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چکیده
هر یک از اصحاب کالم، فلسفه و عرفان به روش خاص خویش به تبیین و اثبات ضرورت وجـود  

قوه قدسـیه حاصـل   «وسیله اند. فالسفه به استناد کرده» قاعده لطف«اند. متکلمان به انسان کامل پرداخته
کننـد، امـا عرفـا ایـن دلیـل      وجود انسان کامل را اثبات می» حکمت خدا«و نیز » شده براي عقل مستفاد

دانند.می» اهللا«الغیوب و عیان شدن تفصیلی اسم اعظم وجود را ضرورت ظهور غیب
یـن قـرار اسـت:   دالیل ضرورت وجـود انسـان کامـل از ا   ;از دیدگاه عرفا و از جمله امام خمینی

ضرورت ظهور ذات حق تعالی در مظهري تام، ضرورت وجود مثل اعالي ذات الهی، ضرورت وجـود  
حلقه اتصال ذات الهی با کثرات، ضرورت ظهور کثرات و کائنات.
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مقدمه

اه توحید، معرفت به خداي متعال است، معرفتی که در گرو شناخت نقطه اصیل و آغازین ر
که تمام ذات، صفات و اسماء الهی در او تجلّـی یافتـه   انسان کامل حقیقی است، زیرا اوست آن

).51، مصباح الهدایه، 1(اماماست
است که از حضرت ذات الهی ظهور یافته اسـت و داراي  ولی مطلق، حضرت حبیب خدا«

البته باید توجه ». باشداهللا (که رب تمام اسماء و اعیان است) می«لجمع و اسم اعظم مقام جمع ا
داشت که منظور از انسان کامل واقعی و آدم حقیقی، حقیقت وجـود حضـرت ختمـی مرتبـت،     

هـا  هـا و مکـان  اي که با ظهورات و تعینات بسیار در تمام زمانحقیقت محمدیه است، آن یگانه
).41-2،39(همان، تعلیقاتظهور و بروز دارد 

پیشینه بحث
ق) از اولین کسانی بوده است 638-560» (محیی الدین بن عربی«عارف بزرگ، شیخ اکبر، 

را به کار برده است (البته پیش از او نیز این تعبیـر مـورد اسـتفاده بـوده     » انسان کامل«که تعبیر 
» ین انگشتر عـالم آفـرینش اسـت   انسان کامل نگ«گوید: میفصوص الحکماست). او در کتاب 

).73(ابن عربی، 
مراتـب  «ق) در آثاري همچـون  673-607» (صدرالدین قونوي«پس از ابن عربی شاگرد او 

به بحث انسان کامل پرداختـه اسـت. کتـاب اخیـر را     »مفتاح غیب الجمع و الوجود«و »الوجود
مصباح «کتابی تحت عنوان ق) در 834-751» (ابن فناري«معروف به » محمد بن حمزه فناري«

شـیخ عبـدالکریم بـن ابـراهیم     «که از کتب بسیار دقیق عرفانی است شـرح داده اسـت.  »االنس
االنسـان الکامـل فـی معرفـة االواخـر و      «ق) از دیگر کسانی است کـه در  832-767» (جیالنی
»ان الکاملاالنس«بدین بحث پرداخته است. عزیزالدین نسفی (از عرفاي قرن هفتم) در »االوایل

، صـائن الـدین علـی بـن محمـد ترکـه       »گلشـن راز «ق) در 720-687شیخ محمود شبستري (
ش) 1360-1281، مرحوم عالمه طباطبایی (»تحریر تمهید القواعد«ق) در 835-770اصفهانی (

تعلیقات بر فصوص «، »مصباح الهدایۀ«ش) در 1368-1279(،و امام خمینی»رسالۀ الوالیۀ«در 
و دیگر آثار خویش به طرح و تبیین بحث انسـان  » شرح دعاي سحر«، »مصباح االنسالحکم و 

استفاده شده است.» امام خمینی«به جاي » امام«. در ارجاعات، جهت رعایت اختصار از عنوان 1
باشد.می» تعلیقات علی شرح فصوص الحکم«ناظر به » تعلیقات«. تعبیر 2
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اند. اکنون در این نوشتار برخی دالیل ضرورت وجود انسان کامل در نظام هسـتی  کامل پرداخته

گیرد.مورد بررسی قرار می،از منظر روایات و امام خمینی

ضرورت ظهور ذات الهی در مظهري تام
امات تکوینی انسان کامل به خصوص مظهریت وي نسبت به ذات و صـفات  براي تبیین مق

خداي متعال، باید به بررسی مرتبه ذات و صفات و اسماء خداي متعال و نسـبت انسـان کامـل    
با این مراتب پرداخت. ذات خداي متعال در دیدگاه عرفانی، هویت مطلقی است که اطالق نیـز  

دهد ي است که از عدم محدودیت و تعین آن خبر میوصف و قید او نیست، بلکه عنوان مشیر
). در عرفان از این ذات نهان به تعابیر مختلفی یاد شده 25، تحریر تمهید القواعد(جوادي آملی، 
هویـت  «، »غیب هویت مطلق«، »غیب غیب ذات«، »غیب مغیب«، »الغیوبغیب«است، از جمله 

حقیقـة  «، »حقیقـت کلیـه  «،»هستی مطلـق «،»حق مطلق«، »هویت مطلقه«، »عنقاء مغرب«، »غیبی
وجـود البشـرط   «و » کنز مخفـی «، »مجهول مطلق«، »ابطن کل باطن«، »احدیت ذاتی«،»الحقایق
، 22؛ آشـتیانی،  406و 402، 205؛ جوادي آملـی، همـان،   24-11مصباح الهدایه،(امام، » مقسمی

اطالق منزه است. آن مقـام،  ) این مرتبه، به علت مطلق بودنش از هر قیدي حتی قید644و 24
هیچ تعینی از قبیل کثرت، ترکیب، ». نه کسی زو نام دارد نه نشان«مقام صرافت هستی است که 

اي کـه  شود، مرتبـه صفت، نعت، اسم و رسم ندارد و نسبت و حکم نیز در آن مرتبه اعتبار نمی
یري آن را از مقام غیـب  هم از آن حقیقت خالی از تسامح نیست و هر تعب» مرتبه«حتی تعبیر به 
پـذیرد،  اي نمـی که او هیچ نشـانه دهد، زیرا هر تعبیري مفهم اشاره است، حال آنخود تنزل می

شود؛ در نتیجـه  وجود نیز از تعین حقیقت او و در مقام متأخر از ذات اعتبار می» وجوب«حتی 
ت ذاتی نیز به علت نداشتن هیچ اسم و رسمی، غیب محض است که اطالق لفظ وجود و وحد

و » موجـود «رو که اسمی بـراي آن ذات باشـد، از ایـن   بر آن حقیقت از باب تفهیم است، نه این
اي از سـنخ  توان به این مرتبه نسـبت داد. چنـین مرتبـه   را نیز همانند سایر صفات نمی» معدوم«

اسـماء و  مفاهیم عقلی معلوم نیست. در نتیجه در این مرتبه تمام اعتبارات و تعینات حتی تعین
صفات هم محو و مضمحل است، زیرا این مرتبه داراي اطالقی است کـه در مقـابلش تقییـدي    
نیست و برتر از هر اطالق و تقییدي است و به دام هیچ وصف، نعـت، بیـان، عبـارت، ایمـاء و     

) و اشاره به آن با الفاظی چون مقام و مرتبـه، مجـاز و   170آید (حسینی طهرانی، اشارتی درنمی
گونـه وصـف و نسـبتی همچـون واحـد،      باب ناچاري و کوتاهی کالم است، از این رو هـیچ از 
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مطلق، واجب، قدیم، مبدأ، مرجع، اول، آخر، ظاهر، باطن، خـالق، قـادر، سـمیع، بصـیر، علـیم،      

توان از این جهت بـه ذات نسـبت داد، زیـرا    محیط، حی، قیوم، هو، اهللا، أحد، صمد و... را نمی
که مطلـق وجـود و   صاف مقتضی وجود یک امر متعین و مقید است، حال آننسبت دادن این او

هر آنچه درباره غیـب و یـا شـهادت گفتـه     «ذات حق از هر گونه تعین و تقیدي مبرّاست، پس 
). در نتیجـه  183(جوادي آملـی، همـان،   » شود، همه مربوط به مادون آن غیب الغیوب استمی

محال اسـت و حقیقـت حـق بـراي احـدي معلـوم       توحید ذاتی، یعنی شناخت خود ذات امري
کـه در آن مقـام همـه    نیست، زیرا معرفت نسبتی بین شناسنده و شناخته شـده اسـت، حـال آن   

). در نتیجه از آنجا که حقیقت غیبـی برتـر از   36-35شود (طباطبایی، همان، ها ساقط مینسبت
یندگان فیض را توان آن یک از جوآن است که دست اندیشمندان به دامن حضرتش برسد، هیچ

یک از اسماء و صفات بـا داشـتن تعینـات،    نیست که از آستان قدسش اخذ فیض نمایند و هیچ
اي جز آن نیست که براي ظهور و بروز اسـماء و کشـف اسـرار    محرم سرّ او نیستند، پس چاره

اشـد و نـور   اي الهی تعیین شود تا در ظهور اسماء، جانشین آن حقیقت غیبی بها خلیفهکنوز آن
ها منعکس گردیده و بـه ایـن صـورت درهـاي برکـات گشـوده شـود و        آن خلیفه در این آیینه

). از آنجا که هـر بـاطنی ظهـوري دارد و    30-29هاي خیرات به جوش آید (امام، همان، چشمه
ماند و بـراي  نشانی نمیاسم و رسم نیز در پس پرده ابهام و بیهر ظهوري باطنی، این بطون بی

کند کـه همـان   اي الهی و حقیقتی قدسی متجلی میکه معروف واقع شود، خود را در خلیفهاین
است. حال این ظهور، تمام آن بطون را نمایـان اسـت و شـناخت او عـین     انسان کامل محمدي

شناخت رب، چراکه او را وجودي مستقل نیست، بلکه او همان ربی است کـه بـه ظهـور آمـده     
مـن عـرف نفسـه    «ك محمدي درخشش یافته است. یقیناً تفسـیري از  است و در چهارده نور پا

داً و    «... ، همان است که خود آن انوار مطهر بیان فرمودند که: »فقد عرف ربه ن عـرف محمـ فَمـ
).187/ 3(همدانی، بحر المعارف، ». علیاً (علیهما السالم) فقد عرف ربه

تر از آن است که داخل در ممکن زرگذات مقدس واجب تعالی ب«به بیان سید حیدر آملی 
و محدث شود، مگر از حیث تنزل و ظهور به صورت مظـاهر علـوي و سـفلی و تحقیقـاً ایـن      

که مظهر اعظم پروردگار و خلیفه فضائل و شرف و تعظیم و کرامت براي نبی اکرم به واسطه آن
).52،(آملی، مقدمه کتاب نص النصوص» کامل اوست، حاصل گردیده است

تعبیري غیب الغیوب به حکم حب ذاتی اشتیاق پیوسته به ظهـور دارد و بنـا بـر حـدیث     به
من گنج نهان بودم، دوست داشتم که معروف (تفصیلی خویش) واقع شوم، پس «شریف قدسی 
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). ایـن حـب ذاتـی، علـت     345و 199/ 84(مجلسـی،  » خلق و کثرات را آفریدم تا شناخته شوم

یـک از عـوالم و   ها و زمین است و اگر ایـن حـب نبـود، هـیچ    انآفرینش کائنات و برپایی آسم
).71یافت (امام، همان، نهاد و به هیچ کمالی دست نمیموجودات از عدم پا به وجود نمی

جامع تمام اسماء و صفات جمالی و جاللی است و انسان کامل، مظهـر آن  » اهللا«اسم اعظم 
ماء جمیل و جلیـل اول، آخـر، ظـاهر و بـاطن     ) و در او تمام اس123اسم اعظم است (قیصري، 

جمع است. او مظهر سرّ ذات خداوند و کماالت ذاتی اوسـت. تنهـا قلـب تقـی نقـی احمـدي       
تعالی به جمیع شئون ذاتیه، صفاتیه، اسمائیه و افعالیـه بـر   احدي جمعی محمدي اوست که حق

).183او تجلی نموده است (همان، آداب الصلوة، 
رض ذاتی و اولی از خلقت انسان کامل، ظهور تام خـالق هسـتی در یـک    از دیدگاه عرفا غ

در این مظهر تام ظـاهر گشـت و   خداوند،اي که به تعبیر امام خمینیمظهر کامل است، به گونه
اي است که تمام هزار اسم ذات خود را در آن به مشاهده نشست. وجود این مظهر پاك به گونه

).14/ 21صحیفه نور، او متجلی است (امام، وار واالي الهی در وجود آیینه
در مظهـري تـام کـه تمـام مراتـب      » اهللا«بنابراین به دلیل ظهور و تجلی اسم جامع و اعظـم  

وحدت و کثرت را بدون غلبه بر دیگري دارا باشد، وجود انسان کامل ضروري است، زیرا فقط 
ی، وحـدت و در اسـماء فعلـی،    تواند چنین مظهر کاملی باشد، زیرا در اسماء ذاتـ اوست که می

» برزخیـت کبـري  «کثرت غلبه دارد، ولی وجود انسان کامل در حد اعتدال و متصف به وصـف  
در واقع همان مقام اعتدال میان افـراط و تفـریط   » برزخیت«مقام ،است که به تعبیر امام خمینی

حجـاب ذات  جمالی و جاللی و قیام به مقام جمع وحدت و کثرت و خروج از این دو کفـر و  
).71، الهی و سائر انواع کفر و شرك و ورود در دار توحید تام است (امام، تعلیقات

در واقع هویت غیبی، مستلزم اسمی است که با ارائه وحدت در کثرت، جامع جمیع اسـماء  
جاللیه و جمالیه و دربردارنده مقام جمع و تفصیل باشد. این اسم همان اسم اعظم است که بـه  

کند و خداوند بـا ظهـور   ) در انسان کامل ظهور می42(شوري: » لیس کمثله شیء«ر عنوان مظه
کند؛در این مظهر ذات خود را از لحاظ جامعیتی که باالتر از آن قابل تصور نیست، مشاهده می

بنابراین انسان کامل تنها مظهري است که با جمع دو نشئه، جامع وحـدت و کثـرت و غیـب و    
) در دو قوس وجوب و امکان است، جامعیتی که خود، علت غایی و 128شهادت (امام، همان، 

هدف نهایی آفرینش است. پس او همان نقطه واحدي است که مبدأ تمام کائنات، نهایـت همـه   
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باشد. او مبدأ اول تمام اعداد و کثرات و سـرّ  موجودات و روح و نور جمیع ارواح و اشباح می

).186-184/ 3خداي واحد احد است (همدانی، همان،
بدین ترتیب ضرورت وجود انسان کامل، همان ضرورت ظهور ذات حـق در مظهـري تـام    

باشد، پس همچنان که ظهور آن ذات نهـان ضـرورت و وجـوب دارد، وجـود آن ظهـور در      می
...عوالم هستی از جمله در این زمین خاکی که قرارگاه اصیل خالفت الهی است، ضرورت دارد

ضرورتاً به حکـم قضـاي سـابق الهـی و عنایـت رحمـانی، وجـود        «;ام خمینیبه بیان واالي ام
اي که جامع جمیع صفات ربوبی و حقائق اسماء الهی باشد، واجب و الزم است تـا ایـن   خلیفه

جا که هر چه در عـالم وجـود اسـت، عالمـت و     شود. به طور کلی از آن» اهللا«خلیفه مظهر اسم 
ست، بالضرورة باید براي حقیقت عین ثابـت انسـانی یعنـی    نشانی است از آنچه در عالم غیب ا

عین ثابت محمدي و نیز براي حضرت اسم اعظم مظهري در عالم عینی وجود داشته باشـد تـا   
).82احکام ربوبیت را ظاهر سازد (امام، مصباح الهدایه، 

ـ  «وجود انسان کامل داراي اعتدال تام است و به شهادت  الْأَس مآد م (بقـره:  » ماء کلَّهـا و علـَّ
)، 637باشد (جوادي آملـی، همـان،   ) مظهر تمام اسماء حسنی و مبدأ همه احکام وجوبی می31

ما اسماء حسناي الهی هستیم، اسـمائی کـه خداونـد هـیچ عملـی را از      «که خود فرمودند: چنان
1).144/ 1(کلینی، » پذیرد، جز با معرفت داشتن نسبت به مابندگان خود نمی

بوده و تمام اسماء شرقی جمـالی و غربـی جاللـی در او متجلـی     » اهللا«ظهور اسم اعظم او 
آملـی، جـامع   » (قبله من میان مشرق و مغرب اسـت «که خود آن اجمل اجلّ فرمود است، چنان

که انسان کامـل والیـت تکـوینی و احاطـه     ) به دلیل همین اعتدال در ظهور و این355، األسرار
تر از ظهـور همـان   تر و کاملاهللا دارد، ظهور هر اسم و صفتی در او تاموجودي بر تمام ماسوي

رو بـر تمـام آن مالئـک ماننـد     اسم و صفت در غیر او از جمله در مالئکه مقرب است، از ایـن 
حضرت جبرئیل، میکائیل، عزرائیل و اسرافیل: و بلکه بر همـه عـالم جبـروت و تمـام کائنـات      

)، 598، امعیـت وجـودي دارد (همـان، شـرح چهـل حـدیث      برتري والیی، احاطه قیـومی و ج 
أنا...کتـاب اهللا  «) و 356(آملی، همـان،  » أوتیت جوامع الکلم«جامعیتی که در وصفش فرمودند: 

). بدین دلیل همه مالئک الهی، خادم آن وجه اهللا االعظم و اهل بیـت  199/ 2(مجلسی، » الجامع
).335/ 26او و خادم محبان آنان هستند (همان، 

) و تنها سیطره آسمانی دارند، اما وجود حضـرت  164مالئک را مقام معلوم است (صافات: 

».الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی الَّتِی لَا یقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَانَحْنُ وَ اللَّهِ«.1
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ختمی مرتبت و اهل بیت: بر تمام زمین، آسمان و کائنـات از ازل تـا بـه ابـد احاطـه و گسـتره       

، تعلیقـات (همـان،  وجودي دارند، زیرا که آن وجود، جامع دو وجـه وحـدت و کثـرت اسـت    
ینِ أَو أَدنـی     «نی در او متجلّی است ). هم وحدت آسما117 سـقَو لَّی * فَکـانَ قـابنا فَتَـدد ثُم«

ی    «)،110کهف:(»إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُکم«) و هم کثرت زمینی 9-8(نجم:  شـی فـیم و یأْکلُ الطَّعـام
و اوصیائش (بالتبعیـۀ)  ))، بلکه در میان انبیاء تنها وجود ختمی او (باالصالۀ)7(فرقان: »الْأَسواقِ

بنـابراین آن اسـماء   باشـد. است که صاحب مقام کثرت در وحـدت و وحـدت در کثـرت مـی    
اند و هم آراسته به صفات جمالی، حسناي الهی هم آراسته به صفات جاللی، تنزیهی و تسبیحی

تشبیهی و تحمیدي. به تعبیري انسان کامل ختمی از دو نسبت برخوردار است، یـک نسـبت او   
دهد و نسبت دیگر او را به عالم عبودیت. در آن واحد محشـور بـا   را به عالم الوهیت پیوند می

یـک او را از دیگـري غافـل    اي که هیچهر دو عالم است و در هر دو عالم حضور دارد، به گونه
». جامع الکلم«است و به وجود کامل االهیش متصف به » حکم عدل«سازد، زیرا مظهر اسم نمی

، آداب الصـلوة نیـز هسـت (همـان،    » یوم القیامۀ«است، » لیلۀ القدر«که چناناش همسعیوجود 
328 ،337.(

اسـت و بـه   » ظـلّ اهللا «ذات حـق و  نـه ییآآن حضرت از آن جهت که به وجه آسمانی خود 
ز است که تمام اولیاء الهی ا» رب العالمینی«، پردازدیمعنوان خلیفۀ اهللا به تدبیر عوالم و کائنات 

وجود او دارنـد، بلکـه او خـود تنهـا عابـد و      کعبهسجدهازل تا به ابد رو به سوي او و سر به 
در قـوس نـزول، مسـجود و    ، ساجد و عابـد اسـت و  معبود عالم هستی است. در قوس صعود

عـالم هسـتی   » احمـد «معبودي است که خداوند و مالئکش همنوا با دیگر خلـق بـر آن یگانـه    
).63و 57(همان، ندفرستیمصلوات و درود 

ضرورت وجود مثل اعالي ذات الهی
ترین آیات و مظاهر اسماء و صفات حق تعالی و برترین مثَل ذات واالي انسان کامل بزرگ

اوست. هرچند خداوند مثْل و شبیه ندارد، اما مثَل به معناي آیـت و عالمـت دارد و او آن مثـل    
). همه ذرات کائنات مجـالي تجلـی آن جمـال    27(روم: »أَعلَیو لَه الْمثَلُ الْ«یکتاي الهی است 

که ذات اند، منتها هر یک به اندازه وجود محدود خویش، نه همچون انسان کامل حقیقی جمیل
گر است. او کون جامع حق تعـالی و اسـم   کرانه وجود خویش جلوهالیتناهی الهی را در بحر بی

اسـماء و  رت خویش آفرید و او را وجـه تفصـیلی ذات،  است. خداوند او را بر صو» اهللا«اعظم 
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صفات خویش قرار داد.

کران اوست کسی نیست آن ابوالبشر و آدم حقیقی که حضرت آدم، ظهوري از ظهورات بی
ذات نهـان حـق تعـالی در وجـود     » کنز مخفی«)، او که 473جز حضرت حبیب خدا (آشتیانی، 

ذات بود، به ظهور این نیر اعظم، متجسم و متعین ربوبی او ظهور یافت و آنچه مستور در غیب
چه در عالم ناپیداي غیـب اسـت،   چه در عالم ظهور است، نشانی است بر آنشد، چرا که هر آن

از این رو باید حقیقت عین ثابت محمدي و حضرت اسم اعظم در عالم عین ظهور داشته باشد 
کومت نماید. به تعبیري هر آنچه خداونـد  تا احکام ربوبی را آشکار سازد و بر اعیان خارجی ح

در ذات مجمل خود نهان دارد، او در وجود مفصل خـویش عیـان دارد. پـس همچـون خـداي      
»کـلّ یـوم هـو فـی شـأن     «) و 296/ 4، 61(»حی الذي الیمـوت «واجب ازلی و ابدي خود که 

) و قـدیر  29: )، علـیم (بقـره  54) است و بر تمام اشیاء و کائنات، محیط (فصلت: 29(الرحمن: 
اي است کـه هـم در صـفات تنزیهـی، سـبوح و      ) است، وجود واجب ازلی و ابدي120(مائده: 

قدوس است و هم در صفات تشبیهی، رازق، شافی، کافی، محیط، علیم، قدیر، حی و نامتنـاهی  
).310-309اي نو (امام، آداب الصلوة، است و هر روز و هر آن در شأن و جلوه

در میان خلق است و به دست او اراده خداوند در جهان هسـتی بـه اجـرا    او ظهور خداوند 
بخشد، حقائق آید، بلکه خود، مقام مشیت مطلقه الهی است. او که موجودات را ظهور میدرمی

دهد. نه فقط او معنا و باطن ذات هـر موجـودي اسـت، بلکـه در حقیقـت،      و ذوات را ذات می
کـه روح و  چنـان ن وجود سعی او نیست، در واقـع هـم  صورت و ظاهر آنان نیز امري جز سریا

).60التعلیقۀ علی فوائد الرضویۀ، نفس موجودات است، جسم و تن آنان نیز هست (امام،
لم یلـد و لـم   «، »صمد«، »أحد«، »اهللا«، »هو«پس جز این نیست که اسماء و صفاتی همچون 

نِ یگانه حبیب حضرت حـق، حضـرت   ، به وجه ازلی و ابدي از آ»و لم یکن له کفواً أحدیولد
). قرب او به ذات حق و اتصـاف او بـه صـفات    14/ 21،صحیفه نورختمی مرتبت است (امام،

» وجـود منبسـط  «ذاتیش بیشتر است از قرب اسماء حق تعالی به ذات او، پس مقام او فراتـر از  
ام است، زیرا متصل به احدیت ذات است و مسـتهلک محـض در او، بلکـه خـود صـاحب مقـ      

). شـدت قـرب   79؛ فرغانی، 143-142احدیت است (همان، شرح حدیث جنود عقل و جهل، 
میان او و خداي او فرقی نیست، مگر در وصف او چنان است که به فرموده حضرت ولی عصر

م عبـادك و خَلقُـک   لَا فَرْقَ بینَک و بین«اعتباري عبودیت و ربوبیت.  95(مجلسـی،  » ها إلّا أنَّهـ /
و یگـانگی  » المقـامی «شکند و به درهم می» أو أدنی«اي اعتباري که به تصریح وگانگی)، د393
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ا رفـع حجـاب   بـ حقیقی و وجوب ذاتی او انجامد و وحدت صرفبا یکتا رب عالم هستی می

، تمام کائنات را به سـرودن غـزل   »هو هو«و فناء در او و بقاء به او و درخشش » هو«میان او و 
).305؛ آداب الصلوة،121، 78، تعلیقات،رد (امامداتوحید، سرمست می

است از حضرت احدیت جمع به مقام برزخیت کبري و مـرآت جمـع و تفصـیل،    امر» قل«
أو «بگو اي محمد! اي مرآت ظهور احدیت جمع در مقام تـدلّی ذاتـی یـا مقـام مقـدس      «یعنی 
ی از خـود و بـاقی بـه بقـاء اهللا:     با زبان فان-باشد» فیض اقدس«که شاید اشاره به مقام -» أدنی

(همان).» هو اهللا أحد«[بگو] 
در قبله جـان، ساجـد و مسجود توییدر چشم عیان، شاهد و مشهود تویی

گوش و زبان، حامد و محمود توییبینام و نشان، قاصد و مقصـود توییبی
)52، اشعۀ اللمعات(جامی،

ذات حضرت حق، همان فرق میان ظاهر و مظهـر  بدین ترتیب تنها فرق وجود واجب او با 
یا غیب و شهادت یا جمع و فرق است، پس تمام اسماء الهی اعم از ذاتی و غیر ذاتـی در ایـن   
مظهر تام ظهور دارند، حتی هویت صرفه و غیـب احـدي در وجـود مبـارك حضـرت ختمـی       

ـ    :مرتبت و اشعات وجودش، حضرات اهل بیت س تفـاوت و  به تمامه ظـاهر و عیـان اسـت. پ
دوئیت حقیقی میان حق تعالی و اولین تعینش، حقیقت وجود حضرت ختمـی مرتبـت نیسـت    

). بـه جهـت   47، الوالیـه نهـج ؛ همـو،  84، البالغـه انسان کامل از دیدگاه نهجحسن زاده آملی،(
) تعبیـر کـرده   10(فتح: » ید اهللا«است که خداوند در قرآن کریم از دست او به » ال فرقی«همین 
، آري همچنان که وجود او ظهور وجود خداست، دست او نیز دست خداست، اطاعت او است

)، از این رو هر که به او بنگرد، حقیقتاً به خداوند نگریسته است (آملـی،  80اطاعت خدا (نساء: 
).42همان، 

او جامع «حضرت حبیب خدا تنها مرکز عالم وجود است، یگانه قلب جهان آفرینش است. 
یابـد. او اول، آخـر، ظـاهر و    ه وجود است که دایره هستی به وجود او تمامیت مـی جمیع سلسل

).56-55شرح دعاي سحر،(امام،» باطن و کتاب کلی الهی است
توانند باشـند و دل نیـز یکـی    دل نمیآن حضرت روح و دل کائنات است و موجودات بی

لـیس کمثلـه   «اسـت. مظهـر   »واحد أحد«مظهر خداي » أحد واحد«). آن 5نسفی،بیش نیست (
نمـاي خـداي خـویش    ) است، زیرا که خداي او چنین است و او آینـه تمـام  11(شوري: »شیء

اي کـه نـه فقـط رمـی او رمـی خداسـت       )، آینه137/ 2، اندیشهسرچشمهاست (جوادي آملی، 
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م )، بلکه علم او نیز علم خداست، اراده او اراده خداست، فعل او فعل خداست، حکـ 17(انفال: 

)، چـون  108/ 9، همـان،  174/ 8تفسیر موضوعی قرآن کریم، او حکم خداست (جوادي آملی، 
).298آداب الصلوة، وجودش ظهور ذات خداست و ذوب در توحید ناب (امام، 

حضرت حبیب خدا همان أحد واحدي است که هیچش مـرز وجـودي نیسـت. او همـانی     
رده است. او که بر سر نهر امکان و فقـر  است که وجودش از هیوالي اولی تا احدیت اعلی گست

که عبودیت حق تعالی فخـر  » رب العالمینی«پا نهاد و در دریاي وجوب و غناء غرقه گشت، آن 
اوست، بلکه حقیقت خالفت او همین فقر و فناي محض است، خالفتی ازلـی و ابـدي کـه در    

اي است، بـه گونـه  » اهللا«واقع همان مظهریت تام آن حضرت از خالفت ازلی و ابدي اسم اعظم 
فعالً ظهور ذات اله و مجالي تجلی ذاتی، اسمائی و صفاتی و الهامات انسیه که او ذاتاً، صفتاً و

المتحقّق بالبرزخیة الکبری و الفقیر ). «139در حضرت غیب احدي است (همان، آداب الصلوة، 
(همان، ...» المصطفی المرتضی المجتبی«، »قابَ قَوْسَینِ أَوْ أَدْنی«الکلّ علی المولی و المرتقی بـ 

).67، مصباح الهدایه
) بیان مقام عبودیت اسـت، عبـودیتی کـه    30/ 69(مجلسی، » الْفَقْرُ فَخْرِي و بِه أَفْتَخر«تعبیر 

» هـا الربوبیـۀ  العبودیـۀ جـوهرة کنـه   «نماینـد.  یمـ کنه آن را ربوبیت معرفی حضرت امام صادق
تـر از  در ایـن عـالم چیـزي بـاالتر و رفیـع     «ان عین القضات همدانی ). به بی7(مصباح الشریعه، 

(همـدانی،  » جمـال چهـره ربوبیـت، خـود، وجـود نـدارد      عبودیت نیست و خال عبودیـت بـی  
ربوبیت را سـرّي  «روست که حضرت ختمی مرتبت طبق نقل فرمودند: ). از این275تمهیدات، 

» انّ للربوبیۀ سرّا لو ظهر لبطلـت الربوبیـۀ  «؛ »است که اگر آشکار شود، ربوبیت باطل خواهد شد
)406و 295(آملی، همان، 

به تعبیري هر اندازه عبودیت و فقر بیشتر، رهایی از مقیـدات، ممکنـات، وجـود امکـانی و     
)، زیرا فقر و فنـا شکسـته شـدن حـد و     121همان، مندك شدن در دریاي وجوب بیشتر (امام،

ن به درجات اطالق، کلیـت و وجـوب اسـت (یثربـی،     رهایی از امکان و حدود ماهوي و رسید
(جـامی،  » إذا تـم الفقـر فهـو اهللا   «). او را که فقر، تمام است، الوهیت و ربوبیت، تام است. 183

).190-189همان، 
و آن عبد مطلق، رب مطلق کسی نیست جـز حضـرت حبیـب خـدا کـه معیـتش بـا حـق         

معیت من با خداي متعال چنان است که احدي را نیسـت، حتـی   همیشگی، ازلی و ابدي است.
). معیتی که در آن هـیچ  360/ 18(مجلسی، » مالئک مقرب، انبیاء مرسل و مؤمنان آزموده دل را
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)، چرا که از وجود محبوب ازلی خـویش آب  43دلدار، ماند (آملی، جلوهتعینی از او باقی نمی

قینی  «عشق نوشیده و طعام محبت تناول نموده. یسـ ی و نـمی یطْعبر نْدع مجلسـی،  » إِنِّی أَبِیت)
لبریـز  » هـو «) و بدین سقایت شراب وصال از فقر خـویش تهـی شـده و از ربوبیـت     253/ 64

)، شـراب طهـوري   162، تفسیر انسان به انسان؛ جوادي آملی، 36،گردیده (امام، مصباح الهدایه
).113/ 8(مجلسی، »یطهرهم من کلّ شیء سوي اهللا«که 

و متصف به وصـف  » المقامی«بدین ترتیب حضرت ختمی مرتبت صاحب اصیل این مقام 
است. ربی که ظهوربخش و مبدأ تمام اسماء و صـفات ذاتـی، فعلـی و    » ربوبیت عظمی«واالي 

و «باشـد.  چنان که غایت و مرجع تمام آنان نیز مـی جمیع موجودات زمینی و آسمانی است، هم
).42(نجم: »إِلی ربک الْمنْتَهیأَنَّ

آن سرور به باطن حقیقت که اسم اعظم است، مبدأ سائر اسماست و بـه عـین ثابـت خـود     
احدي از افراد عالم ادعاي ربوبیت ندارد جـز حضـرت   «اصل شجره طیبه و مبدأ تعینات است. 

وجـودي نیـز در   حبیب حق، هیچ کس نیز در عبودیت جایگاهی اسـتوارتر از او نـدارد. هـیچ م   
، (فـیض کاشـانی، کلمـات مکنونـه    » رسدربوبیت و عبودیت به عظمت، عزّت و بزرگی او نمی

118-119.(
از وي جدا نئیم و لیکن خدا نئیمنئیممائیم کز خدا چو خدایی جدا

تا او شدیم اوست که مائیم ما نئیمدر بحر عشق، کشتی فانی ما شکست
)111(فیض کاشانی، همان، 

رورت وجود حلقه اتصال ذات با کثراتض
یکی از دالیل ضرورت وجود انسان کامل، وجه وسـاطت او میـان وحـدت غیـب و عـالم      

) غیـب الغیـوب را بـه    199/ 87(مجلسـی،  » کنز مخفـی «کثرت عین است. طبق حدیث قدسی 
حکم حب ذاتی، اشتیاق پیوسته به ظهور است و این آشـکاري جـز از طریـق پیـدایش کثـرت      

که ارتباط و اتصال آن ذات قدیم و کائنات حادث، بدون واسطه نشاید، جانیست و از آنمیسر
پس وجود حلقه اتصالی الزم است و آن تنها واسطه میان حق و خلق، حقیقت محمدیه اسـت،  

)، حقیقتی که نـه  69که جامع جهات وجوبی ربی و امکانی خلقی است (همان، مصباح الهدایه، 
وصف قدیم و حادث است، بلکه به وجود جمع الجمعی خویش، ممکن و تنها موصوف به دو

جامع جمیـع مراحـل اظهـار و    زیرا او واجب، واحد و کثیر، باقی و فانی و متغیر و ثابت است، 
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، 563(جوادي آملی، تحریر تمهید القواعد، . ظهور و مشتمل بر تمام حقایق فاعلی و قابلی است

نمایانـد  این حیثیات تنها در نگـاه اول، متنـاقض و متبـاین مـی    البته باید توجه داشت که). 527
وگرنه درواقع چنین نیست، زیرا این حیثیات، اعتباري است و نه حقیقـی، چراکـه در غیـر ایـن     

محمدیـه و  انجامد که منافی بسـاطت وجـودي حقیقـت   صورت به کثرت و ترکیب حقیقی می
).25سعه و اطالق آن است. (همان، 

گفتـه برخـی از محققـان    تواند مشکل اجتماع امور متنافی را حـل کنـد. بـه   یتعدد حیثیت م
معاصر، آن ذات واال به اعتبار سریان و جریان در هر شیئی عین آن چیز و متصف بـه اوصـاف   
امکانی خلقی مانند حدوث، امکان، کثرت، فنا، تغیر و... است و به اعتبار فناء در احـدیت ذات  

، واحد، باقی، ثابت و ... است. (آشتیانی، شرح مقدمه قیصـري،  حق، غیب محض، قدیم، واجب
788-789.(

اسـت مقام والیت محمدیه رسول خاتم که متحد با مقام والیت مطلقه علویه امیرالمـؤمنین 
وجـود  «، »فـیض مقـدس  «)، همان واسـطه و بـرزخ کبرایـی اسـت کـه او را      24/ 25(مجلسی، 

و » هیـوالي أولـی  «، »حجـاب اقـرب  «، »ضرت عماءح«، »نفخ ربوبی«، »نفس رحمانی«،»منبسط
حقیقت مقام نبوت او ظهور تمـام ذات  خوانند. میو ... » قیوم«، »رحیم«، »رحمان«صاحب مقام 

الغیوب است و تمام کائنات در عوالم ظاهر و باطن، بطـون و ظهـور آن جلـوه ذات حـق     غیب
بـود احـدي از موجـودات، الیـق     اي که اگر مقام روحانیت و والیـت مطلقـه او ن  است، به گونه

بود. تمام عالم علمی و یک از کماالت آن نمیاستفاده از مقام غیب احدي، ظهور، وجود و هیچ
).45و 38، 35،عینی، تجلیات کثیر وجود واحد اوست (همان، مصباح الهدایه

امودهمنتهاي مقصـد از خلـق جهـان من بـاممـن بـوده» کـن فکـان«مبدأ خلقت به امـر 
امبرزخ غیب و شهـادت در میان من بــودهپیش از آن کاسرار غیب آید به صحراي شهود
امچون به معنی بنگري هر دو جهان من بودهامگر چه در صـورت نمـودار دو عالـم گشتـه

(گیالنی الهیجی، دیوان اشعار)
) و 111/ 11(مجلسـی،  با اینکه خداوند هم انسان کامل را به صورت خویش آفریده اسـت 

ها در این است که جهـان هسـتی   هم جهان هستی به وجه مجموعش را، با این حال تفاوت آن
تنها نشانگر وجه تفصیلی اسماء و صفات الهی است، اما انسان کامل ایـن کثـرت را در وجهـی    

ی که مظهر وجه تفصیلی ذات حق است، ظهور احدیت و یگانگدهد. او همچنانواحد نشان می
باشد. در واقع عالم هستی عالم کثرات است و انسان کامل، عـالم وحـدت کثـرات. او    او نیز می
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گر است و هم وحدت خداي عـالم  نما. هم کثرت عالم را جلوهنماست و هم کثرتهم وحدت

؛ جـامی،  189رو عالم هستی بدون ظهور انسان کامل، وحدت حقیقی ندارد (جنـدي،  را، از این
).193،نقد النصوص

انسان کامل آینه تمام قد خداست که تمام وجود قدسی حـق در او مـنعکس اسـت. عـین     «
ثابته انسان کامل ختمی است که با سریان و جریان در عین تمام اعیان هستی به آنـان وجـود و   

رو با تمام آنان معیت وجودي و قیومی دارد. به وساطت کماالت وجود افاضه کرده است، ازاین
گردد (امـام،  محمدیه است که وحدت عالم غیب نهان به کثرت عوالم عیان مرتبط میعین ثابته

).63همان، 
به انسان کامل عالم صغیر نیز گفته شده است، به این اعتبار که در برابر جهان کبیر و بزرگ 
قرار دارد، البته باید دانست که این صغیر و کبیـر بـودن بـه حسـب ظـاهر امـر اسـت و گرنـه         

)، بـه  471ترین وجود، همان وجـود انسـان کامـل حقیقـی اسـت (آشـتیانی،       ن و عظیمکبیرتری
اي که تمام ماسوي اهللا، فروعات و اشعات آن یگانه هستی است.گونه

نَ الْمـاء   «اند، آب استأبواألشیاء، اصل و اساس همه اشیاء که از آن وجود یافته لْنا مـعج و
که سـرّ  ن آب نیست جز وجود قدسی ابوتراب امیرالمؤمنین علی) و آ30(انبیاء: » ء حیکلَّ شَی

شبی کـه بـه   «فرمایند: و نهان تمام موجودات است. حبیب خدا از این حقیقت پرده برداشته، می
اي را مگر اینکـه بـرآن نوشـته    آسمان برده شدم، نیافتم هیچ باب، حجاب، شجره، ورقه و غرفه

2.)186-3/184(همدانی، همان، »». علی«شده بود: 

عظمت و برتري انسان کامل بر هستی همچون برتري و احاطه روح بر جسم است. او نـور  
) و ربی است که به عالم جان و وجود 35(نور: » اهللا نور السموات و االرض«عالم هستی است. 

ـ «) و گر آنی روي از آن برتابد، هستی به عدم بدل گردد. 137آداب الصلوة، بخشد (امام،می و لَ
اخَتامٍ لَسبِغَیرِ إِم ضالْأَر یتق28/ 23(مجلسی، » ب.(

خـوار  تمام دایره وجود، از عوالم غیب و شهود تکوینـاً و تشـریعاً، وجـوداً و هـدایتاً ریـزه     «
خوان نعمت آن سرور هستند و آن بزرگوار، واسطه فیض حق و رابطه بین حق و خلق است و 

قه او نبود، احدي از موجـودات الیـق اسـتفاده از مقـام غیـب      اگر مقام روحانیت و والیت مطل
یـک از  کـرد و نـور هـدایت در هـیچ    احدي نبود و فیض حق عبور به احدي از موجودات نمی

أسري بـی إلـی السـماء لـم     لیلۀ): «ص(أبوتراب، فهو سرّ األشیاء کلّها و إلیه اإلشارة بقوله )ع(فالماء ابو األشیاء کلّها و هو «.2
»».علی«الّا و مکتوب علیها: ة و الورقۀ و الغرفۀالشجرأجد باباً و ال حجاباً و 
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).137(امام، همان، » تابیدعوالم ظاهر و باطن نمی

بنابراین زمین هرگز از حجت حق خالی نیست، حجتی که یـا ظـاهر و آشـکار اسـت و یـا      
اند. با ارتحال نهان و در هر حال همچون آفتابی است که تمام کائنات به وجود او زندهغائب و

و وفات عنصري انسان کامل از عالم شهادت به عالم غیب، بعضی از مراتب وجود جـامع او از  
شود، لذا غروب شـمس وجـود او بـا طلـوع     ظهور به بطون و از شهود به غیب رفته و نهان می

).552، تحریر تمهید القواعدخواهد بود (جوادي آملی، شمس دیگري مقارن

ضرورت ظهور کثرات و کائنات
کنـد، اسـم اعظـم اهللا    اولین حقیقتی که از تجلی فیض اقدس در عالم ربوبی تعین پیـدا مـی  

است. اسم اهللا که جامع همه اسماء و صفات جمالی و جاللی الهی است در تمام اسماء تجلـی  
هاسـت (حسـینی   ظهور این اسم جامع بوده و ایـن اسـم بـاطن و غیـب آن    دارد و دیگر اسماء 

). اگرچه تجلیات این اسم، نامتناهی است، اما در این ظهورات، ظهوري تـام کـه   99شاهرودي، 
جامع دیگر ظهورات باشد وجود دارد. آن مظهر تام خداوند و ظهور کامـل او، حقیقـت انسـان    

ذاتی است و واسـطه وجـود کائنـات    » اهللا«ظهر اسم کامل، حقیقت محمدیه است، حقیقتی که م
). به تعبیري حضرت رسول اکرم و ائمـه  484کثیر در آسمان و زمین (امام، شرح چهل حدیث، 

رسد و سـپس  واسطه خدایند که فیض الهی ابتدا به وجود ایشان میتجلیات بیاطهار: مظاهر و
انوار الهی نوربخش تمام عـالمین اسـت.   شود. وجود آن از معبر وجود ایشان به دیگر افاضه می

اي از نـور وجـود   خورشید و بلکه تمام آسمان، زمین، کائنات و همه عوالم هسـتی تنهـا قطـره   
کران آنان است.ایشان و شعاعی از اشعات بی

حقیقت حبیب خدا که نفس رحمانی حق تعالی است، حقیقتـی اسـت یگانـه کـه در تمـام      
د. همـه حضـرات خمـس و تعینـات وجـود از تعـین اول       عوالم هسـتی سـریان و جریـان دار   

(احدیت) تا عالم ماده شئونات و تطورات وجود اوست. بدین ترتیـب حقیقـت وجـود حبیـب     
»هو الْأَولُ و الْآخرُ و الظاهر و البـاطن «خدا اولی است که ثانی، ثالث و... ندارد، زیرا یکتا مظهر 

ظـاهر و بـاطن هسـتی، او کـه اول اسـت در عـین       ) است. اوست وجود اول، آخـر، 3(حدید: 
آخریت، آخر است در عین اولیت، ظاهر است در عین باطنیت و باطن است در عین ظاهریـت،  

جـا  » أحـد صـمد  «شود، زیرا با وجـود آن  ها هرگز مطرح نمیبلکه از منظري واالتر این نسبت
(امام، مصـباح  » لیس فی الدار غیره دیار«گاه او اول یا آخر آنان باشد. ماند تا آنبراي غیري نمی



79...یدر عرفان نظریدر نظام ھستضرورت وجود انسان کامل 1395بهار و تابستان 
).20(طه: »ال إله إلّا هو«)، 62، 78؛ همان، تعلیقات، 75الهدایه، 

،پس چیست این کثرت کثیر!؟ این کثرت نیست جز انوار، شئون و اطـوار آن زیبـاي یگانـه   
نور آن حقیقت محمدي، اصل و اساس هستی. اولین ظهور ذات نهان الهی که کثرت از نور او،

). بنابراین تمام آن کثرات فرضـی  29الرحمن: (»کلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍ«وجود و شأن بودن یافت. 
اند، به تعبیري تمام کائنات، تفصیل وجود مجمـل او و اشـعات روي   در او به نحو اجمال جمع

جسـم  اي که وجه خلقی حادث او نیز همچون سایر حادثـات، تجلـی و ت  پرفروغ اویند به گونه
).78-77؛ همان، شرح دعاي سحر، 76و 72، مصباح الهدایه، اماموجه ربی اوست. (

بدین ترتیب آن حقیقتی که تمام کثرات از ازل تا به ابد فعل و امر او هستند، حقیقت انسان 
کامل (حقیقت محمدیه است که به خاطر بساطت وجـودي محـدود بـه هـیچ شـخص خـاص       

ه در وجه زمینی خـود در صـورت جمیـل و جلیـل حضـرت      حادثی نیست. حقیقتی آسمانی ک
)25محمد بن عبداهللا ظهور یافته است. (تحریر تمهید القواعد، 

فاالنسان الکامل و الکون الجامع ھو االسـم االعظـم ظـلّ اسـم اهللا االعظـم و لـه االولیـة و        «
شـیاء بھـا کمـا فـی     االخریة و الظاھریة و الباطنیة و ھو المشیة التی خلق اهللا بنفسـھا و خلـق اال  

و سـائر  ةالمطلقةفإذا کان لھم: مقام مشی). «٤٩-٤٨، یةعلی فوائد الرضوة(ھمان، التعلیق» الروایه
).57-56(همان، » الناس تعیّناتھا کانت لھم القیمومیّۀ علی الناس

از این روست که تمام خلق عبد اویند و در عبودیـت او قـائم، راکـع و سـاجد (ابـن ابـی       
). آري از آنجا که او ولی اهللا مطلق و اسـم اعظـم الهـی اسـت، فـتح و خـتم       198/ 15الحدید، 

سلسله وجود بوده و همچون نقطه واحد سیالی است که تمام کثـرات از او برآمـده و بـدو نیـز     
یابد.ختم می

آیـد و  اي برمـی آري هستی، ظهور نور اوست. حقیقت اوست که هر لحظه به شأن و جلـوه 
ی اسـت کـه     را عیان میکمون غیب نهان ذوالجـالل و االکـرام  «سازد. او همان وجه بـاقی ربـ «

) است و جز او همه فانی. او همان وجهی است کـه بـه هـر سـو رو شـود، روي      27(الرحمن: 
درخشد. او که فراتر از وجود او، غیـب محـض و ذات نهـان حـق اسـت (امـام،       اوست که می

).35مصباح الهدایه، 
صوص به تجلی ذاتی و فوق مقام فرد اکمل از اقطاب وجود، نیست جز ماوراي اولیاي مخ«

کـه طبـق نقـل در روایتـی از امـام      (همان). چنان» الحقائق و غیب محضحقیقةحقیقت مطلقه 
وجـه را عبـارت از   » ذات الهـی «به » وجه اهللا«صادق در اصول کافی، حضرت پس از رد تفسیر 
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).202اند (کیاشمشکی، یت: دانستهوالیت مطلقه متجلی در وجود عنصري اهل ب

اي که بدون او آري تمام عالم هستی، قائم به وجود قیوم حقیقت حبیب خدا است، به گونه
گونه بقا و دوام، بلکه تجلی و ظهور ندارند. حضرتش هم علت وجود کثرات اسـت و هـم   هیچ

ست جـز سـایۀ آن   ها. تا آن حقیقت هست، هستی برپاست، چراکه هستی نیعلت بقا و دوام آن
یگانه شمس وجود.

حقیقت محمدیه اصل، تمام، کمال و مبدأ جمیع مراتب خالفت الهیه و صورت اسم اعظـم  
است. او قطب االقطاب و یگانه نقطه وجودي است که مبدأ و مرجع تمام کائنـات اسـت.   » اهللا«
فانی در خداونـد و  جا که اواست، زیرا از آن» اهللا«و این [کثرات] ظهور وحدت انسان کامل و «

باقی به بقاء اوست، از خود تعین، انّیت و انانیتی ندارد، بلکه خود، اسماء حسنی و اسـم اعظـم   
).263-262است (امام، آداب الصلوة، » اهللا«

ا بـه اعتبـار حقیقـت،     حقیقت محمدیه به اعتبار تعین و صورت، ممتاز از سایر انبیاست، امـ
واحد اویند. هرچند حضرت آدم به ظاهر پدر حضـرت پیـامبر  همه انبیاء ظهور تدریجی وجود 

)، 735-727پایان اوست (آشـتیانی،  اي از حسنات بیاست، ولی در واقع، فرزند ایشان و حسنه
(فـیض کاشـانی، همـان،    » آدم و من دونه تحت لوائی«فرمایند: روست که آن حضرت میاز این
188.(

یفه حقیقـت اوسـت و جملـه انبیـاء و رسـل،      نائب و خلآدم در صورت دعوت و خالفت،
اند. نبی خاتم را نبوت دائمی، سرمدي، ازلی و ابدي اسـت، همچنـان   خلفاء و نواب آن حقیقت

که خالفتش باقی، دائم، محیط، ازلی و ابدي است، چرا که این نبوت، خالفت و والیت ظهـور  
و مرجـع تمـام هسـتان هسـتی     همان ربوبیت مطلقه سرمدي است، ربی که مبدأ، منتها و مصدر 

).75و38است (امام، تعلیقات، 
طور که وجود انبیاء و اولیاء: ظهور تفصیلی و فرقانی حضرت ختمـی مرتبـت اسـت،    همان

که شریعت آنان نیـز ظهـور تـدریجی شـریعت     چنانخالفت آنان نیز ظهور خالفت اوست، هم
اند، زیرا نبی خاتم به مقام اسم اعظم هي والیت کلیه محمدیاوست، زیرا آن شرایع، اظلّه و اشعه

ها رشحات و تجلیات جمالی تمام اسماء آسمانی و اعیان زمینی است و همه آن» رب«خویش، 
و جاللی وجود واالي اویند، از این جهت والیت اولیاء، ظهور والیت یگانه او و نبـوت انبیـاء،   

کـه ظهـور و تفصـیل    ، مگـر ایـن  ظهور نبوت واحده اوست. هیچ نبوت، امامت و والیتی نیست
) اوست که در وجود تمام انبیـاء و  66نبوت، امامت و والیت اوست (همان، شرح دعاي سحر، 
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بعـث  «اولیاء ساري و جاري است و با ایشان معیت حقیقی دارد. طبق نقل از حضـرت پیـامبر:   

ن روایی و عرفانی که در متوچنان)، زیرا آن39/35(مجلسی، » علی مع کل نبی سراَ و معی جهراَ
د  «واحد است. عیان است نور وجود حبیب خدا و علی اعلی احـنْ نُـورٍ وی ملع همـان،  » أَنَا و)

این دو بزرگوار در عوالم غیب با هم بودند، متحد بودند و در «) و به بیان امام خمینی: 480/ 33
یکـی مظهـر آن غیـب    است در بعثـت و  [عالم] شهادت در این عالم یکی مظهر آن غیب مطلق

).232/ 20، صحیفه نور(امام، » مطلق است در امامت
و ائمـه: اسـت   به دلیل همین سعه وجودي، والیت تکوینی و احاطه قیومی حضرت پیامبر

که ایشان بر تمام انبیاء، اولیاء و بلکه بر همه موجودات در تمام عوالم هستی برتري و فضـیلت  
).247/ 2،م خمینیفلسفه امادارند (همان، تقریرات

گیرينتیجه
هاي زیر اثبات کرد:توان از راهطبق آنچه گذشت ضرورت وجود انسان کامل را می

که حتی عنوان مشـیر هـم نـدارد. ایـن غیـب      غیب الغیوب را هیچ نشانی نیست، آنچنان-1
د، نهان را حب ذاتی به ظهور و آشکاري است، بنابراین در صورت آیینه تمـام نمـاي ذات خـو   

اسـماء جمـالی و   هاسـت و همـ  » اهللا«حقیقت محمدیه عیان شده است. او اسم اعلـی و اعظـم   
ترین دلیل ضرورت وجـود انسـان کامـل، همـان     گر است. بنابراین مهمجاللی الهی در او جلوه

باشد.ضرورت ظهور ذات حق در مظهري تام و معتدل می
جامع تمام اسماء الهی است و احکام انسان کامل تنها مظهري است که به نحو اعتدالی،-2

که هم آراسته به صفات دو نشئه وحدت وجوبی و کثرت امکانی در او جمع آمده است، آنچنان
جمالی تشبیهی است و هم آراسته به صفات جاللی تنزیهی.

، زیـرا خداونـد او را بـه    »و لـه المثـل األعلـی   «انسان کامل مثل اعالي ذات الهی است. -3
رو آن آدم حقیقـی، حضـرت   ، از ایـن »خلق اهللا آدم علی صورته«آفریده است. صورت خویش 

گر اسـت.  کرانه خویش نمایانحبیب خدا وجود الیتناهی الهی را ذاتاً، صفتاً و فعالً در وجود بی
ناپذیري قرب او به ذات حق است.گویاي بیان» أو أدنی«تعبیر 
کائنات حادث جز به وساطت انسان کامـل  تعالی و ارتباط و اتصال میان ذات قدیم حق-4

محمدي نشاید، او که جامع تمام جهات وجوبی ربی و امکانی خلقی است.
حقیقت محمدیه اولین و آخرین مخلوق الهی است و دیگـر کثـرات همگـی ظهـور آن     -5
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شـریعت، طریقـت و حقیقـت سـایر     ». نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا«اند. حقیقت یگانه

فروعات و اشعات پرفـروغ وجـود   :ن الهی ظهور تدریجی دین یگانه او و وجود انبیاء عظامادیا
یکتاي اوست.

بنابراین ضرورت شناخت انسان کامل، همان ضرورت شناخت خـداي متعـال اسـت و    -6
شناخت خداوند نهان جز از طریق شناخت صورت عیان او، حقیقت محمدیـه ممکـن نیسـت.    

یۀ بحقیقۀ معرفتها فقد عرف ربه، فمن عرف محمداً و علیـاً فقـد عـرف    من عرف النبوة و الوال«
».ربه
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