انسانی برای انبیا و ا جمله آدم، قبل ا  
 ,محمه پس آدم ابوااجسااام انسااانی و 27حاواال بودب احاات. ,حصااول آن برای محمه

شود و هر علمی که ابوالوراه احت. ا  آدم تا خاتم وراه و هر شرعی که در هر  مانی ظاهر می
و   28اابه، آن میرا  محمهی احااات که جوام، کلم به او اعحا شاااهبدر نبی و ولی ظهور می
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تران کس به وی انبیاا و اولیا وراۀ او هساااتنه؛ ولی نزداک ۀاه هم، باا اانکاه هماکلماات
 29باشه.احت که حرّ تمام انبیا می {طالبابیبنعلی

حاوال اانکه اان حطیطت جام، و کامل و شاامل در اان عالم عنصااری هم به وور انبیا 
کنه و هم به وااور اولیا. ظهور  به وااور انبیا برای تعلیم احکام و ارشاااد بنه ان ظهور می

 ح  تعالی احت.احت و ظهور  به وور اولیا، برای آ اهانیهن مردمان به احرار 
شود. که واات فلک محیط عام احت ولذا منطح، نمیبهان» واه  بارب میعربی دراانابن

 30«شود.واات انبیا عام احت؛ اما نبوت تشرا، و رحالت منطح، می
و  پااان واات ۀااولیا که نطحاان نکته شااااان توجه احاات که با ظهور و حضااور خاتم

پذارد که با ظهور او جمی، امل احت، دوران واات نیز تمامت میآخران فرد و مظهر انسان ک
شود و با رجوعک به اات الهی که مصهر و مرج، کل احارار هستی و حطاا  الهی آشکار می

اابه که او حابب حف  و احاتمرار وجود و علت غاای آن احت. پس احات، دور عالم پااان می
وور کونی انحال اافته و به  ۀشود؛ اعنی هممیدرحات آمه که با  والک ا  عالم، عالم  اال 

 اابنه.آخرت، اعنی اات الهی انتطال می
ولی  ۀنبوت و رحاالت نیز هست. واژ ۀعربی، مفهوم واات در بر یرنهبنابراان، به نظر ابن

 ا  ا  بابمعنای دوحات، بزرگ، ااور، حارپرحت و متولی امر احت. راشهوافت مشابهه به
 شهن،منهداشااتن، عاقهکردن، دوحاتکردن، ااریکردن، کمکمعنای حارپرحاتیحساب به

معنای به« والی»عنوان نام مبارک خهاونه همان بودن و باران اول بهار احااات. ولیّ بهنزداک
عربی والی و امام را اکی دانسااته و تولی و حاارپرحاات امور احاات. ابنحاارپرحاات، مالک، م

  واه می
ولیّ کسی احت که به امامت و واات منصوب شهب احت. والی را والی خواننه، 
 ۀچون متولی و حرپرحت امر احت. والی حطیطی خها احت و اا کسی که ا  ناحی

نباشه و به حکم خها خها نصب شهب باشه و به حکم خها عمل کنه و ا ر چنین 
يا داود انّا جعلناک خلمفل في ااهض فاحک  »عمل نکنه، حاکم هوی احت  

)=ای داود، ما تو  31«بم  الناس بالحق وا  قبع الهتي فمهلّک ع  سبمل اه
را در  مین خلیفه و جانشین  ردانیهام؛ پس در میان مردم به ح  داوری کن و 

 32« نهار ا  هوی پیروی مکن که تو را ا  راب خها بهر کنه.
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آاه و آن عربی کسی احت که فرشته با وحی ا  جانب خهاونه به حواک مینبی ا  نظر ابن
اعت باشه و ا ر بهان شربهان شراعت متعّبه میوحی متضمن شراعتی احت که در نفس خود 

 33باشه.به غیرخود  مبعو  شود، در آن وورت رحول می
انّ اه هت التلي »اه نیسااتنه؛ اما ولی ا  احاامای الهی احاات  نبی و رحااول ا  احااماو

شود و انسان ولیّ کامل، چون مظهر احم ولی احت، لذا نبوت و رحالت منطح، می 34؛«الحسمد
 اب اجتما  انسانی ا  انسان کامل خالی نیست، خواب رحول باشه، رو هیچشود. ا ااننمی منطح،

ها که رحااالت و نبوت و حاافارت تشااراعی خواب نبی، خواب وواای و خواب ولی، داگر غیر آن
 نهاشته باشه.

پس ولیّ اکی ا  احامای الهی احت و دلیلک آن احت که واات اکی ا  ابعاد ح  احت. 
کهام اابه؛ چراکه نه نبی و نه رحول، هیچان مفهوم دقیطاا با رحاول و نبی اختاف میولیّ به ا

ی اکی ول» واه  عربی میها هستنه. ابنا  احامای الهی نیساتنه. آنان احماای مختّ انسان
که خود را ولی ا  احامای خهاحات؛ لیکن خها نه خود را رحول خوانهب احت و نه نبی؛ درحالی

 35ا اکی ا  احمای خود قرار دادب احت.خوانهب و آن ر
 افته که واات اب اتفاق نمیا آنجاکه ولی نامی مشااترک میان خها و انسااان احاات، هیچ

طورکه خهاونه ا لی و ابهی احات، واات نیز ا لی و ابهی احت. تا وجود نهاشاته باشاه. همان
ت دحت واا ۀکه به رتب مانی که حتی اک انسان که دارای آن بااتران قهرت روحانی باشه 

اابه، در جهان وجود داشته باشه، واات مصون خواهه مانه. البته چنین انسانی در هر عصری 
لحا  تاراخی مشااروط به شااروطی هساات و قحعاا وجود دارد. درمطابل، نبوت و رحااالت به

 36شونه.احای به تناوب ظهور اافته و  اب کاماا ناپهاه میبرهمین
عربی، هر پیامبری، ا  آدم تا آخران پیامبر، اان احااات که به نظر ابن درخور توجاه ۀنکتا

ها مؤخر حسب  مان ا  آنالنبیین  رفتنه؛ ا رچه وجود طینت خاتم بهنبوت را ا  مشکات خاتم
ت. انه که روحانیت اوحاااحاات؛  ارا حطیطت او موجود بود و انبیا نبوت را ا  اان حطیطت  رفته

و انبیای داگر نبی نبودنه، مگر حین  «نبموا و آدم بم  السواء و الطم کنوت »رو فرمود  ا اان
 37بع،.
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بر اعنی آخران پیام ,لحا  تاراخی به محمهنبوت به ۀدانیم که حااالسااالدرحطیطت، می
داگر پیامبری که مبلغ قوانین مستطیماا بر رفته ا   ,مبعو  ختم شاهب احات. پس ا  محمه

 عربی  فته احت بنآحمان باشه، وجود نخواهه داشت. ا
 له بعها  او نیست ونبوت و رحاالت قح، شهب احت؛ لذا نبیی مشر  اا مشرع  ,در محمه
ا، اه را شکسته احت؛  ارا اان حهکه پیامبر فرمود، پشات اولیاو« ا نبی بعهی»اان حها، 

متضامن انطحا  اوق عبودات کامل تام احات. پس احم عبودات که خار آن باشه، بر ولی 
تعالی احت، در احمی مشارک نباشه و خواهه با حایه  که اهشاود؛  ارا عبه میاطاق نمی

ذي  اه ولي ال»که فرمود  خهاونه به نبی و رحاول نامیهب نشاه؛ اما به ولی نامیهب شه. چنان

)پس ولی در داشاتن اان احاام با حیه خود مشارک  39«هت التلي الحسمد»و فرمود   38«آمنتا
 40احت(.
چیزی جز نبوت عام، اعنی نبوت بهون  ,عربی، بعه ا  محمهبراان، براحااای نظر ابنبنا

 اان»اان محلب  فته احت   ۀتشارا، که همان واات احات، وجود نخواهه داشت. وی دربار
احااام )وااات( باقی و جاری احااات بر بنه ان خها در دنیا و آخرت و بعه ا  انطحا  نبوت و 

حاات که عبه را ا  ح  تمااز دهه )اعنی رحااول و نبی(؛ لیکن رحااالت، احاامی باقی نمانهب ا
خهاونه به بنه ان لحف داشاته و برای ااشاان نبوت عامه را که فاقه تشرا، احت، نگاب داشته 

 41«احت.
انه نبوت تعرافی، محل  نبوت، نبوت عااماه و نبوت بااطن نیز  فته» وااه  عربی میابن

نیا و آخرت روااتی در داابه و بهبلکه تا قیامت دوام و بطا میاابه؛ پذارد و انطحا  نمیپااان نمی
 42«شود.مانه که وحی الهی و انزال ربانی منطح، نمیپااهار می

اناه و علماای مجتهاه وار  انبیا در پس اولیاای عاارف وار  انبیاا در معاارف و حطااا 
برای علما  ظاهر انبیا و ۀوراباطن انبیاانه و علما  ۀحبب اجتهادشان. پس اولیا وراانه بهتشرا،

انه و آنکه هم ولی و هم عالم میرا  در تشاارا، نیساات، مگر در آن احکامی که اجتهاد کردب
 43احت، وار  مطام جمی، انبیاحت.

مؤمنان ا  آن برخوردارنه؛  ارا  ۀشاایخ به دو نو  واات قائل احاات  واات عامه که هم
انه و او ااور و مولّی امور ااشااان احاات و رابآنان ا  برکت اامانشااان به ح  حاابحان ق ۀهم

واات خاوه که مخصور واوان ارباب حیر و حلوک احت و عبارت احت ا  فنای عبه در 



 
 

 

08 
 

 

ح  و قیام عبه با ح ؛ اعنی عبه در اان مطام ا  خود رها شهب و در ح  فانی  شته و با بطای 
 او باقی مانهب احت.
 عربی چنین آمهب احت در عبارات ابن

ولیّ فوق نبی و رحول احت؛ اعنی در شخّ واحه، اعنی اانکه اان رحول ا  »
آن حی، که ولی احت، مطام واات او اتم احت، ا  آن حی، که نبی و رحول 

   اب تاب،، متبواحت. نه اانکه ولی تاب، رحول اعای ا  رحول باشه؛  ارا هیچ
ه ا ر ادراک کنه، تاب، کنه. چخود را در آن چیزی که تاب، او احت، ادراک نمی

 44«باشه. فافهم.نمی
خاتم احااات. اان واژب در دو نو   ۀعربی در واات، واژابن ۀهاای کلیاهی نظرااکی ا  واژب

 عبارت قرار  رفته احت 
 الرحل.اانبیا اا خاتم. خاتم1
  ,اانبیا عموماا در احااام برای پیامبر اکرمااولیا. نخسااتین ترکیب، اعنی خاتم. خاتم2
یابر رود که پکار میمسااالمانان به ۀرود. اان ترکیاب غالباا برای تعبیر ا  اان عطیهکاار میباه

پیامبران احت و محلطاا امکان ظهور  ۀلحا  تاراخ، آخران حلطه ا  حالسلبه ,احاام، محمه
 پیامبر معتبری پس ا  او وجود نهارد.

ی در هیچ موضااوعی چون موضااو  عربکه ابن« ااولیاخاتم»عربی ا  عبارت مطصااود ابن
آاه،  اهی خود اوحااات و  اهی حضااارت ختم وااات مضاااحرب و متضااااد باه نظر نمی

ای ا  عباراتک . ا  پارب{و  اهی مردی عرب و  اهی حضااارت عیسااای فرجهاهعجلمههی
 اه  وشود که او خود مهعی ختم واات بودب احت؛ متاا در اان بیت میچنین احتفادب می

 التايل دون شکّ انا خق 
 45.السسمحبتهث الهاشسيّ مع

ه دانسترا خاتم اولیا می فرجهاهعجلبعضای ا  عباراتک دالت دارد که او حضرت مههی موعود
خهاونه »نگارد  الزمان میدر باب معرفت و رای مههی ظاهر در آخر فتوحاتکه در احت؛ چنان

افته که دنیا پر ا   ردد و ظهور  در  مانی اتفاق میای احااات موجود که ظاهر میرا خلیفه
کنه و ا ر ا  عمر دنیا نمانه، مگر اک رو ، جور و حاتم باشه و او دنیا را پر ا  عهل و قسط می

و جه   ,اه ردانه تا آن خلیفه واات کنه. او ا  عترت رحاااولخهاونه آن را طوانی می
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عربی به دنبال اان عبارت، پس ا  اکر فضااائل ابن« احاات. ]طالبابیبنعلیبنحساان
و ووااف اعوان و انصااار و شاارح شاارو  و پااان کار ، چنین  فرجهاهعجلحضاارت مههی

 حرااه می
 إاً   إنّ   خق    ااولماء    شهمد

 عم   امام  العالسم    فيمد و 
 هت   السمد السهدي م  آل احسد

 هت الصاهم السهندي حم  يبمد
 هت اليسس يجلت کل غ  و ظلسل

 46هت اوابل التسسي حم  يجتد
بهان که ختم اولیا  نهب و شاهه احت و جسم امام جهانیان در میان نیست. او 

کنه؛ نگاب که هاک میحرور مههی، ا  خانهان احمه احت. شمشیری برّان احت آ
 دااه. همچون باران موحمی احت، خورشیهی احت که هر انهوب و تاراکی را می

  شااه.آنگاب که دحت کرم می
دانه که اکرم اان قوم احااات. او  ااهی هم مطاام ختم واات را ا  آن مردی ا  عرب می

م واات و اما خت» نواسه مینطل دکتر جهانگیری، او درباب هفتادوحوم فتوحات که بنابهچنان
محمهی، آن برای مردی ا  عرب احاات که اواااا و اهاا اکرم اان قوم احاات و امرو   مان ما 

ا  را که ح  ا  داه ان موجود احاات در حااال پانصااه و نودوپنج وی را شااناختم و نشااانه
 47«بنه انک پنهان نمود، مشاههب کردم.

   واهبارب میدانه. او دراانمی {رت عیسیاو  اهی نیز مطام ختم واات را ا  آن حض
و او  ,کنه مگر با شراعت محمهنا ل شه، حکم نمی{همانا وقتی که عیسی

احت که خهاونه واات امتک و واات  ,خاتم اولیاحت و ا  شرف محمه
محلطه را با نبی رحول مکرمی ختم فرمودب احت. پس وی را در رو  قیامت دو 

، عنوان ولیّ و تابشود و با ما بهعنوان رحول محشور میهحشر احت که با رحل ب
 48.,محمه

خصاور مضاحرب و پراشان و عربی دراانکه ماحظه شاه، کام و عبارات ابنطوریهمان
م نحوی عباراتک را به هانه تا بهبلکه متضااد احات. بعضای ا  تابعان و شارحان وی کوشیهب
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ل ا  انسان کام ۀهمین مطهار دربارشوام و بهبح، نمینزداک حا نه که ما در اان مسئله وارد 
 کنیم.عربی بسنهب میداه اب ابن

 خمینیآن با وايت و نبوت از منظر امام ۀ. مصاديق انسان کامل و رابط۱.۱
اان محلب بح، کردب احت. در اانجا به فرا هاای ا  کام او در  ۀتفصیل دربارحضرت امام به

 شود شرح دعای ححر اشارب می
 ۀپذارد و اان آخران مرتببا رحیهن به اان مرتبه، مراتب حیر و ترقی پااان می

اه احت و حفر چهارم احت که عبارت احت ا  بطای بعه ا  فنا، پس ا  حیر الی
در مطام جم، و تفصیل مانهن نمودن حضرات و احتهاک تام حالک؛  ارا حف 

تران مراحل حیر و یت احت و ا  تمامانسانو وحهت و کترت ا  بااتران مراتب 
حلوک و اوحاب معرفت حلوک احت. و حطیطت اان مطام برای هیچ کس ا  اهل

اتفاق نیفتادب، مگر ا  برای پیامبر اکرم و رحول مکرم ما و اولیای آن حضرت که 
انه و مصباح اات و وفاتک چراغ ا  مشکات او علم و معرفت را اقتبای نمودب

 49راب حلوک آنان بودب احت.
حسب حطیطت عینیه، همان انسان کامل احت که خلیفۀاه در دو احم اعظم به

و تعین احم جام، و وورت آن،  50احت. ,جهان احت و او حطیطت محمهاه
احت... انسان کامل  ,عبارت ا  عین اابت انسان کامل و حطیطت محمهاه

مظهر احم جام، و مرآت تجلی احم اعظم احت. چنانچه به اان معنا در کتاب و 
در  51.«و عل  آدم ااسساء کلها»[ بسیار شهب احت  قال تعالی  ۀحنت ]اشار

جه ... و اان و«نح  وج  اه»فرمااه   {العلومحها، شراف کافی حضرت باقر
 52«اه نته السستات و ااهض»شرافه فرمااه   ۀاه همان نوری احت که در آا

ه  )اي »فرمااه به ابوخاله کابلی در حها، شراف کافی  {العلومو جناب باقر
)=ااشان  «و اه في السستات و ااهض اائس َ( و اه نته اه الذي انزل و ه 

ا خهانه که فرو فرحتادب احت و ااشان، بهخها حو نه، همان نور خها)امامان(، به
 53انه.(ها و  مینحو نه، نور خها در آحمان

ران تکامل که آدم ابوالبشر اکی ا  مصادا  آن احت، بزرگ انسانو بالجمله، 
 54تعالی احت.و آات ح  آاات و مظاهر احما و وفات ح  و متل

ه تران انسااان کامل احاات،  فتکه کامل ,پیامبر اکرم احااام ۀنیز دربار اهرحمهامام خمینی
اان عالم واق، احت. اات  ۀکاملی احات که در رسی مخروط انساان ,رحاول خها»احات  
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طور کمال به ۀحال ظاهر احااات و مساااتجم، همتعالی که غیب احااات و درعینمطهی ح 
 55.«غیرمتناهی احت، در رحول اکرم متجلی احت به تمام احما و وفات

بنابراان، انسان کامل اا نبی احت اا ولی و برای هرکهام ا  واات و نبوت دو اعتبار احت  
اکی اعتباار عاام و محلطه و داگری اعتبار خار و مطیّهب. نبوت عام عبارت احااات ا  نبوت 

ااقحاب و آدم حطیطی احت. و واحب چنین مطامی قحبحطیطی که همیشه بودب و خواهه بود 
 56.«کنت نبما و آدم بم  الساء و الطم »پیامبر  رامی احام به اان حطیطت چنین اشارب دارد  

، واات محلطه احااات که ا  ا ل تا ابه جراان ,ختمی مرتبت ۀبااطن اان نبوت محلطا
انا و علي م  نته »انه  خواهه داشاات. اان مساائله را پیامبر اکرم احااام چنین اشااارب کردب

ن، . بنابراا«کنت ولما و آدم بم  الساء و الطم »باارب فرمود  دراان{خود موا علی «واحود
اولیای الهی نیز  ۀ. واات هماوحااات ۀانبیاا پرتوی ا  نبوت محلط ۀطورکاه نبوت هماهماان
 اوحت. ۀای ا  واات محلطجلوب

نبوت مطیهب با پیامبر احاااام پااان اافت؛ اما نبوت عام اا محلطه ادامه دارد و طب   پس،
تران مظهر آن در احاات، اولین و کامل خمینی، انسااان کامل که حطیطت محمهیداه اب امام

احاات. ا  باب تعهد مظاهر، بعه ا  پیامبر  ,اههعببنعالم، وجود مطهی ختمی مرتبت محمه
 مصادا  حطیطی و بار  انسان کامل هستنه.[معصوم و حضرت  هرا ۀاکرم، ائم

خمینی واااحب واات محلطه، شااااه اکر اان نکته خالی ا  فااهب نیساات که ا  نظر امام
خمینی امام .فرجهاهعجلاحاات و واااحب خاتم واات، حضاارت مههی ,پیامبر اکرم احااام

پس، آن قلب تطیّ نطّی احمهی »...بودن حضرت خاتم  فته احت  واحب واات محلطه ۀدربار
تعالی به جمی، شائون ااتیه و وفاتیه و احمائیه و افعالیه احهی جمعی محمهی احات که ح 

 57«بر آن تجلّی نمودب، دارای ختم نبوت و واات محلطه احت.
خحی مستهار فرض کنیم، هراک ا  انبیا مظهر وفتی ا   واورتبنابراان، ا ر نبوت را به

م اخیر آن، اعنی وجود خات ۀنبوت به نطح ۀواافات حطیطت نبوت هسااتنه و تکامل اجزای داار
وافات اان داارب احت. چون واات اولیا تاب، نبوت انبیاحت، واات  ۀانبیاحات که مظهر هم

شود. بعه ا  ختم نبوت، ظهور واات ای احت که شامل هر نبی و ولی مینیز حطیطت  ستردب
اخیر  ۀاحااات که ظهور کامل آن به خاتم واات خواهه بود؛ چون کمال حطیطت داارب در نطح
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خواهه بود. در  مان آن حضرت، دور عالم به  فرجهاهعجلمههیرحه. خاتم اولیا، امامظهور میبه
که میان خاتم واات و شود. ا آنجاوورت کامل ظاهر میکمال رحیهب و حطاا  احرار الهی به

خااتم نبوت، نسااابت تام و کامل وجود دارد و حطیطت خاتم اولیا، همان حطیطت و باطن نبوت 
 الرحمان وخاتم اولیا، هماننه خاتم انبیا مظهر احاام« الوله حاار ابیه»خاتم احاات، پس ا  باب 

 رحمت برای عالمیان احت.

 گیریبندی و نتیجه. جمع۳
اان مطاله اان بودب احات که حااحت نظری انسان کامل با تأکیه بر داه اب ههف احااحای 

یطت انسان عربی حطترتیب، شیخ ابنبررحی و تحلیل شود. بهان اهرحمهخمینیعربی و امامابن
 ۀنمای هساتی دانسااته احت و انسان کامل را خلیفتمام ۀکامل را کون جام،، روح عالم و آان

ها را او به حوی عالم خلطت نظر کردب و آن ۀهای حابحان به واحاحالهی نامیهب احات که خ
مشامول رحمت خود کردب احات. به نظر او، نسبت انسان کامل به ح ، ماننه نسبت مردمک 
چشام احت به چشم و نسبتک به عالم، ماننه نسبت فّّ خاتم به خاتم احت. او انسان کامل 

عربی هم معتطه احت که انسان کامل مظهر ابن دار احارار الهی دانسته احت.را حاف  و خزانه
دانه؛ بنابراان او انسان کامل را احام اعظم اه هسات و نخستین تعین ا  ح  را اان احم می

 مجای احم الهی دانسته احت.
ای حطیطت انسااان کامل هماننه آانه اهرحمهخمینیعربی، ا  نظر امامابن ۀهماهنگ با نظرا

شااهود تمام عالم  ۀکنه و آانحاابحان، اات خود را در آن مشاااههب مینماحاات که خهای ح 
ن آ ۀای احت که دو چهرب دارد  در اک چهرهستی نیز احت. ا  نظر او، انسان کامل ماننه آانه

کنه و نمای او شهود میح  ۀکنه و خهای حبحان خود را در آاناحاما و وفات خها ظهور می
 دهه.با تمام اوواف و کماات وجودی نشان میداگر آن، عالم هستی را  ۀدر چهر

او هم معتطه احت که انسان کامل مظهر احم جام، و مرآت تجلی احم اعظم احت و اان 
احام مبهس ظهور جمی، احاماحات و انساان کامل مظهر اان احام احت؛ لذا ا  اان لحا ، در 

 نهارد.داه اب اان دو عارف درباب تعراف و حطیطت انسان کامل تفاوتی وجود 
عربی، انسان کامل کسی احت که به اات جااگاب انسان کامل در نظام هستی، چون ابن ۀدربار

دانه و خود دالت بر پرورد ار  را دانسته احت، انسان کامل را تا  ملک و حلحنت عالم کون می
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خافت  ۀشناحه. بنابراان او معتطه احت که چنین موجود شااستچنین کسی را جز انسان کامل نمی
 . خافت بر خل .2. خافت ا  جانب ح ؛ 1الهی را داراحت که دارای دو جهت احت  

دانه و بر مجمو  عالم برتری اافت و او نیز انساان کامل را دارای وورت عالم و ح  می
توان حطیطتی در عالم اافت عالم قرار داد و نمی ۀحر انجام، ح ، انسان کامل را، رونوشت هم

 کامل وجود نهاشته باشه. که در انسان
توانه به منزلتی نائل آاه که ا  نظر امام، در میان موجودات عالم هستی، تنها انسان کامل می

ن بااتر انه ا  آبتوانه به مطام خافت الهی بار اابه. مااک در مطام معینی قرار دارنه و نتوانساااته
. برخاف انسان کامل که در هیچ مطامی ها بلنهتر احتخافت الهی ا  قامت آن ۀرونه؛ لذا جام

  ران خافت الهی برای قامت بلنه او دوخته شهب احت. ۀحبب جامتوقف نهارد؛ بهان
الهی احت؛ اعنی  ۀهمچنین به نظر او، انساان کامل در عالم هساتی محل مشاایت محلط

ه و انآن ظهور اافته ۀانساان کامل، وااحب مطام مشایت محلطه احت که موجودات به واحح
انه. او معتطه احت احم اعظم اه همان مشیت احت و مشیت حطاا  و اوات بهان محط  شهب

 که افطک با اف  مشیتهای خلطی و کسیراسمان محکمی احت میان آحمان الهیت و  مین
او خهاونه وجود را آغا  کردب و با او  ۀواححاکی احات، حبب متصل میان آحمان و  مین و به

اه بر اعیان ماهیات و اوحت و اوحت حطیطت محمهاه و علواه و اوحت خلیفۀ ختم خواهه کرد
 های تاراک را روشن کردب احت.ای که  میناشراقیه ۀمطام واحهات محلطه و اضاف

حبب کمال احتجای ح  حبحان ا  به عربی، ضارورت انسان کامل در نظام هستینظر ابنبه
تبیین فرمود که چون ح  خواحت کمال احماای خود را جلوب کنه آن اوحت. او با متال آانه، آن را 

تا خود را در آن مشااههب کنه، عالم ااجاد شه؛ ولی کمال اان احتجا تحط  نخواهه اافت مگر در 
 باشه.توانه مظهر جام، جمی، احما و وفات ح  انسان کامل؛  ارا تنها اوحت که می

دادن احااما و وجود انسااان کامل را پیک ا  موجودات داگر، برای نشااان اهرحمهحضاارت امام
توانه مظهر احم اعظم جام، دانه و معتطه احت که تنها کامل احت که میوفات الهی ضروری می

 الهی واق، شود.
خمینی، وجود انساااان کامل قبل ا  هر چیز داگر موجود احااات؛  ارا تنها در داه اب امام

که در مظهر احم رحمان، رحمت مظهر احام اعظم الهی واق، شود. چنان توانهاوحات که می
رتیب تهمینهاحاات؛ بهغلبه دارد و بر حاااار مظاهر لحفیه و جمالیه فرا یر بودب و حاکم بر آن
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حکم قضااای نیز، مظهر مالک درمطااسااه با مظاهر قهراه، همین جااگاب را دارد. بنابراان، به
م، جمی، حطاا  احامای الهی احات، ضاروری احت تا اان خلیفه ای که جاالهی، وجود خلیفه

توانه تمام مظهرات ح  حبحان را مظهر احام اعظم اه شود. تنها انسان کامل احت که می
 او ا  جمعیت و اعتهال کماات  ستردب برخوردار احت. ۀجم، کنه؛چون نشئ

بیا و رحاال و خاتم عربی، با ظهور شااخّ محمه عربی که اکمل و افضاال انا  منظر ابن
انبیا و رحال احت و دان و شراعتک ناحخ جمی، اداان و شراا، احت، نبوت انطحا  پذارفته و 

 ۀپذار احااات؛ اما ا  حی، مرتبخااتمه اافته احااات که نبوت بعه خلطی نبی و درنتیجه انطحا 
د و شووورت اولیا ظاهر میواات محمهی که جهتی احت الهی و درنتیجه دائم و باقی، به

 اابه.اان ظهور تا قیامت دوام و بطا می
ه. آانظر نمیعربی در هیچ موضاوعی چون موضو  ختم واات، مضحرب و متضاد بهابن

و  اهی مردی ا   فرجهاهعجلباور او، ختم واات  اهی خود اوحات و  اهی حضرت مههی به
خاتم واات را تنها  خمینی واااحباحاات؛ ولی امام السااامعليهعرب و  اهی حضاارت عیساای

دانه؛  رچه ختم واات کلی او ختم واات کلی به تبعیت ا  ختم می فرجهاهعجلحضرت مههی
 احت. واات کلی حضرت ختمی مرتبت

 ۀتران و بار تران مصااهاق انسااان کامل را رحااول اکرم و ائمهم بزرگ اهرحمهخمینیامام
مصهاق آن احت. همچنین  فرجهاهعجلدانساته احت و در عصر ما، حضرت مههی [ههی

 مصهاق بار  انسان کامل احت. }ااشان معتطه احت که حضرت فاطمه
تعراف، جااگاب، ضرورت، ادله و مصادا  انسان کامل بیان  ۀا  آنچه در تمام اان نوشتار دربار

احت  مشترک اهرحمهخمینیعربی و امام اب ابنتوان نتیجه  رفت که در اول محلب، داهمی شه،
اگری ا  انسان کامل، تعبیر د ۀاطین واژتوان احتنباط کرد که بهخوبی میو در اان نوشاتار نیز به

انساان معصاوم احات؛  ارا اووااف و کمااتی وجودی که برای انسان کامل محرح شهب احت، 
هر ز در غیرانسان معصوم امکان تحط  نهارد و احاحاا بااه  فت که انسان کامل، بهون عصمت 

ت انسانی کماا ۀقلپذار نیسات؛  ارا انسان غیرمعصوم، هرقهر به بلنهتران علمی و عملی امکان
 .کنهرحیهب باشه، با اک لاز  علمی اا عملی، ا  آحمان کمال حطوط می

بنابراان، انسان کامل همان انسان معصوم خواهه بود و غیر ا  پیامبران الهی و اوویای بر 
، عربی، واضها، انسان کاملی وجود نخواهه داشت. شااه به اان دلیل بود که شیخ ابنح  آن
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حکمت را به  27نسااان کامل، اان تعبیر را در فّّ آدمی عنوان کردب و بعه ا  آن، اوااحاح ا
های عنوان انساااان کامل بیان کردب احااات. در نوشاااتهح  و نبی الهی باه ۀکلما 27ناام 
انبیا ه ببینیم که مصادا  انسان کامل منحصر تر، میطور واضانیز، البته به اهرحمهخمینیامام
 عبیر شهب احت.ت [معصوم ۀو ائم
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بنتهه الي ذالک الهباء و يسسّتن  اصحاب اأفکاه الهمتلي الکل و العال  کلّ  فم  باليتّهَ و ث ّ انّ  سوبحان   جلّي » .۲9

الصواحم  فيبل من   عالي کل شم  في ذالک الهباء علي حس  وتّ   و اسقعداده کسا  يبل ووايا البمت نته السااج و 
سصباح فيب  نتهه با ل« نتهه کسيکتة مصباحمثل »علي وده واب  م  ذالک النته ييوقدّ اوتئ  و وبتل . وال  عالي: 

فل  يک  اواب الم  وبتا في ذالک الهباء ااّ حيمي َ محسد)ص( السسسّاهَ بالعيل، فکان سمد العال  باساه، و اول ظاها 
  لفي التجتد، فکان وجتده م  ذالک النته االهي و م  الهباء و م  الحيميل الکلمل و في الهباء وجد عمن  و عم  العا

 ،1ج ،ملالفقتحات السکعابي، اب الدي  محي ،طال  و اسااه اانبماء اجسعم ابيب م   جلم  و اواب الناس الم  علي
 .10۱ص
 .1۱0، صهسان .۲0
 .8۱۳، ص۷، جهسان .۲۳

 .1۱۱، ص1، جهسان .۲4
ا نبتة القيوووايع و الاسوووالل واعل  أنّ التايول هي الفلک السحم  العام و لهذا ل   نيطع و لها اانباء العام. و امّ .۲۱

 .10هسان، ص، فسنيطعل
 .1۷8، صفصتص الحک عابي، اب  الدي محي .۷۱
 .۲0ص، . ۷1
اي، و : مطبتعات ،  اجس  و شاح وماني وسي کيو  السعني ع  سواّ اسساء اه الحسنيعابي، الدي  اب محي .۷۲

 .1۲0ص1۷4۷ديني، 
 .۲۱۷ص، 1، جالفقتحات السکم َعابي، اب الدي  محي .۷۷
 .۲4شتهي،  .۷8

 .1۷، صفصتص الحک عابي، الدي  اب محي .۷9
 .0۲، صفصتص الحک عابي، اب نک:  .۷0
 .08و0۷، صهساننک:  .۷۳
 .۲99بياه،  .۷4

 .۲4شتهي،  .۷۱

 .1۷9 ا1۷8، صفصتص الحک عابي، اب نک:  .8۱
 .1۷9، صهسان .81
 .۲۳4، ص۷، جالفقتحات السکمّلعابي، الدي  اب محي .8۲
 4۷9، ص1۷۳9،  هاان: علسي و فاهنگي، شاح فصتص الحک محسدداوود ومصاي،  .8۷

 .1۷، ص فصتص الحک عابي، اب الدي  محي .88
 .۷11، ص1، جالفقتحات السکملعابي، اب الدي  محي .89

 .۷1۱، ص۷، جهسان .80
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، 1۷4۷ ،دانيوگاه  هاان هاان: ، 9چ ،عافان اسووامي لباجسووق ةعابي چهاالدي  اب محيمحسو  جهانگماي،  .8۳
 .8۳۷ص
 .۲۱۷، ص1، جالفقتحات السکملعابي، الدي  اب محي .84
 .1۱۱و1۱4، صشاح دعاي سحاخسمني،  اههوح .8۱
 .۳۳، صشاح دعاي سحاخسمني،  اههوح .9۱

 .۷1بياه،  .91

 .۷0نته،  .9۲
 .1۱8، ص1۷08، بنماد هسالت، 1، جاصتل کافييعيتب کلمني، محسدب  .9۷

 .0۷0 ا0۷9، صشاح چهل حديثاه خسمني، هوح .98
 8۲1، ص1۷۳4خسمني،  نظم  و نيا آثاه امام ل،  هاان: مؤسس1۲، جامام لصحمفاه خسمني، هوح .99
 .18۱۷ حيمق مجقبي عااوي، و : سمّداليهدا، ، ب عتالي الللالياحسائي،  جسهتهابياب  .90

 .14۷، صآداب الصلتةاه خسمني، هوح .9۳


